
MEMORIAE PARENTAM MEORUM

MARIA IACZY ]\OWSKA

ISWIATA RZYMSKIEGO

Blblroteka f 
liil:T',f i': 

w Badomlu

'u(ttlt
\

l

paŃsrwowr wYDAwNIcrwo N.ą.ufffrB
.i

WARSZAWA 1987



okładkę i obwolutę projektowała: Ewa Gierach-Radziwonowicz

Redaktor: Mąria Skowronek

Redaktor tochniczny: Dairuta Jezierska-faczek

Korektaz ZespÓł

@ Copyright by
Fa stwowe Wydawnictwo Naukowe

Warszawa 1987

ISBN 83-01-07405-1

[""{''ie*$
{*.::;__i

b9g.ł3
T ir l i ,

t,r-,;"r ) ,t,

PAŃsTwolvE
WYDAWNICTWO NAUKOWE

'Wydmie I. Nakład 10000+280 9gz. Arkuszy w;'dawniczych 24,5.
Arkuszy drukarskich 20,0+3,5 ark- wkladak kredowych. Papier
drukowy satynowany kl- v 7l E 6l x86 cm. oddano do składania
w listopadzic 1986 t. Podpisano do druku w maju 1987 r. Druk

ukoóczono w crerwcu 1987 r.
Zam. rt 550f86 D-1211015

ffi;

DRUKARNIA UNIWERSYTETU JAGIĘLLoŃSKIEGo

i)

PRZEDMOWA

Pragnienie napisania p'acy pt. ,,Religie świata rzymskiego'' wynikł*
zar5wna Z Za,interesowari naukowych autorki i grona jej uczniÓw, jak i wiel.
kiej potrzeby zapełnięnia dotkliwej luki w Litęraturzę przedmiotu. Zainte.
resowanie lristorią religii starożytnych jest na pewno duż'e, wiąże się ono
z ogÓlnym wzrostem dążenia do lepszego poznania starożytności ataz
zr ozulrtienia naukowych podstaw religioznaws tw a. czytelnik p olski prag-
nący pogłębić swą wiedzę w zakresie historii religii rzymskiej znajduje się
jednak w bardzo trudnej sytuacji" .Tedynym autorem polskim, ktory <1ążył"
do przedstawienia syntezy historycznej religii świata antyeznego, był Tadeusz
Zielifiski. Zdąż:ył on jednak tylko opracować judaizm, religię grecką i epoki
helienizmu; jego studia nad historią religii rzymskiej nie zostały w całości
opublikowane 1. Słabość polskich bada naukowych nad historią religii
Rzymu znala,zła swÓj wyraz w bardzo skr<ltowym, pobieżnym i nie wolnyrn
od poważnych błędÓw opracowanirr religii rzymskiej w Zarytlię dziejÓw
religii, wydanym w 19dB r.2

Lukę w polskiej literaturze przedmiotu nrogłyby zapetnić, przynajmniej
częściowo, tłumaczenia. Mimo dużych teoretycznie możliwości w tyffi za.
kresie wydawnictwa nasze ograniczyły się prawie wyłącznie do tłumaczęó
pozycji z historii religii starożytnego Vy'schodu,.ktÓre to książki mogą być
uzupełnione przez dzieła polskich autorć,w. Tak więc np. czyteinik polski
możLe poznać zupełnie dobrze religię starożytnego Egiptu3 i stosunkowo
nieźle inne wielkie reiigie Bliskiego Wschodu a. Iuż. znacznie gorzej przed-
stawia się sytuacja w zakresie polskich książek o historii religii greckiej.
Poza ptacą E. Zwolskiego 5 dysponujemy tylko opracowaniern mitologii
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greckiej 6' Pozycje książkowe z zakresu historii religii rzymskiej ograniczają

łę wyĘcznie do mitologii 7. Może się wydawac paradoksem. że czytelnik

polski więcej się możę dowiędzieć o religii Ce1tÓw niż o religii Rzyrnian 8.

Znacznie lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie literatury o wczęSl]yrx].

chrześcijaósiwie. Niektorę z ttamaczgnyclr na język polski prac poświęcają

wiele uwagi stosunkowi chrześcijaristwa do religii i kultury antycznej. Na

uwagę zasługuje tu zwłaszcza dzięło M. Simona 9. Pęłnę zrozumienie jed.

nak tej świetnej książki jest niemożliwe bez lepszej znajomości reiigii

Imperium Rzymskiego. Tak więc nirriejsza praca jest prÓbą przynajmniej

częścio,ve-eo zapełrrienia dotkliwej iuki w litęraturze polskiej.

Na1eż5,tuzastanowićsię,wjakirrrstopniuliteraturaświatowa,doty.
cząpa reLigii rzymskiej, mogła b-vć pomoclla w opraccwanitl rriniejsze3

ksiąŻki. Nadmiar bogactrva publikacji utrudrriał czaseln dokonanie wy.

boru. Istrrieje wielę dobrych optacowaó w języku francuskim, arrgielskim.

niemieckim i włoskim, a1e większość z nictr kontynuuje badania llad hi-

storią reli-eii miasta Rzymu uwzględrriając najwyżej Ita1ię 10. Pr<jbą Syt1tęzy

religii Imperium Rzynrskiego w początkaclr XX w. opartej na irrskrypcjach

i źrÓdtach archeoiogicznych było nię dokoriczone dzięło J" Touta-ilra 1t,

Jed} ll4 l'!ową pracq. kontynuującą \\.pewn}ln stopniu zainteresowania re.

li-gi4 r"y,nską w całym Imperium. jest niewielka ksi4żka R. MacMurllęna,

Paganisn.t in tłle Rowan Erupit.e, ktora koncerrtruje.się głÓwnie na historii

II i Ill więkur2. Schylek ll irviek lIl s4 t.kresenl szczegollrie interesu-!ącyn"l

wspÓłczesnyc1r badacz1 . Fo nowatorskiej prac-v E. R. Doddsa13 tematyką

tegookresuzajątsięm'in.J.Ferguson1]rozszerzającprc,blenrat1'keila
wpłyrvr więlkiclr religii Wschodu. W tej dziedzinie badacz wsp łczesrry

dyspori uie ogrom|lą kopalnrą wiadotno.,ci. dzięki l'olltynr-lowanej a oŁ'cimu.

jącej już blisko sto tomow serii Etudes prćliminaires aux religions orlell-

iales. lvi,dawarrej w Lejdzie pod reiiakcją M. J. Vermasęrena. Żadna.iednak

z opuŁ;likowanych w Bpno książek nie jest lr' starrie zastąpić syntet).cznych

opracor,an |-. Cumontari. rfi stosuriku r.lo obfitości prac poświęcollr'cit

więikirn religiom Wschodu i ich lozprzestrzęnialrit-l się w Imperiura Rzym-

skim znacznie skromrriej prezentrr.!ł1 się oprrcowania poszczegÓtrnyctl

kultow panteonu rzymskie-eo16 i przęrnian zaclrodzącyclr w starej religti,

Przez długi ol<res zainteresolt,airia badacz.v reli-eii rzymskiej koncentro.

wały się głÓwnie na gerrezie kultÓu' i ich organizacji rv okręsie początkow

pa,ist',,a rz'vnrskiego. Modeiowę opracorvanie tej tematyki dał G. Wisso.

iva ''. Nolty kięrunek bada nad rr,czesrrą historią rzymską zapoczątkowilły

liczne prace G' Dunrćzila18. ktÓry szlrkał rozwt'ąza przez studia kr:mpa.

ratysfyczne i sięgnięcie do źtodęł religii praittdoeuropejskiej. Uczeni fran.
cilscy pogłębili badania nad społecznym i psyclrologicznym charakterem
religii rzyrnskiej. Uwiericzenięm tego kierunku badafi jest zwłaszcza Hi-
stoire połitique et psychologique de la religion rołnqine J. Bayeta (Paris
i969)' Stosurrkowo dobrzę zbad'any został kult cesarski i polityka religijna
poszczegolnych cesarzy, jakkolwiek także w tej dziedzinię mamy jeszcze
dość poważne 1uki 19' NajpowaŻniejszym jednak utrudnieniern opracowa.
nia retrigii Imperium Rzymskiego jest prawie zupełny brak monografii
poślvięconyctrr iyciu religijnemu poszczegolnych prowincji 20. Dla napisania
nilliąisze-! książki bardzo cenna była natomiast rnożliwość wykorzystania
ltie opublikowanyclr dotychczas prac doktorskiclr uczniÓrt' i wspÓłpracow.
llikorv autorki 21.

omcllviony skrÓtowo stan badari nad religią rzymsk4 i rriemożność
lv5.kolralria przez jednego autora kwerendy źrÓdłowej dla całego Imperium
ograniczają w Znaczr1ym stopniu możliwość przedstarvierria w nirriejszej
praay wszystkich problemÓw, ktÓre zasługiwałyby na szczegÓlną uwagę.

ZałoŹeirięm Religii świata rzymskiego jest ukazanie przemian religij.
n5nch w okresię rozkwitu Imperium Rzymskiego. a więc poczynaj4c od
Itx wiel<u x]. n. e. do III r,vieku n. e. (zwł.aszcza II rviek p. n. ę. - II wiek
tl. 'e') :]' Foczątki religii rzymskiej i 1.ej schyłek potraktowarre zostały za.
tę[n tytrko jako wstęp i zakanczęnie. Tematem pracy jest łrie tylko reiigia
Rzvllitl.t ilta|Ii orazjej dalsze przerniany pod u'pł1.wen"ł religii greckiej i kul-
tolv onientalnyclr. Dając tytuł rełigie Starano się podkreśłic, ż,e w paristlvie
rz'v.nrskirn obok religii oficja1riej istniały i rozwijałl się inne systerny reli.
gi.1ne l kulty związane bądź z tradycjami lokalnyrni. bądź z pewllyrni
9l.L]D*]J1i spolecznylni' Źrodtęm wiadomości o r,t'ierzelliach ludow prowiri-
c.!.or-lal,n1'cłr l rcźLnych warstw spolecznyclr są przede rvszystkim inskrypcje
l zahytki atcheologiczttę. Nię mogQc w tyt].t zakresie rvvczerpać mało zba.
rnarle.! tenratyki, autorka pragnęła pokazać pnzvna1jnrrllej t]a paru ptzykła-
'dach lt.agę tej problenratyki i kierunki. w ktorvcłl por,vintrv pÓjśc dalsze
s,tudia.

Dążenienr pracy jest ukazanię. że wielośc krrlto\Ą. Imperium Rzym.
skiego sktradała się na obraz lworzący pewn4 całośc' Reiigie przenikał1'
na inne obszary i wywierały wza1.emnie na siebie wpiyw. Procęs ten dotyczy
nie t5,iko szerzenia się rÓżnych ku1tÓw rvschodnich. ale także siły oddziały.
rvanla pewnych kultÓłv rodzimych' zwłaszcza cełtyckich. Specyfrczna

".grlścinność'' religii rzymskiej' podobnie jak irrnycil retrigii starożytnych,
l na ogÓł tolerarrcyjna polityka władz paristwa wobec kultÓw rodzimyctrr
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napływowyclr umożliwiały tworzenie się pewnej mozaikorvej cał ości.

J)ąż.enia syrrkretyczne, charakterystyczne zawszę dla religii Rzymu, nasiliły
się lv tI i IlI wieku n. e.; wytworzyły się czynniki jedności w wieloetnicznym
systcmie politeistycznym i zaczęły się kształtować tendencje monotei styczne'
Ale wszystkie stare kulty antycznego świata były nie do pogodzenia z dwie-
nra religiami konsekwentnie nronoteistycznymi: judaizmenr i chrześci.
ja stwem. W pracy niniejszej prÓbuje się dać odpowiedź na zasadnicze
pytanie, jak ztaczne były siły oporu i możliwości obrony starej religii
wobec e kspansji chrześcijaóstwa.

Zadania postawione niniejszej pracy Są zatęm batdzo ambitne i mogą
tylko w niewielkiej części zostać tozwiązane, choć świadomie ograniczono
się w tej pracy do dziejÓw zachodniej części trmperium. Podjęcie tak rozleg-
łej tematyki może być uznane za nadmierną śmiałość. IJsprawiedliwienierr
winno być jednak pragnienie zaspokojenia chociaż w skromnym stopniu

,,głodu'' czyte7nlka, chęć podzielenia się z nim własnymi przemyśleniami
w tej dziedzinie. JeŚli książka, prezentując zagadnienia wybrane z religii
świata zachodniorzymskiego, zdo|a uzupełnić wiedzę z zakresu lristorii
starożytnego Rzymu (pisana jest z myślą zvftaszcza o studentacIr), a jedn'o-

cześnie pobudzi innych badaczy do napisania lepszych opracowaó, wydaw-
nictwa zaś zachęci do przetłumaczęnia paru wartościowych pozycji z za-
kresu poruszanej tu tematyki, to spełni chyba srvoje zadanię.

WSTĘP

Prze<l omÓwięniem rozwoju lristorycznego religii Imperium Rzyrrrskiego'

niezbędne jest chociaż skrÓtowe wyjaśnienie, z jakimi tęrrninami spotka
się czytelnik niniejszej pracy i co natreży przez nie rozumięć. Pojęciami"

ktÓre maję podstawowe ztraczelrię są: religio - religia i superstitio -
zabobon. oba te określenia miały w starożytności odmienne od dzisiej.

szęgo znaczenie. Społeczefistwa wspÓłczesne, lvyclrowane na tradycjach

wielkich religii monoteistycznych, jak chrześcija stwo, judaizin ozy islam'
nie bardzo są w stanie zrozumięć antyazną religię. Takię modernizujące

spojrzerrie prowadziło często lristorykÓw religii rzymskiej do negowania
jej wartości, ponieważ była tak oclmienna od wspÓłczesnych wielkioh sy-

stemÓw religijnych 1.

SprÓbujmy wyjaśnić, co przęZ pojęcie religio rcrzumięli sarni Rzymia.
nie2. Najlepszą odpowiedi zna1dziemy w pismach Cicerona. Uważa on

termin religio za r(lwnoznaczny Z culttłs d,eorurr. Sformułowania tego użył"

w słynnyrn fragrnencie dzie|a o ilaturze bogÓlu:,,A jeśli zechcemy porÓwnać

siebie z innyrni narodarni, dostrzeżemy wprawdzie, że pod wielu względami'

stoimy na rÓwni z rrimi lub nawet niżej' ale w dziedzinię religijnej, to jest

w słuŹeniu bogom (religione, icl est cultu cleorum) znacztie je przewyższa-

mY" 3.

W innym ustępie tegoż trakta.tu Cicęro w;,jaśnił, co składa się na religię
jego paristwa: ,,Ponieważ zaś cała religia ludu rzymskiego dzieli się na ofiary

i wrÓżby z ptakÓw, do czego jako trzecia część dochodzą przepowiednie'

i ostrzeżenia udzielane na podstawie niezwykłych zjawisk i dzilylw przez

wykładaczy ksiąg Sybilli i srzez haruspikÓw, oświadczam, że iLadnej.

!t
$
I

ł
;i
I
n

,l

I
I

I

I
I
1

;

3



Z tych części skladowych nasze.i religii ltigd1' lrie uważałem za godn4
pogardy'' ł.

Słowa te włożył Cicero \y usta akademika Kotty, ktory brorriąc ko-
nieczności przestrzegania podstawowych form kultrr (ofiary i przepowiednie)
powątpiewał w istnierrie bogow' przynajrnrriej takiclr, jakich przekazała
tradycja' tr tu dochodzirnl' do zasadniczej odmierrłrości religii antycznej.
Zakłada olla skrupulatrre wypetniariie rvszvs{kich forrn kultu, ale rrie wy,-
maga wiar1'. Było prywatna spfawą człorvieka, czy wierzyt iLrb rlie w bogÓlł.
ktÓrym składał ofiary' Natomiast sanro sktadalrie ofiar i przestrzegalrie
wskazÓwek wynikaj4cyclr z u'rÓzb b-o.ło jego obywatelskinr obowiązkiern.
Trudrro jest oczywiście zatoŻyc, że stafożytni Grecy lub Rzymianie (w swej
większości) w ogÓle nie wierzyli w tlogorł'' ale iclr wyobrazenia o niclr były
płynne. rlie ujęte w żadne dognrat1l'

Najbardziej clrarak1erystyczną cec[ra il'yr żniając4 większośc religil
starożytnvch jest brak wiary w życie pclzagrobowe' Nawet pierwotni
Ży<1zi t e nieli żadnycl-r wvobrazeii lxa ten temat i iclr zobowiązania rvobec
Jalrwe <lotyczyły tylko spraw ziemskicl.l {.podobnie kary., jakie zsyłał na
nich Bog za nielojalnośc) j: pojęcie żvcia pazagrobowego i związarle z rrim
zasady nagrody lub kar5r po śmierci ukształtolvato się dopiero lr. pÓźiryrn
judaizrnie. Nięktorę 1udv Staloż-vtnego Wschodu miały wobrażenia o zycilLl
pozagroborvym wyłącznie przeraŹające - cechuje to zwlaszcza religię
SumerÓrą.' Blizszy 1laszvl1l pojęciorn abraz Życia pozagrobowęgo wprowa.
.dzili Persolvie' wedłtrg ktorych mora1lre lub rriemoralne postępowarrie
człowięka (wspieranie Ahurarnazd}. ltLh Arymana) mlało wpływ nr jego
losy po smierci.

Dla Grekow życie poza.urobowe pozostawało zagadką, na ktÓrą pro-
bował1. odpowiedzieć pervtle nurt} \,\' iclr zycitt religi"jnynr, jak orfizn-l
czy misteria eleuzyfiskie. Rzyrnianis nie dostrzegali chyba rv ogÓle tego
problernu, p1fzyna.jmnie.j do czasolr. schyłku republiki. kiedy to ,ood wpły.
wem filozofii greckiej zaczę\i się zastanalviac nad losęm człowieka po śmięrci.

Jest potivierdzotle przez bogatą tr.ad1.cję histclriografii łaciriskiuj i gr.ec-

kiej' że Rzymiarrie cieszyli się .opinią 1Lr.drt p zewyższa.jącego inne slvą
wielką.pobożnością. opinię tę r,r:yraził itiż Gręk Poliblusz6, a rozwinęli
sami R.zvnlianie. Cicero sfornrr.rłowal sw,oj pogłącl nie tylko W cytowanyn,l
powyżej ustępie traktatu o łlct{ur:e bog n'. ale moŹe jeszcze wyraźniej
w mowię De harttspicLltil :r.espołlso, x9. Str,vierrlził taryr, że Rzyrnialiie ltie
rnogQ przewyŻszyć.liczebnością Lliszpanow. siłą GallÓw. tempcramentem
Punijczykorv, a umiejętlrościanli artystycznyl.ni GrekÓw. A|e,,pietate

or retrigiane {.. 'l omnes 7enteS, nationesque superaviłmus,. {pobożrrością

i retrigijrrością I. ] pł.zewyŻszamy rvszystkie łudy i rrarody). Także Sałlu.

.stiusz przeciwsta*-ia1'ąc zepsucie i demoralizac.ję rvspÓłczesrrych sobie Rzy-

rnian cnotom icir przodkÓv okręślił igtr mianenr religiosissinli ffiortales

(rrajpobożniejsi z ludzi) ?.

Zkoncepcjitejwynikałpoglądnahistot.ięlr-ldurzymskie-eo-gorlir.ł.e
p1.zęstrzęganie reguł kultu religijnego Zapewrriało panstrvu pomyśirrość

i wzrost terytorium; zaniędbania rv tej dziedzinie powodowały rriepolrt'l-

r]zęnla i klęski. Takie ujęcie historii Rzyrnu jest clrarakter}'styczne irie tylko

dtra dziela Liwiusza. ale występuje u rviełu autorÓw. Stało się podstawą

pnopagandy religijne.i Augusta, jego rJążeó clo odrodzenia kultu i głoszenia

łlasła -Frłx Augttsta'" Takżę autorzy chrześcijafiscy cy'towałi l.zymski po-

gtąd na rolę religii ll'' historii Wiecznego Miasta. odbicię tego znajdujerny

iv twÓrczości Tertulliana 9 i Mirrucjusza Feliksa. Terr ostatlri w dialogtt

oktavt,ittsz ptzytacze ZarÓwno stanowisko Rzymian. feprezelltorl,ane

pnzez Cecyliusza..!ak połerrłikę z nirn pod.iętĄptzez oktawirrsza. Zdanięrn

p.lienlvszego z nich. obroócy tradycyjnej religil:

..Tak to władza i moc Rzymian sięgrręły ai po krance ziemi, tak tęz

l lchr paristwo rozciągrtęło się lren' gdzie wschodzi słorice, z drrrgiej zaś

stnon1: do brzegÓw oceanu, gdyż na wo.lnie prakt-vkują lnęst'vo i rełigi1.

tlość {l'il.rłle nl rełigiosam), bezpieczenst}yo lniasta uzałeżniaj4 od spralvo-

wania kultu religĘrlego {rłum urbettl łtttłłtiLtt'tt sa(:roru,il ł.ełigionibus..,1,."',),

F,olemizując Z tym stanowiskięm clrrześcijanin ok[awiusz StarJł \]ę

rt--v}.azać, że Rzymianie stworzyli swe wiełkie pa stwo gwałcąc i rabLr1ąc.

grahl4c świątynie' zabi1ając kapłairow i zrliervaŹając obcyclr boEÓ''r.x[-

".Ą więc Rzyrnianie stałi się tak potężni nie z powodu srve.j pobożności.

.alę za sprawą bęzkarności iclr śvi.iętclkradczej butr'.'1:.

Krytykę przekonania Rzyrniarr o icil lł.ięlkiej pobożności podjęli do.

pie.o clr,,eścijanie. Świat pogariski akceptował *l. zasadzię to stanowisko

.xo lrofica istnięnia. a spadające na Rzyrn klęski lv okręsię pÓźlrego cesal .

stwa interpretowano jałio karę bogolv za zaniędbarrię ]<trltu i dawne.1 po-

r.oŻności.
Jakiebyłypodstawy.abyRzymialtiemoglisięuważaćzaludnajbardziej

pobożny? odpowiedzi nźr to pytanię szukac nalezy rv w-r,.jątkowo skrupu-

iatnyrn przestrzeganiu zasad kutrtu. opracor'vanych drobiazgowo i ptecyzyi'

nie, oraz w szczegÓlne.j clbałości o naprawienie jakiegokolwiek naruszęnia

tych przepisÓw. Tak zrodziŁa się rzymska koncepcja ofiary przebłagalnej -
piacuftum. Słusznię wykazał J, Scheid' że religię Rzyrnu, jej specyfikę naj.
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lepiej możemy poznać poptzez ana|izę,,występkÓw'' religijrrych i środkÓw
podejmowanych w celu odwrÓcenia ich społecznych następstw 13.

Najczęstszą formą przewillienia religijnego był bł4d popełniony w czasie
spełniania aktu kultu, sygnalizowany zr,vykle ptzez jakiś znak ostrzegaw.
c,zy - prodigium.W takim wypadku należało rytuał powtÓrzyć (instaurare),
w części lub w całości, nietaz nawet wiele razy. Uchybienia tego typrł
mogły wystąpić zwłaszcza przy spełnianiu ofiar, ktorych rytrrał był opra.
cowally niezwykle drobiazgowo. Występkiem religijnym było, gdy ofiaro.
wane bogu zwierzę zostało źle dobrane, wtedy należato natyclrmiast za-
stąpić je innym - hostia succidanea, co przywracało pokÓj między bo.
gami i ludźnri - pax deorum. Występkiem było rÓrvnieŻ, gdy składa1.ący
ofiarę nie był czysty w sensię rytualnym, pomylił się w modlitwie itp.
Wirrien był złażyć wÓwczas piautlun,l 

- ofrarę przebłagalną. Było to wym]a.
gaire także, jeśli w grorrie osÓb towa"rzyszących cęremonii znalazł się ktoś
nie ma.1.ący prawa uczestnictwa lub jeśli ktoś przeszk gd,zit ,il wypełnieniu
rytuału. Kiedy dostrzeźono protł,igit'nn, należało powtÓrzyć ofiarę. Zasady
te obowiązywały zarÓwno prz}i składaniu sacra publica, jak tęż ofiar ro-
dzinnych la.

Wspomnianę tu przęwinienia miały charakter nieumyślny; sprawa
przedstawiała się groźniej, gdy przepisy reiigijne zostały naruszone świaŁlo.
rnie iub zlekceważone ptzęZ obywatela, ktary okazał się bezbożny - im-
piels. Typowym przyltładem rnoże być pogr,vałcenie auspicjÓw przęz konsula
217 r. Gajusza Flamirriusza, ktÓry wyjechał z Mjasta bez odbycia ar'ispi.
cjÓw i zainaugurował srvÓj korrsulat z d,a|a od. Rzymu. IJznano to za akt
bezbaż'ności po kięsce nad .Ieziorem Trazyrne skim i Fabiusz N{aksirnus
zlecił decenrwirom skorrsultowanie ksiąg sybillióskich, na podstawi*
kt rych podjęto ofiary przebłagalne za wszystkie zaniedbania religi3.ne
tego rclku 15. Te środiri zatad,cze zast'ały podjęte w obronie republiki, na
ktÓrą spadały konsekwencje naruszenia pax deorum. Frzykładan uznania
przez pla sb,,.*o za świętokradztwo zbrodni złupienia świątyni jest wypadek
Plerniniusza, legata Scipiona, ktciry po zctrobyciu LokrÓw w 204 r. p. n. e"
złup1l je, zagarnqł skarby śvli4tyri, a w szczegÓlności ograbił sanktrtariunr
Proserpiny. Na podstawie oskarżenia LokryjczykÓw senat uznał, żrc po-
pełniono sacrilegium, za ktÓre ponosi odpowiedzialność tzeczpospolita,
nie zaś personalnie Plerniniusz. ZwrÓcono się do pontyfikÓw, aby orzekli,
jakie święte skarby zostaĘ zagrabione, jakie ofiary przebłagalne naleŹy
złożyć jakirn bogoni: [...] quocl sacri thesauri moti, violati esseł'tt, quae
piacula, quibus diis, quibus hostiis .fieri placeret 16.

Władze rzymskiej civitas orzekaty zatem, Żę zostata popełniona zbrod.
rria religijrra i podejmowały środki celem oczyszczęnia pa stwa z winy
wotrłec bogÓw. osoba winowajcy i jego los pozostawały na uboczu, odpo.
wiedzialność ponosiło całe społecze stwo. Zdaruały się w dziejach Rzymu
gorsze niż wymieniony wypadki łupiestw świątyri, czego dobitnym przy-
kłac1em może być działa|ność Sulli w Grecji, ale nigdy (nawet po śmierci
dyktatora) pa stwo rzymskie nie uznało tych grabieży za ptzestępstwo
religijne. Zbrodnie ,,nie zauważone,, przez wtadze rzymskie nie istniały.

Można by tu podać ztacznie więcej przykładÓw występkÓw religijnych
popełnionych przez wysokiej rangi urzędnikÓw rzymskich, za ktÓre odpo.
wiedzialność ptzejęła rzeczpospolita. Clrarakterystyczta dla wszystkich
tych wypadkÓw jest obawa przod karą bog r'v, ktÓra może spaść na pari.
stwo, nie zaś na winowajcę; tego ostatniego oczekiwał najwyżej dyshonor.
Skrrłpuły religijne miały zat'em aspekt ściśle politycziry. Jak sądzi J. Schęid
,.To właśuie ta identyfikacja pobożności religijnej z po'oożnością polityczną
pozr.vala odsłonić sęns istnienia trłiacwla,, 

1i.

Prześledzenię zatem zagadnienia występkÓw religijnyclr i środkÓw
zaradczych podejmowarrych przez pa stwo pozwala zaobserwować, jak
bardzo społeczrry i polityczny qharaktęr miała traciycyjna religia rzymska.
Być pbbożnym oz77aczało dla R.zymianina wypełniać skrupulatnie tytuaŁy
przekazane przez ttadyĄę; jogo intencja i ewentualne poczucie osobistej
więzi z bÓstwem nie miały większego znaczenia. obowiązek wypełniania
tych przepisÓw dotyczył każdego obywatela civitas, spadał oczywiście
na nowych obywateli wtaz z uzyskaniem statusrr civis Romąnas" Na reli.
gię rzymską nikt się rrie nawracał, jej zasady obowiązywały automatycznie
każdego, kto był z urodzęnia lub stał się obywatelem rzymskim. Dztato
się to zgodnie z zasadą, sformułowaną krÓtko ptzez Cicerona:. Suą cuit1ue

civitati religio [...f est, nostrą nobis (Każ e pa stwo rna swoją religię, my
marny naszą) 18. w świetlę tego stwierdzenia lepiej możta ztozumieć,
Że najpoważLniejszyn zarzutęm wobec uczęstnikÓw bakclranaliÓw (186 r.
p. n" e.) byŁo otzeczenie, że wielki tłurn zacząt. 1aż tworzyć jakby nowy
lud, nowe społeczefistwo: multitudineru ingentem, alternum iam prope
ploplilum esse19. Tet zarzut wyobcowania społecznego był także powodem
aktÓw nietolerancji rzymskiej wobęc chrześcijan i czasern wobęc Żydow.
odmowa uczestnictwa w aktach kultu civitas była uważana za wyjście
poza wspÓlnotę.

Czy ptzeciwie stwem religio był w świecie rzymskim ateizm ? Na py.
tanię to trudno odpowiedzieć jednoznacznie, poniewaŻ atęizm antyazny
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ill||lI lllfIist;l lilrnrę i]nały rezollans społeczny. }$ie darrno Flutarclr w swej
rIl:lltvllic () :ubobonnoścj20 rrie uznał ateizrnu za najgorsze zło, ktÓrym lrie-
rv;1|;l|ir'vie llył zabobon (deisidaimonia - superstitia}. Zaczątki atei,zmu
(zllliŻtlrlcgo do rraszych pojęć na ten temat) istniały w filozoficznej nryśii
gl.cckic.i, ale na ogÓł było to odejście od tradycyjnego świata bogÓrł. na
t/'ccz L|znania jakiejś abstrakcyjnej, rozumnej, najwyższej istoty. Na tej
podstawie Sokrates mÓgł być oskarżony o atetzm, podobnie jak Anai<sa-
goras. Myśliciele rzymscy byii dalecy od tego typu dociekari i w ich społe-
cze stwie utrwaliło się potoczne przekonanie, że ateistami są ci, ktÓrzy nie
składają ofiar bogom' odmowę uczestnictwa w kulcie uważano za ateizm,
stąd płynęło oskarżenie chrześcijarr jako ateistÓw 21. Plastyczny obraz
takiego ateisty (chrześcijanina?) dał Apulejusz w Apologii przedstawiając
Swego przeciwnika Emiliana: ,,[...] on nigdy w życiu nie modlił się do iad.
nych bogÓw i nie bywał w żadnej świątyni. Kiedy przechodzi obok jakiegoś

świętego miejsca, nie dotyka rękami warg na znak czci, bo uważa to za
grzech. Nawet bogom pril, ktÓrzy go karmią i ubiera.ją, nie ofiarowuje nigdy
pierwocin ant z-e żniw, ani z winnicy, ani ze stada. W posiadłości jego nie
nra żadnej świątyrri, ani żadnego miejsca poświęconego, ani gaju [...]''''.
Taki był zatem potoczny obraz ateisty w świecie rzymskim, bardzo dalen<i

od filozoficznych rozważza GrekÓw na temat początkÓw bytrr.

DopÓki ,,ateistÓw'' było niewielu i nie tworzyli oni grup zorganizo.
wanych, paristwo rzymskie skłonne było ich tolerować. Ale ateizm Stano.

wił zawsze zagrożLenie dla zbiorowości, bo obrażeni bogowie, pozba.
wieni nalężnych im ofiar, mogłi wywrzeć swÓj gniew rra całej społeczności.
Gdy porządek społeczrry zostat, poważnie naruszony z powodu klęsk żywio-
łowych (epidemia, wielki poiar, trzęsienie ziemi) lub klęski na wojnie'
domagano się wÓwczas Surowego ukarania iudzi, ktÓrych odstępstwo od
tradycyjrrej religii mogło spowodować te widome znaki gniewu bogÓrt.23.

ofiarami prześladowaó stawali się wÓwczas ,'ateiści'' i przedstawiciele
zgubnych zabobonow.

W opinii Rzymiarr zabobon, przesąd - superstitio uwaŻany był za
szczegÓlnie niebezpieczny i przeciwstawiany religio. ,,.Wszak nie tylko
filozofowie, ale i przodkowie nasi oddzielali przesąd od religii'' pisał Ci.
cero 24. Stwięrdzenie może niezupełnie słuszne, bowiem pierwotny sens

zarÓwno superstitio jak i religio w języku łaciriskim był mało precyzyjny,
a etymologia obu słÓw jest ciągle obięktem kontrowersji26. Pojęcie super-

stitio stało się odpowiednikiem greckiej deisidąimonia, co oznacza tręk

przed bogami, najgorszą chorobę duszy, fałszywą i niewłaściwą postawę

wobec bogÓw. Tradycja łączyła pojęcie superstitio z darcm przewidywania,'

tajemniczymi praktykami o bardzo silnym zabarwieniu uczuciowym.
Plutarch, ktÓry w swojej diatrybie dał nieco przesadzony obtaz zabo.

bonnika, człowięka opętanego strachem przed bogami, stwierdził na wstę.
pie swoich tozwaian: ,,Czym zaś jest zabobonność, zdradza sama jej nazwa
zakładająca mniemanie i wyobrażenie przejmującę strachęm' ktÓry czło.
wieka poraża i gnębi, skoro jest przekonany' że bogowie wprawdzie istnie.
ją, ale są Sprawcami szkÓd i cierpieó [.. ]'''u i dalej rozwijając tę myśl:

.,atoli ten, kto się lęka bogÓw' lęka się wszystkiego: zięmi,rnorza, powie.

trza, nieba, mroku, światła, głosu, ciszy, snu'' 27. Autor grecki widział
w superstitio tylko strach przed boganri, nie dostrzegał jednak tego, co sta-

nowiło o sile i powodzeniu tych ,,fałszywych religii'', tzn' więzi uczuciowej.

między wyznawcą i bÓstwem. Więź ta tlyła prawie nięznana w tradyc-vj.

nej religii arrtycznej. Religia ta była stateczna, spokojna, bezosobowa,'

bezuczuciowa 2s.

GrekÓw i Rzymiarr raziły takie forrny, jakie plzybierały praktyki gorli*

wyclt superstitiosi..,,Tylko śmiechu godne czyny i doznania zabobonnych,.

ich słowa' gęsty, czary, gusła, bieganlny z tympanami, nieczyste oazyszczę.

rria, brudne święcenia, barbarzyriskie i występne pokuty i poniżenia w świą.
tyniach - to wszystko każe niektÓrym mÓwić, że lepiej żeby bogÓw nie"

było, niżby żeby byli, skoro przyjmują takie objawy czci, cieszą się nimi,.

są aż tak rozwiąźIi, małostkowi i obraźliwi'' 29. Takie wyobrażenia towarzy-
szyły większości religii pochodzenia wschodniego, ktÓre zyskiwały coraz
silniejsze wpływy w świecie rzymskim. Pierwszym groźnym o,zabobonefn'','
z ktorym się Rzymianie zetknęli' był kult Bakchusa. RÓwnież za zabobon
uważali religię żydowską, o ktÓrej ciekawą wzmiankę zawiera m. in.
cytowana diatryba Plutarcha. Zarzuca olr Zydom bezczynność, spowodo-
waną strachem przed grriewem Boga, ktÓry mogli spowodować naruszając
przepisy szabatu. ,,A Żydzi, ponieważ był szabat,'siedzieli nieporuszeni
i mimo że nieprzyjaciele przystarviali drabiny i zdobywali obwarowarria,
nie ruszyli się, pozostawali wszyscy jak w jeclnej i tej samej sieci spętani.

zabobonem" 30.

Religia Żydow była dla GrekÓw i Rzymiarr dziwacznym zabobonem,
ale nie ateizmem, ktÓry zwykł się rodzić z zabobonności. Żydzi nie ucze-
stniczyli wprawdzie w kultach ludÓw, wśrÓd ktÓrych żLyIi, a\e nie narażali,
się na zarzut ateizmu. Mięli oni bowiem własnego Boga, odmiennego od
bÓstw religii politeistycznych, a|ę odziedziczonęgo po przodkaclr. Było
to bardzo istotnym argumentem na korzyść Żydow, umożliwiającym im'
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rTysl\rnio o<1 Rzymian zwolnienia od uczestnictwa w oficjalnych kultach
lrlt1rr:r.iurrr. Dla mentalności ludzi świata antycznęgo niezwykle ważne było
poczucie historycznego dziędzictwa, ktÓrego religia była podstawą 31.

Największą zbrodnią było zerwanie z tym dziedzictwem religłnym, gastą.
pienie go czymś zupełnie nowym. Dlatego na najwyŻ,szy stopie potępienia
.zasługiwa|a Superstitio noyą et malefica - przesąd nowy i zbrodniczy*..
Wyznawcami tego zabobonu byli chrześcijanie, ktÓrych jednocześnie
można było uznać za niebezpiecznyclr no',vinkarzy' niszczycieli starej
religii i ateistÓw.

Czy zatem stara, tradycyjna religia rzymska była tylko skrupulatnym
wypełnianiem obowiązkÓw wobec bogÓw, rrie przynos zącym ludziom
iadnej radości? Byłoby to mnięmairie błędne, bo uczestnictwo w kuicie
było dla mieszka cÓw Imperium Rzymskiego niewątpliwie źrtidłern spo-
kojnej radości 33. Jak bowięm stwierdził Plutarch 

',Największą przyjemnoś.
cią dla ludzi są uroczystości świąteczne, biesiad5l przy śrviątyniach' wtajem-
niczenia, mistyczne obrzędy, modlitwy do Łlo.eÓw i adoracje'' ał.

t
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PIEITWOTI{A RELTGIA RZYI,{SKA

ŹnÓora' Do wczEsNEJ RELIGm

Odtworzęnie wczesne.1. religii rzymskie.i z okresu przed jej etruskizacją
i lrełlenizacją jest probxernem bardzo tnrdnyrn a.fedrrocześnie fascynującyrn
wielu badaczy. Trudności te wynikają z charai<terw źt6deł, ktÓrych więk.
szość poclrodzi z epoki schyłku repubtiki i początkÓw pryncypatu. Dość
liczne wzmianki dotycz4ce wierzeri religijnych Rzymian można znależÓ
rv koriaediach Plauta (ok' 250 - ok. 184 p. n. e.). Pierwszynr dziełem ła.
cióskiłn. ktÓrego ztaczna część poświęcona została kultorrr reiigijnym, był
tranctat trvf. Terencjrrsza Warrona (116-?7 p. n. e.) pt. ,,Starożytności''
{Antiquitates rerum hunłancłruł?,, et diyinąrum), ktÓry niestety nie docho.
wal się do naszych czasÓr,vl. Wiemy, że ,Antiqzłitates divinae obejmowaĘ
16 ksiąg. Z wielkiej encyklopedycznej spuścizłry Warr.ona zachowały się
tyl{co 'czieła ,,o sprawach wiejskich'' (Rerunl rt,łsticaruw libri tres) i częścio-
wo .,o języku łaciriskim'' (De lingua Latina), Pewne inforrnacje dotyczące
religii i obrzędÓr,v kultowych zalvar| Warro takżę w slvych innych utwo.
rach" Na szczęście dla tladaczy wykorzystali je apologeci chrześcijaóstwa'
a zwłaszcza śrv. Augustyn (354-430), ktÓry W Swyrn obszernym, obejnru-
.!ącyltl 22 księgi traktacie ,,o Paristwie Bożyrn'' (De civitate Dei) czerpał"
wiadorności o retrigii rzymskiej przede wszystkim z dzieł. TV'arrona. Biskup
Hippłl Regius w Afryce pisał srvą wielką rozprawę z filozofii dziejÓw w okre.
sie ba,rdzo trudnym dla paóstwa rzymskiego, po zdobyciu i złupieniu
Rzyntu przezWirygotÓw pod wodzą Alaryka w r. 410 n. e., kiedy to poga.
nie zaczęli tłumaczyć spadające na Imperium klęski odwrÓceniem się od
sterego świata bogÓw. Św. Augustyn podjął się odpowiedzi na te zaruuty
i postanowiŁ vrykazać prymitywizm, śmieszność i dziwaczność wierzeri
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Rzymian w okresie, kiedy budowali oni potęgę swego pa stwa 2. Tyrrt
tłumaczy się szczegÓlne zainteresowanię św. Augustyna pierwotną religią
rzymską' dla ktÓrej autor chrzęścija ski pozostaje naszym głotvnym źrÓd-
łem.

Wielką skarbnicą wiedzy o mitaclr rzymskich i italskich, W znacznyn}
stopniu już zhellenizowanych, są utwory P. owidiusza Nazona (43 p. n. e. -
18 n. e.), przede wszystkim jego Metamorfozy, czyli Przemiuny oraz nie
dokoriczone Fasti, poetycki kalendarz retigijny, obejmuj4cy w-vjaśnienie

pochodzenia świąt i uroczystości ptzypadających na 6 pierwszyclr miesięcy
roku. Zawiera on więle wątkÓw archaicznych, w znaaznym stopiliu rriezro-
zumiałych dla Rzymian z epoki Augusta. Dzięta Owidiusza, przez cłrrgi
czas nie docęnianę przez badaczy re|igii rzymskiej 3, są obecltię słuszt-lię

uważane za batdzo ważne zrodło do historii kultÓw religijnyctr rv Rzymie
i ltalii a.

Dla badafi nad uczesną religią rzymsk4 i italską wjelkie zIreczetl'ie llta
Eneida (Aeneis) P. Wergiliusza Marona (70 - 19 p. n. e.), ktÓrą autor
pisał przez |0 lat (29 - 19 p.n. e.), prowadząc dokładne studia nad atura-
listyką rzymską, spuścizną poetycką i dzieł'ami Warrona. NiezaleŹnie
od przekazania rÓżnych wersji najstarszych mitÓw, związanych z trojaf-
skimi prapoczątkami Rzymu, Wergiliusz wyrazil w tym dziclę swe w.łasne

oryginalne poglądy religijne 5' Wiele cennych wiadomości o ku]tach i ob-
rzędach religijnych przekazali także inni poeci: Horacy, Propercjusz
i Marcjalis.

SpośrÓd zachowanych do naszych czasÓw dzieł pisanych prozą naj*

więcej informacji o kształtowaniu się wierze religijnych, zakładaniu świą-
tyri, obclrodach rÓżnych uroczystości ku czci bogÓw zawiqa monumetltalne
dzieło Tytusa Liwiusza (ok. 64 p. n. e. - 12 n. e.) ,,Dzieje Rzymu od zało-
żenia miasta,, (Ab urbe conditą libri CXXXXII). Pisał je w czasach Augusta
autor pochodzący z municipium Fatavium (Padwa), reprezentujqcy auten-
tycznąpobożność rzymską, zachowujący wiarę we wszystkie prodigia i irrne

cudowne znaki woli bogÓw. Analizajednak faktÓw natury re1igijnej, prze.
kazanych przez Liwiusza, wynlaga' jak całe jego dzieło, wnikliwej krytyki
h istorycznej.

