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Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce tom stanowiący zwieńczenie objazdu naukowego Koła 
Starożytniczego UW do Rzymu (21 IX – 2 X 2015  r.), odbytego pod opieką 
prof. Adama Ziółkowskiego (UW). Projekt Centro storico miał na celu zbadanie 
historycznego centrum miasta – przede wszystkim obszaru rozciągniętego między 
Kapitolem, Palatynem i słabo widoczną dziś Velią, który obecnie stanowi wydzie-
lony „park archeologiczny”.

Wyjazdy badawcze pod auspicjami prof. Ziółkowskiego w środowisku war-
szawskich historyków, archeologów i filologów stały się już tradycją. Za każdym 
razem objazdy mają charakter monograficzny: w 2004 r. tematem wyjazdu był 
Rzym jako park archeologiczny, w 2006 r. – Miasto późnoantyczne i wczesno-
chrześcijańskie, w 2008 r. – ekspansja terytorialna starożytnego Miasta i fenomen 
suburbium. W 2010 r. objazd dotyczył wczesnego Rzymu na tle sąsiadów latyń-
skich i etruskich, w 2012 r. zaś związków między topografią, architekturą oraz 
sztuką starożytnego Rzymu i jego okolic a literaturą antyczną.

Uczestnicy projektu Centro storico, w tym Autorzy prezentowanych tu artyku-
łów, to studenci oraz doktoranci historii, archeologii i filologii klasycznej. Specy-
fika objazdu, w głównej mierze topograficznego, dała asumpt do interdyscypli-
narnego badania historii Rzymu i umożliwiła skorzystanie z narzędzi badawczych 
znajdujących się na pograniczu tych trzech dziedzin. Efekty tego wieloaspektowe-
go podejścia do tematu znajdą Państwo w niniejszej publikacji. 

Redakcja ΣΧΟΛΗ
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28 kwietnia 12 r. p.n.e., w około siedem stuleci po ustanowieniu w Rzymie kultu 
Westy przez Numę Pompiliusa, August wprowadził go w mury swojego domu na 
Palatynie. Wydarzenie to opisał Ovidius w Fasti:

Aufer, Vesta, diem: cognati Vesta recepta est
Limine; sic iusti constituere patres.
Phoebus habet partem: Vestae pars altera cessit:
Quod superest illis, tertius ipse tenet.
State Palatinae laurus, praetextaque quercu
Stet domus: aeternos tres habet una deos1.

Co najmniej od końca XVIII w. passus ten uznawano za dowód na istnienie na 
Palatynie świątyni (aedes lub aedicula) Westy2. Miała ona powstać, podobnie jak 
palatyńskie templum Apollina, na terenie posiadłości Augusta, a z czasem przy-
ćmić znaczeniem świątynię znajdującą się przy Sacra Via. W tholosie palatyńskim 
princeps miał złożyć dary dziękczynne za pomyślne zakończenie okresu wojen 

1  Ovid. Fasti, IV 949–952 (wyd.: Ovidius, Fastorum libri sex, rec. E. H. Alton, D. E. W. Wormell, 
E. Courtney, Teubner, Monachii–Lipsiae 2005); tłum.: Westo, zabierz dzień! Westa została przyjęta 
w próg krewniaka. Tak postanowili sprawiedliwi Ojcowie. Jedną część ma Feb, druga przypadła Weście. 
Sam (zaś) ma to, co pozostało po tamtych. Niech trwają Palatyńskie laury, niech trwa przystrojony dę-
bem dom! (wszystkie tłumaczenia pochodzą od autora artykułu).
2  Platner&Ashby, s.v. „Vesta, Aedicula, Ara”, s. 557. R. Lanciani, Il tempio di Apolline Palatino. Il 
tempio della Vittoria, BCAR 11 (1883), passim.

Jakub Gruchalski
Uniwersytet Warszawski 

WeSta na Palatynie
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domowych (dona ex manibiis). Tamże, na co wskazywałaby ikonografia (okrągły 
tholos na bazie z Sorrento) oraz epigrafika (IV-wieczna inskrypcja o prae positusie 
Palladii Palatini3), przeniesiono przywiezione przez uciekającego z Troi Eneasza 
fatale pignus imperii.

Przez długi czas nie kwestionowano istnienia świątyni. Oprócz poszlak (poezja, 
ikonografia), świadczyć miał o nim tekst wyjątkowo wiarygodny – współczesne de-
dykacji świątyni Fasti Praenestini autorstwa Verriusa Flaccusa. Pod datą 28 kwietnia 
czytamy w nich o dedykowaniu Weście dwóch obiektów. Jeden identyfikowano 
jako świątynię. „Identyfikowano”, ponieważ los chciał, że inskrypcja, która dotar-
ła do nas niemal w całości, została uszkodzona w najważniejszym miejscu – nie 
zachowały się przedmioty dedykacji, przetrwał tylko rozdzielający je spójnik ET. 
W 1893 r. Th. Mommsen uzupełnił inskrypcję słowami AEDICULA ET ARA4.

Przeszło sześćdziesiąt lat wypełnienie Mommsena czekało na podważenie. Zro-
bił to A. Degrassi, który, usuwając wyraz AEDICULA i zastępując go wyrazem 
SIGNUM, rozpoczął w środowisku rzymskich topografów spór trwający do dzi-
siaj5. Degrassi wskazywał bowiem, że poza podważonym przezeń wypełnieniem 
Mommsena istnienia palatyńskiej świątyni Westy nie potwierdza żadne dostępne 
nam źródło pisane. Skoro tak, należy wykluczyć jej istnienie, a co za tym idzie, 
również identyfikację obecnego w materiale ikonograficznym okrągłego tholosu.

W  1964  r. M. Guarducci, jakkolwiek przyjmując uzupełnienie SIGNUM, 
opowiedziała się za istnieniem świątyni6. W  jej interpretacji drugim brakują-
cym słowem w  inskrypcji była nie ARA, lecz AEDIS. Na tezy Guarducci od-
powiedzieli natychmiast H. G. Kolbe7 i N. Degrassi. Guarducci nie pozostała 
im dłużna i w kolejnych latach rozbudowywała swoją argumentację8. Spór trwał 
jednak w  najlepsze. Po stronie Guarducci opowiedzieli się m.in. R. T. Scott9, 
R. Cappelli10 i T. P. Wiseman11, po przeciwnej zaś D. Fishwick i A. Fraschetti12. 
W nowym tysiącleciu powiew świeżości w skostniałą już nieco dyskusję wniosła 

 3  CIL X 1 6441.
 4  CIL I² 1, s. 236.
 5  A. Degrassi, Esistette sul Palatino un Tempio di Vesta?, MDAI (R) 62 (1955), s. 144–154.
 6  M. Guarducci, Vesta sul Palatino, MDAI (R) 71 (1964), s. 158–169.
 7  H. G. Kolbe, Noch einmal Vesta auf dem Palatin, MDAI (R) 73–74 (1966/1967), s. 94–104.
 8  M. Guarducci, Enea e Vesta, MDAI (R) 78 (1971), s. 73–118.
 9  R. T. Scott, Providentia Aug., Historia 31 (1982), s. 436–459.
10  R. Cappelli, s.v. „Vesta, ara, signum, aedis (in Palatio)”, [w:] LTUR 4, s. 128–129.
11  T. P. Wiseman, The House of Augustus and the Lupercal, JRA 22 (2009), s. 527–545.
12  A. Fraschetti, Augusto e Vesta sul Palatino, ARG 1 (1999), s. 174–183.
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C. Cecamore, początkowo zwolenniczka opcji świątynnej, która dokonała próby 
pogodzenia obydwu stanowisk. Uznając, że nie jest możliwe ani istnienie na Pala-
tynie aedes Vestae, ani lokowanie przedstawień ikonograficznych przy Sacra Via, 
zaproponowała kolejne już wypełnienie feralnej inskrypcji: FANUM ET ARA13. 
Ostatnio zbieżny pogląd wyraził F. Coarelli, który wszelako wrócił do wypełnie-
nia zaproponowanego przez Degrassiego14. W każdym razie spór daleki jest od 
rozstrzygnięcia. Wydaje się, że o ile w środowisku badaczy, którzy zajmowali się 
tematem osobiście, siły zwolenników i przeciwników istnienia świątyni są mniej 
więcej wyrównane, o tyle w przypadku osób niezajmujących się bezpośrednio te-
matem przeważa pogląd tych pierwszych15. Celem poniższej pracy jest dowiedze-
nie, że w świetle dostępnego materiału źródłowego jesteśmy zmuszeni wykluczyć 
istnienie świątyni Westy na Palatynie.

Dla uporządkowania wywodu praca została podzielona na trzy części. 
W pierwszej z nich zwrócimy uwagę na fakt nieobecności świątyni Westy na Pa-
latynie w zachowanym korpusie tekstów starożytnych, a także brak jakichkolwiek 
śladów archeologicznych przez nią pozostawionych. Następnie przeprowadzona 
zostanie kompleksowa krytyka argumentacji wysuwanej przez stronnictwo „pro-
świątynne”. Przyjrzymy się, w jaki sposób, nie dysponując odpowiednim mate-
riałem źródłowym, uczeni per fas et nefas starali się (i starają się po dziś dzień) do-
wieść istnienia widmowej świątyni. Szczególnej uwagi wymaga ikonografia, której 
poświęcona zostanie trzecia sekcja pracy. Dokonamy tam analizy scen ukazanych 
na przedstawieniach, które są traktowane jako dowód na istnienie na Palatynie 
świątyni (lub okrągłego sacellum nawiązującego w swojej formie do świątyni).

Milczenie źródeł pisanych

W  omawianej sprawie szczególnej siły nabierają argumenty ex silentio. W  do-
stępnym nam korpusie tekstów antycznych nie zachowała się żadna wzmianka 

13  C. Cecamore, Palatium. Topografia storica del Palatino tra III sec. a.C. e I sec. d.C., Roma 2002, 
s. 159.
14  F. Coarelli, Palatium: il Palatino dalle origini all’impero, Roma 2012, s. 410–420.
15  Cf. M. E. Micheli, Rilievi con donne offerenti, danzanti e ghirlandofore a Ravenna e a Roma. II, 
„Prospettiva” 101 (2001), s. 44; F. Caprioli, Vesta aeterna, Roma 2007, s. 58–59 etc. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest zapewne fakt, że w dwóch najważniejszych rzymskich słownikach topo-
graficznych autorami haseł byli zwolennicy tezy o istnieniu świątyni. Cf. Platner&Ashby, s. 557. 
R. Cappelli, s.v. „Vesta, ara, signum, aedis (in Palatio)”, [w:] LTUR 4, s. 128–129.
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o palatyńskiej aedes Vestae. Antyczni nie wspominają także ani o aedicula Vestae, 
ani templum Vestae, ani fanum Vestae, ani delubrum Vestae, ani sacrarium Vestae, 
ani nawet sacellum Vestae na Palatynie. Przyjrzyjmy się źródłom, w których, zakła-
dając, że świątynia rzeczywiście istniała, jej brak jest najbardziej uderzający.

Na pierwszym miejscu należy wymienić Res gestae divi Augusti. Jest to świa-
dectwo ważne z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, zostało spisane pod 
dyktando samego Augusta. Po drugie, jako zachowane w kamieniu było odporne 
na zniekształcenia powstałe w procesie transmisji tekstu.

W rozdziałach 19–20 August wymienia budynki wzniesione w czasie swoich 
rządów. Próżno szukać tam wzmianki o wybudowaniu świątyni Westy. Zwolenni-
cy tezy o istnieniu świątyni zwykle ignorują tę niedogodność. Guarducci poświę-
ciła zagadnieniu ledwie jeden krótki przypis, w którym przychyliła się do starego 
pomysłu Zieglera, że świątynia została pominięta przez Augusta ze względu na jej 
nieduży rozmiar16.

Wytłumaczenie to nie jest jednak satysfakcjonujące. Po pierwsze, bezpod-
stawne jest założenie, że August ogranicza się w Res gestae do wzmiankowania 
jedynie wielkich inwestycji. W tekście wymieniony został Lupercal, znajdująca 
się na Cermalusie jaskinia, w której Lupa miała wykarmić osieroconych Romu-
lusa i Remusa. Odbudowę Lupercalu z trudem można uznać za przedsięwzięcie 
porównywalne ze wzniesieniem teatru Marcellusa czy świątyni Apollina na Pala-
tynie. Po drugie, trudno sobie wyobrazić, by August miał pominąć milczeniem 
ufundowanie świątyni swojej krewniaczki (Ovidiusowe cognata, Caesarea), której, 
jak zobaczymy, wyznaczył szczególne miejsce w realizowanym przez siebie pro-
jekcie odnowy tradycyjnych kultów rzymskich. Zauważmy też, że w interpretacji 
Zieglera i Guarducci ta sama świątynia, która okazała się na tyle istotna, by złożyć 
w  niej dary dziękczynne za zwycięstwo w  wojnie domowej (dona ex manibiis, 
vide infra), miałaby być na tyle nieistotna, by nie poświęcić kawałka kamienia na 
informację o jej budowie.

Z paradoksem tym należałoby się jednak pogodzić, gdyby palatyńska aedes 
Vestae obecna była w innych tekstach źródłowych. Nie pojawia się ona wszelako 
ani u Suetoniusa, ani u Cassiusa Diona, pomimo że obaj mieli doskonałą okazję, 
by o niej wspomnieć.

Suetonius fundacjom Augusta poświęca cały rozdział (Aug. 29), jednak nie 
wspomina w nim ani słowem o budowie aedes Vestae. Dwa rozdziały dalej (31.3) 
pojawia się informacja o tym, że po objęciu godności pontifexa maximusa cesarz 

16  M. Guarducci, Vesta…, s. 167, przyp. 20.
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sacerdotum et numerum et dignitatem sed et commoda auxit, praecipue Vestalium 
virginum17, a w dalszej części tekstu (44.3) mowa jest o tym, że westalki otrzymały 
przywilej oglądania widowisk w teatrze w specjalnie wydzielonej loży. Suetonius, 
nie pomijając więc „westalskiego” wątku życia Augusta, nie czyni choćby sugestii 
na temat budowy świątyni.

W 27 rozdziale LIV księgi Cassius opisuje wydarzenia, które miały miejsce po 
objęciu przez Augusta funkcji pontifexa maximusa:

(…) οὔτ᾽ οἰκίαν τινὰ δημοσίαν ἔλαβεν, ἀλλὰ μέρος τι τῆς ἑαυτοῦ, ὅτι τὸν 

ἀρχιέρεων ἐν κοινῷ πάντως οἰκεῖν ἐχρῆν, ἐδημοσίωσεν. Τὴν μέντοι τοῦ 

βασιλέως τῶν ἱερῶν ταῖς ἀειπαρθένοις ἔδωκεν, ἐπειδὴ ὁμότοιχος ταῖς 

οἰκήσεσιν αὐτῶν ἦν18.

Nie przyjął także żadnej siedziby publicznej, lecz, ponieważ należało, by pon-
tifex maximus mieszkał w domu wspólnym, upublicznił pewną część swojego 
domu. Dom rexa sacrorum oddał natomiast westalkom, ponieważ leżał on 
ściana w ścianę z ich mieszkaniem.

August przyjął godność pontifexa maximusa 6 marca 12 r. p.n.e.19, opisywa-
na przez Cassiusa donacja musiała mieć miejsce niedługo potem. Poświadczo-
na w  Fasti dedykacja nastąpiła 28 kwietnia tego samego roku. Bliskość czaso-
wa oraz podobieństwo tematyczne obydwu wydarzeń powinny skłonić Cassiusa 
do wspomnienia o nich obu. Jednak w cytowanym passusie wspomina on tylko 
o przekazaniu westalkom domu rexa sacrorum20. O ile, podobnie jak w przypadku 
biografii Suetoniusa, możemy sobie wyobrazić pominięcie informacji o dedykacji 
signum et ara, o tyle trudno zrozumieć zignorowanie faktu budowy i poświęcenia 
świątyni.

17  Suet. Aug. 31.3 (wyd.: C. Suetonius Tranquillus, Opera, vol. 1: De vita Caesarum libri VIII, rec. 
M. Ihm, Teubner, Monachii–Lipsiae 2003); tłum.: Powiększył i liczbę, i godności, a także dochody 
kapłanów, szczególnie dziewic westalskich.
18  Cass. Dio, LIV 27.3 (wyd.: Dio, Roman History, ed. and transl. E. Cary, vol. 6, Loeb, London 
– New York 1914).
19  CIL I² 1, s. 233; Ovid. Fasti, III 415–428.
20  Sc. domus publica, mieszkanie pontifexa maximusa. Identyfikacja domus publica z domus regis sa-
crorum, zaproponowana jeszcze w XIX w. przez Ambroscha, została udowodniona przez Coarellego. 
F. Coarelli, Il Foro Romano, Roma 1983, s. 15–25. A. Ziółkowski, Reading Coarelli’s „Palatium”, 
or the Sacra Via yet again, JRA 28 (2015), s. 575, przyp. 20.
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Świątynia Westy na Palatynie nie pojawia się też w żadnym innym ze znanych 
nam pisanych źródeł starożytnych.

Milczenie źródeł archeologicznych

Warty odnotowania jest także brak jakichkolwiek śladów archeologicznych do-
mniemanej świątyni21.

Jako dowód na istnienie na Palatynie okrągłej świątyni poświęconej Weście 
przytacza się niekiedy XVI-wieczny szkic autorstwa Pirra Ligoria, zawarty w rę-
kopisie De ludis circensibus Onofria Panvinia22. Na szkicu przedstawiony został 
monopteros, zidentyfikowany w manuskrypcie jako tempio di Apolline Palatino23. 
Lanciani, który odnalazł szkic Ligoria, łączył przedstawiony na nim obiekt ze 
znaleziskami opisanymi przez innego renesansowego miłośnika starożytności, 
Giovanniego Antonia Dosia24. Dosio opisał i wykonał szkic znalezionych na te-
renie domus Flavia kilku fragmentów architrawu, których krzywizna wskazywała, 
że przynależały one do konstrukcji o okrągłym kształcie. Na fragmentach Dosio 
wyróżnił dwa motywy zdobnicze: splatające się ze sobą liście laurowe oraz kitarę. 
W 1895 r. Gatti opisał bliźniaczo podobny fragment odnaleziony na terenie tzw. 
Stadionu Palatyńskiego25.

Problem z identyfikacją pozostałości opisywanych przez Dosia i Gattiego z pa-
latyńską świątynią Westy jest oczywisty; także dla Lancianiego jasnym było, że 
laur i  kitara to atrybuty Apollina i udekorowanie nimi świątyni Westy byłoby 
nonsensem. Jednocześnie, mając świadomość, że palatyńska aedes Apollinis zo-
stała zbudowana na planie prostokąta, Lanciani suponował, że sam tholos był 
poświęcony Weście, opisane zaś przez Dosia fragmenty architrawu pochodzą 
z perystylu, który miałby łączyć miejsce kultu Westy z templum Apollinis26. Re-

21  Milczenie źródeł archeologicznych nie jest oczywiście samo w sobie silnym dowodem. Abstra-
hując od jakości przeprowadzonych na południowym stoku Palatynu wykopalisk (a właściwie ich 
ewidencji), należy zauważyć, że materiał, z  którym zetknęli się XIX-wieczni archeolodzy, ulegał 
systematycznemu uszczuplaniu już od starożytności. R. Lanciani, op. cit., passim.
22  Ibidem, tab. 17.2. Ch. Huelsen, Sitzungsprotocolle, MDAI (R) 4 (1889), s. 185.
23  R. Lanciani, op. cit., s. 200–201. F. Coarelli, Palatium…, s. 417, fig. 136.
24  R. Lanciani, op. cit., s. 201–203, tab. 17.4.
25  A. Cozza, G. Gatti, V. Mariani, Nuovi scavi dello Stadio Palatino, MonLincei 5 (1895), s. 78–81, 
fig. 35.
26  R. Lanciani, op. cit., s. 202. Na propozycję Lancianiego odpowiedział Huelsen, który uważał, 
że pozostałości mogą być fragmentem dekoracji samej domus Flavia i nie mają nic wspólnego ze 
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konstrukcja ta opiera się oczywiście na apriorycznym założeniu istnienia świątyni 
i musi zostać odrzucona.

Dzięki pracom Casatelli wiemy, że świątynia Apollina była połączona z okrągłą 
budowlą znajdującą się pod triclinium domus Flavia, datowaną przez Cecamore 
na okres panowania Wespazjana27. Choć nie możemy wykluczyć, że była to świą-
tynia, niemal na pewno nie była ona poświęcona Weście. Oprócz wspomnianej 
wyżej dekoracji, identyfikację tę podważają rozmiary obiektu, większego od samej 
aedes Apollinis28.

Przedstawiona na szkicu Ligoria konstrukcja miała wchodzić w skład templum 
Apollina na Palatynie. Identyfikacja jej jako tempio di Apolline Palatino wyszła 
prawdopodobnie od samego Ligoria, który oparł ją na analizie materiału ikono-
graficznego znanego nam z rysunków Dosia i wykopalisk Gattiego.

Identyfikacja każdego rzymskiego monopterosu jako świątyni Westy zaprowa-
dziłaby nas na manowce29.

Milczenie każdego z wymienionych powyżej źródeł moglibyśmy wytłumaczyć 
w ten czy inny sposób. Milczenie ich wszystkich musi wszelako prowadzić nas do 
konkluzji, że aedes Vestae in Palatino nigdy nie istniała. By rozstrzygnąć sprawę, 
należy wszelako rozważyć najważniejsze argumenty, które wysuwa druga strona. 
Zacznijmy od epigrafiki.

świątynią Apollina. Huelsen w ogóle wykluczał z  rozważań rysunek Ligoria, wskazując na małą 
wiarygodność jego autora. Ch. Huelsen, op. cit., s. 185–186.
27  Casatella za: C. Cecamore, Apollo e Vesta sul Palatino fra Augusto e Vespasiano, BCAR 96 (1994–
1995), s. 12–15; eadem, Palatium…, s. 155–159.
28  Mając to wszystko na uwadze, z identyfikacji okrągłej budowli jako świątyni Westy wycofała się 
sama Cecamore, która jako pierwsza ją zaproponowała. Ibidem, s. 156.
29  Zabawna historia wiąże się z innym szkicem Ligoria, który był w przeszłości wiązany z kultem 
Westy na Palatynie. Middleton, XIX-wieczny badacz notatek Ligoria, odnalazł w nich szkic okrągłej 
świątyni w porządku korynckim, którą Ligorio lokalizował dietro la casa dei Cesarini. Middleton 
przetłumaczył to jako behind the palace of the Caesars, podczas gdy w rzeczywistości chodziło o znaj-
dujący się na Polu Marsowym pałac rodziny Cesarinich. J. H. Middleton, Ancient Rome; MS. Notes 
by Pirro Ligorio, made between c. 1550 and 1570 A.D., „Archaeologia” 51 (1888), s. 496. Ch. Huel-
sen, Jahresbericht über neue Funde und Forschungen zur Topographie der Stadt Rom 1889–1890, 
MDAI (R) 6 (1891), s. 77–78. Th. Ashby, The Bodleian MS. of Pirro Ligorio, JRS 9 (1919), s. 180.
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epigrafika30

Informację o  poczynionej 28 kwietnia 12  r. p.n.e. dedykacji odnajdujemy na 
dwóch inskrypcjach. Pierwszą z nich jest tekst Fasti Caeretani. Inskrypcja zacho-
wała się w całości, choć w formie mocno telegraficznej31:

LOEDI FLOR(AE). FER(IAE) Q(VOD) E(O) D(IE) SIG(NUM) VE-
ST(AE) IN DOMO P(ALATINA32) DEDIC(ATUM)33.

Autor inskrypcji nie wspomniał ani słowem o świątyni. Wzmiankowane jest 
tylko signum, co, zakładając, że aedes w istocie istniała, jest mocno zastanawiające.

Lektura kalendarza z Caere, jeśli nie obala, to przynajmniej nie podpiera tezy 
o istnieniu świątyni Westy na Palatynie. Rzekomo inaczej sprawa ma się z tekstem 
Fasti Praenestini. Kalendarz został skomponowany przez rzymskiego antykwary-
stę Verriusa Flaccusa. Pod datą 28 kwietnia czytamy:

LVDI FLORAE. FERIAE EX S(ENATUS) C(ONSULTO) QVOD EO 
DI[E] [.....] ET [...] | VESTAE INDOMV IMP(ERATORIS) CAESARIS 

30  O inskrypcji, w której wzmiankowany jest praepositus Palladii Palatini, mowa będzie w dalszej 
części pracy.
31  Być może informacja o poświęceniu Weście signum została dopisana do kalendarza już po jego 
publikacji. Zdaniem niektórych badaczy mogłoby to tłumaczyć wyraźnie skrótowy charakter wpisu. 
Guarducci uważała też, że informację o SIGNUM wpisała inna ręka niż resztę inskrypcji. A. Degras-
si, który wydał Fasti Caeretani, uważał jednak, że kalendarz powstał po 9 r. p.n.e. M. Guarducci, 
Vesta…, s. 167. C. Cecamore, La base di Sorrento: le figure e lo spazio fra mito e storia, MDAI (R) 
111 (2004), s. 297. A. Degrassi, op. cit., s. 147, przyp. 18.
32  Osobną kwestią jest rozszyfrowanie skrótu DOMUS P(?). Mommsen uważał, że chodziło o do-
mus pontificia (CIL I²  1, s. 317), dziś większość badaczy skłania się ku rozwinięciu Palatina. Takie 
rozwiązanie nasuwa jednak pewne wątpliwości. Termin domus Palatina jako określenie palatyńskiej 
siedziby Augusta pojawia się tylko u Suetoniusa (Aug. 29.2). Sama formuła DOMUS P jest hapak-
sem. W materiale epigraficznym z czasów Augusta obecna jest jedna inskrypcja ze skrótem DOM 
PAL (CIL VI 2 8656), który wszelako należałoby na podstawie późniejszych inskrypcji rozwinąć 
jako d. Palatinorum (CIL VI 2 8658). Autor inskrypcji zawartej w Fasti Caeretani, choć zmagał się 
z niewielką ilością miejsca, w tym miejscu miał go na tyle dużo, by zmieścić dwie litery, które roz-
jaśniłyby skrót. Być może najlepszym rozwinięciem byłoby więc P(UBLICA), miejsce urzędowania 
pontifexa maximusa, którą, jak widzieliśmy (Cass. Dio, LIV 27.3), August przeniósł do swojej pala-
tyńskiej siedziby. Taka rekonstrukcja nie stoi w sprzeczności z tekstem Fasti Praenestini, w których 
czytamy, że dedykacja miała miejsce in domo imperatoris Caesaris Augusti (vide infra). Nowa domus 
publica wchodziłaby bowiem w skład palatyńskiej posiadłości princepsa.
33  CIL I² 1, s. 213. 



17

Westa na Palatynie

AVGV[STI PO]NTIF(ICIS) MA[X(IMI)] | DEDICATAST QVIRINIO 
ET VALGIO CO(N)S(VLIBVS) (…)34.

O propozycjach wypełnienia powyższej inskrypcji była już mowa wyżej. Te-
raz przyjrzyjmy się argumentacji, która za nimi stała. XVIII-wieczne wypełnienie 
Fogginiego35, który uznał, że obiekt dedykacji był jeden (AEDES), a ET zostało 
użyte przez Flaccusa jako ekwiwalent etiam, zostało podważone przez Mommsena 
na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim etiam ani nie daje nam zbyt dobre-
go sensu (‘świątynia także Weście’?), ani nie współgra z formalnym charakterem 
tekstu epigraficznego. Mommsen zauważył także, że po ET znajduje się znak 
rozdzielający (kropka): znajdował się tam więc jeszcze jeden wyraz. Ponadto, na 
podstawie szczątków ostatniej litery pierwszego słowa (w postaci pochyłej pałki), 
określił, że musiało ono kończyć się na literę A. Wypełnienie AEDES zostało więc 
wykluczone. Mommsen ze swojej strony zaproponował uzupełnienie inskrypcji 
słowami AEDICULA ET ARA.

Degrassi, podważając propozycję Mommsena, zwrócił uwagę na fakt, że po-
między DI[E] a ET jest zbyt mało miejsca, by zmieścić 8-literowy wyraz AEDICU-
LA. Co więcej, kąt nachylenia zachowanej pałki przed ET wskazywałby na to, że 
ostatnią literą pierwszego wyrazu było nie A, lecz M. Odwołując się do tekstu Fasti 
Caeretani, Degrassi zaproponował SIGNUM jako wypełnienie pierwszej lacuny36.

Guarducci, która z  różnych powodów nie mogła pogodzić się z  wykreśle-
niem świątyni z mapy starożytnego Rzymu, uderzyła w drugi człon rekonstrukcji 
Mommsena: u Guarducci ARA została zastąpiona przez AEDIS37.

Propozycja ta została wkrótce skrytykowana przez Kolbego, który wyraził dwie 
zasadnicze obiekcje względem pomysłu Guarducci. Po pierwsze, Kolbe niejako 
powtórzył argument Degrassiego: tak jak AEDICULA nie mieściła się między 
DIE a ET, tak AEDIS miała nie mieścić się między ET a zewnętrznym krańcem 
tablicy, na której została wyryta inskrypcja. Po drugie, zauważył on, że formuła 
SIGNUM ET AEDIS jest nietypowa38.

34  CIL I² 1, s. 236 (z drobnymi zmianami JG, vide infra); tłum.: Ludi Flory. Święto na mocy senatus 
consultum, ponieważ w tym dniu … i … zostały poświęcone Weście w domu Imperatora Cezara Augusta 
Pontifexa Maximusa, w roku konsulatu Quiriniusa i Valgiusa.
35  P. F. Foggini, Fastorum anni Romani a Verrio Flacco ordinatorum reliquiae ex marmorearum tabu-
larum fragmentis Praeneste nuper effosis collectae et illustratae […], Roma 1779.
36  A. Degrassi, op. cit., s. 145–146.
37  M. Guarducci, Vesta…, s. 166.
38  H. G. Kolbe, op. cit., s. 97.
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Kopiując i wklejając przy zastosowaniu programu do obróbki obrazów odpo-
wiednie litery z inskrypcji, możemy ocenić, czy dane słowo daje się zmieścić na 
płycie bez nachodzenia na inne wyrazy. Eksperyment potwierdza słowa Degras-
siego i Kolbego (il. 1). Nawet jeśli posłużymy się najwęższymi z  liter wyrytych 
na inskrypcji (ostatnie dwa wersy), zmieszczenie wypełnienia AEDICULA jest 
zadaniem karkołomnym: wymaga radykalnego zmniejszenia odstępów pomiędzy 
literami względem poprzedniej części wersu oraz niemal całkowitej likwidacji od-
stępów pomiędzy samymi słowami. Trudności napotykamy także, próbując we-
pchnąć AEDIS na koniec wiersza. By nie wyjść poza skraj płyty, musielibyśmy 
znacząco zbliżyć AEDIS do ET. Tak niewielka odległość pomiędzy słowami jest 
w tym wypadku wykluczona, ponieważ na zachowanej części kamienia po prawej 
stronie od ET brakuje śladu, który zostawiłaby lewa pałka litery A. Zastrzeżenie 
to nie jest natomiast istotne, jeśli uznamy, że brakującym słowem na inskrypcji 
jest ARA. Wyraz ten zajmuje dużo mniej miejsca niż AEDIS i w związku z tym 
możemy rekonstruować, że odstęp pomiędzy ostatnimi dwoma wyrazami był 
większy, niż wymagałoby tego wypełnienie Guarducci39.

Drugie zastrzeżenie Kolbego w zasadzie rozstrzyga o sprawie wypełnienia in-
skrypcji. Istnieją zaledwie trzy przykłady, w których kolejność signum et aedes zo-
stała odwrócona40. Wszystkie pochodzą spoza Italii. Nic nie wskazuje, by Verrius 
Flaccus, człowiek obeznany z formułami dedykacyjnymi, miał odejść od tradycyj-
nej sekwencji aedes et signum41.

W tym miejscu wypada wspomnieć także o innej propozycji wypełnienia in-
skrypcji z Fasti Praenestini. Jego autorką jest Cecamore42: w jej interpretacji obiek-
tami dedykacji były FANUM ET ARA. Jako że FANUM zajmuje mniej więcej 

39  Próba wyjścia z trudnej sytuacji zwolenników tezy o istnieniu palatyńskiej świątyni Westy została 
podjęta przez R. T. Scotta, op. cit., s. 460. Zaproponował on wypełnienie inskrypcji AED(IS), co nie 
spotkało się jednak z życzliwym przyjęciem badaczy: jak widzieliśmy, na inskrypcji z Fasti Praene-
stini w całości pozostawiona została nawet tak zwyczajowa formuła jak QUOD EO DIE i nie widać 
powodów, by skrócony miał zostać (najważniejszy!) element dedykacji. By nie wspomnieć o tym, że 
w Fasti Praenestini w ogóle skróty używane są bardzo oszczędnie.
40  CIL III 740; 1435436; V 5119. W dwóch pierwszych obiektem dedykacji są SIGNA et AEDES, 
w trzecim SIGNUM ET AEDES.
41  Guarducci twierdziła, że fenomen ten wynika z tego, iż signum, interpretowane przez nią jako 
posąg kultowy, znajdowało się przed świątynią. Nie trzeba dodawać, że jest to wytłumaczenie zu-
pełnie nieweryfikowalne. Nie wiemy nic na temat relacji przestrzennych przedmiotów dedykacji 
znanych nam z inskrypcji, na których pojawiła się sekwencja SIGNUM ET AEDES. M. Guarducci, 
Enea…, s. 100.
42  C. Cecamore, Palatium…, s. 159.
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tyle samo miejsca co SIGNUM, nie ma problemu ze zmieszczeniem go w lacunę. 
Nasuwają się wszelako wątpliwości innego rodzaju. Po pierwsze, termin ten jest 
w realiach rzymskich dosyć rzadki43. Po drugie, w źródłach czytamy o  jednym 
tylko fanum powstałym po V w. p.n.e. Przypadek fanum Urbis pochodzi z późnej 
starożytności, w której nie dbano o precyzję w zastosowaniu terminologii kulto-
wej44. Trudno natomiast przypuszczać, że podobną niedbałość wykazałby etymo-
log Verrius Flaccus45. W końcu, co najważniejsze, fanum Vestae jest hapaksem, 
który występuje jedynie w rekonstrukcji Cecamore.

W  świetle powyższych ustaleń należy przyjąć wypełnienie zaproponowane 
przez Degrassiego.

argumenty różne

Wobec braku jednoznacznych dowodów, zwolennicy istnienia świątyni Westy na 
Palatynie kreatywnie interpretują dostępny nam materiał. W argumentacji Guar-
ducci pojawia się wątek mistyczny. Teorii zodiakalnej przyjrzymy się w części pra-
cy poświęconej ikonografii, teraz rozważmy argumentację „numerologiczną”46.

W Res gestae obecny jest spis miejsc, w których August złożył dona ex manibiis, 
tj. dary, które zostały ufundowane ze środków zdobytych przez cesarza na wojnie:

43  W Rzymie dla różnych okresów poświadczone zostały fana poświęcone następującym bóstwom: 
Jowisz Stator, Saturn, Hercules, Pavor, Pallor, Terminus, Murcia, Orbona, Urbs. Pierwszych sześć 
miało wedle świadectwa starożytnych powstać już w epoce królewskiej lub w pierwszych latach Re-
publiki (Saturn). O fanum Orbony nie wiadomo nic ponad to, że znajdowało się ad aedem Larum 
(tj. przy summa Sacra Via). Vide F. Coarelli, s.v. „Murcia”, [w:] LTUR 3, s. 289–290. D. Palombi, 
s.v. „Orbona, fanum”, [w:] LTUR 3, s. 364; idem, s.v. „Urbis fanum, templum”, [w:] LTUR 5, 
s. 96.
44  Fanum Urbis to późnoantyczne określenie dla odnowionej przez Maxentiusa świątyni Wenus 
i Romy. G. Tagliamonte, s.v. „Terminus, fanum, sacellum, ara”, [w:] LTUR 5, s. 27–28.
45  Faktem jest, że fanum jest przez Cicerona używane zamiennie z  aedes czy templum. Plautus 
natomiast tłumaczy jako fanum grecki wyraz ναός. H. Jordan, Über die Ausdrücke „aedes”, „tem-
plum”, „fanum”, „delubrum”, „Hermes” 14/4 (1879), s. 567–583. F. Castagnoli, Il Tempio Romano: 
Questioni di Terminologia e di Tipologia, „Papers of the British School at Rome” 52 (1984), s. 3–20.
46  M. Guarducci, Vesta…, s. 158–161.
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Dona ex manibiis in Capitolio et in aede divi Iuli et in aede Apollinis et in 
aede Vestae et in templo Martis Ultoris consacravi, quae mihi constiterunt 
HS circiter milliens47.

Ofiary za środki uzyskane na wojnie poświęciłem na Kapitolu i w świątyni 
Boskiego Juliusza, i w świątyni Apollona, i w świątyni Westy, i w templum 
Marsa Mściciela. Kosztowały mnie one około 100 milionów sestercji.

Powyższy passus był cytowany jako dowód na istnienie świątyni Westy na 
Palatynie jeszcze przed publikacją prac Guarducci. Już Wissowa stwierdził, że 
z  uwagi na niewielkie rozmiary świątynia Westy przy Sacra Via nie mogłaby 
pomieścić tak wielkich ofiar48. Niedorzeczność tego argumentu (w Res gestae nie 
jest w końcu napisane, co i w jakiej liczbie zostało zakupione dla poszczególnych 
miejsc kultu) była jednak neutralizowana (rzekomą) siłą innego. W cytowanym 
passusie możemy zidentyfikować trzy obiekty, które zostały zbudowane sumptem 
Augusta: dokończoną przezeń świątynię Boskiego Juliusza, świątynię Apollona na 
Palatynie oraz templum Marsa Mściciela. Jeśli zignorujemy fakt, że zestawienie 
otwiera świątynia Jowisza Kapitolińskiego (wszelako odnowiona przez princepsa), 
dojdziemy do wniosku, że August składał dona ex manibiis w  wybudowanych 
przez siebie miejscach kultu. Takie postawienie sprawy miałoby dowodzić istnie-
nia na Palatynie świątyni Westy – fundacji Augusta. Argumentacja ta została roz-
budowana przez Guarducci, która w rzeczonym wyliczeniu dopatrzyła się pewnej 
prawidłowości: według niej świątynie są uszeregowane chronologicznie49.

Nawet jeśli uznamy, że świątynia Apollina wymieniona w tekście to świątynia 
znajdująca się na Palatynie50, należałoby udowodnić, że podobne sekwencje wy-

47  Aug. RG, 21 (wyd.: Res gestae divi Augusti, [w:] Velleius Paterculus, Compendium of Roman Hi-
story. Res gestae divi Augusti, ed. and. transl. F. W. Shipley, Loeb, Cambridge, Mass. – London 1924 
[reprint 1961] – z niewielkimi zmianami).
48  A. Degrassi, op. cit., s. 146, przyp. 14. 
49  Dedykacje poszczególnych świątyń: aedes Divi Iulii – 29 r. p.n.e.; aedes Apollinis – 27 r. p.n.e.; 
aedes Vestae – 12 r. p.n.e.; aedes Martis Ultoris – 2 r. p.n.e.
50  Przeciw takiej identyfikacji może świadczyć fakt, że w rozdziale 19, pisząc o budowie świątyni 
palatyńskiej, August używa terminu templum, dona zaś złożone zostały w  aedes. W  bliźniaczym 
przypadku Marsa Mściciela termin templum pojawia się natomiast zarówno przy okazji informacji 
o jego wybudowaniu, jak i o złożeniu w nim dona ex manibiis (rozdz. 21). Zaledwie jedno zdanie 
przed informacją o dona ex manibiis August wspomniał o budowie teatru ad aedem Apollinis: bez 
cienia wątpliwości chodzi o świątynię Apollina przy Circus Flaminius dedykowaną przez Cn. Iuliu-
sa w 431 r. p.n.e., odbudowywaną kolejno w 353, 179 (?), i (najprawdopodobniej) po 30 r. p.n.e. 
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stępują w innych miejscach Res gestae. Jako że Guarducci ich nie znalazła, należy 
argument ten odrzucić.

August złożył dona ex manibiis na Kapitolu, który nie znajduje się pośród 
jego fundacji. Najprawdopodobniej zrobił to ze względu na szczególną rolę kultu 
Jowisza Kapitolińskiego w rzymskim systemie wierzeń. Porównywalną rolę od-
grywała w nim Westa. Nie powinno nas zatem dziwić, że August złożył dona ex 
manibiis w  jedynej świątyni Westy w Rzymie, dedykowanej przez Numę aedes 
Vestae przy Sacra Via.

