118

Artykuły recenzyjne i recenzje

Tom XI zawiera 162 tablic znamienitych rodów górnej Nadrenii, burgundzkich (Franche-Comte), alzackich, szwajcarskich, w arcybiskupstwach Kolonii, Moguncji, Trewiru, biskupstwach Metzu, Toul, Verdun: Virmond (hr. 1664) z XHI-XVIII
w. (tabl. 1-2), Manderscheid (hr. 1457) z XH-XIX w. (tab. 3-8), panów i hr. Blankenheim, Schleiden z XII-XV w.
(tab. 9-10), Bettingen z XII-XIV w. (tab. 11), Schönberg (Beaumont) i Pirmont z XII-XVI w. (tab. 12-13), Sombreffe (z
domu d'Orbais) z XII - XVI w. (tab. 14-15), Molsberg z XI - XV w. (tab. 16), Bischofshausen, potem Loewenstein z XII - XVI w.
(tab. 17), Büdingen z XII-XIII w. (tab. 18), Daun (hr. Rzeszy, ks. Teano 1711, 1852) z XV-XIX w. (tab. 19-22% Heinzenberg
1156-1396 (tab. 23), Hunoldstein z XII-XX w. (tab. 24-30), Stein w Palatynacie i Lotaryngii XII-XVIII w. (tab. 31-35),
d'Aspremont (tab. 36-40) i Criechingen (tab. 41-43) z XII-XVIII w, Malberg, potem Vinstingen z XI-XVI w. (tab. 44-45),
Greiffenclau zu Vollrads z XII - XIX w. (tab. 46 - 49), Erthal z XIII - XVIII w. (tab. 50 - 52), podkomorzych Wormacji, potem rodu
Dalberg, z którego pochodził napoleoński wielki ks. Frankfurtu (1810 -13) z XI - XX w. (tab. 53 - 60), dom Sickingen z XIII - XX
w. (tab. 61-68), dom Kolbe na Wartenberg (tab. 69-70), Steinach z XII-XV w. (tab. 71), Lobenhausen z XII-XIV w. (tab. 72),
Lichtenberg 1202-1480 (tab. 73), Ochsenstein i Greifenstein 1186-1485 (tab. 74-75), Geroldseck (hr. Veldenz 1277-1444)
i Hohengeroldseck z XII - XVI w. (tab. 77 - 79), ks. Urslingen (ks. Spoleto 1177 -1198) z XII - XIV w. (tab. 80) i hr. Rappolstein
z tego domu XIII-XVII w. (tab. 81-82), dom Löwenburg z XIII - XIV w. (tab. 83), Horburg z XI-XIV w. (tab. 84), Hattstatt
z XII - XVI w. (tab. 85 - 88), Andlau z XII - XX w. (tab. 89 -101), Rosen w Alzacji z domu inflanckiego Gross-Roop z XVI - XVII
w. (tab. 102 -103), dom francuskich hr. Rothenburg rodem z Bytnicy dolnośląskiej z XVII - XVIII w. (tab. 102b), dom Reinach
z XIII-XX w. (tab. 104-118), hr. Laufen z XI - XIII w. (tab. 119), hr. Katzenelnbogen z XI-XIV w. (tab. 120-121), dom
Magenheim z XII-XIV w. (tab. 122), ród biskupa Strassburga Konrada (zm. 1180), potem dom Eschenbach i Schwarzenberg
z X n - XV w. (tab. 123 -124), dom Üsenberg z XI - XV w. (tab. 125), Staufen w Bryzgowii z XU - XVII w. (tab. 126 -127), Rötteln
z Xn-XIV w. (tab. 128), Ramstein z XII-XVII w. (tab. 129-131), hr. Thierstein i Froburg z XI-XVI w. (tab. 132-133),
Mömpelgard (Montbeliard) i Hasenburg z domu Montfaucon z XI-XV w. (tab. 134-136), dom Neufchatel-en-Bourgogne
i Montaigu z domu Dramelay z XII-XVII w. (tab. 137-143), Dampierre-sur-Salon z linią na Cyprze i w królestwie
jerozolimskim z XII - XIV w. (tab. 144), dom Clermont-en-Bassigny i Moncler z XI - XIX w. (tab. 145 -146), Passevant, Thuiiieres,
Montjoye, Frohberg i de La Roche (tab. 145-151), Gliers, Montjoye z XH-XV w. (tab. 152), Grandson (wraz z linią lordów
Hrandison w Anglii 1299 -1375) z XI - XVI w. (tab. 153 -155), dom Beaujeu (tab. 156 -157), hr. Genewy (Genf) z XI - XIV w. (tab.
158) dom d'Aubonne z XI-XV w. (tab. 159), Cossonay z XI-XV w. (tab. 160-161), Klinglin z XVII-XIX w. (tab. 162).
Tom XIII stanowi kontynuację tomu III/2 zawierając 166 tablic średniowiecznych rodów francuskich: d'Amboise (w latach
1397 -1469 vicehr. Thouars) z XI - XVII w. (tab. 1 - 5), kasztelanów Amiens (w XIII w. baronów Plessis na Cyprze) z XII - XVI w.
(tab. 6-9), dom de Saint - Cheron (tab. 10-25), d'Antoing i d'Epinoy (tab. 16-18), kasztelanów Arras starego domu (tab. 19)
i z domu kasztelanów Douai (tab. 20), baronów d'Arzillieres, Auberchicourt, Aulnay - 1'Aitre - sur Marne, kasztelanów
d'Aulnois (tab. 21-26) z XI-XIV w., dom Barbançon (m.in. Longueville, Cysoing) z XII-XVIII w. (tab. 27-33), ród Barres
z X n - XVI w. (tab. 34-37), panów de Bauflremont (m.in. hr. de Charny, Crusilles) z XI - XX w. (tab. 38 - 44), Baugency z XI - XIV
w. (tab. 45), Beauvau z XIII-XX w. (tab. 46-53), Bouteiller na Senlis z XI-XVII w. (tab. 54-57), Brięon (w Rochefort, vicehr.
Chartres) z XII-XIV w. (tab. 58-59), Buzançais, Chacenay, d'Arcis-sur-Aube, Chappes z XI-XIV w. (tab. 62-65), Chartres,
Chateaugontier, Chateau-du-Loir, Chatillon-en-Bazois z X-XTV w. (tab. 66-69), Chauvigny z XI-XVI w. (tab. 70-72),
Chevreuse z XI - XIV w. (tab. 73), wielki dom Choiseul z XI - XX w. (tab. 74 - 92), szampański dom Conflans z XII - XIX w. (tab.
93 -98), kasztelanowie Douai z XI-XIV w. (tab. 99-100), dom Dournay, d'Eppes, d'Estouteville, Freteval, Garlande, Jaucourt,
de L'Isle - Adam z XII-XV w. (tab. 101-117), hr. Tenda, Briga z domu hr. Ventimiglia (Laskarysów) z X n i - X V m w. (tab.
