


Kronika 231 

Towarzystwo Frontinus (Frontinus-Gesellschaft) 
i jego wydawnictwa 

W 1976 r. powstało w RFN Towarzystwo Frontinus, mające na celu 
popieranie badań i kształcenia w dziedzinie historii techniki wodociągo-
wej oraz popieranie zdobywania zawodu w zakresie szeroko pojętej 
techniki wodociągów. W 1983 r. Towarzystwo przekształciło się w sto-
warzyszenie naukowe, którego członkami mogą być osoby lub instytucje. 
Nazwa Towarzystwa pochodzi od Sekstusa Juliusza Frontinusa (40? — 
104? n.e.), rzymskiego polityka i pisarza, któremu cesarz Marek Nerwa 
powierzył w 97 r. funkcję tzw. kuratora akweduktów rzymskich (curator 
aquarum). Pełniąc tę funkcję Frontinus napisał w latach 97-103 traktat De 
aquae duetu urbis Romae (O wodociągach Rzymu)-, zawarł w nim opis 
całego systemu wodociągowego Rzymu. Frontinus stał się prekursorem 
przyszłej wiedzy o wodociągach, nic przeto dziwnego, że Towarzystwo 
przyjęło go jako swego patrona. Warto zaznaczyć, iż rękopis tego traktatu 
odnalazł w 1429 r. w Bibliotece Klasztoru Benedyktynów na Monte 
Cassino włoski humanista Poggio Bracciolini. 

Towarzystwo organizuje coroczne, począwszy od 1977 г., spotkania 
naukowe w formie sympozjów, w różnych miejscowościach. Sympozja te 
są zwykle poświęcone jednemu tematowi; często dotyczą one tematyki 
historycznej związanej z miejscem spotkania. Rezultatem każdego sym-
pozjum jest estetycznie wydany zeszyt specjalnej serii (Schriftenreihe der 
Frontinus-Gesellschaft), poświęcony tematyce spotkania. Wyjątek stano-
wi wydany dodatkowo w 1989 r. zeszyt autorski Gospodarka wodna 
górnictwa Górnego Harzu, napisany przez M.Schmidta, dyrektora Zakła-
dów Wodociągowych Harzu w Dolnej Saksonii; w 1992 r. ukazało się 
nawet drugie wydanie tego zeszytu, po szybkim wyczerpaniu się pierwsze-
go wydania, w następstwie zmian politycznych w 1989 r. Warto nadmie-
nić, iż Harz był do tego czasu przecięty granicą państwową. 

Wydany ostatnio (1992 r.) zeszyt 16, zawiera materiały sympozjum w 
Trydencji (Trier). Zawiera on (oprócz wstępu i przemówień okoliczno-
ściowych) 10 referatów z zakresu: kąpielisk, zaopatrzenia w wodę, urzą-
dzeń wodociągowych, turbin itp. Dotyczą one m.in. okresu rzymskiego, 
ale też i ubiegłego wieku (rozwój turbin, wież wodnych, wodociągów). 
Omówiono także berlińskie muzeum urządzeń wodociągowych nad brze-
giem jeziora Miiggel w dzielnicy Friedrichshagen. 

Jako uzupełnienie serii podjęto wydawanie tomów uzupełniających 
(Supplementbände zur Frontinus-Schriftenreihe). W 1985 r. wydano tom 
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1. poświęcony planowaniu i trasowaniu wodociągów rzymskich (K.Gre-
we, Bonn); w przygotowaniu znajduje się tom 2. dotyczący urządzeń 
wodnych i sanitarno-technicznych w Mohenjo-Daro w dolnym biegu rzeki 
Indus w Pakistanie (M Jansen, Aachen). 

Należy wreszcie podkreślić, że Towarzystwo podjęło jeszcze jedną 
akcję wydawniczą, a mianowicie serię książkową Historia zaopatrzenia 
w wodę (Geschichte der Wasserversorgung). Tu z kolei ukazały się już 4 
tomy w formacie albumowym: 1. Zaopatrzenie w wodę w starożytnym 
Rzymie, 2 i 3. Zaopatrzenie w wodę miast starożytnych, 4. Zaopatrzenie 
w wodę w średniowieczu. Seria jest wydawana starannie i estetycznie, z 
licznymi szkicami, rysunkami i zdjęciami (w tym kolorowymi); niektóre 
tomy osiągnęły już po kilka wydań. 

Towarzystwo przyznaje corocznie Medal Frontinusa (Frontinus-Meda-
ille) za popieranie nauki i szczególne zasługi na polu badań w dziedzinie 
historii wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Przyznawanie medalu odby-
wa się uroczyście, podczas sympozjum. Dotychczas przyznano już 12 
medali, za określone zasługi i osiągnięcia; najczęściej dotyczą one publi-
kacji autorskich. Tak np. w 1983 r. medal otrzymał G.Kühne z Kassel za 
przekład traktatu Frontinusa, który znalazł się następnie w tomie 1. wspo-
mnianego dzieła-albumu. Tamże zamieszczono również tekst oryginału, 
opracowany przez Cezarego Kunderewicza i wydany w Lipsku w 1973 r. 

Towarzystwo liczy obecnie około 240 członków (w tym kilku zagra-
nicznych) oraz około 60 członków-instytucji (w tym 2 ze Szwajcarii). 
Prezydentem Towarzystwa jest F.Gläser (Köln); siedziba znajduje się pod 
Kolonią (Frontinus-Gesellschaft e.V.., Brüderstr. 53„ Postfach 10 01 50, 
D-5060 Bergisch Gladbach 1, RFN). 

Zdzisław Mikulski 
(Warszawa) 

Niemieckie Towarzystwo Historii Żeglugi i Marynarki 
(Deutsche Gesellschaft für Schiffahrts 

und Marinegeschichte — DGSM) 

Towarzystwo powstało 6 III 1971 r. z inicjatywy Johena Brennecke, b. 
redaktora naczelnego półrocznika „Schiff und Zeit" (dosłownie „Statek i 


