


NR 3256





Redaktor serii: Historia
Sylwester Fertacz

Recenzent
Ryszard Kulesza



Spis treści

Wstęp (Wiesław Kaczanowicz) . . . . . . . . . . . . . . . .

Foreword (Wiesław Kaczanowicz) . . . . . . . . . . . . . . .

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Część pierwsza

Władza. Instytucje, polityka, protagoniści

Joachim Śliwa
Faraon tryumfujący nad pokonanymi wrogami. Emblemat zwycięstwa nad 

siłami chaosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krzysztof Gębura
Władca w Iliadzie. Próba typologii . . . . . . . . . . . . . .

Tomasz Ładoń
Sertoriański senat jako ikona opozycji antysullańskiej w latach siedemdzie

siątych I  wieku przed Chrystusem . . . . . . . . . . . . .

Przemysław Piwowarczyk
Stosunek gnostyków do władzy w świetle Traktatu Trójdzielnego (Nag Hamma-

di Codex I , 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rafał Kosiński
Okoliczności depozycji konstantynopolitańskiego patriarchy Eufemiosa 

w 496 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paweł Filipczak
Twarze tłumu, czyli wizerunek uczestników i przywódców buntów miej

skich (od IV do początku VII  w. n.e.) . . . . . . . . . . . .

25

37

57

71

85

101

9

11

13



6 Spis treści

Monika Ożóg
Sepulcri violatio w Edykcie Teoderyka na tle Kodeksu Teodozjusza i ustawodaw

stwa kościelnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Część druga

Ludzie. Portrety, ambicje, czyny, dzieła

Patrycja Matusiak
O sposobach budowania obrazu wroga w literaturze antycznej na przykła

dzie Hannibala Punijczyka . . . . . . . . . . . . . . . .

Hanna Appel
O Kornelii, matce Grakchów . . . . . . . . . . . . . . . .

Norbert Rogosz
Obywatelskie cnoty Gnejusza Pompejusza a Republika Rzymska (lata 54–52 

przed Chrystusem) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anna Tatarkiewicz
Publiusz Lucyliusz Gamala. Kapłan, urzędnik, dobroczyńca . . . . .

Danuta Okoń 
Manius Acilius Glabrio – capax imperii. Ikona senatu niedoszłym cesarzem . .

Dariusz Spychała
Jerzy z Kapadocji, antynicejski biskup Aleksandrii. Realizator polityki re

ligijnej Konstancjusza I I  i bibliofil . . . . . . . . . . . . .

Mirosław J. Leszka
Kariera Flawiusza Appaliusza Illusa Trokundesa. Z dziejów obecności izau

ryjskiej w Konstantynopolu w II  połowie V w. . . . . . . . .

Część trzecia

Idee. Tradycje, symbole, interpretacje

Sergiusz Sharypkin
Pelazgowie na Krecie? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grzegorz First
Wizerunek Panteosa. Od ikonografii do ideologii bóstwa polimorficznego .

Michał Kosznicki
Przeszłość ateńska w mowach Himeriosa . . . . . . . . . . . .

125

143

155

169

189

199

205

227

243

257

275



7Spis treści

Agnieszka Dziuba
Jak sobie Liwiusz mizogina wyobrażał? Kilka uwag nad Liwiańską debatą  

nad zniesieniem Lex Oppia (Auc, 34, 1−8) . . . . . . . . . . . .

Ilona Skupińska-Løvset
Optimus Princeps. Archeologia okresu panowania Trajana . . . . . . .

Krzysztof Ścisło
Optimo Principi. Wybrane aspekty ideologiczne i propagandowe w mennictwie 

cesarza Trajana (98–117) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lechosław Olszewski
Kolumna Antoninusa Piusa. Sztuka i rytuał consecratio . . . . . . . .

Agata A. Kluczek
W „rodzinnym kręgu” Postumusa albo icones et elogia tyrannorum Romano- 

rum. Uwag kilka jak moneta stawała się źródłem . . . . . . . .