119 -122), panów Leves z X - XIII w. (tab. 123 -124), Les Bruyères z XHI - XIX w. (tab. 60 - 61), vicehr. Marsylii z XIII - XVIII w.
(tab. 125-127), dom Matha, Mathefelon, Mauvoision, Mayenne, Milly-en-Beauvais z XI-XV w. (tab. 128-134), Möns,
Montaigu-en-Lannois z XI - XII w. (tab. 135 -136), Monthalons z XII - XVII w. (tab. 137 -138), Montmirail, Nemours, Nanteau,
Picquigny, Plancy, Pougy, Rays, Rozoy, Saint-Verain, d'Asnois, Thianges z XI - XV w. (tab. 129 -151), Thourotte z XI - XVII w.
(tab. 152 -154), Trainel z XI - XV w. (tab. 155 -156), Vendeuvre, Vierzon z XI - XIII w. (tab. 157 -158), Vintimille z hr. Ventimiglia
(też na Sycylii i w Lombardii) z XIII-XVIII w. (tab. 159-163), Walincourt, Beauvoir, Bissipat z XII-XV w. (tab. 164-166).
Każdy tom posiada wykaz podstawowej literatury genealogicznej i kończy się indeksem wymienionych w nim rodzin. Do
tomu XIII dołączono indeks do całości wydanych dotąd tablic. Zapowiedziano następne tomy tego potrzebnego wydawnictwa.
W tomie XIV kontynuowane będą rody francuskie. Rozpoczęto pracę nad nowym wydaniem tomu I z głównymi rodami
panującymi
w Niemczech.
1
Edward Rymar
Boris Gerov, Inscriptiones Latinae in Bułgaria repertae (inscriptiones inter Oescum et Haemmn
repertae), Serdicae in aedibus Univcrsitatum „Kliment Ohridski" a. MCMLXXXIX, ss. 232, mapa
w tekście+ilustracje poza tekstem.
Na tę książkę czekaliśmy niezmiernie długo. Pierwsze plany jej powstania zarysowane zostały bowiem już „ante plus quam
quadraginta annos" (Praefatio, s. 7). Jej rychłe wydanie zapowiadał w 1987 r., na Kongresie Epigrafiki Greckiej i Łacińskiej
w Sofii, prof. Velizar Velkov 1 . Oficjalnie ukazała się w roku 1989, naprawdę zaś w 19902. Jest pozycją nie do kupienia, trzeba
ją „zdobywać", wykorzystując przyjacielskie kontakty. Spowodowane jest to zarówno niskim nakładem (1000 egzemplarzy), jak
i faktem, że Inscriptiones to praca bardzo potrzebna, a grono osób nią zainteresowanych jest nader rozlegle.
1
Zob. G. Mihailov, V. Velkov, L'épigraphie en Bulgarie. Acta Centii Historiae. Terra Antiqua Balcanica II. Actes du IX* Congrès International d'épigraphie
Grecque et Latine, Tirnovi - Soßa 1987, s. 200: „La publication des inscriptions [...] faite par prof. Boris Gerov est déjà sous presse".
2
Zgodnie z informacją zawartą w stopce: „podpisano do druku w lutym 1990".
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Niewątpliwie uwagę badaczy przyciąga także osoba B. G er o v i , jednego z najwybitniejszych współcześnie znawców
antycznej przeszłości ziem wchodzących w skład dzisiejszej Bułgarii, Autora wielu prac zaliczanych do klasyki, najpoważniejszego w Bułgarii autorytetu w zakresie epigrafiki łacińskiej3. Na ostatnim czterdziestoleciu badań nad dziejami Tracji i Mezji
Dolnej badacz ten wycisnął swoją osobowością piętno niezatarte.
Projekt wydania inskrypcji łacińskich z Bułgarii zakłada powstanie dwóch tomów: dla części północnej (Inscriptiones inter
Danubium et Haemumu repertae) i dla południowej (Inscriptiones ad meridiem versus Haemo repertae). Pierwszy z nich dzielić
się ma z kolei na następujące części (volumina): 1. Inscriptiones inter Timacum et Oescum repertae, 2. Inscriptiones inter
Oescum et Iatrum repertae, 3. Inscriptiones ad orientem versus a Iatro repertae. Prezentowana książka stanowi więc część
drugą tomu pierwszego i zawarty w niej materiał pochodzi z obszaru między rzekami Iskar a Jantrą (w tytule występują nazwy
antyczne). W czasach rzymskich ziemie te wchodziły w większości w obręb prowincji Mezji Dolnej (Moesia inferior), jedynie
południowa ich część oparta o Góry Bałkańskie (Haemus), należała cały czas bądź okresowo do prowincji Tragi (Thracia)*.
Znajdowały się tu tak ważne miasta, jak Oescus (Colonia Ulpia Oescus, dz. wieś Gigen), Novae (twierdza legionowa, wokół
której rozwinęło się miasto, prawdopodobnie o statusie municipium5, jego resztki leżą ok. 4 km na wschód od miasta
Swisztowa), Nicopolis ad Istrum (miasto greckie założone przez Trajana, dz. wieś Nikiup) oraz szereg drobnych miasteczek,
osad i wsi. Rzadko kiedy możemy określić ich nazwy antyczne. Warto jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia z obszarem
strategicznie ważnym, który pozostawał pod ścisłą kontrolą wojska, dosyć intensywnie w czasach rzymskich zasiedlonym6.
B. Gerov zawarł w swym tomie 454 inskrypcje7, z czego niewielka tylko część wchodzi w zakres pojęcia editio princeps.
Dotyczy to zaledwie 28 napisów8. Pozostałe są w literaturze przedmiotu znane, niemniej czytelnik poczuje się często
zaskoczony. Uczony bułgarski czyta bowiem szereg tekstów zupełnie odmiennie, niż to dotychczas przyjmowano, często też
poprawia swoje własne lekcje, opublikowane wcześniej, głównie w aneksach epigraficznych do obydwu części rozprawy p t
«Romanizmat» (zob. przypis 3).
Autor publikuje materiał w układzie topograficznym, wychodząc od krańca północno-zachodniego. W obrębie każdej
miejscowości umieszczone są najpierw inskrypcje cesarskie, a następnie pozostałe, już bez specjalnego przestrzegania hierarchii
ważności. Ma to uzasadnienie w tym, że w niektórych miejscowościach liczba znalezionych tekstów jest znikoma, często są to
zabytki pojedyncze. Każda inskrypcja poprzedzona jest - w miarę istniejących danych - krótką informacją o okolicznościach
i dacie znalezienia oraz charakterze pomnika, na którym znajduje się tekst (ara calcaria, basis ealcaria, basis statuae, pars
inferior tabellae marmoreae, etc.), z podaniem jego wymiarów, jak również wymiarów (wysokość) liter. Czasami też znajdujemy
adnotację o miejscu przechowywania zabytku, ewentualnie z numerem inwentarzowym. Bezpośrednio po tym umieszczona jest
data powstania inskrypcji.
