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Pani  mgr  Katarzyna  Słowik  w  swojej  pracy  doktorskiej  podjęła  się  zadania

przedstawienia  funkcjonowania  żywiołu  wody  w  różnych  sferach  życia  społeczności  grecko-

rzymskiej.  Badania  swoje oparła  na  szerokiej  bazie  źródłowej.  W jej  zakres  wchodzą zarówno

antyczne teksty ściśle związane z techniczną stroną wykorzystywania wody (Witruwiusz, Frontyn),

jak i dzieła, w których woda pojawia się w różnorodnych kontekstach religijnych, obyczajowych,

politycznych,  czy  militarnych  (m.in.  wybrane  „Żywoty”  Plutarcha,  „Metamorfozy”  i  „Fasti”

Owidiusza,  „Żywoty  cezarów”  Swetoniusza,  poetyckie  utwory  Marcjalisa  i  Stacjusza,

monumentalne  dzieło  historyczne  Liwiusza).  Ten  fundament  pracy wzbogacony został  o  liczne

monografie i artykuły dotyczące hydrologii, topografii omawianych terenów, akweduktów, mostów

i najbardziej rozbudowanych rzymskich kompleksów kąpielowo-rekreacyjnych, jakimi były termy z

epoki  cesarstwa.  Zgromadzony  przez  Autorkę  materiał  stanowi  solidną  podstawę  dla

przeprowadzanych w rozprawie rozważań.

Praca  składa  się  z  trzech rozdziałów poprzedzonych  „Wstępem” (s.  4-9),  w którym

sprecyzowany został cel badań i wymienione opracowania oraz źródła antyczne wykorzystane na

potrzeby zagadnień analizowanych w tekście rozprawy. Może warto by było w tym wprowadzeniu

szerzej i mocniej wyjaśnić decyzję Autorki (s. 7) o skoncentrowaniu uwagi badawczej w rozdziale

drugim i trzecim wyłącznie na problematyce związanej z Rzymem.

Pierwszy rozdział,  „Znaczenie  wody w starożytności”  (s.  10-56),  poświęcony został

rozważaniom  o  miejscu  wody  w  czterech  sferach  życia  społeczności  –  religijnej  (s.  11-33),

filozoficznej (s. 33-38), symbolicznej (s. 38-41) i materialnej (s. 41-56). W podrozdziale pierwszym

znalazły  swoje  miejsce  mityczne  opowieści,  w  których  woda  odgrywa  pierwszorzędną  rolę.

Autorka  przedstawia  zatem  mit  kosmogoniczny  istniejący  w  różnych  –  nie  tylko  greckim  i

rzymskim – kręgach kulturowych.  Opierając się  na pracach M. Eliadego,  H.  Podbielskiego,  A.

Świderkówny  i  A.  Niwińskiego  nakreśla  obraz  powstania  świata,  jaki  mieli  Sumerowie,

Babilończycy,  Egipcjanie  i  Izraelici.  W tej  części  pracy omówiony został  również wspólny dla



kultur śródziemnomorza mit o potopie. Kolejnymi sferami religijnymi, w jakich woda zajmowała

istotne  miejsce,  były wyobrażenia  eschatologiczne  o rzekach przekraczanych  przez zmarłych  w

zaświatach  oraz  przekonanie  o  bóstwach  opiekuńczych  ziemskich  rzek  i  źródeł,  których

przychylność ludzie mogli zyskać dzięki składanym ofiarom. Pani mgr Słowik zwraca też uwagę na

używanie wody podczas wykonywania rytualnego oczyszczenia, przypisywanie niektórym źródłom

mocy przywracania zdrowia oraz hydromancję – sztukę wróżenia z wody.

Podrozdział dotyczący filozoficznego aspektu wody traktuje o myśli jońskich filozofów

przyrody i szukaniu przez nich pramaterii. Ukazano w nim rolę, jaką w wyobrażeniu o powstaniu

świata, przypisywali wodzie Tales z Miletu, Anaksymenes, Heraklit, pitagorejczycy, Ksenofanes i

Empedokles.  Autorka  rozprawy  ilustruje  tekst  cytatami  zachowanych  fragmentów  dzieł

wymienionych filozofów, nie podając jednak nazwiska tłumacza, a odwołując się jedynie do pracy

