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Egon Flaig, Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, 276 ss.

W początkach 2013 r. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z oo., które powstało 
w oparciu o tradycje Wydawnictwa Poznańskiego (założonego w 1956 r., sły-
nącego z przekładów literatury skandynawskiej i niemieckiej, choć nie tylko), 
przekazało w ręce czytelników znakomitą książkę Egona Flaiga pt. Zrytuali-
zowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie (Ritualisierte 
Polityk. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom).

Książka ta, niestety, wydana została w bardzo prostej szacie graficznej 
i w nikłym nakładzie 1000 egzemplarzy. Jak wynika z informacji wydawcy, 
została ona potraktowana jako podręcznik akademicki i objęta dotacją Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak symboliczny nakład spowoduje, iż nie 
trafi do szerokiego grona wielbicieli antyku.

A jest to, moim zdaniem, książka i ważna, i świetnie napisana, chociaż 
dotyczy bardzo skomplikowanej tematyki. Jej autor – Egon Flaig to współ-
cześnie jeden z najwybitniejszych niemieckich historyków starożytności, 
profesor historii starożytnej na Uniwersytecie w Rostocku i Greifswaldzie, 
autor między innymi znamienitej Weltgeschichte der Sklaverei (Beck 2009). 
Recenzowaną przeze mnie książkę wydał w 2003 r. Polskie wydanie liczy 276 
stron. Na końcu pracy zamieszczona została imponująca bibliografia, licząca 
ponad 200 pozycji, sięgająca dzieł Th. Mommsena (1887), aż po najnowsze 
osiągnięcia historiografii starożytności z początków XXI w.. Uważny polski 
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czytelnik w tym wielkim zestawieniu  z dumą odnajduje dwa nazwiska wy-
bitnych polskich historyków starożytności – J. Kolendo i J. Linderskiego.

Egon Flaig w swojej Zrytualizowanej polityce zajmuje się przede wszyst-
kim zagadnieniami politycznymi z historii starożytnego Rzymu. Koncentruje 
się na semiotyce i społecznych składnikach  rytualnego zachowania; semiotyce 
– czyli ogólnej teorii znaku, zajmującej się problemami typologii różnych po-
staci i odmian znaków, ich istotą i rolą, jaką pełnią w procesie porozumiewania 
się ludzi. A przecież, oglądając rzeźby czy inne formy dzieł sztuki starożytnej, 
niejednokrotnie postaci w nich wyobrażone pozostają zastygłe, czy to z ruchem 
ręki, czy głowy, czy też całego ciała. Zatem wyrażają pewien znak, którym 
chcą coś przekazać; i tego dotyczy książka Flaiga. Należy tylko ubolewać, 
że Wydawnictwo nie pokusiło się o zamieszczenie ilustracji uzasadniających 
tezy pracy. Flaig pisze o społeczeństwie rzymskim, o jego udziale w życiu 
publicznym i niejednokrotnie dotyka problemów prawa rzymskiego, przede 
wszystkim publicznego, ale w niektórych kwestiach i prywatnego; stąd moje 
zainteresowanie tą pracą i ta skromna próba recenzyjna.

Chociaż E. Flaig w przedmowie wyraźnie podkreśla, iż jego praca „jest 
w dużo większym stopniu poświęcona rozważaniom teoretycznym” (s. 11), 
to znaleźć w niej można sporo wątków z praktycznej polityki. To jednak nie 
uzasadnia wyboru historyka, iż poświęcają, co wynika z tytułu, „starożytne-
mu Rzymowi”. Tylko, o jaki starożytny Rzym chodzi Flaigowi? Nie stosuje 
choćby prostego podziału na epoki rozwojowe w państwie rzymskim, choćby 
pod względem form ustrojowych, zatem – Królestwo, Republika i Cesarstwo. 
Czyżby w czasach po Chrystusie rozwój znaków i gestów uległ nagłemu 
zahamowaniu? Czy czasy późnego Pryncypatu i Dominat nie wniosły w tym 
zagadnieniu nic nowego? Nie sądzę i trudno mi się z tym zgodzić. Egon Flaig 
zdecydowanie koncentruje się na Republice i tylko nieśmiało wkracza w po-
czątki Pryncypatu; niestety nie określa dokładnie zakresu czasowego swoich 
zainteresowań. Że okres Królestwa jest mało interesujący – to zrozumiałe, co 
zresztą wynika z wątłości źródeł prawnych i przekazów pisanych. Skupienie 
się na republice – bez wątpienia świetnych kilkuset latach w dziejach państwa 
rzymskiego – i chyba można uznać za uzasadnienie wyboru autora, choć on 
sam nic o tym nie wspomina. 