Bardzo ważnym źrodłęm dla poznania ptzemian religii rzymskiej
w okresie schyłku republiki, zwłaszcza wpływu na nią filozofii greckiej,
są dzieła M. Tulliusza Cicerona (106 - 43 p. n. e.). SzczegÓlnę znaczenie
mają jego utwory: o naturze bogÓtu (De natwra deorum), o wrÓżback
(De divinatione libri II) i o prawach (De legibus)' Niewiele jednak zawieraj4

orre wiadomości o wczesnej religii rzynrskiej. Do dyspozycji badacza pro-
blemu jej początkÓwpozostaje jeszcze kilka ąrchaicznych inskrypcji idane
archeologii. W sumie źtodła te stanowią warsztat naukowy bardzo trudny
do interpretacji, prowadzący do powstania wielu, często sprzecznych ze

sobą teorii.

GŁowNE'i'?fi?i'3#ę"^f'::' PHo .ZĄTK ow

Badacz'e zwtaca1i słusznię uwagę rra specyfikę wierze rzymŚkich,
ich wielką konkretrrość, powiązanie wyobrażenia o bÓstwie ze zwykłymi
czynnościami ludzkimi. Najbardziej skrajną teorię dotyczqcą tej specy-
fiki wysunął w okresię międzywojennynl uczony angielski H. J. Rose,
ktÓry negował istnienie bÓstw osobowych we wczesnej religii rzymskiej.
Jego zdaniem charakterystyczny dla religii rzymskiej jest clynamizrn, wiara
\il pewne nadprzytodzone siły rządzące światem. Badania nad religią
MelanezyjczykÓw i PolinezyjczykÓw pozwoliły na poznanie pojęcia nruna,

określającego nie bcistwo personalne, ale nadptzytodzoną siłę, zdo|ną
do dzia|ania. H. J. Rose uznał, Źe odpowiednikiem rzymskim mana jest
numen (p1. numina). Było ono taką nadptzyrodzoną siłą działania, ktÓrej
w żadnym wypadku nie należy identyfikować z konkretnym osobowym
bogiern, chociażr, pÓźniejsi indywidualni bogowie zawierali w sobie jakiś
element numen 6. Tęoria ta tłumaczy.ł'a w pewnym stopniu ogromną liczbę

,,bÓstw'' wczesnego panteonu rzymskiego; ich pełną znajomość posiadali
ty|ko pintifices udzielający fachowych wskazÓwek (indigitamenta), do kto.
rych ludzie mieli zwracać się w konkretnych potrzebach. Pogl4dy Rose'go
wywarły znaczny wpłyrv na uczonych zajmujących się historią religii
rzymskiej. Wydaje się, że podzielał' je w znacznym stopniu T. Zieliriski'
ktÓry wiele uwagi poświęcił bogom aktÓw określanych także rnianem
bogÓw indigitamentÓw ?.

Reakcją na teorię dynamizrnu były wyniki badaó szkoły kompara-
tystycznej, ktÓrej najwybitniejszym przedstawicielem jest francuski uczony
Georges Dumćzil. Uwiericzeniem jego 30 lat badaf nad Wczesną rełigią
rzymską' rozpatrywaną jako część wierzeri indoeuropejskich, jest wydana
w tr966 r. obszerna ptaca La religion romaine arcltaiclwe, swivi d'un
appendice sur la religion des Etrusc1ues 8. Dumćzil odrzucił stanowczo
teorię dynamizmu i bezosobowyclr numina D,a rzęcz uznania bogÓw rzym-
skich za ,,osobowości'' zb|iżnne do wielkich bogÓlv znanych z innych
religii indoeuropejskich 9. Autor słusznie zalwai:a, żLe tzw. bÓstwa indi-
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gitalt]entÓw obejmują tylko krąg spraw agrarnych i życie prywatne Rzymia-
nirra. jego dom. Wiaxcy bogowie paóstwa rzymskiego reprezentują zupełnie
inne, znacznie szersze wyobrażenia. Trudno rrp. byłoby interpretować
Jowisza jako kamieri {Iuppiter I'apisJ, a Marsa jako włÓcznię. Najciekawszą
partię rozważ'a G- Dumćzila stanowi jego wyjaśnieerie istoty najstarszej
trÓjcy rzyrnskiej, ktÓrq tworzyli .nupiter, Mars i Quirinus 10' Ta przedkapi.
toliriska trojca znana była także w lgtlvium w Umbrii. Na znaczenie tych
trzęclr bogÓw i iclr kapłarrow zwrÓcił już uwagę G. Wissowa 11. Ale zagadką
pozostawało, dlaczego ci rvłaśnie bogowie uzyskali kapłanÓw najwyiszej
rangi, tzn' flamines łnaiores. Hierarcilia olvych kapłanÓw była następująca:
po rex S1crorlłłn następnę rrriejsca zajmowali: flaruen Diałis (kapłan Jo.
wisza\, flanlen Mąrti{tlis iflanlen Qttiritlalis. Jeśli pozycja kapłanow Jowisza
i Marsa jest ztozutniała ze wzgtrędu na rviolką rolę tych bogÓw we wczesnoj
religii rzymskiej' to niejasna byta rola Kwiryrra. BÓg ten starrowił jeił<ąś

pozostałość zjednoczenia gminy laty skie.1. (Mons Palatinus) z gmirrii sa-
bi ską (Cotlis Quirinalis), czego Wlrazern było istnienie podwÓjnego coł.
legiull-l kultowego Salii Fąłatinj (ivlarsa) i Salii Collini (Kwiryna). Fozłl-
stawat on jedrrak dla Rzyrniarr postacią enigmatyczną, kt rą ożywić nriała
ewet1tualna identyfikacja z ubÓstwion.Ym po śmierci Rornulr,lsęnr 12.

EatJania komparatystyczne nad r żnyrłri religiarni indoeuropejsklrr-li
doprowadziły Durnćzila do uznania, z". tr jca najwazrriejsz;vch bogÓw.,
clraratrtterystyczna dla wielu ludłlw irrdoeuropejskich, odpowiada podzia-
łowi społeczrręnru łv*edług frrnkc.ji. C'iło.'vn4 ro1ę w pierwotłryrn społeczeri.
stvo.ie pęłniła grripa panująaa 1!' serrsie religijnyn i politycznyrn, tworzyli
j4 kapłani i lrr:Ótrcwie. Następne rrrie-isce za.jmowali wojorvnicy, trzęcie zaś
rniejsce było przeznaczorre dla ludzi pracy: roinikÓw, pasteu3. i rzemieśllri.
kÓrl , Tęnru podziałolvi społecznenru odpowiadały iunkcje trzęch na.jiv5lź.

szycll bÓstw, ktÓre ptzetrwały ztacznle dłuże3. niż struktura pierwotnego
społeczu:nstwa. W Rzymie Łrogiem piłrwszej rangi był zaten Jowisz' pen
nieba,. Drugie miej.sce zajmowat Mars jako b g wo.jny. Trzęcin byłby Kwi.
rynus jako b g opiekun rolnictwa. Tę pierwotną ro1ę Kwiryna opar{
G. Dumćzil ira następującyclr danych. Flamen Quirinalis przewodiriczył
świętorn rolrriczym" .jai<iini były obchodzane 25 kwietnia Robi,galia (ob.
rzęcly przecirv rdzy zl,}Oża, ktÓrą uosaŁriał R.obigus) i celębrowane 21 sie'cp.
nia Ccnsuąlia - na część boga Consusa, ktÓry nadzorował przerrięsięilie
zŻęt.ę,ga zboŻa da spiclrrzÓw. Ta tripoteza G. Dumćzila pozwala ztoztlnięć
sens archaiczne.i trÓjcy rzynrskiej i rrstaloną hierarclrię funkcji trzech fla.
mines maiores 13.

2\

Badarria komparatystyczne G. Dunrćzila pozwoliły także na rvyjaśnie.
nie pewnych ceremonii religijnych, ktÓryclr istoty nie rozunieli sami Rzy-
mianię. Frzykładem mogą być Matrąlia obchodzone 11 czerwca w świą-
tyni Mater Matuta. Matrony (banae matres) rzyrnskie przybywały na tę
uroczystość kołysząc w ramionach dzieci nie rvłasne, lecz swoich siÓstr.
Wprowadzano do świątyni niewolrricę, ktÓrą następnie wyganiano ude.
rzeniami rÓzeg. Ten dziwny obrzęd można ztozumięć tylko ptzez porÓw-
nanie z wedyjską wersją mitu. Jutrzenka Wypędza ciemności, wa|cząc
z nieptzyjacielem, ktÓrego zwycięża. Przynosi w ten sposÓb Sło ce' dziecko
swej siostry Nocy (w pewnych wersjach wedyjskich Słorice jest jednocześnie
dzieckiem Jutrzenki i Nocy)' Tak więc rzymska i indyjska wersja tej samej
opowieści pochodzą zapewne ze wspÓlnego praźrÓdła obu r'eligiila.

Matralia stanowią jeden z elernentÓw tego, co G. Dumćzil określa
jako la mythologie perdue (zaginiorra mitologia). Polemizując z H. J. Rose
i irrnymi autorami, ktorzy negowali w ogÓle istnienie rzymskiej mitologii,
Dumćzil dowodził, że Rzymianie mie]i nornralną mitologię, ale ją utracili
głÓwnie na skutek ,-inwazji,, mitologii greckiej. Część mitÓw jednak oca.
|ał'a, a wiele z nich przekształciło się w opowieść o wczesnej historii Rzymu.
O początkach swego miasta-paristwa Rzymianię wiedzieli stosunkowo
niewiele, podobnie jak inne ludy. ,,odtworzy|i,, jednak barwn4 i pełną
niezwykłych wydarze , lristorię krÓlęstwa i początkÓw republilri zapetnia.
jąc ją rÓżnyrni mitami. Dzieje bliźniakÓw Romulusa i Remusa; Rornu-
lusa i Tytusa Tacjusza, krÓla sabiriskiego, a takżę bohaterskich wodzÓwo
jakimi byli np. Horatius Cocles i Mucius Scaevola, znajdują swoje odpo-
wiedniki w mitach indyjskich i skandynawskich 15.

Tak więc teoria G. Dumćzila, oparta na jego bardzo szerokiclr i wnikli-
rvyclr studiach, wyjaśniła wiele zagadkowych problemÓw wczesnej religii
rzynrskiej. Nie dała jednak tozlviązania wielu innyclr problemÓw dysku.
s-vjnych. okryta tajemnicą pozostaje nadai reiigia 

',indigitanrentÓrv''. 
ktrjra

obejmuje przede wszystkim sprawy agrarne i domowe.

CHARAKTER' PIERWoTNYCI'ł lvlER ZEŃ.
BosTw.Ą. RoLMCZE

Charakter więrze związanyq|.l z rolnictwem ocldaje dobrze fragrnent
dzieła św. Augustyna: ,,[Poganie] nie uznali Za Stosowne pcłwierzyc zarzą.
dzania okolicami wiejskimi jakiemuś jednemu bÓstwu, trecz r wninę oddali
bogini Rusinie, grzbiety gÓr Jugatynowi, nad pagÓrkami ustanowili
Kollatynę' ir nad dolinami Wallonię. Nie mogli nawęt znaleźć takiej jeclnej
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Segecji, by ruznazawszę oddać jej w opiekę Zasięwy, lecz nad ziarnęm do.

piero posianym, pÓki znajduje się w ziemi' woleli ustanowić boginię Seję,

starr zaś TZęIZy, gdy źdźbła wyclrodzą z zięmi i stają się zbożem, podpo.

rządkowali bogini Segecji'.. Wschodzącą ruf oddali pod zwierzchnictwo

Prozerpiny, źdźbta rnające już kolanka i węzełki - bogu Nodutusowi,

osłony zawiązujących Się kłosÓw - bogini Wolutynie, osłony otwie.

rające się przed. wyjściem kłosa - bogini Patelanie, niwy wyrÓwrrane

juŻ nowymi kłosami - bogini Hostylinie, zbożę kwitnące - bogini

Florze, bielejące - bogu Lakturnowi, dojrzewające - bogini Matucie,

koszone, to jest usuwane z ro7i - bogini Runcynie'' 16. Uzupełniając

fragment szczegÓłowego opisu św. Augustyna na|eży dodać, Że ptzygo.

towaniem roli do zasiewu zajmowały się trzy bÓstwa orki: Vervacator,

Rędarator i obarator' następnie zaś nawoŻęniem ziemi opiekował się
Sterculinius, samym zaś sięwem - Saturnus i Lemonia. Nad wzrostęm

zboża w rÓżnych fazachjego rozwoju czawała bogini Ceres. Została ona
pÓźniej utożsamiona z grecką Demeter, opiekunką całego rolnictwa. Doj-

rzewanie zboża, a p'ź ejjego zbiÓr - to domena boga Konsusa. Samymi

żniwami opiekowało się bÓstwo Messia lub Męssor.

Tylko kilka spośrÓd tych bÓstw indigitamentÓw przetrwało w religii

rzymskiej, co zna|azło swÓj wyraz w kalęndarzu i układzie świąt. Na cześć

Saturna, boga zasiewÓw, obchodzono 17 grudnia Saturnalia' ktÓre dopiero

w pÓźniejszym okresie stały się okaz1ą do uczt bratających panÓw i nie.

wolnikÓw. od stycznia waźLną ro1ę w kalendarzu rzymskim zajmorvała

Ceres, ktÓrej głÓwne święto obchodzono l9 kwietnia. W czasie tych Cera.

liÓw odbywało się polowanie na lisy, ktÓre były uosobieniem złego bÓstwa

rdzy zbożowej - Robigus. Dla ptzebłagania Robigusa urządzano jemu

25 kwietnia Robigalia. Na przełomie kwietnia i maja, kiedy zboże zacz!:

nało kwitnąć, zaczynał.o się panowanie Flory i organizowano Floralia.

Świętom tym towarzyszyły akty dużej swobody płciowej, co miało na za-

sadzie magii sympatetycznej zapewniać zapylenie kwiatÓw i urodzaj.

W związku z tym zwyczajem prostytutki rzymskie uwaŻały Florę za swoją

opiekunkę. Bogu Konsusowi poświęcone były pierwsze Consualią 21 sierp-

nia jako świętowanie dożynek, drugie zaś Consualia odbywały się 15 grudnia.

kiedy to zwozlło się zboże do spichrzÓw. Pozostawało ono odtąd pod opie.

ką bćlstwa ops, ktÓre czczono 19 grudnia organizując opalia. W ten spo-

s b zamykał się rolniczy kalęndarz rzymski.

W stosunku do niektÓrych bÓstw rolniczych, znanych tylko poprzez

indigitamenta, Rzymianie nie mieli pewności, jaką przypisać im płe6

(np. Messol. i Messia). Aby uniknąć jakiejkolwiek pomyłki i nie obrazić
bÓstlva modlono się zachowując następujące Zwroty: Siye mas sive femina
(cz,v jesteś mężczyzną czy kobietą) oraz Sive deus sive dea (czy jesteś bogiem,
czy t.eż. bogini4).

BÓsTwA oPIEKUŃCZE DoMU

Fodobną mnogość bÓstw poszczegÓlnych czynności znajdujemy w życiu
dorrrowytrr Rzymianina. Życiu|udzkięmu od momentu poczęcia aido śmierci
towarzyszyło mnÓstwo bÓstw czynności poczynając od Virginensis po
boginię żałoby - Nęnnia. Najbardziej oryginalnym elementem religii
rzymskiej było pojęcie Genius, rozumiane jako boska cząstka natury czło-
wieka. Wedtug określęnia Horacego był to natnatale comes (towarzysz
narodzin) i nąturae deus humanae mortalis (śmiertelny bÓg natury ludz.
kiej) 1?. Geniusz towaruyszył człowiekowi od dnia urodzin (dies Natalis
był jego świętem), ał.ożę małięriskie określano jako lectus genialis. Geniusz
umierał wraz z ciałem ludzkim. W Rzymie obchodzono bardzo uroczyście
dzieli urodzin, a zwtaszcza dies Natalis pana domu. Czciła to święto cała
f,arnilia łącznie z niewolrrikami. Palono wÓwczas Geniuszowi kadzidta
i reiżrre Wonne zioła, składano wieóce z rÓż i fiołkÓw i ofiarowywano po-
karrny' zwłaszcza ciastka i wino. To radosne święto ku czci Geniusza pana
domu (pater familias) obchodzono w Rzymie do r. 392 n. e.) tzn. do edyktu
Teodozjusza Wielkiego, kt6ry zakazał tych pogariskich obrzędÓw. Było
to ciężkirrr ciosęm dla Rzymian, ponieważ kult Geniusza stanowił niewątpli.
wie najbardziej uczuciowy element ich religii 18. Przyjęły się powszechnie
takie sfortnułowania, jak ,'przysięgać na geniusza'', ,,zaklinam cię na twego
geniusza" itp.

trdea Gęrriusza wykazywała tendencje do tączenia roŻnych aktÓw.
Powstawały ptzez to pojęcia GeniuszÓw zbiorowości, np. Genius populi
RomaniLg, czy Genius Urbis Romae. IJznano ostatecznie' ż,e każ'd,e miejsce
lna Swego geniusza, Nullus locus sine Genio, jak to formułuje Serwiusz
w Swym komęntarzu do Eneidy Wergiliusza 20.

W okresie hellenizacji religii rzymskiej pojawił się trudny problem'
z jakim bÓstwem greckim można identyfikować Geniusza. ostatecznie
prÓbowano go utożsamiać z herosem. Jeszcze trudniejsze było rozwiązanie,
kto jest osobistym bÓstwem opiekufczym kobiety. Nie mÓgł być nim Ge-
niusz, potriewai nazwa jego wywodzi się od ugignere,, - siły rozrodczej
nręskiej. od greckiego heros, Hera wyprowadzono, że odpowiednikiem
Hery byłaby Juno. Spotykamy na nagrobkach kobiet rzymskich określe.
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nię runoni Pontitte Gnesirłe itp. Kohiety zatem nriałyby swoją Juno. Tru,jfic
jedrrak przyjąć, że było to pojęcie w pełni adekwatne do Geniusza.

Obok elemęntu boskiego każdego człowieka (a raczej mężczyzny),
jakim był Geniusz, wieiką rolę w życiu Rzymianina odgrywały roŻne
bÓstwa opiekuricze donru. Wiele z nich nabrało potem znaczenia opiekunÓlv
cał'ej civitas rozumianej jako wielkie gospodarstwo. Taką rolę pełnił .}anus,
bÓg wejścia i wyjścia, ktÓrego symbolem były drzwi, następnie zaś bramy.
Janus strzegł przejścia z dornu, gdzie obowiązywała res privata, do Żvcia
publicznego - res publica. Boga tego zaczęto wyobrażać z dwiema twa.
tzami, zwrÓconymi w przeciwnych kierunkach' Taki wizerunek l)'to na
najstarszych rnonetach rzymskiclr zwanych aes grąye. Janus był bogienr
wczesllego poranku, opiekunenr Rzynrianilra' ktÓry wyclrodził z donltl,
i w ogÓle bogiem początku. Jemu poświęcone były Kaiendy' czyli picru'szy
dzie miesiąca, a takż'e miesiąc Januarius (stycze ), ktÓry stał się pÓźniej
pierwszym lniesiącem roku.

W mieście symbolenr Janusa była branra prz5l Forurrr, ustalviona od
Strony Kwirynału (Collis Quirinalis). Bramę tę otwieral-ro w czasie wojny,
a zanrykano podczas pokoju. Janrrs był także bogiern przejść i mostorv"
BÓg ten, ktÓry zyskał bardzo dvŻe ztaczenie w oficjalnej religii rzymskiej,
był na tyle oryginalny' że nigdy nie znaleziono dlafi odpowiednika greckie.eo"

Jęśli domowi patronował od zewnątrz .Ianus, to wnętrza domu strzegła"
przede wszystkim bogini Westa, ktÓrej symbolem było domowe ognisko.
Westa czuwała nad sferą wpływÓw gospodyni, tak jak Janus opiekor,r'ał się
wyłącznie sprawami nręskirni. Z ogniskiem domowyrrl związany lrył pier.
wotnie wypiek chleba, a więc także mielenję zbaź:a. Domowy młynek ob-
racał zwykle nięwcllnik przy pomocy osła' Z tego względu osioł (a-srnł5}

był ulubionym zwierzęciem Westy. Bogini ta pierwotnie była obiektern
kultu prywatnego. Jednak gmina (civitas) była wielką rodziną, tak rvięc
Westa obok Janusa stała się obiektem kultu paristwowego. Jej święte
ognisko znajdowało się w centrum miasta na Forum, opiekowały się lrinl
westalki. Świątynia Westy była dostępna tylko dla najwyŹszego kapiana
i westalek" Znajdujące się w świątyni najświętsze miejsce (sancta Sancta|ułrl)
było szczegiilnie pilnie strzeŹone, gdyż przecliowywano tam najcenniejsze
przednrioty rzymskiego kultu. I)o miejsca tego nie miał prawa wstęł]ll
nawet pontifex nlaximus' Kiedy w 24I r. p. 1]. e. pożar ogarnął świe1t.n.nię

Westy, L. Cecyliusz Metellus, pontifex tnaximus, rzucił się na ratunęk
świętości rzymskiclr, ktÓre elcalił. W wynikrł tej akcji ośIepł, bo bogorvie
ukaraii go za naruszenie prarv ieligi.jnych.

Nie jest dokł'adnie wiadonro. co przeclrowywano w tym świętym miejscu..

Na pewno nie było w świątyrri posągu bogini. Jej symboIem w panstwie,
podobnie jak w domu, był tylko śrvięty ogieli. Jak to najlepiej wyrazit
owidiusz: ,,Niczym inlryn jest Westa, jak tylko żywyrrł płomieniem''21.

ogieri ten musiał palić się bez przerwy przez cały rok' czego pilnowały
westaiki. Odnawiano ogieri rytr.ralnie pierwszego marca (clata ta aznaczała
początek roku w pierwotn1nr kalerrdarzu rzyrnskim)'

Z Westą silnie związani byli donrowi bogowie spiżarrri: tł,i. Penttes.
(od łac. pcllus - spizarnia'). obowiązkiem R.zymian było podczas lvie-
czornego posiłku, po pierwszym daniu, zĄożenie ofiary Perratom. Wrzu-
cano do ogniska tr.oclrę poiywienia i trzeba było w czasie tego aktu zacho.
wać całkowite milczenie. Dopiero po stwierdzeniu, że bogowie przyjęli
ofiarę, można było kontynuować posiłek. W okresie hellenizacji religii rzym.
skiej zaczęto tworzyć pos4żki Pellatow, ktorc przelloszol.lo w razie zmiany'
zamieszkania. Najświętsze miejsce w świątyni Westy Zwane był.o penus Ves.
tae;tapa stwowa ,,spiżarnia'' była jakby siedzibą Penates populi Romani.

Z Penatami byli silnie zwlązani Lares, bÓstwa opiekuricze domu i całej
familii. Lar był opiekulrem nie tylko rodzirry, a|ę takŻe domowych rrie.
wolnikÓw' Był zatem bogien jak najbardziej ludowym, cieszącynr się
Zawszę popularrrością wśrÓd warstw niiszych i niewolnikÓw. Pierwszyrn'
obowiązkiem pana domu (pater faruilias) po wejściu do domu była modlitwa
clo Lara. Jak wielkie znaczenie w życiu Rzymian odegrały Lary i Penaty"

-ułÓwne bÓstwa opiekulicze domtt, nroŹe świadczyć fragment z Kupca Flauta,.
w ktÓrym młodzięnięc żegrla clom ojcowski:22

,,Koniec ze nllrq! O Perraty, wy bogolvie n-ryclr ojcÓw,
i ty, Lar-zc, ojcze domu, wam oto polecam
rnienie moich łodzicieli .- strzcżcie je tu dobrze!
Szukać llanr innego Lara i ilrl-rych Penat w,
inrrych nriast, ojczyz'l'ly innej - nanr closyć tyclr Atell!''

Plautus pisząc ,,Ateny,' nriał oczywiście na nryśli Rzym, bowienr w kolrre-
diaclr swyclr pod nazwami grecl<imi osłaniał rzeczywistość rzymską.

Religia rzymska znała jesz'czę inne pojęcie LarÓw, jako opiel<unÓw
posiadł,ości rviejskiclr. Granicami tycil posiadłości były ścieżki lub drogi;
na skrzyŹowaniach trzech lub większej liczby takich drÓg_-granic znajdo.
wały się campi,ta, czyli rozr}roże. Strzegły ich Lares compitales, ktÓrym
hudowano kapliczki (sacella); mialy one tyle rve.iść, iie posiadłości stykało
.się w tym miejscu. I)zie świąteczny tych Larow nazyrvał się Conpitalia.
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Było to święto ruchome w kalendarzu rzyłnskim, obclrodzone wkrÓtcę
po grudniowych Saturnaliach, a takżę 2 n'raja. Przy okazji tych świąt
sqsiedzi składali ofiary Larom i odbywali wspÓlne uczty. Te ofiary dla wiej-
skich LarÓw, określane mianem circum pagos, składarro bardzo długo,
jeszcze w okresie, gdy wszelkie formy starego kultu religijnego zostały za-
kazanę ptzez cęsarzy chrześcija skiclr. Utrzymywanie się dawnych kultÓw
najdłużej w okręgaclr wiejskiclr (pagi) dało początek nazwię pa8aili -
poganie.

odpowiednikiem wiejskich rozdroŻy były w mieście skrzyżowania
ulic, zetknięcie się ze sobą kilku dzielrric. odbywały się tu także Compi-
ta|ia, a ich organizacją zajmowały się specjalne stowarzyszęnia - collegia
compitalicia. Miały onę w pełni demokratyczny charakter, należeli do nich
bowiem głÓwnie niewolnicy i wyzwolericy. Collegia te z'ostały pÓźniej wy-
korzystane w polityce religijnej Augusta. WyobraŹenięm LarÓw całego
paristwa byty Lares praestites.

Tak jak Lares compitales łączyły s4siadÓw, to dzielił ich z kolei bÓg
granicy posiadłości - Terminus. Symbolem jego był kamieii lub słup
graniczny, otaczany wielką czcią. Naruszęnie Terminusa uważane było
'za Świętokradztwo, za ktorę gtoziła kara śmierci. obchodzono święto tego
bÓstwa 23 lutego jako Terminalia, statrowiło ono wainą datę graniczną
w kalendarzu rzymskim. Ten prywatny bÓ.u miał swego odpowiednika
rangi paristwowęj, Strażnika granic rzymskich - Terminus agri Romani.
Stary obiekt kultowy Terminusa (kamieri) znajdował się na wzgÓrzu Kapi.
tolifrskim, ząnim Tarkwiniusze wznięśli tam świątynię Jowisza, Junony
i Minerwy. Rzymianie przekaza|i dwie wersje mitu o opotzę Terminusa
wobec prÓb usunięcia -8o z Kapitolu. Gdy zorganizowano na polecenie
krÓla Tarkwiniusza Starego auspicia, augurowie interpretowali tak znaki
dane przez ptaki, że na usunięcie z Kapitolu zgadzają się wszystkie bÓstwa
z wyjątkiem Terminusa 23. W innej wersji mitu przeciwstawiali się usunięciu
Tęrminus i bogini młodości - Iuvetrtas. Jak to formułuje Florus' opiera.
j4c się na przekazie Liwiusza:

,,Z ł:upÓw, jakie zagarnąt w zdobytyclr miastac1r, wzniÓsł świątynię. W chwili jej

otwarcia opuścili ją wszyscy bogowie, a jedyr-rie - aż nie do wiary! - Juwentas
i Terminus pozostali na miejscu. Podobał się rvieszczom upÓr tyclr bÓstw, ktÓl"y

wrÓżył siłę i wieczne ttwanie paóstwa'' 9a.

Niezależnie od wariantÓw mitu o oporzo starych bÓstw na Kapitolu
jest faktem historycznym, że kamie - Terminus pozostał w świ4tyni,
a nad nim została wycięta iuka w daclru (tradycją było bowiem oddawarlie

czci Terminusowi pod gołym lriebem). Ponadto w części świątyni poświęco.

nei Mirrerwie (cella Minervae) znajdowała się kapliczka bogini Iuvęntas25.

Wracając do religii domowej Rzymianina na|eŻy stwierdzić, że rejon

strzeŹony przezLary i Tęrminusa obejmował dom i gospodarstwo wiejskie'
Poza nimi zaczynał' się teren ultra Terminum, ktÓry tworzył las (silva).

Było to krÓlęstwo Silwana. Faunus-Silvanus był bogiem, ktÓrego picr-
wotnie raczej się obawiano (miał być groźny zwtaszcza dla kobiet), z tego

względu stawiano mu ołtarze i składano ofiary ptzebłagalne' Jednak na

obszarach wŁadzy Silwana odbywał się wypas bydła i świri, ktÓre znajdowały
pokarm w lasach dębowyclr. Zaczęto zatęm czcić Silwana jako opiekuna
pasterzy i stad, ktÓre chronił'przed wiikami i innymi drapieżnikami. Stop-
niowo stał się Silwanus niezwykle popularnym bÓstwem rolnikÓw, czczo-
.nym.Zawsze głÓwnie pfzęz warstwy niŻsze. Nigdy nie stał się oficja1nym

bogiem paóstwowym'
Wiara w rÓżne znane i nieznane z irnięnia bÓstwa domowe odgrywała

wie}ką rolę w Życiv kaŻdego Rzymianina i zna|azła szęrokie odbicię we

wszelkich obrzędach dotyczących Życia rodzittnego. Tak np. w czasie

zaśłubin dla panny młodej szczegÓlnie rriebezpieczny był etap przejścia
spod opieki bÓstw jej rodzinnego domu do strefy wpływÓw bÓstw opie-
kulóczych domu męża, Cały strÓj młodej żzol.ty i wszystkie jego elementy

miały magiczte znaczenie, chroniące przed atakiem ztych duchÓw. Szcze-
golnie ważny w stroju był welon, flammeum, zwykle koloru pomara czo-

wego' czasęm czerwony. Wielką rolę w obrzędzie zaślubin odgrywały także
pochodnie. Najważniejszym (i najbardziej niebezpiecznynr) dla panny

mło.ilej momentem byto przektoczenie progu mężowskiego domu. Prze.
nosił ją ponad progiem pan młody, chroniąc w ten sposÓb przed wrogim
prz1jęciem przez cluchy opiekuricze swego domu ' Ięszcze przed wejściem

do domu młoda małżonka wypowiadała sakramęntalną formułę Ubi
tu Gaius, ibi ego Gąia. Po wejściu do atrium dotykała ogr,ria i wody, co
oczyszczał.o ją ostatecznie od wpływu duchÓw jej domu rodzinnego. Naprze.
ciw rvejścia w atrium stało łoże małżeriskie - lectus Genialis. Pozostawało
ono Zawsze symbolicznym ęlęmentem wyposażenia domu w okresie, gdy

obok atrium powstały inne pokoje. Nowa pani domu przynosiła ze sobą
.trzy monety. Jedną z nich dawała mężowi, drugą kładła przed bÓstwanri

Swego nowęgo domu, trzecią zaś następnego ranka ofiarowywała na naj-

bliższym rozdroil llowym dla niej Lares Compitales. Dopiero dokonanie
tych wszystkich obrzęclÓw zapewniało jej życzliwość i opiekę b<istw domu
l posiadłości, ktÓrych Stawała się teraz panią i gospodynią26.
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Podobnie wiele elementÓw magicznych rvystępowało w obrzędacb
pogrzebowych Rzymiarr niezależrrie od tego, czy ciało zmarłego było grze-
bane czy palone. Trzetla tu zaz.naczyć, ż.e batdzo istotrrą cechą religii rzym-
skiej był brak sprecyzowanej wiary w życie pozagrobowe, mgliste i nieo'kro*
ślorre wyobraźrcnia o tyrn, co się dzieje z duszą człowieka po śmierci. lV sto-
sunku do zmarłyclr Rzymianie Żywi|i z jednej Stlony obawę przed prze.
śładowaniem złych duchÓw, z drugiej zaś pragnęli przez odporviednie
obrzędy zachować jakąś łącznośc z nieiyjącymi przodkami i zapewnić
sobie ich życzliwość. Wyobrażenie Di Mąnes - bogÓw przodkÓw porvstalo
dopiero w okresie cesarstwa. Znacznję wcześniejszym jest pojęcie Lernrt-
row, złych duchÓw zmatłych, rrpiorÓw. Specjalnymi obrzędami magicznymi
musiał pater Jaruilias chronić swÓj dorłl w czasie nocnęgo święta Lenruriorv,
crganizowanego W maju. Uważafia Za szczeg<ilnie lriebezpieczr'e i si]ne
duclry osÓb zmarłych nienaturalrrą śmiercią, rv nrłodym wieku.

Duchy zmarłych członkÓw rodziny czazono zwtaszcza w czasie specjal-
n,vclr świr1t zadusznych, były to Feralia, obchodzone 21 lutego, składano
lł,-olvczas na grobacb Sklomne dary w postaci wiankÓw' kwiatÓw, odrobiny
.ladła i wina27. Ponadto ku czci zmarłych rodzicÓw i krewnych organizo.
watro Pal:entalja' Niezależnię od t1'clr oficjalnych świąt wie czono groby
rÓżami i fiołkami, stawiano rla nich lampki i palono kadzidła. Tego t'vptl
oliary charakterystyczne są dlir rvszystkich grup społecznych, ale kult prfod.
kÓw rozwinął się zwłaszcza wśrÓd rodzin arystokratycznych. Dla nicir pa.
nrięć o wielu pokoieniach konsuli i innych rrajwyższych magistratus mitlł,a

bardzo praktyczne znaęzenie dla kariery politycznej potomkÓw. Nic dziw.
nego, że rodziny tezaczęły z azasem przeclrowywać maski przodkÓw. kttire
niesiono w długim pochodzie w czasie obrzędÓw pogrzebowych. Ale nad
problemenr iycia pozagrobo.,ł'ego Zaczęto się zastanawiać dopiero l-v łikre.
sie pelrrcj lrelIerlizacji i po zaptlznaniu się z teorianli. fi|ozofow greckich.

BÓsTwA RZYNISKIEJ CIVITAS

Jerk rvynika Z omowienia ważniejszych bÓstw Źycia pfywatnego' llie-
kt,Óre z niclr awansowały do rangi bogÓw civitas. oficjalny panteon rzyrnski
formowirł się stoplriowo i rozmiritynri droganri, NiektÓrzy bogowie T{zymu

nie mieli nigdy swoich odpowiednikrjw domorvych.
Mars był uwazany za bÓstwo opiekuricze pierwotnej osady rzyrr"lskiej

na Falatynie, jednocześnie był on popularrrynr bogiern italskim, czczanyrn
rukie przez Etrusk w. Był on opiekurrem rolnictwa i urodzaju, chrorri4.

cyrn ludzi i ziemie uprawne przed nieprzyjacielem. z częgo wynikała jego
funkcja boga wojny 23. W wypadku klęski pośrvięqano IV[arsowi !'er Sqcr,ułłl
(świętą lviosrrę) - całość urodzaju następrrego roku" ofiarowywano nru
rośliny i zrodzorre wÓwczas zvtietzęta, także jedno pokolenie męskie. Być
nrożc była to pierlvotnie ofiara krwawa' Źtod\a mÓwi4 nam je<lnak o po.
święceniu chłopcÓw zrodzonych w roku ,,er strcrlltn w telr sposÓb. że jako
dorośli musieli opuścić swoją ojczyznę i szukać nowycil siedzib. trV tert

splosÓh civitas rzymska tracita jedrro pokoierrie mężczyzll.
okl.es kultu Marsa {rtvał od filarca do października - 8 rniesięc;' prac

lla roni i rvojny, ktÓrą rozpoczynano wiosną a koriczono jesieni4. Atrybutanri
},{arsa tlyły włÓcznie i tarcze; przechowyr'vano je w sacrariuttr w Regii
na Forurn. W nrarcu (Martius - rniesiąc Marsa), gdy' podejnrowafro
lv}.pra'!'.ę wojenrrą, wodz rzyn-rski (krÓl lutl konsul) wstępował d'g sacł'ari{iln
i porulszał włÓcznię z węzwaniem .,Marsie, czllwaj!'. .Iędnocześnie słu.
ż4cy }t{arsowi Salii (specjalne kołegiLlm kapłałiskie) brali jego tar.cze i roz-
p.oczynali symboiiczne taóce. Następrtie obcirodzono poświęcenie korłi -Ertruirria - 14 marca, oręża - Quinqttatru-s - 19 marca. trąb - Tubi.
iłłsttt,iutłt - 23 marca. Dopiero po dokoneniu tycil obrzędow można był'o
ruszać na wyprawę rtojenną. Po .iej zakoóczeniul w październiku naleŹało
oczyśc-tć wojsko z plrzrlane1 krv.''i' organizowano ślvięta oczyszczerria krrni
i oręża' 1'5 paździerllika odbywały .,ję EEuirł.la jesienne. ktorych obrzędy
zacłrowały wieie cech iirclraicznyclr. Fo lvyścigaclr poświęcalro Marsowi
z't3'cięskiego korrią rla oitarzu w cęt1tn.um Pola Młrsowego, Głowg konia
l.".it:1rczorro wiązanką clriębÓrv. Mars w-i'stępował Zirteln jako bo-l lvo.jlti
i h g urocizaju. Nadzćr nad tymi ofiararrli spełrriał;1alrlełl M{łrtiłli:,'Jrtrgr
ralrg4 spośrÓd trzeclr .flałn,ines mftiores, kt i:z3 pełniłi srve funkcje doiy.
w.otni{]. W starej nror"n1itri,'-ię.y'i.atres Arrałes Mars czczoti'l. b1.ł lr'sw-v.'m podwoj.
my-nt charakterze: boga r.,ojtr.i i uroczaju. FtlŹrriejsze lr|ożsarrrięrrie Mai.sa
r' gr';ckinr A.resern bardzcl zubożyłcr poste. rz;".msko-ita1skiego boga' Ares
llol,vięrn był tvlko żądn3'nr v'aiki bogiern lrojli5..

Fe.'l.rre poclobielistii'o łączyłc Marsa, piel.wci-lrie boga opiektłlra lir1yrr.
.skltgo Falatynu, z sabilisltim l'logisin Krr'jryliału _ i(ltirynein. Był ol.t

Zapelvne także opieiłl.lnem cł-łe'j osarlł'- sal}:iłlslriej. rlie tyii'o bogiern i',ojlr1
.,Iak poiv-iedziancl w5'Źej, G. Duirrć;:il połJkreślał lgiitrlly clrirłakter K'n',iryr"ul,
t'rzeciego boga arclraicznej trojcy rzynrsŁ:ic'i" ]v.[ar.sorł'i słuzyli Stłiii Palatini,
Kwirynowi zaś - Sałii Collini (oii Co1iis Qłliriłsłi's\,Istnienie tych dw ch
kolegiÓw SaliÓw jest argurnentem, podkreślailyrn zsłtaszcza przez E. G.jer-
stada, na korzyść uznania historyczności pei,vnvch elęmer.rtÓw legend
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o latyósko-sabi skirn pochodzeiriu Rzymu29. Pęłna nazwa ludu rzynrskiego.

to ptlpulus Rotltąnus Quirites. Na rangę Kwiryna wskazuje rÓwnież fakt.

żefłamen Quirinalis zajmował.trzecie miejsce wśrÓd trojkiflaruineS lnaiores.

Pierwsze miejsce na|ęŻało się kapłanowi boga, kt ry stał się najwaŹniej-

szym bÓstwęm pantęonu rzyrnskiego. Był to kapłirn Jowisza - flclłne,n,

Diąlis, jego małżonką była fianinica Diglis. Kapłana tego obowiązylvały

bal.dza rygorystyczne przepisy, rozljczl:lę tabu. Tak np. nie mÓgł inieć

zadnych węzłÓw w ubraniu, włosy jego obcinane były w specjalny sposÓb"

nie wolno było kapłanowi Jowisza stykać sl,ę ze zmarłymi i z wojskiern,

atakż'ę przebywać dłużej niż dobę poz;l Rzyrnem. Zwłaszcza tę dwa ostat-

l:rte zakazy były ogromrrym utrudrrienięm kariery politycznej. DopLrowa.

clziło to w okresię kryzysu republiki do braku kar-rdydatow na tę zaszcz3,tną

funkcję kapła ską. Stanowisko było nie obsadzone od r. 87 do 11 p. ll" e.

RÓwnież Surowę przepisy obowi4zywały ż'onę kapłarra Jowisza -.flaminica
Diąlis. Wolno jej było mieć tylko jednego rnęŻa, tzn. po śmierci męża

kapłana miała obowiązek pozostać wdową aż do śmierci.

Pierwotny Jowisz (Iupiterlub luppiter, gerr. Iovis, dawne imię brzmialo

Diou.pi,ter, co jest zbliżorre do greckiego Djeus == Zeus - obaj bogolvie

wywodzili się z tych samych ptaźrÓdeł religii indoeuropejskiej) był iden-

tyczny z pojęciem ''fizycznego nieba. Rzyr-nianie m wili: Sub love - pod

gołym niebem, cleducere lollem- spowodować deszcz, a nawęt malus

Iupitar, ęo oznaczato zły klimat. I{aida błyskawica była właściwie Jowiszern

- Iupiter Fttlgttr. Piorun winięn był zabic krzywoprzysiężcę, bowiem Jo-

rvisz był 8warantem przysięgi i ptzymierza. IJroczyste zawarcię przymietza

mięclzy Rzyrnem i Aiba Lolrga odbyło się według relacji Liwiusza pod

osobistą pi'eczą Jowisza30. Stał się on bogiem opiekunem całego Związku
Laty skiego jako Jrrpiter Latiaris. Pierwotne uroczystości na jego cześÓ

odbywały się na wzgclrzu koło Alba I'onga' w gÓraclr ,ĄlŁrariskiclr, były to

feriae Latinac. W samym Rzymie obchodzono to święto ruchome ztldztał'ęm

delegatÓw miast tratyriskich. odnawiano wciwczas uroczyście przyntierzeo

czemu towarzysz'yły wesołe obrzędy i podarunki.