Następnie dowiadujemy się, kto wydał inskrypcję i kto ewentualnie poprawiał jej lekcję. Odpowiednią uwagą (contuli)
zaopatrzone są te napisy, które Autor sam sprawdzał. Kolejno podana jest literatura, stan zachowania i uwagi odnośnie do
czytelności tekstu. Tekst inskrypcji podany jest minuskułą, italiką, pisany w linii ciągłej. Wiersze rozdzielone są ukośną kreską.
Ubytki tekstu umieszczone są w nawiasach kwadratowych. Autor rozwiązuje wszystkie skróty. Każdą pozycję kończy
przedstawienie wariantów lekcji i ewentualna dyskusja nad nimi.
Komentarz ograniczony jest do absolutnego minimum. Koncepcja Autora sprowadza się bowiem do purystycznej edycji
tekstu, bez jego dodatkowego omawiania i wyciągania wniosków historycznych. Te ostatnie pojawiają się niezmiernie rzadko,
komentarze mają charakter głównie filologiczny.
Ilustracje znajdują się na końcu książki, zestawione na LXXXV tablicach. Jednak nie do wszystkich inskrypcji: wiele
zabytków zaginęło i pozostała po nich tylko dokumentacja opisowa, wiele znamy też tylko dzięki przerysom w CIL. Z tych
ostatnich niektóre zostały w pracy skopiowane. W paru przypadkach brak ilustracji jest jednak niewytłumaczalny, dotyczy
bowem inskrypcji znalezionych stosunkowo niedawno, gdzie zdobycie fotografii nie nastręczałoby trudności: przykładowo
wskażmy tu pozycje 267bis, 268ter, 272 (z Novae).
Przy większych miejscowościach, wymienianych w źródłach starożytnych, B. Gerov zestawił wszelkie o nich informacje,
podając warianty nazw antycznych. Tutaj czytelnik znajdzie też podstawową literaturę do nich się odnoszącą. Dzięki temu
Inscriptiones, obok publikacji tekstów, spełniać mogą ważną funkcję przewodnika po toponimach tej części Bułgarii. Jest to
niezmiernie istotne, jeśli się zważy, że ustalenie lokalizacji wielu miejscowości antycznych, znanych z nazwy, przysparza sporych
kłopotów. Nadto Bułgaria przeżywała kilkakrotną zmianę nazw nowożytnych, książka Gerova może więc również i w tym
względzie spełniać funkcję informującą i porządkującą.
5

Do najbardziej znanych należą:
a) Romanizmat meźdu Dunava i Balkana. Cast I: ot Avgust do Hadrian. Godiänik na SoGjskija Unjveisitet. Istoriko-Filologićeski Fakultet 45,1948-1949. Ćast II:
ot Hadrian do Konstantin Veliki, ibidem, Filologićeski Fakultet 47, 1951-1952: 48, 1952-1953.
b) Proucvanija varhu zapadnotrakijskite zemi prez rimsko vrcme, cast I: Godisnik na Sofijskija Universität, Filologićeski Fakultet 54, 1959-1960 (1961); ćast II:
ibidem, Fakultet po Zapadni Filologi 61, 1967; cast III: ibidem, 62, 1968-1969; ćast IV: ibidem, 63, 1969.
c) Beiträge zur Geschichte der römischen Provinzen Moesien und Thrakien. Gesammelte Auisaetze. Amsterdam 1980 (reedycja artykułów, opublikowanych
wcześniej w językach zachodnich).
d) Zemevladenieto w rimska Trakija i Mizija (I-III v.), Sofia 1980 = Landowning in Roman Thrace and Moesia, London 1987.
e) Die EinläUe der Nordvölker in den Ostbalkanraum im Lichte der Münzschatzfunde. I. Das II. und III. Jahrhundert (101-284), ANRW II 6, s. 110-181.
4
W sprawie przebiegu linii granicznej między Tracją a Mezją Dolną zob. B. G e r o v , Severnata granica na provincia Trakia, Izvestia na Arheologićeskjja Institut
XII 1950, s. 11-33..
5
Ustalenie tego jest zastugą B. G e r o v a : Die Rechtstellung der untermösischen Stadt Novae, Akte des IV. Internationalen Kongresses für Griechische und
Lateinische Epigraphik, Wien 1964, s. 29-33.
' Poza pracami B. G e r o v a (przypis 2, punkty a i d) zob. także moje: Rozwój ustroju municypalnego a postępy romanizacji Mezji Dolnej, Poznań 1982, 5. 13-56;
Roman military Settlements in Lower Moesia (lrt-3rd C): Archeologia 33, 1982 (1985), s. 79-105.
7
Według numeracji 447, kilka inskrypcji ma jednak liczby dodatkowe: 267bis, 268bis, 268ter, 269bis, 279bis, 298bis, 298ter.
8
O następujących numerach: 45, 54, 88, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 173, 190, 222, 224, 226, 227, 241, 242 = 243, 253, 257,273, 362, 365, 366, 379, 440.
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Praca zaopatrzona jest w indeks epigraficzny według przyjętych standardów, tj. zawiera on zestawienie nomina,
cognomina, imperatores, res publica populi Romani, res militaris, res sacra i inne.
Ocena korpusu B. Gerova, przede wszystkim z punktu widzenia przydatności dzieła i jego znaczenia do dalszych badań
naukowych, wypaść musi pozytywnie. Mamy bowiem z całą pewnością do czynienia z pracą ważną, która znajdzie trwałe
miejsce w literaturze przedmiotu. Udostępnia światu naukowemu materiał, który - wydany w większości w trudno dostępnych
periodykach lokalnych - pozostawał często poza zasięgiem badań pozaregionalnych. Nie należy spodziewać się zbyt szybkiego
wydania pozostałych tomów «Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae», ale z całą pewnością książka Gerova będzie dla nich
stanowić wzorzec i ważny punkt odniesienia. Dlatego tak bardzo istotne jest wykazanie wszelkich osiągnięć Autora, jeśli chodzi
o ustalanie nowych lekcji i uzupełnień tekstów, ale również potknięć i słabości, jakie stały się udziałem jego książki, bo przecież
żadna praca nie jest od nich wolna. Oto uwagi do poszczególnych inskrypcji:
OESCUS
Nr 11. Besevliev 99. AE 1957, 303. G e r o v , Romanizmat II 785.
W miejsce [Pom]ponius [Max]imianus Ce[/er] pojawia się propozycja czytania [P~\omponius Maximianus ce(nturio7), co
stanowi bardzo ważną zmianę jakościową. Zważmy jednak, że skrót ce(nturio) jest pewną osobliwością.
Nr 13. Besevliev 97. G e r o v , Romanizmat II 775. AE 1957, 302.
Słuszne jest przyjęcie lekcji [MaT\terno zamiast [Pa] terno i połączenie tekstu z osobą M. Curiatiusa Maternusa, namiestnika
prowincji Mezji w okresie Domicjana®. Tym samym inskrypcja nabiera szczególnej wartości, a możliwości jej datowania są
o wiele większe, niż to wcześniej zakładano. W tej samej inskrypcji Gerov poprawił lekcję Paquini[us] na P(ublius) Aquini[us],
co też wydaje się prawdopodobniejsze.