Ofiarą badaczy dopatrujących się istnienia palatyńskiej świątyni Westy pa-
dła także twórczość Ovidiusa. Przyjrzyjmy się cytowanemu już wyżej passusowi 
z Fasti:

Aufer, Vesta, diem: cognati Vesta recepta est
Limine: sic iusti constituere patres.
Phoebus habet partem. Vestae pars altera cessit;
Quod superest illis, tertius ipse tenet51.

Guarducci interpretowała ten ustęp w następujący sposób: palatyńska siedzi-
ba Augusta podzielona była na trzy części. Najmniejsza z nich (quod superest illis) 
należała do princepsa. Części Apollina i Westy były natomiast porównywalne pod 
względem wielkości i samego charakteru – były świątyniami52. Odczytując w ten 
sposób wiersz Ovidiusa, Guarducci zdaje się zupełnie nie rozumieć, na czym po-
lega poezja. Zaznaczając, że część Augusta jest tym, co pozostało Augustowi po 
dedykacjach dla Westy i Apollina (nie pisząc wszakże nic o rozmiarach tej części), 
Ovidius ma raczej na celu podkreślenie cesarskiej skromności i pobożności, aniżeli 
pozostawienie dokładnych wytycznych późniejszym o dwa milenia, zmagającym się 

(A. Viscogliosi, s.v. „Apollo, aedes in Circo”, [w:] LTUR 1, s. 49–54.). Z drugiej strony w rozdziale 
24 odnajdujemy informację o przetopieniu swoich srebrnych posągów i złożeniu dona aurea in aede 
Apollinis. Suetonius (Aug. 52) twierdził, że miało to miejsce na Palatynie. Możliwe więc, że August, 
wyrażając się jak najbardziej precyzyjnie (tj. zaznaczając, że dona zostały złożone nie w okręgu świą-
tynnym, lecz w samej aedes), wprowadził współczesnych czytelników Res gestae w błąd, jednakowo 
określając dwa różne miejsca kultu na przestrzeni dwóch sąsiadujących ze sobą zdań. W niewielkim 
stopniu pomaga to jednak tezie Guarducci.
51  Ovid. Fasti, IV 949–952.
52  Se Augusto avesse portato sul Palatino una sola statua e un solo altare, racchiudendo l’una a l’altro 
nell’ambito delle sue mura domestiche, Ovidio – si può essere certi – avrebbe parlato in maniera comple-
tamente diversa, vide M. Guarducci, Enea…, s. 93. Niestety, Guarducci nie pisze, jak owa maniera 
diversa miałaby według niej wyglądać.
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z problemem braku źródeł topografom. Interpretacji Guarducci nie można nawet 
nazwać dosłowną. O ile Ovidius faktycznie mógłby sugerować, że część Augusta 
była najmniejsza, to nie istnieje żadna przesłanka, by uznać, że część Westy była po-
równywalnych rozmiarów z częścią Apollina. Nie ma także mowy o analogicznym 
charakterze obu części: wiemy, że Apollo miał na Palatynie templum, w którego 
skład oprócz świątyni (aedes) wchodził m.in. Portyk Danaid oraz dwie biblioteki. 
Jeśli Guarducci chciałaby być konsekwentna w swojej interpretacji, musiałaby zało-
żyć istnienie na Palatynie równie wielkiego templum Westy53.

Jeśli rozważymy związek pomiędzy urzędem pontifexa maximusa a kultem We-
sty, a także weźmiemy pod uwagę, że w nowej domus publica znalazły się signum 
i  ara poświęcone Weście, łatwo pojmiemy naturę metafory, którą posłużył się 
Ovidius. Pisząc pars Vestae, poeta miał niewątpliwie na myśli część domu, któ-
ra zgodnie ze świadectwem Cassiusa Diona została upubliczniona po przyjęciu 
przez Augusta nowej godności kapłańskiej. Przyjmowano tak już w czasach, gdy 
istnienie palatyńskiej aedes Vestae było uznawane za fakt niepodważalny54. Nie ma 
powodów, by dziś interpretację tę odrzucać.

Jak widzimy, istnienia świątyni Westy na Palatynie nie potwierdza żaden tekst 
źródłowy. Jeśli wykluczymy z naszych rozważań możliwość, że autorzy antyczni 
zawarli w tej sprawie zmowę milczenia, musimy dojść do wniosku, że domnie-
mana aedes Vestae in Palatino jest wymysłem badaczy nowożytnych. Wielu z nich, 
począwszy od Fogginiego, przez Mommsena i Guarducci, aż po Scotta, Cappel-
lego i Wisemana, uległo (lub wciąż ulega) sile własnej wyobraźni. Temu, co może 
wpływać na wyobraźnię badacza zajmującego się Westą Palatyńską, przyjrzymy 
się w kolejnych akapitach.

ikonografia

Jako dowód istnienia palatyńskiej świątyni (ew. okrągłego sacellum) Westy 
przytaczane są w literaturze przedstawienia zawarte na czterech obiektach55: ba-
zie z Sorrento, reliefie z Palermo, reliefie z Uffizi oraz dupondiusie Tiberiusa56. 

53  Warto zauważyć, że takie wypełnienie inskrypcji, jakkolwiek absurdalne, jest epigraficznie jak 
najbardziej możliwe i tylko czeka na badacza, który pierwszy je zaproponuje.
54  CIL I2 1, s. 317; O. L. Richmond, The Augustan Palatium, JRS 4/2 (1914), s. 209.
55  Zdjęcia dyskutowanych tu przedstawień zawarte są w Aneksie (il. 3 i dalej).
56  Z rozważań wykluczony został relief z Villa Albani. Po pierwsze, został on poddany bardzo inten-
sywnej restauracji i nie mamy żadnych świadectw, jak wyglądał przed pracami konserwatorskimi. 
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Po prezentacji obiektów wyróżnimy ich cechy wspólne i porównamy z  innymi 
przedstawieniami miejsc kultu Westy w Rzymie. Następnie zastanowimy się, czy 
istnieją realne przesłanki, które uniemożliwiałyby identyfikację znajdujących się 
na nim obiektów przy Sacra Via. Na koniec dokonamy przeglądu argumentów, 
które wysuwają zwolennicy umiejscawiania akcji przedstawień na Palatynie.

Od czasu jej odnalezienia w połowie XIX w.57, baza z Sorrento jest w środo-
wisku badaczy historii starożytnego Rzymu przedmiotem licznych kontrowersji. 
Spór trwa m.in. wokół tak fundamentalnych kwestii jak to, kiedy cokół powstał 
i jaki obiekt na nim spoczywał58. Problematyczna jest także identyfikacja poszcze-
gólnych obiektów przedstawionych na bazie. Jeśli chodzi o przedstawione tam 
postaci, najważniejsze ustalenia, tj. te, które przyjmuje dzisiaj znaczna większość 
badaczy, poczynione zostały w XIX w. Heydemann zidentyfikował przedstawioną 
na stronie D59 siedzącą postać kobiety jako Kybele (il. 7), zaś trójcę obecną na 
stronie B jako Latonę z dziećmi (il. 6)60. Huelsen doprecyzował, że pod noga-
mi Apollina znajduje się personifikacja Ksiąg Sybillińskich, oraz określił, że tło 
przedstawień na stronie C stanowi fasada domu Augusta na Palatynie61. Zasłu-
gą Samtera było natomiast zidentyfikowanie na stronie A  westalek (A1; il. 3) 
zmierzających w stronę tronującej Westy (A2; il. 4)62. Dla naszego wywodu naj-
ważniejsze jest to, że sub iudice pozostaje kwestia identyfikacji znajdującego się 
nad Westą obiektu, okrągłego budynku flankowanego przez figury barana i byka, 
w środku którego Samter dopatrzył się Palladium63.

Po drugie, przedstawienie na nim zawarte jest bardzo podobne do tego z reliefu z Palermo i nie 
wnosi nic do sprawy. F. Caprioli, op. cit., s. 59, tab. 15.1.
57  Dzisiaj cokół znajduje się w Museo Correale di Sorrento.
58  Heydemann uważał, że była to postać siedząca. Rizzo uznał, że z uwagi na wielkość cokołu mogły 
się na nim znajdować aż trzy statuy. Wydaje się, że rozstrzygnięcie tego problemu bez odnalezie-
nia samego pomnika (pomników) jest poza zasięgiem badaczy, a obie propozycje mają charakter 
czysto hipotetyczny. H. Heydemann, Due monumenti dell’Italia meridionale, MDAI (R) 4 (1889), 
s. 307–308; M. Guarducci, Enea…, s. 93.
59  Strony cokołu nazwał autor monografii na temat bazy z Sorrento G. E. Rizzo. M. Guarducci, 
Enea…, s. 96. C. Cecamore, La base di Sorrento…, s. 286.
60  H. Heydemann, op. cit., s. 308–310.
61  Podstawą identyfikacji był fragment wieńca, który przywieszono nad drzwiami Augusta 14 stycz-
nia 27 r. p.n.e. (Aug. RG, 34; CIL I² 1, s. 231). Ch. Huelsen, Zur Sorrentiner Basis, MDAI (R) 9 
(1894), s. 238–244.
62  E. Samter, Vestalinnenopfer, MDAI (R) 9 (1894), s. 125–133.
63  Już Heydemann uważał, że w  środku świątyni znajduje się postać Ateny Promachos, dlatego 
zidentyfikował budowlę jako rzymską świątynię Ateny (sic). H. Heydemann, op. cit., s. 310.
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Relief z Palermo (il. 8) przedstawia scenę podobną do tej, która znajduje się na 
stronie A bazy z Sorrento. Niewiele da się powiedzieć na temat samego obiektu.

Na rewersie dupondiusa wybitego za panowania Tiberiusa przedstawiona zo-
stała jońska świątynia, flankowana przez przedstawienia barana i byka. Na awersie 
czytamy DIVVS AVGVSTVS PATER. Nie zachował się rok wybicia monety.

Relief z Uffizi został w XVIII w. poddany gruntownej restauracji64. Szczęśli-
wie do naszych czasów zachował się szkic, na którym przedstawiono stan reliefu 
sprzed odnowienia (il. 9). Relief został ostatnio zidentyfikowany jako część dłuż-
szej sekwencji: wedle ustaleń M. E. Micheli65 stanowi on ostatnią z płyt przedsta-
wiających scenę, na której ukazane zostały składające ofiary kobiety. Problema-
tyczna jest datacja reliefu66.

Wśród istotnych elementów, które powtarzają się na poszczególnych przed-
stawieniach, możemy wyróżnić: okrągłą budowlę z kolumnami w porządku joń-
skim, dwa słupy z posągami barana i byka na szczycie, tronującą Westę oraz tło 
w postaci jońskiego portyku. Ich występowanie na poszczególnych przedstawie-
niach obrazuje następująca tabela:

Element Baza z Sorrento Relief z Palermo Relief z Uffizi Moneta Tiberiusa

Okrągła budowla 
o jońskich 
kolumnach

X ? X X

Byk i baran X X – X

Westa na tronie X X – –

Portyk joński 
w tle

X X X –

Jak widać, wszystkie elementy występują tylko na bazie z Sorrento (być może 
także na reliefie z Palermo). Możemy jednak uznać, że na wszystkich obiektach 
przedstawiona została ta sama budowla. Nieobecność danych motywów na poszcze-
gólnych przedstawieniach można bowiem wytłumaczyć specyfiką każdego z nich.

64  O losach reliefu: M. E. Micheli, Rilievi con donne offerenti, danzanti e ghirlandofore a Ravenna 
e a Roma, „Prospettiva” 51 (1987), s. 6–7; F. Caprioli, op. cit., s. 51–53.
65  W przywołanych już pracach z 1987 i 2001 r.
66  Lugli uważał, że powstał on za rządów Augusta, Degrassi – Nerona, Mansuelli – Flawiuszy, May-
er – Trajana lub Hadriana. F. Caprioli, op. cit., s. 53.
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Wbrew powszechnej opinii, na reliefie z Palermo możemy dopatrzyć się w tle 
obecności okrągłego budynku z kolumnadą w porządku jońskim. Porównajmy 
kolumnę znajdującej się pomiędzy oddaloną najbardziej na prawo westalką a po-
stacią bez głowy, z kolumnami pomiędzy głowami trzech postaci po lewej. Różnią 
się one grubością, są też gęsto rozmieszczone, szczególnie w zestawieniu z ogro-
mem wolnego miejsca pomiędzy nimi a kolumną „grubą”. Kolumny przynależą 
więc do dwóch różnych konstrukcji. Kolumna po prawej byłaby kolumną joń-
skiego portyku, te po lewej stanowiłyby natomiast część innej budowli, tj. okrą-
głego tholosu znanego nam z pozostałych analizowanych tu przedstawień. Należy 
pamiętać, że relief z Palermo jest uszkodzony nie tylko po prawej, ale także po 
lewej stronie (a możliwe, że także na górze). Ułamany fragment za plecami We-
sty mógłby rzucić wiele światła na interpretację sceny, którą przedstawiono na 
reliefie.

Twórcy przedstawień na monetach zmagają się z problemem ograniczonej ilo-
ści miejsca, chcąc przy tym zachować klarowność przekazu. Mając to na uwadze, 
nie dziwi nas brak ani trudnego do oddania na monecie portyku, ani tronującej 
Westy, która musiałaby przysłonić główny element ikonograficzny, okrągły budy-
nek flankowany przez dwa słupy z posągami barana i byka na szczycie.

Nieobecność tych ostatnich na reliefie z Uffizi łatwo zrozumieć, jeśli przyj-
miemy, że relief powstał najwcześniej po pożarze 64 r. n.e., który strawił zarówno 
palatyńską rezydencję cesarza, jak i świątynię Westy przy Sacra Via (vide infra). 
Elementem, który wskazuje na to, że na reliefie z Uffizi przedstawiono tę samą 
budowlę, co na reszcie obiektów, jest widoczny w tle joński portyk.

Opisane powyżej obiekty nie są jedynymi przedstawieniami miejsc(a) kultu 
Westy w Rzymie. Z czasów republikańskich zachowały się dwie serie monet, 
na których przedstawiono świątynię Westy przy Sacra Via: denary Q. Cas-
siusa Longinusa z ok. 57  r. p.n.e. oraz tetradrachmy C. Fanniusa67 wybijane 
w Azji w latach 49–48 p.n.e.68 Świątynia przedstawiona na monetach Cassiusa 
i Fanniusa różni się znacząco od budowli obecnej na obiektach opisywanych 
powyżej. Po pierwsze, na przedstawieniu brakuje prowadzących do świątyni 
schodów. Po drugie, aedes republikańska widoczna na monetach ma nieobecne 

67  Q. Cassius Longinus: kwestor: 52 r. p.n.e.; trybun ludowy: 49 r. p.n.e.; propretor w Hiszpanii 
w  latach 49–47 p.n.e. C. Fannius: pontyfik w  latach 63–48 p.n.e.; trybun plebsu: 59  r. p.n.e.; 
pretor: 54 lub 50 r. p.n.e.; propretor w Azji w latach 49–48 p.n.e. Vide T. R. S. Broughton, The 
Magistrates of the Roman Republic, vol. 2 (99 B.C. – 31 B.C.), New York 1952, s. 544.
68  Identyfikacja aedes Vestae in Foro na tetradrachmach Fanniusa jest zasługą J. M. Cody, New Evi-
dence for the Republican Aedes Vestae, AJA 77/1 (1973), s. 43–50.



26

Jakub Gruchalski

nigdzie indziej „wężowe” antefiksy. Po trzecie, jej dach wieńczy akroterion, ko-
bieca postać dzierżąca w lewej dłoni berło69.

Świątynia Westy przedstawiona została także na kilku seriach monet wybitych 
za panowania Nerona w latach 65–66 n.e. Przedstawiony na nich obiekt różni 
się od pozostałych pod względem dachu. Obecne są na nim także antefiksy, choć 
mniejsze od pokazanych na monetach republikańskich. Widzimy także nieobecne 
w aedes republikańskiej schody.

Konstrukcja obecna na monetach republikańskich jest bez cienia wątpliwości 
tożsama ze świątynią Westy przy Sacra Via. Tamże możemy umiejscawiać także 
obiekt przedstawiony na monetach Nerona. Jak podaje Tacitus70, w  64  r. n.e. 
pożar Palatynu rozprzestrzenił się na Forum Romanum. Pośród budowli, które 
spłonęły, Tacitus wymienia delubrum Vestae, w którego skład wchodziła świątynia 
Westy. Mając na uwadze rok emisji monet, możemy być pewni, że upamiętniają 
one odbudowę spalonej w pożarze świątyni.

Lokowanie przy Sacra Via tholosu obecnego w  materiale ikonograficznym 
wymagałoby wyróżnienia fazy świątyni pomiędzy 49 r. p.n.e. (moneta Fanniusa) 
a pożarem 64 r. n.e.

Przebudowa świątyni w I w. p.n.e. jest uchwytna archeologicznie71. Niestety, 
milczenie źródeł pisanych uniemożliwia precyzyjne jej wydatowanie. Van Deman 
uważała, że przebudowa miała miejsce w latach 14–12 p.n.e.72 Tak dokładną da-
tację oparła na passusie z historii Cassiusa Dio:

Ἥ τε στοὰ ἡ Παύλειος ἐκαύθη, καὶ τὸ πῦρ ἀπ᾽ αὐτῆς πρὸς τὸ Ἑστιαῖον 

ἀφίκετο, ὥστε καὶ τὰ ἱερὰ ἔς τε τὸ Παλάτιον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀειπαρθένων 

(ἡ γὰρ πρεσβεύουσα αὐτῶν ἐτετύφλωτὀ) ἀνακομισθῆναι καὶ ἐς τὴν τοῦ 

ἱερέως τοῦ Διὸς οἰκίαν τεθῆναι73.

Spłonęła bazylika Paulusa i ogień z niej dotarł do świątyni Westy, skutkiem 
czego sacra zostały wyniesione na Palatyn przez westalki (za wyjątkiem ich 

69  Ibidem, s. 44–45.
70  Tac. Ann. XV 41.
71  R. T. Scott, Excavations in the „Area Sacra” of Vesta, 1987–1989, „Studies in the History of Art” 
43 (1994), s. 173.
72  E. B. van Deman, Methods of Determining the Date of Roman Concrete Monuments (Second Paper), 
AJA 16/3 (1912), s. 393.
73  Cass. Dio, LIV 24.2.
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przełożonej, która oślepła) i umieszczone w domu kapłana Jowisza [flame-
na Dialis].

Krytycy van Deman słusznie wskazywali jednak, że fakt, iż ogień dotarł pod 
świątynię Westy, nie jest równoznaczny z tym, że została ona spalona i wymagała 
odbudowy74. W kolejnym rozdziale Cassius wspomina jedynie o  rekonstrukcji 
bazyliki. Z drugiej strony August nie potrzebował przecież zniszczenia świątyni, 
by dokonać jej odnowienia75. W Res gestae czytamy, że duo et octoginta templa 
deum in urbe consul sextum ex decreto senatus refeci, nullo praetermisso quod eo tem-
pore refici debebat76. Wśród nich mogła być świątynia Westy.

W literaturze wysunięta została inna kandydatura na ewentualnego zlecenio-
dawcę przebudowy świątyni Westy przy Sacra Via. Miał być nim Cezar. Propozy-
cja ta, której pomysłodawcą był Scott77, również działa na korzyść tezy o istnieniu 
fazy aedes Vestae przy Sacra Via pomiędzy 49 r. p.n.e. a 64 r. n.e.

Jedynym momentem, w  którym Cezar mógł zlecić przebudowę świąty-
ni Westy przed rokiem 57 p.n.e, są wybory na pontifexa maximusa w  roku 
63 p.n.e. Dla zapewnienia sobie wygranej Cezar zaciągnął wówczas ogrom-
ne długi78, jednak źródła milczą na temat przebudowania przezeń świątyni 
Westy. Fenomen ten trudno zaakceptować, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak 
dobrze poświadczony źródłowo, przede wszystkim dzięki pismom Cicerona, 
jest schyłek Republiki.

Wydaje się więc, że przebudowa świątyni Westy miała miejsce po roku 
49 p.n.e. Innymi słowy, przyjmując, że na obiektach omawianych w tym rozdzia-
le przedstawiono palatyński ośrodek kultu Westy, bylibyśmy zmuszeni uznać, że 
nie zachowało się żadne ikonograficzne poświadczenie wyróżnionej powyżej fazy 
tholosu przy Sacra Via.

74  J. Cody, op. cit., s. 48, przyp. 65; R. T. Scott, Excavations…, s. 179, przyp. 46.
75  Ewentualnym kandydatem mogłaby być wzmiankowana przez Horacego powódź (Carm. 
I 2.13–16).
76  Aug. RG, 20; tłum.: Za szóstego konsulatu, zgodnie z wolą senatu odbudowałem osiemdziesiąt dwa 
miejsca kultu bogów w Mieście, nie pominąwszy żadnego, które w tym czasie należało odbudować.
77  R. T. Scott, Excavations…, s. 172–174.
78  Plut. Caes. 7; Suet. Caes. 13.
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Jedność topograficzna

Bodaj najczęściej podnoszonym argumentem za lokowaniem omawianych tu 
przedstawień na Palatynie jest tzw. argument jedności topograficznej79. Polega on 
na prostej obserwacji: skoro strony B, C oraz D możemy połączyć z Palatynem80, 
muszą się tam dziać również wydarzenia przedstawione na stronie A81. Wskazuje 
się przy tym, że portyk widoczny na stronie A znajduje przedłużenie na stronie C. 
Rzekoma jedność topograficzna przedstawień obecnych na czterech stronach bazy 
z Sorrento od zawsze była uważana za silny argument, nawet wśród przeciwników 
tezy o istnieniu świątyni Westy na Palatynie. O ile A. Degrassi odrzucał go w cało-
ści, o tyle jego syn N. Degrassi oraz Kolbe czuli, że są zmuszeni iść na ustępstwa82.

Argument jedności topograficznej może funkcjonować tylko i wyłącznie ra-
zem z  argumentem o  ciągłości portyku pomiędzy stronami A  i  C. Zbyt ryzy-
kowne jest dopatrywanie się logiki w  kompozycji mocno zniszczonego reliefu 
przedstawionego na zachowanym w  ledwie jednej trzeciej cokole, którego czas 
i miejsce powstania są czysto hipotetyczne. Teza o ciągłości portyku jest natomiast 
wątpliwa. Jeżeli przyjrzymy się uważnie identyfikowanemu jako dom Augusta 
budynkowi na stronie C, zauważymy, że jego fasada została przedstawiona jako 
składająca się z ustawionych naprzemiennie kamiennych bloków. Próżno ich szu-
kać na stronie A, gdzie rzekomo został przedstawiony bok tej samej budowli.

W Rzymie istniał więcej niż jeden joński portyk83. Świątynia Westy przy Sacra 
Via była częścią atrium Vestae. Jego portyk był najprawdopodobniej joński. Nie 
ma powodów, by wykluczyć, że na wszystkich omawianych tu obiektach przed-
stawiono właśnie ten portyk.

79  M. Guarducci, Vesta…, s. 163–164.
80  Strona B: świątynia Apollina Palatyńskiego; strona C: dom Augusta; strona D: świątynia Magna 
Mater na Palatynie.
81  Ostatnio teoria jedności topograficznej została przywołana przez Coarellego w dużo bardziej ra-
dykalnej formie. Według niego na bazie z Sorrento przedstawiono wydarzenia, które miały miejsce 
w południowej części Palatynu. F. Coarelli, Palatium…, s. 401.
82  Kolbe uważał, że wydarzenia przedstawione na stronie A bazy z Sorrento mają miejsce na Pa-
latynie, przy czym świątynię w tle należy identyfikować z tą przy Sacra Via – na reliefie pełni ona 
funkcję symboliczną. N. Degrassi natomiast dopatrywał się połączenia pomiędzy świątynią Westy 
przy Sacra Via a domem Augusta, który był przezeń umiejscawiany w północnej części Palatynu. 
H. G. Kolbe, op. cit., s. 101–104. N. Degrassi w: M. Guarducci, Enea…, s. 98; C. Cecamore, 
Palatium…, s. 214.
83  Możliwe zresztą, że portyk stanowił tło także na słabo zachowanych stronach B i D. Wskazywa-
łaby na to ilość wolnej przestrzeni nad głowami przedstawionych tam postaci. Fenomen ten uderza 
tym mocniej, jeśli weźmie się pod uwagę horror vacui ze stron C i A.
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Signa Vestae

Ovidius w VI księdze Fasti dotknął sprawy posągów kultowych Westy:

Esse diu stultus Vestae simulacra putavi,
Mox didici curvo nulla subesse tholo.
Ignis inexstinctus templo celatur in illo:
Effigiem nullam Vesta nec ignis habet84.

Długo myślałem, ja głupi, że istnieją podobizny Westy,
Wnet dowiedziałem się, że w okrągłym tholosie nie ma ani jednej.
W owej świątyni skrywany jest Wieczny Ogień:
Przedstawienia żadnego ani Westa, ani Ogień nie mają.

W świątyni Westy przy Sacra Via, przynajmniej za czasów Ovidiusa, nie było 
więc posągu kultowego bogini. Wychodząc od tego wniosku, Guarducci utożsa-
miła znane z inskrypcji z Fasti Caeretani signum z zobrazowanymi na bazie z Sor-
rento i reliefie z Palermo przedstawieniami tronującej Westy.

Analiza materiału ikonograficznego z  bazy z  Sorrento prowadzi nas jednak 
do konkluzji, że przedstawione tam postaci bogów nie są posągami kultowymi. 
W przypadku stron A, B i D nie jest to oczywiste na pierwszy rzut oka. Przyjrzyj-
my się jednak scenie ze strony C. Przed wejściem do domu Augusta siedzi na tro-
nie zachowana tylko częściowo postać, która w lewej ręce trzyma róg obfitości. Po 
jej lewej stronie znajdują się postaci chłopca oraz żołnierza, w których większość 
badaczy upatruje dzisiaj Erosa i Marsa. Podejrzewa się, że w niezachowanej części 
strony C przedstawiona została postać Wenery85.

Źródła milczą na temat posągu Marsa i Erosa w bezpośredniej bliskości domu 
Augusta. Nic nie wiadomo też o zagradzającej wejście do pałacu statuy. Postaci 
Marsa, Erosa i bóstwa tronującego wprowadzone zostały więc nie po to, by oddać 
istnienie rzeczywistych pomników przed cesarską rezydencją, lecz po to, by wyra-
zić jakiś przekaz ideologiczny.

Przedstawienie Latony, Diany i Apollina ze strony B łączone jest ze wzmianką 
u Propertiusa, który w jednej ze swoich elegii opisał otwarty przez Augusta portyk 

84  Ovid. Fasti, VI 295–298.
85  C. Cecamore, La base di Sorrento…, s. 302–305.
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przy templum Apollinis na Palatynie: deinde inter matrem deus ipse interque so-
rorem / Pythius in longa carmina veste sonat86. Wskazuje się także na ustępy z Hi-
storia naturalis Pliniusa Starszego, który, omawiając w XXXVI księdze twórczość 
antycznych rzeźbiarzy, wymienia znajdujące się na Palatynie posągi Latony autor-
stwa Kefisodosa, Apollina Skopasa oraz Diany Timotheosa87. Identyfikację tych 
przedstawień na bazie z Sorrento przyjmowało wielu badaczy, od Heydemanna 
począwszy, na Coarellim skończywszy. Wyniki analizy stylistycznej, którą prze-
prowadziła Roccos, wskazują jednak, że przedstawienia zawarte na stronie B bazy 
z Sorrento nie zdradzają cech rzeźby hellenistycznej88. Nie jesteśmy tym samym 
zmuszeni, by uznać, że Westa na tronie z bazy z Sorrento jest odwzorowaniem 
rzeczywistego posągu bogini.

Obiektem zainteresowania badaczy są także posągi barana i  byka. Spośród 
uczonych, którzy zajmowali się problemem, jedni w ogóle odrzucają możliwość 
prawidłowej identyfikacji przedstawionych na reliefach posągów89, drudzy wią-
żą je ze wspomnianymi już dona ex manibiis90, trzeci natomiast uważają, że re-
prezentowały one symbole zodiakalne91. Wydaje się, że należy zgodzić się z tymi 
pierwszymi.

Nie mamy pojęcia, jak wyglądały dona ex manibiis. To, że zostały one złożone 
in aede Vestae, nie pozwala nam na zidentyfikowanie z nimi widocznych na przed-
stawieniach posągów.

Jeszcze większe wątpliwości budzi zodiakalna teoria Guarducci, przyjęta 
z  entuzjazmem przez Coarellego. Guarducci skojarzyła przedstawione na relie-
fie posągi z zodiakalnymi baranem (21 III – 20 IV) i bykiem (20 IV – 19 V) 
oraz rzymskimi ludi ku czci Ceres i Flory, które to dwie boginie identyfikowała 
jako stojące po bokach Westy na reliefie z  Sorrento. Wedle Guarducci twórca 
reliefu oddał na nim pewien problem kultowy, który pojawił się po dokonanej 
28 kwietnia 12 r. p.n.e. dedykacji. Od III w. p.n.e. 28 kwietnia był bowiem datą 

86  Prop. Eleg. II 31 (wyd.: Propertius, Elegiarum libri IV, rec. P. Fedeli, Teubner, Monachii–Lipsiae 
2006); tłum.: następnie sam bóg Pythius, pomiędzy matką i  siostrą, śpiewa pieśni (ubrany) w długą 
szatę.
87  Plin. HN, XXXVI 24; 25; 32.
88  Roccos wysnuła z  tego wniosek, że na Palatynie musiały istnieć inne przedstawienia Latony, 
Apollina i Diany, niepotwierdzone źródłowo. Dużo bardziej rozsądnym wydaje się jednak przyjęcie 
proponowanego tutaj rozwiązania. L. J. Roccos, Apollo Palatinus: The Augustan Apollo on the Sorren-
to Base, AJA 93/4 (1989), s. 571–588.
89  A. Degrassi, op. cit., s. 144–154; H. G. Kolbe, op. cit., s. 101–104.
90  Rizzo w: C. Cecamore, La base di Sorrento…, s. 298; A. Fraschetti, op. cit., s. 177.
91  M. Guarducci, Enea…, s. 102–109. F. Coarelli, Palatium…, s. 412–415.
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rozpoczęcia Floraliów. Problem ten sygnalizował w Fasti Ovidius, pisząc: aufer, 
Vesta, diem – Westo, zabierz dzień (Florze). Obchody Ludi Florales kończyły się 
3 maja, wypadały więc w okresie, w którym Słońce znajduje się w znaku Byka. 
Odbywające się pomiędzy 12 a 19 kwietnia Cerealia przynależały natomiast do 
okresu Barana. Ponadto, zauważyła Guarducci, pomiędzy 21 marca a 20 kwietnia 
musiały trwać prace przygotowawcze do wzniesienia na Palatynie świątyni Westy 
(wedle Coarellego sacellum)92. Na reliefie oddano by więc sytuację w następujący 
sposób: na dole znajdują się od lewej Flora, Westa oraz Ceres. Nad nimi zaś trzy 
związane z nimi symbole – byk, świątynia Westy oraz baran. Westa znajduje się 
pomiędzy Ceres i Florą, ponieważ przerwała ciągłość pomiędzy sąsiadującymi ze 
sobą w kalendarzu świątecznym Floraliami a Cerealiami. Jako że Westa ukradła 
dzień Florze, została umieszczona bliżej byka.

Podważenie powyższej rekonstrukcji zawdzięczamy Cecamore, która poczyni-
ła dwie w istocie proste obserwacje. Po pierwsze, nie zgadza się kolejność posą-
gów. Gdyby Guarducci miała rację, spodziewalibyśmy się po lewej stronie Barana, 
jako znaku zodiaku wypadającego przed Bykiem. Tymczasem jest odwrotnie. Po 
drugie, na bazie z Sorrento możemy dopatrzeć się (an)izokefalizmu93. Stojące po-
staci bóstw zostały przedstawione jako znacząco wyższe od postaci niewątpliwie 
ludzkich (westalki, korybanci). Głowy bóstw siedzących znajdują się natomiast 
na linii z głowami ludzi. Rzekome Flora i Ceres są natomiast wzrostu westalek – 
należałoby je więc interpretować jako postaci ludzkie. Należy zresztą zaznaczyć, 
że identyfikacja zaproponowana przez Guarducci nosiła znamiona rozumowania 
cyrkularnego. Pozbawiona na reliefie atrybutu Flora miała być Florą, ponieważ 
nad jej głową znajdował się byk. Byk był interpretowany jako znak zodiaku, po-
nieważ pod nim znajdowała się Flora94.

Na koniec należy podjąć kwestię identyfikacji wymienionego w Fasti Caere-
tani signum. Do problemu odniósł się ostatnio Coarelli95. W  jego rekonstruk-
cji signum było kopią przechowywanego w tholosie przy Sacra Via Palladium96. 

92  Guarducci zauważyła oczywiście, że August został pontifexem maximusem 6 marca (Ryby). Nie-
mniej przygotowania trwały zapewne aż do 28 kwietnia: tym samym przypadły almeno in parte na 
okres Barana. M. Guarducci, Enea…, s. 103.
93  C. Cecamore, La base di Sorrento..., s. 287–288.
94  Jak zauważył Fraschetti, zdumiewające byłoby samo ustawienie obok siebie dziewiczej Westy 
i patronki prostytutek Flory. A. Fraschetti, op. cit., s. 177.
95  F. Coarelli, Palatium…, s. 411–412.
96  Warto odnotować, że Plutarch (Cam. 20.5–6) nie był pewien, czy w świątyni rzeczywiście znaj-
dowało się Palladium. Ovidius, podążając najwyraźniej za popularną wersją (Plutarchowy πλεῖστος 
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Na poparcie swojej tezy Coarelli przytoczył następujące argumenty. Po pierwsze, 
wskazał na tekst IV-wiecznej inskrypcji, w  której wspomniany jest praepositus 
Paladii Palatini. Po drugie, posążek Ateny widzimy na bazie z Sorrento. Po trze-
cie, mógł on się znajdować także na reliefie z Palermo: według cytowanej przez 
Coarellego Cappelli, została tam przedstawiona scena oddania Palladium westal-
kom przez Augusta97. Po czwarte, na Palatynie odnaleziono szczątki VI-wiecznego 
posążka w typu Atena Promachos, który w 1964 r. został przez R. Paribeniego 
zidentyfikowany jako Palladium Palatinum98.

Argumentacja Coarellego budzi pewne zastrzeżenia. Bez wątpienia odrzucić 
należy propozycję Paribeniego. Posążek mógł znaleźć się na Palatynie z wielu po-
wodów. Uznawanie za Palladium wszystkich statuetek Ateny Promachos mogłoby 
nas doprowadzić do kłopotliwych wniosków.

Także ustalenia Cappelli mają wątpliwą wartość. Po pierwsze, nie mamy poję-
cia, kim była bezgłowa postać znajdująca się po prawej stronie reliefu. Po drugie, 
postać ta nie ma rąk. W takiej sytuacji próby rekonstrukcji, co w nich trzymała, 
nie mogą być uznane za dowód99.

Pozostaje problem praepositusa Paladii Palatini. Degrassi urząd ten łączył 
z odnotowanym w źródłach przeniesieniem Palladium na Palatyn przez Helio-
gabala100. W jego interpretacji Alexander Severus nie zwrócił posążka westalkom. 
Takie działanie, jak słusznie zauważono w literaturze przedmiotu101, stałoby jed-
nak w jawnej sprzeczności ze świadectwem Herodiana, który napisał, że Aleksan-
der (…) τὰ ἀγάλματα τῶν θεῶν, ἅπερ ἔτυχεν ἐκεῖνος κινήσας καὶ μεταγαγών, 
ἔπεμψαν ἐς τοὺς ἀρχαίους καὶ ἰδίους ναούς τε καὶ σηκούς (…)102. Z drugiej 
strony należy zauważyć, że praepositus Palladii Palatini jest hapaksem. Występuje 
on w tekście inskrypcji, która wyryta została przeszło trzysta lat po wprowadzeniu 
na Palatyn kultu Westy. Palladium Palatinum pojawiło się na Palatynie w jakimś 

λόγος) napisał w Tristiach (III 1.29): (…) hic locus est Vestae, qui Pallada servat et ignem [podkr. 
JG] (wyd.: Ovidius, Tristia, rec. J. B. Hall, Teubner, Stutgardiae–Lipsiae 1995), tłum.: (…) tu jest 
miejsce Westy, które chroni Palladę i Ogień.
 97  R. Cappelli, op. cit., s. 128.
 98  R. Paribeni w: F. Coarelli, Palatium…, s. 412.
 99  Fraschetti stwierdził, że bezgłowa postać z reliefu z Palermo nie trzymała w ręku nic. A. Fraschet-
ti, op. cit., s. 191.
100  Hdn. V 6.2–3; SHA, Hel. 3.4, 6.9; A. Degrassi, op. cit., s. 150–151.
101  Vide dyskusja w: A. Fraschetti, op. cit., s. 182–183.
102  Hdn. VI 1.3 (wyd.: Herodianus, Regnum post Marcum, rec. C. M. Lucarini, Teubner, Mona-
chii–Lipsiae 2005); tłum.: posągi bogów, które ów [Heliogabal – przyp. JG] poruszył albo przeniósł, 
odesłał do dawnych, właściwych im świątyń i kaplic.
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momencie pomiędzy I w. p.n.e. a IV w. n.e. Próby bliższego wydatowania tego 
wydarzenia skazane są na niepowodzenie.

Czym więc mogło być signum, o którym mowa w inskrypcji z Fasti Caeretani? 
Pole semantyczne tego wyrazu jest dużo szersze aniżeli w przypadku simulacrum. 
W swoim podstawowym znaczeniu signum oznacza po prostu ‘znak’. Niewyklu-
czone, że znakiem tym był ksoanon Ateny, niekoniecznie kopia Palladium ze 
świątyni przy Sacra Via103. Z co najmniej dwóch powodów nie może to jednak 
stanowić argumentu za lokowaniem na Palatynie przedstawień obecnych w źró-
dłach ikonograficznych. Po pierwsze, taka identyfikacja jest czysto hipotetyczna. 
Po drugie, to przy Forum Romanum znajdowało się, przynajmniej w powszech-
nej wówczas opinii (cf. przyp. 77), „prawdziwe” Palladium.

Jak widzimy, podstawy do identyfikacji tholosu przedstawionego w materia-
le ikonograficznym z palatyńskim miejscem kultu Westy są nad wyraz kruche. 
Oczywiście nie możemy wykluczyć, że na przedstawieniach rzeczywiście oddano 
utworzone w rezydencji cesarskiej sacellum (nie aedes!). Bardziej prawdopodob-
nym jest jednak, że na bazie z Sorrento widzimy jedną z  faz okrągłej świątyni 
Westy przy Sacra Via, która znalazła się wśród 82 rzymskich świątyń, których 
odbudowę wspomniał w Res gestae August.

Na koniec warto wrócić jeszcze raz do wierszy Ovidiusa, od których 
rozpoczęliśmy:

Phoebus habet partem. Vestae pars altera cessit;
Quod superest illis, tertius ipse tenet.
State Palatinae laurus praetextaque quercu
Stet domus: aeternos tres una habet deos.

Apollo miał na Palatynie templum, w obrębie którego znajdowała się aedes. 
August miał na Palatynie dom. Pars Vestae to metonimia, poetyckie określenie 
nowej siedziby pontifexa maximusa znajdującej się w murach palatyńskiej siedziby 
cesarza. Tamże, 28 kwietnia 12 r. p.n.e., pomiędzy Penatami Augusta zostały po-
święcone Weście signum et ara.

103  Strabo świadczy o czterech miastach italskich, których mieszkańcy twierdzili, że są w posiadaniu 
„oryginalnego” (tj. Eneaszowego) posążka. Oprócz Rzymu miały być to Siris, Luceria oraz Lavi-
nium (Strab. VI 1.14).
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aneks

Il. 1. Fasti Praenestini; wypełnienie Guarducci, źródło: praca własna na podstawie: https://
en.wikipedia.org/wiki/Verrius_Flaccus#/media/File:Fasti_Praenestini_Massimo_n3 [dostęp: 

13.08.2016].

Il. 2. Baza z Sorrento, plan Rizza, źródło: C. Cecamore La base di Sorrento: le figure e lo spazio fra 
mito e storia, MDAI (R) 111 (2004), s. 286.

Il. 3. Baza z Sorrento, strona A1, źródło: C. Cecamore, La base di Sorrento: le figure e lo spazio fra 
mito e storia, MDAI (R) 111 (2004), s. 290.
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Il. 4. Baza z Sorrento, strona A2, źródło: E. Nash, Pictorial Dictionary of Ancient Rome, vol. 1, 
New York 1961, s. 513.