Weclług mitu rzyrnskiego Jowisz był świadkiem i poręczycielem ZęSpo-

lenia się w jeclną civita,s gminy palatyriskiej Marsa i sabiriskiej Kwiryna,
tym tłuma'czono wyż'szość flamina Dfulis nad pozostałymi flamines
maiores (flatnen Martialis i flamen Quirinalis)' Miejscem kultu Jowisza był

Kapitol, wzgotze nie zamieszkirvane w okresie tworzenia się rzymskiej

civitas. Specjalne związki łączyły Jowisza ze światłem (Diespiter). Iemu

poświęcorry był dzieó IdÓw każdego miesiąca31, kiedy ptzypadała w kalen-

darzu ksiąźycowym pełrria księżyca' Jowisz. .odgrywał także dużą rolę
w zyciu armii: jako Jupitel Stator nakazvwał żołrrierzom stzrć w Szęregu
i chronił wojsko przed ucieczką; iako Jupiter Feretrius pomagał uderzyć
na wroga. Jednym z najstarszych przydomkÓrv Joivisza był Lapis (kamieii),
co Zapewne wiązał'o się z krzesaniem ogrria z krzemienia, przypominającyrn
blyskait icę.

Dopiero znacznie poźniej, za rz4d6w Tarkwir-riuszy w Rzyrnie, stał się
Jowisz głÓwnym bogiem trÓjcy kapitoliiiskiej, wzorowanej na trÓjcy etru-
skiej (Tinia, Uni, Menrva). Był odtącl lupiter optimus Maximus, a towa-
rzyszkarni jego w świątylri kapitoliriskiej były Juno i Minęrwa' Pierwotrry
Jowisz, podobnie jak Mars, nie nriał ani posągÓw, ani świ4tyri.

W VI w. nastąpił okręs intęnsywtlycir wpływÓw kultur.y, w tynr także'
religii etruskiej na Rzym. w v w. rozpoczęły.się regularne kontakty Rzy.
mian z Grekami z południowej ltalii, co spowodowało pierwsząfazęhel\e-
nizacji religii rzymskiej' Już na przełomię VI i V wieku zetknęli się Rzy-
nianię z wpływami fenickinri, prawdopodobnie za pośrednictwem Kartit.
giny. Kult Asztartę znany był w Pyrgi koło ętruskiego miasta Caere,
stosunkowo blisko Rzymu' o czylll świadczą odkryte niedawno złote
tabliczki 32' W okresię VI-V w. p. n. e. rozpoczął się napłvw nowych
bÓstw do Rzymu, ktÓry zapoczętkował poważrre przemiany w religii rzym-
skię.i.

BOST\Y,Ą. RoDZrNrE I',PRZYBYSZE''

R.zymianie wyrÓżniali dwie podstawowe grupy bogÓw: dii intligetes
i dii novensiles. W epoce klasycznej nie bardzo dobrze rozumiano te po-
ięcia i Warro dzielił juŻ bÓstwa w irrny sposÓb. G. Wissowa, z właściwym
sobie d4żeniern do jasności i ptecyzji, uznał, Że dii indigetes oznacza|.i
bogÓw tubylczych, dii novensiles zaś : noyensides, czyli nclwo osiadli
przybysze. Jakkolwięk ta ir-rterpretacja budzi wśr. d wspÓłczesnych pewIle
wątpliwości:]3, dotychczas nie dano lepszej prÓby wyjaśnienia problemu.
Z punktu widzęnia historii religii rzynrskiej istotne jest, ktÓre bÓstwa miały
swoje obiekty sakralne wewnątrz Rzymu (to prawo przysługiwało tylko.
bogom Llznanym za ojczyste), ktÓre zaś czczonę były poza pomoerium,
czyli świętą granicą Urbs.

Za bostwa rodzime uchodziły wszystkie bÓstwa domu (i civitas pojętej.
jako zbiorowy dom) oIaZ gfupa trog w mających swoich flaminęs. oprÓcz
trÓjcy: Jowisz, I\4ars, Kwiryntrs, ktÓrym przysługiwali flamines ruaiores,
była to dwunastka bÓstw, obsługiwanych przez flaminęs minores. Znamy



tylko dziesięć imion z tej dwunastki, a nięktÓre z nicłr były w okresie kla.
sycznym zupełnie zapomniane. Dziesiątkę tę tworzyli następujący bogowie:
Volcanus, Carmenta, Ceres, Volturnus, Fales, Furrina, Flora, Falacer,
Portuna, Pomona. Z grupy tej tylko Ceres, Flora i Yolcanus odgrywali
'większą rolę w znanej nam religii rzyrnskiej' Wszystkinr dii indigetes przy-
:sługiwało oznaczenię w kalendarzu w forrnię skrÓconej imienia (kalendarz
.ten był uważany za dzięło legendarnego krÓla Numy Pompiliusza). ozna.
'czenie święta bÓstwa było podawane rł kalęndarruzaraz po literach nundy-
nalnych (nundinae to ośmiodniorvy tydzieri rzyrnski) a przed oznaczeniem

.prawnego charaktęru dnia: C : coruitiglis,F : fas'tt,ts,N : nefostrłs itp.:1
SpośrÓd wymierrionyclr bogÓw, ktÓrynl przysługiwali flamines mi-

.nores' nieco większą totę odgrywai Volcanus. Miał on nie tylko Swego
kapłana (flarnen Volcani), ale także święto 23 sierpnia. Rzymski Wulkan
nie był jednak bogiem kowali, jak grecki Hefaistos. tsył on pierwotnie
samym ogniem, i to siłą niszczycielską ognia' od Wrrlkana za|eż'ało wznie-

'canię i uśmierzanie pożarÓw. BÓg ten rniał jedrrak takie wytaźrty związek
z wodą, na co wskazuje jego kult lrad Tybrenr, a zwł'aszcza w mieście
]]portowyfin u ujścia 'Tybru ostii. Wr-llkan był głownym bogiem ostii'

BÓstwern tubyiczym była niewątpliwie Juno, Żoną Jowisza stała się
dopiero po hellenizacji, początkorvo była Zapewne ŁlÓstwem bezosobowym.
Kalendy, pierivszy dziefr raiesiąca, i dzie nowiu księżyca poświęcone były
Junonię i .Ianusowi, ktÓry z tej okazji nazywał się larrus Iunonius. Juno
była boginią pocz4tkÓw Źycia, opiekunką kobiet iŻycia rodzinnego, a zwtasz-
,cza opiokunką kobiet w połogu-jako trutro l-ucina. Stała się r,v sunrie
boginią matron rzynrskich i jej poświęcone były lVlatrotralia, obclrodzolre
w dzię KalendÓw Marcowych. tj.łażano Junonę za przectwniczkę wszel.
kich wotrnycb z,łlą3k6vł miłosnych^ Miastem kultu Junony b-'..ło Lanu.
wium lv l-acjum; czczona tu j4 pod imienienr xuno Sospes Matęr lłegirra
(Juno Wybewicielka Matlła KrÓlorva)' Ta potężnii bogini była bÓstwem
chtonicźnynr, o Czytn świadczy jej symllol - \'vąZ. obrzędy ku czci Julrorry
Sospity wynragały, aby ofiarę dla siviętego węża skłac1ała wybrarra przez
władze municypalne dziewica. obchody te przetrrvał1'. do czasÓw począttrło-

wych cesarstwir, o czym świadczą zacłrowane olor,viarre te$sery z Larru-
wium3s. Na l{apitolu częzafia była nie tyłko Juno znana jako partnerka
Jowisza' oddawano tanr rłiwnież część Junonie z przydomkięm Moneta
,(oci czasowntka łnanere - radzlć. upominać). obok świątyni .trunony

N,{onety powstała mennica Zwana ad l{onetanr' od te.j nazwy pochodzi
,także polskie słowo moneta.

32

Przez długi okres zagadką d|a badaczy było, dlaczego Diosku-
rowie: b1iźniacy Castor i Pollux, bogowie niewi4tpliwie greckiego pocho.
d,zenia, uzyskali w Rzymie świątyrrię wewl'ątrz pornoerirrm nźr samym t.o.
rum, uznani zatęm zostali za bÓstwa prawio rodzime. Mięli oni dopomÓc
Rzymianom w bitwie nad jeziorem Regillus (w r.498?) w walcę ptzeciw
Latynom, sprzymierzeócom wygnanego Tarkwiniusza' Ftzypuszczato,
Źe kult ten został przyiriesiony do Rzymu z Lacjum. Potwierdzęniem tego
stało się dopiero rriędawno odkrycie inskrypcji z Lavinium Z następuJącym
tekstem ;

Cą.storei Podlouquique qurois

Słowo ..kufi]S'' oznacza po grecku młodego człowieka. Inskrypcja za-
tęm zosta"ła przepisana z tękstu greckiego 36. Stanowi orrzr świadectwo
archaiczrrości ku]tu DioskurÓw w Lacjum. Rzymianie uznali ich za..swoich
bogÓw, ciroć nie byli oni dii incligete,s. Dioslcurowie stali się patronami
jazrly rzymskiej, ale w praktyce ro1ę tę pełnił tylko Kastor, .',.,*łu. w cie1l
brata blizIliaka37. Przykład DioskurÓw wskazr.rje na ta, że wewnąftz
ponroerium cltrzymywalitakże obiekty krrltowe niektÓrzy spośrcid dii noven.
si/es" Dotyczy to rclwnież bogirri Minerwy, ktÓrej kult piz1,jęli Rzymianie
oc1 Etruskolv' dając jej z'aszczytne miejsce w świątyrri kapitoliiiskiej po
*^il:1fi::,i"Jli1X, 

bogini niezwykre popurarna w Lacjum, *,,r-,)*ru
świątynię poza pomoęrium na wzgotz|J Awentynu. Diana była czczona
przede wsz]Istkim lv Aricji i w pobliskim l,acus Nemorensis, patrorrowała
Związkowi Laty skiemu. Kapłan jej świętego gĄa rex Nemorensis, zd'o.
b3,wał właczę w szczegÓlny sposÓb. Człowiek' kt'ory zabił aktualnego
kapłana w tym sanktuarium, stawał się nowym rex Nemorensis ss. Ten
krwawy obyczaj przetrwał długo' Wskazywał na pewi.le ,,dzikie'' cechy
'Diany, bogiiri ]asÓw i leśnej zwierzYnY, a jednocześnie opiekunki kobiet,
zwłaszcza w czasie połogu. obok Diany na Awentynie czczonabytratakże
blisko z niązwiązana w Nemi nimfa Egeria. Diana, ktÓrej kult na Awen.
tynie stał się rrastępnie kultem rzymskirn, pozostała zaws'a bostwern
oryginalnvrr. .trcj pÓźniejsze tltożsarnięnie z grecką Artemiclą nie zatarło
cech rdzerrnie italskich bogini.

Inną bogirrią latyóską wcześnie pfz}iętą do panteonrr rzymskiego była
F.ortuna, opiekunka Arrtiurn i Fraenestę (Pa1estrina). Pierwotnię az,zor.oją jako boginię kobiet, Fartuna muliebris, i boginię wszelkiego utodza.iit.
Jej kult rv Praeneste nosił wiele cech wyrÓżniajęcych -ją wśrÓd innych bÓstw.

; - Religie śs'iata Rzymslriego aa



określano Fortunę jako ,'pierworodna corka Jowisza,,, choć pierwotna

religia italska nię uznawała genealogii bogÓw. RÓwnież nietypową cechą

było udzielanie przepowiędni w świętej grocie. Świątynię w Samy.m Rzynrie

ślubowano Fortunię Primigenii dopiero w 204 r. p' n. e., a jej zhellenizo.

wanie i utożsamienie z Tyclre' uczyniło z niej boginię losu. Wspaniałe

sanktrrarium w Praenestę, zbudowane za Sulli, zachowało jednak pier.

woino formy ku1tu Fortuny i jej starą wyroczrrię 39"

W omÓwięniu niniejszym przedstawiono tylko rvażlliejsze b stwa staro-

rzynisltie i niektÓrych bogÓw przeniesionych z Lacjum. Inni wielcy bogo-

wie panteonu rzymskiego epoki klasycznej przyjęoi zosta|j ocl Grekor.v

lub znodyfikowani pod ich wpływem. Wpływy greckie dziataty zaro'łno
bezpośrednio, jak poprzez wcześniejszą penetrację kultury etruskiej' ktłira

uległa już pewnej hellenizacji" obię wielkię religie żyjące lv Italii: etruska

i grecka oddziataŁy bard.za silnie na zmianę pojęć religijnych Rz-vmian,

form kultu i rytuału. organizacja kultu rzymskiego, ktÓrą moina poznać

na podstawie zachowanych źrodet, przeszła jui w n^lacznyrrr stopniu pi.zez

fa'zę etruskizacii i hęileniza"cji"

ffi

PRZIIMIAI\ Y RflILIGIJI{ tr
W OKRtrSIE WCZESI{EJ REN}UtsT,trK{

I ORG,ĄINIZACJA KUITU

WPŁY!1Y I{E},IGII ETRUSKII]J

Fierwsza faz'a przemian religijrrycl,r objęła Rzyrn jeszcze W czasach'
krolewskiclr - była to faza etruskizacji. Religia etruska odegrała waŻną
rolę w dziejach Italii: 1) przez wpływ na Rzynr i inne Iudy, ktÓre podlegały
w VI - V w. p. n. e. władzy EtruskÓw,Z)ptzez swÓj własny rozwÓj trwa-
jący nadal już pod panowanienr rzymskirn. Jęszcze w czasaclr cęsarza Klau-
diusza (41 *- 54 n. e.) Etrusca discipłina cieszył.a się wielkim autorytetenr 1.

Fewne elementy tej religii pozostały wyłączną własnością ludu EtruskÓw,
inne natomiast przeniknęły do Rzymu 2. Cechą specyficzną wiary EtruskÓw,
wyrÓżniającą ich od GrękÓw i Rzymian, było uznanie religii za objarł,'ionq"
Według jednej wersji objawił tę religię Tages, ktÓry wyłonił się z bruzcly
wyoranej przez to|nika w starożytnym mieście Tarquinii. Miał on postać
clziecka, alę siwe włosy i mądrość Stalca. Ważnego objawienia miała t,akże
udzjelić Arunsowi z Clusiunr nimfa Vegoia. Zapewne wszystkie spośrÓd
12 niast--paristw etrriskich rniały swoje w{asne tractrycje retrigijne i swoje
ulubione bÓstlva . opiekuricze. Najważniejsze pocl względem religijnyr'l
rv zrłiązku etruskim miasto Volsinii (clziś Bolsena) czciło szczegÓlnie boga
\Ięrtum'1a' Zwanego także Yoltumnusem lub Voltumną. Warro określa
Vertunrna jak<> deus Etturiae prtnc:eps\' Fos4g tego boga został wywieziony
prz,ez Rzyrnian w 265 r. po zdobyciu i zburzeniu Volsinii, ost:ltnieg<l
ośrodka etruskiego, ktÓry stawia\ jeszcze opÓr parrom całej Italii.

SpośrÓd panteorru etruskiego najv'liększy rvpływ na trł.zym i całą ltalię
v;ywarła triada Tinia, Uni i Ment'va a, kt ra zyska1la ogrorrrne zttaezeriie
dzięki zbrrdowaniu w }lzyirrie prz*z TarŁ'winiuszy świątyni kapitr:liriskiej
.J!a Joivisza, Jltnclny i J\4iileiwy. Świątvnia ta została zlrud-t-"lrłana, przez

3"
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srchitcktow etruskich według ich wzorÓw, a słynny pos4g Jowisza, uŁoŻ.

sirnlianego z Tlnią, wyrzeźbit Vrr1ca z WejÓw.

SzczegÓ|ne znaczęnię dla wszystkich iudÓw Itaiii miały święte księgi

etruskie, znane głÓwnie dzięki pl.zekazom Rzymian. Na sławną Etrusca

cliscipiina składały się następrrjące księgi: libri lnruspicini, libri fulgłłrales
i libri rituaies' Te ostatnie obejmowały szczegotowe przepisy, jak zakładac

i:iriasta' budować świątynie, spełniać funkcje administracyjrc ttp. Libri

fulgurctie,s zawietały opis i interpretację religijną piorun w. Jedenaście

roclzajÓw piorunÓw podlegało wŁadzy dziewięciu bogÓw, spośrÓd ktÓrych

Tinia ruądr'1łtrzema ich rodza.jami. Etruskowie dzielili niebo na 16 rejo"

iiÓw po 4 w kaidej Ze Strol świata. W zależności ocl rejonu nieba, w ktÓrynr

v7<azala się błyskawica i miejsca rra ziemi, grlzie vderz,ył piorun. a takie
eiricżnię od kształtu i barwy błyskawicy otazod claty całego wydarzenia

Etruskowie przewiclywa1i w sposÓb barclzo szcze-eÓłowy, co się ma pIZy-

da.rzyć i w jaki sposÓb można ewentualnie unikąć tego wydarzenia. Po.

dział nięba w zrviązku z piorrrnami znali jui Babiloriczycy, a piorun był

znakiem wrÓżebnym dla prawie wszystkich ludÓw. Dokładny kalenclarz

brontoskopi czny i szczegÓtowe przepisy dotyczące wtożb z piorunc1w opra.

corvali dopiero Etruskowie.
Największą sławę zyskały jednak ętruskie libri haruspiciłzi. Haruspicina

były to wrÓżby z wątroby zwierząŁ ofiarnych, a celebruj4cy je kaplarli

zwani haruspices cieszyli się wielkim autorytotem. WrÓżby te rvymagały

bardzo dokładnej tęchnil<i. W Placentii (Fiacenza) znalezioncl nlodel

orvczej wątloby, pochodzący z IItr więku p. l"t. e. Wątroba podzielona była

na stref! ptzyjazną (faruiliaris), odpowiadającą wpływom słorica i rriebu

z jego 16 rejonarni oraz na strefę nieprzyjazną (hostilis} będ4cą po<1

wpływem księżyca' W sumie wątroba była podzielona na 40 pol pocliogłycir

wpłylvon 40 bogÓw. F{aruspikowie porÓlvnywali wątrobę zwierzęcia ofiai.

'nggO z moclelern i w zależnośoi ocl zauważonych znakÓw podawali s'zczegÓ-

'lor,ve wrÓżby" F{aruspicina trchodziły za radzĄ wrÓżb rnającyclr stare tI3-

dycje na ElisŁ"im Wsctrroclzie' Zla)ezioylo bowiem terakotowę modęle

wą1,lÓb ';vlÓżebnych w Mezopotainii, lv pa stwie Mari i trJetyt w.

orygin"zirrą stroną reiigii EtruskÓw była ich. wiara w życie pozagrobow.-.

świadcz3' o tym wyjątkclv,lo bogate wypcsażenie grobowcłlw etruskich -
ritłł,łulustjuł' Na.jstarsze rnatrowidła grobowe etrusltię pochodzą ze eclryłku

V{{ i początku Vtr.\'v. p. i1. e., z rniast południowej Etrurii: Caerc (Cer.

vetei.i), WejÓw i Tari<vlinii. Maiowiclła ie rvykolrane są w stylu pÓźnoorien.

ializująty.r.ir i przedstawiają często sceny Z clzikirni zwierzętami, jak lwy

t,
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lub pantery 5. W drugiej połowie VI vr. rozpoczyna się okres wpływ w joir-
skiclr, co znajduje wytaz zwłaszcza w malowi<lłaclr grobowyclr Tarku,inii"
W malarstwie tym krÓlują roinę zwiętzęta, ir ulubionynr tęnlaręm są Ia.
dosne sceny poiowa lrib połowu t.vb, taricÓw i rnrlzyki. tjilriłorva'nie
przyrody przez Etruskow znal'azło pełny i orygiiralny wyraz w małowidlach
globowych. }&ystępujc w nich takŻę daśc częSto motylv drzwi" iit rc nrilrły
f'4]e},Yne c]rarakter symboliczny i wyo-brażały wejście do trdrłrii'l1. Znł,arłych'
W koricu VIr,v. tenratyka delioracji grobow b.vłabardzo rÓ;łrrtlrodna, aie
dorłłinował w niej nastrÓj pogodny. Malarzę sta'raii się ocltworzyć otocze.
lrIe zilrarłego i jego rrlrłbione rozryvl''ili, zapewltiając tł' 1"ęir sposcib arysto-
kratom jakb;l cialszy ciQg nrltego Źycia po śnrierci 6.

v/ v i IV w. nasi'4piły ważne przenrlitrly vl iclęo]ogii EtrirskÓw, w ma,o*
rvidłach grobowyclr zaczęła' dominov,'ać atnrosfera parluryci-i ple!<ieł,
rv 'lttÓryclr krÓlowały przeraiąące postacic clenrolrć,lw. Wyctr,lie slr:, żc llil-
rviek \/ prz;'pada juŹ zasadnioza mo<1y{ikac.ja wierzefi ciotycząc.7ch ź;7cia
}lLlzi1go*oo..,cl8o 7. GrÓb przestał być traktov''any jako niesz]<anię zlnatleg.a,
Udawał się ou' po śmierci do nrrcczlrego krÓlestv,,a Aity i Persiirrrei (ł;ripo.
r,viędnikł1w greckiego l_Iadesa i Pelsefony). SzczegÓlnie eirarakterystyc7ne
dla ętruskiego świata zrnarłych są wyobraźenia groźnyc]r demonÓw. Do-
nrinujł1cą postacią był rvśrÓd nich Cbarurr, ktÓrego imię przyponirra glec-
kiego Charona' ale bylo to jecl'vrre pod.obiefistwo' Clrarun etrrrski łrył
zlviastunęm i dawcę śmierci; jego atrybutenr był młot, lctÓl.yirr ztl.Jt.wał'
cios ostateczny. Przedstawian}. był 0n i.awsze w odrażaj4cej, nronstrualnej
postaci. Jego ciało miało zielonkawoszary kolor, clrarakter3,zował go
iraczykor,vaty nos i koriskie uszy, wę .,vłosa'ch kłębiły się węże. a z plec,5w
wyrastały wieikie skrzydła. trnnym przeraż,Eqcy'nr <]emonellr, znariym jui
głclwnie z okresu hellenistycznego' był Tuchulclra' ltrył on rvyobraŹany
rv postaci potęŹnego skrzydlatego potwora o tw,arzy przyporaina.!ącej
dziÓb drapieżnego ptaka, oślich uszaclr i włosach pełnych wężÓw. Na rrralo-
widłactrr grobowych występuje także często skrzydlaty clęn"loir kobiecy
Vantlł, ktÓrego spokojna uroda wyrÓittia go cld Charuna i .J-uchulchy s.

Tematyka dotycząca ponuręgo świata zrnarlychosiągnęła w grobowcach
etruskich swoje apogeum w okresie wpływ<iw sztuki greckiej. Sławny grÓb
Frangois z Yu|ci, ktÓrego dekoracja ścjenna powstała ok. 300 r. p. n. e.'
zaw]era rn. in. ilustrację fragmentu lliady. Przedstawi:i ona Scenę stracenia
jericÓw trojariskich, ofiary złoż'onej ptzez Achillesa poclczas pogrzebu
Patroklesa. Patronują jej etruskie demony śmierci, Vanth i Charun, poilkre.
ślając w ten sposÓb ekspresję i dramatyzm wydarzenia 9. Truclno jest



dać jednoznaczn4 oi1p.o1yiędź na pytarrie, czy zmiana tematyki malarstwa

grobotvego, występuj4ca jrrż w I\r w., a pogtębiona w okresie hellenisty.cz.

iym, iest odbicięm rad'vkalnych przemian wie ruen doty czących losu człowięka

po s*i.,.i. Zapewne elementy tyclr wierze istniały juz wcześniej, ale doszły'

Jo głosl' ze szczegÓlną siłą w epoce upadku politycznego Etrurii i tęrrdencii

do wznrocrrienia ekspresji w sztuce, typowyclr dla epoki lrellęnizmu. Nie.

w4tpliił,a jest wiara Etruskciw rv życie pozagrobowe' Nie wywarła ona jednak

większego wpł-vwu na Rzymiarr, ktÓrzy dopiero w okresię sciryłku republi.

ki, pod r,ł,pływenr fiiozofii greckiej, zaczęLl się poważniej interesowac po.

śmiertnym losern duszy..

Etruskorvte przyslvoili -sobie v'ielu bclgÓu' greckicil' rrp. Her.kle :
Hcrak1es. Turms: Hermes, Turatr =. Afiodyta; popularn}' był bardzo

Apoilo. Rzymialrie przejęli kult tych bÓstrv bq.1ź za, pośrednictwem etruskirn"

tradź bezpośredrrio od Grękorv italskjclr.

w-PŁYWl RELIG{i G{ł.ECKIEJ

\l"ptylv3,'. greckie rra religię rzynrsk4 datują się co najmnie.j o<tr po.

azątko$. V rv' p. n, e. Pclprzedziło je Zapewne przejęcie przez Rzym kstąg

sybiltiiiskich.ktÓrewedługtrad,vcjipr.zekrrzałakrÓlowiTarkwirriuszorłi
Starenu rvięszczka Sybilla z K5lme (łac' Crrmae) w Kampanii10. opieku.

jące się t,vmi świętymi księgami kolegrum kapłafiskie, tleceml,iri sttctis

jiciun,lis, orzękało na ich podstawie. jak interpreior,vać r<iżne z.:łoszone

cudowne znaki, czyłi prodigi,a, i .jak ułagoclzić gniew bogÓw. Na poi1stawie

clec'vzji senattl kaptalri znajclor,va1i rv księgach sybillióskicli środki z,aradcze,

u t-vti' to najczęściej clecyzje o spl.ov,.adzeniu do Rzymu nowycb kultciw

reliii1nvcn. głÓwnie greckiclr' Nie mamy bezpośredniclr świa<iectv.. ze

pier*s,1',n wprowadzc,,1yl11 w telr sposÓb do Rzynru bogiem b;lł Apc'llo"

'łoś"l*1. 
opiekun Sybilli. Wiadomo, że prarvciziwą świ4tynię dia Apoitrina

(fantłłn) v.zlllesiono dopier.o w 431 r. z powodu panującej wÓwczas zarazv"

Uczczotr1'. w telr sposÓb zcrstał Apo1lo iledictts, bog chroniąc1' od cliorÓb

\ zataz\'"
Pierwsząpoświa<lczorrąźrÓłJłowodecyzja.podjętąnapoclsta-..liek:;iąg

sybilli skich było według tradycji ślubowaliie buciowy świątyni w 496 r.

p. 11, c na Awentynie (poza porrroerium) dtra trÓjcy Ceres, Libera i Libery"
.nyłu 

t" trÓjca roini,,o, oJpo'iadająoa greckiej triadzie eleuzynskiej;

I)erneter, Diorrizos i Kora. Cęres -i I-iber byli bÓstwan-li starorzynrskinri,

ale Lil.-lcrę .stworzor-to dla uzu1..'ełnienia tej p;rry l1a rvzÓr grecki. Śiviątyrrię
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wznięsiot.to na zboczach Awentynu według wzor w architektury etruskiej,
atre bud.orvniczymi jej byli Grecy, I)amofilos i Gorgas. Według tradycji
dedykorł'arrie świątyni nastąpiło w 493 r., w rok po pierwszej secesji ple.
bc.jirsz1'rra GÓrę Świętą' Jednocześnie powołano do życia trybunÓw luclo.
lvych i edylÓw plebejskich. Ci aediles byli pierwotnie nadzorcami świątyrri.
'czyll aedes Cereris. PÓźniej uzyskali rangę urzędnikÓv'' paóstwowych.
Śwl4tylria Cerery, Libęra i Libery na Awentynie pozostała głÓwnym ośrod-
kienr dziatalności plebejuszy i miejscenr przechowywania ich archiwum 11'

Prarvie iędnoczęśnie w 495 r. zbudowano pod Awentynem świątynię
,dla MerkLłrego' boga handlu, ktÓr-v miał być rzymskim odpowiednikięm
Hermesa' Merkury byt związanv przede wszystkim z handlem i zyskiern
oraz giełd4 zboż'ową' Stworzyła ona więzi z Cerer4. Boginią CZcZ{)ną szCZę-
golnie łącznie z Merkurym była Fortuna. ktorej ztaczenię wzrosło bardzo
pCI Je.l identyfikacji z hellenistyczną Tyche. Na początku V lł,. wzrrieśli
t;Lkzc Rzyrnianie lra forulr-l świ4tynię Dioskurom, ale bogÓw tych,.iak wpom.
ni;ttlłl rr' tazdz. T, traktowali jako kult rodzimy lat;lrrskiego pochodzenia.
K'l-ril' ten zacllovrywał za\yszę rviele cęch oryginalnych rzymskich. Pierwsz1'
etap nap'łyvłu bÓstw greckich do Rzymu koriczy się u schyłkrr wicku Y.
Jędnoczęśnie z wpro'uadzenierrr lrowych bÓstw lub ich identyfikacją z bo.
gami staroitalskimi następowały poważne zmiany w rytuaie kultow. przy.
ięcic lv coraz większyrn stopniu wielu eiemęntow ritLls Grąecus. Zjawiskom
tym towafzyszyła znriana koncepcji bÓstw" nadanię im pełnej osobowości
1 antropomorfrzacja. Prowadziło to do przernian stosunku człorvioka do
bog w' powstawania ]lowego typu reiigłjności' Froces tycir przemian jest
trucny do prześledzet-ria. bowięm w pełrri ucirwvtnę są tylko jego pćźniejsze
skutki

W lV w. truclna sytuac.ia zewnętrzna i r'vewnętrzna Rzymu zaharuowała
\y pewnym stopniu pl.ocęS wprowadzania innowacji religijn,vch. Ale na
ten więit rvłaśnie przypada ostateczne rrstalenie pozycji Herkulesa łl- panteo.
łrie rzymskim. Gęneza jego kultu sięga okresn r,vcześniejszego i niewatpli.
wie dorninującą vl niej rolę o.1egrał grecki Heraklęs 1:. Tradycja rzynrsko-
-italska wiązała początki tego liuitu z legendarną postacią Ewanrjra, zwią.
zanego z Eneaszern zatoiyciela ołtatzł krr czci Herkulesa w Rzymie, zwa.
Itęga Ira ntaxin,lą. Ten ołtarz został wzniesiony na Forum Boariurn, w po.
bliżti Circus Maximus. Natoryriast drugi ośrodek kultu Flerkulesa przy
Forta Trigemina, 1.akkolwiek bardzo bliski pierwszemu, |e.ŻaŁ już' poza
granicami pomoeriurn u stÓp Awentynu. w 399 I. p. n' e' na polecenie
ksiąg sybilliriskiclr zorganizowano rytualny bankiet, czyli grecki ę lecti-
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Sterniuffi dla sztjstki bogÓw Zgrupowanych paranri. Byli to: Apol1o i 'Latona,
Hęrkulęs i Diana' Merirury i Neptun. W grupie te.j przeważały bostrva zrvi4-
zanę Z Arventynem, ośrodkięrn .Żywej działaxności kupcÓw, głÓwnie grec};Ich"

Pierwotny Herkules czczany był przede wszystkim jako bÓstwo opielłr-r cze
własności, strażnik progu i bram, protektor podrÓży i hancilu. W tym cha-
rakterze występował częsta razem z Dianq zrwenty ską" Ustalił srę zvi'ycza.i

specyf;cznie rzymski składania przez kupcÓrv dziesięciny zysktl F{erkulęso-
wi - była to pars flerculąneąlttb tlecuma Hercułis. Z wyabraż-elricrn He r'ku*
iesa jako opiekuna własności i kupcÓw wiąże się jego pierv,'sza świl.li rria
w Rzyrnie - ternplum Herculis N{agni Custodis, r.rzniesiona na podstawia
zięcerria ksiąg sybillifisklcłi w 2tr8 r.

Aie już u schyłku IV w. p. i]. e. przewagę uzyskała now;r kotlc-'ilrja
E{erkulęsa jako gwaranta zwycięstwa, czczonego z ptzydonrkicm \rrctor
]ub invictus, Zasadnt.czę znaczenie dla rozwoju tego l1urtu kutrtrr E{erkLl.
lesa miała oenzufa Appiusza l(laudiusza w 312 r. p.n"e. i reorgalllrl'c.1u
kultu przy clrą nwxima" Dotychczas był 1-o właścir,vię kult pfywatl-ly dl.l' ch
rodÓw (?) PotycjuszÓw i PinariuszÓw" Cenzor Appiusz Klaudiusz odjał
ara marirna pod zarząd paiistwa, powierzająo fiedzot ktiltu preŁorom"
\Ą1 kulcie tynr mieszaty się ceclry rzymskie i greckie, do tych osfatnich na|eży
za|iczyć zasadę, że pretor modlił się z orlkrytę głow4, w modlitwie wymie-
niał tylko imię Herkulesa bez innych bogÓw, skro zaś ozdabiał gałązką
topoli, śtviętego drzewa greckiego Herakiesa. Ściśle rzyrnski bvł llatoiniast
przydomek F{erkulesa Zwyclęzcy lub Niezwyciężonego: Victor trub Invictus'
ktÓry nie miał wzorÓw w epitetach greckiego boga" lrerosai3. Na znlilita-
r.yzowanie ku|tu ątł aranł mąximam. i uznanię Herkulęsa Za gwaral1ta Zwy-
cięstwa wywarło wpływ sławnę sanktuarium Helkulcsa Zwycięzcy w Tibur,
położon3lnr na pograniczu Lacjum i gÓrzystej krainy SabinÓw. W tym ośrod-
ku od dawna Saliowie odprawiali rytualne taóce rra cześć Herkulesa,
podobnie jak czynili to Saliowie rzymscy na część Marsa.

Na początku w-ieku trII, w 293 r. podczas panującej zarazy, księgi
sybilli skie zaleclły Rzymianom sprowadzenie kultu innego lrerosa-boga,
Asklepiosa, opiekuna |ekaruy. ZwrÓcono się do sławnego sarrktriariurn
Askiepiosa w E'pidauros w Argolidzie o przysłanie świętego węża, uważanę-
go za wcielenie boga. W Rzymie oddano mu jako siedzibę wyspę naTybrze,
gdzie czczono go pod imieniem Eskulapa (Aesculapius) Ia. Powstało tu
sanktuariurn mające charakter leczniczy. Chorzy oczokiwali na Sen' w ktÓ.
rym bÓg udzieliłby im swej rady. Korzystali jednocześnie z kąpieli i diet.

-+SBlMsffit"---
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Zaleconych in przez k;ipłan.jw' Tak więc niezależriię od elemeritÓw cu-

dou,ności, związanych z liultcnr Asklepiosa, Zapoez'}tkował on formy le-

częnia zbirżonego do sanatoryjnego. obaj herosi -_ bogowie: Flerakles-
.}{erkuięs i Asklepios-Aesculapius przeszli w okręsie heilerristycznym

polvltirrą ewclr:cję osobowcścl pod rvpływem lilozofii, co zatriumfowało

w pelni w 0poce cesarstwa rzyrnskiego. l\Ja sprowadzcniu kultu Asklepio*

Sa?Syl-tŁ}Apollina,doRzynrul.:otioz1isiępierwszafazahęilenizacjireligii
rzymskicj. }dastępna ji:st już ściśle zrviązrrr-ra z epoką \vielkich pocilbojÓw

rzyillskiclr.

OI{GĄNIZ,ĄC JA K 6J LTL]. STĄFi t} lY{sK.Ą {(A' i}ŁĄ l.{sKI E

Wypracowanig fcrm organizacyjnyctrr kułtu przypada w Rzyrnie ira

o]ti.es etruskizacji i lrellenizacji reiigii. Nie wywarly one jccinak r'viększego

vlpływu na organizację ku1tu' Traiiycja wjdziała w osobię krtila sabifiskie-

go Nurny Foinpilirrsza twÓrcę f ol lrr życiir religijrrego rv Rzyr,nie i związlrrrego

z nin śoiśle kalęndarza15. oparty był oir rla 12 ruiesi4cach dostosowanyclr

tlo obiegu księżyca. Ceien uzgoclrłierria tego xlalendarza z rokięm słonecz-

nym cloc]awano co peviien czas rr:ricsiąc dodatkolvy: nł,ełt-tis lntercalal'is,

dołqczany po Ternrirrzrliach, czy|i 23 1ub 24 dnia nriesiąca Febrrrarius (luty).

Kalęnctrai:z określał charakter r}ni {dies fasti i neJctsti) oraz ustalał daty

świąt reiigijnych. Wia'ctrorno, żc nadzÓr lrad kaIęndatzem spralvowało

na.jważniejsze spośrÓd czteręclr lvięlkich kolegiÓw kapła skiclr polłtifices.

Kapłani rzymscy' w przeciwieóstr,llie do.irrllych cywilizacji arrtycznych'

nię byli właściwio z,wiązani ze świ4tynią. Ślad takiej tradycji znajdujemy

w Lacjum lv postaci rex Nenłarensls, kapłana Diany w Aricji. Tyiko nowe

kulty, mające specyficzr-ry rytuał' otrzynrywały swych kaptauÓw zlviąza-

nych ze śrviątynią wprowadzalrego clt''l Rzyrnu boga. Tak więc np. kapła-

now greckiclr powołano dla sanktuarlum Eskulapa. Kapłani rzymscy:

.flamines nląiores i'flam,ines łninores bylt związani z całokształtenr kultu jed.

ilego boga, nie zaś z konkretn4 świątynią16. Pot]ięważ'ł'ączna liczba flami-

nÓw nie przekroczyła nigdy piętnastu, większośÓ bogÓw rzymskich pozba-

wiona była specjalnego kapłana. Formalrrie najwyisz,y r.angą spośr<id kapła-

now rex Sacrorum przejął część furrkcji religijnych po krÓlu, kiedy obalono

władzę krÓlewską w Rzymie. Przewodniczył on ofiarom składanyrn Ja-

nusowi w c1niu Kalerrd każdego miesiąca, inne jego kompetencje były poz-

bawione większego znaczęnia.



WESTAI,KI
Bardzo WaZną rolę odgrywały kapłanki Westy' w liczbię sześciu, kto.

Iym przewodniczyła tlirjstarsza z rrich: Virgo vestalis n,tctxitl.tct. PodlegaĘ
one władzy najwyższego kapłana' ktÓrv pełnił wobec nich .jakby rolę
pater fctruilias'To pontifex nlaximus wybier.at westalki spośrod c1ziewczynek
z rotiÓu' arystokratycznych (patrycjuszorł'skich, poźniej zaś nobilitas1'
w więku 6 do l0lat' Winire one były pełnić swą służbę podczas trzydziestu
lat; poźrriej rnogĄ' wrocic do trolrualnego życia i wyjśc za mqż,. Jakkolwiek
westalki były związane przede rvszystkim z kultem West.v, uczestniczyĘ.
takze lv paru innycir ceremoniach reiigijnych. jak Fordicidia^ Lupercali;i
i Argeia.

Mie.iscerrr ich zanrir-:sz1..arria rł. odosobniel-rlu .l11 rodzin b-vło atlium
Vestire koło świątylri b,:gini' Westalki ciesz,vł,v s,ię ztlł'rcznynri przvwilejanri
i honoranri, Zaręzertvowane dla nich były spec.jalne miejsca na rożnyclr
uroczystościacli i widowiskaclr. Kiedy rvestałka wvchodził.a nz trriasto'
nawęt konsulowis mię1i oborviązek ustąpic jr-j nriejsce, a skazaricy mogli
skorzystac Z ptaw,a,laski. Łatwo było odr żnic u,.estalki od inrrych krrbiet
rzyrnskich, Nosiły ZawSZe białą szatę i bialy welon osłatriający upięty wy'-
soko warI<ocz. obor,vi4zkięm westalek było strzec świętego ognia West1.
i nie dopuścic do jego \\,'\'ga\t1itcia' co pociągało Surowe kary. Potllegały
one obowiązkorvi ścisłej czystości seksuatrrrei' Wypadki złanrairi;l tej za-
sady b1.łi'' uważalre przez R.zymiafl za sz;7'ęgÓlnie groźne prodigirrm' Winną
westalkę prowadzono poza pomoeflum na teręn Zwany Campus Scele-
ratus' Tu umięSzczatlo j4 rv specjalrrie przygotowanym grobowcu, dając
jej lanrpkę i odrobinę. Pożyrvierria' W terr sposÓb Usuwano skazaną westalkę
spośrÓd żvwyclr, bez tirrgnięcia się rra jej święt4 osobę. łVspołwinrry karany
był chłostą. Źrodła hjstorvczne zanotor,vały jako szczegÓlrrie groźne wy-
padki. gdy ślub cz-'-stości złamał.a więce.j niż jedna westalka. Zclarzyło
się to dwom westalltoni w 2ł6 r.., tzt.l. r.v roiil.l bitvly pod Kannatni, oraz
wiek poŹniej --trzem. pr.awdopcdobrrię w l11-113 r. p. n. e' Wypadki
złanatlia obowi4zku cz3lstcści przez westalki były jednak rzadkie i lrię
mogę przesłonić prestizu' .jakinr cieszy]5, się te kapłanki rv społeczeristwię
rzymskim,

P0I\-'IIFICES I ICt{ KOMPETET\C.IE

Floracy \Y Swynl słvnnyrn wierszu Exegi ruorutr,arcntlrrłx jako syłnbol
wieczności Rzymrr wYnisnia: westalkę, porrtifexa maximusa i Kapitol 17.

DobÓr tych si'mboli odpowiadał w pełni wyclbrażeniom rzymskirn. Naj.

lr
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wainie.jszą rolę w organizacji życia religijnego odgrywał,v tzw' czter1' wiel.

kie kołegia kapłafiskie: pontffices. tługures, deceniviri sacris faciundis i sep.

temt,iriepulones.Iriajwiększeznaczeniępolity'cznemielipontyfikowie.
ts-',ło icłr pierwotnie 6 (w tym pontifex maximr"rs); od czasu lex ogilnia

uu,-30t.lr.p.n.e.,kiedytodopuszczonociotegokoiegiurtplebejuszy-10'
tzn. pontifex rnarinrus i 9 pontifices' Kompetencje pontyfikÓw okreśłił

Liwiusz w sposob następujqcy.: ..Nun1a Ptlnlpiiiusz ...tl;stcpnic miano-

u,ał arcykapłanęrrr (pontifex maxirrtus) Numę Marcjusza. jedrrego Z SęI1a-

to[Ów, i jemu powierz.vł szczegÓłow'v spis i opis całej słLlżb.v bożej: jakie

zrvierzęta, w ktÓrych dniach i przy ktorych świątyniaclr nra się skłacać

g. ofięrzę i skąd brać i.ra nie pieniądze. Podobnie wsz;'lstkie irrne spraw}.'

religi.1ne, tak w zai.lresie publicznego, jak i pry,watnęgo życia, oddał do jego

decvzji. Do nicgo lnirl sie Iucl udarłac po poI.rdę' ab'u.przer zlrliedbyv;rllie

'obrzędÓw ojczystych, a przyjrnowanie obcych riie wkradło się do służb"n.