Nr 24. CIL HI 14 420. K a l i n k a 124. G e r o v , Romanizmat II 339.
Lekcję Leubińus poprawia na L(ucius) Eubinus.
Nr 37. CIL DI 7424. G e r o v , Romanizmat II 338.
Cognomen Dormtianus (L. Valerius Domitianus) B. Gerov poprawia na Dotianus. Jeśli weźmiemy pod uwagę ilustrację, a jest nią
reprodukcja przeryśu z CIL, to lekcję Gerova uznać musimy za chybioną. Brak komentarza, w którym bułgarski uczony
uzasadniłby swoje stanowisko. A może mamy tutaj do czynienia ze zwykłym błędem drukarskim?
Nr 47. AE 1927, 51. G e r o v , Romanizmat I 44.
Zamiast ITOVIUS Faustus czyta obecnie [T?]itovius Faustus.
Nr 48. G e r o v , Romanizmat I 4.
W miejsce uix(it) a(nnis) LX poprawia (co daje się sprawdzić na fotografii) na uix(it) a(nnos) XL, militav{it) a(tmis) XXX na
[mi]litav(it) a(nnos) XXI, imię MOEOLIA ze starej lekcji zamienia na [Pl7]aculia. Warto przy okazji wskazać, że preferowane
"przez niego we wcześniejszych pracach rozwiązania skrótów v(ixit) a(nnis), m(ilitavit) a(nnis) zamienił na a(nnos).
Ńr 57. Gerov,, Romanizmat I 14. AE 1961, 218a.
Propozycję czytania F£R(us), a więc jako cognomen: Magio Ver(us), zamiast wskazania pochodzenia VIR(uno), czyli z Virunum
w Noricum, uznać należy za bardzo szczęśliwą. Przemawia za tym także obraz kamienia na fotografii.
Nr 60. CIL Hi 12 352. G e r o v , Romanizmat I 25.
Poważna zmiana jakościowa: Autor nie widzi w inskrypcji imienia [Q. T]a/[o]n(ius), jak we wcześniejszych publikacjach, lecz
Q(uintus) FalCMsI.
Nr 69. CIL HI 7430. G e r o v , Romanizmat II 333.
W miejsce AELIVS P/VS EX COLI/ DECVRIO VIX ANN XXI czyta: Aelus P[rocI]us ex col(onia) [Oesc{ensium) dec(wio)
[vix{it) ann(nis)] XX[XX]. Niestety, nie ma w tomie fotografii tej inskrypcji. Znajdująca się na tablicy XVI ilustracja
o numerze 69 dotyczy naprawdę tekstu 65. Dlatego też nie wiemy, czy lekcja AELVS jest rzeczywistą propozycją Autora, czy
też błędem drukarskim (w indeksie umieszczone jest pod Aelius). Bardzo ważny jest odczyt dotyczący kolonii Oescus i lat życia
dekuriona, szczególnie w świetle dyskusji nad wiekiem, w którym młodzi przedstawiciele elit municypalnych wchodzili w skład
rad miejskich.
Nr 70. Besevliev 90. G e r o v , Romanizmat U 772;
Bardźo istotna poprawka czytania signum: uprzednio M. Cocceius M. f . Pap. Victo[r] cui et Curno, obecnie qui et Quiritinus.
Nadto w tej samej inskrypcji wcześniejszy odczyt dec(urionalibus) ofrrtatus) B. Gerov zastępuje propozycją - jak się wydaje
słuszną - dec(urio) 0[esc(ensium): dla lokalnych dziejów Oescus jest to niezmiernie ważne, bo w miejsce osoby o niewielkim
znaczeniu pojawia się autentyczny przedstawiciel elity municypalnej.
Nr 72. Besevliev 92. G e r o v , Romanizmat U 773.
Podobnie jak w poprzednim tekście, tak również i w tym poprawka Gerova wprowadza na listę członków ordo decurionum
w Oescus nową postać: Besevliev czytał C. Iulio / Volenti... / Oes(ci) col(oniaeQ), Gerov zaś proponuje uzupełnienie w postaci
C(aio) Iulio C(ai) [/(iZio)—] / Volenti— / [d]ec(urioni) col(oniae) (rfuum)u[/[r(a/i?)—].
Nr 73. G e r o v , Romanizmat H 316.
Dosyć istotna zmiana jakościowa. W pierwszej wersji Gerov sądził, że Tertullus był [ser(uus) v(ilicus) et eiusdejm, tzn. T. Iuliusa
Saturninusa, [liłĄertus)]. Obecnie proponuje czytać tekst następująco: D. M. Tertul/lus 7(iti) Iul(i) / Saturni/ni li[b(ertus)—].
Inskrypcja ta niestety nie jest w książce ilustrowana.
' O tej postaci zob. G. Alföldy, H. H a l f m a n n , M. Cornelius Nigrinus Curiatius Matemus, General Domitians und Rivale Trajans, Chiron 3 (1973), s. 333-373
(= G. Alföldy, Roemische Heeresgeschichte, Amsterdam 1987, s. 153-201.
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Nr 75. Besevliev 85. AE 1957, 295. G e r o v , Romanizmat II 769.
Nowy odczyt, zaproponowany przez bułgarskiego uczonego, uznać trzeba za rewelacyjny. Editor princeps nie potrafił tej
inskrypcji w pełni zrekonstruować. Oto jego wersja:
Valeriae C. f(iliae) / Walentinae / uxori OSCO... / Marciani / flaniinis) TNVI / Claudius) Aerius) Optimus?] / pontiflex) et
h[aruspexT\ / col(oniae) sacerd[_os] / Romfae) ex testamento / praec(eptoris) fili et... / per tutorem... / ex test[at]o[ris]... /
Odczyt Gerova: G(aiae) Valeriae G(ai) f(iliae) / Valentinae / uxori G(aius) Sco[pius?] / Marcianu[ś] / jlamen Tit(i)
Ve[sp(asiani)] / Cl(audius) Ael(ius) Optim[us] / pontif(ex) et h[ar(uspex)l] / col(pniae) / sacerd(os) [deae] / Rorriae) ex test[am(ento)
et] / praec(eptis) fili et per tutore[em) / ex tesĄamento) eo[rum] / Cl(audius) A[e/(i«s) Optimus f(aciendum) c(uravit)7].
Jaką ma wagę uzyskanie danych o jlamen Titi Vespasiani, nie trzeba specjalnie podkreślać. Szczególnie, że byłby to pierwszy
poświadczony źródłowo flamen divi Titi Vespasiani z terenów Mezji Dolnej. Rekonstrukcję jego imion uznać można za bardzo
prawdopodobną. Weryfikacja odczytu na fotografii, ze względu na bardzo słabą jakościowo reprodukcję, nie jest jednak
możliwa. Inskrypcja z całą pewnością zajmie ważne miejsce w badaniach nad prowincjonalnym kultem cesarskim.