Il. 5. Baza z Sorrento, strona C, źródło: C. Cecamore, La base di Sorrento: le figure e lo spazio fra 
mito e storia, MDAI (R) 111 (2004), s. 301.
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Il. 6. Baza z Sorrento, strona B, źródło: C. Cecamore, La base di Sorrento: le figure e lo spazio fra 
mito e storia, MDAI (R) 111 (2004), s. 309.

Il. 7. Baza z Sorrento, strona D, źródło: C. Cecamore, La base di Sorrento: le figure e lo spazio fra 
mito e storia, MDAI (R) 111 (2004), s. 307.
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Il. 8. Relief z Palermo, źródło: E. Nash, Pictorial Dictionary of Ancient Rome, vol. 1, 
New York 1961, s. 511.

Il. 9. Relief z Uffizzi, źródło: E. Nash, Pictorial Dictionary of Ancient Rome, vol. 1, 
New York 1961, s. 508.

Il. 10. Dupondius Tiberiusa, źródło: E. Nash, Pictorial Dictionary of Ancient Rome, vol. 1, 
New York 1961, s. 512.



38

Jakub Gruchalski

Il. 11. Denar Nerona, źródło: http://www.romanatic.com/search.html?sid=1005&lang=en 
[dostęp: 13.08.2016].

Il. 12. Denar L. Cassiusa Longinusa , źródło: http://www.romancoins.info/vic-buildings.html 
[dostęp: 13.08.2016].

Il. 13. Tetradrachma C. Fanniusa, źródło: http://www.aeqvitas.com/photo.
php?freeform=temple [dostęp: 13.08.2016].
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Poszukiwanie informacji o jednej z najważniejszych arterii Rzymu w kilku opra-
cowaniach może poważnie zdezorientować czytelnika, jako że specjalistyczne 
prace w  mniejszym bądź większym stopniu różnią się co do tak podstawowej 
kwestii, jak sam przebieg tejże trasy1. Zdziwienie byłoby tu o tyle uzasadnione, 
że stosunkowo liczne wzmianki źródłowe dotyczące Sacra via tworzą koherent-
ną całość, która współgra z drogą odkrytą przez G. Boniego na początku XX w. 
i układem urbanistycznym widocznym między Forum, Palatynem i Velią. „Trady-
cyjna”, XIX-wieczna rekonstrukcja2, na etapie powstawania wątpliwa co do szcze-
gółów, stopniowo zresztą wyjaśnianych, ale na poziomie ogółu zupełnie zgodna 
ze źródłami pisanymi i topografią tej części Miasta, od lat 80. XX w. musi bronić 
się przed atakami konkurencyjnej koncepcji F. Coarellego i jego zwolenników3. 
Szczegółowa polemika z  tymi tezami została już przeprowadzona4, stąd celem 
niniejszego artykułu nie jest wracanie do dyskusji, której przyczyną, w większej 

1 Cf. chociażby hasła w dwóch najbardziej znanych leksykonach: Platner&Ashby, s.v. „Sacra via”, 
s. 456–459; F. Coarelli, s.v. „Sacra via”, [w:] LTUR 4, s. 223–228.
2 Jej krótki opis można znaleźć w: A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty Years After, Warsaw 
2004, s. 16–17, do tego mapa, ibidem, fig. I.
3 Streszczenie rekonstrukcji F. Coarellego przedstawia A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 17–18 
i mapa, ibidem, fig. I, przy czym wizja Coarellego miała tendencję do ewoluowania w kolejnych 
publikacjach; zestawienie tychże prac w: A. Ziółkowski, Reading Coarelli’s „Palatium”, or the Sacra 
Via Yet Again, JRA 28 (2015), s. 569, przyp. 2; do tego należy dodać najnowszą pracę: F. Coarelli, 
Palatium. Il Palatino dalle origini all’impero, Roma 2012.
4 Pierwszy etap dyskusji znajduje się w: A. Ziółkowski, The Sacra Via and the Temple of Iuppiter 
Stator, „Opuscula Romana” 17 (1989), s. 225–239; podsumowanie kolejnych stadiów w: idem, 
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części, są wybiórcze czy po prostu błędne interpretacje tekstów źródłowych, a od-
separowanie tego materiału od nawarstwionych teorii i  zestawienie go z mapą 
omawianego obszaru.

Bezdyskusyjny jest podział na dwa przebiegi Sacra via – przed i  po pożarze 
Rzymu z 64 r. n.e. (w literaturze przedmiotu nazywane przebiegami „przednero-
niańskim” i „poneroniańskim”). Pierwszy z nich odpowiada dłuższej, drugi krótszej 
trasie. Jednakże nawet pobieżne zapoznanie się zagadnieniem dotyczącym Sacra via 
pokazuje, że określenia „krótszy” i „dłuższy” („short” / „long”; „breve” / „lunga”) 
już zostały zawłaszczone przez interpretatorów passusów z dzieł Varrona i Festu-
sa (właściwie Verriusa Flaccusa)5 dla odróżnienia dwóch rodzajów tras, o których 
pisali antykwaryści (vide infra). Nie będę jednak stosować tych terminów w takim 
kontekście z prostej przyczyny: źródła się nimi w ten sposób nie posługują. Oba 
określenia są pewnym uproszczeniem interpretacyjnym, a ich nadużywanie może 
prowadzić – i odnosi się wrażenie, że doprowadziło mniej ostrożnych badaczy – do 
powołania do życia bytu pierwotnie nieistniejącego. Dla uniknięcia możliwych nie-
porozumień terminy „krótszy” i „dłuższy” nie będą także stosowane do skrótowego 
określenia, o której chronologicznie (przed 64  r. n.e. czy po nim) Sacra via jest 
mowa, mimo że z powodzeniem mogłyby pełnić taką funkcję. 

Długotrwałe studia nad Sacra via w  tej chwili same mogą być przedmiotem 
badania historycznego. Niestety osoba dopiero zapoznająca się z tym zagadnieniem 
mimowolnie zostaje wciągnięta w ten spór: zamiast podstawowych informacji – jak 
datacja i przebieg omawianej drogi – zostaje zarzucona interpretacjami kilkudzie-
sięciu badaczy; z kolei strony owego konfliktu w tej chwili w zasadzie pozbawiły się 
możliwości prowadzenia dyskursu bez odnoszenia się do zdania oponentów. Stojąc 
na uboczu tej światowej dyskusji, nie czuję się zobligowana do przestrzegania jej re-
guł. Zamierzam, jako historyk, wysłuchać źródeł i postarać się ich nie przekrzyczeć.

Sacra via przed pożarem z 64 r. n.e.

Pierwotnie Velia i  Palatyn oddzielone były doliną, przez którą sezonowo 
płynął strumień, równolegle do niego zaś biegły w  sumie trzy „mury” (służące 

Sacra Via Twenty…, tam też bibliografia (wypis najbardziej podstawowych prac na s. XI–XIII, pełna 
bibliografia na s. 151–155).
5 Vide K. Kuszewska, Historia leksykonu „De verborum significatu”, „Collectanea Philologica” 17 
(2014), s. 61–71.
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prawdopodobnie do wydzielenia zasiedlonego terenu, bynajmniej nie w celach 
obronnych) stawiane w okresie od VIII do VI w. p.n.e.6 W ostatniej ćwierci VI w. 
p.n.e., zatem w  czasie tzw. rewolucji urbanistycznej Tarquiniusów, po objęciu 
strumienia systemem kanalizacyjnym i podniesieniu poziomu doliny, w miejscu 
wcześniejszego, wydeptanego traktu, możliwa stała się budowa Sacra via, najstar-
szej drogi w Rzymie.

Il. 1. Przebieg „przedneroniańskiej” Sacra via z punktami granicznymi na Arx (Kapitolu) i Carinae 
(siodle między Velią a Oppiusem), źródło: A. Ziółkowski, Rzym ostatnich królów, Poznań 1999 

[kadrowanie – DL].

Sacra via – jak i jeszcze jedna, biegnąca (w uproszczeniu) równolegle do niej 
Nova via, również sięgająca swymi początkami czasów królewskich, ale chrono-
logicznie późniejsza, jak wskazuje jej onomastyka – miała szczególny status, co 
znalazło odzwierciedlenie już w samej nazwie, w której kolejność obydwu czło-
nów nie była bez znaczenia. Większość źródeł, z kilkoma wyjątkami7, posługuje 

6 Vide A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2008, s. 38; N. Terrenato, Velia and Carinae: Some 
Observations on an Area of Archaic Rome, [w:] New Developments in Italian Archaeology. Papers of the 
Fourth Conference of Italian Archaeology, red. E. Herring, R. Whitehouse, J. Wilkins, t. 4, London 
1991, s. 31. Podstawowe zestawienie wyników badań prowadzonych na tym obszarze w: A. J. Am-
merman, Morfologia della valle fra Palatino e Velia, „Bollettino di Archeologia” 16–18 (1992), 
s. 107–111 [non vidi].
7 Wyjątki: Hor. Sat. I  9.1 (via Sacra); Plin. HN, XIX 23 (viamque sacram); Suet. Vit. 17 (viae 
Sacrae); Asc. In Mil. 37 (Clark) (via Sacra; jednak w następnym zdaniu w tym samym paragrafie 
stosuje formę Sacra via); Act. lud. saec. Sever. ([via]m sacram); Porph. Comm. ad Hor. IV 2.35 (viam 
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się nazwą „Sacra via”. Ten układ zachował się także w urobionym z niej pojęciu 
Sacravienses8 na określenie grupy ludzi ewidentnie mieszkających przy Sacra via 
lub nawet na nieco szerszym obszarze9. Nie bez znaczenia jest również rozłączny 
sposób zapisu, o czym informuje Festus:

Nec [Sacramviam]10 appellari debere ait Verrius, sed disiuncte, ut caeteras 
vias Flaminiam, Appiam, Latinam. Ut ne Novamviam quidem, sed Novam 
viam11. 

Verrius przekazuje, że nie powinno się mówić „Sacravia”, ale rozłącznie, jak 
w przypadku pozostałych ulic: Flaminia, Appia, Latina. W związku z tym, 
dla przykładu, także nie „Novavia”, ale „Nova via”12.

O etymologii nazwy „Sacra via” i przebiegu całej trasy informują dwa źródła 
– Varro i Festus (Verrius Flaccus) – o tyle atrakcyjne, iż nie są wypowiedziami 
rzuconymi mimochodem, a hasłami w pracach o charakterze etymologicznym, 
skomponowanych przez znakomitych erudytów. Varro w De lingua Latina wyja-
śnia znaczenie pojęcia „Carinae”:

sacram); Not. Reg. IV (viam sacram); CIL 9239 (VIA SACRA); 9418 (VIA SAC); 9549 (VIA S). 
Do zestawienia można dodać późnoantycznego Cassiodora (Cass. X 30.1: via sacra). Sądzę, że z bie-
giem czasu istniała tendencja do odwracania tej jednak nietypowej kolejności (a jeśli język włoski 
uznać za następczynię łaciny, tendencja ta utrzymuje się do dziś). 
8 Fest. 190 [178] (Lindsay [Mueller]), s.v. „October equus”. Termin „Sacravienses” pada obok stwo-
rzonego według tej samej zasady „Suburanenses”, drugiej grupy ludzi rywalizującej z Sacravienses 
o głowę konia corocznie składanego w ofierze Marsowi na Campus Martium (wyd.: Festus, De 
verborum significatu, [w:] W. M. Lindsay, J. W. Pirie, Glossaria Latina, vol. 4 (Placidus, Festus), 
Paris 1930 [reprint: Georg Olms, Hildesheim 1965] oraz Sextus Pompeius Festus, De verborum 
significatione quae supersunt cum Pauli Epitome, em. et ann. C. O. Mueller, Lipsiae 1839). Cf. Plut. 
RQ, 97. Na temat tej ofiary i zwyczaju vide C. Bennett Pascal, October Horse, „Harvard Studies in 
Classical Philology” 85 (1981), s. 261–291.
9 Vide część Sacra Via as a Topographical Zone w: A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 131–139.
10 Wydawcy w tym miejscu stawiają crux, niemniej z kontekstu wynika, że szukane słowo jest albo 
łącznym zapisem „Sacra via” – której definicja znajduje się w zdaniu poprzedzającym – albo, jak 
chce np. K. W. Göttling, „coniuncte” (w opozycji do późniejszego „disiuncte”), vide K. W. Göttling, 
K. Koch, Commentatio de sacra via Romana, Ienae 1834, s. 4. Preferuję uzupełnienie analogiczne 
do „Novamviam”, czyli „Sacramviam”, zaproponowane przez W. M. Lindsaya, vide W. M. Lindsay, 
J. W. Pirie, op. cit., s. 392.
11 Fest. 372 [293] (Lindsay [Mueller]).
12 Tłum. własne (jeśli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia pochodzą od autorki tekstu).



43

Sacra via – restitutio ad fontes

(…) Carinae *poste* a caerimonia, quod hinc oritur caput Sacrae Viae, 
ab Streniae sacello quae pertinet in arcem, qua sacra quotquot mensibus 
feruntur in arcem et per quam augures ex arce profecti solent inaugurare. 
Huius Sacrae Viae pars haec sola volgo nota, quae est a Foro eunti primore 
clivo13.

Carinae […] od słowa ceremonia dlatego, że tu bierze swój początek Sacra 
Via, która prowadzi od sacellum Streniae aż do Arx. Drogą tą co miesiąc 
nosi się przedmioty kultowe (sacra) na Arx i nią też augurowie mają zwyczaj 
wyruszać z Arx, by przeprowadzić inaugurację. Jako Sacra Via powszechnie 
znany jest tylko ten jej odcinek, który – dla idącego od Forum – znajduje się 
na początku podejścia14.

Natomiast w leksykonie Festusa znajduje się definicja samej Sacra via:

Sacram viam quidam appellatam esse existimant, quod in ea foedus ictum sit 
inter Romulum ac Tatium: quidam quod eo itinere utantur sacerdotes idu-
lium sacrorum conficiendorum causa. Itaque ne eatenus quidem, ut vulgus 
opinatur, sacra appellanda est a Regia ad domum regis sacrificuli, sed etiam 
a regis domo ad sacellum Streniae, et rusus a Regia usque in arcem15.

Niektórzy uważają, że Sacra via jest tak nazywana, gdyż na niej Romulus 
i Tatius zawarli pokój; inni, że nią uczęszczali kapłani, aby dokonać ofiary 
ovis idulis. Tak też (nazwa) Sacra (via) odnosi się nie tylko, jak to lud uważa, 
do (odcinka) od Regii do domus regis sacrificuli, ale także od domus regis do 
sacellum Streniae i z powrotem od Regii do Arx.

Narzucającym się elementem dla wyjaśnienia nazwy ulicy są oczywiście sacra, 
bliżej niesprecyzowane przedmioty służące do uprawiania kultu16, przy czym re-
lacje antykwarystów różnią się co do tego, które czynności kultowe (i przez któ-
rych kapłanów wykonywane) miałyby wpływać na wyznaczenie przebiegu trasy 

13 Varro, LL, V 47 (wyd.: Siedem Wzgórz Rzymu. M. Terentius Varro. De Lingua Latina 5.41–56. 
Tekst, przekład, komentarze, tłum. zbiorowe, wstęp i komentarz A. Ziółkowski, K. Kokoszkiewicz, 
Warszawa 2013 (Akme. Źródła starożytne 4) [ze zmianą – DL]).
14 Siedem Wzgórz…, s. 53.
15 Fest. 372 [290, 293] (Lindsay [Mueller]).
16 OLD, s.v. „sacrum”: „a sacred object”.
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z Carinae do Arx17. Wzmianka Verriusa Flaccusa o ovis idulis18, owcy19 składanej 
w  ofierze Jowiszowi w  czasie id, mogłaby tłumaczyć zachodni zasięg Sacra via 
jedyne do świątyni Jowisza na Kapitolu, w której dokonywano tej ofiary, a jednak 
ta lokalizacja nie pojawia się expressis verbis w żadnej z definicji. Istotniejsze wy-
daje się tu dwuczęściowe wytłumaczenie Varrona, dotyczące jakiejś comiesięcznej 
procesji kończącej się na Arx (sacra quotquot mensibus feruntur in arcem; zatem 
chyba nie tej związanej z ovis idulis) i dodatkowo wskazujące Arx jako miejsce, 
z którego wyruszali augurowie, by dokonać inauguratio20. U Varrona można zna-
leźć mniej lub bardziej fortunne etymologie21, a  wyprowadzanie nazwy „Sacra 
via” konkretnie od przedmiotów obrzędowych (sacra; podobnie Ovidius w Trist. 
I 28: haec est a sacris quae via nomen habet; vide infra), przy jednoczesnym zapro-
ponowaniu innych wyjaśnień, nie dodaje temu wytłumaczeniu szczególnej wia-
rygodności. Nie to jest jednak w tym przykładzie najistotniejsze. Nazwa oparta 
na słowie sacer, niezależnie od tego, do czego konkretnie pierwotnie się odnosiła, 
wskazuje na posiadanie przez tę ulicę, już od samego początku (czy krótko po 
jej powstaniu) ogromnej rangi, jako że mogła się cieszyć posiadaniem epitetu, 
którym zdecydowanie nie szafowano na co dzień. Ważniejsza jest próba „podcią-
gnięcia” etymologii pod zastaną sytuację, czyli pod przebieg drogi między Cari-
nae i Arx. Na przykładzie Varrona widać, iż jest to zadanie niewdzięczne, mimo 
to antykwarysta nie przeciął związku Sacra via z miejscem działalności augurów. 
Niemniej nietrafiona etymologia nie implikuje nieistnienia obiektu, którego na-
zwa była wyprowadzana – i  tak nikt nie zaprzecza istnieniu Awentynu, mimo 
braku bagna22 – a  jest dokładnie odwrotnie: mechanizm ten potwierdza stan 

17 Na temat stosunku Arx do Auguraculum vide A. Magdelain, L’„auguraculum” de l’„arx” à Rome et 
dans d’autres villes, [w:] idem, Jus imperium auctoritas. Études de droit romain, Rome 1990, s. 192–
207. Cf. G. Giannelli, s.v. „Arx”, [w:] LTUR 1, s. 127–129; F. Coarelli, s.v. „Auguraculum (Arx)”, 
[w:] LTUR 1, s. 142–143. Nowsze opracowanie do tego zagadnienia: E. De Magistris, Paestum e 
Roma quadrata: ricerche sullo spazio augurale, Napoli 2007 [non vidi]. O położeniu templum augu-
rale na Arx vide P. L. Tucci, La sommità settentrionale del Campidoglio all’epoca dei Flavi, [w:] Divus 
Vespasianus. Il bimillenario dei Flavi. Catalogo di mostra, Milano 2009, s. 218–221 [non vidi].
18 Ovid. Fasti, I 587–588; Macr. Sat. I 15.15; G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, München 
1902, s. 101.
19 Nie rozstrzygam problemu dotyczącego płci zwierzęcia ofiarnego; Ovidius mówi o semimaris ovis 
(Fasti, I 588), czyli o wykastrowanym baranie, u Macrobiusa owca jest rodzaju żeńskiego (Macr. 
Sat. I 15.15).
20 Vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 127–128, szczególnie przyp. 98. Na temat inauguratio 
vide J. Linderski, The Augural Law, ANRW II, 16.3, Berlin – New York 1986, s. 2215–2225.
21 Cf. wytłumaczenie nazw Awentynu i Velabrum, odpowiednio Varro, LL, V 43 i 44.
22 Cf. Varro, LL, V 43 i komentarz do tego miejsca: Siedem Wzgórz…, s. 71.
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faktyczny funkcjonujący pod określoną nazwą, której pochodzenie po prostu nie 
jest oczywiste. Tym samym w wyjaśnieniach Varrona widać pęknięcia – pęknięcia 
prowadzące z Carinae na Arx.

Antykwaryści wspominają także, że utarło się stosować nazwę „Sacra via” do 
znacznie krótszego odcinka 70 m długości między wschodnim krańcem Forum 
lub Regią (legendarną siedzibą królów od czasu Numy, następnie miejscem urzę-
dowania pontifexa maximusa) a początkiem wzniesienia (primoris clivus [Varro]) 
lub przy domus regis sacrificuli (Verrius Flaccus)23 (inaczej domus publica, budynek 
mieszkalny pontifexa maximusa).

Zatem, jak przekazują antykwaryści, Sacra via w potocznym – i błędnym – 
rozumieniu to następujący odcinek:

Il. 2. Sacra via volgo nota. 1. Regia (także wschodni kraniec Forum). 2. Domus regis sacrificuli 
(domus publica, także początek wzniesienia primoris clivus), źródło: kadr mapy ze strony  

http://digitalaugustanrome.org/map/#/rome/filter:-1/ [dostęp: 10.07.2016 r.; ze zmianą – DL].

Varro i Verrius Flaccus niezamierzenie narzucili nowożytnym badaczom spo-
sób podejścia do kwestii przebiegu omawianej drogi, czyli rozpoczynanie od 

23 O identyfikacji przez F. Coarellego (a właściwie przez J. A. Ambroscha w: Studien und Andeu-
tungen im Gebiet des altrömischen Bodens und Cultus, Breslau 1839) domus regis sacrificuli z domus 
publica przez zestawienie dwóch innych źródeł (Cass. Dio, LIV 27.3 i Serv. Aen. VIII 363) vide 
A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 19–20.
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zdefiniowania Sacra via volgo nota; co samo w sobie miało potencjał badawczy, 
czego dowodem jest chociażby rozstrzygnięcie problemu dotyczącego domus re-
gis sacrificuli / domus publica czy kwestia tłumaczenia i  rozumienia Varroniań-
skiego wyrażenia primore clivo24. Jednak konsekwencje były znacznie dalej idące, 
w praktyce nawet odwracające wypowiedzi antykwarystów, jak gdyby twierdzili, 
że to nazywanie „Sacra via” całego kursu od Carinae aż do Arx było niesłuszne. 
W skrajnych wypadach25 tym częściom ulicy, które biegną za wskazanymi „gra-
nicami”, odebrano rację dalszego bytu pod osławioną nazwą, a erudycja autorów 
źródeł stała się przyczyną oskarżenia o przytaczanie koncepcji istniejącej wyłącz-
nie w  „Priesterbücher”26, stosowanej tylko przez kapłanów i  antykwarystów27. 
Jednak inne teksty wskazują, że nie tylko uczeni wiedzieli, iż rzeczywisty kurs 
Sacra via jest dłuższy niż ten określony jako volgo nota.

Źródła dotyczące Sacra via rozłożyły się nierównomiernie, na czym ucierpiała 
dyskusja dotycząca tego odcinka ulicy, który biegnie od Arx do Regii / wschod-
niej granicy Forum.

24 Vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 21, 116–117.
25 Mniej skrajne, choć co najmniej kontrowersyjne (jak np. ustanawianie punktu granicznego przy 
Łuku Titusa – tak w powszechnie dostępnym, a przez to i wykorzystywanym Platner&Ashby, s.v. 
„Sacra via”, s. 457) można znaleźć w  formie streszczenia w: A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, 
s. 17–27, 86–91.
26 Vide H. Jordan, Topographie der Stadt Rom im Alterthum, Bd. 1.2, Berlin 1885, s. 274; o rozwoju 
tej tezy i argumentach contra vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 22–23, 85–86, 110–119.
27 Dyskusja o tym, czy poza odcinkiem volgo nota ulica dalej nazywa się Sacra via, a jeśli tak, to czy 
jest to już Sacra via summa (o źródłach mówiących o odcinku summa i obiektach przy nich loka-
lizowanych vide infra), jest znacznie szersza i czytelnika chcącego ją zgłębić mogę tylko odesłać do 
prac poszczególnych badaczy i/lub zbiorczego podsumowania tych tez w: A. Ziółkowski, Sacra Via 
Twenty…, passim (stan badań na rok 2004).
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Il. 3. 1. Arx (na podstawie posiadanych źródeł nie da się precyzyjnie ustalić tej części trasy). 
2. Regia, źródło: kadr mapy ze strony http://digitalaugustanrome.org/map/#/rome/filter:-1/ 

[dostęp: 10.07.2016 r.; ze zmianą – DL].

Obiektami znajdującymi się przy Sacra via, których lokalizację jednocześnie 
należy łączyć z Forum – co by poświadczało przebieg drogi przez tę część miasta 
– były posągi Romulusa i Tatiusa28; zresztą od ich usytuowania Verrius Flaccus 
wywodził etymologię nazwy ulicy29. Servius w komentarzu do Eneidy przekazuje: 
(…) in Sacra via signa stant, Romulus a parte Palatii, Tatius venientibus a rostris30 
((…) przy Sacra via stoją dwa posągi, Romulusa po stronie Palatynu, Tatiusa (po stro-
nie) idącego od Rostry). Lokalizacja jednego z posągów „po stronie Palatynu” mo-
głaby sugerować, że znajdował się on poza Forum, jednak wybór drugiego punktu 
odniesienia – Rostry – byłby wtedy co najmniej nieodpowiedni, zważywszy na to, 

28 Cf. Dionys. II 50.2–3 (zawarcie przymierza na Forum); Plut. Rom. 19.7 (przy Comitium); Cass. 
Dio, I 5.7 (przy Comitium); App. Reg. frg. 5. (na Sacra via). Vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twen-
ty…, s. 128–129.
29 Tę samą tradycję znał Appian (App. Reg. frg. 5 [apud Suid. s.v. λιθάζω]: Καὶ συνελθόντες 
Ῥωμύλος τε καὶ Τάτιος ἐς τὴν ἐξ ἐκείνου ἱερὰν γενομένην ὁδὸν (…) (wyd.: Appian, Roman Hi-
story, ed. and transl. H. White, vol. 1, Loeb, Cambridge, Mass. – London 1912 [reprint 1972]); 
tłum.: Romulus i Tatius zeszli się na Sacra via, która od tego wydarzenia wzięła swoją nazwę (…). 
Uwaga na polskie tłumaczenie, w  którym ἱερὰν ὁδὸν stała się „Świętą Górą”, ewidentnie ὁδός 
pomylono z ὄρος, vide Appian, Historia rzymska, przeł., oprac. i wstępem opatrzył L. Piotrowicz, 
t. 1, Wrocław 2004, s. 20.
30 Serv. Aen. VIII 641 (wyd.: Servius Grammaticus, Qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, 
rec. G. Thilo et H. Hagen, vol. 2, Teubner, Leipzig 1884).
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że obiekty są opisywane łącznie. Servius raczej posłużył się toponimami zamiast 
określeniami „na prawo / na lewo”. W ten sposób dla osoby idącej w górę Sacra 
via posąg Romulusa znajdowałby się po prawej stronie ulicy (= na południe), 
po której kilkaset metrów dalej odbija ulica prowadząca na Palatyn, po lewej zaś 
(= na północ) – po tej, po której stoi Rostra, ale zapewne w pewnej odległości od 
niej – statua Tatiusa. Brak innych źródeł, które jednoznacznie wskazywałyby na 
przebieg Sacra via przez Forum zgodnie z relacją antykwarystów. 

Sądzę, że istotne jest uświadomienie sobie, iż wspomniani autorzy działali 
w rzeczywistości I w. p.n.e. Ich Forum od pokoleń było pulsującym sercem Mia-
sta, obejmującym większość sfer życia publicznego dostępnych człowiekowi epoki 
starożytnej, funkcjonującym jako spójna całość. Ale próba odtworzenia wyglą-
du tego miejsca z końca VI w. p.n.e., kiedy Sacra via z udeptanej drogi została 
przekształcona w brukowaną i skanalizowaną arterię, wskazuje raczej na, mówiąc 
w uproszczeniu, dwudzielny układ urbanistyczny – z przestrzenią handlową po 
południowej stronie, a społeczno-polityczną po północnej i północno-zachodniej 
– ta część, z racji naturalnego podwyższenia terenu, chroniona była przed wyle-
wami Tybru jeszcze przed pawimentacją Forum mającą miejsce ok. 625 r. p.n.e.31 
Pierwszymi obiektami z VII w. p.n.e. o ogromnej randze politycznej i sakralnej 
były Comitium32 i  prawdopobnie Curia Hostilia, w  ślad za nimi poszły Lapis 
Niger i przybytek Ianusa Geminusa, a już za granicą republikańskiego Forum33: 
Regia i aedes Vestae. Przynajmniej do tych wymienionych budowli musiała iść 
jakaś droga i Varro mówi, jak ona się nazywała – Sacra via34, która w ostatniej 
ćwierci VI w. p.n.e. nie była marginesem znacznych rozmiarów Forum, a kręgo-
słupem właściwego, ówczesnego centrum. Oddzielnym pytaniem jest, dlaczego 
ta informacja pada tylko w dziele badacza rzymskich starożytności (vide infra).

31 Vide dyskusja o pawimentacji Forum w: A. J. Ammerman, On the Origins of the Forum Roma-
num, AJA 94/4 (1990), s. 627–645, i A. Ziółkowski, Historia…, s. 31–37. Dyskusja rozpoczęta 
przez E. Gjerstada w 1949 r. to efekt jego błędnej interpretacji materiału archeologicznego, u pod-
staw której zabrakło trywialnego wręcz pytania: czy możliwe było, że ktokolwiek mógłby osiedlić się 
na terenie tak skrajnie zalewowym, jakim była dolina Forum przed podniesieniem terenu?
32 Na temat Comitium vide A. J. Ammerman, The Comitium in Rome from the Beginning, AJA 
100/1 (1996), s. 121–136.
33 Przez Forum końca Republiki rozumiem plac flankowany basilicami i świątyniami. Pomijam tu 
problem „granicznej” Regii.
34 Spostrzeżenie na temat samej osiowości Sacra via w stosunku do budynków z końca epoki kró-
lewskiej zostało poczynione także w: G. Tagliamonte, s.v. „Forum Romanum (fino alla prima età 
repubblicana), [w:] LTUR 2, s. 314. Warto dodać, że autor jest zwolennikiem uznania przebiegu 
Sacra via przez Forum; na s. 315 sygnalizuje niejednomyślność w tej kwestii.
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W miejscu, w którym Sacra via wychodzi z Forum, znajdował się Fornix Fabianus, 
pierwszy łuk w Rzymie, zbudowany w 121 r. p.n.e. Poprzez swoje położenie – kra-
niec Forum, sąsiedztwo Regii – i przez sposób, w jaki został wkomponowany w treść 
mowy Pro Plancio Cicerona, również pretenduje do pełnienia roli słupa granicznego 
dla Sacra via35, obok punktów wyznaczających początek ulicy volgo nota (a Foro / 
a Regia). Sądzę jednak, że jest to nadinterpretacja tego passusu wynikła w ferworze 
burzliwej dyskusji nad przebiegiem Sacra via. Cicero opisuje hipotetyczną sytuację:

(…) hoc tamen miror cur huic potissimum irascare qui longissime a te afuit. 
Equidem, si quando, ut fit, iactor in turba, non illum accuso qui est in sum-
ma Sacra via, cum ego ad Fabianum Fornicem impellor, sed eum qui in me 
ipsum incurrit atque incidit36.

(…) to mnie jednak dziwi, dlaczego największą złość odczuwasz wobec tego, 
który był bardzo daleko od ciebie. Co do mnie, jeśli zdarzy się, że potrącono 
mnie w tłumie, nie oskarżam tego, kto jest na summa Sacra via, gdy pchnięto 
mnie przy Fornix Fabianus, ale tego, kto we własnej osobie mnie pchnął.

Z tego passusu wyodrębnia się opozycję: Fornix Fabianus – summa Sacra via, 
jak gdyby Cicero określał granice ulicy tak, jak to uczynili antykwaryści. Przy takim 
założeniu Fornix Fabianus pokrywałby się z początkiem Sacra via volgo nota. Zlo-
kalizowanie summa Sacra via byłoby trudniejsze, gdyż samo słowo summa można 
rozumieć „punktowo” – zatem ‘kraniec ulicy’ – lub „odcinkowo” – jako ‘wyższą 
partię ulicy’, co jest zupełnie uzasadnione przy problemie pnącej się w górę Sacra 
via37. Na podstawie Pro Plancio łączenie odcinka opisanego przez Cicerona z tym 
volgo nota jest wątpliwe już z uwagi na jego krótkość. Gdyby osobę pchniętą przy 
Fornix Fabianus dzieliło od osoby oskarżanej z summa Sacra via ok. 70 m, zwrot 
longissime i kontekst sytuacyjny byłyby mało wyraziste, choć co prawda możliwe 
do użycia w takim zestawieniu (ale i tak umieszczanie w tym miejscu summa Sacra 
via byłoby niespójne z  innymi źródłami, vide infra). Gdyby natomiast longissime 
tłumaczyć jako ‘jak najdalej’ (= na samym końcu ulicy)38, czyli na Carinae, była-

35 A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 125.
36 Cic. Pro Planc. 17 (wyd.: Pro Plancio, [w:] M. Tullius Cicero, Orationes, rec. A. C. Clark, vol. 6, 
„Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis”, Oxonii 1911 [reprint 1965]).
37 Vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 122–126.
38 Cf. tłum. C. D. Yonge: (…) who was the furthest (…) who is on the very crown of the Via Sacra (…) 
(wyd.: Pro Plancio, [w:] The Orations of Marcus Tullius Cicero, transl. C. D. Yonge, vol. 3, London 
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by to przesadna hiperbolizacja, znów teoretycznie możliwa, ale, jak w poprzednim 
wypadku, obarczona z góry obranym założeniem, że chodzi o „któryś” z krańców. 

Nie sądzę, aby sam Fornix Fabianus został wybrany do rozbudowanego po-
równania z Pro Plancio dlatego, że pełnił funkcję graniczną. Cicero, opisując rela-
cje międzyludzkie za pomocą obrazowego odwołania do przepychanki w tłumie, 
potrzebował zatłoczonego miejsca. Podobny obraz przestrzeni przy łuku nakreśla 
w mowie In Verrem: videt ad ipsum Fornicem Fabianum in turba Verrem39 (…) 
[podkr. – DL; cf. iactor in turba z Pro Placio] (zobaczył Verresa w tłumie przy sa-
mym Fornix Fabianus (…)). Można to jeszcze podkreślić passusem z De constantia 
sapientis Seneki Młodszego: 

(…) quod illi dissuasuro legem toga in foro esset erepta quodque a rostris 
usque ad arcum Fabianum per seditiosae factionis manus traditus voces im-
probas et sputa et omnis alias insanae multitudinis contumelias pertulisset40. 

(…) kiedy on [Kato Młodszy – przyp. DL] miał na Forum przedstawić ar-
gumenty przeciwko jakiemuś prawu, zerwano z niego togę i po tym, jak całą 
drogę od Rostry do Fornix Fabianus pokonał przekazywany z  rąk do rąk 
przez buntowniczy tłum, musiał znieść ohydne pokrzykiwania, splunięcia 
i wszelkie inne obelgi.

Wschodni kraniec Forum – przy stojącym na Sacra via Fornix Fabianus – był 
zatem tłocznym miejscem41, ale ktoś hipotetycznie właśnie tam popchnięty nie 
powinien oskarżać osoby znajdującej się dalej na tej samej ulicy. W tym układzie 
określenie summa Sacra via posiada nie tylko aspekt odległości – podkreślonej za 
pomocą superlatiwu longissime w znaczeniu ‘bardzo daleko’, nie będąc zaś wy-
znaczeniem najbardziej krańcowego punktu – lecz również wysokości o wartości 

1852, s.  108–109); oddzielną kwestią jest to, jakie wyobrażenie o przebiegu drogi przyświecało 
tłumaczowi.
39 Cic. Verr. I 7.19 (wyd.: In C. Verrem, [w:] M. Tullius Cicero, Orationes, rec. G. Peterson, vol. 2, 
„Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis”, Oxonii 1909). Cicero odwołuje się do tego 
obiektu jeszcze w dwóch miejscach, ale już w innym kontekście (Cic. De or. II 267; In Vat. I 28).
40 Sen. Const. I 3 (wyd.: De constantia sapientis, [w:] Seneca, Moral Essays, ed. and transl. J. W. Ba-
sore, vol. 1, Loeb, London – New York 1928).
41 Stąd też prawdopodobnie zostali przepędzeni konsulowie z kandydatem na pretora przez plebs 
cum magno tumultu (Sallust. Hist. II 45 M). Więcej o przestrzeni wschodniej części Forum i moż-
liwości funkcjonowania w niej tłumu vide F. Millar, The Crowd in Rome in the Late Republic, Ann 
Arbor, Michigan 1998 [reprint 2005], s. 42–45.
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kilkunastu metrów42. W Pro Plancio można znaleźć chwyt retoryczny, opozycję 
„tu na dole – tam na górze” – żadnych granic.

Sąsiadująca z Fornix Fabianus Regia wyznacza początek omówionego już od-
cinka volgo nota, czyli ok. 70 m, przy którym usytuowane było, prócz Regii, także 
atrium Vestae i  domus publica (domus regis sacrificuli)43. Po przeciwnej stronie 
ulicy znajdowało się macellum44 i dojście do vicus Cuprius, którym Tullia wracała 
sprzed Curii do swego domu na Esquiliae45. Mniej więcej na wysokości domus 
publica kończyła się Sacra via volgo nota; bynajmniej nie był to jednak rzeczywisty 
kraniec ulicy.

Il. 4. 1. Domus publica (domus regis sacrificuli / primoris clivus). 2. Clivus Palatinus – droga na 
Palatyn dochodząca do Sacra via, źródło: kadr mapy ze strony http://digitalaugustanrome.org/

map/#/rome/filter:-1/ [dostęp 10.07.2016 r.; ze zmianami – DL].

42 Położenie Regii to ok. 10 m n.p.m. (vide A. J. Ammerman, On the Origins…, s. 634), a sekcji 
summa Sacra via blisko Łuku Titusa: ok. 28 m n.p.m. (vide A. Ziółkowski, Reading Coarelli’s „Pa-
latium”…, s. 572).
43 Domus publica zamieszkiwana była m.in. przez Iuliusa Caesara (Suet. Iul. 46), gdy w 63 r. p.n.e. 
został pontifexem maximusem, a w 12 r. p.n.e. August przekazał ją westalkom.
44 Targ, przede wszystkim mięsny. Warstwy z okresu republikańskiego na tym obszarze, później-
szego templum Faustinae, zostały poważnie uszkodzone podczas wykopalisk G. Boniego (pierwsza 
dekada XX w.), który dotarł do pochówków z X w. p.n.e.
45 Liv. I 46.
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W tym miejscu podejście Sacra via pod górę jest znaczne wyraźniejsze, na co 
najwidoczniej wskazywał Varro, mówiąc o „początku wzniesienia”. Wrażenie „od-
rębności” 70-metrowego kawałka drogi przed owym podejściem mogło też być 
spotęgowane skumulowaniem na tej przestrzeni budynków o konotacji sakralnej: 
Regią (miejscem urzędowania pontifexa maximusa), atrium Vestae (miejscem za-
mieszkania westalek), domus publica (miejscem zamieszkania pontifexa maximusa) 
i aedes Vestae. Prawdą jest, że o tej ostatniej świątyni żadne źródło nie świadczy 
expressis verbis, by leżała przy Sacra via46; budynek ulokowany był przy odnodze 
vicus Vestae47. Niemniej, biorąc pod uwagę sytuację z okresu królewskiego, wydaje 
mi się nieprawdopodobnym, by budowla tej rangi nie została objęta zasięgiem tak 
ważnej ulicy. 

Za domus publica, wzdłuż rozpoczynającego się wzniesienia, ulica przybierała 
charakter bardziej „usługowy”. Vulgus Verriusa Flaccusa nie zaprzeczał przynależ-
ności tej części arterii do Sacra via, a tylko wolał na co dzień nazywać ją inaczej. 
Nieoficjalną nazwę chyba narzuciło samo ukształtowanie terenu – Varroniański 
clivus współgra z obecnym u poetów (i  tylko u poetów) Clivus Sacer48; właśnie 
to proste i adekwatne określenie, clivus, było prawdopodobnie w powszechnym 
użyciu49, co dzisiaj można by oddać kolokwialnym zwrotem „na górce”. Wypra-
cowanie nieformalnego toponimu było o tyle praktyczne, że przy całej długości 
„przedneroniańskiej” Sacra via część obiektów nieporównywalnie mniej charak-
terystycznych od przykładowej Regii – jak sklepy prowadzone w rzędach tabernae 
znajdujących się na tym odcinku ulicy50 – musiałaby być w jakiś sposób dookre-
ślana: charakterystyczny clivus doskonale zaspokajał tę naturalną potrzebę.