!łoiej {clił,inwm ius)jakieś zamieszarrie. Zresztą nie tylko czci niebian miał

uczyć arcykapłan, ale i tego jak należy* Llrządzac pogrzeby i prze-lrłagarria

słać <luchom zrlarl1c|i. jakie znaki cudowne' cZ} to pior.rrlt;.. czy inne znaki

t'iclzialne' uwaŻac za ważnę i jak je Zazegn}*wćrc (prodigia curttl,c\,. 18 
'

Niewątpiiwie wymienioI1e ptzez Liwiusza kornpetencje pcrrtyfikÓw
jb-vły wynikiem długiej ewolrrcji, anachroniznrem zaś jest chociażby wzmianka

o pieniądzach w czasacir Nunr.v. Pierwotnie collegium porrtificun było

nrianowane dożywotnio rra zasa<lzie kooptacjl. lVobęc łvysuwanych żądaó

,dernokratyzacji i elekc.vjności rrajważiliejszych stalrowisk kapłaóskiclt

sp|a\l.ę rozstrzygnęła w III w. ustaw.r o charakterze kompr.omisowym.

Powołyrt,ano w wyniku losowania 17 spośrod 35 tribus (w losowantu

'wyraŻała się wola bogÓw), a następnie to spec.ja1ne zgtomadzenię l7 tribus

lr',,.bierało pontyfik<irv łącznie z najwyższym kapłanem. Tttk stało się zadość

ltoli ludu. W 104 r. p. 1], e. lex Dotnitia roz.ciągnęła tę sam4 procedurę

na wybÓr wszystkich czteręclr wielkich kolegiÓw kapłaóskiclr. Sulla przy-

ilrÓcił za',aclę kooptacji i powiększył liczbę członkÓlv cztęrech kolegiÓt,v -
;lclntyfikÓw clo tr5, W 63 r. lex Atią powołała pollowrrie dliwn3,j. Łlardziej

tleniokratyczny systern wybot'u przez 17 tribus' W ti'm samym roku 'vy-

brairrr nowego ponti|exa maximusa; zostat nim G. Jułiusz Cęz,ar. Frzed-

stawione pokrÓtce przemiany ',v sposobie powołylvania pontyfik w rvska.

zuj4 wyraźrrię na znaczenie polityczne tego kolegiunr.

Najważniejsz4 polityc.znie lcornpetencj4 pontyfikÓw lrył nadzÓt kalen.

dar.za i związane z tym orzekanie' tr<tÓre dni nadają się do pełnienia czyn-

ności urzędowych (wszystkich trub niektÓrych). Fontyfikolvie byii znaw.



cal}ll prawa cywilnego i doradcami zarÓwno pa stwa (zwłaszcza Sena-tu-)j'jak ludzi p'ywatnych w sprawach sakral'yoh. cicero dzieli kompetene-ie
pontyfikÓw na CZLęry dzlaly: 7} tle sacris, 2) de votis, 3) tte feriis, 4} de
scpulchris,19. Szczegcililie rozwinięte były przepisy dotyczącc c,rfi'ar ysatrct},
Ofiarne zwierzę ulusiało się zgadzac z bÓstwem co do płci, barwy (dla,
bog w niębios - białę, dla bostw podzien:urych --' czarne, r1la bćlstrv
c.l1uia - rucre); okręślano takŹe porę złł'Żęnia oiiar;,. Boginiom zicmi s]'lła.
dilno v'z oftęrzę cięŹalire sati'licę. Kaplan składaj4cy o{iarę miał zatrir-ytą
głowę, co miało go uch.rclliic od zobaczęn la złey3o oneir. Fotlicważ ltlclgł'
b'vÓ nim rÓwnież jaiiiś iliepoźądany odgłos, ofierze towarzy-szyła grŁi fia
flecie. Fi.zy składaniu ofiar3l 6$"'2vriarlo oclpovljedrrie rilodlitw},, a kapłarr
wz'rosił ręce dc g,-lry zrvi:acając się do bogciv., niebios. Fo zał:iciu ::..,vie-
rr:ęcia bacialro jego v,'nętrzrlości, ab.y sprav,,<'izic, czy ofiara jest n:iła '*ogu'
}łastępnie palono dl;r bcistw tzlv. exta, czv]i wątrobę, worecze k ŹÓłciov.iy,
płuca' błonę otrzewną i serce. Ivtrięso bat:r}zie.i r'r,ar"tclśo'iowe or.lclalo.,:tłro
ludziorn do spożycia.

Szczegcllnie lvaż'ne c1la- pari.stw;r IZyms](iego of,arv s]iładali tr{.zylt,li..lrrie
plzy a.lcaz1i lustratio 1:sos:tł!i Romani. tzl1. oczyszczerria całego narodu rz-Vm-
skiego, ktćre organizowa;lo co pięc iat po zakcóczeniu cęl'Zu.ll. {Jroczv-
stości o<lbywały się na Folu Mar.qowvi-ll, ir jako ofiarę składano trzy ulu-
biolre pr.zez Rzyrniii-n zwietzęta: k.nura, bal"ana i byka. tsyły to Suove.
tauriiia (od sl's, ot,i,g i taurus). Z:uier;,-ętzl. opr.owadzano trzykrotnię lł.okÓł
tsola Marsowogo, aby -ie następriie zabić przy ołtarztr Marsa. W rvypedkrł
l,tł s ł r a t i o p op u l i Ro n.l an i ofi arowywiri'l o zwiet:zęta d orosł e.

Zb1lż,ony przebieg mtato lustratio agri,, opisane ptzezKatota!0. Oczvsz-
czętlte pÓi odbywało się pod przewodnictv,lernyi!ictł,,;a paprzez trzykr^otriejclr obejście. Po rrrodlitwie clo .nanrtsa i Jowisza flvfacano się c1o Mirrsa,
kt ry miał zapewnić zdrowie panu clomu, całej famiiii i trzodzie. Skłariarro,
mu souvetaurijia z młodych zwietząt jeszcz.e ssącyclt matkę (lacteutes):
prosiaka, jagnięcia i cielaka.

Lusx-ratio i srrovetaurilia stały się rrlubiqnym tematęm sztulki rzymskiej.
Drugą domeną działalności pontyfikÓw było orzekanie o ślubaclr (/e

votis): mogły to być zarÓwno wota pa stwowe J.ak prywatne. Ślubow,ano
złoięnię jakiegoś pokaźnego daru, wzniesienie lub odbudowanie świątyni"
dziesięcinę zdabyczy, tltządzenie igrzysk itp' Bardzo licznebyły wota pry-
watnę, clorÓwnujące nieraz swą hojnością ślubom pa stwowym. W in-
skrypcjach wyraż'ała ten akt formuła v. S. L. M., czyli yotuln solvit libens
rnerito (spełnił ślubowanie chętnie, za przys|lgę). Formuła ta, jak w ogÓle

.lrapis1' tvoiywne, rozpowszechniła się zwłaszcz-a w czasach cesarstwa;

wiele jednak inskrypcji ex voto poclroclzi juŻ z czaslw republiki21.

Trzęci obszar i]rawa pontyfikalnego obejmowat święta (feriae). Ponti-

ficcs okrtlślali, co wo1no 1 a częgo nie wolno czynic w dni świątecznę' Za.
sady rzymskie były na ogÓł bardzo rczsądne. Makrobiusz np. podaje,

ze w dl-riu świąteczrrynr wolno kąpaÓ owce clla leczenia ich od świerzbu,

natrrmiast nie należy kąpać owiec dIa oczyszczęnia iclr r,vełny, czyIi dla
z-v.sku22" W sumię dozwolone jest robienie w drii świąteczne tego, ca bęz

szkody nię da się orlroczyć. Złtsada ta sforrnułowana przęz ręforma|ora
prawa pontyfikalnego i cywilnego, pontifexa maximusei Kwintusa Mucjusza
Scervolę, korrsutra 93 r., została poźniej wytaiona skrćltowo ptzez Patr|a.

tli.;sza: Nece,ssitas feriis caret23. Fontyfikrrwię dostarczali także ludzionr

ratl, tv jaki sposÓb oczyścić się z przewinie1r popełnionych wobec bogciw'

Czr'vartą dzledztną ich porad były sprawy pogrzebowe (sepulchra).

Nadzorowi pontyfikÓw podlegały wszystkie kulty' ktÓre nie miały swil-
ich kapłanÓw. Forrtyfikowie orzekali takŹ.], do jakicil bÓstvl należy się

zwrÓcić w konkretnej sprawie; ich wskazćwki (intligilantenta) dotyczyLy

często bÓstw barctrzo mał.o zl-lanycir. orri zatęnr byli skarbnicą cało.

kształtu wiedzy w sprar,l,aclr reiigijnych, rzeczoznawcami i doradcami w tej

<lziedzinie.

AUGUROWIE

Drugim barclzo ważnym kolegium kapłailskirn byli augurowle (au.

gurt's), ktciryrn podlegały euspicia, lvrÓzby o wiel]<irn znacz'ętlitt politycz.
nym. Towarzyszryły r-lne obejmowaniti urzędtr p[ZeZ wszystkich łnagistra,.

tus Cum inperio; ci urzędnicy interpretowali auspicja, zorganizowane ptzęZ

augurÓw. Pierwotnię wrÓżono z lotu ptakÓw c1rapieżnycir: orłÓw i sępÓw.

Pocl władzą arrgurÓw był pÓłnocny szczyt Kapitołu' czy1i arx, skąd obser.
rvcwali olri niebo i lot ptakÓw. obserwacjc te nrill5' zwiqzck z pogocl4,

toteż określano augura jako intcrpres lovis. Wobec truclrrości przywołania

""rra zamÓwienie"' drapieżnyclr ptakÓw. łiirlre trtltlno bylo zobaczyć w co-

raz .,viększym mieście, zast4piły je kury. Trzymano je w trllatkactrr i obser.

vvouano" w jaki sposÓb jaclły poka-l.m' Jr:śli czyniły to Z źipetytęm, llył to
dcbry zrlak. J?rawclopodobnie augi-irowię clość częSto głcdziii kury, aby
uz5,skać llastępnie poniyślny rvynik auspicj<iw. Cpr cz arrspicjÓvr zorgarlizo.
warrych {ilnperativa) występc-lvlały znaki clstrzęllalvczc' ktÓre takż* pociie.
gały ,,vlła'dzy'' augrrrÓw. Frzyjęto jednak jako zasaclę ' ż'e awspiciuru' ni'ę
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dostrzeżorre nie ma znaczenia. h4ialo to ograntczyć naduiycia cudownych
znakÓlv, ktÓre nrogły przeszkodzić w podjęcirr ważnych politycznie decyzji"
Stąd pÓźniejsze ogranlczenia lł' zakresie obserwacji nieba (servare de caeloi)
i donoszenia o tych znakach urzędnikom (obnuntiare).

Niedopełnienie auspicjow ptzez wyższego urzędnika było uważane
za ciężkie przewinienie religijne. Toteż konsula 211 r. p. n. ę. Ga-iusza
Flaminiusza obwiniairo o naruszenie praw tlogÓw, ponieważ wyruszył do
watrki z Hannibalęm nie dopełniwszy auspicjow 2a. WÓdz rzymski, ztlarly
ze swych demokratycznych przekona , rniał poważne podstawy, aby oba-
lviać się wyniku arrspicjÓw kierowłlnych przez augurÓw zateżnych od se.
natu. Dlatego Zapewne uzt:ał, ze lepiej lvyruszyć do walki bez auspicjclw"
niż wbrew złym wynikorn wrożb. Augurowie tworzyli kolegium o cliar:'k-
terze zdocydowanię arystokratycznymz'; od czasu lex ogulnia w 300 r'
p. n. e. mog1i w nim uczestnic'zyć takie piebejusze. Sta-nowisko auglira
uclłodziło Z,aba1"dza Zaszczytnę także w okresie schyłku republiki, o Czyrfr,

świadcz;' postawa Ciccrona, ktÓry został wybrany augurem w 53 r.

DECEMV-TRI SACR,JS FACIUNDIS
I SEI'TEMVIRI EPT,'LONES

Trzecim spośrÓd cztętręch więlkich kolegiÓw kapłariskiclr bylri decenu'iri
śacris faciundls (pierwotnie byli to duoviri), ktÓrych władzy,podlegały lisięgi
sybilliriskie przechowywane na Kapitolu i wszystkie nowe kulty religi.jne,
wprowadzone do Rzymu na podstawię otzeczęnia tych ksiąg. Więlkie zna.
częnię tego kolegium przypada na III w p. n. e., kiedy to szczegr5inie

często korzystano z rady ksiqg Sybilli. Po drugiej wojnie punickiej rola
ich słabnie; senat częściej ZwTaea się o konsultacje do liaruspikÓw" Nadzo.
lowi ich w dalszym ciągu podlegały obce kulty, wprowadzono na poclstawie
orzęczęnia ksiąg sybillióskich. Księgi te spaliły się w czasie pożaru Kapitolu
za Sulli. Dyktatoł kazał je zrekonstruować, a |iczbę kap|anÓw powiększył
do 15. Byli to adtąd quindecemviri sacris faciundis.

NajpÓźniej powołane do iycia zostało czwattę kolegium kapła skie:
scpteruviri epwlrsnes. Utworzono je w 196 r. p' n. e., aby odciąiyć ponty.
filiow od organizowa,nia świętego bankietu' na część .Iowisza: epulum
!ol,is. Septenrviri epuionęS zajmowa'li się organizowaniem l,'ankiętÓw
sakralnych i tzw" łectistł:rnią. Na ich działalność silny wpływ wywarł
i..ltuał Erecki'
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SODALITATES

obok kolegiÓw istniały r,oŹne rangą socłalitates - btactwa religiine,.

ktorc dzia|ały tylko w zakresię ściśle określonego rytuału i zawsze kolektyw.

nie (pontifex lub augur występował często indywiclualnie). SzczegÓlnie

waŻtląrolę odgrywati wśrÓd rric]r Salii, clzielący się na dwie grupy:,sQlii

Pąlatini i Salii Collini, co wskazu.ie na bardzo stare początki instytucji

1okres ł.ączenia się laty skiego Falatynu i selbi skiego Kwirynah.r w jedną

civitas). Salii Palatini, rv liczbie dwunastu podobnie jak Saliowie kwiry-

nalscy, odbywali święty tanięc ku czci Marsa. Dnia tr marca, kiedy rozpo-

czynała się pora wojny' Saliowie uclawali się do regic na forum i brali

Święte tarczę _- gncilią. Podniesienie tarc7,y i poruszenie włÓczni posągu

Marsa (pierwotnie była to sa'ma włÓcznia) rclzpoczynały taniec religijny

SaliÓw 26. trwający kilka dni.
Bardzo stare początki miętri ta,kŻe Frqtres Ar,-ales, Łlracia polni, ktÓryclr

rnodlitwy miały zapewnić urodzaj' Mocllitwy te, jak wiemy z zachowanych

7 czasow Augusta fragment w inskrypcji 27, zwtacały się do wielu bÓstw,

na ktłirych czele stała bliżej nieznana Dea Dia. Fratręs Arvales w liczbie

dlvunastu, podobnie jak Salii, wyl<onywali taniec rytualny wraz z pieśnią,

Cctrmen Frątrum Arvąlium. Z tękstujej wierny' że przewodniczący btactwa,

iłagister, piastował swą funkcję ,,od SatrrrnaliÓw najbliższych do Saturna-

1iow następnych,,, a więc zgodnie z układem roku rolniczego.

Jak Fratres Arvales czuwali nad rolnictwem, tak Luperci sprawowali

opiekę nad pasterstwenr" W dwoistości tego stowarzyszenia (Luperci

Qwinctiani i Fabiani) znajduje odbicie dwoistość pierwotnej gminy laty sko.

-sabiriskiej. Zrl'ane nam Z cZaSoW historycznych Lupercalia związane były

ściśle z Palatynem. odbywały się one ku czci Fauna, syna-Marsa, i two.

rzyty obrzędy mające chrorrić stada przed atakiem wiikÓw. Składano

rv ofięrzę ,,rrierzymskie,, zwterzęta tzn. kozŁa i psa. Kozioł symbolizclwał

stacla pasterzy' a pies był ich wiernym strÓżem' Fo dokonaniu ofiary 12

truperkÓw z pasarui ski5ry zdartej z' kozła biegało naokoło Palatynu. Ude-

rzenia rzęmieniem miałv znaczenie aczyszczaiące, kobietom Zaś zapewniały

płodnośÓ.

Ważną rolę w paóstwie rzymskirn pełnili Jbtiales w liczbie dwudziestu"

Związane z nimi są początki plawa międzynarodowego' tak jak działal.

ność pontyfikow zapoczątkowała prawo cywilne. Fetiales pełnili Zasadnrlze

funkcje religijne pIZy wyp0wiaclaniu wojny, zawięraniu pokoju i pl.zyrnie-

rzy. Na mocy itts 'fbtiale odtlywilło się rrtoczyste wypowieclzerrie wojny, ktÓra



.musiała być wojną sprawiedliwą - bellum iusturu. Rytuał tego aktu był
,dość skomplikowany; dokonywali go zwykIe dwaj fecjałowie: llerbenarius
ze święt4 trawą z ojczystej twierdz;ł w ręku, dtugi zaś pater patrątus, w stro.
ju kapłariskim i laską w ręku, na ktÓr4 składało się przysięgę w wypadku
zawarcia przymierza2'' Przy wypowiadaniu wojny należnło rzucić wł.cznię
na teręn irieprzyjacielski. Tęn sposÓb rytualnego wypowiadania wojny
mÓgł być przestrzegany, dopÓki Rzymianie walczyli z sąsiadami. W czasie
wojny z krÓlem Epiru, Fyrrusem (280 - 275 p. n. e.),ttzeba było dokonać
istotnej zrniany w rytuale. Jeniec epirocki musiał zakupić kawałek zięmi
poza pomoerium, koło świątyni tsellony. Stał się o'll ,,terenem nieprzyjaciel-
skim'' - ager hosticcts. Rzucenie włÓczni na ten teren tryło odtąd pocz4t.
kiem wojny z każdyn, zwykle dalekim nieprzyjacielem. Zwyczaj tęn za-
chował się także w czasach cesarskich, ale służbę dyplomatyczną przejęli
ad fecjałow legati,

I{.ĄRLISPtrCES

obok czterech kolegiÓw kapłaóskich i sorlatlitatcs trzęba wymienić
jeszcze ltaruspices. weszli oni do organizacji religii rzymskiej stosunkowo
p6źno, Zalrewne dopiero w okresie drugiej wojny punickiej. Sprowadzono
ich wtedy z Etrurii celem dokonania wrÓżb - haruspicinq. Aż! do korica
republiki haruspikowie byli w z'asadzie sprowadzani z Etrurit, pÓźniej
zaczę|i tę funkcję kapłarlską sprawować także Rzymianie rangi ekr,vickiej
(do stanowiska augura byli dopuszczani tyiko członkowie Stanu senator-
skiego). Ftraruspikowie udzięlali rad zarÓwno pa stwu, jak osoborn pry-
watirym 2e.

W paristwie rzynskim, tzecz charakterystyczna' nie było nigcly wyod-
rębnionego stanu kapła skiego. Tylko niektÓre stanowiska spośr d fla-
mines (zwłaszcza flaruen Dialis) rrtrudniały w pewny,,' stopniu pełnienie
funkcji politycznycłr i urzęd w. FrzewaŹająca częśc funkcji kapłaliskiclr
stanowiła integralną część kariery politycznej R.zymianina. Przedstawicie.
lom nobilitas zależało w rÓwnym stopniu na zdobywaniu coraz wyższyclr
honores, jak sprawowaniu zaszczytnycir stanowisk }<apłaóskich, zwł'aszcze,
pontyfikÓw i augurÓw' Szczytein marzę{ senatora było uzysi<anię doży-
wotnioj funkcji pontifexa maximusa.

RÓżne obrzędyreligijne przenikaty całeżycie polityczne Rzymian i trudno
jest często określić, gdzie koriczyły się sprawy religijne, a zaczynały pan.

:l

*
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Stwowe, porrieważ tworzyły one pewną niepodzielną całość. Jak wspom.
niano wę Wstępie, Rzymianie byli uważaniprzez irrrre ludy zabardzo po-
bożnych. Jakkolwiek można wysunąć wobec religijności rzymskiej zarZLLt
pewnęgtf, fbrmalizmu, to jednak pietas wobec bogÓw charakteryzowała
społeczerlstwo rzymskie w rÓŹnych okresach historycznych i nie zatikła
nawet w epoce kryzysu ustroju i moralności' ktÓry nastąpił u schylku
reoubliki"

{ _ ReliEie świata Rzymskiego
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PRZEMI'ĄI{Y RELIGIJNE \Ą' (]K|RESIE

WIELKICH PODBOJO\'V

N,{IT o ENEASZU I TRoJ,ĄŃSx{IcH
PocZĄTKAcH RZYMU

w 264 f. p. n' e. Rzymianie rozpoczęli walkę z Kartaginą, ktÓra trwała
ponad sto lat i otworzyła nowy etap w dziejaclr republiki: okrcs wielk,ich
podbojÓw. Preludirrnr do poclbojÓw stanowiła wojna z kraIęm Epiru,
Fyrrusem (280-275 P. n. e.), ktÓra wprawdzie toczył'a się jeszcze lla zięrni
italskiej' ale była pierwszą konfrontacją Rzymian z wtadcą hellenistyczilvul.
Większość historykÓw uważa, że właśnie podczas wojny z Fyrrusem
ukształtowała się ostatecznie vulgata mitologicznych początkÓw Rzymu l'
w ktÓrej centralną postacią stał się bohater trojariski Eneasz, syn człorvieka
Anchizesa i bogini Afrodyty. Erreasz był już dobrze znany dzięki trliadzie,

w kt rej jest także rvzmianka o jego pierwszej żonie Kreusie i synu Aska-
niuszu. Aie w koncepcji Homera bogowie n.lieli ocalić Eneasza, aby zapew-
nić mu następnie panowalrie w Troi 2. oporvieść o wędrÓwce Eneasza na,

Zachad i jego ostatecznym osiedięniu się w Italii jest tworerrr pÓźniejszy'nl,
zrodzorrym zapęwnę w środowisku sycyIijskirn. Taką wersję losÓw Erre-
asza głosił już na ptze|ornie IV/ITI w. historyk Timajos, a umocnjł następi.!ie
poeta sycylijski Likofron.

Dtra omawianej w tej książce problematyki ważnę jest, kiedy legelida
Eneasza przeniknęła do Rzymu. Fxęrosa troja skiego ztali juŻ dcibrze
Etrustr<owie, o azym świadczq posążki przedstawiające EneaSZa niosqcego
na ramionach ojca Anchizesa, pochodzące z WejÓw i z irrnych rniast
Etrurii. Można je datować na koniec VI lub na I połowę V w.3 Dla Etru.
skÓw Eneasz nie byłjednak nigdy herosem-zaŁożycielem. Taki charakler
nosił tratomiast od początku kult Eneasza lv Lawinium w Lacjum' ktÓre
uważano za miasto zatoŻonę przez bohatera trojafiskiego po zaśtrubieniu
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ptzeze . cÓrki Latynusa, Lawinii. Decydującą rolę Lawinium jako silnie
zhęllenizowanego ośrodka, z ktÓrcgo kult Eneasza został przeniesiony do
Rzyrnu, wykazała ostatnio,G. Dury-Moyaęrsa. Jakkolwiek chronologia
rozwo.ju tego kultu w saruym l-awinium jest jeszcze mocrio dyskusyjna 5,

to rola tego miasta jako ośroclka kultu Enęasza i Afrodyty troja skiej

nię budzi wątpliwości. obok Lawirrium drugie wielkię sanktuariurn Węnus.
-A.|rodyty trojariskiej znajdowało się rÓwnieŹ w Lacjum, rv Ardei, gdzie

Czczona ję pod imierriem Frutis 6.

Dla tradycji rzymskiej niezwykle waż'ne było przejęcię ku1tu Enea,sza

i uczynienie z Rzymian ,,EneadÓw''. Dawało to im wielką matkę w osobie
Wenus i sprzyjało rosnącej roli tej bogini" Tradycja, że Rzyrn 1.est odrodzo-
nyrn grodem Priama, nową Troją, została przejęta i propa'golvana ptzez

literaturę rzynrską. Lansowałją wjęzyku greckim Fabiusz Piktor, a w poc.

macię Belluln Punicum głosił Newiusz. Pierrvotnie wyprowadzano historię
Rzymu wpfost od Eneasza jako załoiyciela Urbs. Tę tradycję podtrzymy.

waŁ jeszcze w I w. p. n. ę. G. Sallustiusz 7. Wcześniej jednak przyjęto
już jako t.anon barclziej skompiikowaną wersję, wiąż'4cą Enęasza z Rorrru-

lusem, jako bezpośrednim zał'ożlycielem Rzymu.

MIT O ROMUI-USTE

Powiązano osobę R.omulusa i Eneasza w SposÓb następrrjący' Eneasz
miał załozyć Lawinium w ł"tzy lata po przybyciu do Italii. W trzydzieści
lat pÓźrriej Askaniusz, syn Eneasza i zapewne jego pierwszej żony Kreusy,
utożsarniany chętnie ptzez tad JrrlirrszÓw CęzarÓw z Juiusem, zał,cżyt,

nowe miasto Alba Longa, w ktÓrym panowało jedenaście pokoleó lcrÓlÓw;

dwunaste stanowili bracia Numitor i Amuliusz 8. Numitorowi, jako star-

Szemu, przysłrrgiwała władza krÓlewska, ale Arnrriiusz wypęriził brata
i sam zasiadł na tronie. ZabiłbtatankÓw, a cÓrkę Numitora, R.eę Sylwię,

uczynił westalką, aby rrniemożliwić jej posiadanie potomstwa' Jednak
Rea Sylwia zosta|a zgv,łałaonąjak podawała, przez boga Marsa' następnię

zaś powiła bliźnięta, Romulusa i R.ęmusa. KrÓl Amuliusz kazał utopić
chłopcÓw w Tybrze. Słudzy krÓlervscy pozostawili kc,ryto z niernowlętami
w wylewisku rzeki, nie mogli bowiem clojść do gł wnego nurtu Tybru'.

W rniejscu tym rosła figa rumina|ska (Jlcus Ruminalis), Koryto Z nieno.
wlętami osiadło na suchym brzegu rzeki i p|aczqcych,chłopcÓw nakarmiła
swym mlekiem wilczyca, ktÓra spieszyła do wodopoju. Scenę tę zobaczył
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dozorca stad krÓlewskich Fattstulus' Zabrał dzieci do obory i oddał żorrie
Larenc.ji e na wychowanie.

Gdy Romulus i Remus dorcrśii, stanęli na czę|ę zastępu młodych iudzi,
ktor1. często napadał na rozbÓjnikÓw, a wspierał pasterzy. Przy ich pomocy
synorvie Numitora obalili i zabili krÓla Amuliusza' a irastępnie przywrÓcili
władzę ojcu. Sami zaś postanow11i zatoiyć nowe miasto w miejscu, gdzie iclr
ocaliła wi1czyca. Ponieważ byli bliźniakami, o pierwsze stwie przyszłego
władcy rniały zdecydować wrÓżby z lotu ptakÓw. Najpierrv ukazało się
Ręrnusowi 6 sępÓw. ale Romulus wkrÓtce zobaczył. 12 sępÓw. W tej sytuacji
obaj Łrracia zostal-i ogłoszeni krÓlami przez swoich stronrriliÓw. łV krwa-
wym stareiu Romrrlus zabił Remrrsa. Liwirrsz, ktÓry przytacza pocianą tu
wersję dziejÓw załcźLęnla Rzyrnu. probował załagod,ziĆ zbrodnię brato.
bÓjstwa. ciąŻ4cq na Romrtlusie. otÓż zabił on Remusa w momencie, gdy
brat wyśmiervając się z niego ,przeskoczył świężo wzniesiony mur wokÓt
wytyczonęgo miasta 10' To przekroczenie pomoerium było zbrodni4 relr-
gijn4. ktÓra usprawiedliwiała czyn-R.{]Inulusa.

tr'egenda o Ronrulusie i Remusie utrwaliła się w tradycji rzymskie.i
dość pÓźno (zapewne pod koniec IV w.) i początkowo Znano jej rÓżne
wersje . Pierwszyrn autorem, ktÓry wsporninał nrit o Romulusię i Remusie,
był sycylijski historyk z IV w., Alkimos. opowieść o bliźniakach rozwirręli
w Rzymie Fabiusz Fiktor, Katon. Newiusz i Enniuszll. W 196 r. edylowie
kurLrlni. Kwintus i Gneusz ogulniusze, za sumy ściągnięte jako grzywny
od licŁrwiarzy postawili posąg wilczycy i bliźniąt pod figą rurninalską 12'

Drzervo to miało rosrrąć koło Luperkalu, groty związanej z postaci4 greckie.
go przybysza Ewandra, a ktÓrej nazwę zaczęto wyprowadzać od lupus,
lupa (wilk, rvilczyca)" Tradycja ptzekazana przez Liwiusza wiąŻe postać
Romulusa z Ewandrern, legeildarnyn' zatożLycielern kultu Herkulęsa w Rzy-
mie 13"

Dzięki nritowi o Rornulusie Rzyrrriarrie uzyskali godnego praojca
w osobie Marsa, czołowego boga wczesnych dziejÓw rzymskich. Jedrrak
sam zatoŻyciei Rzymu rrie był postacią świetlaną i ze związanYch z ninr
wątpliwości moralnych zdawaŁ sobie sprawę nie tylko Liwiusz. o ile po.
.bożny i dzielny Eneasz był wzorern niedoścignionym' o tyle jego potomek
Romulus dawał Rzymianom w propagandzie polityczne1. brori raczej obo.
sieczną' Tak więc np. Etolowie w okresie ekspansji rzymskiej na tereny
illiryjskie stwierdzili, że Rzyrnianie wcale nie są potomkami Trojan, ale
pochodzą od hołoty, porywaczy kobiet i mordorcy btatala. Na użytek
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zewnętrzny powoływanie się na Troję i Eneasza mtało znacznie większe
Szanse powodzenia, nii nawiązywalrie do prz1.gÓd Ronrulusa. Z tej szansv
propagandowej starano się korzystać. Tak np' na początku I wojny punickiej
(263) sycyiijskie miasto Segesta opowiedziało się po stronie Rzynliarr przc.
ciiv l(artaginie. Rzymianie ozrrajmili wÓwczas, ż,e to przylnierze jest :ra-
turalną konsekwencją wspÓlnej genezy trojafskiej R.zynru i Segesty, w kt .
rej rejonie mial' zał'oŻyć sam Eneasz świątynię Afroclyty na gÓrze Eryx.
Sławne to sanktuarium było bronione przez kilkalatrtzezwojska rzymskie
pod wodzą L. Juniusza, kt ry utrzymał je ai do zakonczęnia woinv
w 241 r.15

Rzymianie powoływali się na s'vo.je trojariskie pochodzenie takze
w dalszych fazacl.l podbojÓw - przy zetknięciu się z paristwami he]le.
nistycznymi. Powoływanie się rra tę tradycję miało rrszlachetnić ideologię
podboju i odegrać dość skuteczn4 rolę w propagandzie rzymskiej. Utrwa.
]enię zatęm podstawy mitÓw o zrrakomitych początkach Rzymu nastąpiło
w okresię poprzedzającyrn wielkie podboje, a 

'v 
czasie ich trrvania pogłebiono

i dopracowywano pewne wątki legend.

ZNACZENIE X$IĄG SYB]LLIŃSKIC}I

w III wieku p. n' e. w Rzymic zaznaczył się okres rrajwiększycb
wpływÓw ksiąg sybillifskiclr' Fo wprowadzeniu na iclr podstawie w 293 r.
kultu Asklepiosa pojawiły się inne orzeczenia w sprawach wprowadzarria
nolvyclr bogÓw. w 249 r. w trudnym dla Rzymian momencie I lvojny pu.
nickiej, decemwirowie zailąda|i, aby świętować przez 3 następuj4ce po
sobie nocę ludi Tarentinj ku czci Disa i Proserpiny (czyli Plutona i Per.
sefony). Złoż'ono im ofiary z czarnych zwierząt i śiubowano , .Że po upływie
100 lat (saeculum) nastąpi odnowienie ceremonii. ostatnia kiauzula miała
spowodować narodziny ludi sąeculares, ktÓre świętowano już po oddzię-
leniu tych uroczystości od kultu pary bogr5w podziemnych 16. Wierzerria
religijne Rzymian na tęmat świata zmarłych przedstawiały się mgliście i świat
ten nię miał dotąd swoich władcÓw. Wprowacizenię kultu Disa i Prclserprny
nie miało'. przynajrnniej la tazie, większego 1ypływu na lvierzellia mas.
Na Polu Marsowym wydzietrone było rnie.jsce , zwa,|1e Tarentum, pod kto.
rym znajdował się ołtarz podziemrry Djsa i Froserpiny, na ktćlrynr ofiary
skł'aclano tyiko w dniu święta tych bogÓw.



PIł.oBLEM oFIA'R. LUDZKICFI

W okręsie paprzedzającym Itr wojnę punicką wyłonił się w Rzylnie

nowv i ważny problem - ofiar trudzkich. Więiu badaczy sądzi, że jakiś

ich ślad odna|ęźć, można W Starym obrzędzie Argea. 16 i I7 marca stawialro

w czteręch regionach rniasta kapliczki, Zwane sącella Argeoruln i utządza-

no rodzaj procesji" t4 maja organizołvano dziwną i przetaŻĄącą cere.

monię. Kapłani i najwyżsi urzędnicy rzymscy nieśtri Argei (imię jest nie.

wątpiiwie greckie) - manekiny przedstawiające 1udzi ze związanyrni rę.

kami i noganri. Na Fons Sublicius westalki ztzuc'ały te ofiary do .Fybru.

asystowała tej cerernonii flcn,linica Dialis jako żałobnica. Ten zagadkowy

rytuał W\iat z\aczeflie oczyszczające. Trudno.jest rozstrzygnąć, czy Stano.

wił pozostałclść prawdziwycłi ofiar lrrdzkich, czy ieŻ od początku były to

tylko ,,substytuty ofiar" 17.

W 228 r. p. n. e. zdarzyt się w lŁzyrnie pierwszy historycznie poświail.

czony wypadęk ztozenia ofiar iudzkich' Doszło do tego wÓwczas, kiedy

Italii poważnie zagraiaŁ atalt trnsubr w i innyclr plemion galijskich. Wy-

buchła panika w Rzymie, odŻyły wspoinnienia zdobycia miasia przez

GallÓw' Flutarch podaje następujący opis wypadkÓw18: ,,A o więllcości

tego lęku przed nimi świadczyły takze przygotowania wojenne, bo ponadto

nigdy prze<ltęm ani potem nie stało pod bronią tyle dziesiątek tysięcy Rzy-

filiart naraz, świadczyło ustanowienie nowych praktyk kultowych. Choć

borłienr nie uprawiarlo u rtich żadne.go kultu obcego czy pozaplemiertnego,

lecz w sposobie myśierria zachowywano jak najbardziej grecki charakter

i łagodność w ofiarach religijnych' tętaz, w obliczu tej wojny, uznano jednak

za kotlieczne poddać się pewnym orzeczeniom ksiąg sybiltririskich i na tak

ŻWanym Rynku V/olim (Forum Boarium) zakopano w zięmi żywcem dwoje

iudzi greckich, męŻczyzrrę i kobietę, i podobrrie dwoje gallijskich. Stąd

jeszcze teraz w miesiącu listopadzie dokonilje się w Rzymie obrzędu ofiar-

nego, ktÓrego nie można zdtadzać czy pakazać, Grekom i Gallom''"

Zastosowanie tej krwawej ofiary z Ludzi jest pod wieloma względarni

niezrozumiałe, zwłaszcza dołączenie pary greckiej do GallÓw, aktualnych

nieprzyjaciÓł Rzyrnu. K. Latte ro prÓbował wyjaśnić, ie ofiata opierała się

na rytuale etruskim, według ktÓrego naleiato poświęcić nieptzyjacioł

z pÓłnocy - GallÓw cisalpióskich i z południa - GrekÓw kampafskich.

PowtÓrzono tę straszną ofiarę w fI6r. po bitwie podKannami,skazując

także parę grecką i galijską. Liwiusz mÓwi o tej olierze, Żęmiała ona,,by-

najmniej nie rzymski charakter'' (minirne Romano sacro)zo. Pragnął za.
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pewne podkreślić, ż,e był to rytuał grecki, bo nakazały ofiarę księgi sybii.
tifskie. Sytuacja pcliityczna Węwnątrz Italii w 216 r. rÓwniei nię uzasadniała
skazruria pary greckicj.

"--#Lł3###xil1Yffi ''- 
-.

Największe natęŹenie przemiarr religijnych w Rzymie przypacla rrie.
.wątpiilvic na okres II wojny punickiej. SzczegÓlnie intensywne dział'ania
łelern przeblagania. bogÓw pod.jęto w pierwszyclr latach wojrry, ktÓre
przynosiły R.zynri;Lrrom oiężkie klęslri. Rozpoczęto wojnę z Hanniba{em
ja,ko bel!,um iustum i na razię nastrÓj w R.zymie był spokojnil" Dopiero
po klęsce nad Trebię, kiecly Flanrribatr przekroczył Fad i droga clo właści-
wej italii stała przed irim otworęin (koniec 218 r.)' zaczęta narastać trwoga.
Jak pisze -{.iwiusz ',W R.zymie lub w okolicy wiele tej zimy pojawiło się
znakÓw wrćżebnych czy też' - 

jak to zwykle byrva, gdy |udzię raz ulegną
iękowi religijnenru - więlc zameldowano i łatwo w nie uwierzono'' 21.

Po wyliczeniu tych rclżnych prodigia, ktÓrs ukazały się w samynr Rzy.
.mie, w Laltuwium, Picenum, Cere, a nawet w Galii, Liwiusz przedstawia,
jakie orzeczenia zla.Ży|i decemviri sacris faciundis po zbadaniu ksiąg
sytlillióskich. ,,Z powodu owęgo kamiennego deszczrr rv Picenum ogło-
szono dziewięciodniowe ofiary" A niebawem prawie całe miasto zajęte
było odwracaniem innych wrÓŹb. Przędę wszystkirn przeprowadzono re-
ligljne oczyszczenie miasta (lustratio tlrbis), pTZy czym bogom, ktÓrym
należ'ało, bito na ofiarę zwierzęta większe. Junonię zanięsiono do l.anu.
.wiunr dar z cztętdzicstu funtÓw złota, a Junorrię na Awentynie ofiarowały
matrony posąg Z brązu' W Cere, gdzie zmniejszyły się tabliczki losÓw,
kazano oi1prawić biesiadę bogÓw (lectisternium). Fortunie na Algidzie
uchw al otl o uroczysto ś ć btaga|ną (s upp l i c a t i o). RÓwnież w Rzymie nakazano
łectisternium na część bÓstwa młodości Iuventas i supplicatio przy świą.
tyni Herkulęsa irniennie, a następnię przy wezgłowiach bogÓw w całym
spolecze stwie. Geniuszowi zabito na ofiarę pięć większych zwierząt
ofiarnych' Gajusz Atyliusz Serranus otrzymat jako pretor polecenie zło.
żyć śluby (vota) mające obowiązywać, jeśli rzeczpospolita przez najbliż-
szych dziesięć lat pozostanię nienarllszona. Te zabiegi religijne i śluby
według ksi4g sybilliriskich uwoiniły ludzi w clużej części od skrupułÓw
wobec bogÓw'' 22.

Na uwagę wśrÓd tych ceremonii zasługuje' coraz częściej stosowany
obrzęd przebłagalny zwany supplicatio. Tak zwane wielkię supplicationes
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ZarZądZał' Senat' Na jego polecenie męźLczyźni, kobiety i dzieci udawłrly
się w pochodzie do lvszystkich śrviątyf, aby zanosić wspÓine rrrodły do
bogÓw. Fierwsza fala ofiar przebłagainych na początku trI wojny puniokiej
objęła następujące bÓstlva: Juno Sclspitę w l-anuwium i Jrłrro Reginę
n.r AwentJ.nie, }:-ortunę tv Algidus (GÓry Albariskie), Juweirtas i Herku.
lesa w Rzymie, interpretol,vanyclr tu Zapewne na wzÓr greckie.i pary Hebe --
Flerakles, wreszcie Geniusza (Fopuli Romani) 23.

INTERPRE'rACJA R.ELIGIJNA KLĘSKI
NAD JEZIoR.EM TR.ĄZYMEŃSKIM

WkrÓtce po zorganizowaniu wyinienionych rvyżej uroczystości spokti.j
miasta został naruszony przęz konsuia 2I7 r., Gajusza Flaminiusza. ktory
zdecydował się objąć swÓj urząd bez odtlycia auspicjÓw, bez ogłoszenia
Świąt Latyriskich (Feriae Latinae) i złoienia uroczystej ofiary ku czci
Jowisza z przydomkiem Latiaris w GÓrach Albafiskich2a. Flaminiusz"
skłÓcony od dawna z Senateffl ze względu na sw j radykalny program
Ieform społecznych, obawiał się poważnie rriepomyślnego wyniku auspi.
cjÓw, ktÓre organizowali wywodzący się spośrld nobilitas augurowie'
Uroczystości Świąt Latyriskiclr mogły spowodować dalszą zwłokę w wyru.
szeniu do wojska, a sytuacja była groźta. Flaminiusz opuścił Rzym jako
człowiek prywatny i udał się do Ariminum, gdzie 15 marca przejął władzę
nad armią. ,,Gdy składał ofiarę - jak podaje Liwiusz - cielę już pchnięte
nożem wyrwało się z rąk oiiarnikÓw i wielu stojących zbryzga|a krwi4 [...]
Wie1u wzięło to za znak wielkiej grozy',.

W Rzymie interpretowarro postępowanie Flamirriusza jako powaŹną
obrazę bogÓw, a zwłaszcza Jowisza. Trwogę potęgowała nowa wielka
fala złowrogich znakÓw wrÓżebnyclr' przewaŻtie,,zabarwionych krwią'',
n. in. spocenie się krwią clwÓch tarcz czy spadanie z r eba tozżarzonycl.l
kanrięni w Preneste; w Cęre zaś wody spływały zmieszane zkrwią - nawęt
w źrodle Herkulesa, w Antiurn przy zniwach zbięrano zakrwawione kłclsy.
W Faleriach widziano jakby pęknięcie nieba, a tabliczki losÓw zrnnie"jszyły
się. Jedna z nicir wypadła samorzutnie, a miałłr następujący napis:."Mars
potrząsa swoją włÓcznią,,'zs. obok. tych groź4ycl-r prodigia ,,darro wiarę
rrjwnież mniejszym znakonr: k<rntuś kozy okryły się wełną, kura zmte-
rriła się w koguta' a kogut W kurę'', jak stwierdza Liwiusz. W odpowiedzi
na te znaki senat uclrwalił z własnej inicjatywy liczne clfia,ry ze zwierząt
dorosłyclr i ze ssących jeszcze mleko matki, a takżrc trzydniowe suppii.

catio przy wezgłowiaclr (putt'inur') wszystkic1r bogow. Sięgnięto rÓwniei:

po radę ksiąg sybilliriskich za pośrednictwęm decemwircw. ZłoŻano hojne

rlary ze złota i srebra trÓjcy kapitoliriskiej: J.owiszowi, Junonie i N{ilrerlvie.