Nr 90. Besevliev 87. G e r o v , Romanizmat II 771
Zamiast S(extus) Vibius Valent[inus~\ znajdujemy lekcję S(extus) Vibius Valen£ś], ponieważ „deest spatium". W zwrocie sine tdla
ratione vixi następuje zmiana na sine ulla ira vixi.
Pominięta została, bez wyjaśnienia, inskrypcja Romanizmat II 330 (=Izvestija na Bälgarskija Arheologiceski Institut TV
1926-1927, s. 313): [
] Anatima [pa]tri pient[issimo] b. m. f . c.
NOVAE
Miejscowość ta badana jest intensywnie od ponad trzydziestu lat przez ekspedycje archeologiczne: bułgarską i dwie
polskie. Plonem tych badań jest m.in. duży przyrost materiału epigraficznego, bardzo ważnego dla dziejów Novae, Mezji
Dolnej, religii wojska rzymskiego, etc. Znaczenie inskrypycji z Novae zwiększa fakt, że jest to jedyny systematycznie badany
rzymski obóz wojskowy nad dolnym Dunajem10.
Nr 266. J. K o l e n d o , Archeologia XXIII, 1972 (1973). AE 1973, 478.
B. G e r o v : [/mp. Caeś\ari, K o l e n d o : {Imp. Caejsari. Weryfikacja Gerova jest nieuzasadniona.
Nr 268ter. L. M r o z e w i c z , Archeologia XXVIII, 1977 (1978), s. 117-124; XXXI 1980 (1982), s. 101-112. AE 1982, 849.
Nie ma podstaw rekonstrukcja imion Gety w formie następującej: [et P. Septimi Getae nob. Caesari]s. Nie zachował się, wbrew
pierwotnym przypuszczeniom, żaden ślad litery s w ostatnim wyrazie. Musi więc ona również wejść w obręb nawiasu
kwadratowego. W części drugiej napisu (in latere dextro) Autor podał imiona Gety zapisane tak, jakby zachowały się w całości:
jest to niesłuszne, należy je również wpisać w podwójny nawias kwadratowy: [[et Geta Caes(are)]]. Val(erius), legat legionu
I Italskiego, mógł nosić cognomen zaczynające się na Q bądź O, czyli 0[...]tianus lub Q[...]tianus. Z jednakowym więc
prawdopodobieństwem mówić możemy tak o Valeriusie Optatianusie, jak i Valeriusie Quintianusie. W prozopografii
Imperium Romanum nie spotykamy żadnego senatora o takich imionach. B. Gerov nie zaakceptował znaku uszkodzenia litery
0 bądź Q, jak w editio princeps. (Zob. podjętą ostatnio próbę identyfikacji: L. Mrozewicz, w: Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik 95 (1993), s. 221-225). W części pierwszej inskrypcji podział na wiersze zaznaczony jest niewłaściwie.
Nr 273. Z obowiązku tylko zaznaczymy, że inskrypcja ta opublikowana została w międzyczasie przez J. K o l e n d o
1 B. S u l t o v a , Le college des Consacrani Iovianorum dans une inscription de Novae, Eos, LXXV 1987, s. 369-379.
Nr 274. K a i i n k a 228. G e r o v , Romanizmat II 351.
Całkowita zmiana lekcji. Jeśli we wcześniejszych pracach czytano A(uli) fwm[ii?] / Lib[anias] e [ t — ] / Mnu[i]u[s] p.s., to
obecnie B. Gerov proponuje: [/(owi)] o(ptimo) m(aximo) / A(uluś) Iun[_ius— et] / 1Tb(erius) Iul(ius) Ar[t]emo / Vinuli v(otum)
p(o)s(uerunt). Autor nie zamieścił ilustracji, dlatego też ewentualna weryfikacja jego stanowiska jest niestety niemożliwa.
Nr 277. J. K o l e n d o , J. T r y n k o w s k i , Archeologia XVI, 1965 (1966), s. 121 nr 2. AE 1966, 347.
Ulepszenie lekcji z [pro] salute [ — ] na [pro salute] l\mp(eratoris)—] nie ma uzasadnienia. Brak fotografii zabytku.
Nr 282. CIL HI 6224=7591. ILS 2295. G e r o v , Romanizmat II 129. J. K o l e n d o , Archeologia, XVI, 1965 (1966) s. 138
nr 3. AE 1966, 355.
Mimo zacytowania pracy J. Kolendo, bułgarski uczony nie uwzględnił ani nie skomentował jego poprawki, wedle której na
kamieniu czytać należy mu(nicipio) Moesiae superioris. Wcześniej czytano miunicipio"}), Gerov optuje za lekcją m[un(icipii)]. Za
podstawę weryfikacji posłużył mu stary przerys zabytku, znany przede wszystkim z pracy A. von D o m a s z e w s k i e g o , Die
Religion des römischen Heeres, Trier 1894, s. 19, nr 14, nie zwrócił natomiast uwagi na fakt, że J. Kolendo swoją lekcję ustalił
na podstawie autopsyjnych badań kamienia w Muzeum Narodowym w Bukareszcie. Po literze M dostrzegł on wyraźne resztki
litery V. Ponieważ jest to akurat prawa krawędź kamienia, sądzę, że powinniśmy ten fragment inskrypcji czytać w postaci
mu [n(icipio)]. Skrót MV dla oznaczenia municipium byłby nietypowy.
Nie do przyjęcia jest też, w świetle najnowszych badań, stanowisko B. Gerova łączące tę inskrypcję z dies natalis legionis
I Italicae11. Znamy obecnie kilka różnych inskrypcji z Novae, zawierających daty miesięczne i dzienne. W tym co najmniej dwie,
oprócz omawianej, dedykowane są również Aquilae, świętemu znakowi legionu (por. 268ter, 293: ta ostatnia inskrypcja,
zgodnie z propozycją J. Kolendo, czytana musi być całkowicie odmienne: w miejsce lekcji p(rovinciae) P(alestinae) aquil(ifer)
legionis) I ItaUfcae), należy widzieć p(rimus) p(ilus), Aquil(ae) leg(ionis I Ital(icae) Ąorto) d(edit), zob. tenże, Miejsca kultu
religijnego w Novae, Balcanica Posnaniensia V, 1990, s. 267 [B. Gerov nie mógł oczywiście znać tej wersji]. Zob. także nr 272.
10
Inskrypcje łacińskie, znalezione w trakcie wykopalisk, ukazały się w pracy V. Bozilova, L. Mrozewicz, J. Kolendo, Inscriptions Latines de Novae,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.
" Zob. J. Kolendo, Le rôle du primipilus dans la vie religieuse de la légion. En rapport avec quelques inscriptions des principia de Novae, Archeologia XXXI 1980
(1982), s. 57-58.
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Przy okazji warto zwrócić uwagę na fakt, iż inskrypcję tę zaliczono do zespołu Novae, mimo że nauce udostępniona
została ze zbiorów bukareszteńskich, stanowiących spadek po kolekcjonerskiej działalności gen. Mavrosa 1 2 . Zgodne jest
stanowisko większości badaczy, że inskrypcje naddunajskie zebrał on w czasie wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1828 -1829.