Z pracy Flaiga można wyprowadzić jedną bardzo istotną konstatację: 
Rzymianie to społeczeństwo, które kieruje się i posługuje w życiu społeczno- 
-politycznym, państwowym, ale również i w prywatnym, wieloma symbolami 
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i znakami, w o wiele większym stopniu niż wszystkie ówczesne ludy. Tezy tej 
autor nie wyraził niestety expressis verbis, sama nasuwa się w trakcie lektury; 
zdaniem moim, winien Flaig taką tezę postawić jako jedną z głównych i do niej 
odnosić swoje rozważania, oparte – jak to określa w przedmowie (s. 10) – na 
„praktyczno-badawczym sposobie postępowania”. 

Czego jego poszukiwania badawcze dotyczą? Całości życia państwowego 
obywateli rzymskich. Ujmuje to w jedenastu rozdziałach, bardzo zróżnicowa-
nych pod względem zarówno objętości, jak i treści. Już w rozdziale I: Plebej-
skie posłuszeństwo a arystokratyczne spektakle zauważa, iż obywatele Rzymu 
byli między sobą mocno zróżnicowani (porównuje to np. z grecką polis), i to 
także względem równości wobec prawa. Zdaniem Flaiga, wszelkie działania 
plebsu w opozycji do patrycjatu były możliwe dlatego, iż brakowało organu 
przymusu – policji. Słusznie zauważa, że tej roli nie mogli pełnić liktorowie; 
ich obecność przy urzędniku rzymskim miała charakter pewnego „znaku”, 
była symbolem i ogłaszała, że zbliża się urzędnik, co stwarzało wokół niego 
pewien dystans. Jednocześnie, jeżeli plebejusze łamali rózgi liktorom, to było 
to znakiem, że dany urzędnik nie jest godzien, aby sprawować władzę. 

Przedstawia również Flaig symboliczne i demonstracyjne jednocześnie 
zachowania wielkich Rzymian, przywołując  zachowanie Mariusza wobec 
jego żołnierzy; taka symbolika powodowała zacieśnianie więzi społecznych 
w ramach legionów rzymskich. Ale autor analizuje nie tylko gesty i symbole 
w armii; przenosi ważkość swoich ustaleń na życie publiczne, na Forum Rzymu. 
Recenzuje Flaig symboliczne zachowania kandydatów (ambitus) w okresie wal-
ki o urząd i ilustruje wieloma przykładami zachowań zarówno pozytywnych, 
jak i nagannych urzędników rzymskich, w ramach – jak to określa – „grup 
rankingowych” (s. 27 i n.). Bardzo  precyzyjnie ustala rytuał triumfalnego wej-
ścia zwycięskiego wodza do Rzymu; triumf pozwalał wszystkim obywatelom 
na podkreślenie ich przynależności do całej wspólnoty społecznej. Poświęca 
triumfowi rozdział II: Triumf. Indywidualne zawłaszczenie zbiorowego sukce-
su, jednocześnie chyba bardzo słusznie zauważa, iż triumfy w sposób wielce 
znaczący przyczyniły się do „semantycznego rozbrojenia republiki” (s. 40), 
gdyż w ten sposób produkowano autorów, którzy spowodowali w efekcie 
zniszczenie i upadek Republiki. 

 W rozdziale trzecim Pompa funebris – ukazanie symbolicznego kapitału 
Flaig wchodzi na teren życia prywatnego, rodzinnego (choć silnie wiąże je ze 
sferą publiczną), i analizuje gesty, symbole i zachowania związane z obrzędo-
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wością pogrzebową; chodzi tu o wizerunki przodków, mowy na cześć zmarłego 
(laudatio funebris), co z kolei wiodło do sławienia całego gens – rodu. 