\Jczczona zastała także Juno Regirla na Awęntynie i Juno Sospes w Lanu..

wium - przez afi.aty z dorosłych zwlerząt'. PowtÓrzęnie ofiar dla "[unony,.

dokonanych już w 218 r', Wskazuje na rosl]ącą roię tej bogini' związanej

takżę z legendą o Enęaszu' tr,ocl koniec II l.vojny purrickiej Zaazęta ją nawet

utożsamiać z głÓwną boginią Kartagir,ry26. W tymże 211 r. zŁoiono ofiary

Saturnowi i urządzono rrcztę dia bogÓw i bięsiadę dla iudu. IJstanowiono'

stałe obclrody S aturnali rv.

-*^-'i8i'$If *'ŁT'fiTilś'MUSA'
WPROWADZENIE NowYcH KULTÓW

Po klęsce wojsk rzymskiclr i śmierci konsula Flaminiusza w bitwie

nad Jeziorem Trazynreóskim dyktatorem Został Kw. Fabiusz Maksimus,
ktÓry ,,w dniu objęcia urzędu zwołał senat i zaczął. od bogÓw (ab diis orsus):

przedstawił senatowi, żę korlsul Gajusz FlamiIliusz więcej zgrzeszył lek-

ceważęniem świętych obrzęd<5w i auspicjÓw niż lekkomyślnością czy bra-
kiem doświadczer a otaz ię samych bogÓw na|eŻy pytać, jakie są środki
iclr przebłagania. Doprowadził do decyzji' jakiej się właśĆiwię nie podejmuje

inaczejjak tylko w wypadku bardzo rriepomyślnych wrÓżb (tetra protligia,),

mialrowicie, aby decemwirom obrzędowym kazać zajrzeć do ksiąg sybillió.
skicir. Ci wejrzawszy w księgi |osow (in,spectis fatalibus libris) zameldo.

wali senatowi, że ślub uczyniorry Marsowi w związku z tą wojną został

zł.oiony rriewłaściwię i winięn być powtÓrzony i powiększony; Jowiszowi

na|eiy ślubować wielkię igrzyska: Wenerze Erycyóskiej świątynię' podobnie

bÓstwu Rozumu (Mens). Należy urządztć suplikacje i ucztę bogow (.lectb

sterniunt); ślubować ofiarę wiosenną (ver sacrttn.l) w intencji pomyślncgo

zakoilczęnia lvojny i pozostarria rzeczypospolitejwtym Stanie, w jakim była
przed wojną'' 27.

W sprawie yer Sqrrum, obrzędu batdzo Starego i od wielu lat zanięcha-

nego, trzeba było mieć zgocię luclu, o Czym przypominał Senatowi pontifex

ntaximus, L. Kornęliusz tr-entulus. Zwrocono się zatem do komic.jÓw z za-

pytaniem, czy zgadzają się ,,cila .Iowisza przeznaczyć, co wiosna wyda

z ttzod świó, owiec, kÓz i kr w. lr co nie będzie poświęcone innemu bÓ.

stu'u [...]''28 ofiara y-Cf SlCtlltą'l, miała się zatenl ograniczyć do bydła _



pecus i być ptzeztaczona dla Jowisza (pierrvotnie pośr,vięcano ją Marsowi).
Ponrimo złagodzenia wielrr dawnyclr postanowien ver SficlLrm R"zymiairie
nie spieszyli się ze spe.inieniem tej ofiary, niewątp1iwie uciążliwej dla właści.
oięli ziemi. Teoret-v_czIrie ofiara miała być złoiona w 5 lat po ślubowaniu.
tzn. W r. 2I2, atre ponieważ rvo.jna taczyła się nadal, nikt się nie spieszył
z jej wykonanięm. Dopiero w r. J95 pod naciskiem pontyfik w przystŁi-
piorlo do realizac.ji votum i to <1ość opornie; ostatęcznię ogralliczono
afiaręłer s{łcru]n tylko del zwiev,ąt urodzonyclr nięd,zy l marca a 30 kwietnia
(da"wna ofiara wyrua$aia no$\Ą/ię.etlia całorocznego przyrostu naturalneg<ł
bydła) 29.

Fostanowięnia rtligline y. 21i clbjęły ponacto: urządzenie Jowiszriwi
wietrkich igrzysk Za sumę 333333 i jedną trzecią asa ofaz z1oźLenię.Iowiszowi
ofiary z trzysttr woł.l',v, dia bogÓł. ofiary z białycil lvołÓw i inrrych zv,,ie-
rz4t. Zarz4dzono 'supplicatianes, w kt ryclr uczestniczyli z Żonatmi i dzierjnri
nie tylko Ludzię z nriasta. alę takze eę wsi. Fotem zotgantzowano lecti.
sternią trzy<lniowe dla sześciu pat bogÓw: .Iclwisza i Junony. 1{eptuna
i Minerwy, Marsa i Wenus, Apolljna i Diany, Wull<ana i Westy, Merku-
rego i Ceres. Ślubował świ4tynię <ila Wenus Erycyrrskiej sarn dyktator
Fabiusz Maksimus zgodnie z otzęczenlęm S5'bi11i' że votum ma złożyc
ten, ktÓry posiada najwyż'szą wladzę w paristwie. Wypełnił zresztą to vo-
tttrn skrupulatnie i wkrtitce mÓgł jrłż dedykowac swiąt3lnię Afrodycie-
*Wenus Erycyfiskie"j 10.

Afroclyta z Elyx lryła biistwem złoż'ol.rym' w ktÓrego kulcie mieszały
się elementy semickię i greckie, związane z ideą zapewnienia płodności.
Służyły tej bogini prostytutki sakralne, jak fenickiej Asztarte. Dla Rzymian
szczegÓlnie ważnę byłc jednak wspomnienie zwycięstwa odniesionego
w I rvojnie punickiej w obronię tego sanktuarium. Monety bitę z wizę.
runkiem Węnus Erycyóskiej przedstawiały'ją w diademie i wie cu lauro.
wym, podkreślając jej zwycięski charakter31. Miejsce na świątynie wybrano
welvnątrz pomoeriunr i to na stokach Kapitolu, blisko świątyni Jowisza
o. M. Kult Wenus Erycyriskiej był silnie zromanizowany; wykluczono
prostytucję sakralną i irrne praktyki sycylijskie. Na clzieó dedykacji śr,vią.
tyni wybrano 23 kwiętnia, kiecly to obclrodzono Vin,ąlia wiosenne, ktÓrym
to ceręmoniom patronował Jowisz. Tak więc wprowadzona d.o cęntrum
R.zymu bogini została silrrie związar-ra z Jowiszęm i oficjalnym panteoneilr
rzymskim3z. Dopiero w okresie znacznię dla Rzymian spokojrriejszym,
w r. 184 podczas wojny przeciw Ligurom, konsul I-. porcjusz Licyniusz

śiribował drugą świątynię dla Wenus Eryoy skiej. N4 gł ją declykclwltc

w 3 lata pÓźniej - poza pornoeriutt, koło Forta Collina. Wprowadzony
'Łanr kult nawięzywał silnie do tradycji sycytrijskiclr, a Samo sanktuariurrr

zbudowano zę wschodnim przepychcrn,

Nowe kulty, wprowaldzonęw r.2!] p. n. e' w okresie dykt.atury, wiążą

się ściśle z osoborvośeią i ideami Fabiusza Maksimusa. SzczegÓlnie clo.

tyczy to bogini Mens, ktÓra uosabiała rozwlrgę przeci.uvstawionę szalonej

br;lwurze. Dedykował ąedes 'fuIentl^r pretor lv pobliżu świątyni Wenlrs

Erycy skiej ira Kapitolu . Zorganizowanę W r. 217 na polecenie ksiąg

sybiłlióskich trzydniowe lectisterniuw,, obejmuj4cs p0 raz pierwszy sześć

par bogćw' wykazuje w doborzę tyc'lr par n:.!oony wpływ hellenizacji. Nie

było w tej dwurrastce Herlculesa' Znanego clobrzę z lectisternia organizo-

wanych w wieku IV. Prawdopodo]rnie został on wyłączony z tych cere-

monii, ponieważ kilka tygodni wcześnie"! uczczoilo Herkuiesa wspÓlriie

z Jrrwęntas35. Rzymianię w uroozystcściaclr przebłagalnych po bitwie

uar.l Jeziorem Trazyme skirn zwracali się porrownie tylko do przedstawi.

,cieli trÓjcy kapitoli skiej ; poza tynr uczczony zostat inny zespÓł bogÓw

niż na początku t,21,7' Na uwagę zasługuje ponadto zespolenie w lecti.

sternium wenus i Marsa, jako przodkclw Eneasza i R.omulusa..

Nowa fala trwogi nawiedziła R.zym po straszliwej klęsce pod Kannami.

Wzburzone nastroje potrafił opanować ty1ko Fabiusz Maksimus. Za jego

to radą sięgnięto tym razem do ofiar z |udzi. Skazano na śmięrć dwie

westalki, ktÓrym udowodniono winę nierządu. Jedną z nich zakopano

żywcem koło Bramy Kolliriskiej' druga zaś popełniła samobÓjstwo. Na
polecenie ksiąg sybilli slcich złoiono ofiary ludzkię z dwÓch par: galij-

skiej i greckiej 3a. Ponadto wysłano do Delf poselstwo w osobie Fabiusza

Piktora. Przywieziona przęz niego wkr tce odpowiedź wyroczni brzmiała

zachĘca1ąco. W razie zwycięstwa w wojnie mieli Rzymiarrie ofiarować

Apollinowi Pytyjskiemu odpor'viednio godne dary35'

USTAI\OWM,NIE LUDI APOI-LINAR'ES

Następrre lata prz.vniosły stopniową poprawę sytuacji wojennej Rzy.

rnian. Jakkolwiek powtarzały sięnadal prodigia i podejrnowano odpowiednie

środki celem przebłagaria bogÓw, ale czyniono to jui na podstawie orze.

czeri haruspikÓw lub pontyfikÓw 36. Jęśli przypisywano zmianę losÓw wojny

Appollinowi, to został. on hojnie wynagrodzony przęz zorganizowanie

i
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W r. 212 ludi Apołłinares. Carmina Marciana nakazywały urząt1zanie
corocznie igrzysk rra jego cześc, a potwierdzili tę decyzję decemwirorł,ie
konsultuji1c księgi sybillinskie. ,,Zajtzailo do ksiąg i Splawę przeclstawiono'
w senacie, a ten orzekł, ż'e należLy ustanowić i obchodzić igrzyska rra część
Apoilina (łudi Apollinareś), a po trrz4dzeniu igrzysk ptzydzielić, pretorowi
na służbę boż'ą 12 tys. asÓw i drr,a ofiarne większe zwierzęta, Druga uch.
wała senatu nakazywał,a, żeby decernwirowie dokonywali ofiary v.edług
rytuału greckiego, z na'stępujących zwierząt: Appollinowi z wołu ze z|aco-
nymi rogami i dwu kÓz bialych, ze złoconynri rogami, Latonie z krowy
ze złoconymi rogami. Pretor zaś mając urządzać igrzyska w Cyrku Wiel-
lrinr (Circus Maxirnus) ogłosił, żeby ludzie składali na te igrzyska.rla'tki
dla Apoilina, i1e kto moze' Taki jest początek Igrzysk Apoliiriskich, ślu-
bowłinych i urz4dzanycl-r w intencji zwycięstwa, a rrie, jak sądzą niektÓr.zy'
q, intencji zdrorvia'. Lutl oglądał je w wiencaclr na gł'owie, rrratrony zarrosiły
rnodły. Frzy otwartyclr wszędzie drzwiach biesiadowano przeci dona.nri
i cały tydzieri pełen był rÓżrrego roclzaju ceremonii', 97.

W następrlyrrr roku senat uchwalił, żeby iudi Apollinares odbywały się
staie. w praktyce jednak nie przestrzegano tego zbyt regularnie i w r. 209
śłubowano odbywać igrzyska co roku w dniu i 3 lipca 38. Liwiusz podkreśla"
że ludi Apollinares odbyły się w r. 2l2 w intencji zwycięstwa, rrie zaś zdro.
rvia. Do tej pory czczo,^|y był w Rzymie tylko Apollo medicus. Igrzyska
otwierały zatem bramy Rzymu Apol|irrowi Fytyjskiemu. Jednak poczu.
cie zwi4zku Apollina ze zdrowienr pozostało bardzo silne, skoro bodźcem
do trstatecznego uporządkowania problemu igrzysk stała się zataza w ca.
}ym nlicście w r.. ]0B.

Warto zauważyć, ż:e wraz z rtspokojeniem atmosfęry w Rzymie w parę
lat po Kannach władze paristwa podjęły kroki przeciwko szerzącynl się
zabobclrom, obcym (a nie zaiegalizowanym) kultom i nadużywaniu r:ożne-
go rodzaju wr żb. Na początku r.212 senat podjął uchwałę przeciwko sze.
Tząeyfti się zaboboirom i wrÓżbom. Pretor Marek Emiliusz,,lra zgromadzeniu
ludowym odczytał uchwałę Senatu i wydał zatządzenie, że ktokolwiek posia.
da księgi przepowiedni i modlitw czy sztukę ofiarticząw zapisie, wszystkie
te księgi i pisnla nra oclnieść do lriego przed Kalelldami kwietniowymi,
ataz Żę nie wolno nikomu na miejscach publicznych czy poświęconych
uprawiać praktyk kultowycir według nowego czy obcego lytuału'' 39.

Litviusz nie podaje, jakie to praktyki kultowe stały się najbardziej poptr-
larnę i groźne. Możlra ptzypuszczać, ź:ę chodz1ło w tynr zatząc1zeniu głÓwnie
o kult Dionizosa-tsakc]rusa i jeco mistęria"

--
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PRODIGIA 207 R' t Śnonxr ZARADCZE'
CELEM ODWROCENIA, GNTEWU BOGO\,'I'

Sukcesy M. Klaudiusza Marceilusa na Sycytrii i rrrłodego P. Korrreliusza
Scipiolla w Hiszpanii wpłynęły także korzystnie na sytuację w ltalii, gdzie
stopniorvo Hannibal musiał przejść do defensywy. Jedynie trzyskanie
poważlryclr posiłkÓw z Kartaginy mogło mu Zapewnić powodzenie' Z pornocą
pod4żał yv t. 207 z Hiszparrii brat Hannibala, Hazdrubal. Rzynr ogarrręła
z11owu tr1voga i jawiły się liczne prodigia. ''Przed wymarszem konsulÓw
z Rzynu odprawiorrcl dziesięciodniowe supplicationes, pclnieważ w Wejach
spadł deszcz kamienny. A rra wsponrnierrie jednego z'nakv wrÓŻebnego
zan-leldowano, .|ak to bywa, rÓwnież ilrne. ]*. Mintui.nach piorurr uderzył
rv świątynię Jowisza i w Gaj Maryki' a w Atelli W rnur i branrę. Minturiarrie
'.dodawatri, żę w bramie iclr, co było straszrriejsze, płynęła struga kr.wi.
W Kapui wiik wpadł w nocy w bramę irozszatpał strażnil<a. Aby zaiegnaćte
znaki wroŻębne złożono ofi,ary z większvcir zvłierząt, a tladto odprawrono
z polecenia pontyfikÓw jedrrodrriowe modły. Potęm jeszcze raz wznowrono
<lziewięciodniowe supplicationes, poniervaż na Armilustrum zaobsęrwo.
tvatro dęszcz kamietiny'' ło.

WkrÓtce za szczegÓInie groźrry i wstrętn3,'ztlak wrożębny {foeclunl ac
tłtrx1e 1lrodigilłn,) uztano fakt narodzenia się wę Frusitrone drrżego clziecka,
jaktry czteroletniego, ktÓrę nie miało zdec,vdowanych cech irręskiclr arri
żer'rskich. Już lv r' 209 zaniepokoiło R.zyrnian narodzęnie się dzieoka dwu.
płciowego (andrigena) w Sinuessie' W atmr:sfęrze trwogi w t. 2o7 węZwano
nraruspikÓw z Etrurii i oni orzękli, ile t.rzeba to niomowlę, narodzorre we
Fnusinone w Lacjum, zatopić jak najdalej od Rzyrnrr. 

',Wsadzono 
j9 Zywcem

do skrzyni, wywieziono na pełne fiiorze i tam zatopiot.lo''. Była to jui
siÓdma ofiara ludzł<a zł'oŻona w cełu przebłagania bÓstw w okresie wojen
punickich.

Rok terr obfitował w rÓżnego rodzaju igrzyska i ofiary. odbyły się
ludi Romąni i urządzono uroczystą lriesiadę dla Jowisza - epulum lovis;
przez 3 dni świętowano lttdi Plebei i edylowie plebejscy ofiarowaii świątyni
Ceres trzy posągi al. Najwięcej jednak ofiar złożono dla Jurrony. Kiedy trzy
dziewiątki panien uczyły się pieśni ułożonych przez Liwiusza Andronikusa,
aby je wykonać w czasię procesji' piorun uderzył w świątynię Jurrony Reginy
na Awentynie. Jako ekspertÓw od tak złowrogiego prodigium powołano
haruspikÓw i decemwirÓw. Haruspikowie orzękli, źLa znak ten dotyczy
naatron. Zar1wno kobiety rzyrnskie, jak i z najb|iŻszej okolicy miasta



zLożyły części swych posagtiw' Z sumy tej ofiarowano z|ot4
na Awentynie.

Decemwirowie wyznaczyli dzięti na uroczystość ofiarną i wielką pro.

cesję ku czci Jrrnony Reginy' W procesji prowadzono dwię białe krott'y,

za r'imi niesiorro dwa cyprysowe posągi bogini. Następnie postępowało

dwadzieścia siedem panien' ktcire odśpiewały pieśri ku czci Junony. PochÓd

zamykali decemwirowie uroczyście przystrojeni. Po pr.zebyciu całego miasta
przed świątynią Junony Reginy <lecemwirowie złoiyli afiarę z. obu l':rÓw
i posągi wniesiono do świątyni a2.

Nie jest przypadkien-l , ż'e tak wiele uwagi poświęcono prodigium doty-

czącemu sanktuarium Jrrnony na Awentynie. Bogini ta była stale ,,podej-
tzęwana,'o sprzyjarrie Ka,rtaginie, rniastu Dydonya3. Tak więc v'' r.207
zwrÓcono się o pornoc do najiepszych ekspertciw od zażegnywania skutkrir,v

złych znak6w: haruspikÓw i decemwirÓw sacris faciundis. W latach po*

przednich dbano takze wyjątkowo stara]lnie o zjeclnanie Rzymianom ptzy-

clrylności Junon.r' (R"egirra rra Alventynie, Sospes w Lanuwium) i odu'rÓ-

cenie jej niezadowolenia. ofiary t. 2a1 okazały się skuteczne, bolł"iem

Hazdrubal został pokorrany i zabity w bitwie nad rzeką Metaurus. Hanni.
bal musiał w walce liczyć tytrko na swoje, znacznię unrniejszone, siły w po.
łudniowej ltalii.

WPROWAI}ZENIE KULTU
W'ET,KIE J MACIER ZY-KYBET'E

Zawarcie sojuszu z Attaiosęm I. krÓlem Pergamonu' dało okazję do
nowyoh nranifestacji propagan<1owych. Erudyci pergame scy starali się
wykaz'ać troja skie poezątki ich pa stwa i ciynastii. W tej sytuacji sojusz

clwćlch ludr5w ,,Troiugenae"' winien być umocniony więzan:li re]igijnynri.

W r. 205 narodził się śmiały proiekt sprowadzenia kultu Wielkiej Macie rzy"

KyŁlele, do Rzyrnu. orzeczęnie dęcęrnwirÓw, ktorzy sięgnęli do ksi4g

sybil|i skich, było jednoznaczne, Tekst rvrÓżebny rnÓwił, żLe obcy najeźdźca

(alienigena) będzie rnÓgł być zwyciężLony i wygnany z Italij dopiero po

sprowaclzei-riu Matki ldyjskiej z Pessinuntu do Rzymu aa. Orzeczenie

irawiązywało do tradycji troja sko-rzyinskicb, bowięm lda była gÓr4 Troi"
1ama trans,llectic Wielkjej N{acierzy odbyło się w sposÓb bardzo uro-

czysty w t' 204. Relacje źtÓde| rÓżnią pię w szczeg łach. Wydaje się, żo

R.zyrnianie zrezygnowali z przeniesienia kutrtu bezpośrednio z Fessinuntu

w Galacji, lecz zwrÓcili się do Pergamonu' gdzie istniał silnie rozbudowany

ośroctręk kultu Kybele. Stamtąd zabra|i Rzyrnianie śrvięty czarny kamiefi.
(prawdopodobnię metęotyt). Zostat. on przer,vieziony okrętem do Rzymu,
gdzie mieli go uroczyście przyjąć ,'najlepszy obywatel'' i ,'najlepsza oby-
watętrka''. Za tych najgodniejszych uznano F. Scipiona Nasica, brata stry-
jecznego konsula r. 205, P. Korneliusza Scipiona, otaz Klaudię Kwintę.
Reprezentowała ona rÓd stojący na czę|ę factio rywalizującej z wpływową
grup4 KornęliuszÓw i EmiiiuszÓw. W r. 205 doszło iednak niewątptriwie
do zbliżenia tych dwÓch factiones - przeciw trzeclej, ktÓrej przewodził
rÓd Fabiusziiw, zaciekłych przeciwnikÓw Scipiona, przyszłego zwycięzcy
Harrnibala, przygotowującego się właśrrie do przeniesienia wojny na tęren

Afryki 45.

Fowitanię czarnęgl kamienia odbyło się bardzo uroczyście. Matrony
towarzyszyły Klaudii i Scipionowi aż' do Ostii, gdzie wszedłszy na okręt
Scipio prze1ął symbol Wielkiej Macierzy z rąk azjatyckiego kapłana i azja.
tyckiej kapłanki' Przęl<azat go następnie najdostcljniejszym matronom.
Całę miasto wyległo rra spotkanie bogini. Wniesiono czatny karnieri do
świątyni Wiktorii na Palatynie, w dniu 12 kwietnia, ktÓra to data była
odtąd świętem bogini. Urządzoto na jej cześć lectisternium l' ludi zwanę

MegalensesaG. I-egend'a opromieniła jeszcze te uroczystości, a zwtaszcza'

osobę Klaudii Kwinty' ktÓra rniała w cudowny sposÓb doprowadzić okręt
do brzeguaT.

Cz,arny kamie umięszczono w twiątyIri Wiktorii tvmczasowo. Wr. 204

ślubowancl świ4tynię Kybeie na Palatynie, ktÓrą dedykowano w r. 191.

Tak jak w przypadku Wonus Erycy skiej, \YybÓf miejsca wewnąfrz p0n1oę.

rium był uzasadniony charakterem prarzymskirn obu bogili a8. Mimo tych
honorÓw wtadze rzymskie od tazu przedsięwzięły środki rnające rra celu
ograniczerrie wpływu kultu wschodniego o charalrterze orgiastycznym' Dla
Rz1,mian szczegÓlnie raiące były obrzędy odprawiirne pr7-ęz eunuclrÓw

będącyclr na słuzbię Wielkiej Macierzy. Władze rzyniskie zezwo|lŁy zatęm,

aby nadzÓr kuitu był Sprawowany tylko ptzez jedrregcl kapłana i jedną

kapłankę, przy pomocy Jantuli. Żaden Rzymianin ani Rzymianka, jak
rÓwnięż ich niewolnicy, trie mogli pełnić tyclr funkcji' Wszystkie obrzędy

ku czci Magrra Vlatęr miały się odbywaÓ węWl]4trz okręgu świątyni i tylko
taz w roku zęzwaiano na procesję, kti5rcj celern była kąpiel czalnego
kamienia w Strumieniu koło Forta Capena. Zabroniono Rzyrnialrom
składari bogini ofiary zgodnie z rytuałem anatolijsltirn. Kult ,,rzyruSki''
tej bogirri pozostawał pod naclzorem pfetora miejskiego, ktÓry organizorvał.

w krvietniu l,udi Megalenses. Tak więc władze paristwa starały się maksy-

misę t1la bogirri
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malnie ograniczyc wpływy kultu wschodnicgo, wprorvadzollego ofica'alnie
do Rzymu pod pretekstern jego trojariskiclr początkÓw.

Ale wprowadzenie kultu Magna Mater okazało się na razie sl<utęczne.
Już w r. 204 zbioty byiy wfiątkowo obfite, a l,V następl-lym rokti zgodnie
z wyroczni4 alienigena opuścił ostatecztrie ziemię ltalii. Senat uczcił to
organizrijąc wspaniałe sup1llicationes i r:liarę zę |20 zwierząt większyclr'
Kięska Hani-ribala umocrriła rriewątpliwie prestiż Wielkiej Bogini {9'

Przez cał'y okres II wojny punickiej trlvało itltensywne budowrricttvo
sakralne pomimo trudności ekonomicznycll związ'anych z wieikinli wy-
datkami na cele wojskoive' oprÓcz wynrierriollyclr już ślviątyó, wzniesionych
z dużym pośpiechem, jak świątynię Wenus Erycyriskiej i Mens tia Kapitoiu,
na7eży jeszcze wspomnieć ś1ubowanie świ4tyni dla Virtus w r. 208. ponryśla-
nej jako dodatek do istniejące.j już świątyni Honos' W r. 207 przed bitw4
nad rzeką Metaurus Liwiusz Salirrator śltrbotval świątynię dla bogini Jtr.
wentas. Zbudowana w doiinię Circus Maximtrs został:r dedykowana w r. 191
przez Licytttusza Lukuilusa50. W czasie obchodÓlv przebłagalnych szczegoi.
ną ro1ę odegrały kobiety', zarÓwtro matron}- {one np. celebrowały więlkie
supplicationes w r. 21 l)' jak dziewczęta - zvtłaszcza rv czasię uroczystości
ku czci Junorry Reginy w r. 207 ' Więlcszośc śiubowanych świątyó i ceremonii
religijnych dotyczyla bogiri. Celebrowac te uroczystości mogły głÓwnie
kobiety' ponieważ męirczyźni byli ci4g1e lra wojnie. Kontrola nad wszystkimi
zarzqdzeniami natury re1igijne.| pozostawa'la w ręku senatu51'

PoCZĄTKI KULTU wnELKIcI{ woDzo\ł'

obok jednak przemian religijnych nadzorowanych, a nałvet irrspiro-
wanycl-i przez władze paristwowe, w okresie II wojn3l purrickiej zaczęLy stę
kształtować nowego typu wierzenia leligijnc, ktÓre wymykał.v się spod
kontroli paristwa. Jednym z tych z.jawisk był kult żywych bohaterÓw,
więlkich wodzÓw' RÓżnił się on zasadniczo od kultu legendarnych przodkÓw,
jak Eneasza i Romulusa. Teoretycznie Rzymianie nie byli tak dobrze przy-
gotowani do tego nowego kultu, jak Grecy, ktlrzy od dawna czcili herosÓw,
czyli pÓł-bogÓw' Dla Rzymian nie istniał stan pośredni między btistwem
a człowiekiem. Jeśli clrcięli wywyższyć jakiegoś bohatera musieli uznać,
Że stał. się on bogiern po śmierci. W ten sposÓb traktowano w trII i II w.
Eneasza i Romulusa, dopiero pod koniec I w. p. n. e.' a zwtaszczaw okręsie
Augusta Rzymianie zmodyfikowali legendy o wieikich,,zał'ożycte|ach,,
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podstaw ich paristwowości, przyjmując obok ubÓstwienia proces heroi.
zacji'?. W wypadku wielkich wodzÓw nie wdawano się w te subtelności
reiigijno-prawne. Na razię nie mogło być mowy o formalnej heroizacji czy
deifikacji. Rodziło się po prostu przekonanie, że wielcy wodzowie, wybawcy
Rzymu w epoce ciężkich opresji, są wybra cami bogÓw.

sc*ro't#?ffiffi

Fierwszym ,,wybraricem bogÓw'' był niewątpliwie P. Cornelius Scipio
(Africanus). Jego kariera wojskowo-po|ityczna była wyjątkowo szybka
i szczęśliwa 53. Jako trybun wojskowy zdołat' wyprowadzić powierzone
sobie oddziały z opresji w bitwie pod Kannami. Miał zaledwie 25 |at,
gdy comitia centuriąta powierzyły mu naczelne dowÓdztwo w wojnie w Hisz-
panii, gdzie zdołat pokonać KartaginczykÓw. Na abszarze tym zetknął
się z tradycjami teologii zwycięstwa BarkidÓw, ktÓrej bazą był kult Hera.
klesa.Melkarta 5a. Sam Scipio wykazywał niewątpliwie duże zaintereso-
wanie dla postaci Heraklesa.Herkulesa. Już w Hiszpanii otaczała młodego
wodza specyficzna atmosfera mistyki religijnej, przekonanie ludu i armii,
że jest on wspierany przez bogÓw.

W r. 209 Scipio zawładnął stosunkowo łatwo Kartageną (Nową Karta.
giną), stolicą punickiej Hiszpanii, ktÓra uchodzita za twierdzę nie do zdo.
bycia. Przed rozpoczęciem Szturmu zaryczył swoim żołnierzom, że Neptun
udzieli im pomocy. Wykorzystał odpĘw morza' aby przejść przez odsło.
rriętą wtedy bagnistą lagunę i uderzyÓ na Kartagenę od pÓłnocrrej, nie
strzeżonej strony. Zaskoczęnie przeciwnika zapewniło wojsku Scipiona
pełny sukces. o właściwościach laguny wÓclz rzymski dowiedział się od
okolicznych rybakÓw, ale Polibiusz mÓwi, że wobec iLołnierzy przedstawił
plan bitwy jako inspiracje Neptuna.Posejdona. ,,W koricu oświadczył,
że plan ten wskazał mu od początku Posejdon, kt6ry ukazał mu się we
śnie i powiedział, Że w dziele tym będzie z nitn we właściwej porze wspÓł-
działał tak widocznie, ie całe wojsko będzie świadkiem tej wyraźnej po.
moay z jego strony'o 55. Pomoc udzielona Scipionowi przez Neptuna oto-
czyła wodza legend4. Monety bite w Kartagenie nosiły odtąd wizen.rnek
Scipiona w miejsce BarkidÓw. W ten sposÓb jako pierwszy z Fizymian przy.
wł'aszczył' sobie przywilej wytącznie krÓlewski 56.

Po zwycięskiej bitwie pod Baecula w r. 208 plemiona iberyjskie przy.
rzekły Rzymowi posłusze stwo, a samemu Scipionowi ofiarowały tytuł
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krÓlewski. WÓdz rzymski jako przedstawiciel populus Romanus riie m<'gł

przyjąć godności krÓla, ale niewątpliwie czuł się godny tęgo zaszazytu,

Jak podaje Polibiusz: ,,Dlatego tęŻ zebrawszy IberÓw oświadczył im, że

owszem chce, by o nim mÓwiono, że jest krÓlewski i naprawdę po krÓ-

lewsku chce ruądzić, ale krÓlem ani być nie pragnie, ani nie życzy sobie,

by go ktokolwiek tak tytuował. To powiedziawszy oznĄmił im, że mają ga

tytułować wodzem (imperator),, 5?. Źt6dła nie mÓwią dość wyraźnie, kiedy

Scipio został proklamowany przez Żotnierzy imperatoręm. Prawdopodob-
nie nastąpiło to po zdobyciu Kartageny lub po bitwie pod Baecula, a więc

w r. 209 lub 208. Tytuł irnperatora Scipio ottzymał.jako pierwszy spośrÓd

wodzÓw rzymskich; wzrnacniał on jego prestiż religijny wobec arnii
i umieszczał' go w oczach ludu pod bezpośrednią opieką Jowisza, ktÓrego

Rzymianie czcili od r. 380 pod imięniem Jupiter Imperator. Tytuł ten był

szczegÓlnie ważny d\a wodza, ktÓry nie przeszedł normalnego cursus

honorum; zapewniał' mu ponadto przedłużzenie dowÓdztwa 58'

Fo zdobyciu Kartageny Scipio nie propagował kultu Neptuna. Zwta-

cał się w trudnych okolicznościach do innych bogÓw, takich jak Aprlllo
i Wu1kau59. PozostawaŁb|iżej związany z kultenr Hęrkulesa i Marsa. lra

ktÓrego służbie był Salius. Jest to jedyna funkcja religijna, jaką Scipio
pełnił. Musiał ją objąć najpÓźniej w wiekrł 24lat, przed r,2|1, gdy zma '

jego ojciec. Wymagano bowiem, aby stanowisko w sodalitas Saliorunt

obejmował młody patrycjusz, mający żywych oboje rodzicÓw. Dopiero
jesienią r. 190 Scipio zaznaczyŁ wyraźnie, że pełnit. tę ftrnkcję religijną.

Dziato się to na<l Bosforęm w czasię wo.jny z Antiochęm III, gdy fotmalnę

dowÓdztwo sprawował starszy zbraci ScipionÓw, Lucjusz. W czasie 30 dni

obchodÓw jesiennych ku czci Marsa w Rzymie, jeśli ktÓryś z SaliÓw ztajda.
wał się poza miastem, u"lusiał pozostać na tym samynr miejscu przez cały

ęZas ut}czystości. Ja]< pisze Folibiusz: ',I to właśnię zdarzyło się teraz

Publiuszowi. W rrrornencie, gdy wojska podjęły przęptawę, wypadła' rnu

właśnię ta pota, skutkienr czego nie mÓgł on zmieniać miejsca pobytu', 60.

Może wydawać się dziwne, że Scipio przypomniał sobie i światu o tym obo-

wiązku po przeszło dwudziestu latach walk, ktÓrych nigdy nie przerwał

z powodu uroczystości październikowych w Rzymie. Tak np. w paździerui-

ktt 2O2 r. w przede<lniu bitwy pod Zamą był w pełni aktywny i ciągle

zmieniał rniejsce pobytu. Jeśli jesienią r. l90 skazał się na bierność, kiero.

wały nim nadzieje na podjęcie korzystnych pertraktacji z władcą Seleu.

kidÓw. Wykorzystał Zatem Swę powinności religijne dla celÓw politycznych,
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niezupełnie zgodnych z zamietzeniami senatu, ktÓry domagał się szybkiej
i energicznej akcji w wojnie syryjskiej 61.

od początku swej niezwykłej kariery politycznej Scipio podkreślał
szczegÓlne więzy tączącl go z najwyższym bogiem panteonu rzymskiego,
Jowiszem. Jak podaje Liwiusz: ,,Do tego przygotowywał się już od dawna,
od chwili przybrar atogi męskiej. Nie podejmowatŻadnej sprawy publicznej
czy prywatnej bez uprzedniego udania się na Kapitol, gdzie wchodził
do przybytku boskiego i rozmyślał o niej, gdzie tei nieraz sam spędzał cza's
ria osobności', 62. Te stałe ,,rozmowy z Jowiszem'' dały okazję do powstania
rÓżnych legend. Strażnicy kapitoliriscy podkreślali' Żę znane z czujności
psy przy świątyni nie szczekały w ogÓle, gdy pojawiał się Scipio. Zaczęto
ll'reszcie srruć opowieści na temat boskiego pochodzenia bohatera; miałby
on być Synem Jowisza, ktÓry objawił się jego matco w postaci wielkiego
węża. Mit ten był wzorowany na opowieściach o narodzinach Aleksandra
Wielkiego 63. Charaktęrystyczna była postawa Scipiona wobec opowieści
o więzach rodzinnych tączących go z Jowiszem. ,,Wiary w te dziwy on
sam nigdy nie podważał. Raczej ją jeszcze pogłębiał przez swoistą metodę,
niczęmu takiernu nie przecząc, ani teŻ otwarcie niczego nie potwierdzając.
Wiele też innych tego rodzaju niezwyktości - częściowo prawdziwych,
częściowo zmyślonych - wzbudza|o u ludzi nadrnierny dla tego człowieka
Podziw'' 0ł.

Scipio stale podkreś|at, ż'ę sukcesy nrilitarnę zawdzięcza specjalnej opiece
Jowisza. W r. 205 podczas swego konsulatu urządził wspaniałe święto
ku czci Jowisza i ofiarował mu na Kapitolu sto wołÓw, ktÓrę ślubował
podczas walk w Hiszpanii 65. W t,l'm samym roku przybyło do Rzymu
poselstwo Saguntu, aby ofiarować w podzięce Jowiszowi wienięc zę ztotac6.
Zwycięstwa Scipiona w lIiszpanii były wypełnieniem woli najwyższego
boga rzymskiego. Umiejętne przedstawienie ludowi niezwykłych snÓw,
w czasie ktÓrych bÓg udzielał Scipionowi swyclr rad 67, stwatzał'o przeko-
nanie, ,ze był on, jeśli nie Syneln, to przynajmniej wybraócem Jowisza.
Dzięki tej wierze ludu i wojska w nadprzyrodzone rnożliwości iclr wodza
Scipio łatwiej odnosił zwycięstwa i uzyskiwał nadzwyczajne stanowiska.

Polibiusz, zgodnie Ze swym racjonalizmem, neguje całą atmosferę
tajemniczości religijnej ichatyzmatu Scipiona. Czynlł.to nie po to, by umniej.
szyć jego zastagi, lecz przeciwnie - aby wykazać prawdziwą wielkość
Scipiona, ktÓra opierała się na rozwadze i przezorności. Zdaniem Poli.
biusza ,,Publiusz |'..f zawsze wzbudzat w tłumie wiarę, jakoby za pod-



szeptem boskim wykonywał srve zamiary, i starał się przez to podległych
mu uczynić mężniejszymi i ochotniejszymi do niebezpieczn}ch czynÓy'' 68.

Scipio w koncepcji Polibiusza był mistrzem stosclwania w praktyce zasady
,,religia opium dla ludu''. T. Liwiusz, choć powtarzał w swym opisie na
ogÓł wiernie relacje greckiego iristoryka, był mniej kategoryczny w swych
sądach na temat religijności Scipiona. Historyk rzymski, sam głęboko
religijny, pozostawiat czytelnikowi wybÓr interpretacji. ,,o wielu sprawach
[Scipio] mÓwił przed ludem jako o tzeczach objawionych' mu we śnie
albo jakby z natchnienia i polecenia boskiego, czy to dlatego że sam był
człowiekiem w jakimś sensię zabobonnym' czy raczej Żeby rczkazy jego
izamiary wykonywano bez najmniejszego wahania jakby zlecone mu wyrocz-
ilią'' oo.

Historycy nowożytni, w ślad za Th. Mommsenem przyjęli wersję Poli.
biusza, widząc w osobie Scipiona zręcznęgo hipokrytę umiejącego oddziały.
wać na wyobraźnię tłumu 70. Na sądach wielu autorÓw zaważył'o niewątpli.
wie wywodzące się z okresu pozytywizmu przekonanie, że człowiek wy-
bitnie inteligentny nię może być wierzący. Inaczej sprawę religijności
Scipiona przedstawił R. Seguin 71, ktÓry uznał' żę ,,Religia Scipiona nie
była juŻ religią jego ojcÓw, ale była szQzera,,. Jako ważny argument na
rzecz swej tezy przytoczył francuski historyk fakt, Że żadęn z najbardziej
zaciekłych przeciwnikÓw Scipiona, Fabiusz Maximus lub Kato, ktltzy
zarzuca|i ma r)ą taktykę wojskową, niekonstytucyjny sposÓb postępowa.
nia (regio more), nigdy nie oskarżyli go o nieszczerość religijną i naruszenie
zasad kultu rzymskich bogÓw.

Na marginesie tych tozwuź:a warto przypomnieć, że nlkt ze wspÓł.
czesnych badaczy nie wątpi już w swoistą religijność Aleksarrdra Wielkiego,
przekonanego o swej boskiej wielkości 72. Z koncepcją boskości Aleksandra
i w ogÓle bliż,ej z kulturą hellenistyczną mogŁ się Scipio zapoznać |epiej
dopiero podczas swego pobytu na Sycylii w r. 205-204, gdzie przygoto-
wywaii się do wyprawy na punicką Afrykę. Miał tu okazję zetknąć się z ca-
łym bogactwem kultury greckiej, ktÓrą dotychczas znał' dość powierzchow.
nie, Zapoznał się zapewne zarÓwno z doktryną stoicką, jak z Historią
świętą Euhemera; przedstawiała ona bogÓw jako ludzi, ktotzy za wy1ąt-
kowe zasługi zostali ubÓstwieni. Scipio miał okaz1ę poznaÓ lepiej ideologię
Aleksarrdra i przyjęte w świecie hellenistycznym zasady deifikacji władcy 73.

Wszystkie te idee świata hellenistycznego mogły pogłębić przekonanie
Scipiona, ż,e stał' się on wybraricem najwyższego boga Jowisza i był ptzez
niego bezpośrednio inspirowany.

I
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EOSKIE ZASZCZYTY PRZYZNANE SCIPIONOWT
z^ ŻYĆIA I Po ŚM]ERCI

Nigdy nie będziemy mogli stwierdzić z całą pewnością, co naprawdę
rnyślał Scipio o religii i o ,,boskości'' własnej osoby. Dla historyka nłj-
ważrriejsze jest ustalenie :

l) jakie zaszazyty religijne ptzyznarLo Scipionowi za życia?
2) jak kształtowały się wyobrażenia o nirn po śmięrci?
3) jaki wpływ wywarł na koncepcję heroizacji i deifikacji irnperatorÓw?

odnośnie do pytania pierwszego walto tu wrłicić do bardzo d;zskusyjnego
przekazu Liwiusza, ktÓry zawiera przernÓwienie Tyberiusza Sernproniusza
Grakcha, trybuna ludowego w r. 187. odegrał on ważrrę rolę w procesaclr
ScipicnÓw. W swe.j mowie miał przeciwstawiać aktualną butną postawę
Publiusza Scipiona jego dawnej powściqgliwości i umiarkowaniu. 

',Lufciwibowiem' że sarn kiedyś karcił lud za chęć u.czynienia go na stałe konsulenr
i dyktatorem:' zakazał. stawiania mu posągÓlv na komicjum, na mÓwnicy,
w kurii senackiej, na Kapitolu, w celli Jowisza; zakazał podejmowania
uchwały, żeby posąg jego w stroju triumfatora wyno szono z świątyni Jo-
wisza najlepszego i najwyŻszego,, 7a.