Dalej od prawej strony (= od południa) do Sacra via dochodziła ulica bie-
gnąca z Palatynu, tzw. clivus Palatinus (jej rzeczywista, antyczna nazwa nie jest 

46 W części źródeł jest natomiast lokalizowana na Forum (Dionys. II 66.1) lub na granicy Forum 
(Serv. Aen. VIII 363), przy czym pierwsza relacja należy do Greka, druga do późnego i nierzetelne-
go komentatora. Katalogi Regionów umieszczają ją w Regionie VIII (Forum Romanum Magnum), 
podczas gdy Sacra via znajduje się w Regionie IV, jednakże granica podziału administracyjnego jest 
bytem abstrakcyjnym – fizycznie nie wpływa na położenie aedes Vestae względem Sacra via. 
47 Nazwa znana z wyizolowanej inskrypcji: (…) aediculam reg(ionis) VIII, vico Vestae (…), cyt. za: 
F. Coarelli, s.v. „Vicus Vestae”, [w:] LTUR 5, s. 198.
48 Hor. Carm. IV 2.35; Mart. I 70.5; Mart. IV 78.1.
49 Vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 121–122.
50 Na temat lokalizacji przynajmniej części sklepów przy Sacra via wymienionych w inskrypcjach 
funeralnych vide C. Holleran, Shopping in Ancient Rome: The Retail Trade in the Late Republic and 
the Principate, Oxford 2012, s. 56. Także E. Papi, La „turba inpia”: artigiani e commercianti del Foro 
Romano e dintorni (I sec. a.C. – 64 d.C.), JRA 15 (2002), s. 51–62.
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znana). Ta krótka arteria była zarazem łącznikiem między Sacra via a Nova via; 
kawałek na południe od miejsca, w którym Nova via dochodziła do clivus Pa-
latinus, znajdowała się Porta Mugonia, główna brama prowadząca do Romu-
lejskiego miasta na Palatynie; chociaż po budowie tzw. Muru Serwiańskiego 
w VI w. p.n.e. straciła swój pierwotny charakter, jej obecność w źródłach wska-
zuje, że vetus porta Palatii51 funkcjonowała dalej przynajmniej w roli starożyt-
nego zabytku.

Drogę do zbiegu Sacra via z  clivus Palatinus doskonale opisuje Ovidius 
w Tristiach:

(…) „haec sunt fora Caesaris”, inquit,
„Haec est a sacris quae via nomen habet,
Hic locus est Vestae, qui Pallada servat et ignem,
Haec fuit antiqui regia parva Numae”.
Inde petens dextram „porta est” ait „ista Palati,
Hic Stator, hoc primum condita Roma loco est”52.

(…) „tu są Fora Cezara”, rzekł,
„Tu droga, która wzięła nazwę od świętych ceremonii (sacra),
To jest miejsce Vesty, która strzeże Palladium i ognia,
Tu była mała Regia starożytnego Numy”.
Następnie, kierując się na prawo, rzekł: „To jest brama Palatynu,
Tu Stator, to jest miejsce, gdzie Rzym został założony”.

Poeta zaczyna wędrówkę od Fora Caesaris, następnie musi wejść na Forum 
Romanum. Dalej informuje o znalezieniu się na Sacra via, przytaczając etymo-
logię „Sacra via” tożsamą z Varroniańską. Następnie wskazuje na aedes Vestae 
i Regię, a idąc w górę Sacra via, omawia obiekty znajdujące się przy ulicy do-
chodzącej z prawej strony (dextram), którą może być tylko clivus Palatinus. Tam 
Ovidius lokalizuje Porta Mugonia – wymieniona jako pierwszy obiekt znajduje 
się „w  tle”; tę samą kolejność wskazywania na budowle widać w  przypadku 
aedes Vestae i Regii (dla osoby idącej od strony Forum to Regia byłaby bliżej) 

51 Liv. I 12.3.
52 Ovid. Tris. III 1.27–32 (wyd.: Tristia, [w:] Ovid, Tristia, Ex Ponto, ed. and transl. A. L. Wheeler, 
Loeb, Cambridge, Mass. – London 1924 [reprint 1939] ze zmianami – DL).
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– oraz świątynię Jowisza Statora53. Jedyny obiekt, z którym można łączyć ten 
budynek, jeszcze istniejący w IV w. n.e., jak wskazuje wzmianka z Katalogów 
Regionów (vide infra), to podium po południowej stronie Łuku Titusa54. We-
dług Liviusa świątynia miała być dwukrotnie ślubowana – po raz pierwszy przez 
Romulusa w trakcie bitwy z Sabinami55, następnie w 294 r. p.n.e. przez konsula 
M. Atiliusa Regulusa w krytycznym momencie podczas walki z Samnitami pod 
Lucerią56. W pobliżu Porta Mugonia i naprzeciwko/blisko świątyni Jowisza Sta-
tora i summa Nova via dochodzącej do clivus Palatinus lokalizowany był dom 
Tarquiniusa Priscusa57 i/lub Superbusa58.

Za punktem przecięcia z  clivus Palatinus Sacra via zaczyna skręcać w  lewo 
(= na północ) ku Carinae, wzdłuż wschodniego stoku Velii.

53 Na temat świątyni vide A. Ziółkowski, The Temples of Mid-Republican Rome and Their Historical 
and Topographical Context, Roma 1992, s. 87–91.
54 O sporze wokół lokalizacji świątyni vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 65–84 (rozdz. The 
Podium by the Arch of Titus the Temple of Iuppiter Stator?); dyskusję wznowiło odkrycie i publikacja Fasti 
Privernates, vide F. Zevi, Giove Statore „in Palatio”, [w:] Lexicon Topographicum Urbis Romae – Supple-
mentum VII. Scritti di onore Lucos Cozza, cura di R. Coates-Stephens, L. Cozza, Roma 2014, s. 49–61.
55 Liv. I 12.3–8; Plut. Rom. 18.7; Dionys. II 50.3.
56 Liv. X 36.11.
57 Solin. I 24; Liv. I 41.4.
58 Plin. HN, XXXIV 29. Można się też spotkać z lokalizowaniem domu Ancusa Marciusa na pod-
stawie passusu zachowanego u Noniusa (Varro apud Nonium 852.20–21 [Lindsay]), stojącym jed-
nak w sprzeczności do Solin. I 23, który tę domus umieszcza przy summa Sacra via. Jak wykazał 
D. Palombi (idem, s.v. „Domus: Ancus Marcius”, [w:] LTUR 2, s. 30–31), w wersji Noniusa wy-
padło miejsce położenia domu Ancusa i imię Tarquiniusa Priscusa (prawdopodobnie jeden wiersz).
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Il. 5. 1. Przecięcie Sacra via z clivus Palatinus, początek summa Sacra via. 2. Świątynia Jowisza 
Statora. 3. Compitum Acilium, źródło: kadr mapy ze strony http://digitalaugustanrome.org/

map/#/rome/filter:-1/ [dostęp 10.07.2016 r.; ze zmianami – DL].

Zdaje się, że część ulicy określana jako summa Sacra via zaczynała się w tym 
miejscu; przy niej źródła lokalizują konny posąg Cloelii: (…) statua equestri, do-
navere, in summa Sacra via fuit posita virgo insidens equo59 ((…) uhonorowali [Rzy-
mianie Cloelię – przyp. DL] konnym posągiem, postawionym przy summa Sacra 
via, z młodą dziewczyną siedzącą na koniu), a także aedes Lares (Solinus obok niej 
lokalizuje domus Ancusa Marciusa)60 i  znajdujące się obok fanum Orbonae61. 
Aedes Lares, której nie znaleziono przy zbadanej sekcji ulicy, musiała znajdować 
się przy tej części drogi, która obecnie znika pod schodami templum Veneris 
et Romae w miejscu skrętu. Fragment jej kontynuacji znaleziono u północnego 
krańca okręgu świątyni, skąd trasa zmierza ku węzłowi komunikacyjnemu Com-
pitum Acilium62 znajdującego się na Carinae. Po naniesieniu mapy poziomicowej 
na plan tej części miasta doskonale widać, jak summa Sacra via obiera naturalny 
kurs wzdłuż izohipsy o wartości 30 m n.p.m.

59 Liv. II 13.11; Serv. Aen. VIII 646; Dionys. V 35.2; Plut. Pop. 19.5; Plut. Mul. virt. 14; o kwestii 
interpretacji passusu Plin. HN, XXXIV 28–29 vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 12; idem, 
Reading Coarelli’s „Palatium”…, s. 573–574. 
60 Solin. I 23; Aug. RG, 19.
61 Cic. Nat. deor. III 63; Plin. HN, II 16.
62 Vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 88, szczególnie przyp. 8.
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Il. 6. Przebieg Sacra via pod templum Veneris et Romae wzdłuż izohipsy 30 m n.p.m., źródło: 
kadr planu z: C. Panella, La valle del Colosseo nell’Antichità, „Bollettino di Archeologia” 1–2 

(1990), s. 54, fig. 20 [za: A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty Years After, Warsaw 2004, fig. 11], ze 
zmianą – DL.

W taki sposób „przedneroniańska” Sacra via łączyła Forum i  jego otoczenie 
z  dzielnicą między Velią, Oppiusem, Caeliusem i  Suburą; dzielnicą prestiżo-
wą, określoną jako celeberrima pars urbis63, w której mieszkali m.in. Pompeius64 
i przyszły cesarz Tiberius65. Kraniec drogi wyznaczało sacellum Streniae, przy któ-
rym miało znajdować się jedno z sacrariów Argeów (Regio Suburana), element 
siatki obiektów służących do rytualnego oczyszczania Miasta, rozlokowanych na 
obszarze serviańskiego Miasta Czterech Regionów66. Częściowy wykaz sacrariów 
znany jest z passusów Varrona sąsiadujących z tym traktującym o Carinae. W tym 
momencie w  jedną całość zespala się kilka omówionych już czynników: siatka 
sacrariów koresponduje z nowym podziałem Miasta – Miasta rozrastającego się; 
równocześnie ów teren pokrywa sieć kanałów, nad jednym z nich powstaje histo-
ryczna Sacra via zakotwiczona w sacrarium umieszczonym na Carinae; wszystko 
pod hasłem la grande Roma dei Tarquini. Ta znamienita dzielnica zapewne nie 
była jeszcze celeberrima pars urbis, ale nowy, starannie zaplanowany układ urba-
nistyczny sprawił, że siodło między Velią a  Oppiusem stało się geograficznym 

63 Flor. II 18.4.
64 Flor. II 18.4; Vell. Pat. II 77; Cass. Dio, XLVIII 38.3.
65 Suet. Tib. 15.
66 Na temat sacrariów, ich chronologii, rozmieszczenia i funkcji vide A. Ziółkowski, Ritual Cleaning-
-up of the City: from the Lupercalia to the Argei, „Ancient Society” 29 (1998–1999), s. 210–218.



57

Sacra via – restitutio ad fontes

– co potwierdzi rzut oka na mapę Rzymu – centrum Miasta serviańskiego, gdzie 
w przyszłości powstanie węzeł komunikacyjny Compitum Acilium. Lokalizacja 
na szlaku transportowym i  rytualnym, bezpośrednie skomunikowanie z  nowo 
powstającym sektorem Sacra via zabudowanym imponującymi domami z tufu67, 
w kolejnych pokoleniach wciąż zamieszkałym przez elitę68, połączonego z kolei 
z  Palatynem, o  prestiżu którego nie trzeba zapewniać, musiało skazać Carinae 
na urbanistyczny sukces. Nieprzekonani co do pierwotnego przebiegu Sacra via 
opisanego u Varrona powinni jeszcze zmierzyć się z tą koincydencją69.

Bliskość Forum, na które zamożni mieszkańcy obszaru między Palatynem 
a Oppiusem udawali się osobiście, zapewne przyczyniła się do powstania eksklu-
zywnego „sektora usługowego” przy Sacra via. Tam sprzedawcy jabłek (pomarii) 
z  summa Sacra via (…) poma veneunt contra aurum (…)70 ((…) wystawiają na 
sprzedaż jabłka w cenie równej ich wadze (…)); do zakupu owoców zachęca też 
Ovidius, udzielając rad na temat skutecznego uwodzenia: 

Nec dominam iubeo pretioso munere dones:
Parva, sed e parvis callidus apta dato.
Dum bene dives ager, cum rami pondere nutant,
Adferat in calatho rustica dona puer:
Rure suburbano poteris tibi dicere missa,
Illa vel in Sacra sint licet empta via71.

67 Vide A. Ziółkowski, Historia…, s. 37 i 78.
68 Dig. I 2.2.37 (G. Scipio Nasica); Cic. Rep. II 53 (Publius Valerius na Velii – tam także król Tul-
lus); Sallust. Hist. II 45 M (Gn. Octavius – blisko Sacra via); N. Purcell, s.v. „Forum Romanum (the 
Republican Period)”, [w:] LTUR 2, s. 329.
69 Z którą wszakże nie należy przesadzać. R. E. A. Palmer w swojej pracy The Archaic Community of 
the Romans, Cambridge 1970 za wszelką cenę próbował połączyć fakt umieszczenia jednego końca 
ulicy przy sacellum Streniae z Arx i działalnością augurów, czym dodał tym ostatnim funkcję, której 
nigdy nie posiadali, a  liczbę czterech augurów składających się na kolegium przed 300  r. p.n.e. 
wyprowadził z liczby Regionów, do których to obszarów każdy augur miał być przydzielony, vide 
ibidem, s. 91: One augur could have augured at the Argei of each region.
70 Varro, RR, I 2.10 (wyd.: M. Terentius Varro, Rerum rusticarum libri tres, rec. H. Keil, Teubner, 
Lipsiae 1889).
71 Ovid. Ars am. II 261–266 (wyd.: Ars amatoria, [w:] P. Ovidius Naso, Amores. Epistulae. Medica-
mina faciei femineae. Ars amatoria. Remedia amoris, rec. R. Merkell, ed. R. Ehwald, Teubner, Lipsiae 
1907).
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Nie każę ci rujnować się na swoją panią –
Prezent niech będzie mały, z wyczuciem umiaru.
Gdy drzewa pod ciężarem owoców się łamią,
Poślij chłopca z koszykiem pełnym wiejskich darów;
Powiedz, że z twoich włości został ci przysłany,
Choć go na Sacra via kupiłeś od ludzi72.

W  bezpośredniej bliskości aedes Lares zapewne można było nabyć kwiaty: 
lucifero subeunte Lares delubra tulerunt hic / ubi fit docta multa corona manu73 
(z nastaniem dnia Lary otrzymały przybytek tu, gdzie wyćwiczone dłonie splatają 
wiele wieńców); ponadto w  sektorze między summa Sacra via a  domus publica 
znajdowały się sklepy i warsztaty, gdzie sprzedawano miód i  jeszcze droższą od 
niego substancję podobną do wosku pszczelego74, a także można było skorzystać 
z usług kamieniarzy (cabatores)75, odlewników (flaturarii)76, sprzedawców pereł 
(margaritarii)77, farbiarzy (pigmentarii)78, finansistów (negotiatores)79, złotników 
(aurifices, auri acceptores)80, wytwórców pozłacanych siatek do włosów (auri netri-
ces)81 i ubrań (auri vestrices)82, naczyń z metali szlachetnych (vascularii)83 i fletów 
(tibiarii)84, jubilerów (gemmarii)85 i rytowników (caelatores)86. Dalszych informa-
cji o dobrach, które sprzedawano przy Sacra via, dostarcza Propertius:

72 Owidiusz, Sztuka kochania, tłum. E. Skwara, Warszawa 2008, s. 134 (ze zmianą – DL).
73 Ovid. Fasti, VI 791–791 (wyd.: Fasti, ed. and transl. J. G. Frazer, Loeb, Cambridge, Mass. – 
London 1931 [reprint 1959]). Inskrypcja CIL VI 9283 poświadcza działalność CORONAR(ius) 
DE SACRA V(ia).
74 Varro, RR, III 16.23: quam rem etiam nomine eodem medici utuntur in emplastris, propter quam 
rem etiam carius in sacra via quam mel venit (tę rzecz [substancję propolis – przyp. DL], także pod 
tą samą nazwą, medycy stosują w roli plastrów, z tego powodu na Sacra via kosztuje ona jeszcze więcej 
niż miód).
75 CIL VI 9239.
76 CIL VI 9418, 9419.
77 CIL VI 9545, 9546, 9547, 9548, 9549.
78 CIL VI 9795.
79 CIL VI 9662.
80 CIL VI 9207, 9212.
81 CIL VI 9213.
82 CIL VI 9214.
83 CIL VI 37824.
84 CIL VI 9935.
85 CIL VI 9434, 9435.
86 CIL VI 9221.
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Et modo pavonis caudae flabella superbae 
Et manibus dura frigus habere pila 
Et cupit iratum talos me poscere eburnos, 
Quaeque nitent Sacra vilia dona Via87.

Już to (chce) pyszny, pawi ogon do wachlowania,
Już to w dłoniach mieć twardą kulę dającą chłód,
Lub też, wywołując moją złość, żąda kostki do gry z kości słoniowej,
Czy jakichś innych świecidełek, które można dostać na Sacra via.

„Przedneroniańska” Sacra via to zarazem trasa procesji ofiarnych i  trium-
falnych88, dzielnica handlowa i  spacerowa, trasa konduktów pogrzebowych89, 
świadek wydarzeń historycznych90, miejsce spotkań mniej lub bardziej znanych 
osób91. Kwestia granic rodzi więcej problemów. O ile jej krańce zostały wyraźnie 
oznaczone przez antykwarystów, i nawet jeśli – przy braku jasnych poświadczeń 
źródłowych – ktoś wątpi w prawdziwość części dotyczącej Arx, to bez wątpie-
nia trasa biegnąca na Carinae nosiła nazwę „Sacra via”, czego najlepiej dowodzą 
inskrypcje upamiętniające pracujących tam handlarzy. Można było jej fragment 
w  uproszczeniu nazywać clivus, można było jej część dookreślać przez summa; 
teksty z I w. p.n.e. i I połowy I w. n.e. wskazują, że ówcześni ludzie wiedzieli, jak 
oficjalnie nazywała się droga skręcająca wzdłuż wschodniego stoku Velii. 

Sytuacja dotycząca Forum jest bardziej złożona i  sądzę, że odcinki po obu 
stronach części volgo nota mogą nie być tożsame. Jeśli lud wie, że Sacra via prze-
biega przez Forum, ale dla wygody stosuje przyjęty toponim Forum – ulica ist-
nieje w takim samym stopniu, jak sekcja za domus publica. Jest też jednak druga 
możliwość: sama wiedza znakomitej większości mieszkańców już uległa zatarciu, 
a Forum, nie tylko pod względem nazwy, ale i stanu faktycznego, zaabsorbowało 
Sacra via. 

87 Prop. Eleg. II 18[24].11–14 (wyd.: Sex. Propertius, Elegiae, rec. L. Mueller, Teubner, Lipsiae 
1910).
88 Hor. Carm. IV 2.35–38, Prop. Eleg. II 1.34.
89 Sen. Apocol. 12.1.
90 Np. App. BC. II 2.11 (ucieczka Bibulusa z Forum do świątyni Jowisza Statora po nieudanej pró-
bie obnuntiatio); App. BC. I 7.59 (Sulla publicznie karzący żołnierzy, którzy dopuścili się grabieży 
(διαρπάζοντας)).
91 Hor. Sat. I 9.1–36; Prop. Eleg. III 17[23].15, IV 3[4].22.
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Wpierw należy rozstrzygnąć, komu antykwaryści zarzucają zbyt wąskie posłu-
giwanie się nazwą „Sacra via” – innymi słowy, kto się kryje pod pojęciem vulgus92? 
W  przypadku wschodniej sekcji ulicy badacz może poczuć się nieco pewniej: 
w źródłach literackich pojawia się właściwy toponim, zatem elita intelektualna 
tworząca owe źródła wie, jaka jest prawidłowa nazwa. Trudno zatem nie odnieść 
wrażenia, że zarzut skierowany jest do nie-elity, która z niedbalstwa czy braku 
wykształcenia popełnia błąd. Im dalej na zachód, tym gorzej – obie grupy zdają 
się ignorować przebieg Sacra via w równym stopniu, a przecież łączenie imienia 
Cicerona z pospólstwem jest nie do przyjęcia. Sądzę jednak, że w rzeczywisto-
ści problem nie istnieje. Varroniańskie volgo nota tłumaczy się jako ‘powszechnie 
znana (część Sacra via)’; kontrowersyjny vulgus pojawia się dopiero u Verriusa 
Flaccusa lub nawet później: u Festusa. Błąd w interpretacji powstał jeszcze w sta-
rożytności i nie należy przez jego pryzmat odczytywać passusu z De lingua Latina. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by także członek elity intelektualnej był adresatem 
krytyki Varrona – o ile w przypadku tego antykwarysty słusznym jest mówienie 
o krytyce: Varro raczej stwierdza fakt, to jego następca93, oprócz powiedzenia, jak 
jest, dodaje, jak być powinno. 

Zarzucanie braku wiedzy topograficznej mieszkańcom Rzymu nie jest zupeł-
nie bezpodstawne. Cicero przy okazji wygłaszania pochwalnych słów pod adre-
sem Varrona i napisanych przezeń Antiquitates powiedział:

Nam nos in nostra urbe peregrinantis errantisque tamquam hospites tui libri 
quasi domum reduxerunt, ut possemus aliquando, qui et ubi essemus, agno-
scere. Tu aetatem patriae, tu discriptiones temporum, tu sacrorum iura, tu 
sacerdotum, tu domesticam, tu bellicam disciplinam, tu sedem regionum, 
locorum, tu omnium divinarum humanarumque rerum nomina, genera, 
oficia, causa aperuisti (…)94.

92 OLD, s.v. „uulgus”: „1. the common people, general public; 2. multitude of ordinary or un-
differentiated people, crowd”. Cf. Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t.  5, Warszawa 1999, 
s. 664–665, s.v. „vulgus”: „1. lud, ogół (ludności), tłum; 2. lud prosty, ludzie zwykli, niewykształ-
ceni, motłoch, pospólstwo”.
93 Podejrzewam, że głównym winowajcą jest właśnie Verrius Flaccus – od razu po definicji „Sacra 
via” Festus przytacza pedantyczne wywody Verriusa (ait Verrius) na temat rozłącznej wymowy (chy-
ba też pisowni) tej nazwy (Fest. 372 [Lindsay]).
94 Cic. Acad. I 9 (wyd. Academica, [w:] M. Tullius Cicero, Scripta quae manserunt, rec. C. F. W. 
Mueller, pars 4, vol. 1, Teubner, Lipsiae 1889.
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Nas, którzy we własnym mieście tułaliśmy się i błądziliśmy niczym obcy, 
twoje księgi jakby zaprowadziły do domu, byśmy mogli wreszcie poznać kim 
i gdzie jesteśmy. Ty ujawniłeś wiek naszej ojczyzny, chronologię jej dziejów, 
reguły prawne religii, (kompetencje) kapłanów, zasady postępowania w woj-
nie i  pokoju, położenie całych obszarów i  poszczególnych miejsc, a  także 
nazwy, rodzaje, zadania i przyczyny powstania wszystkich boskich i ludzkich 
instytucji95.

Można posądzać Cicerona o emfazę; jednakże sądzę, że we wnioskach płyną-
cych z  jego wypowiedzi nie ma nic niewiarygodnego: Varro stworzył kompen-
dium wiedzy historycznej („historycznej” w dzisiejszym znaczeniu, nieogranicza-
jącym się do historii polityczno-militarnej), która wykraczała poza przeciętne wy-
kształcenie członka ówczesnej elity intelektualnej. A oszałamiająca popularność 
jego dzieł96 dowodzi popytu na tego typu wiedzę. Niemniej rozpowszechnienie 
prac antykwarysty, tym samym passusu LL, V 47, który zyskał drugą młodość 
w leksykonach Verriusa Flaccusa i Festusa, sugeruje, że o ile przed publikacją De 
lingua Latina (możliwe, że podobna wzmianka znalazła się też we wcześniejszych 
Antiquitates) Rzymianie mogli tkwić w niewiedzy o dawnej urbanistyce swego 
Miasta, po lekturze tego dzieła powinni byli zostać wystarczająco uświadomieni97. 
Od lat 40. I w. p.n.e. o pełnym przebiegu Sacra via mogła dowiedzieć się każda 
osoba mająca w ręku dzieło Varrona98. Uparte milczenie w tej kwestii autorów 
antycznych99 – i  tu nie można kwestionować wymowy ex silentio wobec ilości 

95 Tłum. z: Wstęp, [w:] Siedem Wzgórz…, s. 22, przyp. 2.
96 Vide A. Ziółkowski, Wstęp, [w:] Siedem Wzgórz…, s. 22–23.
97 Przykładowo Cicero mógł znać omawiany passus z V księgi, którą Varro mu zadedykował (vide 
K. Kokoszkiewicz, Wstęp, [w:] Siedem Wzgórz…, s. 25). Przy czym do lipca 45 r. p.n.e. wciąż nie 
otrzymał oczekiwanych egzemplarzy (ibidem, s. 26), a w pracach ukończonych przed swoją śmiercią 
(43 r. p.n.e.) nie zdradza się z posiadaniem tej wiedzy.
98 O ten fakt powinny się rozbić dawne zarzuty, iż przebieg Sacra via poza granicami odcinka volgo 
nota znany był tylko kapłanom i antykwarystom – ci drudzy mieli swoich czytelników, z nich zaś 
rekrutowali się autorzy kolejnych źródeł, a całkowity brak innych poświadczeń tej trasy dla zachod-
niego odcinka wymaga innego wyjaśnienia niż oznaczenie etykietą „wiedzy tajemnej”.
99 Cf. wyraźne oddzielenie Sacra via od Forum u Pliniusa (HN, XIX 23), który informuje o tym, że 
przed walkami gladiatorskimi Cezar (…) totum forum Romanum intexit viamque sacram ab domo 
sua et clivum usque in Capitolium (…) (wyd.: C. Plinius Secundus, Naturalis historiae libri XXXVII, 
rec. et instr. L. Ianus, vol. 3, Teubner, Lipsiae 1878); tłum.: (…) zakrył [żaglami – przyp. DL] całe 
Forum Romanum i Sacra via, od swego domu [i.e. domus publica – przyp. DL], i wzniesienie aż do 
Kapitolu (…).
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materiału, w  którym taka informacja miała niejedną okazję, by paść – jest co 
najmniej zastanawiające.

W tym momencie badacz przed samym sobą musi określić, co dla niego zna-
czy „istnieć”. Dla mnie obiekt raz stworzony nie jest tym samym, gdy, choć fi-
zycznie istnieje, zmienia swój charakter. Ulica służy ludziom, oni nadają jej nazwę 
i ustalają jej rangę poprzez sposób jej użytkowania. Sam toponim funkcjonuje tak 
długo, jak długo jest oficjalnie podtrzymywany i  rozpoznawalny, a  stosowanie 
innej nazwy dla bieżących potrzeb jest pozbawione większego znaczenia do mo-
mentu, w którym zaczyna wypierać „legalną” nazwę – i chociaż sekcja na wschód 
od domus publica była na co dzień nazywana inaczej, mimo to zarówno w przy-
padku trasy „przedneroniańskiej”, jak i „poneroniańskiej” (vide infra) w dalszym 
ciągu żywa była świadomość, że jest to fragment większej całości. Przy czym na 
tym odcinku toponim „Sacra via” był nadal dominujący w stosunku do innych 
budowli i  świadectwo jego stosowania widać w źródłach literackich i materiale 
epigraficznym.

Sytuacja po zachodniej stronie przedstawia się inaczej. Duży plac pełen bu-
dynków użyteczności publicznej zdominował Sacra via zarówno pod względem 
przestrzeni, jak i używanego toponimu100. Sądzę jednak, że zaprzestanie – w opo-
zycji do „wymiennego stosowania”, jak miało miejsce wobec odcinka na wschód 
od domus publica – używania nazwy ulicy zmieniło jej status ontyczny. Varro 
i Verrius Flaccus dysponowali informacją, która dowodzi pierwotnego przebiegu 
Sacra via aż do Arx i myślę, że topografia północnej i północno-zachodniej części 
Forum z końca VI w. p.n.e. doskonale współgra z  tym stanem rzeczy. Oprócz 
antykwarystów o trasie rozciągającej się na zachód od Regii wzmiankuje Servius, 
mówiąc o  lokalizacji posągów Romulusa i  Tatiusa. Jednak w  przypadku signa 
upamiętniających wydarzenie z  wczesnych lat młodego Rzymu, zapewne dzię-
ki wpływowi utrwalonej, tradycyjnej narracji, wyrażeniu in Sacra via udało się 
„przebić” przez dominację nazwy „Forum”101 – znów jest to zatem kwestia źródeł, 
z których Servius korzystał, a nie poświadczenie uzusu językowego stosowanego 
w jego czasach. Sądzę przeto, że toponim „Forum” dominował tak długo, iż roz-
począł proces zanikania Sacra via na tym odcinku aż do Arx – warto zauważyć, 
że końcowy kawałek drogi opuszcza Forum przed dojściem do punktu docelowe-
go, ale ten przypuszczalny odcinek nie tylko nie jest znany ze źródeł pod nazwą 
„Sacra via” (choć toponim „Forum” nie powinien na niego wpływać), ale nawet 

100 Vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 125.
101 Ibidem, s. 129.
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słyszy się o alternatywnych nazwach: gradus Monetae102, centum gradus103 i póź-
niejsze scalae Gemoniae104. Przy czym owego procesu aż do 64 r. n.e. nie można 
uznać za w pełni zakończony, gdyż to by się równało ze zignorowaniem „renesan-
su Varroniańskiego”.

Sądzę, że dla okresu powstawania źródeł różnicę między wschodnim i zachod-
nim odcinkiem Sacra via można określić następująco: w pierwszym przypadku, 
od domus publica w kierunku Carinae, Sacra via przebiega, nawet jeśli potocznie 
nazywa się ją inaczej; w drugim, od Regii ku Arx, Sacra via tamtędy przebiegała, 
ale teraz (I w. p.n.e.) wchłonęło ją Forum, więc stosowanie innej nazwy straciło 
rację bytu. Antykwarystyczna wzmianka, jeśli nie ma żadnego praktycznego prze-
łożenia w teraźniejszości, jest już tylko informacją o charakterze historycznym. 
„Priesterbücher” Jordana należałoby zamienić na „Historikerbücher”.

Rozwój Forum miał zatem taki skutek dla zachodniej części Sacra via, jak budo-
wa domus Aurea (vide infra) dla wschodniej – z tym, że znacznie rozłożony w czasie.

Sacra via po pożarze z 64 r. n.e.

Domuum et insularum et templorum, quae amissa sunt, numerum inire 
haud promptum fuerit; sed vetustissima (…) aedesque Statoris Iovis vota 
Romulo Numaeque regia et delubrum Vestae cum penatibus populi Romani 
exusta (…)105.

Domów, insulae i świątyń, które pochłonął ogień, nie będzie łatwo wyliczyć; 
ale z najstarszych miejsc świętych spłonęły (…) świątynia Jowisza Statora ślu-
bowana przez Romulusa, Regia Numy i przybytek Vesty z Penatami Rzymian.

Już same wymienione przez Tacyta nazwy świątyń, które uległy zniszczeniu 
w pożarze z 64 r. n.e., pokazują, w jak dużym stopniu ucierpiał obszar przebiegu 
Sacra via. Rozmach, z jakim Neron odbudował cały ten teren, diametralnie zmie-
nił kurs ulicy. Po poszerzeniu jej szerokość, łącznie z chodnikami, liczyła ponad 

102 Ovid. Fasti, I 638; T. P. Wiseman, s.v. „Gradus Monetae”, [w:] LTUR 2, s. 372.
103 Tac. Hist. III 71.
104 Val. Max. VI 3.3, 9.13.
105 Tac. Ann. XV 41 (wyd.: Tacitus, The Annals, ed. and transl. J. Jackson, vol. 4, Loeb, Cambridge, 
Mass. – London 1937 [reprint 1962]).
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10 m, a jej sekcja prowadząca na Carinae przestała istnieć, odcięta od tej części 
miasta przez kompleks Neroniańskiej domus Aurea, na terenie którego, i jedno-
cześnie na Sacra via, jak poświadcza Cassius Dio106, stanął Kolos Nerona107. Sam 
posąg został przeniesiony do północno-zachodniej części doliny Koloseum z po-
lecenia Hadriana108, aby zrobić miejsce dla budowy templum Veneris et Romae109.

Il. 7. „Poneroniańska” Sacra via, źródło: kadr mapy z: R. Lanciani, Forma Urbis Romae, 
Milano 1910, pl. XXIX.

Nową wschodnią granicę Sacra via można umieścić na wysokości templum 
Veneris et Romae. U Martialisa ulica pełni funkcję łącznika Forum z Palatynem 
(veneranda petes Palatia)110, a  jeszcze stojący na niej Kolos Nerona jest najbar-
dziej wyeksponowanym punktem Clivus Sacer. Galen przekazuje, że gajetanę111 
sprzedaje się (…) δὲ μάλιστα κατὰ τὴν ἱερὰν ὁδὸν, ἥτις ἐκ τοῦ τῆς Ῥώμης ἱεροῦ 

106 Cass. Dio, LXV 15.1.
107 Suet. Ner. 31; Plin. HN, XXXIV 45; Cass. Dio, LXV [LXVI] 15.1; Mart. I 70.7–8.
108 SHA, Hadr. 19.12.
109 Cass. Dio, LXIX 4.3–4. 
110 Mart. I 70 5; tłum.: zmierzając na czcigodny Palatyn.
111 Prawdopodobnie campanula rotundifolia – tak w: Catalogus plantarum horti Pisani auctore Mi-
chaele Angelo Tilli, typis Regiae Celsitudinis, apud Tartinium et Franchium, Florentiae 1723, s. 29. 
U. Quattrocchi, CRC World Dictionary of Medicinal and Poisonous Plants: Common Names, Scienti-
fic Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology, Boca Raton – London – New York, s.v. „campanula 
rotundifolia”, s. 759–760.
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κατάγει πρὸς τὰς ἀγοράς. Τούτων μὲν οὖν ἐν Ῥώμῃ ῥᾷστον εὐπορῆσαι· καὶ 
γὰρ εὐωνότατα πιπράσκεται112 ((…) głównie przy Sacra via, która prowadzi od 
świątyni Romy do Forum. W Rzymie w tym miejscu najłatwiej się w nią zaopatrzyć, 
gdyż sprzedaje się ją po najniższych cenach). Na tę samą budowlę wskazuje Pru-
dentius: (…) ac Sacram resonare Viam mugitibus113 ante / delubrum Romae (…)114 
((…) i Sacra via rozbrzmiewającą rykiem (bydła) przed świątynią Romy (…)). 

Dwa źródła łączą początek (lub koniec) Sacra via z innymi obiektami niż tem-
plum Veneris et Romae, jednak zlokalizowanymi właściwie w  jednej linii. Re-
lief z II-wiecznego grobowca rodziny Haterii przedstawia m.in. prawdopodobnie Łuk 
Titusa podpisany jako arcus in Sacra via summa115. Zbudowany krótko po 81 r. n.e. 
(śmierć Titusa) nie znajdował się dokładnie w miejscu przebiegu republikańskiej Sa-
cra via, ale ten obszar – za przecięciem z clivus Palatinus – mógł być jeszcze w zasięgu 
dookreślenia summa. Zatem lokalizacja nowej budowli, wzniesionej w przestrzeni dia-
metralnie zmienionej po pożarach z 64 i 80 r. n.e., mogła zostać nazwana według jesz-
cze niewygasłego, „przedneroniańskiego” uzusu116 – tym samym byłoby to ostatnie 
poświadczenie terminu „Sacra via summa”, który istniał jeszcze jakiś czas mimo zmie-
nionego stanu faktycznego. Tak rzeczywiście mogło być, ale nie jest to warunek sine 
qua non: sądzę raczej, że inskrypcja z reliefu nie jest żadnym dowodem wspierającym 
istnienie sekcji summa już za przecięciem „przedneroniańskiej” Sacra via z clivus Pala-
tinus – tego dowiodły przytoczone wyżej źródła z czasów, gdy droga jeszcze prowadziła 
na Carinae – i niekoniecznie poświadcza istnienie starego toponimu, a przedstawia 
sytuację z okresu powstania Łuku Titusa i reliefu, gdzie summa, choć fizycznie straciła 
znaczenie długiego, podwyższonego odcinka, mogła zupełnie dobrze spełniać funkcję 
punktowego krańca ulicy (cf. summa Nova via). Patrząc na to z nieco innej strony, 
można się zastanowić, za pomocą jakiego toponimu najlepiej wskazać na Łuk Titusa 
(nie jest znana jego antyczna nazwa, inskrypcja zaś sugeruje, że przynajmniej w czasie 
powstania reliefu nie istniała jeszcze dla tej konstrukcji żadna charakterystyczna nazwa 
własna). Chyba tylko arcus ad (aedem) Iovis Statoris byłby równie adekwatną alterna-
tywą. To, czy miejsce położenia Łuku Titusa można określić jako Sacra via summa, nie 
ulega wątpliwości – tak właśnie uczyniono, a celem inskrypcji było wskazanie lokali-
zacji tego obiektu w sposób oczywisty dla odbiorcy, nie jego zmylenie.  

112 Gal. Meth. med. XIII 23 (= Kühn, X 942). 
113 Interpretowane jako Porta Mugonia, vide F. Zevi, op. cit., s. 58.
114 Prudent. Contra Symm. I 218–219 (wyd.: Prudentius, ed. and transl. H. J. Thomson, vol. 1, 
Loeb, Cambridge, Mass. – London 1949).
115 CIL VI 19151.
116 Vide A. Ziółkowski, Sacra Via Twenty…, s. 124.
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Taki stan rzeczy chyba też oddaje nieco kłopotliwy passus Plutarcha dotyczący 
lokalizacji świątyni Jowisza Statora:

Προελθὼν δ᾽ ὁ Κικέρων ἐκάλει τὴν σύγκλητον εἰς τὸ τοῦ Στησίου Διὸς 

ἱερόν, ὃν Στάτορα Ῥωμαῖοι καλοῦσιν, ἱδρυμένον ἐν ἀρχῇ τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ, 

πρὸς τὸ Παλάτιον ἀνιόντων117.

Cicero wyszedł i zwołał senat do świątyni Jowisza Zatrzymującego, czy Sta-
tora, jak go Rzymianie nazywają, znajdującej się na początku Sacra via dla 
idącego w górę na Palatyn.

Wydarzenia zrelacjonowane przez Plutarcha należą do rzeczywistości późnore-
publikańskiej, ale jego opis oddaje stan imperialnej Sacra via. Lokalizacja świątyni 
u zbiegu Sacra via i clivus Palatinus jest w ogólności poprawna, problem dotyczy 
stopnia precyzji. Chociaż to clivus Palatinus, na istnienie którego Plutarch daje 
dowód, powinien pełnić nadrzędną funkcję, gdyż to przy nim „administracyjnie” 
znajdowała się świątynia, to raczej „początek” Sacra via został bardziej wyekspono-
wany – nie byłoby nic szokującego w tym, że znacznie ważniejszy toponim uży-
czył „adresu” ulicy, której nazwy nie znamy ze źródeł literackich. Z drugiej strony 
świątynia Jowisza Statora sąsiadowała z Łukiem Titusa określonym jako in Sacra 
via summa, przez co sądzę, że cały kilkunastometrowy obszar, w  skład którego 
wchodziły templum Veneris et Romae i Łuk Titusa, uważano za początek/koniec 
„poneroniańskiej” Sacra via, a Plutarchowe ἐν ἀρχῇ τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ nie jest mało 
precyzyjnym określeniem, a  przeciwnie, dokładnie oddaje stan aktualny na czas 
pisania Żywotu Cicerona, kiedy poszerzona Sacra via w praktyce nieco zbliżyła się do 
północnej części świątyni Statora, a i sam Stator wyszedł jej na spotkanie – podium 
przy Łuku Titusa jest „poneroniańskiej” proweniencji, pierwotna świątynia znajdo-
wała się prawdopodobnie ok. 10 m na południe118. Podobnie Plutarch opisuje po-
sąg Cloelii, według łacińskich źródeł stojący in summa Sacra via, choć tu nie dodaje 
słowa „początek”: (…) δὲ τὴν ἱερὰν ὁδὸν πορευομένοις εἰς Παλάτιον (…)119 ((...) 
przy Sacra via dla idącego na Palatyn (…)). W każdym razie termin summa Sacra via 

117 Plut. Cic. 16.3 (wyd.: Plutarch, Lives, ed. and transl. B. Perrin, vol. 7, Loeb, Cambridge, Mass. 
– London 1919 [reprint 1958]).
118 Vide A. Ziółkowski, Reading Coarelli’s „Palatium”…, s. 580.
119 Plut. Popl. 19.5 (wyd.: Plutarch, Lives, ed. E. H. Warmington, transl. B. Perrin, vol. 1, Loeb, 
Cambridge, Mass – London 1914 [reprint 1993]).
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nie pojawia się w źródłach późniejszych od inskrypcji z reliefu Haterii (odnoszących 
się do „poneroniańskiego” przebiegu) i niezależnie od tego, czy Sacra via summa jest 
echem wcześniejszej toponomastyki, czy użyciem tej nazwy w nowym, „ponero-
niańskim” rozumieniu, wygląda na to, że określenie szybko wyszło z powszechnego 
użytkowania. „Odcinkowa” summa przestała istnieć, a summa w popularniejszym 
dla tego słowa, „punktowym” znaczeniu mogła ostatecznie nie przyjąć się dlatego, 
że początek/koniec imperialnej drogi był obwarowany na tyle charakterystycznymi 
budowlami, by nie potrzebować precyzujących zwrotów. Warto także podkreślić, 
że materiał źródłowy dotyczący „poneroniańskiej” Sacra via jest dość skromny: 
przysparzający problemów interpretacyjnych relief, słowa dwóch Greków i kawa-
łek twórczości poetyckiej (wyłączając chwilowo Katalogi Regionów) – kategoryczne 
decydowanie na tej podstawie, że „prawdziwy” koniec ulicy zbiegał się z templum 
Veneris et Romae, a świadectwa z reliefu Haterii i dzieła Plutarcha są nieprecyzyjne 
lub błędne, jest jednak ryzykowne i może prowadzić do niewygodnego pytania o to, 
czy w większym stopniu nie przystają do starożytnej rzeczywistości, czy do wyobra-
żeń i sposobu definiowania współczesnego badacza.