H.  Dielsa  („Die  Fragmente  der  Vorsokratiker…”).  Należałoby  uściślić,  czy  są  to  tłumaczenia

własne, czy przytaczane za „Historią filozofii starożytnej” G. Realego. Pomocne w dopracowaniu

technicznej strony tego podrozdziału byłoby bez wątpienia sięgnięcie do świetnego opracowania

„Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami” G. S. Kirka, J. E. Ravena i

M. Schofielda (przeł. J. Lang, Poznań 1999).

W trzeciej partii rozdziału scharakteryzowana została woda jako symbol. Zwraca się w

nim uwagę na wieloznaczność przesłania  motywu wody w literaturze i  sztuce.  Wieloznaczność

sięgającą aż do takiej  skrajności, że żywioł ten może symbolizować przeciwieństwa – życie lub

śmierć. 

We  wprowadzeniu  do  ostatniego  podrozdziału,  zatytułowanego  „Aspekt  materii”,

wyeksponowana  jest  rola  wody,  w  szczególności  rzek,  przy  narodzinach  wielkich  cywilizacji

(Indie, Chiny, Mezopotamia, Egipt). Głównym przedmiotem, na którym skupia się uwaga Autorki,

są  rzeka Tyber  oraz źródła i  jeziora,  z  którymi  integralnie  powiązane było  powstanie i  rozwój

Rzymu. Warto podkreślić, że w tekście można znaleźć nie tylko różnorodne (niekiedy zaczerpnięte

z  kilku  źródeł)  objaśnienia  nazw sięgających  czasów mitycznych  lub,  splątanych  z  legendami,

historycznych  miasta  (np.  sadzawka  Kurcjusza,  s.  48-49),  ale  także  doprowadzenie  pewnych

wątków do czasów współczesnych. Przykładem tego jest informacja o znanym z pradziejów Rzymu

źródle Juturny, do którego dochodził akwedukt Aqua Virgo, a obecnie znajduje się w tym miejscu

sławna fontanna di Trevi (s. 48).

W  rozdziale  drugim,  „Sposoby  ujarzmiania  wody”  (s.  57-112),  szczegółowo

przedstawiono  trzy  rodzaje  konstrukcji,  które  zapewniły  Rzymianom  doprowadzanie  wody  do

miasta, odprowadzanie nieczystości oraz przekraczanie przecinającego miasta Tybru - akwedukty,

Cloaca Maxima i mosty. Chociaż Cloaca Maxima jest najwcześniejszym z tych przedsięwzięć, Pani

Słowik  umieściła  dotyczący  jej  podrozdział  na  drugim  miejscu.  Można  się  zastanawiać,  czy



przyjęta  kolejność jest  uzasadniona.  Cloaca powstała  jeszcze  w czasach królewskich (pierwszy

akwedukt  dopiero w roku 312 p.n.e.)  w celu  osuszenia  bagnistych  terenów leżących  w dolinie

między wzgórzami miasta. Jednocześnie pełniła rolę kanału ściekowego. Wraz z rozwojem miasta,

budową  doprowadzających  do  niego  wodę  akweduktów,  również  Cloaca rozszerzała  się  o

prowadzące  do niej  nowe odgałęzienia.  Jeśli  zatem ocenia  się  jej  znaczenie  z  punktu widzenia

funkcji  w  ramach  gospodarki  wodnej  Rzymu  republikańskiego  i  cesarskiego,  to  rzeczywiście

można ją uznać za strukturę pełniącą niejako usługową funkcję wobec akweduktów. I to zapewne

wpłynęło na decyzję Autorki o kolejności podrozdziałów.

Partię  dysertacji  dotyczącą  konkretnych  rzymskich  akweduktów  poprzedzają,  oparte  na

nowożytnych  opracowaniach  oraz  dziełach  Witruwiusza  i  Frontyna,  objaśnienia  technicznych

zagadnień  związanych  ze  wznoszeniem  tych  wielokilometrowych  konstrukcji.  Poszczególne

akwedukty (w liczbie jedenastu; dwa –  Aqua Traiana i  Aqua Alexandriana – z uwagi na skąpe

informacje  o  nich,  omówione  są  w  jednym  podrozdziale)  Autorka  prezentuje  w  kolejności

chronologicznej, począwszy od wzniesionego w 312 r. p.n.e. przez cenzora Appiusza Klaudiusza

Caecusa  Aqua  Appia.  Każdy  z  podrozdziałów  skonstruowany  jest  w  sposób  przemyślany  i

uporządkowany.  Zawierają  się  w  nim  wiadomości  na  temat:  przebiegu  trasy  akweduktu,

ewentualnych jego pozostałości, dzielnic Rzymu, do których doprowadzał wodę, liczby m3 wody

dostarczanej na dobę, materiału, jakiego użyto do budowy, oraz jakości samej wody. Niekiedy, w

sytuacji  braku  źródeł  pisanych  i  archeologicznych,  informacje  te  nie  mogą  oczywiście  być

kompletne.