Większość badaczy uważa, że przytaczony fragment dzieła Liwil'tsza
nie odtwarza prawdziwej mowy Tyberiusza Grakcha, lecz stanowi oclbicie
epaki znacznie poźniejszej: Sulli lub raczej Cezara. Tekst ten miał powstać
na podstawie paszkwilu z okresu wa]ki o jedynowładztwo 75. Zostały w nirn
bowięnr wyrnienione zaszczyty krÓlewskie i boskie ptzyznafię stopniowo
Cezarowi w latach 4s-44. ostatrrio teorii ,,fałszerstwa'' ptzekazuliwiuszir
przeciwstawił się S. Węinstock 76 wskazuj4c na to, ż'e część wyrrrienionych
w mowie Grakclra zaszczyt1w, została rzeczywiście pfzyzrnna Publiu-
szowi Soipionowi, np. posąg na Kapitolu 77. Jakkolwiek definitywne
rozwiązanie problernu autentyczności omawirrnego przekazu Ljwiusza
jest bardzo trudne, to zasługuje on na llwagę nawet w wypadku ,,f.ałszer-
stwa''. JeśIi w latach 49-44 szukano wzoru i precedensu dla wywyższcnia
boskiego Cezata, to modęlem tym mÓgł być tylko Scipio Afrykafski.
Charakterystyczne jest pomieszanje w cytowanym fragmencie honorÓw
krÓlewskich i boskich (podobnie w źrodtach dotycz4cych Cezara). Jeśli
F. Korneliusz Scipio oskarżony o malwersacje pieniężne podczas wojuy
syryjskiej |<'azał przynieść do senatu księgi rachunkowe i poclart je pubticz-
nie78, to czyn jego znaczyłby: a|bo żę nie czuł się odpowiedzialny przed
ludźmi regio more, a|bo dzjatał jako imperator a diis electus, ktÓry tylko
bogom będzie zdawać sprawozdanie ze swoiclr czyn6w.
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odpowiedź na drugie pytanie o utworzenie się ostatecznej wersji dei-

fikacji Scipiona jest znacznie bardziej prosta. Najpełniejsze poświadczenie

apoteozy pośmiertnej zwycięzcy Hannibala znajdujerny w dzięle Enniusza,

cytowanym przez Cicerona: ,,IJ Enniusza Afryka czyk przemawia tak:

<Jeżęli ktoś zasługuje na pobyt w krainach niębięskich, to właśnię

dla mnie otwarta jest tam największa brama [... ]>, Tak jest, Afryka czyka.
Ta sama brama stńła otworęm r<lwnięż dla }Ierkulesa'' 79.

Korrcepcja deifikacji pośnriertnej Scipiona utrwaliła się przynajmniej

w kręgach elity intelektualnej Rzymu w okresie działalności P. Korneliusza

Scipiona Emiliarra i twÓrczości literackiej Enniusza. W tym czasie znajo-

mość dzieła Euhęmera dawała teoretyczne podstawy do tego typu deifi.

kacji.
Po trzęcie: dzięki wyjątkowej pozycji Scipiona została zaakceptowana

przez Rzymian nowa idea religijna. Głosiła ona, ż'e dobrodziejstwa bogÓw

dla całego społecze stwa są realizowane za pośrednictwem jednostek wy-

branych przez bogow. Ta idea utrwali się w mentalności religijnej i zatrium.

fuje w pełni w interpretacji działalności Sulli, Cezara, Augusta i cesarzy 80.

Tak więc wywyższenie boskie Scipiona' jeszcze dość mgliste i nieokreślone

za jego życia, stanowiło pierrvsze ogniwo rzymskiej gęnezy kultu cesar-

skiego.

"*')**"J,1X,53ii""ifi ff X,fr?*
Nowym czynnikiem, ktÓry posłużył umocnięniu kultu religijnego

imperatora, by|y na początku II w. p. n. e. ,'narodziny'' bogini komy (Thea

Rome: dea Roma) 81. Kult ten powołali do iycia w okresie II wojny rna-

cedoriskiej Grecy, tworząc nowę bÓstwo - personifikację Wiecznego

Miasta. Najstarsze świadęctwo źrÓdłowę o kulcie Romy dotyczy rniasta

greckiego w Azji Mniejszej, Snryrny, ktÓre w r. 195 zostało uwolnione przez

Rzymiarr spod ,,opieki'' Antiocha III. Smyrrra łvybudowała w dowÓd

wtlzięczności templum urbis Romae, twotząc w ten sposÓb nowe bÓstwo

i ośrodek jego kultu Bz. Zapewne w rok poźniej (194) Chalkis na Eubei,

ktÓra po wyzwoleniu przez T. Flamininusa od garnizonu macedo skiego

mogła odrodzić Związek Eubejski, ustanowiła igrzyska ku czci bogini
Romy Zwanę Romaia. W r. 1B9 Delfy, ktÓre rywalizowały ze Smyrną o ty-

tuł pierwszeóstwa w powołaniu do życia bogini Romy, wprowadziły
igrzyska Romaia. Był to także akt wdzięczności ze strony Delf - za

wyzwolenie spocl dokuczliwej opieki Związku Eolskiego. Tak więc gęneza
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kultu Romy wiąże się z wzrostęm
podległości.

GrękÓw na odzyskanie nie.

Wcięlenienr tych nadziei był rzymski prokonsul, Tytus Kwinkcjusz
Flanrininus, ktÓry w t. 196 na Istmie Korynckim ogłosił ,,wolność Helle-
nÓrv''. Wdzięczni Grecy ofiarowywali mu wszelkie honory ludzkie i boskie.
Ku1t jego osoby był silnie zespolony z kultem bogini Romy. Tak więc
tl1l. wyzwolona pTzez niego Chalkis na Eubęi wybudowała gimnazjon
pr:śrvięcony Flamininusowi i Hęraklesowi oraz delphinium, gdzie czczono
irrrperatora wspÓlnie z Apollinem i przyznano mu kapłana. Składano
rvodzowi rzymskiemu ofiary jak bogu i śpiewano pean, w ktÓrym wychwa.
Iairy był na rÓwni z Apollinem, Zeusem, Fides i Romą 83. W ten sposÓb

ku1t bogini Romy przyczynlł się nie tylko do wywyższenia całego populus

Romanus, ale stworzył dogodne podstawy do rozwoju kultu religijnego
wiclkich wodzÓw rzymskich. Atmosfera religijna, wyrosła wokÓł Fla-
mininusa w środowisku greckim, mogła nawiązywać bezpośrednio clo
ku]tu herosÓw i honorÓw boskiclr ptzyznawanych już: u schyłku IV w.

takim wybawcom Grecji, jak Antigonos i Demetrios.

sPRAwA tsAKcHANALIÓw

Jeśli nadzwyczĄne honory natury religijnej ptzyznawane wielkinr wo.
clzorn: Scipionowi, M. Klaudiuszowi Marceliusowi i Flamininusowi
n-rogły w pewnym stopniu niepokoić sęnat, to jednak nie wywołały jego
ofic.ialnego sprzeciwu. Inaczej przetlstawiala się sprawa z więrzeniami
religijnymi, ktÓre zyskały na ptzeł.omie III i Ix w. ogromną popularność
ivśr'tid szerokich kręgÓw społecznych Rzymu i Italii: była to religia Dio.
nizosa-Bakchusa i jego stowarzyszenia Zwanę r|liasoi. l(ult tęrr uznano za
goźną formę superstitio, miał on charakter orgierst''/czriy] ludzie w nim
uczestniczący zattacali swą osobołvość na tzecz boga, popadali w rodzaj
śvuiętego szału. W Grecji Dionizos.Bakchus, choć był bÓstwem zapewne
cbr:,:go (trakijskiego czy frygijskiego) pochodzeiria cieszył się wielką po-
pr:iarnością już rv epoce archaicznej. ,,Boski szał,' ogarl-riał często ludzi,
ktt5rych pozycja społeczna by|anajilż;za: kobiety i niervolrrikÓw. Wyznaw-
cy Diorrizosa porzucali domy i rodziny, przebiegaii lasy i wzgÓrza w rytmie
szalonego tattca, ptzy rlźwiękach głośnej muzyki, pijąc wielkie ilości wina.
T.{ieivątpliwie ten orgiastyczny kult był pewną formą buntu przeciwko unor.
nlowanęmu życiu polis Ba. Grecy, ktorzy najpierw prÓbclwali zwaIczyÓ ten
liult stanowiący naruszenie ustalonego porządku publicznego, stopniowo



jednak, doceniając popularność Dionizosa, starali się go ,,obłaskawić'',
wprowadzić w życie polis. Wielkirn propagatoręm kultu Dionizosa w Ate-
nach był nrądry tyran Pizystrat. Wysiłki te dały pozytywne rezultaty.
W cieniu kultu Dionizosa narodził się pÓŹrriej teatr grecki, a Więikie Dio.
nizje były radosnym obchodem ku czci dobrego boga wina i winobrania.

Sprawy w Rzymie przybrały postać dtanatyczną na początktl II w.'
kiedy to potomkowie Romulusa po raz pierwszy zetknętri się z szerokim
zasięgiem kultu o chataktętze orgiastycznym. Dionizos.Bakchus poja.
wił się w ltalii za pośreclnictwem Więlkiej Grecji, gdzie był batdzo popu.
larny już u schyłku w. IY i w. III 85. Po II wojnie punickiej liczni wygna cy
i zbiegowie gręccy rozpowszechnili go w całej Italii, także w Etrurii i w Rzy-
rnie. ,,Zgubne to zł'o niczyrn choroba (labes) przez zarażenie przedostało
się z Etrurii do Rzymu,' - pisał Liwiusz 86. Jalr wyglądały powszechne

wyobrażenia na tęmat bakchanaliÓw i kryjącyclr się za nimi zbrodni naj.
lepiej ilustruje relac.ja tego historyka:

,,Były to naisteria, w ktÓre najpierw wtajemniczano małą grupę ludzi.
Potem zaczęły się one szerzyć wśrÓd męiczyzn i kobiet. Do obrzędÓw reli.
gijnych dodano raczęnię się winem i jedzeniem, by tym więcej ludzi dało
się do tego zwabić. A kiedy wino i noc' ,i kobiety pospołu z mężczyznami,
w młodyrn i starszym wieku, wywoływały podniecenie u obecnych i za-
tarŁy w niclr wszelkie powinne wstydliwości, zaczęto się najpierw wszelkie.
go rodzaju zepsucie. tso każdy był gotÓw dc zaŻywania rozkoszy w tyrrl

do czego z natury skłonniejszą rniał w sobie żądzę' Zresztą nie ten jecien

rodzaj występności, pospolite cudzołÓstwo między wolnynri mężczyzlami
i kobietami, tarn uprawiano. Z tej samej kuźni zepsucia wychodzili fał.
szywi świadkowie, fałszęrze pieczęci i testamentÓw, kłamliwi donosiciole.

Tu było źrodło trucicielstwa, tajnych morderstw, tak Że czasęm nie L.lyłcl

w ogÓle zwłok, żeby ię pogrzebać. Na wiele Tzęazy ważono się skrycie,
na wiele przy uŻyciu gwałtu. A przemoc ukrywano w ten sposÓtr' że l,vśrrjd

hałasu tympanonÓw i cymbałÓw nie można było usłyszeć żadnegcl gtosu

krzyczących wśrÓd gwałcerria i mordowania |udzi', 87.

Ta'kię to opinie wytworzyły się wokÓł tyclr pierwszych odkrytyclr
w Rzymie tajrrych stowarzyszeri religijnych. opinie, ktÓrych echa będą

się powtarzać w stosunku do innych tajemniczych, tworzących własne
społeczności, sekt religijnyclr.

Co naprawdę udowodniono czcicięlom Bakchusa w I. 186 podczas
sławnego procesu? A przynajmniej co zeznali świadkowie? W Rzymie
bakchanalia odbywały się nocą w lesie Stimula u stÓp Awentynu. Miejsce

wybrano zapęwne ze względu na podobieristwo nazwy Stimula do imienia
matki Dionizosa' Senrele. Na razie były to obrzędy samych kobiet, odby-
wająee się trzy razy do roku. Ale charakter spotkaó zmienił się zasadniczo _
werlług relacji Liwiu522 88 

- gdy kapłanką kultu została Pakula Annia
z Kampanii, wspierana przez swych dwÓch synÓw. odtąd w bakchanaliach
uczestniczyli takżrc męilczyźn| a spotykano się nocą pięć razy w ci4gu
miesiąca. Wycia, hałas tamburynÓw i cymbałÓw niepokoiły okolicznych
mięszkaiictiw. Bakchantki z zapalonymi pochodnia-mi zbiegały aż do
Tybru. Bakchanalia stały się okazją do trprawiania rozpusty' I-iwiusz
podkreśla, że uprawiany był szczegÓlnie nierząd między męźLczyznami,
jeszcze rnało znany w świecie rzynrskim' Uczestniczyli przedo wszystkim
młodzieticy, i to często batdzo młodzi. W ciągu ostatnich dwÓch iat nie
wtajemniczano nikogo porvyżej lat drvuclziestu. opierający się zasadom
ogÓlnego szału i występku byIi rnordowani przez towaruyszy - tak przy.
najmniej zeznali świadkowie oskarżenia.

.faką relację przekazali konsulowi L. Spuriuszowi Fostunriuszowi hctera
Hispa1a Fecęnia i jej kochanek ękwita rzymski, P. Ebucjusz. I(onsul uzrrał
opisane fakty za bardzo groźne i przekazał sprawę senatowi. Tak doszło
do sławnego Senatus consultum che Bącclrunąlibus, ktlrego tekst znany jest

z zachowanej inskrypcji 89. SzczegÓlny niepokÓj wzbudziła wielka liczba
osob wtajemniczonych w bakchanalia. W samym Rzymie było ich ok.
7 tys. Organizatorami kultu byli w znacznym stopniu przybysze z l(ampanii,
co wobec faktu szerzenia się tej ,,zarazy", w całej Italii, dawało podstawy
do obaw politycznych. Konsulowie postawili zatzat, że zorganizowune
zostało sprzysiężenie - coniuratio.

Przyczyny ostrych represji podjętych przez władze rzymskie przeciw
bakchanaliom są obiektem kontrowersji wśrÓd uczonych 90. Nieclarvno
Clara Gallini 91 wystąpiła z tezą, że sprawa bakchanaiiÓw miała clraraktęr
protestu społeczrrego o zatlarwienirr religijnym; byty one formą buntu
og6Ła niezadowolonych,,,Iudzi marginesir'', młodych (ostry konflikt
polcoleri), kobiet pozbawionych oparcia w życiu rodzinnym, niewolnikciw
i wyzwole cÓw, wszystkich,,pozbawiolryoh korzeni,,, sfrustrowanyclr
i niezadowolonych. Polemikę z tezami Gallini podj4ł R. Turcan 92, ktÓry
podkreśla przede wszystkim polityczny charakter wydarzeri. Rolę kierow.
niczą odegraIi w nich przybysze z Kampanii, jak Annia Paculla i jej dwaj
synowie, Minius i Hęrennius Cerrinius oraz przedstawicielg plebsu rzym-
skiego, Atiniusze, pclwiązani z ktęgami oskijsko-karnpaóskimi. Mięli oni
zapewne w pamięci strasziiwy los Kapui ukaranej przezRzyrnian w 211 r.
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Kampariczycy zdoła1'i pozyskać do spisku takizę znaczną grLlpę Rzymian,
w tym nawet przedstawicieli nobilitas, ktÓrych zwabiła ciekawość i egzo.
tyzrn orgiastycznego kultu. Zdanięm Turcana nadzwyczajne pułno.
mocnictwa obu konsulÓw 186 r. były wymierzone przeciw 'realnemu nie-
bezpieczeristwrr politycznemu - dążeniom ludÓw południa ltalii do
niepodległości, ktÓre to dąŹenia były ukryte pod pozorami działa reli.
gijnych. Zaprzysiężenie wielu tysięcy wtajemniczonych i kilkulętnie trud-
ności z pokonaniem resztek bakchanaliÓw na południu ltalii, zwłaszcza
w Apulli 93, świadczą o powadze Sprawy.

Wydaje się, że Turcan przejaskrawił ściśle polityczny (antyrzymski) cha-
rakter ,,coniuratio''. Niebezpieczeristwo, jakie stanowiły bakchanalia dla
wł'adz rzymskich, |eźLało już w samym charakterze religijnym tego ruchu.
Prowadzit on do wyobcowania znacztej części społeczeóstwa, utworze.
nia nowych - zupełnie niezależnych od paristwa więzi. W swej programo-
wej mowie konsul Sp. Postumiusz stwierdził: ,,Na razie całe to bezecne
sprzysiężenie trzyma się w oparciu o prywatnych przestępcÓw. Nie ma
jeszcze dość sił do opanowania rueczypospolitej. Z każ'dym dniem rośnie
i razszęrza się ta zaraza. Już jest zbyt wielka na to, by ją mogła pomieścić
w sobie prywatna fortuna: już, mierzy w bezpieczenstwo sprawy publiczrrej
(ad sunlmam rem publicam spectat). Jeżeli nie zapobież'ecie temu złu" Kwi.
ryci, to zaraz moŻe powstać nocne Zgromadzenie ludzi rÓwne tęmu oto
dziennemu, prawrrie przez konsula zwołanemu'' 9a. A więc głÓwnyfil Za-
rzutem była możliwość stworzenia przez wielką |iczbę zaprzysiężonych
nowego społeczeristwa. Więzy między tym nowym ,,narodem'' tworzyt.
potężny ruoh religijny Dionizosa.Bakchusa, choć niew4t pliwie zabarwietrie
polityczne tej wspÓlnocie mogli nadawać niechętni Rzymowi Italil<owie z po-
łuclnia kraju' Tak więc ropresje podjęte przeciw bakchanaliom rniały swoje
podłoże zarÓwno religijne' jak polityczne. Doszły do tego zarzuty o obrazę
moralności, pogwałcenie najbardziej drogiclr Rzymianinowi mores lnaiorum.

NiepokÓj budzll nocny i tajernny charakter bakciranaliÓw. Nięzalężnie
od tegcr, czy Rzyrnianie wierzyli we wszystkie pi:zypisywane wtajemniczo-
nynl zbrodnie (np. zarzut fałszowania testamentÓw wydaje się zupełnio
absurdalny), mieli silne przekonanie, ż:,e zostaty całkowicię pogwałcone
mores maiorurr. Konsul w mowię oskarżycielskiej podkreślat, że wiele było
wśr d ,,spiskowcÓw'' kobiet, ktÓre stały się zaczątkiem zła. Matrlna rzym.
ska w roli bakchantki musiała się wydawaćczymś szczegÓlnie szokuj4cynr
i groźnym dla całego społeczeóstwa.

Korrsul na zakoilczenie swego przernÓwienia wysunął argumelrty na-

tury ściśle religijnej: ,,Bo nic bardziej zwodniczego niż' fałszywe wyobraże.

nie reiigijne. Gdzie bożą wolą zasłania się zbrodnię, tam serce ogarnia

straclr, źte karuąc występki ludzkie gwałcimy ZaTazem coś z prawa boskię-

go [...]''. Następnie przypomniat |icznę precedensy otzęczęit pontyfikÓw

i haruspikÓw, na ktÓrych podstawie Rzymianie uwalniali się od tych faŁ

szylvych wierze retigijnych. ,,IleŻ to razy w czasach naszych ojcÓw i ptzod.

kÓvi rrałożono na sprawujących władzę obowiązek wydania zakazu upra-

wiauia obcych kultÓw' obowiązek usuwania z carku i Forum, i w ogÓle

z lniasta, ofiarnikÓw i wieszczkÓw, odszukania i spalenia ksiąg przepo-

wiecini, wytępienia wszelkiej praktyki kultowej opartej na zasadzię niezgod-

nej z rzyrnską. Uważali bowięm ci batdzo przezotni |udzie, ż:e z catego

boskiego i ludzkiego prawa nic tak nie przyczynia się do rozkładu religii
jak oddawanie bogom czci nię według ojczystego, \eoz według obcego

f!tuału'' or.

Na wtajemniczonych w bakchanalia spadły straszliwe kary. Wydawano

lnasowę wyroki śmierci zat'wno w Rzymie, jak w ltalii. Wiele osÓb po-

pełniło samobÓjstwo. Bramy miasta zostały zamknięte celem uniemożli.

wienia ucieczki. Tekst senatus consultum de Bącchanalibus został rozesłany

do rÓżnych miast w ltalii. Donosiciele zostali wynagrodzęni i zwolnieni

z odpowiedzialności karnej, jeśli sami byli członkami stowarzyszeri Bak.

cjii"rsa. Stosowano masowo wyroki śmierci. ,,Większą ilość ludzi ukarano

śrniercią niż więzienierrr. oba todzaje kar objęły dużo męiLczyzn i kobiet.

Kobiety skazane przekazyvtano krewnym lub ich bezpośrednim opie-

kulrom prawnym' aby sami w zakręsie pfywatnym wykonali na nich wyrok.

JęŹeli nie zna|azł się odpowiedni wykonawca kary, poddawano je karze

drogą oficjalną'' oa.

Frzęśladowania wyznawcÓw Bakchusa sterroryzowały całą ltalię;

na połuclniu trwały aż do 18l r.97 Nikt ze skazanych rrie prÓbował odwo-

łac się do ludu (provocatio ad, populum,). Na przyszłość' jak wskazuje przekaz

Lir,iusza i tekst inskrypcji, zakazano uprawiania balcchanaliÓw t"r tr{zymie

i ltelii. Jeśliby ktoś koniocznie chciał być ,,Bacas'', m gl pozostać czcicię.

leił Bakcłrusa tylko po uzyskaniu zgody Senatu za pośrednictwem prętora.

,.\\r r,vypaclku uzyskania zgody senatu [...] dozwolone mu miało być upra-

wiallic tego kultu, ale ilod warunkiem, że w obrzędzię nie będzie brato

urlziału więcej niż pięciu ludzi łącznie, nie będzie też wspÓlnych pieniędzy

alri przodownil<a czy kapłana obrzędu'' 98. Władze rzymskie pozostawiły

zatełn wąską furtkę, ktÓra umożliwiła przetrwatrie' a następnie rozwÓj

nonej religii o zabarwieniu mistycznym -retigii Dionizosa-Bakchusa.
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INNE ŚwIADEcTwA RZ}MSKrEJ NIEToLERANCJI
woBEc 

''No\łTNEK. I ZABoBoNÓw

Decyzje w sprawie bakchanaliÓw są poważnym świadectwem rzymskiej
nietolerancji - wbrew opinii wielu historykÓw, ktorzy prÓbowali bronić
tradycyjnej tolerancji religijnej Rzymian i uważ,a|i ,,,itu, consultum cłe
Bacchanalibus wyłącznie za akt natury politycznej. Jakkolwiek od r. 186
do czasu masowych prześladowaó chrześcijan paristwo rzymskie nie sto-
sowało krwawych represji wobec wyznawcÓrv innyęfu rehjii, to akty rrie-
tolerancji zdauaty się zarÓwno przed r. 186 99, a ,nu",ii.- częściej po*
tem, wymierzone były zwykle w ,,fałszywe religie'', czy\i zabobony. Foczy-
nając od r. 213 p' n. e. republika rzymska, rządzona przez senat, oscylo-
wała między dłuższymi okresami tolerancji i brutalnymi interwencjami,
jak to słusznie zauważył' Dumćzil 1oo.

Już w r. l8I doszło do nowego aktu nietolerancji religijnej, jakkohviek
o zabarwieniu nięco komediowyrn 

- w porÓwnaniu z grizą lruydarzeil
r. 186. Zna|ęziono na polu u stÓp Janikulum, należ'ącym do pisarza urzędtl
L. Petyliuszao dwa kamięnnę groby. Napisy na nich, yvkonu.,e w języku
łaci skim i greckim, głosiły, że w jednym pomieszczeniu znajdują się zwłoki
krÓla Numy Pompiliusza, w drugim zaś jego księgi. W pierwszym grobie
nic nie zna|eztano.,,W drugim natorniast znajdowały się dwie wiązki owi-
nięte woskowym Sznurem, zawlerające po siedem zwojÓw, nie tylko rlie-
uszkodzonych' ale bardzo świeżych z wyglądu. Siedęm łacifskich trak.to-
wało o prawie pontyfikalnym, siedern greckich o nauce mądrości' jaka rrrogła
być w tamtynr Czasję,,Io7. Po przeczytaniu uznano , że byĘ to księgi pita.
gorejskie (Numa miał być rzekorno ucznięm Fitagorasa).

Prawdopodobnie księgi zastały poclrobione ptzez ptsarua Petyliusza,
ktory Liczyt zapewne na możliwość ich sprzedania paristwu. Ale w atmo*
sfęrze wzmożonej podejrzliwości pretor miejski' ktÓry przeczytał księgi,
oświadczył, ż'e należy je spalić. To oświadczenie pie{,ora wystarczyto selia-
towi, ktÓry nakazał publiczne spalenie ksiąg 102.

Jakkolwiek sprawa ,,ksiąg Nurny'' może mieć dyskusyjny charakter
(posunięcie osobiste czy dowÓd na istnienie grupy pitagorejczykÓw w Rzy-
rnie, ktÓrzy chcieli propagować swą naukę), wiek II p'"y,'io,t dalszę dzia-
łania o ęharaktęrze represyjnym, wyrnierzone przeciw filozofom (szczegÓlnie
po wizycie w Rzymie Karneadesa, Diogenesa i Kritolaosa w r. 155) i ,,Chal_
dejczykom'', czyli astrologom, ktÓrym w r. 139 pretor nakazał. opuścić
Rzym i Italię w ciągu 10 dni 1o3. Niewątpliwie głÓwnym inspiratorem posu.

nięć represyjnych przeciwko,,nowinkatzom,,, naruszającym swymi ideami
mores mqiorum był cęnzor r. 184 M. Porcjusz Kato' ktÓry rÓwnież w swoim
dziele o rolnictwie ptzestrzegat vilicusa, aby nie zasięgał porady u żadnego
wieszczbiarua, jasnowidza albo astrologa (haruspicem augurem hąrilum chąl.
daeum ne quem contulisse velit)LB. Wszystkie te posurrięcia represyjne nie
były jednak w stanię zahamować napĘwu nowych wietzen religijnych,
prądÓw filozoficznych i przemian w całej kulturze rzymskiej.
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W
RET,.,IGIA RZYMSKA

W DOBIE KRYZYSU REPUBI,IKI

KRYZYS RELIGII?

Zwykło się rv opracowaniach historycznych rnÓwić o upadku religii
w epoce schyłku republiki 1, a następnie o cudownym jej odrodzeniu za
rządÓw Augusta. Dopiero ostatnie lata przyniosły bardziej krytyczne spoj.
rzenie na problem kryzysu więrzęi.t religijnych w latach 133-30 p. n. e.

Umiarkowany ton ptzewaŻa już w interesującym artykule J.A' Northa9"
a wątpiiwości wobec tradycyjnego punktu widzenia wyrazlł J. Schęid
zarÓwno w tytuie, jak w treści odpowiedniego tozdziatu swej książki
(Une religion en crise?) 3. Naibardziej lionsekweutnie podważył wyniki
dotyclrczasowych badari .I. F{. w. G. Liebęschuętz wę wnikliwym studiurn
rl.ierze{ religijnycir u schyłku republiki a.

,.AL.ĄMANIE PoDsTAw JEDrioŚcl NoBILlTAs

.}elst sprawą oczywistą, że juŻ w II w. zaznaczył się kryzys w systemie
e]<oi-lomiczno-społecznym i politycznym republiki, a szczytowe jego nasi-
lenie przypada ua lata 10-30 p. n. e. Froces ten nie mÓgł rrie wywrzeć
wpływu na dziedzinę religii. Najbardziej niebezpieczne clla niej by|.o zała-
rrranie się jedności rządzącej warstwy nobilitas. Zjawisko to wystąpiło jui
w początkach trI w. w konflikcie rniędzy Katonem i Scipionem Afryka .
skim Starszym. Nie był to tylko konflikt personalny, ale stanowił on od.
bicie odmięnnych interesÓw ękoncimicznych i innej koncepcji polityki
zagrantcznej; stosunek do spraw kultury i hellenizacji stanowił dodatkowe
zabarwienie starcia tyclr oponentÓw 5. Wielkie podboje przyniosły Rzymia-
nom panowanie nad coraz7tczniejszymi prowincjami, ktÓre stały się obiek-

7B 7g

1
tem bezlitosnej eksploatacji i nowyrn fuodtęm dochodÓw dla klasy rządzą.
cej. Postępujący procęs pauperyzacji ludności wiejskiej i wzrost wielkich
posiadłości ziemskich w rękach nobiliias (nieza|eżnie od tego, czy tworzy|y
orre głÓwnie zespoły nastawionych na gospodarkę towarową villae 6,

czy teŻ. jednolity kompleks dÓbr typu latyfundium) prowadził do coraz
ostrzejszej rvalki o ziemię i rÓżnicowania się ekonomicznego samej ary-
stokracji senatorskiej. Gwałtowne przyspieszenie tego procesu spowodo-
wała reforrna wojskowa Mariusza i związane z nią wieloletnie sprawowa.
ltię namiestnictwa w prowincjach, co dawało SZanSe ogromnego wzboga.
cenia się tylko części nobilitas 7. Dalszę zrożnicowamie ekonomicznę Tzą-

dzącej elity zostało zrlacznie przyspieszone w okresie rządÓw Srrlli. Dzięki
dyktatorowi pozycja i majątek niektÓrych nobilÓw gwałtownie wzrosły,
inni zaŚ i ich rodziny całkowicie podupadli, co było przede wszystkim
konsekwencją proskrypcji. Bliscy wspÓłpracownicy Sulli, jak jego pasierb
M. Erniliusz Skaurus, Kwintus Hortensjusz, L. Domicjilsz Ahenobarbus
czy M. Licyniusz I(rassus mogli przodować w tworzęniu wręcz legendar-
nych bogactw. Wszystkich ich przyćmlł.luksusem 1.rybu iycia L. Licyniusz
Luku1.lus, ktÓry olbrzymio łupy z wojny przeciwko Mitrydatesowi, krÓ.
lowi Folrtu, zainwestował w wyrafinowane utząr1zęnie swoich villae i zrraj-

dujących się w nich wspaniałych sadzawek dla ryb (także morskich),
określanych jako piscinae. Majątek Lukullusa ptzewyŻszył jednak swym
bogactwern Gr. Fompejusz - po zwycięskirl zakai.lozeniu wojny na Wscho-
cizię. Mażna sqclzić, że po podboju Galii dorÓwnał mu z kolei G. Juliusz
Cezat, ktary z.aczyliał sw4 karierę polityczrrą jako zubożały patrycjusz.
W ostatnich latach republiki tządziła nią bardzo wąska, grupa' owi pauci
potentes |rlb piscinarii (czyli ludzte,ktÓrzy więcej myślą o swoich luksuso.
wya1l piscinae niŻ o dobru uęczypospolitej), jak ich złoliliwie okręślił Ci.
cero 8.

Do ttzyskania tych wielkiclr majątkÓw nie wystarczało już dziędziczęltię
dobr. po przodkach. Aby się znacznię wzbogacić, trzeba bylo uzyskać
korzystre, wjelolętnię namiestnictwo prowincji, do ktÓrego drogę otwie-
rało dopiero sprawowanie urzędu pretora' a zwtaszcza konsula. Rozgo.
rzała zatetn szczegÓlnie zaciekła walka o dostęp do tych honores i wzrosły
gwałtorvnie koszty wyborcze. Nie wystarczał. jui tradycyjny ,,blask edyl-
stwa'', trzęba było zainwestować znaczuę sumy w bezpośrednią walkę
wyborcz4. Ci' co wygrali wybory, mogli liczyć na zwrot tych kosztÓw z na-
wiązką' Ci jednak, co przegrali, często popadali w długi' ktÓrych nie byli
w stanie spłacić. Gtoziła im deklasacja społeczna. Jedyrrą szansą dla nich



był'o związanie się polityczne z kimś znaczrie potężniejszym, kto mÓgł
ich wydobyć z długÓw. W ten sposÓb zadłużony Cezar zd,obył preturę,
a następnie konsulat dzięki wielkiemu majątkowi I(rassusa. W okresie
namiestnictwa Galii Cezat m6głjuż z kolei pokryć długi wielu ztlboż'aĘm
nobilom i związać iclr ze swoją polityką.

ZwrÓcono tu uwagę tylko na jeden aspekt kryzysu republiki - zr6żni-
cowanie ekonomiczne grupy rządzącej. Ma ono szczegÓlne znaczenie d|a
przemian religii oficjalnej, poniewaŻ była ona zawszę batdzo blisko zwią-
zata z pa stwem rzymskim, ktÓrym rządziła nobilitas. Gdy ta nobilitas
przestał.a być rnonolitem, a rozbita się na poszczegllne factiones i panes,
uległo zachwianiu funkcjonowanię religii paristwowej. Zna|azto to wyraz
zwłaszcza w częstym nadużywaniu rÓżnych form divinatio, szczegÓlnie
zaś auspicjÓw, wykorzystywanych dla interesÓw tylko jednej grupy no-
bilÓw.

oKR.UcIEŃsTwo WALK
oKREsU scHYŁKU REPUBI,IKI

Na jeden jeszcze aspekt kryzysu trzęba tu zwrÓcić uwagę' ponieważ
miał on poważne następstwa moralne. Walki okresu schyłku republiki
odznaczały się wyjątkowym okrucie stwęm i ginęły w nich tysiące ludzi -zarÓwno w mordach organizowanych spontanicznie ptzęz Mariusza
i jego stronnikÓw, jak w zotganizowanych systematycznie proskrypcjach
Sulli w r. 82 i triumwirÓw w r. 43. Nie liczę tu więlu tysięcy polegtych na
polu walki podczas wojen domowych 9. Florus uważa, że w czasie wojny
Mariusza przeciwko Sulli jego przywldcy wyniszczyli bardziej Kampanię
i Etrurię niż, to czynili na ziemi italskiej Pyrrus\ i Hanniballo.

Dla tozwailanej tu tematyki szczegÓlne znaczenie mają te akty gwałtu
i rnordy, ktÓre dotknęły osoby piastujące najwyższe godności kapłaóskie
lub spełniające akty religijne. Walka przeciwko trybunowi ludowemu
133 r. Tyberiuszowi Semproniuszowi Grakchowi i jego stronnikorn została
podjęta na Kapitolu w pobliżu głÓwnej świątyni. Na czele grupy senatorÓw,
uzbrojonych w kije i kawałki ław, stanął pontifex maximus F. Korneliusz
Scipio Nasica. W wyniku starcia zginął sam Tyberiusz Grakchus i około
300 jego stronnikÓw 11.

Kiedy Gajusz Grakchus, młodszy z btaci, rozpoczął działalność try-
buna ludowego, wystąpił on z projektem zał.aięnia kilku kolonii o nazwach
religijnych: w Tarentum miała to być Neptunia, w Scylacium - Miner.
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via, w Afryce zaś Junonta. Najwięcej kontrowersji budziło założęnie kolonii
Junonii na miejscu zburzonej Kartaginy' ktÓrej ziemię poświęcono w 146 r.
bogom podziemnym. Frzydzie|ając działki dla 6 tysięcy osadnikÓw Gajusz
Grakchus starał się wprawdzie ominąć religijne cęntrum punickiej stolicy,
sErrat łatwo wykorzystał jednak ,,bęzbożność'' trybuna luciowego. Głoszono,
że wil]<i podkopały się pod kamienie graniczne nowej osady, co augurowie
uznali za zty znak dla nowej kolonii 12. Gdy w r. l21 korrsulem został L. opi.
millsz, uzyskał on od senatu nadz,łłyczajne pełnomocnictwa (senatus

cc'nsultum ultiruum) i wystąpił zbrojnie przeciwko Gajuszowi Grakchowi
i jego stronnikom. Doszło do waik na Ar,ventynie, a takie w innych częś.
ciach miasta. W ich wyniku zginął sarn Gajusz Grakchus, były konsul
I':niwiusz Fla]<kus i o]<oło 3 tys. ich stronnikÓrv 13. Dla upamiętnienia
swego zwycięstwa kazał konsul opimiusz wznieść świątynię bogini Zgody
(aedes Concordiae), Wydarzenie to Flutarch skomentował w spos b nastę-
pr.ijący: ,,Jeszcze większą jednak niż to wszystko grozę lvzbudz1ł"o u ludzi
vl1'"budowanie świątyni na część bogiiri Zgody 

-przez Opimiusza! Wszyscy
bolt'iem odezuli to jako zuchwałe bluźnierstwo i pewnego roclzaju pomnik
triumfu nad tylu tysi4cami zabitych obywateli. W nocy r,vięc dopisał ktoś
pcld dedykacyjnym napisenr na tej świątyni taki wiersz:

<Niezgoda w zbrodniczym czynie wzniosła tę Zgady świątynię>>'' 1a.

SzczegÓlne nasilęnie okrutnyclr mordÓw, kt rę dotknęły także osoby
peini4ce funkcje religijne, przypada na okręs wojny domowej między htfariu.
SZem a Sutllą. W r. 88 w czasie rozruchÓw w mieście, ktÓre wybuchŁy na tle
sporÓw mię<izy dłużnikami i wierzycielami, zabity został pretor A. Sęrn-
proniusz Asellio w czasie składania ofiary. .Iak pisze Appian 

',Tak 
to Assel-

!ioi-r' rnimo że był pretorem i składał właśnie ofiarę, a nadto prz'riblany był
jak zwyltle przy oflaraclr w świętą, ztatęm brarnorvaną szatę, został zaffior.
clowany na środku Forum opodal świątyni'' i;.

W r. 87, po zwyeięstwie Mariusza, ofiarą prześlaclowaó stał się L. Korne-
liusz Merula, flarnen Dialis, ktÓry objął koirsulat po usurrięciu Cinny.
Fozwany przed sąd Męrula ,,przeciqł" sobie żyły, a na tabliczce leŹącej
ł.i'ook niego zazmaczył, ż,e przecinając sobie żyły zdjął kapłariskie nakrycie
giorvy (nie godziłc się bowienr flaminowi umięrać w sakralnynr nakryciu
la głowie)'' 16. Po śrnierci Meruli stanowisko flamina Jowisza pozostało
ilie obsaclzone aż do czasu reforrły reiigijnej Augusta.

N ajbardziej dramatyczne były okoliczności śmierci Kwintusa Mucjusza
Scewoli, konsula r. 95, sławnego mÓwcy i prawnika, kŁÓry przez wiele lat



piastował funkcję pontifex maximus i poł'ożyt wielkie zasługi dla rozwojLr
prawa sakralrrego, Został on dosłownie zarŻnięty wsenacie przed posągiem
Westy przez siepaczy młodego Mariusza' ktÓry już nie miał SZanSy na zwy.
cięstwo nad Sullą' ale pragnął przynajmniej wymordować swoich prze.
ciwnikÓw 17.

Tę kilka przykładÓw wskazLrje na to, że w okrucieristwie wojen domo-
wych nawet autorytet najwyższyclr stanowisk kapłariskich nie stanowił
przeszkody dla dokonania mordu o chataktęrze politycznym. oczywiście
Merula i Scewola zginęli rrie dlatego' Żebylt kapłanami, ale mimo pełnienia
swych godności kapłariskich (flamen Dialis i pontifex maximus).

I\trĄNIPULACJA RELIGIJNA
W ZYCIU POLITYCZNYM

Epoka scliyłku republiki przynosi szczeg61nie dużo faktÓw ingeren.ji
religijnej na korzyść rozstrzygnięć politycznych w rozgrywkach wewnętrz.
nych. Jak słusznie zaaważyt Liebęschuetz, manipulacja religijna odgry.
wała zawsze zasadniczą roię w życiu republiki 18. Wystarczy wskazać
przykład kalendarza i dorzucanie (lub nie) miesiąca intercaląrius oraz ogra.
niczanie liczby dies comitiales. Na okręs schyłku republiki przypada szcze.
g61rc natężenie ingerencji religijnych w Sprawy wyborcze i ustawodawczę.
Potężną bronią były w tej dziedzinie wrÓżby (divinatio) i oficjalne ogłoszenie
pojawienia się zrrakÓw zŁowtożebnych (obnuntiatio), Btoń ta była jednak
vżywana nie po to, aby oszukać łatwowierne masy' ale przeciwko przedstir.

wicielom samej nobilitas, jak trafnie zauwaŻył. Liębeschuetz 19. Klasycz.
nym przykładem mogt1 być stałe ,,obserwacje nieba'' ogłoszote przez
konsula r. 59 M. Kalpurniusza Bibulusa przeciwko jego koledze Gaju-
szowi Juliuszowi Cęzarowi. Wynikiem tęgo typu poczynan by| zakaz
obserwowania nieba w dni komicjÓw, ogłoszony jako ustawa w r. 58

z inicjatywy trybuna' Publiusza Klodiusza 20. Ingerencja religijna mogła
w sumie utrudnić działalnoŚć ustawodawczą i wybory urzędnikÓw. Nigdy
jednak nie użyto divinatio celem uniemożliwienia odbycia posiedzenia
Senatu lub przeprowadzęnia procęSu sądowego. Nie można zatęm rn wić
o całkowitym sparaliżowaniu życia społeczno.politycznęgo za pomocą
nadużywania nakazow religii2l. Sam fakt częStego używania wrÓżb dla celÓw
politycznych nie świadczy wcale o upadku religii rzymskiej, wręcz prze-
ciwnię jest nawet dowodem jej swoistej żywotności. Trzęba bowiem pa-

-
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miętać, że religia i polityka byŁy ze Sobą Zawsze ściśle zespolone w pa stwie

rzymskim. Widzenie w tym zjawisku dowodu ,,upadku'' religii jest przęno-
szęnięm na starożytność naszych wyobraże ukształtowanych przez świa-

topogląd chrześcijaóski 12.

W stosowaniu tak ważnego instrumentu polityki religijnej, jak divi-
natio, zaszły niewątpliwie dość poważne zmiany w II i I w. p. n. e. Auto.
tytet decemvirÓw sacris faciundis i ksiąg sybillifiskich ustąpił miejsca coraz
cZęStSZemu powoływaniu haruspikÓw jako najrvyższej rarrgi ekspertÓw od
wtÓżb. W Itr w. patrzono jeszcze na rrich dość nieufnie jako na etruskich
cudzozięmcÓw, a1e coraz częściej Zwracano się do nich po radę. W I w.

autorytet haruspikÓw utrwalił się i przetrwał do czasÓw cesarstwa, kiedy
to funkcje kapłafiskie zaczęli obejmować w]isokięj rangi obywatele rzymscy
(ekwici). osłabienie religijnego znaczęnia augurÓw na, korzyść haruspikÓw
nie było wynikiem filozoficznych wątpliwości głoszonych przez Cicerona
w De divinatione, a7e wiązało się: 1) z niedogodnością korzystania przez
armię z usług augurÓw i ich klatek z kurami; wrÓżenię z wnętrzności zwie.
rząt ofiarnych było dla wojska lepszym rozwiązaniem, 2) ze stopniowym
upadkiem roli zgromadzeri ludowych w Rzymie, z ktÓrymi augurowie
ściśle wsoÓł działa|izs.