Odcinek między Forum a templum Veneris et Romae po pożarze z 64 r. nie 
był przebudowywany w  równomiernym stopniu. Partia clivus ulegała znacznie 
większym transformacjom. Oflankowana portykami przez Nerona część Sacra 
via, bardziej służąca cesarzowi jako uzupełnienie przestrzeni przy domus Aurea 
niż mieszkańcom120, za Flawiuszy znów nabrała charakteru komercyjno-usługo-
wego, choć nie w takim stopniu, jak przed pożarem. Po północnej stronie ulicy, 
z wykorzystaniem Neroniańskich portyków, powstały Horrea Piperataria – składy 
przypraw z „Egiptu i Arabii”121, których budowę przypisuje się Domitianowi122 
– po południowej zaś Horrea Vespasiani123, błędnie nazywane, a u Lancianiego 
oznaczone jako Porticus Margaritaria.  Zapewne w tym sektorze była sprzedawa-
na wspomniana przez Galena gajetana, a w Horrea Piperataria ów medyk prze-
chowywał swoje książki ἐν τῇ κατὰ τὴν ἱερὰν ὁδὸν ἀποθήκῃ124 (w składzie przy 
Sacra via) – ta część miasta uległa zniszczeniu w pożarze w 192 r., na krótko przed 
śmiercią Commodusa125.

120 Vide E. B. van Deman, The Neronian Sacra Via, AJA 27/4 (1923), s. 423.
121 Cass. Dio, LXXIII [LXXII] 24.1–2.
122 M. Piranomonte, s.v. „Horrea Piperataria”, [w:] LTUR 3, s. 45.
123 Ich budowę prawdopodobnie zainicjował Vespasian, a dokończył Domitian, vide E. Papi, s.v. 
„Horrea Vespasiani”, [w:] LTUR 3, s. 49.
124 Gal. De comp. med. per gen. I 1 (= Kühn, XIII 362).
125 Cass. Dio, LXXIII [LXXII] 24.1–2; Hdn. I 14.2.



68

Dominika Lewandowska

Kolejne istotne zmiany tego obszaru miały miejsce na początku IV w. i ten 
układ urbanistyczny został odnotowany w Katalogach Regionów. Ich powstanie 
przypadło na czas, gdy zakończyła się aktywność budowlana Rzymian, a powstałe 
do tego momentu obiekty przeszły w fazę trwania, przekształcania lub burzenia. 
Stąd odsłonięty archeologicznie obszar między początkiem „poneroniańskiej” Sa-
cra via a Forum zawiera, na swym późnoantycznym poziomie, budowle wymie-
nione przez Katalogi:

Curiosum: Templum Romae. Aedem Iobis. Viam sacram. Basilicam novam 
et Pauli. Templum Faustinae.

Notitia: Templum Romae et Veneris. Aedem Iovis Statoris. Viam sacram. 
Basilicam Constantinianam. Templum Faustinae. Basilicam Pauli126. 

Maxentius odnowił w 307 r. zniszczone na skutek pożaru templum Veneris 
et Romae, a w miejscu Horrea Piperataria zbudował basilica Maxentii (później 
nazywaną basilica Constantini lub Nova – według tej drugiej nazwy została ozna-
czona u Lancianiego). Dalej w kierunku Forum, w miejscu jakiegoś późniejszego 
odpowiednika vicus Cuprius, wzniósł budowlę zwaną „templum Romuli”, której 
nazwę tradycyjnie wywodzi się od zmarłego w 309 r. syna Maxentiusa, Valeriusa 
Romulusa. Kolejny istotny budynek to templum Antonini et Faustine (inaczej 
templum (divi) Pii [tak u Lacianiego] lub templum Faustinae) – kultowa świąty-
nia ubóstwionej żony Antoninusa Piusa, powtórnie dedykowana po jego śmierci 
w 161 r. To miejsce sąsiaduje z lokacjami uznawanymi za koniec Sacra via volgo 
nota, co widać w opisie usytuowania posągu Saloninusa zawartym w Historia Au-
gusta z przełomu IV i V w.: (…) in pede Montis Romulei, hoc est ante Sacram Viam, 
inter Templum Faustinae ac Vestam ad Arcum Fabianum (…)127 ((…) u podnóża 
Wzgórza Romulusa, to jest przed Sacra via, między templum Faustinae i Vesty przy 
Łuku Fabianusa (…)).

Źródła dotyczące sytuacji po 64 r. zdają się konsekwentnie oddzielać Sacra via 
od Forum. Dla „poneroniańskiej” ulicy brak przede wszystkim antykwarystycznej 
definicji – a przecież w przypadku „przedneroniańskiej” Sacra via nieznajomość 
słów Varrona i Verriusa Flaccusa kompletnie zmieniałaby obraz sytuacji. Kilka 

126 Reg. IV (wyd.: Libellus de Regionibus Urbis Romae, rec. A. Nordh, Gotoburgi 1949, s. 78).
127 SHA, Gall. 19.4 (wyd.: The Scriptores Historiae Augustae, ed. and transl. D. Magie, vol. 3, Loeb, 
Cambridge, Mass. – London 1932 [reprint 1998]).
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tekstów opisuje „poneroniańską” Sacra via w taki sposób, jakby jej główną funk-
cją było łączenie Forum z  Palatynem. Dla porządku warto jeszcze raz powtó-
rzyć słowa Plutarcha: (…) do świątyni Jowisza Zatrzymującego, czy Statora, jak go 
Rzymianie nazywają, znajdującej się na początku Sacra via dla idącego w górę na 
Palatyn (…)128 i – w stosunku do posągu Cloelii – (...) przy Sacra via dla idącego 
na Palatyn (…)129 oraz Martialisa: veneranda petes Palatia130. Tacitus i Suetonius 
przedstawiają bardzo podobny opis końca panowania Vitelliusa, przy czym pas-
sus z Historiae Tacita jest nieco wcześniejszy w sekwencji wydarzeń: interclusum 
aliud iter, idque solum, quo in sacram viam pergeret, patebat: tum consilii inops 
in Palatium rediit131 (odcięto mu wszelką drogę, otwartą zostawili tylko tę, którą 
mógłby się dostać na Sacra via. Wówczas bezradny powrócił na Palatyn) – droga 
prowadząca z Palatynu na Sacra via to z pewnością clivus Palatinus. U Suetoniusa 
wyprowadzonego z Palatynu pod strażą Vitelliusa (…) in forum tractus est inter 
magna rerum verborumque ludibria per totum viae Sacrae spatium (…)132 ((…) 
wleczono na Forum wśród wyszydzania i poszturchiwania przez całą długość Sacra 
via (…)). Spójny obraz przekazują trzy passusy z dzieła Herodiana: ἁρπάσασαι 
γὰρ τὸ ἄγαλμα αἱ τῆς Ἑστίας ἱέρειαι παρθένοι διὰ μέσης τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ ἐς 
τὴν τοῦ βασιλέως αὐλὴν μετεκόμισαν133 (dziewicze kapłanki Hestii (Vesty) wzięły 
posąg [podczas pożaru aedes Vestae w 192 r. – przyp. DL] i zaniosły go środkiem 
Sacra via do pałacu cesarskiego); następnie Severus śnił o ogierze (…) φέροντα 
τὸν Περτίνακα ἐποχούμενον διὰ μέσης τῆς ἐν Ῥώμῃ ἱερᾶς ὁδοῦ. Ἐπεὶ δὲ 
κατὰ τὴν τῆς ἀγορᾶς ἀρχὴν ἐγένετο (...)134 ((…) niosącym Pertinaksa wiedzio-
nego środkiem Sacra via w Rzymie. Kiedy dotarł do początku Forum (…)); i co do 
zwyczajów pogrzebowych po śmierci cesarza: ἐπὰν δὲ δόξῃ τετελευτηκέναι, τὴν 
μὲν κλίνην ἀράμενοι τοῦ τε ἱππικοῦ τάγματος εὐγενέστατοι καὶ τῆς συγκλήτου 
ἐπίλεκτοι νεανίαι κατακομίζουσι διὰ τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ, ἔς τε τὴν ἀρχαίαν ἀγορὰν 

128 Plut. Cic. 16.3.
129 Plut. Popl. 19.5.
130 Mart. I 70.5.
131 Tac. Hist. III 68 (wyd.: Cornelius Tacitus, Historiarum libri qui supersunt, Schulausgabe von 
K. Heraeus, Bd. II, Teubner, Leipzig 1884).
132 Suet. Vit. 17 (wyd.: Suetonius Tranquillus, Quae supersunt omnia, rec. C. L. Roth, Teubner, 
Lipsiae 1891).
133 Ηdn. I 14.5 (wyd.: Herodianus, Ab exscessu divi Marci libri octo, rec. I. Bekker, Teubner, Lipsiae 
1860).
134 Hdn. II 9.5–6.
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προτιθέασιν (…)135 (gdy wydadzą [lekarze – przyp. DL] opinię, że umarł [cesarz 
– przyp. DL], najlepiej urodzeni ekwici i wybrani młodzieńcy ze stanu senatorskiego 
podnoszą łoże, niosą je przez Sacra via i składają na starym Forum (…)). W końcu 
opis pompa z  Severiańskich ludi saeculares wyznacza trasę pochodu per [via]m 
sacram forumque Romanu[m] arcum Seve[ri (…)136, kończącą się przed świątynią 
Jowisza na Kapitolu – również tu Sacra via i Forum zostały potraktowane jako 
oddzielne jednostki. 

„Poneroniańska” Sacra via to w dalszym ciągu trakt procesyjny i  trasa kon-
duktów pogrzebowych137, ale handel ekskluzywnymi towarami ucierpiał na rzecz 
adaptacji tego sektora na potrzeby magazynowania towarów objętych monopo-
lem cesarskim, czego konsekwencją była budowa Horrea Piperataria i prawdopo-
dobnie też Horrea Vespasiani.  Po odcięciu dostępu do Carinae jej główną funkcją 
było łączenie Forum z Palatynem. Ulica po 64 r. to twór powstały w nowej rzeczy-
wistości miejskiej z Forum jako uznanym centrum miasta – do niego schodziły 
Scalae Gemoniae, do niego wchodziła Sacra via. Sądzę, że w tym momencie brak 
funkcjonalnej łączności z Arx był już niezaprzeczalnym faktem. Partia od domus 
publica (właściwie od 12 r. p.n.e. od atrium Vestae) do przecięcia z clivus Palati-
nus jeszcze przez Martialisa została nazwana Sacer Clivus, jednak już III-wieczny 
komentator pieśni Horacego, Pomponius Porphyrion, poczuł się w obowiązku 
wyjaśnienia tego terminu (komentarz do Hor. Carm. IV 2.35): „per sacrum cli-
vum” id est: per viam sacram; hac enim triumphantes in Capitolium ibant („przez 
Sacer Clivus” to znaczy: przez via Sacra; tak bowiem triumfatorzy dostawali się na 
Kapitol); niemniej owa skrupulatność mogła wynikać ze szkolnego138 charakteru 
jego komentarza, a nie samego wyjścia z użycia tego określenia. 

Wydawałoby się, że odpowiednim, wschodnim słupem granicznym ulicy 
mógłby być Kolos Nerona, po jego zaś usunięciu templum Veneris et Romae. 
Jednak sądzę, że jedyną bezwzględną i naturalną linią demarkacyjną jest wschod-
nia krawędź siodła przy Łuku Titusa, za którą ulica pod nazwą „Sacra via” już nie 

135 Hdn. IV 2.4.
136 Act. lud. saec. Sever. (wyd.: De ludis saecularibus populi Romani Quiritium: libri sex, ed. G. B. Pi-
ghi, Amsterdam 1965, s. 166).
137 Nie tylko tych znanych i zasłużonych, co pokazuje inskrypcja sepulkralna (CIL VI 7578) opisu-
jąca udział matki w pogrzebie siedmioletniego dziecka: quam pie, quam crebre venit sacra via tota, 
flevit et inmensa turba funusque secuta (…); tłum.: jak z miłością, raz za razem przeszła całą Sacra via, 
płakała i szła za konduktem w nieskończonym tłumie (…).
138 OCD, s.v. „Porphyrion”, s. 864: Porphyrion’s exposition, intended for school pupils, included sub-
ject-matter, grammar and style.
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biegła. Jeśli wyznaczać granicę na podstawie tego, jak mówiło się o obszarze przed 
tą skrajnią – a  wobec braku źródeł o  bardziej „administracyjnym” charakterze 
(jak chociaż kawałek planu Pianta Marmorea z zamieszczoną nań nazwą ulicy) 
tylko o takim zjawisku można cokolwiek wyrokować – przynajmniej trzy obiekty: 
templum Veneris et Romae, Łuk Titusa i świątynię Jowisza Statora można było 
określić względem początku/końca Sacra via w sposób zrozumiały dla ówczesnego 
odbiorcy.

Wnioski końcowe

Miasto to organizm stale podlegający zmianom, te ostatnie zaś mogą mieć 
charakter jednorazowych aktów bądź dłuższych procesów. Aktem była budowa 
utwardzonej i skanalizowanej Sacra via pod koniec VI w. p.n.e., jak również jej 
drastyczne skrócenie działaniami Nerona. Jednak między tymi zdarzeniami miał 
miejsce rozwój Forum, którego konsekwencje odcisnęły się w źródłach i doprowa-
dziły do powstania „zero-jedynkowego” sporu co przebiegu „przedneroniańskiej” 
Sacra via. Po rewolucji urbanistycznej Tarquiniusów kurs Sacra via – formalnie 
i materialnie – przebiegał od Carinae do Arx. Ten stan rzeczy musiał trwać na tyle 
długo, by dotrzeć do źródeł Varrona. W kolejnych wiekach Forum zaabsorbowało 
Sacra via. Jej przebieg – formalnie – był taki sam i „na papierze”, jako że nie-
zmieniony żadnym aktem prawnym czy nowym planem urbanistycznym miasta, 
trwał do 64 r. n.e. Choć droga pozostała na swoim miejscu, zmienił się sposób 
myślenia o jej części i nawet autorytet Varrona nie zdołał zahamować tego pro-
cesu. Inicjatywę budowlaną Nerona można uznać za akt erekcyjny „poneroniań-
skiej” trasy. Skoro jej poprzedniczka została wypchnięta z Forum, następczynię 
należy zakotwiczyć na jego granicy i zaufać źródłom, które już nie przedłużają jej 
w kierunku zachodnim. Wschodnia granica to kolejne pole do sporów badaczy. 
Poczucie estetyki nakazywałoby podążyć za osiowością nowej alei i postawić słup 
graniczny przed templum Veneris et Romae, poddając w wątpliwość identyfika-
cję reliefu Haterii z Łukiem Titusa i zarzucając pomyłkę, lub co najmniej brak 
precyzji, Plutarchowi. Niestety, przy braku planu z narysowaną dokładnie siatką 
ulic, należy pogodzić się z tym, że jeżeli autor źródła mówi, iż Sacra via kończy się 
„tu”, owo „tu” może mieć kilkanaście metrów, co może nie zadowolić topografa, 
ale prawdopodobnie satysfakcjonowało mieszkańca Rzymu.

Prace archeologiczne przeprowadzone w  XIX  w. przede wszystkim nadały 
przestrzenny charakter informacjom zawartym w  tekstach antycznych, kolejne 
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odkrycia dostarczyły materii do wypełnienia tego obrazu – materii bezcennej, ale 
obarczonej interpretacjami, które w moim odczuciu cofnęły dyskusję nad Sacra 
via o cały wiek – a w najlepszym razie ją spetryfikowały. „Tradycyjna” rekonstruk-
cja przebiegu Sacra via od początku była poprawna, a doprecyzowanie interpre-
tacji źródeł tylko wsparło dobrze zbudowaną teorię; przyrastający zaś materiał 
archeologiczny doskonale uzupełnia tę konstrukcję – pod warunkiem, że pierw-
szeństwo w oznaczaniu go „etykietkami” przyzna się starożytnym.
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Obecna Piazza della Bocca della Verità to starożytne Forum Boarium – Rynek 
Wołowy, czyli pierwsze i  najważniejsze targowisko w  dawnym Rzymie. Sam 
opis obszaru Forum Boarium jest silnie związany z  poematem Eneida Wergi-
liusza. Autor opisał w dziele historię potwora Kakusa, który mieszkał w jaskini 
na zboczu Awentynu i ukradł Herkulesowi bydło Geriona. Herosowi udało się 
odzyskać stracone woły i  zabić przestępcę. W  podzięce za wyzwolenie okolicy 
od nękającego potwora zamieszkujący Palatyn Arkadyjczycy wraz ze swoim kró-
lem Ewandrem wystawili Herkulesowi ołtarz na Forum Boarium – Ara Maxima1. 
Jego pozostałości znajdują się dzisiaj pod kościołem Santa Maria in Cosmedin. 
Prawdopodobnie pierwotny ołtarz, datowany na krótki okres przed założeniem 
miasta, był znacznych rozmiarów i przypominał formą te z terenów Grecji. Został 
przebudowany w II w. p.n.e. Ara Maxima była pod stałą opieką pretorów, którzy 
sprawowali kontrolę nad corocznym składaniem ofiar dla ubóstwionego herosa 
Herkulesa. Dopiero w 312 r. p.n.e., za sprawą statutu wydanego przez cenzora 
Appiusza Klaudiusza, kult Herkulesa z dotychczasowego, prywatnego, zmieniono 
na publiczny2.

Forum Boarium jest usytuowane pomiędzy Palatynem, Kapitolem i Awen-
tynem (il. 1). W  starożytności krzyżowały się tu popularne szlaki handlowe 
środkowej Italii: droga łącząca Etrurię i Kampanię – via Salaria – której ostatnim 
punktem był Pons Sublicius, najstarszy, drewniany most w Rzymie, oraz droga 

1 F. Coarelli, s.v. „Hercules Invictus, Ara Maxima”, [w:] LTUR 3, s. 15–17.
2 Idem, s.v. „Forum Boarium”, [w:] LTUR 2, s. 296.
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spławna do Orte, miasta położonego na północ od Rzymu3. Znajdował się tu 
jedyny port w Wiecznym Mieście – Portus Tiberinus. Tutaj również wzniesiono 
pierwszy most kamienny Pons Aemilius, którego zachowane części (pojedynczy 
łuk) wkomponowano w nowożytny Ponte Rotto. Częścią Forum Boarium był 
święty okręg Sant’Omobono, gdzie odkryto dwie bliźniacze świątynie, jedną 
poświęconą Mater Matucie, drugą Fortunie, obie datowane na ok. 580 r. p.n.e., 
oraz fragmenty greckiej ceramiki geometrycznej z VIII w. p.n.e.4 Dopiero August 
odłączył Sant’Omobono od Forum Boarium, przyłączając je do Forum Roma-
num (Region VIII)5. Teren Forum Boarium połączył z obszarem Circus Maximus 
(Region XI)6.

W 204 r. n.e. handlarze i bankierzy z Forum Boarium ufundowali tam mały 
łuk dla cesarzy Septymiusza Sewera i Karakalli oraz Julii Domny, o czym świad-
czy fragment zachowanej inskrypcji: argentarii et negotiantes boarii huius loci 7 
(bankierzy i handlarze bydła z tego miejsca)8. Monument ten jest określany jako 
„Brama Srebrników” (łac. Arcus Argentariorum). Na inskrypcji widać ślady star-
cia; prawdopodobnie oryginalnie widniało tu imię Gety zamordowanego przez 
Karakallę w 212 r. Łuk znajdował się na granicy VIII, X i XI Regionu. Prawdopo-
dobnie był on jednym z wejść na teren Rynku Wołowego. Bazy zostały wykonane 
z marmuru i trawertynu, a architraw z samego marmuru. Wysoce prawdopodob-
ne jest, że łuk zwieńczony był rzeźbami rodziny cesarskiej. Cała budowla miała 
6,15 m wysokości, a przejścia były szerokie na 3,30 m9.

We wschodniej części Forum Boarium, nad Cloaca Maxima, znajduje się Łuk 
Janusa, tzw. Ianus Quadrifrons. Został wzniesiony prawdopodobnie w  357  r. 
przez Konstancjusza II z  okazji jego wizyty w  Rzymie, o  czym świadczy in-
skrypcja znajdująca się dziś w kościele San Giorgio in Velabro10. Łuk wykonano 

3 Ibidem.
4 J. W. Stamper, The Architecture of Roman Temples. The Republic to the Middle Empire, Cambridge 
2005, s. 41.
5 D. Filippi, Regione VIII. Forum Romanum Magnum, [w:] Atlante di Roma Antica. I. Testi e imma-
gini, red. A. Carandini, Milano 2012, s. 171.
6 Przez obszar Forum przebiegał rów melioracyjny, Cloaca Maxima. Dzięki osuszeniu tego terenu 
możliwe stało się zwiększenie powierzchni targowiska o dolinę Circus Maximus; vide C. Bariviera, 
Regione XI. Circus Maximus, [w:] Atlante di Roma Antica, s. 432–444.
7 L. Richardson, A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, London 1992, s. 29.
8 Tłum. własne; jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia pochodzą od autorki artykułu.
9 S. Diebner, s.v. „Arcus Septimii Severi (Forum Boarium)”; „Arcus Argentariorum”; „Monumen-
tum Argentariorum”, [w:] LTUR 1, s. 105.
10 M. G. Filetici, Forum Boarium Guide, Milano 2011, s. 91.



75

Starożytne serce Rzymu: dwie świątynie na Forum Boarium

z kamienia, który następnie pokryto marmurem. Przy budowie zastosowano skle-
pienie krzyżowe. Jego obecna forma powstała po 1830 r.; na początku XIX w. 
uważano, że sklepienie było średniowieczne, więc je rozebrano. Dwie zewnętrzne 
powierzchnie każdego filara zajmują dwa rzędy półkolistych nisz, oddzielonych 
od siebie przez krajniki. Nisze zakończone są półkolistymi kopułami dekorowa-
nymi żłobkowaniami. Dodatkowo towarzyszą im małe kolumienki. Nad każdym 
przelotem widnieje klucz z  przedstawieniami: Romy, siedzącej Junony, Miner-
wy i stojącej Ceres11. Łuk Janusa znajdował się na skrzyżowaniu ulic. Prawdopo-
dobnie był miejscem odpoczynku dla handlarzy zmęczonych upałem, chcących 
zaznać trochę chłodu.

Forum Boarium odgrywało niewątpliwie bardzo ważną rolę gospodarczą 
w Rzymie w okresie Republiki i Cesarstwa. Pełniło funkcję głównego placu han-
dlowego nad Tybrem, gdzie podstawowy przedmiot kupiectwa stanowiło bydło. 
Bliskość wodnego szlaku komunikacyjnego doprowadziła do powstania w  tym 
miejscu portu handlowego, który stał się miejscem spotkań osób pochodzących 
z różnych kręgów kulturowych, zarówno Greków, jak i Fenicjan. Handlarze zby-
wali swoje rodzime produkty, nabywając inne, bardziej dla siebie egzotyczne. 
Można wręcz powiedzieć, że Forum Boarium było sercem starożytnego Rzymu.

Rynek Wołowy był miejscem publicznym, gdzie ludzie, na co dzień mieszkający 
w swoich willach na pobliskich wzgórzach, spotykali się pod opieką bóstw, Her-
kulesa i Portunusa, których świątynie są najlepiej zachowanymi republikański-
mi budynkami sakralnymi w Rzymie. Prostokątna budowla na Forum Boarium, 
położona prostopadle do Tybru, niedaleko Ponte Rotto, to świątynia Portunusa, 
rzymskiego bóstwa opiekuńczego mostów, który miał czuwać nad osobami prze-
prawiającymi się przez rzekę (il. 2)12. W dawnej literaturze przedmiotu można 
spotkać się z dedykacją świątyni Fortunie Virilis, która została tak określona przez 
Andrea Palladio (1508–1580), teoretyka architektury. Świątynia ta została wznie-
siona na fundamentach starszej budowli, datowanej na IV–III  w. p.n.e.13 Od 
ok. 872 r. była wykorzystywana jako kościół Santa Maria Egittaca. Z czasem za-
blokowano frontowe kolumny, dodano okna w ścianie celli, a wnętrze wypełniły 
freski. W połowie XVI w. budowlę użytkowali armeńscy mnisi, nie wprowadzając 

11 F. Coarelli, Rome and Environs. An Archaeological Guide, Berkeley – Los Angeles – London 2008, 
s. 321.
12 Portunus był utożsamiany z greckim Palajmonemonem. 17 sierpnia obchodzono Portunalia. Na 
reliefach widnieją przedstawienia tego boga jako młodzieńca z długimi włosami, z atrybutami w po-
staci kotwicy i węża, vide J. W. Stamper, op. cit., s. 62.
13 F. Coarelli, Rome and Environs…, s. 316.
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żadnych zmian w strukturze budynku. Jej antyczny wygląd odtworzono dopiero 
w 1930 r., kiedy usunięto wszystkie pozostałości po kościele. Wewnątrz świątyni 
pozostawiono jednak freski pochodzące z IX w.14

Świątynia Portunusa jest jońskim pseudoperipterosem tetrastylosem (il. 3). 
Została zbudowana z lokalnego tufu (półkolumny, ściany celli, fryz, gzyms) i tra-
wertynu (kolumny, architraw). Wówczas jeszcze stosowanie marmuru w budow-
nictwie rzymskim nie było rozpowszechnione. Początkowo świątynia była po-
kryta stiukiem15. Sam fundament, należący pierwotnie do poprzedniej świątyni 
znajdującej się w tym miejscu, mierzył 5 m wysokości i składał się z dziesięciu 
warstw wykonanych z tufu z Grotta Oscura16. Podium zbudowane z trawertynu 
można podzielić na cztery ułożone horyzontalnie części. Na jego całość składa 
się formowana podstawa, ortostat, gzyms zwieńczony stopniem oraz stylobat po-
kryty płytami w  opus caementicium17. Całość podium osiąga wymiary 10,5 m 
szerokości i 19,30 m długości. Cella została zaś wykonana z dużych bloków tufu. 
Jej ściany zewnętrzne ozdabiają naprzemiennie ułożone płytki. Jest to wzór, który 
w architekturze rzymskiej występował od dawna, bo już od początku IV w. p.n.e., 
czego przykładem może być Mur Serwiański. Taki układ płytek był stosowany do 
połowy I w. n.e.18

W wydłużonym planie budowli 2/3 miejsca przeznaczono na cellę, a 1/3 po-
wierzchni stylobatu obejmuje przedsionek poprzedzony schodami. W pronaosie 
znajduje się sześć kolumn jońskich, z których cztery są frontalne, a dwie umiesz-
czone w głębi przedsionka. Wzdłuż zewnętrznych, dłuższych ścian celli rozstawio-
no pięć półkolumn jońskich, wykonanych z tufu wydobywanego w okolicy rzeki 
Anio (dzisiejszej Aniene)19. Świątynię od tyłu zamykają cztery półkolumny. Ko-
lumny są wysokie na 8,20 m, a ich dolna średnica osiąga wymiary 0,85 m. Każda 
z nich liczy po 24 kanelury. Interkolumnium na krótszych ścianach jest nieco szer-
sze niż na dłuższych, uzyskując odpowiednio 2,20 m oraz 2,15 m. Kolumny stoją 
na bazach attyckich, których forma jest zgodna z opisem Witruwiusza. Wysokość 

14 M. G. Filetici, C. Vazio, Il restauro conservativo del Tempio di Portunus al Foro Boario a Roma: 
veicolo e strumento per nuove scoperte e inedite conoscenze, [w:] Attualità delle aree archeologiche: espe-
rienze e proposte. Atti del VII Convegno Nazionale (Roma, 24–26 ottobre 2013), red. A. Centroni, 
M. G. Filetici, Roma 2015, s. 61.
15 J. W. Stamper, op. cit., s. 65.
16 J. P. Adam, Le temple de Portunus au Forum Boarium, Rome 1994, s. 45.
17 Ibidem, s. 46.
18 Ibidem, s. 49.
19 F. Coarelli, Rome and Environs…, s. 316.



77

Starożytne serce Rzymu: dwie świątynie na Forum Boarium

bazy (z plintą) jest więc równa 1/2 obwodowi trzonu kolumny i podzielona na 
cztery części, tak aby 1/4 przeznaczyć na górny torus, a  3/4 na pozostałe ele-
menty bazy, gdzie 1/2 wysokości będzie zajmował torus dolny i 1/2 trochilos20. 
Woluty w świątyni Portunusa są owalne, te narożne zaś mają „czoła obustronne” 
i są widoczne z dwóch stron. Tak opisał ich wygląd Palladio, zachwycając się ich 
niesamowitą formą21. Pomiędzy wolutami w świątyni Portunusa występuje mo-
tyw kimationu. Podobne kapitele można zobaczyć w świątyni Artemidy Leuko-
phyrene w Magnezji zbudowanej przez Hermogenesa lub w świątyni Dionizosa 
w Teos22.

Belkowanie zachowało do dziś swoje właściwe modelowanie i  elementy de-
koracji stiukowej. Architraw osiąga wysokość od 51 do 62 cm. Fryz ozdabia re-
lief wykonany na gładkiej powierzchni, na którym dzisiaj widnieje przedstawie-
nie kandelabru połączonego z obu stron girlandami. Zniszczenie fryzu musiało 
nastąpić stosunkowo niedawno, ponieważ jest on jeszcze widoczny na XIX-wiecz-
nych rysunkach. Na pracy Paroboniego z 1830 r. widać dekorowany fryz z przed-
stawieniem na przemian występujących kandelabrów, bukranionów oraz erotów 
połączonych girlandami. Przedstawienie erosów i kandelabrów jest również wi-
doczne na dużo wcześniejszym rysunku wykonanym przez Giovanniego Battistę 
Montano w 1684 r. Nie pojawia się tutaj jednak dekoracja w postaci bukranio-
nów. Z kolei Palladio w swoim szkicu umieścił eroty na przemian z bukraniona-
mi, lecz bez kandelabrów. Pomiędzy erosy a głowy wołów wstawił przedstawienie 
obfitych owoców, co jest prawdopodobnie tworem jego własnej wyobraźni23. Ry-
sunki tych trzech autorów wykazują wspólną grupę motywów, ale przedstawiają 
je w  nieco odmienny sposób, zgodnie z  gustami estetycznymi epoki. Jednak 
w 1906 r. zadokumentowano już tylko opisaną wyżej dekorację w postaci samego 
kandelabru z girlandą. Z okresu republiki nie jest znane choćby jedno przedsta-
wienie tych trzech motywów tworzących jedną dekorację (eroty, kandelabry i bu-
kraniony połączone girlandą). Na podstawie źródeł ikonograficznych nie można 
powiedzieć, jakie motywy dokładnie występowały, tylko dwa czy wszystkie trzy, 
ale można domniemywać, że były one połączone girlandą z liści. Najprawdopo-
dobniej bukraniony były częścią fryzu świątyni Portunusa24. Najlepsze analogie 

20 Vitr. III 5.
21 A. Palladio, Cztery księgi o architekturze, tłum. M. Rzepińska, Warszawa 1955, s. 246.
22 A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, Greek Architecture, Milano 1996, s. 163.
23 J. P. Adam, op. cit., s. 65.
24 Ibidem, s. 76.
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do tego przedstawienia pochodzą z kamiennych sarkofagów, mniej czytelne m.in. 
ze świątyni Apollina Medicusa na Polu Marsowym oraz dekoracji grobowca Ce-
cylii Metelli przy via Appia. Z kolei na portyku prowadzącym do Term Siedmiu 
Mędrców w Ostii widnieje przedstawienie w postaci bukranionów połączonych 
ze sobą za pomocą girland, które zostały przywiązane do ich rogów. Największą 
wątpliwość w oryginalnym przedstawieniu na fryzie budzą eroty.

Denticuli, tzw. wilcze zęby, są częstym elementem dekoracji w belkowaniu 
pompejańskim. Pod nimi, w  świątyni Portunusa, występuje kimation złożony 
z  liści w  kształcie serca, pomiędzy które wstawiono szprychy. Podobne przed-
stawienie pochodzi z eksedry grobowca nr 9 w herkulańskiej nekropolii. Należy 
zauważyć, że kimation w  świątyni Portunusa posiada dodatkowe „guzki” nad 
każdym zagłębieniem szprychy. Gzyms z  kolei jest modelowany w  typie cyma 
recta, gdzie jego górna część jest wklęsła, a  dolna wypukła25. Pojawiają się tu 
również protomy w formie lwich głów wykonane w kamieniu. Pomiędzy nimi 
umieszczono wzory roślinne ze stiuku26. Na podstawie starych rysunków można 
przypuszczać, że były to dwie palmety.

Włoski archeolog R. Lanciani dowodził, że świątynia Portunusa powstała 
w 557 r. p.n.e. jako fundacja Serwiusza Tulliusza, w 214 r. p.n.e. zaś została od-
nowiona i taka jej forma zachowała się do chwili obecnej27. Większość zachowa-
nych elementów architektonicznych przemawia jednak za datowaniem świątyni 
na I w. p.n.e. Wydaje się, że jej ogólny profil ma analogie w  świątyni Jowisza 
Kapitolińskiego obok Tabularium oraz w świątyni Herkulesa w Ostii28. Obydwa 
budynki są datowane na czasy Sulli, ok. 75–70 r. p.n.e.

Stylistyka kapiteli pozwala na określenie daty powstania obiektu. Porządek 
joński dominował w architekturze rzymskiej w II w. p.n.e.29 Styl ten zaczął być 
wówczas akceptowany zarówno przez rzymskich budowniczych, jak i samych oby-
wateli. Z tego okresu pochodzi świątynia Sybilli w Tivoli, datowana na lata 150–
125 p.n.e, swoją formą bardzo zbliżona do świątyni Portunusa. Należy pamiętać, 
że Rzymianie nie naśladowali budownictwa greckiego, nie kopiowali helleni-
stycznych modeli, lecz przejmowali ich styl architektoniczny. Porządek joński był 
najczęściej wykorzystywanym stylem w architekturze do czasu rozpowszechnienia 

25 A. Marquand, On the Terms „Cyma Recta” and „Cyma Reversa”, AJA 10/3 (1906), s. 282.
26 J. P. Adam, op. cit, s. 80.
27 Ibidem, s. 102.
28 P. Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire. I. Les mo-
numents publics, Paris 1996, s. 133.
29 J. W. Stamper, op. cit, s. 66.
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się porządku korynckiego w  budownictwie świątynnym, co miało miejsce na 
początku I w. p.n.e.

Biorąc pod uwagę dekorację architektoniczną, podczas próby datowania 
świątyni Portunusa należy pamiętać, że większość informacji, którymi dzisiaj 
dysponujemy, pochodzi z XVI- i XVII-wiecznych rysunków. Na ich podstawie 
możliwe jest wykonanie rekonstrukcji elementów dekoracyjnych świątyni z cza-
sów antycznych. Zakładając, że w przeszłości bukranion, kandelabr i eroty były 
elementami dekoracyjnymi świątyni Portunusa, należy zwrócić uwagę na ich 
nietypowe zestawienie. Nigdzie jak dotąd nie odkryto dekoracji fryzu, w której 
te trzy motywy występowałyby obok siebie w sztuce Rzymu okresu republiki30 
lub w architekturze greckiej i byłyby dodatkowo zachowane in situ. Jeżeli chodzi 
o formę kimationu w świątyni Portunusa, była ona bardzo popularna w II poło-
wie II w. n.e. Podobny kształt jest widoczny m.in. w grobowcu Valeriusa Herma 
z nekropoli watykańskiej datowanej na czasy panowania dynastii Antoninów. Su-
geruje to, że w tym czasie świątynia Portunusa została poddana odnowie31.

W związku z powyższym należy sądzić, że świątynia Portunusa na Forum Bo-
arium została  wzniesiona w I w. p.n.e., być może na przełomie II–I w. p.n.e., jak 
dowodzi Stamper32. Jednak ostatnie badania wykazały, że najprawdopodobniej 
lata 80–70 p.n.e. odpowiadają najdokładniej okresowi, w którym ona powstała33. 
Wiadomym jest również, że budynek został odnowiony w II połowie II w. n.e.

Drugą świątynią znajdującą się na Forum Boarium jest świątynia Herkulesa 
(il. 4). Budynek jest zachowany w tak dobrym stanie, ponieważ, podobnie jak 
świątynia Portunusa, pełnił rolę kościoła, którego patronem stał się San Stefano. 
Zmiana nastąpiła po 1132 r. Już wtedy budowla była zachowana do 2/3 wysokości 
ściany celli, bez dachu i  marmurowego belkowania. Świątynię odnowiono 
w XII w. przy użyciu cegły, wstawiając wysokie, łukowate okna. Późniejsze prace 
remontowe odbyły się ok. 1475 r. Z tego okresu pochodzi zachowany fresk nad 
ołtarzem. W XVII  w. kościół przeszedł pod opiekę św. Maryi Najjaśniejszej dla 
uczczenia rzekomego cudu. Przywrócenie pierwotnej formy budynku nastąpiło 
na początku XIX w. dzięki architektowi G. Valadierowi34.

30 J. P. Adam, op. cit, s. 73.
31 Ibidem, s. 82.
32 J. W. Stamper, op. cit, s. 62.
33 M. G. Filetici, op. cit, s. 101.
34 R. T. Ridley, The Eagle and the Spade: Archaeology in Rome During the Napoleonic Era, Cambridge 
1992, s. 205.
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Do dziś trwa dyskusja, kto był fundatorem świątyni Herkulesa. Przypusz-
cza się, że mogła to być osoba wywodząca się z arystokracji, która brała udział 
w  jednej ze zwycięskich kampanii wojennych w  II  w. p.n.e. Zapewne funda-
tor był zwolennikiem stylu korynckiego i  chciał wznieść w  Rzymie świątynię, 
która wyróżniałaby się spośród innych i przezwyciężyłaby dominujący wówczas 
styl joński. Świątynia ta odegrała niewątpliwie ważną rolę w  dalszym rozwoju 
porządku korynckiego w architekturze Rzymu35.

Identyfikacja bóstwa, któremu została poświęcona budowla, również nie 
jest sprawą pewną. Początkowo uważano, że świątynia była poświęcona bogini 
Weście, a za jej fundację odpowiedzialny był Numa Pompiliusz. Jako że Westa 
była uważana za boginię Ziemi, poświęcone jej świątynie wznoszono na planie 
koła – na podobieństwo kuli ziemskiej36. Takie właśnie, wyraźnie okrągłe świą-
tynie Westy znajdują się do dziś na Forum Romanum oraz w Tivoli. Niektórzy 
archeolodzy uważali, że świątynia została poświęcona bogini Mater Matucie, któ-
rej kult sprawowano na przyległym do Forum Boarium Sant’Omobono37. Część 
badaczy przyjęła nazewnictwo „Okrągła Świątynia nad Tybrem” z powodu braku 
wystarczających dowodów na przypisanie świątyni konkretnemu bóstwu. Ar-
cheolog F. Coarelli dowodzi, że została ona dedykowana Herkulesowi Victorowi 
Olivariusowi38. Wszystko za sprawą marmurowej bazy pod posągiem wykonanej 
przez Scopasa, a znalezionej w 1895 r. kilka metrów od tej świątyni39. Widniała 
na niej inskrypcja, dziś zachowana fragmentarycznie: -]o Olivarius opus Scopae 
minoris40 (-]o, Olivarius, dzieło Skopasa Młodszego). Fundatorem świątyni miałby 
być wówczas żeglarz imieniem M. Octavius Herrenus, który trudnił się handlem 
oliwą41. Obecnie przypuszcza się, że świątynia została dedykowana Herkulesowi 
Victorowi.