Podrozdział o akweduktach, a następnie kolejne partie rozprawy, dotyczące mostów i term,

zilustrowane są świetnie  dobranymi,  wykonanymi  na potrzeby recenzowanego tekstu,  zdjęciami

Pana Piotra Słowika. Fotografie te stanowią ważny element pracy. Pozwalają nie tylko zapoznać się

z pozostałościami rzymskich dzieł architektonicznych związanych z wodą, ale unaoczniają także

pewne  kwestie  techniczne,  które  dla  humanistów  mogłyby  być,  podane  w  formie  wyłącznie

teoretycznego wykładu, mało zrozumiałe. Ograniczę się do przywołania z tych interesujących zdjęć

jednego (s. 81), które świetnie obrazuje sposób wspierania doprowadzających wodę kanałów na

monumentalnych bramach zdobiących miasto.

Podczas przygotowywania pracy do publikacji  należałoby z podrozdziału o akweduktach

usunąć przewijający się w kilku miejscach anachronizm (s. 63, 72 i 76). Autorka opisując  Aqua

Appia stwierdza, że źródła, które ją zasilały, „znajdowały się w dawnych posiadłościach Lukullusa

” (s. 63). Ponieważ działalność Lucjusza Licyniusza Lukullusa (zm. w 56 r. p.n.e.) przypada na

pierwszą połowę I w. p.n.e., to przybliżając topografię akweduktu, który został zbudowany w roku

312 p.n.e.,  można pisać tylko  o „późniejszych  posiadłościach  Lukullusa”.  Podobnie przy  Aqua

Tepula, która powstała w roku 125 p.n.e., stwierdzenie,  że „źródło wodociągu położone było w



posiadłościach Lukullusa” (s. 72), nie jest trafne. To samo odnosi się do opisu Aqua Virgo. Skoro

akwedukt powstał w 19 r. n.e., to jego źródła nie znajdowały się „w posiadłościach Lukullusa” (s.

76), który nie żył od kilku dziesięcioleci, lecz właśnie w tym wypadku „w dawnych posiadłościach

Lukullusa”.  Warto także uściślić,  obecnie nie w pełni zgodny zakresowo, cytat  łaciński  z „Res

gestae divi Augusti” z jego polskim tłumaczeniem (s. 68, przyp. 61).

Ostatnia część rozdziału drugiego poświęcona jest mostom rzymskim. Pani Słowik słusznie

zwraca uwagę na religijny aspekt wznoszenia mostów. Łączenie brzegów rzeki było wkraczaniem

w sferę podległą bóstwu. Jak katastrofalne skutki mogło mieć niewłaściwe postępowanie i brak

szacunku dla stworzonego przez bogów porządku, doskonale ilustruje przytoczony przez Autorkę

przykład Kserksesa.  Za  hybris,  jaką okazał on łącząc pontonowym mostem brzegi Hellespontu,

ukarany został klęską w bitwie salamińskiej.

Przy  okazji  etymologicznego  wywodu  dotyczącego  słowa  pontifex (kapłan  nadzorujący

obrzędy religijne podczas budowy mostu) pojawiło się sformułowanie „gr.  po,tenj”. Oczywiście

nie ma takiego greckiego wyrazu, a jedynie cytowany w tym miejscu Plutarch oddał w ten sposób

w swoim rodzimym języku rzymskie słowo  potens. Na stronie 99 (przyp. 182) umknął Autorce

tytuł cytowanego dzieła Plutarcha.

Przy  przedstawianiu  dziewięciu  mostów  (dwa,  Pons  Fabricius i  Pons  Cestius,  opisane

zostały w jednym podrozdziale)  starożytnego Rzymu  wyjaśniana  jest  ich  nazwa,  sprecyzowane

położenie (warto tu zwrócić uwagę na bardzo przydatny plan Rzymu z zaznaczonymi mostami na s.