WPŁY* 
T^Sf'YTIJ' S'T*AŹENIE

Epoka schyłku republiki była niewątpliwie okresem pfzyswojenia
przez Rzymian podstawowych zasad filozofii greckiej, jej lepszego poznania
nie tylko przez wąską grupę elity i powstania pierwszych łaciriskich dzieł
filozoficznych, popularyzujących dorobek myśli greckiej. Wielu wspÓł.
czesnych badaczy sądzi, ż'e filozofia zastąpiła reiigię. Wydaje się, że opinia
ta jest nieco uproszczona' Niewątpliwie zjawisko zastępowania tradycyjnej
rcIigli przez filozofię zaczęto kształtować się w świecie greckim w IV w.
p.n'e. i występowało w środowisku grecko-rzymskim ai do kofca sta-
rożytności. Filozofia lepiej zaspokajała potrzeby intelektualne i uczu-
ciowe niż religia townoznaczna z wypetnianiem kultu. Nie jest możliwe
przedstawienie w tym opracowaniu głębszego studium wpływÓw filozofii
greckiej na kulturę rzymską w II i I w. p.n. e. Wypada się ograniczyć do
naszkicowania problemu, w jakim stopniu modne wÓwczas kierunki filo-
zoficzne mogły oddziałać na wierzenia religijne Rzymian'
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EPIKUREIZM

od schyłku III w. p. n. e. zaczęĘ przenikać do Rzymu wpływy tych
kierunkÓw filozoficztlych greckicir, ktÓre rozwijały się w epoce hęllenizmu.
Nie wszystkię zainteresowały w rÓwnym stopniu Rzymian. Epikureizm
był jedyną szkotą tej epoki, ktÓra opierała się na zasadach materialistycz.
nych, rozwijając teorię Demokryta. Niekonsekwencją jednak mechani.
stycznej koncepcji ptzyrody, zbudowanej wyłącznie z rozmaitycIl. potączeil
atomÓw, było przekonanie Epikura o istnieniu bogÓw. Byli oni wprawdzie
rÓwnięż, materialnymi istotarni' bytującymi w jakichś odległych przestwo-
rzaclr. Nieśmiertelność zawdzięczali oelizolowaniu od wpływ6w zewnęftz-
nych, ktÓre mogłyby spowodować rgzkt.ad atomow, z ktÓrych bogowie
byli zbudowani. Byli oni szczęśliwi, ale doskonale obojęt'ni wobec biegu
spraw plzylody i ludzi. Właśnie ta obojętność wobec świata, rządzącego
się własnymi prawami, z.apew niała im pełnię szczęściafą. F ozbaw iała jednak
jednocześnie bogÓw podstawowej roli, jaką odgrywali we wszelkich sy-
stęmach religijnych - możliwości ingerencji w sprawy ludzkie. Można
w Sumie powiedzieć, że Epikur pozostawił bogÓw, ale zlikwidował religię
tradycyjną. Jego bogowie nie potrzebowali modlitw ani ofiar składanych
przez ludzi,' czyli kultu stanowiącego istotę antycznej religii. Mimo to
Epikur zachęcał do czynnego udziału w kultach religijnych polis, w jej
świętach i uroczystościach. Frzez uczestnictwo w tyctrr obrzędaclr mędrzec
mÓgł skierowywać swe myśli ktr bogom prawdziwyrn, ktotzy są inni od
powszechnych o nich wyobrażeri. Tak więc Epikur nie żądał od swych
wyznawcÓw całkowitegci odcięcia się od tradycyjnych form kultu, co spowo-
dowałoby niewątpIiwie oskarżęnię ielr o bezbożność. Nieuznawanie nie-
śmiertejności duszy i Życia pozagrobowego nie byto aż: talc rewolueyjne' jak
nairr się może wydawać. StaroŻytni Grecy nię mieli nigdy sprecyzowarrych
,'dogmatÓw'' na tęmat losÓw pośmiertnych człowieka. Epikur pragnął
wyzwolić ludzi od straclru przeci śrnierci4 i karzącym bÓstwem. Jego sławne
powiedzenie - ,'Śrnierć niczyrn iest dla nas, bo pÓki my jesteśmy, tlie rna
śrnierci, a kiedy jest śmierć, rras jui nie ma'' - było wskazÓwką dla ludzi,
jtlt< iyć szczęśliwie, bez strachu przcd śmiercią i tlogami 25.

Nauka Epikr"rra o przyjemności jako wolności od strachu, niepewności
i pożądania, o wyższości przyjemności duchowych nad cielesnymi nię zna.
IazŁa szęrszęgo zrozumienia wśrÓd Rzymian. Ale stała się natchnieniem
dla wielkiego poematu Lukrecjusza Karusa, dzięki ktÓrenau nauki Epikura
przetrwały nawet w epoce' gdy chrześcija stwo zaczęło tępić wszelkie dzie.

ła o charakterze poga skim. W okresie schyłku republiki istniała elitarna
grupa Rzymian, zwolennikÓw epikureizmu. NalęŹał do niej nĄb|iŻszy przy-
jaciel M. Cicerona, ekwita T. Pomponiusz Attikus. Niestety o jego po-
glądach wiemy bardzo mało, bowiem z obszęrnej korespondencji Cioerona
zachowały się tylko jego własne listy pisane do Attikusa 2|j. Z iLyciotysu tego
batdzo interesującego człowieka można jedynie wysnuć wniosek, ,Że byt
on konsekwentnym epikurejczykięm w unikaniu bezpośredrriego miesza.
nia się w sprawy polityczne. Ale właśnie ta niechęć epikureizmu do aktyw.
ności politycznej nie mogła zna|eźć, szelszego oddźwięku w Rzymie, zwł'asz-
cza wśrÓd nobilitas.

STOICYZI\,I

Niowątpliwie największą popularność wśrÓd Rzymian zyskał stoicyzm
ze względu na głoszorre zasady surowej moralności i pozytywny (w zasa-
dzie) stosunęk do aktywności publicznej. Na pogląctry elity rzymskiej
wywarli szczegl|nie duży wpływ Fanajtios i jego ucze Posejdonios. Sto*
sunek stoicyznru do religii wywodził się z zawiłej kosmogonii, głoszącej
cykliczny poż:ar świata. Cały wszechświat był dtra stoikÓw rozumną boską
istot4, kierowany był z jednej strony ptzeznaczeniem, z drugiej zaś wypeł-
niał świadome zamiaty owej najwyższej istoty. Pomimo tej panteistyeznej
koncepcji b stwa stoicy byli nastawieni w zasadzie przychylnie do trady-
cyjnego pai1teonu. Swe najwyższe bÓstwo ident.yfikowali chętnie z Zeusem,
pozostawiajęc iednak miejsce także clla innych bogÓw interpretowanych
alegorycznie. Tak więc np. IJera miała b3lć uosolrieniem powiotrza w Syste-
mie stoickiej kosmogonii, Posejdon zaś wcicleniern wody. Stoicy byli
na ogÓł przekonani o możliwości pozrrawania rvoli bożei przez odpowied-
nią interpretację snÓw i wrożb. Te poglądy stały się częstym obiektern pole.
miki zę strony filozofÓw nastawiorrych bardziej rac.ionalistycznie i sceptycz-
niezl .

Stoicyzm był systemem stale rozwijającynr się; także poglądy na tematy
religijne ulegaŁy pewnym ptzemianom. Najwybitniejszy przedstawicięl
Średniej Stoi, Fosejdonios z Apamei (ok. 135-50 F. n. e.)' wywarł ogromny
wpływ natwotząCąsię w I w. p. n. e. literaturę rraukow4 rzymską, zwłaszcza
na Cicerona i Warrclna. Głosił ot7, że potrzeba religii jest wrodzona lrr.
dziom, o czym świadczy powszechne jej występclwanie u rlŻnych ludÓw.
Cały wszechświat opierał się według Posejdoniosa na działaniu jednej i tej
samej prawidłowości. Na tej podstawie oparł obronę starej stoickiej nauki
o wrÓżbiarstwie, odrzuconą ptzez Panajtiosa. Posejdonios sądził bowiem,
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żrc można przewidywać wypadki przyszłe na podstawie pewnych zjawisk

poprzedzających je, choć pozornie z nimi nie związanych. Innowacją

w systemie stoicyzmu było takż.e przekonanie Posejdoniosa o osobistej

nieśmięrtelności duszy, zwłaszcza zaś dusz ludzi wybitnych, szczegÓlnie

zasłużnnych dla społecze stwa. Ten pogląd wywarł wielki wpływ na Ci-
cerona (mimo jego krytycyzmu wobec innych twierdzeri stoickich), czego

dowodem jest Somnium Scipionis (Sen Scipiona)rg.

AK,Ą'DEL{IA SCEPTYCZNA

Na rzymską eiitę intelektualną okresu schyłku republiki, w tym zwtasz-

azana Cicerona, silnie oddziałały poglądy Akadęmii sceptycznej. Zwracała

się ona przeciwko dogmatyzmowi stoickięmu głosząc, ż'e ż:adnej prawdy nie

można p oznać w spos Ób pęwny. Znakomity m przedstawicielem sceptycyzmu

Akademii platoóskiej był Karneades z Kyreny, scholarcha szkoły w poło.

wie IIw. W r. l55 p. n. e. przęwodniczył orr sławnemu poselstwu filozo-

fÓw ateriskich w R.zymie i wygłosił dzieó po dniu dwie mowy. W pierwszej

z ntch zawarł pochwałę sprawiedliwości jako normy postępowalria w sto-

sunkach międzynarodowych, w drugiej zaś wykazał, że sptawiedliwość
jest całkowicie nieprzydatna w polityce, bo np. Rzymianie, gdyby kiero.

waii się jej zasadami, nrusieliby zwrlcić podbitym ludom wolność i zagar-

nięte ziomie. Wykłady te wywołały ostry szok wśrÓd tradycyjnie nasta-

wionej części społecze stwa rzymskiego ze starym Katonem na cze|ę'

Postarano się o możliwie szybkie, chociaŻ honorowe, odesłanie trÓjki

posłÓw-fiIozofÓw do Aten.
Następne pokolenie Rzymian chłonęło już jednak tego typu nauki cbęt.

nię i bez zgorszenia. Na Cicerona oddziałał batdzo silnię Filon z Larissy.

Złagadził on sceptycyzm średniej Aka""lemii, rozwijając elementy pozytywne

tkwiąoe .już rv nauce Arkesi1aosa i Karneadęsa. Ten ostatni ptzyjął zasadę

probabilizmu tzn. zasadę, że wprawdzię nie moźzna w poznaniu osiągnąć

całkowitej pewności' to jednak na|eży zaakceptować sprawy prawdopo-

dobne, w rvysokirn stopniu przekonyrvające. Filon z Larissy bronit poglą.

dclw Arkesilaosa i I(arneadesa twieI:dząc' Że by|i oni korrtyrruatorami

auteritycznej nauki Flatona. \Jęzęn Filona, Antioch z Askalonu, odszędł
jednak daleko od tego zł'agodzonego już sceptycyzmu tworząc własny po-

Zytywny system' bardzo zb|iŻony do poglądÓw stoickich. Tendencja ta

dominowała w Nowej Akademii. Cicero, ktÓry zetknął się bezpośrednio

zarÓwno z Filonem, jak z Antiochem' pozostał pod siiniejszym wpływem
starszogo Filona 29. Jego umiarkowany sceptycyzm przyczynlł' się do uk.
ształtowania poglądÓw Cicerona na religię.

TE.RIA-T#3i-xĘ.ryf#'i"EWoLI_

Fierwszym autorem rzymskim, ktÓry wprowadzIł' elementy filozofii
greckiej do rozważari o religii był sławny pontifex maximus Kwintus
I\fucjusz Scewola, zamordowany w 82 r. Pochodził on z rodu nobilitas,
ktÓry od wielu pokole dzie ył najwyższe funkcje kapłariskie. Kwintus
Mucjusz Scęwola patączył w swej nauce elementy tradycyjnej wiedzy kapłari.
skiej Rzymian z wpływami filozofii greckiej. trstotę re1igii miał wyłożyć
rv następujący sposÓb (przyjąŁją z pewnyrni modyfikacjami Warro) według
ptzekazu św. Augustyna 30:

."Za pośrednictwem niektÓrych pism przekazano, iŻ niezwykle uczony
pontyfik Scęwola tozrożLniał trzy rodzaje bogÓw: pierwszy przedstawiony
przez poetÓw, drugi opisany przez fi|ozoflw i ttzeęi wprowadzony ptzez
zwierzchnikÓw pa stwa' Pierwszy rodza1 nazywa bałamutnym, gdyŻ

łączy się z nim wiele zrnyśleri wcale niegodnyclr bogÓw. o drugim mÓwi,
źe nie nadaje się dla paóstwowości, gdyŻ są w niln pewne rzęczy zbędte,
a nawet takie, ktÓryclr znajorność byłaby szkodliwa dla ludÓw. Sprawa
r:wyclr rzeczy zbędnych nie ma większego ztaczenia; toć i wytrawrri praw-
ntcy zazwyczaj powtarzają: <Nadmiar nie powoduje szkodp.

Lecz jakleŻ to sątzeczy, ktÓre dostawszy się do wiadomości tłumu wy-
rządzĄą mu szkodę? <Chodzi mianowicię o to - powiada - iż Herkules'
Eskulapius, I(astor i Folluks nie są bogarni; uczęlri bowięm podają' że

bytri to ludzię i zeszli zę świata na sposÓb ludzkil>. C6ż, poza tym? <<Ii

paristwa nie rozporządzEą prawdziwynri podobie .stwami istot, ktÓre
są bogami, ponieważ prawdziwy BÓg nie ma ani płoi, ani r,vieku, ani wy.
odrębnionych członkÓw ęiała>>. Pontyfik nie chce, by lucly wiec1ziały o tym,
gdyż nie vwaŻa tęgo za nieprawdę. Sądzi więc, że wychodzi na korzyść
pa stwom, gdy w sprawach religii są oszukiwanę''.

Interesującą ana|izę poglądÓw Scęwoli i jego roli w kształtowarriu
się nowych element<iw światopoglądu religijnego dał J. Scheid3l, Zwr6ctł.
on uwagę' że istotną innowacją Scewoli w przedstawieniu potrÓjnej teo-
logii było jej zhierarchizowanie na korzyść religii obywatelskiej' Pierwszy
typ religijności poetyckiej, mityczny, był ściśle zespolony z teatrem, istot-
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nym elęmentem świąt religijnych. Na uwagę zastuguje stosunek Scęwoli
to teologii filozoficznej. Sarne rozważania fi|ozoficzne na temat religii
mogą być pożyteczte, ale szkodliwe jest, aby lud poznał taką interpretację
i ją praktykował. Szkodliwość jej Scewola widziat w pewnych tęzach
stoikciw, ktÓrzy głosili pochodzenie ludzkie niektÓrych bÓstw, jak
Dioskurowie, Herkules i Eskulap. Foglądy takie, głoszone w II w. ptZęZ

poetę Lucyliusza, podważały istotę religii. Za niebezpieczną Scewola uwa-
żat. takize stoicką krytykę antropomorfizmu, ktÓra mogła prowadzić do
podważenia podstaw kultu rzymskiego 3ż.

Za ttzęci i najważniejszy typ teologii uznał poirtifex maximus religi.;
obywatelską, stanowiącą podstawę paristwa. Jęst ona niezbędna dla pra.
widłowego funkcjonowania życia publicznego i dlatego obowiązuje
wszystkich obyv'rateli. Scewola nie przeciwstawiat religii obywatelskioj
religii filozoficzne1jako prawdy błędowi, a|e uważ,ał ją za bardziej poży-
teazną- tak jak racja polityczna jest ważrriejsza od raeji filozoficzaej.
tri.eligia oflcjalna rzymskiej civitas, inspirowana, kontrolowana i przeka-
zywana przez elitę polityczną tzn. principes cfuitatis, jest uprzyrvilejov.ana,
ponieważ stanowi najsillriejszą podstawę spoistości systemu politycznego'
.]. Scheid przeciwstarvia się pogiądom, .jakoby głoszone przez Scewolę
tezy miaty charakter rnaciriavelliczny" Ponieważ Scewola uwaŻał. za pad-
stawę Systemu religijnego w par1stwie nie prawdę filozoficzną, ale dobro
publiczne oparte na potlożności i kultach tradycyjnych, rozui:tował według
kryteriow politycznych.

Niewątpiiwie pog1ądy Scewoli Są w Zna.czl1ym stopniu btriskię sławncmu
sfornrułowaniu Polibiusza na temat religii rzymskiej: ,,GłÓwnie jedna'k wyż-
szość paóstwa Rzym.ian poleget, jak nri się zdaje, na ich zapatrywallitr się

na bogÓw. I iaclim zdaniern to, co u innyclr ludÓ'w jest przedmiotem n:r-

gany, dccyduje o spoistośoi paóstwa rzymskiego, nrianowicię bogobojrrość.
Ta bowiem właściwośc jest tak dalęcę u nich wyolbrzyrniona i spleciona
zarÓwno z pr}iwatnym życiern trudzi, jak i z Życiem prrblicznym, ie wyiszy
jej stopieri jest już nieosi4galny. Iv1ogłoby to wielu dziwne się wydać;
ja zaś sądzę' że mieli trr na względzio pospÓlstwo. Gdyby bowiem dało się
utworzyć pa stwo z samyclr mądrych mężÓlv, to rnoże taki środek nie byłby
konieczny; ponieważ jeclnak wszelki gmin jest płochy i pełen bezprawrryclr
żądz. nierozumnęgo gniewu, gwałtownych rramiętności - więc nie po.
zostaje nic innego, jak grozą przed czyrnś nieznanym i tego rodzaju tra.
gicznymi wymysłami utrzymać gmin w ryzach. Dlatego tei stato,Żytni,
jak rni się zdaje, nię bez powodu i nie przypadkowo wprowadzili do po-

spÓlstwa rnniemanie o bogach i wyobrażenia o podziemiu; nczej dzi-
siejsi ludzie lekkomyślnie i nierozurnnie je odrzucająo'33.

Jakkolwiek można zauwaŻyć powne r6Żnicę w bardziej racjonalistycz-
nym sformułowaniu Polibiusza, jak w teorii prezentowanej przez Mucjusza
Scervolę, to istota argumentacji pozostaje zb|iżLona' obaj zdawaii sobie do-
skonale Sprawę z wielkiego dystansu' jaki dzielił filozofującą etritę i warstwy
niższe. Dla starożytnych ,,religio'' sprowadzata się przede wszystkim do
praktykowania kultu. Zdanięm Polibiusza i Scewoli ludzie winni uczestni.
czyć w kulcię nie dlatego, Że wierząw prawdzirvość danej religii, ale dlatego,
że tak powinno się czynić i wszyscy to zawsze czynili. Ta konsekwentna
obrona tradycyjnej retrigii pafstwa była u Scęwoli spowodowana podsu-
ntott.anięm skutecznego działania tego systemu jeszcze w II v.. Silniejsze
jego zachwianie nastąpiło dopiero w okresie pierwszej wojny domowej,
a jego oliarą padł sam wielki teoref'yk prawa sakralnego.

Po zakoliczeniu II wojny punickiej ptzćz ca|y więk II w dalszym ciągu
Zw]:acalio uwagę na rÓżne prodigia i podejnrowano środki zatadcze (pro.
curatio) lvypr<lbol,vane już w III w. W r. 200 i w r. 186 p'n.e. wrzucono
do rnorza dwię herrnafrodyty, ptzy czym okrucieóstwo to dotknęło ofiary,
ktÓre nie b:,ły iut małyrni dziećmi: pierwsza liczyla lat i6, druga zaś 12.
PowtÓrzono topienic hermafrodyt w latach 133, 119, l17 i 103, a takie
v't 97 i92p.n' ę. w W. 114-|13 oskarżono tfzy \Yestalki o złamanię śIubu
czystości, co tlwaźano za szazego|nie groźne prodigiunr" Pontifex maxirnus,
L. Cecytriusz }'{etellrrs, uznał za winną tylko jedną z nich, ale nie zdoł'ał
ocalić dwÓch pozostałych' Skaza'no je zgodnie Ze starym rytuałem. Księgi
sybiilifrskie za pośrednictwem decemwirÓw za|eci|y poiradto powtÓrzenie
strasznej ofiary z pari' GallÓw i GrekÓw, ktotzy zostali żLywcem pogrzetrani 3a.

Nasilerrie tych ziowrogich środk lv zatadczyclt przypada na sclryłeli wioktl
II, kiedy to wojna z Jugurtlrą, a irastępnie groźny naja'zd CynrbrÓw i Terr.
tonÓw postawiły Rzym w trudnej sytuacji. Początki lvieku tr przyniosły
wybuch pierwszej wojny donrowej i wielka. falę okrucieiistw 35.

PoGLĄDY w,ĄRIŁoNA NA RET,IGIĘ

W tych trudnych azasach rozwijała się w pełni kultura rzymska, po-
waŻnie pogłębiła się znajomość filozofii i ukształtowały się nowe poglądy
na religię. Sformułowali je dwaj najwybitniejsi myśliciele rzymscy tej epoki:
M' Terencjusz Warro i M. Tuliusz Cicero. Zdaniem J. Schęida ci dwaj
nobilrrwie zdołali obronić starą tradycję religijną: Cicero od'dztelając ją
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rygorystycznie od zabobonu (superstitio), Warro zaś oddając się z zapałem
ocaleniu całej tradycji religii rzymskiej. W odrÓżnieniu od konserwatyw-
nej postawy Mucjusza Scewoli obaj starali się wykorzystać filozofię do
dal-ria nowego wigoru starej religii 36. Zasłagą Warrona jest podjęcie dysku.
sji na temat trÓjfunkcyjności religii rzymskiej. Na podstawie ptzekazu
św. Augustyna można istotę jego poglądÓw odtworzyć w sposÓb nastę.
pujący 57:

,,Mitycznym rodzajem nazywa się zwykle ten, ktÓrym posługują się
poeci; fizycznytm ten, ktÓry spotykamy u filozofÓw; paristwowym ten'
z ktÓrego korzystają ludy. W określonym przęze mnie jako pierwszy jest
wiele zmyśleit sprzecznyclr z godnością i naturą istot nięśmiertelnych.
Opowiada się tam, iż jeden z bogow urodził się z głowy, drugi z biodra,
atrzeci z kropli krwi; że bogowie kradli, cudzołożLyli i posłrrgiwali człowię.
kowi; wreszcie przypisuje się bogom wszystko, co moŹe być udziałem nie
tylko człowieka zwykłego, ale zgota nĄniegodziwszego [...].

Drugi wydzielony przeze rnnię rcdzaj jest tym, o ktÓrym wiele ksiąg
pozostawili filozofowię. Zastanawiają się w nich, jacy są bogowie, gdzie
się znajdują, skąd ich rÓd i czym slę odznacza; czy bogowie istnieją od
pełvnogo czasv, azy wiecznie; czy wzię|i swÓj początek z ognia, jak wierzy
Heraklit, czy z|iczb,jak chce Pitagoras, czy z atom6w, jak twięrdzi Epikur.
W takiż sposÓb rozprawiają tam i o innych rzeczach, lecz uszy mogą znieść
to łatwiej w ścianach szkoły niźIi poza nimi na forum [...].

Trzecim rodzajem jest ten, ktÓry w miastach powinni znać i stosować
obywatele, a zwłaszcza kapłani. Znajd,,lją się tam wskazania, jakim to
bćstwom winięn każdy publicznie składać cześć, przez jakie obrzędy
i ofiary [...]. Pierwsza teologia najbardziej stosowna jest dla teatru, druga
dia świata, trzęcia dia rniasta''.

Jak słusznię zauważyłjuż św. Augustyn w kornentafzu do tyctrr Wypo.
wjedzi Warrona. ,,K-t'Ói nie clostrzegłby, jakiej to mianowicie teologii
ptzyznaje Warro pierlvszeristwo ? oczywiście drugiej, ktÓrą nazwał po-
wyżej teoIogią filozofÓw. Jak bowięnr oświadcza, odnosi się ona do świata,
ktÓry zdaniem filozofÓrv jest najdoskonalszy zę wszystkich rzeczy,.88.

Zacliowując trÓjezłonowy podział tecllogii Scewoli, Warro zmienił
w sposÓb zasadniczy algumentację i hierarchię tychtrzechczęści składorvych.
Stawiając najwyż,ej teologię fi|ozoficzną, uczoną i racjonalistycz|1ą, religię
tzqdzącej elity, uznał religię obywatelską za ętap pośredni między teolo.
gią naturalną (fizyczną) a ludową teologią mityczttą (baśniową). Starał
się ponadto Warro uczyllić praktyki kultowe bardziej zrozulniafumi'

a więc przez to ba ziej możliwymi do przyjęcia przez e|itę intelektualną.
Jego dąieniem było stworzenie nauki o tradycyjnej religii rzymskiej;
w tym celu wydobywał z zapomnienia rozmaite kulty starając się je wytłu-
maczyć i podkreślając ich oryginalność3g. Warro przyjmował ponadto,
a była to myśl śmiała' że gdyby można było powołac do życia civitas ex
ni,hilo, to oparłaby ona swÓj kult publiczny na podstawach filozoficznyclr.

Śrv. Augustyn mÓwi o Warronię: ,,Nie waha się on wyznać, Że gdyby

na nowo zakładał. Rzym, to bogÓw i ich imiona ustaliłby raczej podług
zasady wyprowadzonej z natury. Ponięważ jednak na|eż'ał. do starodawnego
narodu, uwaŻał, że powinien utrzymać przejętą od przodkÓw lristorię
imion i przydomkÓw, tak jak została przekazana, i że pisać o nich i badać
je należy w tym celu, by lud clrciał z głębszym przekonaniem raczej odda-
wać cześć bogom, aniżeli ich lekceważy5'' ło. Dalej biskup chrześcijariski,
ktÓry wielokrotnie chwalił Warrona za jego bystrość i uczoność, stwierdza,
ż'e byt on właściwię zwolennikiem koncepcji monoteistycznej i o,Tenię
odznaczaj4cy się niezw5lkłą wnikliwością i takąż wiedzą autor powiada'
że jego zdaniem istotę Boga pojęli tylko ci, ktlrzy uwierzyli, że jest on
dusz4, ruclręm swym i rozumem kierującą światem [..']' Stwierdza on
także, iżL starożytni Rzymianie więcej niż przez sto siedemdziesiqt lat czcili
bogÓw nie używając żadnych ich podobizn. <Jeśliby zwyczaj ten utrzymał'
się do naszych czasÓw - mÓwi - część bogÓw byłaby azystsza>>. Dla po-
parcia swego poglądu powołuje się między inrrymi na świadectwo narodu
żydowskiego i nie waha się zamknąć tego wywodu następującymi słowy:
<<Ci, ktorzy po taz pierwszy wznieśli dla ludÓw posągi bÓstw, paristwom

swoim ibajaźn odebrali, i błędu więcej przydali>>. Rozumnie sąclzi ptzy tyrn,
że bezmyślnośÓ pos4gÓw łatwo prowadzićmoż'ę do lekceważęnia bogÓw'' łr.

Przytoczone powyżej wywody cechuje nie tylko duża śmiałość teolo-
gicn.la. Warro był chyba jedynym w tej epoce Rzymianinern, kt ry odwa-
żył się przyznać w ja.kiejś dziedzinie wyiszość narodu żydowskiego. Rewę.
lacyjności tego stwierdzerria nie doceniał św. Augustyn' ktÓry jako chrześci.
janin uważałprzyznaniewyiszej wartości religii żydowskiej w stosunku do
religii GrekÓw i Rzymian za Tzęcz całkowicie oczywistą.

WKŁAD CICERONA w FILoZoFIĘ RELIGII.
KRYTYKA PRZESĄDÓW I wRozB

W wielu sprawach zbliżone do teologii Warrona były poglądy Cicęrona
na religię. Jakkolwięk cechowały go Sceptycyzm i racjona|izm, to jednak
w żadnym wypadku nie można uznać Cicerorta za człowieka niereligijnego a2.
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Szukał on nowej doskonalszej formuĘ religijnej, ktÓra częściowo akcepto-
wała wierzenia tradycyjne, ale adtzucała wszystko, co było przesąilem
i zabobonem (superstitio). Ten racjonalistyczny stosunek cicerona do za-
bobonÓw przejau,ił się najpełniej w jego dziele o wrÓżbiarstwie (De ttivi.
natione). UtwÓrtennapisał M. Cicero w formie clialogu między swym bra-
tem Klvintusem' replezentującym tu poglądy stoikÓw i ich obronę wartości
wr6Żb, a sobą samym, odważnie atakującym tradycyjną wiarę we wszelkie
znaki wr6żebnę. Na uwagę zastugują zwtaszcza krytyczne uwagi Ciceroira
dotyczące dziwÓw natury, ktÓrę to procligia stały się w praktyce niejedno-
krotnie przyczyną śmierci ludzi (topienie hermafrodyt):

,,A czyŻ mamy się lękać, jeśli kiedyś nam powied zą, że bądź to wśrÓd
zvtierząt domowych, bądź pośrÓd Ludzi ptzyszła na świat jakaś poczwara ?
Aby długo nad' tyrn się nie rczwodzić,, powiern tylko, ii uzasadnięnie
wszystkich tych wypadkÓw jest jedno. Cokolwiek rodzi się, nięzalęiltie
od swoiclr właściwości musi być dzięłem ptzyczyny naturalnej. I jeśli
nawet coś zdaruyto się wbrew zwykłemu sposobowi, to jednak nie mogło
się stać wbrelv nat1}rzę', a3"

Przeprowadził rownięż Cicero ostrą i konsekwentną krytykę sposo.lru'
przeprowadzania auspicj6w, chociaż' sam był augurenr. W jego wywoczie
allgur zapytuje swego ponrocnika: ,,Powiedz, czy ptaki jedzą,, __ ,,Jeclzą,,.
Gdyby zapytttć,jakie to ptaki lub gdzie one są, odpowic. że,,jakiś człowiek
przyniosł kurczęta w klatce, slcąd człowiek ten nazywa się dozorcq tr<urczr1t,
(łullarius. Aha, więc to są owe ptaki, ktÓre są wysłannikami .Iowisza!
]'ecz do czego się to odnosi, że one jedząlub nie jedzą? otÓż nie dotyczy
to lvcalę wr zby. Chodzi o to, ż'e rv czasie jed,zenia koniecznię musi coś
wypaść z dzioba i spaść na ziemię' terram pavire' Stąd wfÓżbę taką nazywano
najpierw terripaviunc, potem terripudiwm, tetaz zaś fiazywa się tripuditwt.
A kierly z dzioba kurczęcia wypadnie większy kęs, r,vtedy zasięgającernu
wt"ożby oznajmia on wieszczbę całkowicie pomyślną' czyli tri,putliunn so!i-
stimunl' Czyż w tak wymuszonej i jakby siłą wyciśniętej wri5ibie moŹe
być coś boskiego? Najdawniejsi augurowie nie korzystali z tego sposobu
wrÓżęnia [. . . ]. Toteż jedynie wtecly mielibyśmy wrÓżbę z ptaka, gdyby m gł
on dowoinie się zjawić; bo tylko wtedy nlożnaby poczytać tego ptaka za
wysłarica Jorvisza i tłumacza jego woli'' aa. PrzypamLrieniem powagi i au.
torytetu wrÓżb dawnych augurÓw Cicero w pewnym stopniu łagodzit
złośliwy obraz wygłodzonych kur ż,artocznie rzucających się na Srnaczne
pożywienie.

W swej krytyce wrÓżbiarstwa Cicero dokonał interesujących porÓwrrari

z praktykami innych ludÓw, przy czym inaczej interpretowały one pioruny,
zachowanie ptakÓw i roine znaki wr6żębne. ,,Jakźe wielka niezgodność
zda '. Inn1lch używają ptakÓw i innych znakÓw, inaczej czynią SpoStrZę-
Żenia i inaczej je objaśniają. CzyŻ nie wypada przyznaÓ, że przyjęło się to
poci wpływembądź to błędnych,bądź przesądnych mniemaó, przy azym
wielką rolę odegrało oszustwo?''a5.

W dalszym toku wywodÓw Cicero odrzucał wiarę w sny i wszelkie
.{nne znaki wrÓżebnę. Uznawał, źe przepowiadanie jest możliwe jedynie
.na podstawie wiedzy, dokładnej znajomości wszystkich faktÓw, doświad.
tzcnia i prawidłowego rozumowania a6. W swym dzięIe De diyinątione
Cicero dał tak racjonalistyczny wykład na temat bezsensu wiary we wr6Żby,
ztowr żębrre znaki, wszelkie przesądy i zabobony, żę rnoŻę on zadziwiÓ
także czyteInika naszego więku. Z pewnością ogłoszenie takiego traktatu
nie byłoby jeszcze możliwe sto lat wcześniej, kiedy to zgorszenie budziły
w R.zymie wykłady Karnęadesa' Wstęp do drugiej księgi o wrÓżbiarstwie
Cicero napisał w mafctl 44 r. p. x]. e. - w miesiącu śrnierci Cezara,

PRZEKAZANtrE PoGLĄDow NA ISToTĘ RELIGII
TRzEcrł WIE'LKICI{ szKÓŁ FILazaFIczNYcH

Kilka miesięcy wcześniej powstało jego zasadntęzę dzieto o relrgii pt.
{) truturze bogÓw {De natura deorum). Na okręs ostatnich lat Życia, Cicerona,
a zwłaszcza na rok 45144 przypada napisanie najważniejszych traktatÓw
.filozoficznych, w ktÓrych przedstawił on takżę swoje poglądy na religię.
Już po śmierci Cezara, zapęwnę w maju lub w czerwcu, zakoi'lczył Cicero
swc rozważania filozoficzrro-teologiczne twotząc traktat o przeznaczeniu
(De Jato). 2 wrzęśnia 44 r, N6'. Cicero wygłosił lv sęnacie swą Fierwszą
I.ilłpikę, wracając w ten sposÓb do działalności polity.cznej i kolicz4c
..}jrzrl"wę rv życiorysie'' poświęconą wyłącznie twÓrczości popu1aryza.
totriio-na.ukowej 47.

Czytelnik pism Cioerona nÓgłby się spodziewać, ż-e najpełniej wyraził
on swoje pogląd-v religijne w traktacie De natura deorum. Alę właśnie
w t.vm bardzo interesującym dzięlę autor starał się przede wszystkinr zre-
Iacjonować poglądy trzech wie]kich szkÓł filozolicznych, ktÓre r,v dyskusji
toczącej się pozornie w latach 78-75 reprczentowali epikurejczyk Welle.
jr.isz' przedstawiciel filozofii stoickiej Kw. Lucyliusz Balbus oraz zwolęnnik
sceptycznej Akademii G. Aureliusz Kotta, pontifex rnaximus i konsrll
r. 75. Sam Cicero, przysłuchujący się tej dyskusji, wyraźnie odrzuca po-
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gląd.y epikurejskie Wellejusza, ale waha się jakby między przyznaniern racji
Balbusowi lub Kotcie. Księga druga traktatu jest poświęcona pięknemu
wykładowi Balbrrsa, ktÓry wyraził poglądy stoickie na istotę bogÓw. Jak
sam stwięrdził: ,otÓŻ nasi zwolennicy na ogÓł dzielą cate zagadnienie
bog<5w nięśmiertelnych na cztery części. Frzede wszystkim dowodzą, że
bogowie istniej4; następnie przedstawiają, jacy oni są; da7ej nalczają, że
świat jest ptzez nich kierowany; wreszcie wykazują, że bÓstwa traszęZą
się o sprawy ludzkie'' a8. W argumentacji na rzęcz istnięnia bogÓw i ich
oddziaływania nażycie ludzi Lucyliusz Balbus używał zarlwno dowodÓrv
uznanych powszechnie przez tradycję, jak nowych, wprowadzonych przez
stoikÓw' czerpanych głÓwnie z poznania doskonałości przyrody, całego
wszechświata,. Dla kogo został stworzony ten wspaniały świat ? 

',Bez wątpie-
nia dla takich istot iywych' ktÓre mają rozum. Należą do nich bogorvie
i ludzie, od ktÓrych w rzeczy samej nie ma nic doskonalszego, poniervił'ż
Iozum ich stoi ponad wszystkim. Totęż' moźLna przyjmować, że świat i wszy-
stko, co się w nim znajduje, zostało stworzone ze względu na bogÓw i lu-
dz|,, a9. Dla udowodnienia tej tezy ptzytoczył' Balbus opis doskonałości
budowy ciała ludzkiego'o' Zakonczył' zaś swe wywody wyrażeniem stoic.
kiego przekonania, ż'e opatrzność bogÓw przeja:wia się we wrÓżbiarstwie.

Księgę trzecią De natura deorum poświęcił Cjcero przedstawieniu
poglądÓw Kotty, ktÓry w systęmatyczny sposÓb poddał krytyce argumenty
stoikow' Jego przepojone Sceptycyzmem wywody nie kwestionują jednak
w niczym Samego istnienia bogÓw i obowiązuj4cej w paristwie religii. Nie
potrzebuje on wieiu bardziej lub mniej przekonywających dowodÓw na
istnięnie bogÓw, kt6re przytoczył Balbus. Dla akademika Kotty najważniej.
szym argumentem jest tradycja : wiara przodkÓw. Wypowi ędział to wyraźrrie
już, na wstępie Swego przęmÓwienia:

''ot6ż! powaga twa, Balbusie i uczynione na zakonczenie twej przęmowy
przypomnienie, abym pamiętał, że jestem Kottą i kapłanem, zrobiły rra
mnie niemałę wrażenie. Jak sądzę, słowa tę zmierzały do tego, iżbym
odziedziczone po przodkach mniemania o bogach nieśmiertelnych, świę-
tości, obrzędy i wierzenia religijne wziąt w obronę. Ale ja przeciei Zawsze
ich broniłem i będę bronił nada]. I ż,adęn wywÓd uczonego lub nieuczo-
nego człowieka nigdy nię odwiedzie mnie od przekazanęgo pTzez przodkÓw
poglądu na składanie czci nieśmiertelnym bogom [..']. Ponieważ' zaś ca|'a

religia ludu rzymskiego dzieli się na ofiary i wrÓżby z ptak6w, do czego
jako trzecia część docho dzą przepowiednie i ostrzeżLęnia udzięlanę na pod-
stawie niezwykłych zjawisk i dziwÓw przezwykładaczy Sybilli i przez haru-

spikÓw, oświadczam, że żadn,ej z tych części składowych naszej religii
nigdy nie uważałem za godną pogardy'' 5t.

W dalszei dyskusji z Balbusęm Kotta stwierdz'it, ż'e wiara jego opiera
się na powadze przodkÓw, filozofia zaś nie jest w stanie dostarczyć mu
całkowicię pewnych dowodÓw na istnięnię bogÓw i działarris ich opatrz-
ności. Interesujące są wywody Kotty użyte przeciw nadmiernemu rozwo-
jowi politeizmu, akceptowanenu de f.acto przez stoikÓw:

,, Pomij am tv t zęcz naj piękniej szą ; niechby j u Ż św iat byłby sobie b Óstwern.

Wierzę, że jest owa <<światłość tam w g6tze, Zwana przez wszystkich Jo.
wiszem>. Ale dlaczego dodajemy więcej bogÓw? Jakże ogromna jest ich
|iczbat, Ja przynajmniej uważam, iźL jest ona zbyt wielka'' 52. Frzytaczając
liczne przykłady nonsensowności uznania pewnych istot czy rzęazry za
bÓstwa, w dalszych swych wywodaclr zirkwestionował Kotta działanie
opatrzności. ,,Jeśli bogolvię istotnie troszczy|i się o rodzaj ludzki, powirlrli
byli stworzyć wszystkich dobrymi albo przynajmniej otoczyć dobrą opie-
ką'' ra. Przytoczone przez Kottę przykłady, ż,e tak nie było i nie jest, są

bardzo charakterystyczne dla męntalności rzymskiego nobila. Uwaza' on
za dowÓd braku opatrzności klęski zadanę ptzęz KartagiitczykÓw Rzyrnla-
nom' a takię bęzkarność i okrucieóstwo Mariusza, Cinny i innych popu.
larÓw. W swej dalszej argumentacji Kotta zwrÓcił uwagę' ż'e apatrzność
tak niby przeciąŻona pracą zęzwa|a, aby ,,tak wielu bogÓw nic nie robiło
i oddawato się prÓżniactwu?'' 5a 7akonczył zaś swe tozwaŻania w spos b
następujący: ,,oto, co mniej więcej miałęm do powiedzenia o n?.tLLrZę

bogÓw. A mr5wiłęm to nię dlatego, iżbym przeczył istnieniu bogÓw, iecz
źebyście pozna|i, jak cienrne jest to zagadnienie i z jakimi trudnościami
łączy się jego wyjaśnięnię''.

Znając sympatie Cicerona dla poglądÓw sceptyczt,lej Akademii, ll'y.
powiedziane batdzo wyraźnie w omÓwionym poprzednio dzielę o wrt5ż-

biarstwie, a wyraż,onę takie w innych utworach, jak choćby I(sięgi Akade.
mic|cie (Academici libri), zaskoczeniem dla czytelnika możę być zakoilcze.
nie dyskusji w o nclturze bogÓw: ,,Po tych słowach rozeszliśmy się z tym,

ie Wellejuszowi więcej odpowiadał wywÓd Kotty,a mnie bliższym prawdy
wydawało się ujęoie Balbusa'' 55.

PRoBLEM NIEŚMIERTELNoŚCI DUSZY

W żadnym spośrÓd pism filozoficznych poświęconych sprawom teo-

logii nie poruszył Cicero zagadnienia tak ważnego dla wspÓłczesnych religii
ale niedocenionego przez starożytnych - problemu nieśmiertelności duszy.

=
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Można przypuszczać, że sprawą tą zajął się w niezachowanym niestety
utworze napisanym po śmierci ukochanej cÓrki Tullii pt. Pocieszenie (Con-
solatio), bowiem pocieszenierh mogła być przede wszystkim myśl o nie.
śmiertelności duszy zmarłej, ktora doznaje szczęścia w zaświątach. Myśl
taka nie była wcale czymś oczywistym dla Rzymianina. Przypuszczenie
zatęm, Że taka była idea. dzieta Consolatio można opierać tylko na irrnych
wypowiedziach Cicerona na temat tego problemu 56. Fostawił go .|asno
tylko w stosunku do ludzi wybitnych, ktlrzy ze względu na Swę wielkie
zasługi uzyskuję nieśmiertelność i bytowanie wśrÓd bogÓw. Ideę tę wytazit
Cicęro w słynnym Śnie Scipiona (.Somniuru Scipionis), stanowiącym efetr<-

towną literacko koricor'vą część traktatu o pailstwie (De republica), napi.
sanego w r. 54.

osrrową Sorunium Scipionis jest sen Scipiona Emilianusa, Zwal1eg{)
Afrykariskim Młodszym, w ktÓryrn ukazat rnu się wielki Scipio 'Ąfrykarlski
Starszy' obiawił on Swemu imiennikowi losy pośmiertne t3,ch, ktarzy
dobrze zasłuży|i się ojczyźnie' ,,Ale żebyś, Afrykanczyku, miał tym więcej
zapału do obrony R.zeczypospolitej, uważaj: dla wszystkich, ktÓrzy ochra.
niali, wspierali i urnzLcni atri ojczyznę, jest wyznaczone w niębie okręślone
rniejsce" gdzie będą dozrrawali wiecznej szczęśliwości. Zaprawdę bowienr
nic z tygfu tZęCZy, co dzleje się na zierrri, nie jest owemu Bogu Najwyższemu,
ktÓty rz4dzi wszechświatem, tak przyjemne, jak ztliorowiska i grornady
ludzkie zł'ączone wspÓlnotą prawa i zwanę paristwami! R.ządcy ich i obroricy
stąd przychodzą t tutaj wracają'' 57. Po śnrierci zaczyna się dla nich praw.
dziwe Życie- po r,vyzwoleniu z okowy cielesnej. Dusza ludzka jest bowiem
wielzna, nie rna początku i korica. Droga do nieba, ,,l,l,łaściwego clomu',
duszv, jest otwarta dla tych, ktlrzy juz na ziemi troszczyli się o sprawy
wyŻsze:,,Nie ma zaś nic szlachetniejszego od trudÓw dla dobra ojczyzny', 58.