W 1786 r. na Celiusie, podczas prac związanych z burzeniem starego muru 
w jednym z ogrodów przyległych do Ospedale del Celio, odkryto inskrypcję42. 

35 J. W. Stamper, op. cit, s. 68.
36 A. Palladio, op. cit, s. 250.
37 F. Coarelli, s.v. „Forum Boarium”, [w:] LTUR 2, s. 297.
38 Idem, Rome and Environs…, s. 318.
39 Idem, Architettura e arti figurative in Roma: 150–50 a.C., [w:] Hellenismus in Mittelitalien. Kollo-
quium in Göttingen vom 5. bis 9. Juni 1974, red. P. Zanker, vol. 1, Göttingen 1976, s. 27.
40 Cyt. za: A. Ziółkowski, Mummius’ Temple of Hercules Victor and The Round Temple on the Tiber, 
„Phoenix” 42/4 (1988), s. 312.
41 J. W. Stamper, op. cit., s. 70.
42 A. Ziółkowski, op. cit., s. 309.



81

Starożytne serce Rzymu: dwie świątynie na Forum Boarium

Została ona zapisana na płytce z trawertynu o wymiarach 0,55 x 0,60 m i doty-
czyła fundacji świątyni Herkulesa Victora przez L. Mummiusa Achaicusa. Był on 
konsulem w Atenach w 146 r. p.n.e., a następnie głównodowodzącym w wojnie 
z Achajami. Zniszczył Korynt, który stał się dla Rzymu ager publicus, a ludność 
sprzedał w niewolę43. Po powrocie do Rzymu ufundował świątynię oraz posągi 
poświęcone Herkulesowi Victorowi. Tekst inskrypcji brzmi:

L. Mummi(us) L. f. cos. duct(u)
auspicio imperioque
eius Achaia capt(a) Corinto
deleto Romam redieit
triumphans. ob hasce
res bene gestas quod
in bello voverat
hanc aedem et signu(m)
Herculis Victoris
imperator dedicat44.

Miejsce znalezienia tej inskrypcji od razu podsunęło domysł o  fundacji 
świątyni Herkulesa Victora gdzieś na wzgórzu Celius, w  sąsiedztwie Lateranu. 
Jednak na tym obszarze nie odkryto żadnych śladów archeologicznych, które 
mogłyby wskazywać na sprawowanie kultu Herkulesa. To Forum Boarium było 
centrum jego kultu w Rzymie45.

Świątynia Herkulesa Victora na Rynku Wołowym była jedną z  trzech 
ówczesnych republikańskich świątyń marmurowych. Do budowy wszyst-
kich tych budynków posłużył marmur pentelicki, łączą je również widoczne 
wpływy greckie w  rozwiązaniach architektonicznych. Najwcześniejszą z  tych 
świątyń jest ta poświęcona Jupiterowi Statorowi w  Portyku Metellusa, wznie-
siona przed 143 r. p.n.e. według projektu Hermodorosa z Salaminy46. Ten sam 

43 A. Lintott, Political History, 146–95 B.C., [w:] The Last Age of the Roman Republic, 146–43 B.C., 
red. J. A. Crook, Cambridge 1994, s. 32 (The Cambridge Ancient History, vol. 9).
44 Cyt. za: A. Ziółkowski, op. cit., s. 309; tłum.: Lucius Mummius, syn Luciusa, konsul. Pod jego woj-
skowym dowództwem i auspicjami podbito Achaję i zniszczono Korynt. Powrócił do Rzymu jako trium-
fator. Dla tych wszystkich zwycięskich czynów, zgodnie z jego przyrzeczeniem podczas wojny, dowódca 
dedykuje tę świątynię i posąg Herkulesa Victora.
45 J. B. Lott, The Neighborhoods of Augustan Rome, Cambridge 2004, s. 69.
46 P. Gros, op. cit., s. 128.
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architekt zbudował również świątynię Marsa in Circo, datowaną na ok. 132 r. p.n.e. 
W  związku z  tym prace nad świątynią Herkulesa na Forum Boarium również 
należy przypisać Hermodorosowi47. Widoczne jest także podobieństwo między sa-
mymi fundatorami tych trzech świątyń. Można je zauważyć w przydomkach, które 
zostały dodane do ich oficjalnych imion po wygranej nad danym ludem. Me-
tellus stłumił powstanie antyrzymskie w Macedonii, tworząc prowincję rzymską 
w 148–147  r. p.n.e., i dołączył do swojego imienia przydomek Macedonicus48. 
W tym samym czasie Rzym prowadził wojnę z Achajami, którą wygrał dzięki dzia-
łaniom Mummiusa, po zwycięstwie – Achaicusa. Obaj zajmowali początkowo ni-
skie miejsce w hierarchii wojskowej, ale zasłużyli się dla wygranej. Po zwycięstwie 
Metellus Macedonicus ufundował świątynię poświęconą Jupiterowi Statorowi, 
pierwszą marmurową świątynię w mieście49. Użycie tak rzadko stosowanego mate-
riału w Rzymie republikańskim świadczy o ważności budynku, jak również ma na 
celu upamiętnienie mężnych czynów fundatorów budowli. Dodatkowo, podob-
nie jak Metellus Macedonicus, Mummius Achaicus prowadził działania wojenne 
w pobliżu środkowej Attyki, skąd pochodzi marmur pentelicki – główny mate-
riał budowlany obu świątyń. Wielce prawdopodobne jest, że Mummius Achaicus 
wystawił kolejną marmurową świątynię. Odniósł przecież ogromne zwycięstwo 
nad Achajami, w  które swój wkład wniósł również Metellus. Można sądzić, że 
Mummius nie chciał wznieść budowli mniej okazałej od swojego rywala, pragnąc 
dorównać mu w działalności fundatorskiej. W 142  r. p.n.e. wraz ze Scipionem 
Aemilianusem pełnił funkcje cenzora i wystarał się o miejsce pod budowę okrągłej 
świątyni przy Portus Tiberinus50. Przełom lat 142–141 p.n.e. to również czas po-
wstania pierwszego kamiennego mostu w Rzymie, łączącego Forum Romanum 
z Zatybrzem. Zdecydowano się na wzniesienie wału na południe od Pons Aemi-
lius, którego ściany były wykonane w opus quadratum. Pośrodku zostawiono miej-
sce na odpływ dla Cloaca Maxima. Okolica zyskała na atrakcyjności.

Świątynia Herkulesa Victora jest peripterosem okrągłym (il. 5). Innymi sło-
wy jest to rzymska forma greckiej budowli typu tolosowego, która była znana 
już od IV w. p.n.e., np. z Delf, Epidauros czy Olimpii51. Zarówno peripteros, 
jak i tolos były wznoszone na planie koła. Główna różnica polega na obecności 

47 A. Ziółkowski, op. cit., s. 327.
48 A. Lintott, op. cit., s. 31.
49 J. R. Patterson, The City of Rome: From Republic to Empire, JRS 82 (1992), s. 197.
50 A. Lintott, op. cit., s. 60.
51 A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, op. cit., s. 137.
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kolumn w różnych przestrzeniach. W Grecji kolumny znajdowały się zazwyczaj 
we wnętrzu świątyni, natomiast w Rzymie były one eksponowane na zewnątrz 
budynku52. Do wnętrza świątyni prowadzi tylko jedna para drzwi znajdująca się 
pomiędzy oknami. W obecnej formie świątyni Herkulesa można dopatrzeć się 
starożytnych elementów, które przetrwały do dziś. Do 2/3 wysokości zachowały 
się oryginalne ściany celli wykonane z płytek z pentelickiego marmuru i trawer-
tynu, połączonych razem za pomocą metalowych klamer. Średnica celli równa 
jest 9,91 m. Większość trzonów kolumn i ich kapitele również są antyczne. Do 
czasów dzisiejszych nie przetrwało belkowanie. Kolumny o  wysokości 10,6 m 
zostały wykonane z marmuru pentelickiego i umieszczone na bazach attyckich, 
znajdujących się bezpośrednio na stylobacie mierzącym 16,5 m średnicy. Łącznie 
jest ich 20, nie są monolityczne, na każdą z nich składa się 5–6 bębnów różnej 
wysokości53. Ich trzony kończy listwa z  astragalem54. 11 kolumn znajdujących 
się w północno-zachodniej części kolumnady pochodzi już z okresu cesarstwa;  
zastąpiły one pierwotne kolumny zniszczone w  czasie powodzi55. Można je 
rozróżnić przez detale architektoniczne wyrzeźbione w  nieco inny sposób niż 
pierwotne, jak i przez materiał – do ich produkcji wykorzystano marmur z Luny.

Kolumny są rozstawione od siebie w odległości równej półtorej grubości ko-
lumny, tworząc tzw. pyknostylos. Według Witruwiusza była to bardzo niewygod-
na forma, gdyż: matki rodzin wstępują po stopniach, aby wznosić modły, nie mogą 
przejść między kolumnami trzymając się za ręce, lecz muszą iść jedna za drugą. Prócz 
tego gęsto rozstawione kolumny zasłaniają widok na drzwi świątyni, a nawet na same 
posągi bogów; również przejście dookoła świątyni jest utrudnione wskutek ciasnoty56.

Wszystkie bazy attyckie zostały wykonane z pentelickiego marmuru57. Najbar-
dziej nietypową ich cechą są plinty, które we frontalnej części są szersze, a zwężają 

52 J. W. Stamper, op. cit., s. 70.
53 D. E. Strong, J. B. Ward- Perkins, The Round Temple in the Forum Boarium, „Papers of the British 
School at Rome” 28 (1960), s. 9.
54 H. Abramson, The Olympieion in Athens and its Connections with Rome, „California Studies in 
Classical Antiquity” 7 (1974), s. 12.
55 J. W. Stamper, op. cit., s. 70.
56 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 2004, s. 78. Vitr. 
III 3.3: matres enim familiarum cum ad supplicationem gradibus ascendunt, non possunt per interco-
lumnia amplexae adire, nisi ordines fecerint; item valvarum aspectus abstruditur columnarum crebritate 
ipsaque signa obscurantur; item circa aedem propter angustias inpediuntur ambulationes (wyd.: Vitru-
vius, De architectura libri decem, ed. F. Krohn, Teubner, Lipsiae 1912).
57 P. Gros, op. cit., s. 129.
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się ku tyłowi58. Jeżeli chodzi o same kapitele, to w południowo-wschodniej części 
świątyni do dziś zachowane są oryginalne głowice. Charakteryzują się one szerokim 
podziałem liści, które są znacznie rozszerzone na górze oraz cechują się wyraźnie 
wyrzeźbionymi „żyłkami” (włóknami roślin). Dzwon kapitelu korynckiego jest 
złożony z dwóch rzędów liści akantu, którym dodatkowo towarzyszy osiem cau-
liculi z  wydłużonymi liśćmi wspierającymi woluty. Część liści jest wywinięta 
na zewnątrz, pozostałe pochylają się ku wnętrzu. Głowica została wyrzeźbiona 
starannie, z dbałością o najdrobniejszy szczegół, i daje efekt trójwymiarowości. 
Taka budowa kapitelu ma hellenistyczną proweniencję. Jej początków można 
dopatrywać się w Azji Mniejszej. Hekateion w Laginie jest tego najlepszym przy-
kładem59; również w Bouleuterionie w Milecie i Olimpiejonie Zeusa w Atenach 
zastosowano taką samą formę głowicy60. Największą popularnością taki kapitel 
koryncki cieszył się za panowania Antiocha IV Epifanesa (175–164/3 p.n.e.).

Jak już wcześniej zauważono, w części północno-zachodniej znajdują się ko-
lumny z młodszymi kapitelami z I w. n.e. Można je odróżnić przez klinowaty, 
wąski kształt liści, który powstał wskutek nachodzenia liści akantu na te znajdujące 
się powyżej nich. Poza tym cechą charakterystyczną dla okresu po Auguście jest 
drążenie płytkich żyłek na liściu, wykonywanie świdrem dziurek w celu rozdzie-
lenia płatków liścia oraz ostre modelowanie cauliculi. Dawniej przypuszczano, 
że taka forma została nadana kapitelom po pożarze Rzymu z 64 r. n.e., którego 
wywołanie przypisywano Neronowi. Obecnie bardziej przekonująca zdaje się być 
teoria o powodzi, która miała miejsce ok. 15 r. n.e. Wówczas duże zniszczenia 
dotknęły świątynię Herkulesa i konieczna była jej restauracja.

W  czasach średniowiecza usunięto antyczne belkowanie. Według Palladia 
miało ono charakter czysto koryncki, cechujący się przede wszystkim wypu-
kłym fryzem. W stropie perystylu zachowało się niewiele elementów antycznych. 
Wśród nich znajduje się kilka fragmentów kasetonów, w które wbudowano pa-
nele oprawione w wypukłe ramki o poprzecznym przekroju w postaci 1/4 okręgu 
lub elipsy; widoczne jest charakterystyczne modelowanie gzymsu, tzw. cyma re-
versa z wypukłą częścią górną i wklęsłą dolną61, oraz kasetony dekorowane roze-
tami z  liśćmi akantu. To znowu są elementy należące do architektury greckiej. 
Podobne formy można zauważyć w ateńskim Erechtejonie czy w marmurowym 

58 J. W. Stamper, op. cit., s. 71.
59 P. Gros, op. cit., s. 135.
60 A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, op. cit., s. 159.
61 A. Marquand, op. cit., s. 282.
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Tolosie w  Epidauros, będącym doryckim peripterosem o  korynckim belkowa-
niu. W rzymskiej architekturze taka forma belkowania jest bardzo powszechna 
i można ją spotkać chociażby w świątyni Marsa Ultora.

Jeżeli chodzi o sam dach, ma on oczywiście formę nowożytną. Jego wygląd 
można jedynie rekonstruować, opierając się na przekazie Witruwiusza: wysokość 
dachu w środku powinna być taka, żeby wysokość rotundy, nie wliczając w to kwia-
tonu na szczycie, równała się połowie średnicy całej budowli62. Z rekonstrukcji Pal-
ladia wynika, że mógł mieć on formę zbliżoną do tej z Panteonu. Istnieje również 
przypuszczenie, że dach miał kształt stożkowaty.

Konstrukcja muru celli, taka jak w  świątyni Herkulesa, ma rzadkie zasto-
sowanie w budownictwie rzymskim okresu republiki. Częściej spotyka się taką 
kombinację w czasach schyłkowego hellenizmu na terenie Grecji i Azji Mniejszej 
niż w Rzymie czy Etrurii63. Mur okrągłej świątyni na Forum Boarium charakte-
ryzuje się wyraźnym wyodrębnieniem ściany i cokołu budynku, przemiennym, 
horyzontalnym układem większych i  mniejszych kwadratów budulca oraz wy-
korzystaniem do budowy marmuru pentelickiego, który pozyskiwano z kamie-
niołomów w Attyce. W takim samym stylu wzniesiono mur świątyni Artemidy 
w Magnezji64, którego budowniczym był Hermogenes. Rzemieślnik ten nie był 
pomysłodawcą takiej konstrukcji ścian, ale w znacznym stopniu przyczynił się do 
jej rozpowszechnienia w rzymskiej architekturze, czego najlepszym przykładem 
jest ściana celli w świątyni Marsa Ultora65.

Nie wszystkie proporcje świątyni odpowiadają tym zawartym w  traktacie 
O  architekturze ksiąg dziesięć. Witruwiusz pisze: (…) trzeba na dole umieścić 
dwa stopnie i  stylobat, następnie wznieść ścianę celli odsuniętą od obwodu styloba-
tu o  jedną piątą szerokości, pozostawiając pośrodku otwór na drzwi (…)66. O  ile 
stosunek średnicy stylobatu do średnicy celli jest zgodny i prawidłowo wydzie-
lono 1/5 szerokości na obejście, to niezgodność zachodzi w wysokości kolumn: 
(…) średnica celli, nie wliczając w to ścian i obejścia, powinna być równa wysokości 

62 O architekturze…, s. 117; Vitr. IV 8.3: in medio tecti ratio ita habeatur, uti, quanta diametros totius 
operis erit futura, dimidia altitudo fiat tholi praeter florem (…).
63 H. Abramson, op. cit., s. 12.
64 A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, op. cit., s. 163.
65 J. W. Stamper, op. cit., s. 74.
66 O architekturze…, s. 117; Vitr. IV 8.2: deinde cellae paries conlocetur cum recessu eius a stylobata 
circa partem latitudinis quintam, medioque valvarum locus ad aditus relinquatur (…).
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kolumny67. Wewnętrzna średnica celli jest równa 8,33 m, a  kolumny mierzą 
10,6 m wysokości, są więc o ponad 2 m za wysokie. Dodatkowo w świątyni Her-
kulesa występuje niewłaściwa proporcja między wysokością kolumn a ich dolną 
średnicą (0,96 m). Proporcja jest równa 11,15:1, a Witruwiusz radzi, aby wynosi-
ła 10:1. Stosunek ten był stosowany w większości świątyń korynckich.

Na podstawie stylistycznej analizy wyrzeźbionych liści kapitele można podzie-
lić na dwie grupy: grupę A, tzw. spitz-gezack, liczącą 8 kapiteli, i grupę B, tzw. 
rund-gezack, liczącą 11 kapiteli68. Wszystkie należały do oryginalnej marmurowej 
świątyni, ale zostały wykonane przez różnych rzemieślników w  różnym czasie. 
Kapitele z grupy B należy umieścić w okresie po Auguście ze względu na swoiste 
cechy charakterystyczne, do których można zaliczyć m.in. występowanie płaskich 
żyłek, wywiercone dziurki w  celu podzielenia liścia nad środkową częścią cau-
liculi oraz ogólnie ostre rzeźbienie samej cauliculi. Forma woluty i  sam kształt 
liści akantu, które swoją górną częścią nakładają się na liście znajdujące się nad 
nimi, tworząc w ten sposób wąskie klinowate wgłębienie, również sugerują takie 
datowanie świątyni. W architekturze czasów Augusta nie występowały elementy 
architektoniczne na wzór zachodzących na siebie liści. Taka forma dekoracji stała 
się powszechna dopiero w czasach julijsko-klaudyjskich, po panowaniu Augusta, 
i podczas panowania dynastii flawijskiej69.

Z kolei kapitele z grupy A w żaden sposób nie pozwalają datować świątyni 
Herkulesa na I połowę I w. n.e. Podobną ich formę można zobaczyć w świątyni 
Okrągłej na Largo Argentina (świątynia B), jest ona również powszechna 
w późnohellenistycznych kapitelach na terenie Grecji i Azji Mniejszej. Kapitele 
z  obu budynków charakteryzują szerokie podziały płatów i  punkty rozpiętości 
oraz wyraźne, zaokrąglone żyłki na liściach70. Ponadto kształt ślimacznic oraz sa-
mych cauliculi z wąskimi żłobieniami, nadany kapitelom z grupy A, odpowia-
da wzorom późnohellenistycznym71. W związku z tym sądzić należy, że kapitele 
z grupy A należały do budynku od samego jego istnienia, natomiast te z grupy B 
zostały włączone na początku I w. n.e.

H. Abramson dowodził, że początki świątyni Herkulesa na Forum Boarium 
przypadają na okres Sulli (ok. 100–78 p.n.e.). Uważał on, że widoczne są dwie 

67 O architekturze…, s. 117; Vitr. IV 8.2: (…) eaque cella tantam habeat diametrum praeter parietes 
et circumitionem, quantam altitudinem columna.
68 D. E. Strong, J. B. Ward-Perkins, op. cit., s. 20.
69 Ibidem.
70 H. Abramson, op. cit., s. 14.
71 D. E. Strong, J. B. Ward-Perkins, op. cit., s. 23.
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główne drogi rozwoju formy kapitelu korynckiego w Rzymie w okresie republiki. 
Kapitel tzw. italo-koryncki posiada dwa rzędy złożone z ośmiu kręconych i boga-
to dekorowanych liści. Liście mają ostro zakończone brzegi i skręcają w kierunku 
głównego liścia. Taki sam kurs przyjmują łodygi. Woluty charakteryzują się wy-
pukłymi spiralami, a dodatkowy liść wspiera abakus. Kalathos jest niewidoczny 
z powodu przysłaniających go liści72. Taka forma kapitelu pochodzi z Wielkiej 
Grecji i Sycylii, a najdoskonalszym rzymskim przykładem jest świątynia Westy 
w Tivoli73.

Drugim typem kapitelu korynckiego w Rzymie jest tzw. koryncki kapitel nor-
malny, występujący w świątyni Herkulesa oraz innych budowlach pochodzących 
z II i  I w. p.n.e.74 W dolnym rzędzie liści ich profile mają esowaty kształt. Po-
nadto są bardziej wysunięte do przodu, jak te z górnego rzędu. Liście nie są już 
tak skręcone, jak w kapitelu tzw. italo-korynckim. Środkowe żyłki na płatkach 
oraz fałdowania powierzchni liścia są wyraźnie zaznaczone i nieregularne. Woluty 
i ślimacznice wyglądają na ściśle zwinięte, a ich zadaniem jest podtrzymywanie 
abakusa. Cauliculus wyrasta jakby tuż za środkową płaszczyzną liścia, co nie jest 
typowym motywem w sztuce rzymskiej i Grecji lądowej. Zbliżoną formę cauliculi 
można zaobserwować w Milecie na grobowcu Laodiki. Analogie do korynckie-
go kapitela normalnego odnaleźć można w  świątyni Jupitera Statora wzniesio-
nej na dziedzińcu otoczonym przez Portyk Metellusa (łac. Porticus Metelli) czy 
w świątyni Marsa nieopodal Cyrku Flaminiusza75.

Zbliżony typ belkowania ma swoje początki w  okresie klasycznym. 
Najwcześniejszym znanym przykładem jest belkowanie Erechtejonu. Analogii 
kasetonów należy szukać w  epidaurejskim Tolosie76, choć są one charaktery-
styczne dla całego okresu hellenistycznego, a  także w  rzymskiej świątyni Mar-
sa Ultora i Bazylice Emiliańskiej. Takie kasetony są już powszechne w dużych, 
marmurowych budowlach w okresie julijsko-klaudyjskim77. Wyrzeźbione dosyć 
płasko centralne rozety można porównywać z  tymi w  świątyni Westy w Tivo-
li. Kimation ze świątyni Herkulesa ma analogie w  budynkach Azji Mniejszej 

72 H. Abramson, op. cit., s. 11.
73 P. Gros, op. cit., s. 135.
74 H. Abramson, op. cit., s. 11.
75 J. P. Morel, The Transformation of Italy, 300–133 B.C. The evidence of archaeology, [w:] Rome and 
the Mediterranean to 133 B.C., red. A. E. Astin, Cambridge 1989, s. 507–508 (The Cambridge 
Ancient History, vol. 8). 
76 A. W. Lawrence, R. A. Tomlinson, op. cit., s. 139.
77 D. E. Strong, J. B. Ward-Perkins, op. cit., s. 25.
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z czasów hellenistycznych. Jego formę można opisać jako wąskie, dosyć spicza-
ste liście o kształcie jajowym, oprawione w wąską obudowę, połączone z długim 
językiem. Bardzo podobny kształt widać na architrawie Hekatejonu w Laginie 
i  na jednym z domów na Delos datowanym na II w. p.n.e. Być może to wy-
szkoleni we wschodnich ośrodkach hellenistycznych rzemieślnicy wykonali ten 
ornament78. Belkowanie świątyni Herkulesa na Forum Boarium nie pozwala więc 
na precyzyjne wydatowanie tej budowli. Opierając się na samych elementach ar-
chitektonicznych belkowania, można wyznaczyć czas powstania świątyni na lata 
100–50 p.n.e. Zapewne lepszymi datownikami są same kapitele. Powyżej opisano 
jedynie ich starszeństwo, gdzie kapitele z grupy A można datować na okres późnej 
republiki, a te z grupy B na czasy po Auguście. Jeśli prawdziwa jest teoria o fun-
dacji świątyni Herkulesa przez Mummiusa Achaicusa, budynek został wzniesiony 
ok. 140  r. p.n.e. Jednak, z  uwagi na obecne dekoracje architektoniczne, które 
wyraźnie reprezentują okres późnej republiki w sztuce, jest to data zbyt wczesna. 
Lata 80–70 p.n.e. też nie są możliwe do zaakceptowania – biorąc pod uwagę ma-
teriał, który służył do wzniesienia świątyni, oraz stylistykę i formę samych kapiteli, 
jest to czas zbyt późny. Obecnie najchętniej akceptowaną datą wyznaczającą po-
wstanie świątyni Herkulesa na Forum Boarium są lata 100–90 p.n.e.79 20 r. n.e. 
w historii budynku uznaje się za czas jego gruntownej przebudowy dokonanej 
za panowania cesarza Tyberiusza. Renowacja ta była konieczna ze względu na 
powódź, która zniszczyła budowlę.

Obecnie Forum Boarium leży w małym parku, na przecięciu ulic Lungote-
vere i Via del Teatro di Marcello, a od Tybru jest odgrodzone wysokim wałem. 
Świątynie znajdują się zatem w centrum Rzymu tuż obok Bocca della Verità i są 
jedną z głównych atrakcji turystycznych tego miasta. Dziś przeprowadzenie wy-
kopalisk w tym miejscu wydaje się niemożliwym. Nie jest wiadomym, co kryje się 
pod tak ruchliwą drogą. Miejmy nadzieję, że w przyszłość zostaną podjęte tu pra-
ce archeologiczne, dzięki którym uda się poznać pełną historię Forum Boarium.

78 Ibidem, s. 23.
79 J. W. Stamper, op. cit., s. 70.
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Materiał ikonograficzny

Il. 1. Plan Forum Boarium, źródło: F. Coarelli, s.v. „Forum Boarium”, [w:] LTUR 2, s. 462, 
fig. 124: 1. Portyk Oktawii, 2. Świątynia Apollina, 3. Świątynia Bellony, 4. Porta Catularia (?), 

5. Teatr Marcellusa, 6. Świątynia Janusa, 7. Świątynia Junony Sospity, 8. Świątynia Spes, 
9. Porticus Triumphalis, 10. Świątynia Fortuny i Mater Matuty, 11. Porta Flumentana 

i Aemiliana, 12. Świątynia Portunusa, 13. Świątynia Herkulesa, 14. Cloaca Maxima, 15. Mur 
republikański, 16. Budynki z czasów Cesarstwa, 17. Arcus Constantini (?), 18. „Brama 

Srebrników”, 19. Aedes Aemiliana Herculis, 20. Consaeptum sacellum (?), 21. Ara Maxima, 
22.  Porta Trigemina, 23. Mitreum, 24. Aedes Pompeiana Herculis (?), 25. Świątynia Ceres, 

Libera i Libery, 26. Świątynia Esculapa, 27. Pons Fabricius, 28. Pons Aemilius, 29. Pons Sublicius. 
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Paulina Stachowicz

Il. 2. Świątynia Portunusa (fot. Paulina Stachowicz).

Il. 3. Plan świątyni Portunusa, źródło: J. W. Stamper, The Architecture of Roman Temples. 
The Republic to the Middle Empire, Cambridge 2005, s. 64, il. 44.
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Starożytne serce Rzymu: dwie świątynie na Forum Boarium

Il. 4. Świątynia Herkulesa Victora (fot. Paulina Stachowicz).

Il. 5. Plan świątyni Herkulesa Victora, źródło: J. W. Stamper, The Architecture of Roman Temples. 
The Republic to the Middle Empire, Cambridge 2005, s. 71, il. 49.
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W połowie XVI w. nepot papieski, kardynał Alessandro Farnese, nabył dla swojej 
rodziny obszerne tereny na Palatynie, by stworzyć tam prawdziwie renesansowe 
ogrody1. Projektantem ich był jeden z najbardziej poważanych architektów owego 
wieku – Jacopo Barozzi zwany Vignola. Jak przystało na ludzi renesansu, zarówno 
mecenas, jak i artysta wykazywali wielkie zainteresowanie starożytnością. Vignola 
tworzył traktaty dotyczące architektury na podobieństwo monumentalnego dzie-
ła Witruwiusza, a sam pomysł na miejskie ogrody, orti – czy też, jak je w XVI w. 
nazywano z łaciny – horti, był przecież XVI-wieczną adaptacją rzymskich struk-
tur2. Ironią losu jest zatem to, że pod owymi inspirowanymi antykiem ogrodami 
pochowany został na wiele lat m.in. jeden z najwspanialszych pałaców cesarskiego 
Rzymu, określony przez R. Lancianiego, jednego z pionierów badań nad topogra-
fią Wiecznego Miasta, mianem domus Tiberiana3.

Przez Lanciańską domus Tiberiana rozumie się budowlę pochodzącą z czasów 
cesarskiego Rzymu położoną na północno-zachodniej stronie Palatynu, zamknię-
tą między Nova via na północy, tzw. Clivo Palatino oraz area Palatina na wscho-
dzie, Casa di Livia i świątynią Magna Mater na południu oraz Clivo della Vittoria 

1  C. Krause, s.v. „Domus Tiberiana”, [w:] LTUR 2, s. 191.
2  S. Bottari, s.v. „Barozzi, Jacopo, detto il Vignola”, [w:] Dizionario Biografico degli Italiani, http://
www.treccani.it/enciclopedia/barozzi-iacopo-detto-il-vignola_(Dizionario_Biografico)/ [dostęp: 
17.09.2015].
3  Cf. R. Lanciani, Forma Urbis Romae, Milano 1910, za: http://sights.seindal.dk/photo/9948f.html 
[dostęp: 22.08.2016].
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i okręgiem kościoła S. Maria Antiqua na zachodzie4. Jest ona zaledwie podstawą 
dla właściwej części budynku, która uległa zniszczeniu5.

Tworzone przez humanistów plany Palatynu już od XVI w. różnie klasyfiko-
wały ten teren, opierając się tylko w znikomym stopniu na faktycznych pozostało-
ściach, głównie zaś na zapisach źródłowych6. O poważnych teoriach, niebędących 
tylko misternymi konstrukcjami źródłowymi, tworzonymi niejako w oderwaniu 
od materialnej rzeczywistości Palatynu, można mówić dopiero od czasu pierw-
szych wykopalisk na większą skalę przeprowadzonych przez P. Rosę w połowie 
XIX w. Na ogół hipotezy te zgadzają się jednak z tym, co proponuje. Lanciani na 
swojej mapie antycznego Rzymu, czyli Forma Urbis Romae7.

Określenie to zaczerpnięto z katalogu różnorodnych źródeł wzmiankujących 
rezydencję cesarską o nazwie domus Tiberiana na Palatynie. Wśród nich wyróżnić 
można grupę tych dotyczących wydarzeń burzliwego 69 r. Chodzi tu o passusy 
z Żywotu Galby Plutarcha (1) oraz z Historiae Tacyta dotyczące spisku Otona (2), 
a także z Żywotu Witeliusza autorstwa Swetoniusza, który to Witeliusz miał z tego 
miejsca obserwować pożar Kapitolu (3):

(1) Ἐκείνῃ γὰρ ἕωθεν εὐθὺς ὁ μὲν Γάλβας ἔθυεν ἐν Παλατίῳ τῶν φίλων 

παρόντων (…). Ὀνόμαστος ἀπελεύθερος ἥκειν ἔφη καὶ περιμένειν αὐτὸν 

οἴκοι τοὺς ἀρχιτέκτονας. Ἦν δὲ σύμβολον καιροῦ, πρὸς ὃν ἔδει ἀπαντῆσαι 

τὸν Ὄθωνα τοῖς στρατιώταις. Εἰπὼν οὖν, ὅτι παλαιὰν ἐωνημένος οἰκίαν 

βούλεται τὰ ὕποπτα δεῖξαι τοῖς πωληταῖς, ἀπῆλθε, καὶ διὰ τῆς Τιβερίου 

καλουμένης οἰκίας καταβὰς ἐβάδιζεν εἰς ἀγοράν, οὗ χρυσοῦς εἱστήκει 

κίων, εἰς ὃν αἱ τετμημέναι τῆς Ἰταλίας ὁδοὶ πᾶσαι τελευτῶσιν8.

(tłum. ang.) On that day, shortly after dawn, Galba was sacrificing in the 
Palatium in the presence of his friends (…). For Otho was standing be-
hind Galba, (…) Onomastus his freedman came up and told him that the 
builders were come and were waiting for him at his house. Now, this was 
a token that the time was at hand when Otho was to meet the soldiers. With 

4  C. Krause, op. cit., s. 188.
5  Domus Tiberiana: Nuove Ricerche – Studi di Restauro, red. R. Locher, B. Sigel, t. 1, Zürich 1985, 
s. 36–37.
6  C. Cecamore, Palatium. Topografia storica del Palatino tra III sec. a.C. e I sec. d.C., Roma 2002, 
s. 188–193.
7  C. Krause, Ricerche sulla storia edilizia. Rapporto preliminare, [w:] Domus Tiberiana…, s. 73–75.
8  Plut. Gal. 24.2–4.
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the remark, then, that he had bought an old house and wished to show its 
defects to the vendors, he went away, and passing through what was called 
the house of Tiberius, went down into the forum, to where a gilded column 
stood, at which all the roads that intersect Italy terminate9.

(2) Octavo decimo kalendas Februarias sacrificanti pro aede Apollinis Gal-
bae (…), audiente Othone (…). Nec multo post libertus Onomastus nuntiat 
expectari eum ab architecto et redemptoribus, quae significatio coeuntium 
iam militum et paratae coniurationis convenerat. Otho (…) per Tiberianam 
domum in Velabrum, inde ad miliarium aureum sub aede Saturni pergit10.

Piętnastego stycznia, gdy Galba odprawiał ofiarę przed świątynią Apollina, 
(…) słyszał to Oton (…). Niedługo potem jego wyzwoleniec Onomastus 
oznajmił, że architekt i robotnicy oczekują go, co było znakiem, że zebrali się 
żołnierze, a przygotowania do spisku były zakończone. Oton (…) przeszedł 
poprzez domus Tiberiana do Velabrum, a stamtąd do miliarium aureum pod 
świątynię Saturna11.

(3) (…) cum [Vitellius] et proelium et incendium e Tiberiana prospiceret 
domo inter epulas12.

Witeliusz (…) przyglądając się bitwie i pożarowi z pałacu Tyberiusza przy 
uczcie13.

9  Plutarch, Lives, ed. and transl. B. Perrin, vol. 11, Loeb, Cambridge, Mass. – London 1926, 
s. 258–263.
10  Tac. Hist. I 27.1–2 (wyd.: Tacitus, Historiarium libri qui supersunt, Schulausgabe von K. Hera-
eus, Bd. 1, Teubner, Leipzig 1885).
11  Tłum. własne (jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia pochodzą od autorki artykułu).
12  Suet. Vit. 15.3 (wyd.: Suetonius, The Life of the Caesars, ed. and transl. J. C. Rolfe, vol. 1–2, 
Loeb, Cambridge, Mass. – London 1914).
13  Swetoniusz, Żywoty Cezarów, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1987, s. 296.
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Oprócz tego wspomina się ją kilkukrotnie w Historia Augusta jako miejsce 
zamieszkania członków rodziny panującej14 oraz w kilku inskrypcjach przypisują-
cych doń konkretnych niewolników15.

Już pobieżna analiza tych fragmentów pozwala wysnuć wniosek, że to pierw-
sza ich grupa będzie miała decydujące znaczenie dla lokalizacji domus Tiberiana 
na planie imperialnego Palatynu. Przede wszystkim wynika to z tego, że nawiązu-
ją one do innych miejsc, mniej lub bardziej identyfikowalnych, na podstawie któ-
rych można tworzyć sieć wzajemnych zależności topograficznych, niezbędnych 
przy tego typu rekonstrukcjach. Nie chcąc powtarzać tego, co zostało niejedno-
krotnie uargumentowane, ograniczę się do stwierdzenia, że na podstawie tych 
przesłanek opinio communis stanowi identyfikacja dokonana przez Lancianiego, 
która, jak już zostało wspomniane, sytuuje domus Tiberiana w północno-zachod-
niej części Palatynu16.

Opinia ta, od ugruntowania jej w Forma Urbis Romae, nie stanowiła przed-
miotu akademickiej polemiki – sporne pozostawały raczej szczegóły dotyczące 
kolejnych stopni rozwoju rezydencji oraz ich atrybucji do konkretnych cesarzy. 
Jednakże niedawno C. Cecamore wysnuła własną, zgoła inną hipotezę dotyczącą 
lokalizacji pałacu, doszukując się go na południowo-zachodnim zboczu wzgórza. 
Tam natomiast, gdzie sytuuje go Lanciani, widzi ona templum divi Augusti17.

Swoją rekonstrukcję Cecamore opiera w dużej mierze na tekstach źródłowych 
dotyczących spisku na życie Galby i zejścia Otona z Palatynu. Oprócz wspomnia-
nych już opisów Tacyta oraz Plutarcha dołącza do katalogu jeszcze ten autorstwa 
Swetoniusza:

14  SHA, Ant. P. 10.4: cum Apollonium, quem e Chalcide acciverat, ad Tiberianam domum, in qua 
habitabat, vocasset, ut ei Marcum Antoninum traderet (…) (wyd.: The Scriptores Historiae Augustae, 
ed. and transl. D. Magie, vol. 1, Loeb, Cambridge, Mass. – London 1921); tłum.: gdy Apolloniusza, 
którego sprowadził z Chalkidy, wezwał do domus Tiberiana, w którym zamieszkiwał, ażeby ten prowa-
dził Marka Antoniusza (…). SHA, Marc. 6.3: et consulem secum [Antoninus Pius] Marcum designa-
vit (…) et in Tiberianam domum transgredi iussit; tłum.: [Antoninus Pius – przyp. AT] wyznaczył 
Marka obok siebie konsulem (…) i polecił mu zamieszkać w domus Tiberiana. SHA, Ver. 2.4: educatus 
est in domo Tiberiana; tłum.: wychowany został w domus Tiberiana.
15  CIL VI, 8353, 8354, 8355.
16  Cf. chociażby C. Krause, s.v. „Domus Tiberiana”, [w:] LTUR 2, s. 192.
17  C. Cecamore, op. cit., s. 188–206.
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Ergo destinata die praemonitis consciis, ut se in Foro sub aede Saturni ad 
miliarium aureum opperirentur, mane Galbam salutavit (…). Deinde (…) 
abscessit proripuitque se postica parte Palati ad constitutum18.

Wreszcie, w wyznaczonym dniu, uprzedziwszy wspólników, aby oczekiwali 
nań pod świątynią Saturna na Forum przy złotym słupie milowym, sam ran-
kiem poszedł złożyć powitanie Galbie. (…) Z kolei na oznajmienie wyzwo-
leńca, że już nadchodzą architekci, co było umówionym znakiem, wycofał 
się (…) i wybiegł tyłami Palatynu na umówione miejsce19.

Co prawda nie pojawia się w nim dosłownie nazwa „domus Tiberiana”, jednakże 
istnieje możliwość, że dotyczy on tych samych zdarzeń. W passusie dotyczącym 
trasy przebytej przez Otona padają bardzo podobne sformułowania co u Tacy-
ta (sub aede Saturni; ad miliarium aureum). Tym samym wspomniane miejsce 
z  Żywotu Otona w  naturalny sposób stanowi istotny punkt odniesienia. Tym 
ważniejszy, że wprowadza nowe określenie, synonimiczne do domus Tiberiana, 
a mianowicie postica parte Palati.

Głównym zarzutem formułowanym przez Cecamore w  stosunku do opinio 
communis jest zła lokalizacja Velabrum przez poprzednich badaczy. Według niej 
dzielnica ta w  omawianym okresie (tj. w  I  w. n.e.) miałaby się znajdować na 
południe od obecnego kościoła S. Teodoro20. To, jej zdaniem, czyniłoby trasę 
Otona nielogiczną – żeby dojść do Velabrum, przechodząc przez północno-za-
chodnią część Palatynu, musiałby nadłożyć drogi, idąc niejako naokoło, a  po-
nadto wspiąć się na podwyższoną platformę budowli, która się tam znajdowała. 
Naturalniejszą wydaje jej się trasa prosto – przez zbocze południowo-zachodnie 
– i dlatego też tam właśnie umieszcza wspominaną przez autorów źródeł domus 
Tiberiana. Oprócz tego w zdaniu Plutarcha: (…) διὰ τῆς Τιβερίου καλουμένης 
οἰκίας καταβὰς ἐβάδιζεν εἰς ἀγοράν (passing through what was called the house of 
Tiberius, went down into the forum), widzi ona opis wędrówki Otona wzdłuż pod-
nóży Palatynu – wędrówki, do której mogłoby dojść tylko, gdyby wzmiankowany 
dom Tyberiusza znajdował się na południowo-zachodnim zboczu wzgórza21.