W rozdziale IV: Kultura polityczna a praktykowanie pamięci porusza 
Flaig problemy związane z życiem wewnątrzrodzinnym; pisze o problematyce 
funkcjonowania iudicium domesticum (owej dość skomplikowanej instytucji 
rzymskiego prawa familijnego) i obowiązku uczestniczenia w nim krewnych 
jako consilium; jak słusznie zauważa, pater familias nie musiał działać zgodnie 
z ich opinią, winien ją jednak przyjąć do wiadomości. 

W rozdziale V: Gesty nacisku w polityce rzymskiej Flaig bardzo mocno 
artykułuje swoją fascynację semiotyką w życiu politycznym dawnego Rzymu; 
pisze w nim o znaczeniu gestów w konfliktach wewnątrz patrycjatu, o roli 
symboliki w osiąganiu porozumienia społecznego, swoistego kompromisu 
i powszechnej zgody (concordia); następnie: o szczególnej roli plebsu, jako 
„stróża zgody” (s. 105), by wreszcie zwrócić uwagę na znaczącą rolę mos  
maiorum (obyczajów przodków) – tego arcyważnego w czasach przed Chry-
stusem źródła norm prawnych oraz ogólnego ładu moralnego.

Rozdział VI: Powoływanie się na blizny – krytyka semantyki kulturowej, 
jest pod względem objętościowym rozdziałem najkrótszym; było to zapewne 
uwarunkowane podjętą problematyką. Flaig pisze w nim o symbolice obnaża-
nego ciała, o ciała tego oszpecaniu – czy to celowym, czy też w wyniku różnej 
proweniencji ran i blizn; z wielkim zaciekawieniem czytałem o publicznym 
demonstrowaniu blizn, co należało do kanonu społecznie akceptowalnych 
zachowań – czy to przed sądem, czy dla osiągnięcia powszechnego uznania. 
Tłumacząc rolę i znaczenie gestów w dawnym życiu politycznym i społecz-
nym, zauważa jednak autor, że nie zawsze spotykały się one z zamierzonym 
odzewem; nie osiągały jako widowisko zamierzonego sukcesu. Zależne to 
było – jak chyba słusznie pisze – od poziomu społecznych emocji i gotowości 
do ich, tych gestów i symboli, odbioru ze strony adresata. 

Sporo miejsca poświęca również Flaig roli gestów i symboli w wymiarze 
sprawiedliwości; traktuje o tym rozdział VII: Wzajemność negatywna: rzymska 
zemsta. Pisze w nim, iż postępowanie sądowe ograniczyło samopomoc o cha-
rakterze ofensywnym, i chociaż państwo przejęło funkcje sądowe, to jednakże 
trybunał stał się też terenem, na którym w legalny sposób „wyładowywano 
wrogość między rodzinami” (s. 137). Rozważa dalej o sądowych procesach 
jako o pojedynkach, które były pożądanymi spektaklami, w których gesty-
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kulacja, impostacja głosu, sposób prowadzenia oskarżenia miały zapewnić 
pozytywny finał.

Rozdziały VIII, ujęty w pytającym tytule: Czy zgromadzenie ludowe było 
organem decyzyjnym?, IX: Rytualna gramatyka zinstytucjonalizowanej polityki 
oraz X: Akcja zbiorowa a instytucjonalna decyzja, choć rozdzielone formalnie, 
właściwie dotyczą jednego wspólnego problemu: roli organów decyzyjnych 
w republikańskim Rzymie, tzn. zgromadzenia ludowego, senatu i wreszcie 
ważnego urzędu trybuna ludowego. Analizuje w tych rozdziałach kolejno: 
jakość głosowań i podejmowanych decyzji, symboliczne sposoby odrzucania 
wniosków wypływających z woli senatu i rolę zebrań agitacyjnych – contiones. 
Podjął tu Flaig, opierając się na współczesnych osiągnięciach nauki, całkiem 
udaną próbę uzasadnienia wielkiego politycznego wkładu  rządzącej elity na 
politykę państwa. 