Nie jest jednak jasne, dlaczego B. Gerov nie uwzględnił inskrypcji CIL III 6230 = A. von D o m a s z e w s k i , Die Religion des
römischen Heeres, s. 17, nr 10 (jest to napis odnoszący się do Septimiusza Sewera i Karakalli, znany między innymi z tego, że na
bocznej stronie pomnika znajduje się relief dzika, symbolu legionu I Italskiego)
Nr 287. G e r o v , Romanizmat II 353.
Zamiast wcześniejszej propozycji [—LJicinius Rea[tinus?] v.s. pojawia się nowy odczyt: [—L]icinius Rena[tus] / s(ohiit)
l(ibens) [m(eri£o)?]. Brak jest ilustracji.
Nr 291. J. K o l e n d o . Archeologia XXIII, 1972 s. 66. AE 1972, 479.
Autor nie uwzględnia propozycji uzupełnienia nomen gentile na [—gi]us Maxim[ianuś], mimo że dalsze partie tekstu taką
lekcję dopuszczają. Brak jest ilustracji. W sprawie nowego odczytu tego tekstu zob. F. Mitlhof, Klio 74 (1982), s. 278 przyp. 25.
Nr 293 - zob. wyżej, przy numerze 282.
Nr 296. G e r o v , H 54. AE 1932, 55.
Dotychczasowy odczyt [ — ] v(otum) mferito) L. Cultius sig{nifer), zamienia Gerov na następujący: [
— ] / [sacr]um
/ L. Cultiu/s S/gf[—] z adnotacją „potius cog. Sigillius vel simile, cf. CIL HI 1063 (Apulum) M. Aur. Sigillius".
Nr 298bis. L. M r o z e w i c z , Archeologia, XXXI, 1980 (1982), s. 160-161. AE 1985, 734.
Słusznie poprawia uzupełnienie Quad(rivius) na Quad(riviis), wersja pierwsza jest jednak wynikiem błędu drukarskiego, a nie
świadomej lekcji, czemu wyraz dałem w artykule pt. Quadriviae in Novae (Moesia inferior), Eos, LXXIII, 1985, s. 167 -169.
Nr 304. AE 1932, 52. G e r o v , Romanizmat I 27. J. K o l e n d o , Archeologia, XVI, 1965 (1966), s. 144, nr 16.
Wiek zmarłego weterana legionu I Italskiego poprawia z C na XC lat.
Nr 309. D. Decev, Antićni pametnici, Izvestija na Bälgarskija Arheologjceski Institut, XII, 1938 (1939), s. 300-301.
G e r o v , Romanizmat II 48.
Weryfikację tej inskrypcji uznać musimy za rewelacyjną. Od czasu bowiem jej opublikowania przez D. Deceva przyjmowano
za pewnik, iż zmarłym był [Ä]urel(ius) Mac[eni]o vet[eranus) leg(ionis) [Ge]minae. Lekcja B. Gerova wygląda jednak zupełnie
odmiennie: [i)(is) M(anibus)~\ / [M(arco) Ä]urel(io) Mac/[em\oni vet(erano) leg(ionis) / [/] Minferviae) domo [C7]app(adocial),
vixit / [a]nn(is) LX, M(arcus) Valerius) / \_Ma\cenio fil(ius) et / [he~\Ąes) patri kaĄissimo) / /(aciendum) c{uravit).
Jeśli popatrzy się na tę inskrypcję przez pryzmat lekcji Gerova, to oczywiście staje się ona całkowicie jasna. Szczególnie, że
pozostaje w zgodzie ze stanem zachowania, jaki można zaobserwować na wyjątkowo dobrej ilustracji. Waga zaproponowanej
emendacji wzrasta wobec faktu, że nie tak dawno przybyły nam źródła - i to z Novae! - potwierdzające obecność legionu
I Minervia nad dolnym Dunajem. Na ten temat zob. T. S a r n o w s k i , Zur Truppengeschichte der Dekerkriege Traians. Die
Bonner legio I Minervia und das Legionslager Novae, Germania 65, 1987, s. 107-122.
W przypadku lekcji domo [C7]app(adocial) usunąłbym obydwa znaki zapytania. Ta wersja wydaje mi się bowiem pewna, zob.
mój artykuł pt. Domo Cappadocia. Zu einer Veteraneninschrift aus Novae (Moesia inferior), Eos LXXIII, 1985, s. 297 - 300.
Zastrzeżenia wzbudza natomiast lekcja Mac/[eni]oni - nie znajduje on potwierdzenia na obrazie widocznym na fotografii
kamienia. Dlatego czytałbym tekst w nominatiwie: [D. M. M(arcus) Ä]urel(ius) Mac[eni]o.
Nr 311. 6232+p. 1266. G e r o v , Romanizmat I 7. J. K o l e n d o , Archeologia XVI, 1965 (1966), s. 139 nn, nr 4.
W miejsce lekcji Donatus Gal., zaproponowanej przez J. Kolendo, B. Gerov czyta [D]onatus Caesarea), co stanowi nawiązanie
do wcześniejszych wykładni. W ten sposób bułgarski uczony zakwestionował weryfikację i tezę J. Kolendo, wedle której
Donatus pochodził z Afryki Północnej, z miasta Gales. Podkreślić jednak trzeba, że podstawą wnioskowania B. Gerova był
przerys inskrypcji (opublikowany w ILBulg), podczas gdy J. Kolendo zweryfikował tekst z autopsji. Czyni to tezę polskiego
badacza o wiele bardziej wiarygodną.
Nr 323. G e r o v , Romanizmat II 328.
Lekcja zmieniona: Autorowi udało się pełniej (initium male legi - stwierdza) zrekonstruować imiona wyzwolenicy, którą była
P(ublia) Ae[li]a M(arci) Ifiberta) Severa.
Nr 328. CIL III 757. G e r o v , Romanizmat I 57.
Poprawia odczyt nomen gentile M£T[/]L[7]
na METELLVS, potwierdzając tym samym pogląd jeszcze E. D e s j a r d i n sa, Sur quelques inscriptions inédites de Valachie et de Bulgarie (Province de Dacie, de Mésie et de Scythie). Lettre à M.
Henzen, Annali delllstituto di Corrispondenza Archeologica, 1868, s. 52 nr 42.
Z inskrypcji wydanych przed rokiem 1982, bo taką najpóźniejszą datę publikacji znajdujemy w pracy, B. Gerov nie
uwzględnił jednego nadzwyczaj interesującego napisu z Novae. Opublikowała go V. Bozilova, Contributions epigraphiques
de Novae, Actes du VIIe Congrès International d'Epigraphie Grecque et Latine, Bucuregti 1979, s. 336 = Klio LXII, 1980, s. 69:
jest to płyta nagrobna weterana legionis I Italicae Severianae, Flaviusa Decebalusa i jego żony Aurelii Quiety.
INNE MIEJSCOWOŚCI
Nr 150 (Glava). CIL HI 12396. G e r o v , Romanizmat H 301.