18  Suet. Otho, 6.3–4.
19  Żywoty Cezarów…, s. 283–284.
20  C. Cecamore, op. cit., s. 193.
21  Ibidem, s. 192–196.



98

Ada Tymińska

Tezie tej nie można odmówić pewnej dozy konsekwencji i  tego, że zmusiła 
ona przedstawicieli opinio communis do usystematyzowania swojej argumentacji, 
która, wobec długotrwałego „zastania” lokalizacji domus Tiberiana wywodzącej 
się od Lancianiego, uległa lekkiemu zatarciu. Wynikiem tej systematyzacji jest 
fragment pracy F. Coarellego, w  którym podkreśla on niemożność wytyczenia 
ostrych granic Velabrum, jak chciałaby to uczynić Cecamore22. Ponadto, w opar-
ciu o wyniki najnowszych wykopalisk prowadzonych na tym obszarze, a opisa-
nych w książce wydanej przez M. A. Tomei oraz M. G. Filetici23, obala argument 
dotyczący rzekomej konieczności wspinania się przez Otona na platformę. W la-
tach 60. I w. n.e. podstawa budowli w północno-zachodniej części Palatynu po-
przecinana była siecią kryptoportyków, jednym z których Oton z łatwością mógł 
dotrzeć do schodów prowadzących z Palatynu do doliny, gdzie znajdowało się 
Velabrum24.

Warto w tym miejscu odwołać się do pozostałości materialnych znajdujących 
się na północno-zachodnim zboczu Palatynu, a korespondujących z omawianym 
okresem, tj. bezpośrednio po panowaniu Nerona i  jego wielkich inwestycjach 
związanych z budową monumentalnej domus Aurea. Ten gigantycznych rozmia-
rów obiekt miał obejmować swym zasięgiem także i ww. obszar, stanowiąc niespo-
tykany, ze wszech miar ostentacyjny wyraz potęgi oraz pretensjonalności cesarza.

Wspomniane już wcześniej niedawne wykopaliska na omawianym obszarze 
wnoszą nowe informacje do naszego zasobu wiedzy na temat kolejnych faz po-
wstawania budowli. Szczególnie interesujący jest tu tzw. okres II, tak sklasyfiko-
wany przez szwajcarskich badaczy prowadzących tam wykopaliska z C. Krause 
na czele. W tej fazie rozbudowy dawne domy późnorepublikańskie zostały po-
chłonięte przez jednolitą konstrukcję, pozostającą w takim kształcie, przechodząc 
oczywiście kolejne zmiany, aż do końca Cesarstwa. Ze względów chronologicz-
nych został on jeszcze podzielony na dwa podokresy.

W pierwszym z nich doszło właśnie do tej zasadniczej przemiany – została 
wybudowana potężna platforma (ok. 122 x 137 m – 137 x 152 m, licząc wraz ze 
strefą przypór) i centralny kryptoportyk stanowiący część perystylu. Ponadto pod-
stawa poprzecinana była wówczas siecią pomniejszych kryptoportyków regularnie 
krzyżujących się na wzór dawnych, późnorepublikańskich ulic. Prace z drugiego 

22  Co zresztą w dużym stopniu zgadza się z ogólną interpretacją granic Velabrum dokonaną przez 
C. Angelelli oraz F. Guidobaldiego, s.v. „Velabrum”, [w:] LTUR 5, s. 103–107.
23  Domus Tiberiana. Scavi e restauri, 1990–2011, red. M. G. Filetici, M. A. Tomei, Milano 2011.
24  F. Coarelli, Palatium. Il Palatino dalle origini all’impero, Roma 2012, s. 451–454.
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podokresu stanowiły udoskonalenia i drobniejsze przemiany kompleksu. W na-
rożniku północno-zachodnim (sektor dziewiąty na planie Krausego) pojawiły się 
systemy wskazujące na istnienie tam ogrodów. Przebudowie uległ centralny kryp-
toportyk-perystyl, a w części północnej (sekt. szósty) doszło do budowy schodów 
wejściowych25.

Krause jest ostrożny, jeśli chodzi o atrybucję pierwszej z  faz do osoby kon-
kretnego cesarza. Widzi on dwie możliwości – albo była to działalność Klaudiu-
sza, nieuwzględniona zupełnie w znanych nam źródłach pisanych, albo Nerona 
z  okresu domus Transitoria. Jeśli chodzi o  okres II 2, identyfikuje go już bez 
dwuznaczności z okresem pracy nad domus Aurea26. Jednakże odkrycia dokonane 
już po publikacji jego hasła w Lexiconie przynoszą znaczne zmiany, jeśli chodzi 
o tę atrybucję.

W  okolicy zbiornika wodnego, będącego efektem przebudowy kryptopor-
tyku w fazie II 2, została odnaleziona in situ ołowiana rura nosząca inskrypcję 
TI.CLAUDI.CAES.AUG.27 Jest to niechybna wskazówka, że, jak zauważa to 
także Coarelli28, przebudowy tej dokonano jeszcze za czasów Klaudiusza29. To 
sytuowałoby okres II 1 w czasach poprzedzających panowanie tego cesarza – czyli 
w okresie władzy Kaliguli, a nawet Tyberiusza. Tym zagadnieniem chciałabym się 
zająć w dalszej części pracy, a na razie ograniczyć się do sformułowania dość oczy-
wistego wniosku – otóż w okresie bezpośrednio po panowaniu Nerona, w roku 
69, budowla na północno-zachodnim zboczu Palatynu była już monumentalną, 
jednolitą konstrukcją. Ze względu na swój plan wydaje się, że była rezydencją, na 
co wskazuje istnienie centralnego perystylu z kryptoportykiem o bardzo pokaź-
nych rozmiarach (ok. 30 x 46 m) oraz pokryty marmurem zbiornik w centrum, 
a także otaczające go ogrody oraz monumentalne wejście od Forum30.

Gdyby, jak proponuje Cecamore, szukać domus Tiberiana w  południowo-
zachodniej części Palatynu – którego małe rozmiary wydają się być swoją drogą 
niewystarczające dla rezydencji na tyle obszernej, by służyć potem kolejnym dyna-
stiom cesarzy31 – należałoby znaleźć przekonującą alternatywę dla tej identyfikacji. 

25   C. Krause, s.v. „Domus Tiberiana”, [w:] LTUR 2, s. 192–193.
26  Ibidem, s. 196.
27  F. Cerrone, Instrumentum inscriptum, [w:] Domus Tiberiana. Scavi…, s. 288.
28  F. Coarelli, op. cit., s. 463.
29  Lub oczywiście w najwcześniejszym okresie panowania Nerona.
30  C. Krause, s.v. „Domus Tiberiana”, [w:] LTUR 2, s. 197–198.
31  Cf. wspomniane już wzmianki o użytkowaniu domus Tiberiana w  czasach Antoninusa Piusa 
i jego sukcesorów w Historia Augusta.
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Pomijając już polemiki narosłe wokół lokalizacji templum divi Augusti32, z dużą 
dozą pewności można powiedzieć, że nie da się jej identyfikować z  omawianą 
budowlą ze względu na pałacowy profil tej ostatniej. Potrzeba zatem poświadczeń 
źródłowych dla istnienia innej rezydencji w tej okolicy Palatynu w omawianym 
okresie. Jednakże wobec braku takowej, trudno szukać bardziej przekonującego 
rozwiązania niż umieszczanie tam domus Tiberiana33.

Wobec tego zasadną wydaje się identyfikacja Lancianiego, który pałacowi na 
północno-zachodnim zboczu Palatynu przyporządkowuje zaczerpnięte ze źródeł 
miano domus Tiberiana. Nazwa ta, jak najbardziej autentyczna, przynosi ze sobą 
jednak kolejne problemy interpretacyjne dla historyków. Wynika to z niejasności 
w kwestii jej genezy oraz stosunku jej bryły do pałacu Kaliguli, domus Gai, który 
również miał znajdować się w tej okolicy.

W naturalny sposób zagadnienie to łączy się z kwestią datowania poszczegól-
nych faz rozwoju pałacu, a zwłaszcza opisanej już powyżej fazy II 1 – kiedy to, 
dzięki budowie monumentalnej platformy, pojawił się w  północno-zachodniej 
części Palatynu jednolity budynek o profilu rezydencyjnym, ogarniający całą tę 
przestrzeń.

Przed tą inwestycją, w  trakcie fazy I  według oznaczeń Krausego, teren ten 
pokrywała zabudowa o nieco odmiennym charakterze – była to bowiem dzielnica 
późnorepublikańskich, reprezentacyjnych rezydencji, podzielona na sektory całą 
siatką ulic (te następnie zamienią się w kryptoportyki, o których już wspomina-
łam przy okazji omawiania trasy pokonanej przez Otona w drodze do świątyni 
Saturna)34. Zachowanie tego kompleksu zawdzięczamy, jak paradoksalnie mogło-
by się wydawać, właśnie budowie monumentalnej platformy, która zwyczajnie 
objęła i przykryła cały ten teren, konserwując pod swoją powierzchnią niemal nie-
naruszoną zabudowę (oczywiście, na poziomie antycznych piwnic, gdyż wyższe 
piętra zostały ostatecznie zniszczone wraz ze stworzeniem tam Orti Farnesiani), 
którą można zbadać wnikliwiej dopiero podczas trwających obecnie wykopalisk35.

Dokładniejsze badania dzielnicy pochodzącej z czasów późnej republiki, czyli 
z okresu, z którego mamy szczególnie bogaty katalog źródeł pisanych, w dużej 
mierze autorstwa Marka Tulliusza Cycerona, sprowokowały wielu badaczy do 
formułowania różnorodnych hipotez dotyczących właścicieli owych rezydencji 

32  F. Coarelli, op. cit., s. 100–105.
33  Ibidem, s. 451–454.
34  C. Krause, s.v. „Domus Tiberiana”, [w:] LTUR 2, s. 192.
35  Ibidem, s. 195; Domus Tiberiana. Scavi…, passim.
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– zwłaszcza że na Palatynie znajdowały się m.in. domy samego mówcy oraz jego 
sąsiadów, barwnie opisywane w  licznych passusach tekstów Arpinaty. Drogą tą 
podążyli również stojący na czele szwajcarskiej misji wykopaliskowej Krause36, 
a także Coarelli37.

Hipotezy te można jednak potraktować raczej jako cokolwiek kuszące, ale 
jednak zaledwie erudycyjne konstrukcje wybitnych badaczy niż przekonujące 
teorie naukowe38. Przede wszystkim Cyceron w żadnym passusie nie daje wska-
zówek dotyczących bezwzględnej lokalizacji (tzn. niezależnej od rezydencji jego 
sąsiadów) jego domu na Palatynie, czyli dokładniejszych niż te ogólne, jak: dom 
mój ma widok na całe miasto (in conspectu prope totius urbis domus est mea)39 oraz: 
zatem doprawdy pozwolicie, by na Palatynie, a zarazem w najpiękniejszym miejscu 
miasta znajdował się ten portyk? (hanc vero in Palatio atque in pulcherrimo urbis 
loco porticum esse patiemini (…))40. Sytuowanie terytorium domus Tiberiana aku-
rat na północno-zachodnim zboczu wzgórza – konkretnie, w  sektorze ósmym 
i dziewiątym (Krause) lub tylko dziewiątym (Coarelli) według systematyki Krau-
sego, głównie ze względu na to, że akurat tam znaleziono rezydencje pochodzące 
z odpowiedniego okresu, wydaje się założeniem dość karkołomnym do dostatecz-
nego uargumentowania.

Dowodem na jego prawdziwość miałoby być jednak, obdarzone przez oby-
dwu badaczy szczególną atencją, znalezisko odkryte przy okazji najnowszych wy-
kopalisk. Chodzi tu mianowicie o  położoną w  sektorze dziewiątym betonową 
podstawę o wymiarach 11,8 x 14,7 m pokrytą blokami z trawertynu41. Krause 
jako pierwszy w swoim artykule, a za nim Coarelli, uznają to za pozostałość świą-
tyni Libertas wzniesionej przez Klodiusza w czasie wygnania Cycerona i na tym 
opierają dalszą konstrukcję teoretyczną.

Omawiana podstawa jest jednak pozbawiona konkretnych cech, które decy-
dująco informowałyby o jej przeznaczaniu. Na tej samej zasadzie, co do okręgu 
Libertas, mogła ona należeć do całkowicie innego, nieopisanego w źródłach (bo 
obojętnego z punktu widzenia interesów Cycerona), małego okręgu świątynnego 

36  C. Krause, In conspectu prope totius urbis (Cic. dom. 100.). Il tempio della Libertà e il quartiere alto 
del Palatino, „Eutopia” 1/1–2 (2001), s. 169–201.
37  F. Coarelli, op. cit., s. 303–336 (rozdz. Il quartiere occidentale del Palatino e la casa di Cicerone).
38   W tym miejscu chciałabym podziękować prof. A. Ziółkowskiemu za tę cenną uwagę.
39  Cic. Dom. 100 (wyd.: De domo sua, [w:] M. Tullius Cicero, Orationes, rec. G. Peterson, vol. 5, 
„Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis”, Oxonii 1909).
40  Cic. Dom. 103; cf. Dom. 132: in urbis clarissimo loco; tłum.: w najpiękniejszym miejscu miasta.
41  Dokładnie opisana jest ona w: C. Krause, In conspectu prope totius urbis…, s. 178–181.
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– równie dobrze mogła to być jednak konstrukcja pozbawiona sakralnego cha-
rakteru – np. część publicznego portyku lub prywatnej rezydencji. Nie można 
oczywiście wykluczyć prawdziwości teorii Krausego, jednakże w  omawianych 
okolicznościach brak jest dostatecznych dowodów na jej poparcie.

Można także zadać sobie pytanie, czy Velabrum, na które właśnie roztaczał się 
widok z późnorepublikańskiej rezydencji, położonej w sektorze dziewiątym, mo-
głoby być określone mianem pulcherrimus prospectus42, nawet biorąc poprawkę na 
całą retoryczną przesadę towarzyszącą mowie De domo sua Cycerona. Ta dzielnica 
na pewno stanowiła centrum handlu, głównie żywnością43, a w mniejszym stop-
niu także innymi towarami, takimi jak np. wyroby jubilerskie44. Charakter ten 
zachowała, jak wynika z ciągłości tych wzmianek, przez kilka stuleci, stanowiąc 
z pewnością obszar bardzo żywy i tłumnie odwiedzany45. Na tej podstawie trudno 
jednak twierdzić, że Velabrum było określane mianem najpiękniejszego miejsca 
w mieście. Wydaje się, że mogło być wręcz przeciwnie – zatłoczona handlowa 
dzielnica leżąca w wilgotnej dolinie, sprzyjającej gniciu materiałów budowlanych, 
nie mogła się równać pięknością miejscom leżącym naprzeciw innych stoków 
Palatynu, jak choćby Forum Romanum. Na tej podstawie można stwierdzić, je-
śli nawet nie to, że dom Cycerona nie mógł znajdować się w północno-zachod-
niej części Palatynu, to na pewno to, że mógł się tam nie znajdować, co poddaje 
w wątpliwość finezyjne konstrukcje Krausego i Coarellego, którzy już definityw-
nie doszukują się go ponad Velabrum.

Niezależnie od tego, do kogo w  istocie należały domy z  fazy I, w pewnym 
momencie, będącym już wyznacznikiem okresu II 1, zostały one zamknięte 

42  Cic. Dom. 116.
43  Np. Plaut. Capt. 489: omnes <de> compecto rem agunt, quasi in Velabro olearii (wyd.: Plautus, 
Vol. 1: Amphitryon. The Comedy of Asses. The Pot of Gold. The Two Bacchises. The Captives, ed. and 
transl. W. de Melo, Loeb, Cambridge, Mass. – London 2011); tłum.: wszyscy działają w tej sprawie 
zgodnie, niczym handlarze olejem w Velabrum; Curc. 482–483: in Tusco vico, ibi sunt homines qui ipsi 
sese venditant, / [in Velabro vel pistorem vel lanium vel haruspicem] (wyd.: Plautus, Vol. 2: Casina, The 
Casket Comedy, Curculio, Epidicus, The Two Menaechmuses, ed. and transl. P. Nixon, Loeb, London 
– New York 1917; v. 483 w tekście głównym uwzględnia F. Leo, vide adnotacja na s. 240, przyp. 1); 
tłum.: tam, w Vicus Tuscus, są ludzie, którzy siebie samych wystawiają na sprzedaż, [w Velabrum znaj-
dziesz i piekarza, i rzeźnika, i wróżbitę]. Hor. Sat. II 3.228–230: unguentarius, ac Tusci turba inpia 
vici, / (…), cum Velabro omne macellum, / mane domum veniant (wyd.: The Works of Horace, ed. and 
transl. C. Smart, vol. 2, Philadelphia 1836); tłum.: sprzedawca perfum i banda z vicus Tuscus, (…) 
z całym Velabrum niech przychodzą rano do jego domu. Spośród źródeł epigraficznych natomiast CIL 
VI 9671.
44  CIL VI 9184, 37803.
45  C. Angelelli, F. Guidobaldi, op. cit., s. 103, 107–108.
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w obrębie monumentalnej platformy, na której stanęła jednolita rezydencja ce-
sarska, obdarzona dość enigmatyczną, jeśli idzie o  jej pochodzenie i  podstawy 
historyczne, nazwą „domus Tiberiana”. Kwestią osobnych rozważań jest także to, 
któremu z cesarzy przypisywać tę wielką inwestycję, jaką była całkowita reorga-
nizacja północno-zachodniej części Palatynu oraz budowa pierwszego unitarnego 
pałacu cesarskiego.

Najprostszym wyjaśnieniem byłaby w  tym miejscu atrybucja tej inwestycji 
cesarzowi Tyberiuszowi, która wskutek tego zostałaby obdarzona jego imieniem. 
Jak już zostało wspomniane, najnowsze wykopaliska nie wykluczają takiego da-
towania, umieszczając tę fazę przed panowaniem Klaudiusza, a zatem w okresie 
rządów Kaliguli lub właśnie Tyberiusza. Ponadto wiemy, na podstawie wzmianki 
Swetoniusza, że ten, którego imię miał przyjąć pałac, urodził się w domu swojego 
ojca – właśnie na Palatynie: [Tiberius – uzup. AT] natus est Romae in Palatio XVI. 
Kal. Dec.46 Ta uwaga pozwala domniemywać ze sporą dozą prawdopodobieństwa, 
że Tyberiusz, jako starszy z dwóch synów zmarłego w 33 r. p.n.e. Tyberiusza Ne-
rona oraz Liwii, odziedziczył tę posiadłość, a zatem był właścicielem działki na 
Palatynie, która wcześniej nie należała do cesarza i mogła być określona nazwą 
„Tiberiana”, by odróżnić ją od tej wchodzącej w skład dóbr imperialnych jeszcze 
za Augusta.

To rozwiązanie nie wytrzymuje jednak konfrontacji ze źródłami pisanymi 
dotyczącymi działalności Tyberiusza. Brakuje w nich wzmianek o jakiejkolwiek 
aktywności budowlanej – jedynie ten sam Swetoniusz ogranicza się do stwierdze-
nia, że cesarz wybudował kompleks świątynny divi Augusti oraz dokonał odbu-
dowy teatru Pompejusza47. Gdyby rzeczywiście także jego dziełem była budowa 
w najbardziej reprezentacyjnym miejscu antycznego Rzymu, na zboczu Palatynu 
graniczącym z Forum Romanum, imponującej rezydencji, zapewne znalazłyby się 
o tym jakiekolwiek wzmianki źródłowe. Na podstawie tego argumentum ex silen-
tio możemy ze sporą dozą prawdopodobieństwa wykluczyć genezę nazwy „domus 
Tiberiana” opierającą się na wskazaniu Tyberiusza jako pierwszego konstruktora 
unitarnego pałacu.

46  Suet. Tib. 5; Żywoty Cezarów…, s. 137: Przyszedł on (Tyberiusz) na świat w Rzymie, na Palatynie, 
w dniu szesnastym przed kalendami grudniowymi (…).
47  Suet. Tib. 47: Princeps neque opera ulla magnifica fecit – nam et quae sola susceperat, Augusti tem-
plum restitutionemque Pompeiani theatri, imperfecta post tot annos reliquit – neque spectacula omnino 
edidit; Żywoty Cezarów…, s. 157: Jako prynceps nie wystawił żadnych wspaniałych budowli (nawet te, 
które zaczął: świątynię Augusta i odbudowę teatru Pompejusza, pozostawił nie skończone po tylu latach). 
Nie urządzał też w ogóle żadnych widowisk.
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Cesarz, o  którym wiemy natomiast z  całą pewnością, że prowadził aktyw-
ność budowlaną, i to na doprawdy wielką skalę, to następca Tyberiusza, Kaligula. 
Szczególnym obiektem jego działalności był reprezentacyjny pałac, domus Cai. 
Żyjący w  tej epoce Pliniusz Starszy przyrównał tę rezydencję do budowanego 
niedługo potem domus Aurea Nerona48.

Tym, co zasługuje na szczególną uwagę w tym passusie Pliniusza, jest użycie 
przezeń czasownika cingo, -ere, -xi, -ctum. Dzięki temu, że znamy ogólny projekt 
domus Aurea, która miała właśnie „opasywać” olbrzymi obszar siecią połączonych 
ze sobą konstrukcji i kompleksów, wydzielając w ten sposób rozległą część miasta 
na użytek cesarza oraz jego otoczenia, możemy wnioskować o tym, że podobny 
charakter miało też założenie konstruowane przez Kaligulę.

To przekonanie znajduje całkowite potwierdzenie w słynnym passusie Sweto-
niusza, w którym opowiada on o budowie niezwykłego mostu łączącego Palatyn 
z Kapitolem w celu zaproszenia Jowisza do wspólnego zamieszkania z cesarzem 
oraz o zainicjowaniu budowy nowego pałacu właśnie na drugim ze wzgórz49. Wy-
nika z tego, że Kaligula miał równie ambitne plany budowlane co jego siostrze-
niec, i choć szybka śmierć nie pozwoliła mu ich ukończyć, to z całą pewnością 
zdążył on przeprowadzić kilka spektakularnych inicjatyw.

Jak wiemy z  przytoczonego passusu Swetoniusza, domus Cai, stanowiąca 
trzon dalszych działań cesarza, znajdowała się na Palatynie, a konkretnie w jego 
północno-zachodniej części – tej, którą obecnie zajmują Orti Farnesiani. Wnio-
skujemy to na podstawie relacji o budowie mostu, a także nieco wcześniejszego, 
umieszczonego w tym samym rozdziale opisu niezwykłego westybulu cesarskiej 
rezydencji: partem Palatii ad Forum usque promovit, atque aede Castoris et Pollucis 

48  Plin. HN, XXXVI 111: bis vidimus urbem totam cingi domibus principum Gai et Neronis (…) 
(wyd.: C. Plinius Secundus, Naturalis historiae libri XXXVII, rec. et ed. C. Mayhoff, vol. 5, Teubner, 
Lipsiae 1897); tłum.: dwukrotnie widzieliśmy, jak całe miasto opasane było przez domy cesarzy Gajusza 
i Nerona.
49  Suet. Cal. 22.2: verum admonitus et principum et regum se excessisse fastigium, divinam ex eo ma-
iestatem asserere sibi coepit; datoque negotio, ut simulacra numinum religione et arte praeclara, inter 
quae Olympii Iovis, apportarentur e Graecia, quibus capite dempto suum imponeret, partem Palatii ad 
Forum usque promovit, atque aede Castoris et Pollucis in vestibulum transfigurata, consistens saepe inter 
fratres deos, medium adorandum se adeuntibus exhibebat; Żywoty Cezarów…, s. 183: dopiero prze-
konano go uwagą, że przecież jego władza przewyższyła świetność książąt i królów. Odtąd zaczął sobie 
przypisywać majestat boski. Rozkazał sprowadzić z Grecji posągi bogów, wyjątkowo znane ze świetności 
i artystycznego wykonania, między innymi posąg Jowisza Olimpijskiego. Usunąwszy im głowy osadził 
wszędzie swoją. Z kolei część Palatynu rozszerzył aż po forum, świątynię Kastora i Poluksa zamieniwszy 
na przedsionek swojego pałacu. Zasiadając często między braćmi bogami łaskawie pozwalał odwiedza-
jącym oddawać sobie cześć pospołu z nimi.
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in vestibulum transfigurata50, której historyczność potwierdza także Kasjusz Dion, 
pisząc: τό τε Διοσκόρειον τὸ ἐν τῇ ἀγορᾷ τῇ Ῥωμαίᾳ ὂν διατεμὼν διὰ μέσου τῶν 
ἀγαλμάτων ἔσοδον δι᾽ αὐτοῦ ἐς τὸ παλάτιον ἐποιήσατο, ὅπως καὶ πυλωροὺς 
τοὺς Διοσκόρους, ὥς γε καὶ ἔλεγεν, ἔχῃ51.

Świątynia Kastora i Polluksa stoi po dziś dzień, natomiast najbliższa jej część 
Palatynu to oczywiście ta północno-zachodnia, właściwa dla domus Tiberiana. 
Pomiędzy nią a wzgórzem wznosi się natomiast kompleks Santa Maria Antiqua 
– zespół kilku połączonych ze sobą pomieszczeń pochodzący z epoki Domicja-
na, którego przeznaczenie pozostaje niejasne52. Jednakże w  czasie wykopalisk 
G. Lugliego odnaleziono w tej okolicy pozostałości starszych konstrukcji: m.in. 
marmurową piscina, oznaczoną stemplami z epoki wczesnocesarskiej. Znalezie-
nie w niej odłamka z inskrypcją [ger]MANICI F[ilius]53 doprowadziło badaczy, 
takich jak Ch. Hülsen i E. van Deman, do połączenia tej konstrukcji z osobą 
Kaliguli. Jak słusznie zauważa H. Hurst, piscina wypełniona była różnorodnymi 
odpadkami, które mogły trafić tam przypadkowo, dlatego też nie może być to 
decydujący dowód na interwencję akurat tego cesarza54.

Wykopaliska prowadzone pod koniec XX w. poszerzyły naszą wiedzę o tym 
obszarze, zaopatrując nas w informację, że piscina Lugliego znajdowała się w jed-
nym kompleksie ze współczesnymi jej tzw. atrium (27 x 22,5 m), zaopatrzonym 
w niezachowane impluvium, oraz innymi pomieszczeniami, spośród których nie 
wszystkie zostały odsłonięte. Dzięki odkryciu pozostałości ceramiki oraz lamp 
można dla tego kompleksu wyznaczyć dość konkretny terminus post quem na 
II połowę lat 20. I w. n.e.55

To wszystko pozwala połączyć ten „przeddomicjański” kompleks z aktywno-
ścią budowlaną Kaliguli, a bardziej precyzyjnie – z przekształceniem Świątyni Ka-
storów w reprezentacyjny westybul jego potężnego pałacu, co zresztą czyni opinio 
communis. Wynika z tego, że domus Cai obejmowała nie tylko obszar prostokątnej 

50  Ibidem.
51  Cass. Dio, LIX 28.5 (wyd.: Dio, Roman History, ed. and transl. E. Cary, vol. 7, Loeb, Cambridge, 
Mass. – London 1924); Roman History…, s. 355–356: he cut in two the temple of Castor and Pollux 
in the Roman Forum and made through it an approach to the palace running directly between the two 
statues, in order, as he was wont to say, that he might have the Dioscuri for gate-keepers.
52  H. Hurst, s.v. „Domus Tiberiana. Forum Extension”, [w:] LTUR 2, s. 197–199.
53  H. Hurst, s.v. „Domus Gai”, [w:] LTUR 2, s. 107.
54  Ibidem.
55  Ibidem, s. 107–108.
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platformy domus Tiberiana, ale sięgała też (przynajmniej w zamierzeniach) usque 
ad Forum i miała ambicję przyłączenia także Wzgórza Kapitolińskiego.

Pamiętając o tym, że do budowy podstawy pałacu imperialnego z północno-
-zachodniej części Palatynu doszło na pewno przed panowaniem Nerona, a także 
biorąc pod uwagę rozmach planów Kaliguli i to, że jeśli chodzi o jego następcę 
Klaudiusza, podobnie jak w przypadku Tyberiusza, źródła nie wspominają o spe-
cjalnej aktywności budowlanej, logicznym wydaje się przypisanie tej inicjatywy 
właśnie synowi Germanika. Co do tej tezy nie ma jednak całkowitej zgodności 
wśród badaczy – w tym momencie warto przytoczyć stanowisko T. P. Wisemana 
oparte na opowieści Józefa Flawiusza dotyczącej spisku Kasjusza Cherei56.

Angielski uczony przede wszystkim zwraca uwagę na wzmiankę towarzyszącą 
passusowi o tym, że mordercy Kaliguli przybyli do domu Germanika, w której 
Józef Flawiusz nadmienia, iż w czasach tego cesarza pałac był zbudowany z wielu 
części noszących imiona ich budowniczych lub dawnych właścicieli57.

Ponadto Wiseman powołuje się na użycie przez Swetoniusza, gdy ten opowia-
da o miejscu dokonania morderstwa, słowa crypta58. Ze względu na obecność chó-
ru odbywającego tam próby, Wiseman tłumaczy to określenie jako podziemne 
pomieszczenie, a z całą pewnością niezakryte przejście. Wskutek takiego rozumo-
wania dochodzi on do wniosku, że nie da się tego pogodzić z zastosowanym przez 
Józefa Flawiusza słowem στενωπός59. To ostatnie tłumaczy on jako ‘ulicę’, utożsa-
miając ją z jedną z ulic publicznych znajdujących się pomiędzy poszczególnymi, 
oddzielonymi od siebie elementami pałacu Kaliguli.

Z  takim stanowiskiem polemizuje Coarelli60. Jego argumenty, którymi od-
piera uwagi angielskiego badacza, oparte są w dużej mierze na wspominanych 
już fragmentach dotyczących rozbudowy pałacu aż po Forum oraz, jeśli chodzi 
o kwestię zastosowania słowa crypta, o analizę filologiczną. O ile one same wydają 

56  T. P. Wiseman, Commentary, [w:] Flavius Josephus, Death of an Emperor, transl. and comm. 
T. P. Wiseman, Exeter 1991, s. 62–65 (Exeter Studies in History No. 30).
57  Ios. AI, XIX 117.
58  Suet. Cal. 58.1: cum in crypta, per quam transeundum erat, pueri nobiles ex Asia ad edendas in 
scaena operas evocati praepararentur (…); Żywoty Cezarów…, s. 202: tymczasem w krytej galerii, przez 
którą należało przejść, przygotowywały się do występu pacholęta znakomitych rodów, sprowadzone z Azji 
na popisy sceniczne.
59  Ios. AI, XIX 103.
60  F. Coarelli, op. cit., s. 456–461.
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się być przekonujące, zwłaszcza w kontekście niedawnych odkryć archeologicz-
nych także przezeń wspomnianych61, o tyle wyciąga on również nieco dalej idące 
wnioski.

Coarelli powołuje się na drobny fragment z Acta fratrum Arvalium, wzmian-
kujący ofiarę, którą złożył Kaligula domo sua quae fuit Ti. Caesaris avi (w swoim 
domu, który należał do jego dziadka, Tyberiusza Cezara)62. Coarelli czyni tu uwagę, 
że niemożliwym jest, by ta wzmianka dotyczyła tylko domu, w którym urodził się 
Tyberiusz, a który należał do jego ojca. Widzi w tym raczej dowód na inicjatywę 
tego właśnie cesarza w kwestii, choćby częściowej, budowy unitarnej podstawy 
domus Tiberiana. Wydaje się jednak, że ten drobny fragment jest za mało jed-
noznaczny, by wysnuwać tak daleko idące wnioski, zwłaszcza wobec wyżej już 
opisanego braku świadectw na działalność budowlaną tego cesarza na tak wielką 
skalę. Bardziej prawdopodobnym wydaje się, że za Tyberiusza północno-zachod-
nia część Palatynu miała taki charakter, jakiego Wiseman doszukuje się w czasach 
Kaliguli, czyli dość niespójnego konglomeratu pojedynczych rezydencji, jednak 
należących do cesarza.

Argumentacja Coarellego dotycząca passusu XIX 117 z  Antiquitates Iuda-
icae Józefa Flawiusza jest bardzo prosta i przekonująca, jako że odwołuje się on 
do dosłownej lektury źródła. Zwraca bowiem uwagę na to, że autor pisze nie 
o poszczególnych budynkach czy jakimś luźniejszym kompleksie, ale dosłownie 
o pałacu – jednym budynku, tylko posiadającym różne części63. Analiza samej 
formy domus Tiberiana w interesującej nas fazie II 1 może potwierdzać tę wersję. 
Obecna fasada pochodzi bowiem dopiero z czasów Domicjana, tj. z okresu IV 
według chronologii względnej Krausego. Wcześniej dawne domy republikańskie, 
mimo że wchłonięte przez podstawę domus Tiberiana, mogły być jeszcze widocz-
ne, stanowiąc inspirację dla nazw poszczególnych części pałacu – zwłaszcza że na 
tym etapie wspomnienia o dawnych ich właścicielach były jeszcze z całą pewno-
ścią dość świeże.

Na podstawie niebezpośrednich, lecz kompletnych i zgodnych świadectw ar-
cheologicznych oraz źródłowych, możemy zatem wysunąć wniosek o połączeniu 
fazy II 1 historii konstrukcji domus Tiberiana, a zatem budowy pierwszego pa-
łacu o charakterze unitarnym, z aktywnością Kaliguli, który na terenach odzie-
dziczonych po poprzedniku realizował część swojej monumentalnej inicjatywy. 

61  Ibidem, s. 463.
62  Ibidem, s. 456.
63  Ibidem, s. 459.
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W związku z tym należy jednak wyjaśnić zastosowanie nazwy domus Tiberiana 
dla całego kompleksu, a nie tylko dla jakiejś jego części, jak w przypadku „domu 
Germanika” ze wspomnianego passusu Józefa Flawiusza.

Przede wszystkim należy zaznaczyć z całą stanowczością, że określenie to po-
jawia się w źródłach pisanych w tym kształcie dopiero wraz ze wspomnianymi na 
początku dziełami Tacyta oraz Swetoniusza, a zatem ok. 100 r. n.e. W odniesieniu 
do wydarzeń wcześniejszych, w stosunku do niedoprecyzowanej toponimicznie 
rezydencji cesarskiej na Palatynie używa się takich nazw, jak: Palatinae domus64, 
(Cai) Caesaris domus in Palatio65, a być może także samo Palatium66. W tym kon-
tekście warto wspomnieć także o wydarzeniach, które różni autorzy sytuują pro 
gradibus Palatii (‘przy schodach pałacu’) – ogłoszeniu Nerona cesarzem67 oraz nie-
doszłej abdykacji Witeliusza68. Biorąc pod uwagę użycie przez Swetoniusza w od-
niesieniu do spisku Pizona niemal identycznie brzmiącego zwrotu pro gradibus 
domus („przy schodach domu”), można z dużą dozą prawdopodobieństwa przy-
puszczać, że w tych passusach Palatium możemy identyfikować nie tyle z samym 
Palatynem sensu largo, co z pałacem cesarskim na nim się znajdującym.

Warto przytoczyć tu zdanie Krausego, który zwraca uwagę, że piszący przed 
rokiem 79 n.e. Pliniusz Starszy w odniesieniu do rezydencji cesarskiej na Palaty-
nie zawsze używa określenia domus. Palatium zaś na większą skalę wprowadzają 
Tacyt oraz Swetoniusz, których dzieła powstały już w epoce Trajana – ci sami, 
którzy jako pierwsi używają określenia „domus Tiberiana”69.

W celu wyjaśnienia tego zjawiska oraz postawienia hipotezy dotyczącej genezy 
takiej, a nie innej nazwy dla pałacu położonego na północno-zachodnim krańcu 
Palatynu, należy opisać dalsze etapy powstawania kompleksu. Chodzi mianowicie 
o okres dzielący budowę unitarnej podstawy za Kaliguli od pierwszego zastosowa-
nia w źródle piśmiennym wyrażenia „domus Tiberiana”.

Wiadomym jest, że domus Cai uległ poważnemu zniszczeniu w pierwszym po-
żarze Palatynu, który miał miejsce przed tym najsłynniejszym z roku 64, o czym 
pisali zarówno Pliniusz Starszy (consumptam eam priore incendio Caesaris domus 

64  Suet. Cl. 17.3.
65  Plin. HN, XXXV 83.
66  Np.: Tac. Ann. I 13; II 34; VI 23; Suet. Tib. 54.2; Ot. 6.1, 7.1, 8.2; Vit. 16.1.
67  Suet. Ner. 8.
68  Suet. Vit. 15.2; Tac. Hist. III 74.
69  C. Krause, s.v. „Domus Tiberiana”, [w:] LTUR 2, s. 189.
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in Palatio audio)70, jak i Swetoniusz (donec ipsa domus incendio consumpta sit)71. 
Prawdopodobnie chodzi tu o niespokojny okres bezpośrednio po śmierci cesarza 
w 41 r. W przypadku jego następcy, Klaudiusza, nie mamy żadnych poświadczeń 
dotyczących jego aktywności budowlanej w zakresie rezydencji cesarskiej na Pala-
tynie72. W sprzeczności z tym zdają się stać wspomniane już najnowsze znaleziska 
archeologiczne, wskazujące na atrybucję właśnie temu cesarzowi fazy II 2, czy-
li pierwszej przebudowy jednolitej podstawy na tyle dużej, że jej poświadczenie 
znajdujemy w materiale archeologicznym.

Oprócz wzmiankowanej wcześniej przebudowy wewnętrznego kryptopor-
tyku obejmowała ona także swoim planem: rearanżację północno-zachodniego 
narożnika podstawy (sekt. dziewiąty) w  ogród, stworzenie w  narożniku 
południowo-wschodnim (sekt. pierwszy) ptaszarni oraz przebudowę schodów 
prowadzących na platformę od strony Forum (sekt. dwunasty)73. Biorąc pod 
uwagę istnienie monumentalnego perystylu w centrum platformy, potwierdzone 
przez zwierciadlaną konstrukcję kryptoportyku centralnego, można wyobrazić 
sobie istniejący w tym okresie pałac jako otoczony ogrodami i skierowany swoją 
fasadą reprezentacyjną na północ, w stronę Forum74.

Jak zatem wytłumaczyć brak poświadczeń o aktywności budowlanej Klaudiu-
sza w źródłach pisanych? Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem tej zagad-
ki jest przyjęcie, że inicjatywa związana z przebudową palatyńskiego pałacu była 
dziełem dopiero jego następcy – Nerona. To, że rura użyta przy budowie nosi na-
pis TI.CLAUDI.CAES.AUG., nie neguje prawdziwości podobnej hipotezy, a tyl-
ko pozwala na dokładniejszą datację tej interwencji, sytuując ją na początku pa-
nowania nowego cesarza, kiedy jeszcze dostępne były niewykorzystane materiały 

70  Plin. HN, XXXV.83; tłum.: słyszałem, że spłonęła ona we wcześniejszym pożarze domu Cezara na 
Palatynie.
71  Suet. Cal. 59; Żywoty Cezarów…, s. 203: (…) wreszcie sam dom spłonął w pożarze.
72  Wiadomo tylko, że po wyprawie na Brytanię zawiesił on corona navalis przed wejściem do swoje-
go palatyńskiego pałacu. Suet. Cl. 17: ad cuius spectaculum commeare in urbem non solum praesidibus 
provinciarum permisit, verum etiam exulibus quibusdam; atque inter hostilia spolia navalem coronam 
fastigio Palatinae domus iuxta civicam fixit, traiecti et quasi domiti Oceani insigne; Żywoty Cezarów…, 
s. 215: na oglądanie tego triumfu pozwolił przybyć do stolicy nie tylko zarządcom prowincyj, lecz nawet 
pewnym wygnańcom. Wśród łupów nieprzyjacielskich na przyczółku swego pałacu palatyńskiego przybić 
kazał obok wieńca obywatelskiego jeszcze wieniec tzw. okrętowy jako symbol przeprawy i  jak gdyby 
zwycięstwa nad Oceanem.
73  C. Krause, op. cit., s. 193.
74  Idem, Domus Tiberiana. Il primo palazzo imperiale sul Palatino, [w:] Il Palatino: area sacra sud-
-ovest e Domus Tiberiana, red. C. Giavarini, Roma 1998, s. 268.