Wreszcie w ostatnim, XI rozdziale pracy: „Zabawy” a integracja politycz-
na, zajął się Flaig „rzymskimi zabawami” jako elementem ceremonii politycz-
nych. Pisze, iż rzymskie ludi w ich różnych postaciach (cyrkowe, teatralne, czy 
później również gladiatorskie) stawały się punktem kulminacyjnym rzymskich 
uroczystości czy też imprez świątecznych. Podkreśla nasycenie tych imprez 
religijnością, gdyż społeczność rzymska nie potrafiła zbudować swej tożsamo-
ści w oparciu o świeckie wzorce (s. 234); stąd tak wielkie powiązanie bóstw 
rzymskich z ideą Republiki. W analizie igrzysk gladiatorskich wprowadza Flaig 
system kar, który podlegał ciągłemu zaostrzaniu. Rzymska kultura prawna nie 
znała pojęcia równości obywateli w świetle prawa. Autor zauważa, iż katalog 
kar za przestępstwa coraz bardziej się rozszerzał i sądy mogły skazywać na 
kary ad ludum, ad metallum czy też ad bestias, i w ten sposób dostarczano 
ciągle nowych uczestników igrzysk. Skazańcy ponosili zatem wielkie ryzyko, 
które mogło być umniejszone aktem łaski (missio) wyrażonym specyficznym 
gestem. Widowiska gladiatorskie powoli jednak zanikały – czy to z powodów 
ekonomicznych (coraz większe koszty), czy też ze względu na zmiany w men-
talności społeczeństwa rzymskiego, ale również i samej władzy.

Książka Egona Flaiga jest pracą bardzo ciekawą, w wielu fragmentach 
wręcz fascynującą, odkrywającą przed czytelnikiem, nawet tym profesjo-
nalnym, zupełnie nieznane obszary bądź też przybliżającą te, nad którymi 
zagłębiamy się już z pewną wiedzą; dowodzi wielkiego zaangażowania autora 
w badany i przedstawiany temat. Jest to jednocześnie praca dość ezoteryczna, 
choć jej treść przez znawcę zagadnień społeczno-polityczno-prawnych staro-



188 recenzje

żytnego Rzymu powinna być łatwo przyswajalna. Cała problematyka gestów, 
symboli i zachowań starożytnych Rzymian bez wątpienia nastawiona była na 
ogólnospołeczną komunikację, która nam, żyjącym w XXI w. wydaje się na 
pewno prosta, by nie powiedzieć – prymitywna; ale jest to tylko złudzenie. 
Musimy pamiętać o tym, w jakich warunkach ci obywatele rzymskiego świa-
ta żyli i z jakich korzystali środków do zorganizowania życia politycznego, 
publicznego czy też prywatnego. 

Brakuje mi w tej pracy tylko swoistego podsumowania (nie ma go również 
w poszczególnych rozdziałach) i odautorskiego spojrzenia na całość przedsta-
wianej problematyki. Być  może jest to zamierzone ze strony Flaiga, tyle tylko, 
że jeżeli potraktować pracę jako swoisty podręcznik (a pod takim szyldem 
wydaje ją polski edytor), to moim skromnym zdaniem jednak podręcznikiem 
nie jest; brak zresztą w tym względzie jakichkolwiek wskazówek od samego 
autora. Jeżeli zaś praca jest monografią naukową, to znowu aparat naukowy, 
przypisy i inne odniesienia jest – według mnie – nie dość obszerny. Cóż, Egon 
Flaig tak to zamierzył i tylko należy złożyć mu uznanie za osiągnięte efekty. 
Sam zresztą pisze w przedmowie: „Moja książka jest historiograficzną próbą 
odniesienia się do stwierdzenia” [za Cliffordem Geertzem –  I.J.], iż „różno-
rodność społeczeństwa stanowi istotę kultury”(s. 10).

Uważam, że praca E. Flaiga powinna stać się i stanie się świetnym ma-
teriałem pomocniczym do konstruowania odpowiednich elementów wykładu 
rzymskiego prawa publicznego, prowadzonego na wydziałach prawa polskich 
uniwersytetów.