102  pracy),  scharakteryzowane  strategiczne  i  praktyczne  znaczenie  obiektu,  a  także  podawane

informacje o ewentualnych pozostałościach mostów. Dopełniają tego obrazu zdjęcia, z których na

szczególna uwagę zasługuje świetne ujęcie inskrypcji na łuku Mostu Fabrycjusza (s. 105).

W  trzecim  rozdziale  rozprawy,  zatytułowanym  „Wykorzystanie  wody”  (s.  113-145),

Autorka zajęła się założeniami, które przeznaczone były do magazynowania wody w mieście, czyli

cysternami,  oraz sposobami wykorzystania  wodnych zasobów, czemu służyły fontanny,  łazienki

oraz wspaniałe kompleksy z epoki cesarskiej – termy.  Wraz z fontannami opisane zostały także

monumentalne  nimfea,  których  zgodnie  z  przekazem Ammiana  Marcellina  było  w  Rzymie  aż

dwanaście. Szczególną uwagę zwrócono tu na tzw. Septizodium cesarza Septymiusza Sewera.

Najobszerniejszy  podrozdział  tej  partii  tekstu  odnosi  się  do  term  (s.  126-145).  Po

przedstawieniu  ogólnego  obrazu  pomieszczeń,  z  jakich  składały  się  te  potężne  budowle,  i

rozmaitych  form  relaksu  dostarczanych  przez  nie  Rzymianom,  opis  skupia  się  na  siedmiu

kompleksach  termicznych.  Podobnie  jak  przy  wcześniejszych  narracjach,  Autorka  podaje  daty

powstania budowli, ich usytuowanie, wymiary i zwraca szczególną uwagę na pozostałości, które

można oglądać we współczesnym Rzymie. Nie ogranicza się w tym wypadku do znajdujących się

in  situ monumentów,  ale  wymienia  też  sławne  rzeźby antyczne,  m.in.  Grupę  Laokoona,  Byka



Farnezyjskiego, czy personifikacje Nilu i Tybru, które zostały wydobyte z ruin term.

W opisie term Karakalli do tekstu wkradł się lapsus. Cesarz Karakalla został „rozdzielony”

na dwie osoby („rozpoczął  Antoninus,  syn  Sewera,  a  poświęcił  Antoninus  Karakalla”,  s.  138).

Chodzi tu oczywiście o jedną i tę samą osobę – Antonina Karakallę, syna Septymiusza Sewera.

Pomyłka  jest  zrozumiała,  gdyż  błąd  ten  zawiera  polskie  tłumaczenie  „Scriptores  Historiae

Augustae”.  Cytowane w przypisie  135 miejsce z biografii  Heliogabala (17) przedstawia jednak

sprawę w sposób całkiem jasny.

Zamykające rozprawę „Zakończenie” (s. 146-150) sumiennie i skrupulatnie podsumowuje

zawartość treściową poszczególnych  rozdziałów.  Wyjaśnia  ponadto,  że wykonanie  ilustrujących

pracę  zdjęć  było  możliwe  dzięki  pomocy  o.  dra  Cypriana  Moryca,  promotora  pomocniczego

dysertacji, który przygotował wyjazd naukowy Pani mgr Katarzyny Słowik do Rzymu.

Praca  Pani  Słowik  reprezentuje  wysoki  poziom merytoryczny  i  zasługuje  na publikację.

Należałoby jednak przygotowując  ja  do  druku usunąć  pewne techniczne  niedoskonałości,  jakie

znalazły się w przypisach i bibliografii.

Rok  wydania  poszczególnych  pozycji  bibliograficznych  powinien  być  zapisany  cyframi

arabskimi.

Przy artykułach  oraz  monografiach  wieloautorskich  wymienionych  w bibliografii  należy

podać strony.

Przy „Res gestae divi Augusti” brak pełnego zapisu. Powinno być: „Res gestae divi Augusti.

The achievements of the divine Augustus”, editors: P. A. Brunt, J. J. Moore, Oxford 1967.

Brak  w  bibliografii  zapisu  polskiego  tłumaczenia  „Res  gestae…”.  Istnieją  dwa:

„Monumentum Ancyranum”, tłum. S. Łoś [w:] „Sylwetki rzymskie”, Warszawa 1958, s. 260-271;

„Monumentum Ancyranum”, tłum. zbiorowe, Meander, 27 (1972), s. 279-292.