V. Besevliev, Spaetgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, Berlin 1964, nr 46.
W liniach 6/7 Autor czyta et Vitalis / filius. Tiita..., podczas gdy wiersze te powinny brzmieć, zgodnie z lekcjami
wcześniejszymi, et Vitalis /fll(ius) mil(es). "Rita... Wyraz mil(es) daje się swobodnie odczytać na zamieszczonej ilustracji.
a
Zob. J. K o l e n d o , Étude sur les inscriptions de Novae, Archeologia XVI 1965 (1966) s. 138, przypis 90; tenże, Une inscription inconnue de Sexaginta Pris ta et la
fortification de Bas-Danube sous la Tetrarchie, Eirene, V 1966, s. 142; idem, Découvertes d'inscriptions grecques pendant la guerre russo-turque 1828-1829, Archeologia
XVIII 1967 (1968), s. 51; idem, Le rôle du primipilus, s. 50.
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Nr 205 (Glava Panega). AE 1939, 243. G e r o v , Romanizmat II 65. Idem, Epigraphica, XXXVIII 1976, s. 63,
nr 2.
Zamiast [mi]/es leg. I It(alicae) [Dia]nae ex voto posuit, pojawia się wersja [mi]les leg. I IĄalicae) Sev\_eri]anae ex voto
[l(ibens) m(erito)]? p(o)s(uit). Weryfikacja niezmiernie istotna, poszerzająca katalog inskrypcji legionowych z przydomkami
cesarskimi.
Nr 223 (Storgosia, nunc Kailâk prope Pleven). AE 1911, 16. G e r o v , Romanizmat n 375.
W stosunku do wcześniejszych publikacji z tekstu znika linia pierwsza: pro salute imp. L. Septimi. Do zmiany tej Gerov się nie
ustosunkowuje. Inskrypcja ilustrowana jest tylko przerysem, bez pierwszej linii.
Bułgarski uczony pozytywnie rozwiązuje niejasną dotąd kwestię prawnej pozycji P. Aeliusa Victorinusa. Jeśli wcześniej
w ostatnich liniach tekstu czytano: P. Aeli/us Victorinu[s] / ex mag. et [—] / decur[_ ], tak obecnie Gerov proponuje: ex
magistratu) et [ex] / decuĄionatu) [suo pos(uit)].
Inskrypcja zajmuje ważne miejsce w dyskusji nad terytorialną organizacją prowincji Mezji Dolnej, ze względu na wymienione
w niej Territorium Dianensium.
Nr 230 (tamże). G. Seure, Revue Archéologique 1912, s. 273, nr 56. G e r o v , Romanizmat II 384.
Dotychczasową lekcję [ye]rna[culu]s, zaproponowaną jeszcze przez Seur'a, Gerov zamienia na cognomen [De?]ma[iu?]s.
W miejsce [c]o[«]s[e] czyta oso(ril) = uxo(ri).
Nr 236. (Vâlcitrin) G. T a b a k o v a - C a n o v a , Arheologija 12, 1. 1970, s. 44 nr 4.
Odrzuca zaproponowaną przez Tabakovą-Canovą lekcję linii 3: nie widzi on w niej: vet(eranus) ex leg(ione) I I(talica), lecz:
vet(eranus) ex ben(eficiarió)l Dla odmiany w linii 14 zamiast: b(ene)f(iciarius) leg(iottis) czyta: dec(urio) eq(uitum). W linii 15
dodaje filio, czego nie widziała Tabakova-Canova, i dlatego zamiast mater pie(jitissima) należy czytać: mater, pie(ntissimo)/filio.
Załączona fotografia kamienia jest niestety bardzo niewyraźna.
Nr 338. 339.
Wydrukowane zostały niewłaściwie w zespole Iatrus (dz. Krivina, na wschód od Novae), podczas gdy oba napisy pochodzą
z Dimum (dz. Belene, na zachód od Novae). Zob. D. M i t o v a - D z o n o v a , Ein Beitrag zur Geschichte des antiken Dimum,
Studia in honorem Veselini Besevliev, Sofia 1978, s. 219 i 220. Jest to prawdopodobnie przeoczenie redakcyjne, ponieważ sam
Gerov dostarcza nam informacji, że obie inskrypcje znalezione zostały „ante magisterium vici Belene".
Nr 354 (Strahilovo). G e r o v . Romanizmat II 57.
Imię Quirina zamienia na Ovinnia (Ovinnia Pretiosa).
Nr 368 (Nicopolis ad Istrum). CIL III 6146. G e r o v , Romanizmat II 412.
W drugiej linii napisu opuszczone zostało bezzasadnie słowo memoriam. Powinna więc ona brzmieć: de suo sibi etfilis communis
(sic) memoriam et st(at)uas posuit.
Nr 380 (prope Târnovo). CIL HI 12341 = 6143. G e r o v , Romanizmat II 537.
W miejsce: T. Octavius [Fr]on[_t]o (?) pojawia się T. Octavius Nonus (?). Znika proponowana przez wcześniejszych wydawców
data konsularna: An[_ti]och(iano) [ / ] / [e]t Or[fito cos. ?], na rzecz odczytu: votum [/]ect£ T.P.
Poza korpusem znalazły się instrumenta domestica: oznacza to pominięcie wielu interesujących napisów, o dużym
znaczeniu dla wnioskowania historycznego. Jako przykład wskażmy dyplomy wojskowe (tabulae honestae missionis), napis na
złotym pierścieniu z okolic Pleven (Nikolaevo): Aurelius Bitus botu (!) Herctdi (Gerov, Romanizmat II 378), czy też wotywną
inskrypcję wygrawerowaną na srebrnym pierścieniu: AuĄelius) Decfimus) vot(um) Quadru(viis), znalezionym w miejscowości
Cenowo (?) w pobliżu miasta Biała, na lewym brzegu Jan try13.
Fotografie inskrypcji pozostawiają niestety wiele do życzenia. W większości przypadków weryfikacja lekcji Autora na ich
podstawie nie jest możliwa. Zdarzają się również omyłki w przyporządkowaniu ilustracji do tekstów, jak widzieliśmy na
przykładzie numerów 65 i 69. Podobnie fotografia nr 405 dotyczy naprawdę tekstu nr 399.
Indeksy wykonano niestarannie, co bardzo utrudnia korzystanie z pracy. I tak pod nomina wprowadzić należałoby
następujące uzupełnienia:
P. Carago Philopalaestrus 289
T. Iulius Capita 20, 441
Iulius Epaphroditus 441
lulius Ianuarius 441
T. lulius Saturninus 246
M. lulius Val{ens?) 245
Maesius 284
L. Oppius Maximus 295
Pod cognomina brakuje:
Hermes ser. vii. 441
Sig(illius?)
Tauriscus 310
Indeks nie podaje wariantu pisowni Maxsimus (311).