Bibliografia opracowań (opracowali: Agnieszka Bartnik, Agata A. Kluczek,  
Norbert Rogosz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285

299

313

331

349

 
369



Wstęp

Prezentowany tom jest owocem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. 
W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Owa konferencja od
była się w dniach 22−24 września 2011 roku, w scenerii Beskidu Śląskiego, 
a konkretnie w miejscowości Ustroń. Jej organizatorem był Zakład Historii 
Starożytnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja w Ustroniu mieści się w cyklu podobnych spotkań, regular
nie organizowanych od lat przez poszczególne ośrodki uniwersyteckie, pod 
patronatem Komisji Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycz
nego. Wzięli w niej udział przedstawiciele niemal wszystkich uniwersytetów 
w Polsce, a także reprezentanci innych szkół wyższych naszego kraju. Pewną 
część spośród przedstawionych podczas Konferencji referatów oddajemy do 
rąk Czytelników w postaci niniejszej publikacji.

Tom prezentuje wyniki dociekań badaczy różnych dyscyplin wiedzy, 
odnoszących się do starożytności kręgu śródziemnomorskiego. Znajdujemy 
w nim zatem artykuły z zakresu historii, jak również z szerokiego spektrum 
pokrewnych dziedzin wiedzy (archeologia, filologia klasyczna, religioznaw
stwo czy historia sztuki). Jest rzeczą godną podkreślenia, że szereg tekstów 
wyszedł spod piór młodszej generacji polskich starożytników.

Zarówno w nazwie Konferencji, jak i w tytule niniejszej publikacji wystę
puje pojęcie „ikona”, rozumiane jako symbol spraw związanych z istotnymi, 
ważącymi kwestiami funkcjonowania świata starożytnego. To zarówno za
gadnienia sprawowania podówczas władzy, ludzi, którzy ją dzierżyli, a także 
niezwykle bogatego świata idei towarzyszących tamtym, odległym czasom. 
Ostatnia z wymienionych płaszczyzn jest przy tym szczególnie bliska orga
nizatorom Konferencji. Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach specjalizuje się bowiem szczególnie w badaniach nad kwestiami 
ideologicznymi antyku. Owe badania dotyczą głównie materiału numizma
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tycznego, czego zresztą wyrazem stały się dwa zamieszczone tutaj artykuły 
reprezentantów gospodarzy.

Wiesław Kaczanowicz



Foreword

The book is the proceedings volume of the national academic conference, en
titled: In the Icons of Power, People and Ideas of the Ancient World. The conference 
was held on September 22−24, 2011, in the Silesian scenery of Ustroń in the 
Beskidy Mountains. It was hosted by the Department of Ancient History at 
the University of Silesia in Katowice.

The conference is one of the series of similar meetings, regularly organized 
for many years now, by particular University centers under the auspices of 
the Commission for Ancient History (Polish Historical Society). Participants 
from almost all universities in Poland, as well as from other schools in our 
country, have taken part in this conference. Therefore, we would like to pre-
sent the Readers with a selected number of papers (out of many interesting 
ones), which were presented during the conference.

The volume presents the research results in various disciplines of know
ledge exploring the bygone era of the Mediterranean territory. Therefore, 
the Reader will find articles from the field of history, as well as from a broad 
spectrum of related disciplines (e.g. archeology, classical studies, religious 
studies or art history). One aspect should be emphasized, that is, the fact that 
a number of texts were written by younger generation of Polish researchers 
in ancient history.

The term “icon” appears both in the title of the conference, as well as 
in the title of this publication, and it stands for a symbol of issues related 
to essential matters that ruled the ancient world. These are issues of ancient 
power, people who held it, as well as presentation of extremely plenteous 
world of ideas that those bygone days were brimming with. The latter one 
is especially close to the Conference Organizers. The Department of Ancient 
History at the University of Silesia in Katowice conducts research into the 
ideological matters of antiquity. It predominantly concerns the numismatic 
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material. Thus, the book provides two articles which take up this subject, 
written by two of the conference hosts.

Wiesław Kaczanowicz
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