110

Ada Tymińska

budowlane, wyprodukowane za jego poprzednika. To przyporządkowywałoby 
przynajmniej początek owej inicjatywy już konstrukcji domus Transitoria.

Powiązanie fazy II 2 z osobą cesarza Nerona znajduje, w przeciwieństwie do 
Klaudiuszowej atrybucji, poświadczenie w źródłach pisanych. W przypadku cza-
sów przed 64 r. jest to w szczególności passus z Żywotu Nerona Swetoniusza, który 
pisze, że ów cesarz domum a Palatium Esquilina usque fecit quam primo Transito-
riam75. Tacyt natomiast wspomina, że w wielkim pożarze zniszczony został pałac 
cesarza, który łączył Palatyn i ogrody Mecenasa76.

Ta ostatnia wzmianka jest ciekawa także z innego powodu. Wskazuje ona na 
to, że Neron w pewien sposób zerwał z  tradycją, przekraczając granicę ustalo-
nych typów architektonicznych poprzez połączenie rezydencjalnej willi (pałacu) 
z tradycyjnie podmiejskimi horti. Jest to o tyle znaczące, że przebudowa domus 
Tiberiana w  fazie II 2 polegała właśnie na tym, iż pewną część platformy za-
aranżowano w ogrody. Czy więc Neron dokonał architektonicznej fuzji typów 
także w mniejszej skali, na przestrzeni samego kompleksu? Nie można stwierdzić 
tego z całą stanowczością, jednakże nic nie wyklucza takiego rozwiązania, którego 
przyjęcie wiąże jeszcze mocniej tę przebudowę z następcą Klaudiusza.

Interwencje budowlane Nerona w  pałacu były prowadzone także po poża-
rze z 64  r., którego ofiarą padł zresztą ten obiekt77. Palatyńska rezydencja była 
z całą pewnością częścią wielkiego założenia domus Aurea, którego realizację prze-
rwała śmierć cesarza. Bazując na monumentalnym charakterze domus Tiberiana 

75  Suet. Ner. 31.1: non in alia re tamen damnosior quam in aedificando domum a Palatio Esquilias 
usque fecit, quam primo Transitoriam, mox incendio absumptam restitutamque Auream nominavit; 
Żywoty Cezarów…, s. 251: jednak na żadnym innym polu nie okazał się tak szkodliwy, jak w zakresie 
budownictwa. Swój pałac wzniósł na przestrzeni od Palatynu aż do Eskwiliów. Nazwał go najpierw 
„Przechodnim”. Wkrótce ten pałac uległ pożarowi. Gdy został odbudowany, Nero nadał mu nazwę: 
„Złoty”.
76  Tac. Ann. XV 39: eo in tempore Nero Antii agens non ante in urbem regressus est, quam domui eius, 
qua Palatium et Maecenatis hortos continuaverat, ignis propinquaret (wyd.: Tacitus, The Histories. The 
Annals, ed. and transl. C. H. Moore, J. Jackson, vol. 4, Loeb, Cambridge, Mass. – London 1967); 
Tacyt, Wybór pism, przeł. S. Hammer, Wrocław 1953, s. 177: Neron, bawiąc podówczas w Ancjum, 
nie pierwej wrócił do stolicy, aż ogień zbliżał się do jego pałacu, który wybudował, łącząc Palatyn z ogro-
dami Mecenasa.
77  Tac. Ann. XV 39. Cass. Dio, LXII 18.2: τοιούτῳ μὲν δὴ πάθει τότε ἡ πόλις ἐχρήσατο οἵῳ οὔτε 
πρότερόν ποτε οὔθ᾽ ὕστερον, πλὴν τοῦ Γαλατικοῦ. Τό τε γὰρ Παλάτιον τὸ ὄρος σύμπαν καὶ τὸ 
θέατρον τοῦ Ταύρου τῆς τε λοιπῆς πόλεως τὰ δύο που μέρη ἐκαύθη (wyd.: Dio, Roman Histo-
ry, ed. and transl. E. Cary, vol. 8, Loeb, Cambridge, Mass. – London 1927); Roman History…, 
s. 116–117: the whole Palatine hill, the theatre of Taurus, and nearly two-thirds of the remainder of the 
city were burned, and countless persons perished.
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w omawianym okresie, Krause sformułował nawet hipotezę zakładającą, że sta-
nowiła ona publiczną część kompleksu cesarskiego, podczas gdy rezydencja na 
Eskwilinie przeznaczona była do celów prywatnych (analogicznie do przypusz-
czanej zależności domus Flavia – domus Augustana w czasach Domicjana)78. Jest 
to dość ciekawe przypuszczenie, opierające się jednak w dużej mierze na zasto-
sowaniu analogii, a  tylko w małym stopniu na realnych przesłankach, a zatem 
niemożliwe do zweryfikowania – przynajmniej przy obecnym stanie badań.

Po przełomowym roku 69, zwieńczonym dojściem do władzy Wespazjana, 
domus Tiberiana, jak stwierdza Krause, najprawdopodobniej stała się od pewne-
go momentu siedzibą młodszego z synów cesarza, Domicjana79. Powołuje się on 
na Tacyta, który pisze, że nomen sedemque Caesaris Domitianus acceperat (…)80. 
Identyfikacja wzmiankowanej sedes Caesaris z domus Tiberiana jest uzasadniona 
w związku z uwagami, że sam cesarz Wespazjan rezygnował z przebywania na Pa-
latynie, preferując horti Sallustiani81, podczas gdy starszy z jego synów i następca 
– Tytus – zamieszkiwał domus Titi82.

Właśnie na te lata przypada okres III rozbudowy domus Tiberiana, który cha-
rakteryzuje się bardzo poważnymi zmianami w stosunku do oryginalnego planu. 
Kryptoportyk centralny zamieniony zostaje w  zakończoną absydą zabudowaną 
aulę. Jednakże ważniejsza jest inna transformacja: rezygnuje się z monumental-
nego charakteru północnej, wychodzącej na Forum, fasady, a  schody z  sektora 
dwunastego zostają zastąpione przez kompleks o charakterze termalnym83. Prze-
budowa, do jakiej na jego terenie dochodzi, pozwala wyodrębnić w ramach okre-
su także fazę III 284.

Na podstawie materiału archeologicznego okres ten może zostać przypisa-
ny czasom Wespazjana. Krause zwraca uwagę na mieszany charakter publicz-
no-prywatny wprowadzonych wówczas modyfikacji (aula zakończona absydą, 

78  C. Krause, s.v. „Domus Tiberiana”, [w:] LTUR 2, s. 195.
79  Ibidem.
80  Tac. Hist. IV 2.1 (wyd.: Tacitus, Historiarum libri qui supersunt, Schulausgabe von K. Heraeus, 
Bd. 2, Teubner, Leipzig 1884); tłum.: Domicjan przyjął imię i siedzibę Cezara.
81  Cass. Dio, LXV 10.4: καταστάσει δὲ τοῦ βίου τοιᾷδε ἐχρῆτο. Ὀλίγα μὲν ἐν τῷ παλατίῳ ᾤκει, 
τὸ δὲ δὴ πλεῖστον ἐν τοῖς κήποις τοῖς καλουμένοις Σαλουστιείοις διέτριβε (wyd.: Dio, Roman 
History, ed. and transl. E. Cary, vol. 8, Loeb, London – New York 1925); Roman History…, s. 279: 
he lived but little in the palace, spending most of his time in the Gardens of Sallust.
82  Plin. HN, XXXVI 37: (…) Laocoonte, qui est in Titi imperatoris domo; tłum.: (…) rzeźba Lako-
ona, która znajduje się w domu cesarza Tytusa.
83  C. Krause, Domus Tiberiana. Il primo…, s. 269–270.
84  Idem, s.v. „Domus Tiberiana”, [w:] LTUR 2, s. 193.
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a  jednocześnie kompleks termalny)85. Wobec braku bezpośrednich wzmianek 
w tekstach źródłowych nie sposób jednak rozsądzić, na ile była to inicjatywa sa-
mego cesarza, a na ile, idąc za zdaniem Krausego, który przypisuje własność tej 
posiadłości w owych latach Domicjanowi, jego młodszego syna.

Na terenie kompleksu termalnego w sektorze dwunastym posadzka frigida-
rium, pochodząca z późniejszej fazy III 2, nosi wyraźne ślady zniszczenia w poża-
rze86. Biorąc pod uwagę zbieżność chronologiczną, prawdopodobnie był to pożar 
z roku 80, który na pewno zniszczył Pole Marsowe oraz Kapitol87, a ze względu 
na wspomniane ślady niewykluczone, że dotarł aż na Palatyn. Stanowiłoby to 
wyjaśnienie dla skali przebudowy, do jakiej doszło na terenie domus Tiberiana za 
czasów Domicjana, a którą określa się mianem okresu IV.

Widoczne współcześnie z zewnątrz pozostałości tej budowli to w dużej mierze 
efekty tej właśnie działalności. Jej najbardziej spektakularnym przejawem była 
budowa całkowicie nowej fasady połączona z gruntowną restrukturyzacją całego 
systemu podtrzymującego podstawę. Oprócz tego na nowo odtworzono połącze-
nie pałacu z Forum, zarzucone od czasów Kaliguli, poprzez budowę kompleksu 
Santa Maria Antiqua. Zrezygnowano z term w sektorze siódmym zastąpionych 
przez tajemniczą, „ukośną” konstrukcję angażującą ten sektor oraz dwa inne 
(dziesiąty i jedenasty). Ponadto doszło do całego szeregu mniejszych zmian, które 
w poważny sposób zmodyfikowały wygląd pałacu88.

85  Ibidem, s. 196.
86  Ibidem, s. 193.
87  Cass. Dio, LXVI 24: πῦρ δὲ δὴ ἕτερον ἐπίγειον τῷ ἑξῆς ἔτει πολλὰ πάνυ τῆς Ῥώμης, τοῦ 
Τίτου πρὸς τὸ πάθημα τὸ ἐν τῇ Καμπανίᾳ γενόμενον ἐκδημήσαντος, ἐπενείματο. Καὶ γὰρ τὸ 
Σεραπεῖον καὶ τὸ Ἰσεῖον τά τε σέπτα καὶ τὸ Ποσειδώνιον τό τε βαλανεῖον τὸ τοῦ Ἀγρίππου 
καὶ τὸ πάνθειον τό τε διριβιτώριον καὶ τὸ τοῦ Βάλβου θέατρον καὶ τὴν τοῦ Πομπηίου σκηνήν, 
καὶ τὰ Ὀκταουίεια οἰκήματα μετὰ τῶν βιβλίων, τόν τε νεὼν τοῦ Διὸς τοῦ Καπιτωλίου μετὰ τῶν 
συννάων αὐτοῦ κατέκαυσεν (wyd.: Dio, Roman History, ed. and transl. E. Cary, vol. 8, Loeb, 
London – New York 1925); Roman History…, s. 308–309: however, a second conflagration, above 
ground, in the following year spread over very large sections of Rome while Titus was absent in Cam-
pania attending to the catastrophe that had befallen that region. It consumed the temple of Serapis, the 
temple of Isis, the Saepta, the temple of Neptune, the Baths of Agrippa, the Pantheon, the Diribitorium, 
the theatre of Balbus, the stage building of Pompey’s theatre, the Octavian buildings together with their 
books, and the temple of Jupiter Capitolinus with its surrounding temples. Suet. Tit. 8.3: quaedam sub 
eo fortuita ac tristia acciderunt, ut conflagratio Vesuvii montis in Campania, et incendium Romae per 
triduum totidemque noctes, item pestilentia quanta non temere alias; Żywoty Cezarów…, s. 315: za jego 
panowania zdarzyły się pewne niezawinione klęski. Oto wybuch góry Wezuwiusz w Kampanii, pożar 
Rzymu trwający trzy dni i trzy noce, również zaraza morowa o rozmiarach dotychczas niebywałych.
88  C. Krause, s.v. „Domus Tiberiana”, [w:] LTUR 2, s. 193–194.
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Niedługo po śmierci inicjatora tych zmian, cesarza Domicjana, w źródłach po 
raz pierwszy pada nazwa „domus Tiberiana”. Biorąc pod uwagę zbieżność chro-
nologiczną tego zjawiska z inauguracją nova Palatio w roku 92, można wysunąć 
tezę, że interesujące nas określenie zostaje nadane kompleksowi, będącemu wcze-
śniej po prostu częścią Palatium, w celu odróżnienia go od nowych posiadłości. 
Jeszcze przed rozpoczęciem w  latach 80. XX w. przełomowych wykopalisk na 
tym terenie podobną opinię sformułowała B. Tamm, opierając się wyłącznie na 
źródłach pisanych89. Wydaje się, że późniejsze badania archeologiczne, jeśli jej nie 
potwierdzają, to i nie zaprzeczają jej trafności.

Onomastyka wyrażenia „domus Tiberiana” wynika najprawdopodobniej 
z kwestii zwyczajowych – podobnie jak w przypadku wspomnianych wyżej części 
domus Cai, nazwa nawiązuje do dawnego właściciela tego obszaru. Oczywiście, 
biorąc pod uwagę znaczenie przebudowy dokonanej przez Kaligulę, wydawałoby 
się naturalniejszym, że to on użyczy swego imienia kompleksowi. Jednakże wobec 
otaczającej tego cesarza ponurej sławy musiał ustąpić on miejsca swojemu po-
przednikowi, który zresztą związany był z tamtą rezydencją rozpowszechnionym 
przekonaniem, że właśnie tam się urodził.

Można zatem powiedzieć, że domus Tiberiana, której podstawa po dziś dzień 
góruje nad Forum, jest de facto efektem działalności nie Kaliguli, nie Nerona, ale 
dopiero Domicjana – zarówno w aspekcie nazwy, jak i wyglądu zewnętrznego. 
Kolejni cesarze nie wprowadzili już na terenie kompleksu zmian na taką skalę – 
jedynie za Hadriana doszło do większej inicjatywy, najprawdopodobniej jednak 
niedoprowadzonej do końca90.

Źródła pisane poświadczają użytkowanie domus Tiberiana jeszcze w czasach 
dynastii Antoninów; od mniej więcej V w. budowla zaczęła podupadać. Nieba-
gatelną rolę odegrało tu trzęsienie ziemi w roku 847, które zniszczyło kompleks 
Santa Maria Antiqua, a  najprawdopodobniej także właściwy pałac (tj. te jego 
poziomy, które znajdowały się na zachowanej po dziś dzień podstawie)91. Dzie-
ła zniszczenia dopełniło systematyczne plądrowanie w  poszukiwaniu cennych 
przedmiotów i  materiałów, w  ramach którego dochodziło wręcz do wybijania 
przez rabusiów specjalnych korytarzy w podstawie92.

89  B. Tamm, Auditorium and Palatium. A Study on Assembly-rooms in Roman Palaces During the Ist 

Century B.C. and the Ist Century A.D., Stockholm 1963, s. 64–79.
90  C. Krause, Domus Tiberiana. Il primo…, s. 272.
91  Ibidem.
92  Ibidem, s. 273.
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Gdy w 1542 r. kardynał Alessandro Farnese nabywał ziemie Palazzo dei Cesari, 
rezydencja sensu stricto już nie istniała. Jednak tereny te zachowały głęboko zako-
rzenione w tradycji rzymskiej znaczenie ideologiczne, które odegrało z pewnością 
decydującą rolę w wyborze lokalizacji dla Orti Farnesiani. Ogrody te miały być 
manifestacją zarówno istniejącej już potęgi, jak i przyszłych aspiracji rzymskiego 
rodu – aspiracji, które nawiązywały do oczarowującej wyobraźnię ówczesnych 
humanistów legendy imperium93.

Jednak wskutek tej inicjatywy na wiele lat zamknięta została możliwość syste-
matycznego badania wnętrza podstawy, a domus Tiberiana stała się jedną z naj-
bardziej enigmatycznych budowli w swojej okolicy. Choć dzięki badaniom trwa-
jącym od lat 80. XX w., zapoczątkowanym przez Krausego i  jego towarzyszy, 
wiele z jej tajemnic stopniowo się wyjaśnia, to wciąż stanowi ona, a zwłaszcza jej 
zagadkowe początki, pole do śmiałych hipotez i ciekawych konstrukcji, o czym 
świadczy choćby popularność dyskusji dotyczącej ewentualnego położenia domu 
Cycerona.

Można zresztą z dużą dozą pewności stwierdzić, że nawet gdy platforma zosta-
nie systematycznie, metr po metrze, odkryta i dogłębnie przebadana, nie rozwieje 
to wątpliwości. Należy bowiem mieć na uwadze, że to, czym dysponujemy, choć 
monumentalnych rozmiarów, to tylko podstawa właściwego pałacu. Jego wspa-
niałości i kształtu najprawdopodobniej nigdy nie będzie nam dane definitywnie 
poznać ze względu na nieodwracalne jego zniszczenie. Możemy tylko go sobie 
wyobrażać – na przykład spacerując po alejkach renesansowych Orti Farnesiani.

93  G. Morganti, L’area della Domus Tiberiana in età moderna: gli Orti Farnesiani, [w:] Il Palatino. 
Area sacra sud-ovest e Domus Tiberiana, red. C. Giavarini, Roma 1998, s. 309.
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Budowę teatru Balbusa można wpisać w plan urbanistyczny powzięty przez ce-
sarza Augusta. Podstawą do takiego twierdzenia jest passus z Vita divi Augusti 
spisanego przez Suetoniusa. Pośród kolejnych wzniesionych wówczas na Polu 
Marsowym budowli autor wymienia także Cornelii Balbi theatrum:

Sed et ceteros principes viros saepe hortatus est, ut pro facultate quisque 
monimentis vel novis vel refectis et excultis urbem adornarent. Multaque 
a multis tunc exstructa sunt, sicut a Marcio Philippo aedes Herculis Mu-
sarum, a L. Cornificio aedes Dianae, ab Asinio Pollione atrium Libertatis, 
a Munatio Planco aedes Saturni, a Cornelio Balbo theatrum, a Statilio Tauro 
amphitheatrum, a M. vero Agrippa complura et egregia [podkr. KW]1.

Zachęcał też często inne znakomite osobistości, aby zgodnie ze swoimi moż-
liwościami finansowymi każdy ozdabiał miasto albo budowlami nowymi, 
albo odnowionymi i  upiększonymi. Wielu ludzi wzniosło wówczas mnó-
stwo budynków: Marcius Philippus (wzniósł) przybytek Herculis Musarum, 
L. Cornificius świątynię Diany, Asinius Pollio atrium Libertatis, Munatius 
Plancus przybytek Saturna, Cornelius Balbus teatr, Statilius Taurus amfite-
atr, a M. Agryppa mnogie i wspaniałe budowle.

1 Suet. Aug. 29 (wyd.: Suetonius, The Life of the Caesars, ed. and transl. J. C. Rolfe, vol. 1, Loeb, 
Cambridge, Mass. – London 1914). Wszystkie tłumaczenia pochodzą od autorki artykułu.
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teatr BalBuSa i cryPta BalBi
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Działalność Corneliusa Balbusa poświadcza także Tacitus w Annales i wzmian-
kuje ją następująco:

Isdem diebus Lepidus ab senatu petivit ut basilicam Pauli, Aemilia monu-
menta, propria pecunia firmaret ornaretque. Erat etiam tum in more publica 
munificentia; nec Augustus arcuerat Taurum, Philippum, Balbum hostiles 
exuvias aut exundantis opes ornatum ad urbis et posterum gloriam conferre2.

W tych dniach Lepidus prosił senat o pozwolenie na odbudowę i upiększe-
nie z własnych środków bazyliki Paulusa, pamiątki Emiliusów. Była wtedy 
jeszcze w zwyczaju hojność na rzecz państwa i August nie zabronił Tauru-
sowi, Philippowi i Balbusowi użyć łupów nieprzyjacielskich albo nadmiaru 
bogactw na ozdobienie miasta i sławę u potomnych.

Inauguracja drugiego kamiennego teatru w Rzymie3 odbyła się w 13 r. p.n.e. 
Wydarzenie to następująco opisuje Cassius Dio:

Καὶ ἔτυχε γὰρ ἡ ἀγγελία τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἐς τὸ 

ἄστυ ἐλθοῦσα ἐν αἷς Κορνήλιος Βάλβος τὸ θέατρον τὸ καὶ νῦν ἐπ᾽ αὐτοῦ 

καλούμενον καθιερώσας θέας ἐπετέλει, ἐπί τε τούτῳ ὡς καὶ αὐτὸς τὸν 

Αὔγουστον ἐπανάξων ἐσεμνύνετο, καίτοι ὑπὸ τοῦ πλήθους τοῦ ὕδατος, 

ὅπερ ὁ Τίβερις πλεονάσας ἐπεποιήκει, μηδὲ ἐσελθεῖν ἐς τὸ θέατρον εἰ μὴ 

πλοίῳ δυνηθείς (…)4.

I przypadkiem wiadomość o jego [Augusta – przyp. KW] nadejściu dotarła 
do miasta w tych samych dniach, kiedy Cornelius Balbus świętował dedy-
kację teatru, który to do dzisiaj jest nazywany od jego imienia; ów zaczął 
się wywyższać, jak gdyby to on sam sprowadził Augusta z powrotem, a tak 

2 Tac. Ann. III 72 (wyd.: Tacitus, Annalium ab excessu divi Augusti libri (The Annals of Tacitus), ed. 
intr., notes H. Furneaux, vol. 1, Oxford 1884).
3 Teatr Balbusa został oddany do użytku widzom jako drugi kamienny teatr w Rzymie. Pierwszą 
tego typu budowlę w Mieście ukończono w 55 r. p.n.e. dzięki działaniom Pompeiusa. Natomiast 
kolejny teatr, mimo tego, że budowano go od 13 r. p.n.e., inaugurowano dopiero w 11 r. p.n.e. za 
sprawą Augusta, który nazwał nowe miejscem teatrem Marcellusa.
4 Cass. Dio, LIV 25.2 (wyd.: Dio, Roman History, ed. and transl. E. Cary, vol. 6, Loeb, London – 
New York 1917).
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naprawdę to z powodu powodzi spowodowanej przez Tyber nie był on w sta-
nie (inaczej) dotrzeć do teatru, jak tylko łodzią.

Pierwszą ważną informacją, którą przekazuje czytelnikom grecki historyk, jest 
etymologia nazwy teatru, którą posługujemy się do dzisiaj. Oczywiście miejsce 
to nazywa się tak, a nie inaczej, ze względu na fundatora L. Corneliusa Balbusa, 
który prawdopodobnie przeznaczył na budowę teatru część łupów z triumfu nad 
Garamantami odbytego w 19 r. p.n.e.5 Wspomina o tym Plinius Maior w Histo-
ria naturalis:

Ultra eum deserta, Mathelgae oppidum Garamantum itemque Debris adfu-
so fonte a medio die ad mediam noctem aquis ferventibus totidemque ho-
ris ad medium diem rigentibus, clarissimumque Garama, caput Garaman-
tum, omnia armis Romanis superata et a Cornelio Balbo triumphata, unius 
omnium curru externo et Quiritium iure donato; quippe Gadibus genito 
civitas Romana cum maiore Balbo patruo data est6.

Za tym pustynie i potem Mathelgae, miasto Garamantów, i Debris ze źró-
dłem wylewającym od południa do północy gorące wody i potem zimne 
przez tyle samo godzin do południa, i najznakomitszą Garamę, stolicę Ga-
ramantów. Wszystkie te miejsca zostały zdobyte przez armię rzymską i dały 
triumf Corneliusowi Balbusowi – jedynemu cudzoziemcowi i obdarowane-
mu iure Quiritium, temu pochodzącemu z Gadesu, oraz starszemu Balbuso-
wi, jego stryjowi, zostało podarowane obywatelstwo.

Z zacytowanego passusu dzieła Casiussa Diona wyciągnąć można jeszcze in-
formację o  tym, że w dniu dedykacji nowej budowli w Rzymie miała miejsce 
powódź, przez co do teatru można było dostać się tylko łodzią.

Sam budynek nie przetrwał do czasów współczesnych, ale znajdujące się na 
nim detale architektoniczne wspomina przywołany już wcześniej Plinius Ma-
ior w słowach: (…) namque pro miraculo insigni quattuor modicas in theatro suo 

5 M. C. Sturgeon, Dedications of Roman Theaters, „Hesperia Supplements” 33 (2004), s. 415.
6 Plin. HN, V 36 (wyd.: Plinius Secundus, Naturalis historiae libri XXXVII, ed. C. Mayhoff, vol. 1, 
Teubner, Lipsiae 1906) .
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Cornelius Balbus posuit (…)7. Jak zatem widać, świadków teatru Balbusa zachwy-
cały cztery kolumny z onyksu. G. Gatti w swoim artykule przypuszcza, że zabytki 
te mogły stanowić ozdobę fasady scenicznej8. Theatrum Balbi zostało zniszczone 
prawdopodobnie w trakcie pożaru Campus Martius w 80 r.9 i odbudowane póź-
niej przez Domicjana. Obecność budynku w IV w. poświadcza jeszcze Decimus 
Magnus Ausonius z Burdigala, który wspomina teatr Balbusa w drugiej pieśni 
dzieła Ludus septem sapientium:

Postquam potentes nec verentes sumptuum
Nomen perenne crediderunt, si semel
Constructa moles saxeo fundamine
In omne tempus conderet ludis locum:
Cuneata crevit haec theatri inmanitas:
Pompeius hanc et Balbus et Caesar dedit
Octavianus concertantes sumptibus10.

Kiedy możni i bojaźliwi uwierzyli w to, że ich imię okupione pieniędzmi 
przetrwa wieki, jeśli raz przeznaczą gmachy wzniesione na kamiennym fun-
damencie na zawsze jako miejsce na ludi: oto ukazała się owa uformowa-
na w kliny potworność teatru. I Pompejusz owe darował, i Balbus, i Cezar 
Oktawian rywalizował z wydającymi pieniądze.

Czytelnik przeszukujący teksty starożytne pod kątem wzmianek na temat te-
atru Balbusa napotyka jednak na pewną trudność. Okazuje się bowiem, że w żad-
nym ze źródeł z epoki nie ma informacji na temat budowli, którą dzisiaj możemy 
częściowo oglądać w Rzymie, mianowicie brakuje poświadczeń obecności Crypta 
Balbi11 przy teatrze. To miejsce wspomina się dopiero w IV w. w Cataloghi Regio-
nari pośród budynków znajdujących się w Regionie IX. Z tego źródła dowiadu-

7 Plin. HN, XXXVI 60 (wyd.: Plinius Secundus, Naturalis historiae libri XXXVII, ed. C. Mayhoff, 
vol. 5, Teubner, Lipsiae 1897); tłum.: (…) bowiem ze względu na niezwykłość (onyksu) Cornelius 
Balbus postawił w swoim teatrze cztery odpowiedne pod względem miary (kolumny).
8 G. Gatti, Il teatro e la crypta di Balbo in Roma, „Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité” 
91/1 (1979), s. 241.
9 Cass. Dio, LXVI 24.1–2.
10 Aus. Sap. II 35–41 (wyd.: Ausonius, ed. and transl. H. G. Evelyn-White, vol. 1, Loeb, London 
– New York 1919).
11 D. Manacorda, s.v. „Crypta Balbi”, [w:] LTUR 1, s. 326–329.
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jemy się również, że w teatrze Balbusa było 11 510 loca, co dawało miejsce 7000 
widzów12. Dla porównania, z tego samego źródła wiadomo, że w teatrze Pompe-
iusa mieściło się 17 580 loca, a w teatrze Marcellusa 20 500 loca.

W 1960 r. odnaleziono dwa fragmenty Forma Urbis, na których doszukano 
się napisu THEATRUM/[B]ALBI i ustalono, że chodzi o teatr Balbusa. Z owych 
fragmentów wynika, iż Crypta Balbi znajdowała się za teatrem od strony wschod-
niej i była kryptoportykiem prawdopodobnie składającym się z dwóch naw.

Il. 1. Forma Urbis, frgm. 39 a b, Stanford Digital Forma Urbis Project,  
źródło: http://formaurbis.stanford.edu/fragment.php?record=131[dostęp: 12.09.2016 r.].

Jak widać na powyższej ilustracji, na dziedzińcu portyku znajdowała się nie-
zidentyfikowana budowla. Być może była to jakaś świątynia lub fontanna. Bada-
cze błędnie identyfikują ją z republikańską aedes Vulcani lub świątynią Fortuna 
Equestris13.

Odnalezienie wspomnianego fragmentu Forma Urbis i poprawne jego ułoże-
nie pozwoliło Gattiemu w latach 60. ubiegłego wieku na przesunięcie lokalizacji 
Crypta Balbi z Monte Cenci na południe od via delle Botteghe Oscure. Odkrycie 
Gattiego było wydarzeniem przełomowym dla rzymskiej topografii, pozwoliło 
bowiem zrewidować ustalenia badaczy. Do tej pory pozostałości cavei teatru Bal-
busa, które znajdują się pod Palazzo Matei, identyfikowano z krzywizną Circus 

12 Reg. IX (wyd.: Libellus de Regionibus Urbis Romae, rec. A. Nordh, Gotoburgi 1949, s. 87).
13 E. Rodríguez-Almeida, Diversi problemi connessi con la lastra n. 37 della Forma Urbis Marmorea e 
con la topografia in circo e in campo, „Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia: Ren-
diconti” 64 (1991–1992), s. 3–26; A. Ziółkowski, The Temples of Mid-Republican Rome and Their 
Historical and Topographical Context, Roma 1992, s. 179–183.
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Flaminius. Odkrycie Gattiego pozwoliło też ostatecznie wskazać wyodrębnione 
przez F. Castagnolego części Campus Martius14.

Znalezisko Gattiego umożliwiło skojarzenie pozostałości znalezionych przez 
archeologów między via delle Botteghe Oscure i Piazza Mattei z Crypta Balbi15. 
Pozostałości teatru, mimo zagospodarowania ich przez mieszkańców średnio-
wiecznego Rzymu, widać w podziemiach i na ścianach dwóch budynków Palazzi 
Mattei-Caetani-Paganica, a resztki portyku odszukać można w kościele Santa Ca-
terina dei Funari. Identyfikacja ruin po teatrze sięga jednak XV w., kiedy to Flavio 
Biondo w dziele De Roma instaurata pisał o odnajdywanych półokrągłych ścia-
nach (pinna in girum arcuata). Obecnie obszar, w którym znajdował się omawia-
ny budynek, zamykają ulice: via Caetani od strony zachodniej, via delle Botteghe 
Oscure od północy, via dei Polacchi16 od wschodu i via dei Delfini od południa17.

Il. 2. Plan teatru i crypta Balbi, źródło: G. Gatti, Il teatro e la crypta di Balbo in Roma, „Mélanges 
de l’Ecole francaise de Rome. Antiquité” 91/1 (1979), fig.10.

14 F. Castagnoli, Il Campo Marzio nell’antichità, „Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memo-
rie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche” 8/1 (1946), s. 93–193.
15 G. Gatti, Dove erano situati il Teatro di Balbo e il Circo Flaminio?, „Capitolium” 35/7 (1960), 
s. 3–12; idem, Ancora sulla vera posizione del Teatro di Balbo e del Circo Flaminio, „Palatino” 5/1–2 
(1961), s. 17–20; idem, Il teatro e la crypta…, s. 237–313.
16 Via dei Polacchi wzięła swoją nazwę od znajdującego się na tyłach Crypta Balbi polskiego ko-
ścioła pw. św. Stanisława. W miejscu tej świątyni wcześniej znajdował się kościół San Salvatore in 
pensilis de Sorraca. Po przekształceniach budowla ta została oddana do użytku w 1580 r.
17 G. Gatti, Il teatro e la crypta…, s. 237–313.
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W  1961  r. w  Crypta Balbi, a  dokładnie w  zachodniej części kompleksu, 
przeprowadzono sondaże archeologiczne18. Dopiero dwadzieścia lat później, 
w 1981 r., rozpoczęto tam regularne badania archeologiczne19. W czasie tych po-
szukiwań znaleziono pozostałości konstrukcji z  każdej epoki, zarówno antycz-
ne, jak i średniowieczne czy nowożytne. Konsekwencją tych badań było wydanie 
przez D. Manacordę kolejnych tomów Archeologia urbana a  Roma: il progetto 
della Crypta Balbi20. Prace archeologiczne prowadzono przede wszystkim w pół-
nocno-zachodniej części kompleksu i w rejonie eksedry21.

W wyniku badań ustalono, że budynek miał kształt prostokąta i zorientowa-
ny był tak, jak pozostałe budowle centralnej część Pola Marsowego, czyli na osi 
wschód-zachód. Właściwy portyk stanowiły trzy ramiona, a czwartym – zachod-
nim – był budynek sceniczny z fasadą teatru Balbusa. Całkowita długość kom-
pleksu na osi północ-południe wynosiła 93,6 m, natomiast wewnętrzny dziedzi-
niec miał szerokość 67 m.

Zewnętrzny mur Crypta Balbi był skonstruowany w opus quadratum i umiesz-
czony na podstawie wykonanej z  puzzolany. Składało się na niego 11 warstw 
bloków żółtego tufu z Grotta Oscura. Dwunastą warstwę tworzyły bloki trawer-
tynowe, a ostatnią bloki z  czerwonego tufu. Całość mierzyła 8 m, a  szerokość 
muru wynosiła 1,5 m. W gorszym stanie zachował się mur wewnętrzny. Jak oka-
zało się w trakcie badań archeologicznych, uległ on zawaleniu w IX w., co było 
prawdopodobnie skutkiem trzęsienia ziemi w  801 lub 847  r.22 Składał się on 
z murowanych łuków ustawionych na prostokątnych filarach z półkolumnami 
od zewnątrz. Zamykał on wewnętrzny korytarz o szerokości 10,65 m. Być może 
pierwotnie przejście to było przedzielone filarami na dwie nawy. W kolejnej fazie, 
prawdopodobnie za czasów Hadriana, zabudowano nisze i wykonano podłogę 

18 D. Manacorda, Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi, Firenze 1982; eadem, 
Scavi alla Crypta Balbi: problemi di topografia antica, [w:] L’Urbs. Espace urbain et histoire (Ier siècle 
av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.). Actes du colloque international organisé par le Centre national de 
la recherche scientifique et l’École française de Rome (8–12 mai 1985), Rome 1987, s.  597–610; 
G. Marchetti Longhi, L’esito degli scavi ai Funari e i nuovi problemi di topografia romana, „Palatino” 
7 (1963), s. 168–173.
19 L. Vendittelli, Crypta Balbi: stato e prospettive della ricerca archeologica nel complesso, [w:] Roma 
dall’antichità al medioevo. II. Contesti tardoantichi e medievali, red. L. Paroli, L. Vendittelli, Roma 
2004, s. 222–230.
20 D. Manacorda, Archeologia…, t. 2–5, Firenze 1984–1990.
21 L. Saguì, C. M. Coletti, Contesti tardoantichi dall’area a  S-E della Crypta Balbi, [w:] Roma 
dall’antichità al medioevo…, s. 242–277.
22 Lib. Pont. 2.9–10, 2.108.
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części północno-wschodniej w rudus. Crypta Balbi stanowiła ambulatio tecta, co 
stoi w sprzeczności z zaleceniami Vitruviusa, który nakazuje, żeby porticus post 
scaenam był otwarty23.

Jednak najważniejszym miejscem, w którym znaleziono większość ekspona-
tów składających się na wystawę muzealną Crypta Balbi, jest półokrągła eksedra24. 
Ta półkolista nisza umieszczona jest na końcu podłużnej osi kompleksu. Pierwot-
nie prawdopodobnie przestrzeń ta była otwarta na korytarz wschodniego ramie-
nia budowli. Jak widać na zamieszczonym wcześniej fragmencie Forma Urbis, 
w środku eksedry znajdowało się sześć kolumn.

Obszar, na którym znajduje się Crypta Balbi, może służyć jako przykład tego, 
jak zmieniało się miasto i w  jaki sposób jego mieszkańcy organizowali zastaną 
przestrzeń. Jak już wspomniałam, teatr i portyk zostały prawdopodobnie częścio-
wo zniszczone w  trakcie pożaru Pola Marsowego w  80  r. Po tym wydarzeniu 
w budynku dokonano pewnych modyfikacji i zabudowano nisze zlokalizowane 
w murze zewnętrznym portyku. Również wówczas w sąsiedztwie kompleksu na 
zgliszczach wcześniejszych budowli powstał Porticus Minucia Vetus25. Następ-
nie za panowania Hadriana eksedra została przekształcona w publiczną latrynę. 
Wówczas Crypta Balbi była budynkiem o dwóch piętrach, z których wyższe mia-
ło kształt arkad lub galerii z oknami. W III w. w pomieszczeniach znajdujących 
się w południowej części portyku zainstalowano mithraeum26.

Wydarzenia przełomu epok w Rzymie doprowadziły do zrujnowania Cryp-
ta Balbi. Jej teren zamieniono bowiem w  śmietnisko i  cmentarz. Archeolodzy 
wyróżnili co najmniej pięć poziomów ulicy sąsiadującej z portykiem w okresie 
między V a VIII w. W kolejnych wiekach na omawianym terenie powstały klasz-
tory. W IX w. na ruinach Crypta Balbi wzniesiono kościół Santa Maria Domine 
Rose wraz z niezbędnymi zabudowaniami. Cały kompleks nieco później przybrał 
nazwę Castellum Aureum lub Castrum Aureum. Następnie między tymi zabudo-
waniami zaczęły pojawiać się skromne mieszkania. Ponadto archeolodzy odkryli 

23 Vitr. V 9.5.
24 L. Saguì, Crypta Balbi (Roma): lo scavo nell’esedra del monumento romano. Relazione preliminare, 
„Archeologia Medievale” 12 (1985), s. 471–484; eadem, Crypta Balbi (Roma): lo scavo nell’esedra del 
monumento romano. Seconda relazione preliminare, „Archeologia Medievale” 13 (1986), s. 345–355.
25 F. Zevi, Per l’identificazione della Porticus Minucia frumentaria, „Mélanges de l’Ecole française de 
Rome. Antiquité” 105/2 (1993), s. 661–708; idem, Minucia frumentaria, crypta Balbi, circus Fla-
minius: note in margine, [w:] Res bene gestae: ricerche di storia urbana su Roma antica in onore di Eva 
Margareta Steinby, red. D. Palombi, S. Walker, A. Leone, Rome 2007, s. 451–464.
26 M. Ricci, Crypta Balbi: l’area del mitreo, [w:] Roma dall’antichità al medioevo…, s. 231–241.
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w tym miejscu liczne piece do wypalania wapna, od których wzięła nazwę Piazza 
dei Calcarari27. W XIII w. wspomniany kościół został przekształcony w świątynię 
trzynawową.

Nieco wcześniej natomiast, bo w XII w., w północnej partii starożytnej Cryp-
ta Balbi zaczęły pojawiać się bogate domy, które składały się z więcej niż jednej 
kondygnacji. W kolejnych latach mieszkania te zaczęli przejmować kupcy. Stąd 
nazwa dzisiejszej ulicy – via delle Bothege, a w XV w. do nazwy dodano jeszcze 
określenie Oscure.

W połowie XVI w. papież Pius IV w miejscu, gdzie wcześniej był kryptopor-
tyk, erygował Confraternita delle Vergini Miserabili di Santa Caterina della Rosa. 
Instytucja ta była przytułkiem dla córek prostytutek. Kolejnym kościołem, który 
powstał w omawianym rejonie, była świątynia Santa Caterina dei Funari. Nato-
miast od XV w. teren Crypta Balbi wchodził w skład rezydencji arystokratycznej, 
m.in. Palazzo Matei di Paganica oraz Palazzo Caetani.

W 2000 r. otwarto muzeum Crypta Balbi, w którym oglądać można ekspo-
naty znalezione przede wszystkim na obszarze eksedry. Odwiedzającym udostęp-
niono północno-zachodnią część budynku oraz eksedrę, która zlokalizowana jest 
w środkowym punkcie wschodniego ramienia. Wystawa podzielona jest na dwie 
części. Pierwsza z nich pokazuje ewolucję tego miejsca od starożytności do XX w. 
i składa się z dziewięciu partii. Podążając wzdłuż tej trasy, odwiedzający ekspo-
zycję mogą podziwiać kolejne fazy zabudowywania tego rejonu. Rozpoczynając 
od pozostałości z czasów Balbusa, widzowie dowiadują się, w jaki sposób proces 
ruralizacji uwidocznił się na terenie Crypta Balbi, a na końcu mogą podziwiać 
struktury Conservatorio di Santa Caterina della Rosa. Druga wystawa natomiast 
przedstawia, w jaki sposób ewoluowała kultura Rzymu od V w. do IX w.

27 Włoskie calcare oznacza wapień.