Pod res sacrae próżno by szukać Urbs Roma aeterna czy Roma aeterna (298)
u
Zob. I. Wclkow, Ein Silberschatz des 3. Jahrhunderts aus £auśevo, Nordbulgarien, Germania XXII 1938, s. 106 = Gerov, Romanizmat II 530. B. Gerov podaje
nazwę miejscowości w brzmieniu „Cenowo". Ponieważ nie udało mi się nazwy „Ćauśevo" na żadnej z map zlokalizować, trzeba chyba przyjąć wersję Gerova jako
właściwą, nie wykluczone jest też, że nastąpiła zmiana nazwy. Na południe od Białej znajduje się miejscowość Saśevo: może mamy do czynienia z błędem
transliteracyjnym? Również i ta ostatnia miejscowość leży na zachodnim brzegu Jantry.
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Artykuły recenzyjne i recenzje

Praca nie zawiera korkondancji względem wcześniejszych wydań. Jest to jej poważnym mankamentem. Inskrypcje były
bowiem wielokroć wydawane, komentowane, odmiennie rekonstruowane.
Powtórzmy stwierdzenia wcześniejsze: mamy do czynienia z pracą niezmiernie ważną, która w epigrafice ziem Mezji
Dolnej zajmie miejsce poczesne. Powyższe uwagi szczegółowe wyraźnie na to wskazują. Ich zadaniem było wykazanie zarówno
osiągnięć Autora, jak i również jego przeoczeń, czy też nieuzasadnionych poprawek. W ostatnim przypadku nie chodziło
podpisanemu bynajmniej o deprecjację wartości książki, lecz o ułatwienie z jej korzystania.
Leszek Mrozewicz
WYKAZ SKRÓTÓW
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1'Aimee Epigraphjąuc, Paris
V. Besevliev, Epigralski prinosi, Sofia 1952
Corpus Inscriptionum Latiiiarum, Berolinii
jak przyp. 3, punkt a
H. Des&au, Inscriptioncs Latinae selecte Berolinii
E. K a l i n k a , Antike Denkmaler in Bulgarien, Wien 1906

Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica
München, 16.-19. September 1986, Teil I: Kongreßdaten und Festvorträge. Literatur und
Fälschungen, ss. 780+ 6 fot; Teil II: Gefälschte Rechtstexte. Der bestrafte Fälscher, ss. 748 + 2 fot;
Teil HI-IV: Diplomatische Fälschungen (I), ss. 726+12 fot; (II), ss. 724+ 21 fot; Teil V: Fingierte
Briefe. Frömmigkeit und Fälschung. Realienfälschungen, ss. 752 + 8 fot; Teil VL Register, ss. 215;
Monumenta Germaniae Historica. Schriften Bd. 33, I-VI. Hahnsche Buchhandlung, Hannover
1988-1990.

Na podstawie powyższych danych bibliograficznych można by odnieść mylne wrażenie, iż recenzowane pięć tomów
Fälschungen im. Mittelalter jest zbiorem opublikowanych referatów, które wygłoszono na międzynarodowym kongresie
w Monachium. W rzeczywistości jednak referaty wygłoszone podczas obrad kongresu, chociaż był pomyślany z dużym
rozmachem, stanowią skromną część opublikowanych rozpraw (27 na 153). Kongres w Monachium został zorganizowany
przez Monumenta Germaniae Historica, instytucję której zasług na polu edycji źródeł nie sposób przecenić. Organizatorom
kongresu przyświecał dwojaki cel: po pierwsze, aby przedstawić samą instytucję i jej osiągnięcia międzynarodowemu gremium;
oraz po drugie, aby ukazać niezwykle frapujący i rozpowszechniony fenomen, jakim jest falsyfikat w jego najbardziej
różnorodnym i szerokim aspekcie. Na wstępie trzeba od razu powiedzieć, iż w tej monumentalnej edycji oba cele zostały
w pełni osiągnięte.
Pierwszy tom recenzowanego wydawnictwa poświęcony jest fałszerstwom tekstów, które najogólniej można by określić
jako historiograficzne. Zasadniczą jego część poprzedza: przedmowa prezydenta Monumenta Germaniae Historica profesora
Horsta F u h r m a n n a , spis treści wszystkich pięciu tomów, wykazy skrótów oraz program wspomnianego kongresu wraz z listą
uczestników.
Tom pierwszy otwierają dwa artykuły wstępne: Umberto E c o (Tipologia delia falsificazione) poświęcony typologii
fałszerstwa oraz Horsta F u h r m a n n a (Von der Wahrheit der Fälscher) starający się uchwycić cechy szczególne
średniowiecznych fałszerstw. Ten ostatni Autor przyznaje, iż w średniowieczu, podobnie jak i w innych epokach, spotykamy
niemało pospolitych fałszerstw, których dokonanie miało na celu zwykłe wzbogacenie się. Liczne były także jego zdaniem
fałszerstwa służące poprawie własnej pozycji, do których badacz ten zalicza min. fałszerstwa żywotów, relikwii, odpustów,
przepisów prawniczych itp. Najbardziej jednak charakterystyczne dla średniowiecza, chociaż nie tak liczne, były fałszerstwa
mające na celu dobro wyższe, jak dobro wiary, hierarchii całego Kościoła, porządku prawnego i stosunku do władzy
państwowej. Autor charakteryzuje rozwój tego typu fałszerstw i buduje ich chronologię, począwszy od fałszerstw, które
weszły do nowotestamentowego kanonu aż po rozbudzenie się krytycyzmu wobec tego typu fałszerstw na skutek rozłamu
w Kościele, spowodowanego Reformacją. Po przeprowadzeniu analizy tego rodzaju fałszerstw w ciągu całego średniowiecza
Autor zamyka swoją rozprawę interesującą konkluzją: „fałszerze, fałszerstwa i ich losy informują o charakterze epoki,
kraju i społeczeństwa. Pod tym względem prowadzą one do prawdy: właśnie one mogą dostarczyć najważniejszych informacji".
Właściwą treść tomu otwiera rozprawa Elizabeth A. R. B r o w n poświęcona średniowiecznym fałszerzom i ich intencjom,
którą Autorka opatrzyła znamiennym tytułem: Falsitas pia sive reprehensibilis. Autorka zwraca uwagę, iż główna fala
fałszerstw przypada na XI - XII stulecie i związana była ze wzrostem znaczenia prawnego dokumentów. Fałszerze wykazywali
się wielką pomysłowością, szukano odpowiednich pisarzy, starano się naśladować dawne ręce, fałszowano tłoki pieczętne.
Wiele osób, zwłaszcza instytucji, było zmuszonych do fałszowania dokumentów, aby uzyskać formalną podstawę prawną do
posiadanych niekiedy od dawna dóbr.
Fałszerstwa w historiografii omawia ogólnie rozprawa Franza-Josefa S c h m a l e (Fälschungen in der Geschichtsschreibung). Autor słusznie zauważa, iż zagadnienie fałszerstwa w średniowiecznej historiografii nie jest tak jasne i jednoznaczne, jak np. w dyplomatyce. Nie można jak w przypadku dokumentów oprzeć się na formalnych kryteriach, gdyż formy