W „Źródłach” podane są wszystkie zachowane księgi Liwiusza, a w „Przekładach” tylko

jeden z tomów serii KNOKA, który zawiera księgi XXVIII-XXXIV. W pracy często cytowane są

fragmenty z pierwszej dekady Liwiusza. Należałoby podać w bibliografii dane pełnego tłumaczenia

„Dziejów Rzymu od założenia miasta” wydanego przez KNOKA w latach 1968-1982.

Chociaż  we „Wstępie”  jest  informacja,  że  „Starożytności  rzymskie”  (nie:  „Starożytność

rzymska”, s. 7 i 9) Dionizjusza z Halikarnasu cytowane będą w tłumaczeniu Władysława Madydy,

to  nie  ma  tej  pozycji  w  „Przekładach”.  I  nic  dziwnego.  Nie  ma  polskiego  tłumaczenia

„Starożytności  rzymskich”,  a  W.  Madyda  w  „Trzech  stylistykach  greckich”  (Wrocław  1953)

zamieścił co prawda tekst Dionizjusza z Halikarnasu, ale jest to traktacik retoryczny „O zestawianiu

wyrazów”.  Należy  zatem  podać,  czyjego  autorstwa  są  tłumaczenia  „Starożytności  rzymskich”

zamieszczone w rozprawie (np. s. 89, przyp. 143). Konieczne jest też uzupełnienie w „Źródłach” i

tekście głównym lat wydania „Antiquitatum Romanarum…” – tomy I-IV ukazywały się od 1885 do



1905 roku.

Wymienione we „Wstępie” (s. 9) i w „Przekładach” tłumaczenie epigramatów Marcjalisa

sporządzone przez Stanisława Kołodziejczyka to tylko wybór.  Czy nie lepiej  byłoby sięgnąć po

dawny wprawdzie, ale za to kompletny przekład J. Czubka (Kraków 1908)?

Autorem pracy „The Palace of Minos at Knossos” (s. 95, przyp. 167 i s. 159 bibliografii) nie

jest  Harry  B.  Evans  (autor  dwóch  artykułów  wykorzystanych  w  dysertacji),  lecz  odkrywca

cywilizacji minojskiej, sir Arthur John Evans.

Zapis  bibliograficzny tomu  „Żywotów równoległych”  Plutarcha  nie  jest  kompletny.  Nie

wynika z niego, że jest to tom pierwszy. Nie ma też informacji, jakie biografie są w nim zawarte.

Oczywiście należy poprawić „L. Trzcinkowski” na „L. Trzcionkowski”. W pracy wykorzystano też

biografię jednego z braci Grakchów. W „Przekładach” powinien się znaleźć zatem tom zawierający

ten żywot Plutarcha.

W miejsce „Mitologii” Jana Parandowskiego lepiej by było umieścić w „Opracowaniach”

„Mity greckie” Roberta Gravesa (było kilka wydań) lub „ Mitologię Greków” Karla Kerényi’ego

(Warszawa 2002).

Źródła zwykle cytowane są w pracy prawidłowo, czyli wg miejsca, ale na s. 10, w przyp. 61,

pojawia się podanie strony, a nie miejsca. Trzeba zatem pod tym kątem przejrzeć tekst.

W kilku miejscach cytaty  pochodzą  ze „Scriptores  Historiae Augustae”,  a  –  zapewne z

powodu technicznych uroków komputera – błędnie przypisane są „Res gestae divi Augusti” (s. 131,

przyp. 95; s.133, przyp. 112; s. 135, przyp. 119).

Podawanie w przypisach krótkich informacji  o autorach tekstów antycznych (daty życia,

główne dzieła) może być przydatne dla czytelników opublikowanej rozprawy, gdyż umiejscawia

konkretne  tytuły  w  określonym  momencie  dziejowym.  Trzeba  się  jednak  zastanowić,  czy  te

podstawowe wiadomości wymagają powoływania się na słowniki, czy inne prace, niekiedy bardzo

obszerne  i  szczegółowe  (przykładowo  przy  Marcjalisie  przywołany  jest  „Marcjalis  i  jego

twórczość” Hanny Szelest).

Powyższe uwagi mają charakter redakcyjny i nie rzutują na merytoryczną wartość dysertacji

Pani mgr Katarzyny Słowik.

Biorąc pod uwagę przemyślaną koncepcję pracy i sumiennie zrealizowaną analizę źródeł,

stwierdzam,  że  rozprawa  doktorska  Kandydatki  dowodzi  umiejętności  prowadzenia  badań

naukowych. W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie mgr Katarzyny Słowik do dalszych

etapów przewodu doktorskiego.