Natomiast dusze tych |udzi. ktorzy za iycia oddawali się głÓwnie rozko.
szon ciała oraz pogwałcili prav,la boskie i ludzkie' skazanę są na błękanie
się dookoła ziemi i wielowiekow4 pokutę.

Tak więc idee wyrażone w Ślrie Scipiona. nr.w.iązuj4ce niewqtpliwie do
teorii Flatorra' miały przyswoic R.zynrianom dwie prawcly: l) że dusza
]udzka iest wieczna i nieśmięrtelna, 2) Że droga do nieba otrva,rta jest przecle
wszystkinr dla tych, ktorzy dobrzę służ,ą ojezyźnie. Uzupełnien.ienr tych
myśli Cicerorra może być jego krÓtka wypowiedź wyrarlona w dzielę
0 prawach (De legibus): ,,Niech święte będą przywileje boskioh manÓw.
Niechaj \i''szyscy mają dobrych zmarłych za bogÓw'' 59. Dalej rozwinąt
Cicero swą ideę pisz4c ,,To zaś, ż'e prawo moje nakazuje częić ludzi podnie-
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sionych do rzędu bogÓw, jak na przyt<ład Herkulesa i innych, oznaQza,

iż: choć, wszystkie dusze są nieśmiertelne, jednakowoż dusze ludzi dzielnych
i prawych s4 boskie" oo.

Problem nieśmiertelności duszy niewątpliwie nurtował Cicerona, co
zna|azło wyraz zwłaszcza w I księdze RozmÓw Tuskulaitskich (Tusculana.

rum disputationum libri Ą, ktÓre to znakomite literacko dzieło napisał
latem 45 r. Stawiając jako cel swemu dziefu wyjaśnienie, co jest najbardziej
potrzebne do osiągnięcia szczęścia w życiu, I księgę Tuskulanek poświęcił
Cioęro pogardzie dla śmierci. W dialogu z vczniem prTytoczył najpierw
rÓżne poglądy filozofÓw na istotę duszy: ,,Kt ry z tych poglądÓw jest
prawdziwy, bÓg jakiś rnoże wiedzieć; ktÓry jest najbardziej zb1riż,ony do
prawdy, to wielkie pytanie" 61.

Dalej przechodzi Cicęro do tozwaŻań na tęmat nieśmiertelności <luszy

czstpiąc natchnięnię głÓwnie zP|atona, z|e wytażając wiele własnych orygi-
nalnych myśli, jak np. ,,Lecz najważniejszym dowodem nieśmiertelności
d,uszy jest to' że sama natura milcząco wydaje wyrok w tej sprawie, skoro
wszyscy jak najbardziej ttoszczą się o to, co będzie po śmierci'' 62. Powszech.
ne przekonanie jest zdanięm Cicerona głosem natury, ono utwierdza wiarę
w istnienie bogÓw i w nieśmiertelność duszy: ,,Lecz podobnie jak w istnię.
nie bogÓw wierzyrny dzięki wrodzonym skłonnościom, a przymioty ich
poznajemy rozumem' tak tei o dalszym trwaniu dusz jesteśmy przeświad.
częni na podstawie powszechnego przekonania wszystkich narodÓw, tego
zaś, gdzie dusze przebywają i jakie mają wlasności, musimy dociekać z po.
mocą rozumu. Niewiedza w tej dziedzinie stworzyła świat poczienrny i te

olcropności, dla ktÓrych myślę, ż:ę nię bez słuszności miałeś pogardę [' . .]'' u'.

Przytoczywszy poglądy Flatona ną pośmiertne losy duszy, do ktÓrych
Cicero wytaźnie się skłaniał, choć sceptycyzm i ptobabilizm nakazywaŁy
mu pewną tezerwę' autor stwierdzał: ,,Nie nasuwa mi się jednak nic, co
by obalało prawdziwość zdania Platona i Pitagorasa. ChociaŻby bowiem
Platon nie przytaczaŁ ż:adnego dowodu, tak wysoko go cenię' Że ptzeko.
nałby mnie Samym swoim autorytetern ' A przecieŻ przytoczył. tyle dowo-
dÓw, że widać, iŻ chciał przekonać innych o tym, co Sam jli uważał za
pewne. Lecz barc7zo wielu myślicię|i zwalcza ten pogląd i jak gdyby za
karę skazuje duszę na śrnierć; i tylko dlatego wieczne istnienie dusz wydaje
im się niewiarygodne, że nie mog4 zrozumięć i pojąć' jaka będzie dusza
uwolniona od ciała'' M

Uczciwość naukowa nakazywata Ciceronowi przedstawić
filozofÓw, ktorzy nie uznawali pośmiertnego istnienia duszy. Na
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poglądy
ich za-



koriczenię mÓgł jednak stwierdzić, że nie oznaczałoby to takż:e nic złego,

bowięm w takiej koncepcji śmierć nie jest niczym złym i nie przynosi cier-
pieri duszy. Jak słusznie zauwaiył. K. Kumaniecki, Cicero' jak na akademika
ptzystało, tozważyt obie ęwentulności (śmiertelność i nieśmiertelr-lość

duszy). Dążąc do osiągnięcia najbardziej prawdopodobnego poglądu,

Cicero był niewątp7iwie zaangażowany uczuciowo w uznanie stanowiska
Platona za pog|ąd najbar.dziej prawdopodobny' Podobnie z zapałem gotÓw

był'uznaÓ stoickie tezy o samowystarczalności cnoty, chociai były one także
tylko prawdopodobne 65.

Zar1wno w Tuskulankach, 1ak i w innych swych dzięł'ach poświęcił

Cicero wiele uwagi pr.oblernom moralnym. Połączenie tozwaŻan na temat
jsł;lly .eligii, nieśmiertetrności duszy i zagadnieri etyki stanowiło na gruncie

rzymskim niewątpliwą nowość. Poglądy Cicerona, podobnie jak Warrolla'
mirno ich racjonalizmu, nie świadczą wcale o upadku religijności. Uwalnia-
jąc religię od ciężaru przesądÓw i zabobonÓw, a otwierając drogę do wiary
w życie pozagrobowe związane z zasłagami moralnymi na ziemi - stwa.

ruał. Cicero nowe perspektywy rozwoju wierzel,r religijnych, chociaż tak
gorąoo bronił ti.adycji' Tak pojrnowana filozofia mogła być rzeczywiście
pocieszycielką w najcięższych cz,asach i najbardziej bolesnych przeiyciach

'osotlistych człowieka. Jego inwokacja do filozofii, wygłoszona w pi4tej

księdze Tuslculanek, ma de facto charakter modlitwYi ,,o filozofio, prze-

wodniczko życia! Ty, ktÓra zgłębiasz cnaty, Zwal:zasz wady. Czym byli
byśmy rrie tylko my, a'le w ogÓle Życieludzkie' bez ciebie? [...] Do ciebie

się uciekarn' proszę o pomoc. Jak kiedyś w ogrornnej mierze, tak tęraz
całkowicie Ci się odclaję [,.']. Czyjaż więc pomoc rnogłaby nam lepitj
posłużyć niźli ti,voja, skoro tak szczadrze c:bdatzył'aś nas spokojem w Źyciu

i oddaliłaś grozę śmierci?'' 66.

Nie znamy tekstu rÓwnie pięknej modlitwy skierowanej do ktÓregoś

z rzymskiclr bogćlrv. Tajemnicą Samego Cicerona pozostanie, czy fi|ozofia,
czy re|igia, czy rnoż,e wpojone przez wychowanie i tradycję poczucie god.

ności Rzymianina pomogły mu mężnie i ze spokojern przyjąć śmierć z rąk
siepaczy Antoniusza.

KULT WIELKICH WODZOW A GENEZA
KULTU cEs,Ą.RsKIEGo

Z nowej teolologii Cicęrona i Warrona 67 wynikła ważLna konsekwencja
dla dalszego rozwoju kultu wodzÓw i wielkich politykÓw, wybra cÓw
bogÓw' obaj najwybitniejsi myśliciele epoki schyłku republiki dali teore.
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tyczne uzasadnienie postawy, ktÓrą reprezentawa| Scipio Afrykariski
Starszy. Jemu pierwszemu uchwalono supplica'tiones o charakterze dzięk-
czynnym' podczas gdy wcześniej ceremonie te miały charakter przebła.
galny - dla odwrÓcenia klęski. Ten nowy charakter suplikacji, jako
dziękczyrrienia za odniesione ptzez wodza wielkie zwycięstwo, wiąże się
z nadawaniem tytułu imperatora przez wojsko. .Iak już wsponrniano,
R. Combćs wykazał, że pierwszym Rzymianin.em, ktÓrego armia obwo.
tata imperatorem' stał się Scipio w czasie walk w Hiszpanii (w r. 209 lub
208) 68. Tytuł ten miał silne powiązanie z bogiem Jowiszern, ktÓry w Prae.
neste już dawno był nazyrvany Imperator (jakby Rex). Kult ten został
wprowadzony do Rzyrnu w r' 380 p.n.ę. przez dyktaŁora T. Kwinkcju*
sza Cincinnatusa, ktÓry po kapitulacji Praeneste podczas swego triumfi-l

rv Rzymie urnieścił na Kapitolu posęg Jowisza Imperatota zabrany ze

zdobytego miasta 69. Dla Scipiolra uzysitanie tytułu imperat'ora miało zatem

szczego1ne znaczenie, wiążząc go jeszeze batdziej z bÓstwem opieku czyrn,

Jowiszęm.
Fierwszymi naśladowcami Scipiona byli: L. Emiiiusz Faullus obwołany

irnperatorem w r. 1B9, 182 i i68 (po zwycięstwie nad Perserrszem pocl Fyd-
ną)'o i I'. Mummiusz, konsul 146r.,zwycięzca w wojnie achajskioj i zclo-

b;vwca Koryntu 71. Ten ostatni, jako fiindator wspaniałej świątyni Herku-
lesa Zwycięzcy (Victor) w Rzymie powiązał szczegÓlnie mclcno tytuł
imperatora z teo|ogią zwycięstw. Świątynia Herkulesa Zwycięzcy, ślubo.
wana ptzęZ Mun:miusza w r. tr46, a ukoficzona Zapewnę w t, I42' został'a

zbudowarra Z marmuru penteliko skiegc"l i sw4 akaza|ością miała r.ywali*

zawać ze świątynią Jowisza Statora, ktÓrq wzniÓsł Krvintus Cecy.
liusz Metęilus Macedonicus' konsul r. tr48 i zu,ycięzca rv vrojrric macędoó.
skiei.

HERCL.LES INvIcT,Us PATRoNEM IMI,ERATORÓW

W okresie schyłku republiki utrwalił się zw3lczaj składania ptzęz Zwy-

cięskich wodzÓw rzymskich jednej dziesiątej części łupÓw jako ofiary
Herkulesowi tzvl. decuma Herculis, ktÓra pierwotnie była dziesięciną zy-
skÓw kupieckich. Taką decuma l{erculis ofiarolvali L. Korneliusz SuI|a72,

a następnie L. Licyniusz Lukullus - oba.j z akazji triumfu za zwycięstwo
rrad Mitrydatesem. W r. 70 konsul M. Licyniusz Krassus utządzit wspaniałe
uroczystości ku czci Hęrkulęsa przy Ara Maxima w dniu jego święta i2
sierprria; ofiarował wÓwczas bogu jedną dziesiątą Swego wielkiego majątku 73.



Związek Herkulesa ze zwycięstwem znalazł' także wyraz w zwyczĄu ubiera-
nia pos4gu Horkulesa na Kapitolu w strÓj triumfalny podczas uroczystości
triumfu. Jak podaje Pliniusz Starczy: per triumphos yestitur habitu triumpha-
li1a. .fak więc wzÓr Herkrrlesa, herosa i boga po śmierci inspirował
wodzÓw rzymslrich, ktorzy czuli się ba ziej wspÓłtowarzyszami bogÓw,
niż zwykłych ludzi. Wielu spośrÓd najwybitniejszych imperatorÓw szukało
opieki właśnie Herkulesa; tak np. Gn. Pornpejusz Magnus, ktÓry dał
wojskom pod Farsalos jako hasło ,,Hercules Invictus'' pÓźniej zaś Marek
Antoniusz, ktÓry podkreślał nawet swoje fizyczne podobieóstwo do Herku-
lesa jako swego legendarnego przodka 75.

ROT,A MARIUSZA

Nowy etap w heroizacji i deifikacji postaci zwycięskiego wodza został
zapoczątkolvany ptzez reformę wojskową Mariusza, kt6ra zapewniła
r'vyjątkow4 pozycję wodzom i zagroz|\a instytucjom republikariskim' Zasta-
nawiające jest, że Mariusz, autat największych zwycięstw rzymskich w ostat.
niclr latach II w., nie nosił oficjalnie tytułu imperatora, a przynajmniej
iadnę źrodło nie potrvtęrclza tej tytulatury 76. Argumentwm ex silentio
może tu być szczeg5|nie niepewne, bowiem dla czasÓw Mariusza riie dyspo-
nujerny dostateezrrą liczb4 clobrych przekazlw źrÓdłorvych ?7.

G. Mariusz odegrał pęwną rolę w rozwoju kultu religijnego wodz<iw
nie tylko jako twÓrca refonrry wojskowej. Był on człowiękiem religijnym
i bardzo zabobonnym. W wyprawach wojerrrrych towarzyszyła mu wie-
szczka syryjska, Mar,tlra, ktÓrej przepowiednie miały duży wpływ lra de-
cyĄe wodza z8. Po bitwie pod Verceliae ofiarowano I1a cześć Mariusza
libationes, czyli ofi.ary doinowe z pierwszych kropli trftzezrraazarrego do
wypiciir płynrr, co było dotychczas zasttzęŻanę tylko dla świata bogÓw.

"Iak podaje Fiutarch: ,,Świętowano w każdym domu wraz z Żonatni i dziećmi
i ptÓcz bogÓw wymieniano przy składaniu ofiary z pierwocin jadła i napoju
r wnież imię Mariusza', 19.T}a triurnfie nad Cymbrami i Teutonami w r. 10l
Mariusz urnieścił swe trofea na Kapitolu i został uznany za ttzeciego
załoźlycieta Rzynru (po ltomulusię i Kamilltrsie) 80. Tak więc przyznawano
rrev Zaszczyty, prawie jak bogu. Poptzez cześć oddawaną bogini Wiktorii
i lansowanie idei triumfu Mariusz ptzygotował. nowy etap w kulcie wielkich
wodzÓw 81.
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I PoLITYK.Ą RELIGIJN,{ sULLr

Swiaclomą i konsekwentną poliiykę religijną prowadził Lucjusz Kor-
nęliusz Sulla, dwukrotnię obwołany impera,torem s:, ktÓry lwaŻat się za
szczęśliwego wybrarica Fortuny 83 i bogini Wenus. Fodobnie jak Mariusz,
wierzył on gorliwie w przepowiednie, slry i specjalnie zesłane mu znaki' ktÓre
umiał wykorzystać dla umocnienia swej chwały. W rnornęncie decydują-
cym kariery Sulli (88 r.), gdy zamięrzał. iść na czeie swych sześciu legionÓw
z Noli na Rzym miał chwile wahania. Nie wystarczył mu pomyślny wynik
ztoż'onej ofiary i zaręczenia wieszczka - haruspika, że wszystko nu się
dobrze powiedzie. WskazÓwki ,,udzieliła'' mu jednak groźna kappadocka
bogini Maa' utożsamiana w Rzymie z Bellonę, kt6rą zobaczył we śrrie:

,,Widział' mianowicie, jak bogini stanęła obok niego i wręczyta mu pio-
run, po czym v'lymieniając po kolei każdego z jego nieprzyjaciÓt, kazata
mu ciskać w nich tym piorunem, a oni taż:eni padati i gdzieś znikali. T.o
widzenie dodało mu ostatecznie odwagi. opowiedział je koledze i z nasta.
nięm dnia ruszył na Stoiicę'' sł.

Jak bardzo Sulla był zabobonny i nie chciał w niczym narazić swego
szczęśliwego losu, świadczy jego zachov,'anie przed śmiercią żony Metelli,
ktÓra była matką jego trojga dzieci i cieszyła się niewątpliwym szacunkiem
i przywiązaniem dyktatora.

Ięszcze w trakcie kontynuowania wspaniałych bankietÓw ku czci Herku.
lesa (81 r.) zachorowa|a i zmarła Metella. Jak podaje Plutarch ,,A właśnie
w tych dniach umal.ła chorobą złożLona Metella. Kapłani nie pozwalali
SuI|i zb|iiać się do niej i radzl|i, by domu swego nie plamił żałobą. Dlatcgo
to Sulla jeszcze za jej życia napisał do niej list rozwodowy i zataz potem
kazał ją przenieść do innego domu. o ile w tym jednak skrupulatnie prze-
strzegał zabobonnego zwyczaju, o tyle sanr bez ż'adnych ograniczeri wy-
kraczał' przeciw ustanowionemu ptzez siebie prawu, ktÓre określało wyso-
kość kosztÓw pogrzebu'o 85. Plawo to przekroczył właśnie urządzając
wspa'uiały pogrzeb Meteili.

Ptzywiązując niewątpliwie dużą wagę do wszelkich form wrÓżb (divi-
natio) Sul|a ptagnął' mieć na nie wpĘw. WrÓżbami o charakterze politycz.
nym byĘ przede wszystkim auspicja, toteż Sulla podjął konsekwentne
działanie, ażeby staÓ się ich jedynym panem. Etapy tej polityki starał się
wykazać J. Carcopino, ktÓry uznał pełnię w|adzy nad auspicjami za przy.
gotowanie do monarchii 86. Już w latach 84-83 pr.zoflffiaficiem walki
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w ltalii Sulla zaczął'bić złote i srebrne monety. Na awersie iclr przedstawio.
na była głowa Wenus, opiekunki wszystkich Rzymian i personalnie ieh
wodza, z napisem L(ucius) Sulla. Na ręwersie zaś tytuł: imp{erator) iterQ.tm)

oraz wyobraŹenia trofeÓw zwycięskich i symboli władzy sakralnej augurÓw:
czara do ofiar (capis) i zakrzywiony kij (lituus) s7. Chociaż w tym czasie
Sulla nię był jeszcze auglrrem (tę godność kapłariską uzyskał dopiero w koó.
cu 82 r.), symboie na monetach były potwierdzeniem legalności jego
władzy jako prokonsula, ktÓry posiadał iustwn imperiunag8,

Jako dyktator i prokonsul Sulla osiągnął pełnię władzy nad auspicjami
zatÓwno w Rzymie, jak w prowincjach - domi militiaeque. Lex I/aleria
82 r. zezwalała mu jako augurowi zmieniać granice pomoerium, tzn.
w praktyce tozszerzyć granice {Jrbs, a inna ustawa dotycząca administracji
prowincji pozbawiata wszystkich namiestnikÓw prawa auspicjÓw na tzęaz
Sulli.

Sulla uważał', że szczegÓlną opieką otacza go para bogÓw: Apollo
i Węnus. Plutarch podaje, że w czasie decydującej bitwy koło Porta Collina
pod Rzymem Sulla zna|azł się w bardzo poważnym niebezpieczeristwie,
walcząc z Samnitami i Lukanami. ,,Opowiadają, że Sulla miał jakiś złoty
posążek Apollina z Delf i żę zawsze w czasie bitwy nosił go na piersi.
I wtedy takŻe go ucałował' mÓwiąc przy tym <Apollinie Pytyjski! Ty,
ktÓry Sullę Korneliusza Szczęsnego wyniosłeś już w tylu bitwach do sławy
i wielkości, chyba nie na to prowadziłęś go tutaj, by u bram ojczystego
miasta powalić na ziemię i pozivolić mu zginąć najhaniebniej wraz
z jego wspÓłobyv''atelami>'' 89.

W ciężkiej opresji wybawcą Sulli stał się zatem Apollo Pytyjski' ktÓry
pÓźniej zosta| uznany za osobistego opiekuna oktawiana Augusta. Pikan-
terii jednak przytoczonej anegdocie dodaje fakt, że złoty posążek Apollina
został zabrany z Delf złupionych bezlitośnię przez Sullę w 86 r. W czasie
oblężenia Aten wÓdz rzymski potrzebował olbrzymich Sum na szyblcie
uko czenie wojny. Wysłał zatęm swoich ludzi, aby zagatnęli najcenniejszo
wota z Epidauros, olimpii i Delf. Amfiktionowie prÓbowali uratować skarby
świątyni, a wysłany przez Sullę do Delf Kafis z Fokei zna\azł' się w trudnej
sytuacji. ,,A gdy niektÓrzy zaczęIi twierdzić, że słyszeli, jak lira w najświęt-
szej części przybytku boga wydała dźwięki, on [Kafis] może d|atego, ie
Sam w to uwierzył, amoile tylko dla napędzenia Sulli strachu przed bogiem,
donitisł mu o tym wypadku' Lęcz Sulla odpisał mu z kpinami dziwiąc się,

że nię rozumie on, iź: muzyka jest objawem radości, a nie smutku, i kazat.

mu brać śmiało to, co bÓg oddaje z radością. W tajemnicy przed Grekami

wywieziono tedy wszystkie wota [...]" no.

Plutarch potępił postawę Sulli, przypominając zupełnie inne zachowanie

się wobec świętości greckich wodzÓw rzymskich: Tytusa Flamininusa,

I\,Ianiusza Acyliusza, a takżę Emiliusza Paullusa. PrÓby obrony postawy

Sulli podjął się G. Dumćz1|, twierdząc, że w6dz działaŁ w duchu tradycji

rzymskich. Zabranię świętości helleriskich byłoby rodzajem odmłodzonej

evocatio,tak jak Kamillus w r. 396 wywiÓzł posąg Junony z WejÓw, podczas

gdy samo miasto i świątynię oddał na zniszczęttię i ograbienie 9t' B|iższa

prawdy wydaje się jeclnak interpretacja Carcopino, ktÓry stwierdził. na

temat Sulli: ,,Jego szacunek dla bogÓw był niestały i pozorny. Kiedy sza-

cunek ten mÓgłby krępowaÓ jego projekty, strząsał go z plecÓw WzIuSzę.

niem ramion, ale kiedy wyczut, że religia mogła wywrzeć na masy odpo-

rviedni nacisk celem przeciągnięcia ich na jego stronę, udawał, że jest

crrvładnięty uczuciem religijnym dtra lepszego pozyskania sobie sił i prze.
ritagl" s2,

ForÓwnywanie ograbienia Delf z evocatio Junony z WejÓw w r. 396

jest nieporozumieniem - była tu zupe nie inna epoka i inna sytuacja.

Plutarch słusznie operował przykładami z terenu samej Grecji, mniej

odległymi w czasie. Ale Tytus Flamininus \lznany został' przez GrekÓw

za pÓł.boga, natomiast grabiezca Sulla nie doczekał się żadnych honorÓw

boskich od GrękÓw. Nie miał on w sobie jakiehkolwiek elementÓw cha-

ryzmatu, ktÓry jest niezbędny dla heroizacji i ubÓstwienia - choćby o nieco

słuŻalczy m zabarwieniu.
Niemniej jednak Sulla wierzył, że jest wybraócem losu i bogÓw. Po

k|ęsce Praeneste, ostatniego ogniska oporu stronnikÓw młodszego Mariusza,
przyjf przydomek Felix (szczęśliwy). Przydomek ten, tworzył odtąd ofi-

cjainą część imienia dyk'tatora, by| tłumaczony na język grecki jako Epa.
phroditas, czyli rrlubieniec Afrodyty. Tłumaczenie dokładne łacióskiego

felix winno btzmięć jako ,,eutyches''. Sulla jednak wolał uchodzić za fawo.

ryta Afrodyty - Wenus niż Tyche, bogini zmiennego losu 93. oficjatrne

inrię dyktatr:ra btzmiato.. Cornelius Sulla imperator Felix' Taki napis

kaza| on umięścić pocl swym pozłacanym posągiem na koniu, wzniesionym

przed nrÓwnicą na Fotum 9a.

Sulla podkreślał często, że jest wybraricem losu, ktÓry zawdzięcza

sw?t SZa11Sę szczegÓlnej opiece bogÓw. Jak podaje Flutarch: ,,A gdy Metella

urodziła mu bliźnięta, clrłopca nazwarlo imienięm Faustus, dziewczynkę
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Fausta. Rzymianie bowięm wszystko, co przynosi szczęście i radość, okre.
ślają słowern faustus'' 95. Swe szczęście przypisywał Sulla szczegÓlnej opiece
Afrodyty - Wenus' ktÓra dawała pewność zwycięstwa. Kult Wenus jako
gwarantki zwycięstwa odegrał dużą rolę w ideologii wodzÓw rzymskich
ostatniego wieku republiki. W r' 81 Sulla ustanowił coroczne igrzyska na
cześć bogini Wiktorii - były to ludi Victoriae (Sullanae).

Zdaniem J. Carcopino dyktator dążył nie tylko do władzy monarclricz.
nej, 7ecz także ptzygotow'vwał swoją deifikację za życia 96. Wyclaje się,
że franouski autoT Znacznie przesadził. Wspaniały pogrzeb. Sulli w r. 87
przyplotowywał wprawdzie poźniejszą ceremonię apoteozy cesarskiej 97.

Prawdziwa deifikacja Sulli była jednak r wnieŹ niemożliwa za życia dykta-
tora jak po jego śmierci, zar wno w święcie greckim, jak w Rzyrnie. Bra-
kowało mu tych cech clraryzmatycznych, ktÓre odegrały zasadniczą ro|ę
w legendzie Scipiona Afrykafiskiego.

POZYCJA POMPEJUSZA
W pewnym stopniu kontynuatorern idei wodza jako wybrafca bogÓw

był Gnejusz Pompejusz Magnus. Uważał się on Za nowego Aleksandra
Wielkiego, do ktÓrego zbliiały go szlaki podbojÓw na Wschodzie, Trzy
triumfy obchodzone przez Pompejusza po jego zwycięstwach (80, 71 i 6I t.)
nawiązywały do dokonari }Iacedoóczyka. 'Tak np. podczas triumfu nad
Afryką Pompejusz zamierzał. wjechać do Rzynu na rydwanie ciągnionyin
przez słonie' ale musiał z tęgo zrezygnować, bo ptzy prÓbie brama okazał'a
się zbyt wąska. To wydarzenię dobrze obrazuje aspiracje Fompejusza,
ktÓry clrciał być podziwiany i wywyższony' ale jednocześnie pragnął, aby
wszystkie nadzwyczajnę zaszczyty były mu ofiarowywane dobrowolnie.
Z taką postawą władcÓw i ludności spotkał się Pompejusz na Wschodzię,
gdzie m gł się czuć prawdzirvym pÓŁbogiem. Intencje wodza rzyrnskiego
zrozumiał' dobrze pokonauy krÓl Annenii, Tigranes, ktÓry miał oświadczyć:

',Nie 
przynosi bowiem ha by klęska zadanaprzezmę,Ża, ktÓrego bogow'ie

zabra ają zwyciężyć, i nie zniesławia zwiętzchnictwo człowieka' ktÓrego
opatrzność wyniosła ponad wszystkich'' 98.

Na Wschodzie mÓgł Fompejusz uwaŻać się za ,,krÓla krÓlÓw'', Agarnein-
nona, za nowe wcielenie Aleksandra Wielkiego; inaczej jednak przedsta-
wiała się jego sytuacja po powrocię do Italii, gdy rozptlścił swe wojska wy.
lądowawszy w Brundizjum (62 r.). Senat ptzyznał' mu wprawdzie prawo
do trzeciego triumfu i wyjątkowo długie sryłplicationes, ale nie był skłonny
do uznania nadzwyczajnej władzy wodza i nie chciał zatwięrdzić jego za-

rządzeil na Wschodzie. Pompejusz zdawał. sobie sprawę, że mieszkaficy
Rzymu niechętnie patrzyti na Zewnętrzne odznaki wywyższenia, totei
tylko raz skorzystał z przyznanych mrr w 63 r. nadzwyczajnych przywile.
jÓw (było to prawo do noszęnia podczas igrzysk cyrkowych złotej korony
i stroju triurnfat'ora, na przedstawieniach scenicznych zaś - togi bramo-
wanej purputą i ilctej korony) 99. W przeciwieóstwie do Cezara Pompejusz
starał się dział'ać, ostrożnie i nie drażnić opinii publicznej. W sprarvach
religijnych ogtantczył się w Rzymie do intensyfikacji budowuictwa sakral.
nego. Nie zdał'ał' przecivrstarvić Cęzarowi wyrazistej koncepcji politycznej
i religijnej. W rezultacię nie stat się ani jedynowładcą, ani bogiem.

NOWATOR.STWO RELIGIJNE CEZAR.A

Gajusz Juliusz Cezar był' nowatoręm w każrlej dziędzinie, na ktÓrą
miał wpływ, twÓrcą śmiałych koncepcji politycznych, społecznych i ręli.
gijnych. Zdanięm S. Weinstocka był on twÓrcą nowej polityki reiigijnej,
ktÓra wyprzedzała i przygotowywała batdziej ostrożną reforrnę leligii
rzymskiej zrealizowaną przez Arłgusta 100. Nieporozumieniem jest trakto.
wanie Cezara jako niedowiarka lub nawet ateistę. Nikt spośrÓd staro-
żytnych nie stawiał mu zatzutu ateizmu. Badagza nowoŹytni opierali
swoją opinię o poglądach religijnych Cezata głÓwnie na jego sławnej wypo.
wiedzi poclczas posiedzenia Senatu w 63 r., kiedy to decydowano o losach
uwięzionych katylinarczykÓw'

Urzędujący konsul Marek Tulliusz Cicero ż'ądat kary śrnierci d|a zdę.
maskowanych spiskowcÓw. Cęzat, desygnowany na pretora w r' 62, wy.
głosił bardzo zręczne przemÓwienie, ktÓre miało na celu zarÓwno potępie-
nie zwolennikÓw Katyliny, jak i ocalęnie ich życia' Zgodnie z relacją Sallu.
stiusza Cezar sformułował swÓj pogląd rł' sposÓb rrastępujący:

,,Co do kary, jeśii o mnie tdzie, to muszę powiedzieć zgodnie z tym,
co jest w istocie, żę w b<llu i rrieszczęściach śrnierć jestwypoczyrrkiem, a nie
męką: pozanią nie ma już miejsca ani na troskę, ani na radość ['.,l. CzyŻ
więc jestem za tyrn, żeby ich puścić wolno i polviększyć w ten sposÓb
armię Katyliny? Bynajmniej. Ale taki jest mÓj wniosek: skonfiskowai na.
leży ich pieniądze, a ich samych trzymac w więzieniu w tyclr rniastach
rnunicypalnych, ktÓre mają najwięcej środkÓw bezpieczefstwa''101.

Przemawiając po Cezatze M. Porcjusz Kato domagat się stanowczo
śmierci katylinarczykÓw. W sposÓb ironiczny nawiązat. do wypowiedzi
swego przedmÓwcy, ktÓrego byŁ zawsze zagorza|ym przeciwnikiem:
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,,Plęknie i składrrię przed chwilą rozprawiał w tym gronie Gajus Cezar

o życirr i śmierci, uwazając,jak sądzę, zabajki to, co się opowiada o życiu
pozagrobowym, mianowicie, że tam ludzie ź|i oddzie|ęni od dobryclr za-
mieszkują okolice wstrętne' puste, ohydne i grozę bUdzącg'' roz.

Nie postawił jednak Kato zarzutrr ateizmu Cezarowi, bowiem jego
pogląd na iycie pozagrobowe podzle|ała Zapęwnę większość obecnych
na sali senatorÓw. Rzymianie w dalszym ciągu nie mieli sprecyzowanych
wyobrażeó o losie człowieka po śmierci. Froblem ten, jak powiedziano
wyż'ej, pasjonował Cicerona usiłującego zna\eźć jego rozwiązanie dzięki
filozofii greckiej.

Cezat był' niewątplirl'ie człowiekiem myślącym w sposÓb racjonalistycz-
ny, jak wielu przedstawicieli elity intelektualnej okresu schyłku reprrbliki.
Lekceważył przesądy i złowrogie prodigia, zwłaszcza gc1y przeszkadzały
mu one prowadzić działania wojenne lub realizować reformy. Urniat
takŻe zręcznie interpretować niepomyślne znaki na swoją korzyść. Znany
np' dobrze jest fakt, że po lądowaniu w Afryce w 46 r. Cezar potknął się
i upadł na brzegu. Wykazał jednak szybki refleks - objąwszy zienrię
zawołat,,teneo te Africa,, (Mam cięteraz w swych rękach, Afryko), zapo-
wiadając w ten sposÓb ptzyszte zwycięstwo 103. To racjonalistyczne podejście
do wrÓżb i wszelkich wrÓżebnyclr znakÓw nie prowadziło jednak Cęzara
do lekceważerria religii. Nigdy nię kwestionował istnienia tradycyjnego
świata bogÓw i docęniał w pełni znaczęnje propagandy religijnej., szcze-
gÓlnie potrzebnej w epoce niepokoju i zamętu. Cęzat rozumiał, ż'e wspÓł.
czesne mu społeczeóstwo potrzebuje nie tylko nowego ustroju, a|ę takżLe
nowej religii.

WspÓłcześni uczęni reprezentują roż,nę oceny celÓw politycznych
Cezara, a takż'ę jego dążenia do wywyższenia religijnego własnej osoby.
Ziwi Yavetz w niedawno c'publikowanej, bardzo interesującej książce 10a

podzielił badaczy cęzatyzmu na 4 podstawowe grupy. Fierwszą grupę
stanowili obroricy koncepcji monarchii hellenistycznej (E. Meyer, J. Carco-
pino, E. Pais, N. A' Maszkin) 105, drugą minimaliści (Ronald Syrne i inni
uczeni angielscy) 106, ttzecią rewizjoniści (w. W. Fowler, J. Vogt, K. Kraft,
W. EhrenbęIg, F. Taeger, J. Dobesch, S. Weinstock i A. Alfcildi; toz _
ta grupa jest szczegÓlnie interesująca dla niniejszych rozwazan, porrieważ
badaczę ci przyjęli dążenie Cezara do ubÓstwięnia' Czwaftą grupę według
klasyfikacji Z. Yayętza stanowią sceptycy (C. J. Classen, E. J. Eickerman,
C. Habicht, Helga Gesche, Christian Meięr i inni uczeni niemieccy, jak
rÓwnież Arnerykanin H' Collirrs) 108.

W polityce religijnej CezaramożLnawyrÓżnić dwa okresy. Pierwszy z nich

tozpoczs' się w 68 r. p.n'e., kiedy to podczas pogrzebu swojej ciotki
Jrrlii, wdowy po Mariuszu, Cezar wygłosił pochwalną mowę ku czci zmar-

łej cznajmiając: ,,RÓd mej ciotki Julii po kądzieli od krÓlÓw się wywodzi,
po nrieczu zaś z samymi bogarni nieśrniertęlnymi jest spokrewniony. od
Anka Marcjusza pochodzi rod MarcjuszÓw KrÓlÓw (Marcii R'eges), kto-
rych nazwisko nosiła matka; od Wenery pochodzą Juliusze,do ktÓrych
rodu nasz dom się zalicza. Jest więc we krwi naszej i majestat krÓlÓw,

kt rzy najwięcej Znaęzą wśrÓd ludzi' i świętość bogÓw, ktÓrych wtadzy
pclr1legają sami krÓIowię'' 109. Podkreślone w tej rnowie pretensje genealo.

giczne JuliuszÓw sięgały przez Julusa-Askaniusza do Eneasza, syna Wenus.
Naturalną konsekwencją było uznanie Wenus za bÓstwo opieku cze Cezara

i jego rodu otaz zapoczątkowanie kultu Venus Genetrix, ktÓrego ukorono-
waniem była budowa świątyni na Forum Julium. Grunt na tę świątynię

wykupił jaż Cezat w r. 54 podczas wojny w Galii' a ślubował sanktuarium
zapewnę w r. 48' Przejął lansowany dotąd przez Fompejusza kult Venus

Victrix i takie hasło dał swym legionom pod Farsalos (hasłem Pompejusza
stał się Hercules Inł,ictus),Venus Victrix zespolila się w koncepcji Cezara
z Yenus Genetrix. Dedykowanie świątyni dla tej ostatniej zostało rrświetnio.

ne zorganizowaniem zawodÓw chłopcÓw zwanych Troiae lusu,s, kt6te
nar'r.iązywały do trojariskich tradycji Węnus Rodzicielki i rodu Juliusz<jwuo.

Ważnym wydarzeniem w życiu Cęzara stało się objęcie ptzeze ' w r. 63

stanowiska ponti'fex rnaximus w wyniku przywrÓconych wyborÓw paprzęZ

tribus. Clrociaż konkrrrentami Cezara byli konsularowie popierani ptzęz

nob{litas (P. Serwiliusz Isauricus oraz Kw. Lutacjusz Katulus), to jednak

zwyciężyt on w wyborach i do korica Życia zachował znaczny wpływ na

sprawy religijne w paristwie rzymskirrr 1rr. po funkcji tej przywiązywał'
duż4 wagę, o czym może świadczyć tytulatura na inskrypcjach 112.

CZy CE.LAp. D^iYŁ Do sWEGo UBÓSTWIENIA
ZA ŻucIA?

Nową politykę religijną Cezar zapoczątkował'jako dyktator, od r. 46

po bitwie pod Thapsus, w szczegÓlności zaś po bitwie pod Mundą w 45 r.

Dopiero w tym okresie mÓgł skoncentrować swą działalność na sprawach

rvelvnętrznych paristwa, ustalęniu swojej pozycji politycznej i religijnej.

S' Weinstock sądzi' Że Cezar dąŻył' do jawnego ubÓstwienia za Życiall3.

Trudno jest jednoznacznię uznac tę tezę lub ją odtzucić, bowiem nasze
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infornracje na ten temat Są skąpe i opierają się głÓwnie na źrldtach poźniej-
szyclr, Swetoniuszu i Kasjuszu Dionie, ktÓrego opis jest nie zawszę dokładny'
Autorzy ci cytują zwykle jednocześnie honory krÓlewskie i boskie, ktÓrę
zostały ofiarowane Cezarowi. Jak podaje Swetoniusz:

,,Nie tylko bowiem nadmierne przyjąt godności: konsulaty, jeden pc*
drugim, dyktaturę dożywotnią, nadzat nad obyczajami, nadto przed, nazwi-
skiem tytuł Irrrperatora, przydornek ajaa ojczyzny' posąg własny wśrÓd
posągÓw krÓlÓw, podwyższenie na orchestruę. Pazwalał takze przyznawać
sabie zaszczyty wręcz nadludzkie: zł.atę krzęsto w kurii i w sądzie, wÓz
procesyjrry (dla bogÓw) i nosze dla swego posągu podczas uroczystości
cyrkowych, świątynie, ołtarze, posągi własne obok boskich, wezgłowie
(pulvinar). kapłana (Jł,amen),luperkÓw i jeden miesiąc zgodził się nazwać
od swego imienia'" r14.

Appian uzupełnia ten przekaz w sposÓb następujący: ,,IJchwalono też
wybudować mu wielę świątyfi jako bogu, a nadto świątynię poświęconą
jemu i bogini łagodności (Clementia), w kt<5rej ustawiono ich posqgi łą-
czące swę dłonie w uścisku', 115. Inforrnacja d,otycząca świątyrri bogini
Clernentia i Cęzara tącznie jest potwierdzona przez przekaz Kasjusza'
Diona, ale Plutarch mÓwi tylko o przybytku bogini Łagodności 116.

Najwięcej informacji o boskim kulcie dyktatora, niestety mało dokład-
nych, a czasem nawet sprzecznych ze sobą, podaje Kasjusz Dio' Według
jego relacji po bitwie pod Thapsus clla uczczenia zwycięstwa Cezara unrie-
szczono w świątyni kapitoliriskiej jegcl wÓz bojowy - naprzeciwko posągu
Jowisza, obok zaś brązowy posąg samego Cęzara stojącego na globie ziem-
skim z napisem ,,pÓł.bogu'' - !p'i$eoc 117. Trudno jednoznacznie określić,
jaki termin łaciriski odpowiadał temu określęniu.

Naiwiększa kumulacja zaszczytlw boskich przypada na ostatnie mie-
siące życia C,ęzata - po bitwie poc Mundą' Jego krzesło i złoty wieniec
były niesione na igrzyska i do teatru jak symbole bogÓw, sam zaś Cęzat
mÓgł nosić stale strÓj triumfatora; miesiąc Quinctilis nazywał się teraz
Iulius i utworzono kolegium Luperci Iulii. Posągi Cezara umieszczono
we wszystkich świątyrriach Rzymu i zezwolono na bicie rnonet z jego wize.
runkięm 1r8. Dotychczas na nronetach przedstawiono tylko bogÓw i ich
symbole. IJkoronowaniem tych zaszczyt1w było według relacji Kasjusza
Di o n a uznanię Cęzar a za b o ga j ako I up i t e r I u l iu s i w y znaczenie kapłanem te g o
ku|tu (fiamen Dialis) Marka Antoniusza 1r9. S. Weinstock przyjrnuje tę
re]ację za wiarygodną, ale kwestionują ją inni badaczę12'. Nie zachodzi
potrzeba brania tekstu Kasjusza Diona dosłownie, ponieważ dysponujemy

szczęśliwie przekazem Cicerona, ktÓry był naocznym świadkiem tych wy-
darzę6.

Cicęro w drugiej filipice, wypowiedzianej wkrÓtce po 19 wrześnl,a 4Ą r.,
zarzucił' Antoniuszowi zaniedbanie funkcji kapłana Boskiego Juliusza,
r,vspominając, jakie to zaszczyty uzyskał Cęzar: ,,pulvinar, simulacrum,
fastigium, flaminełn2 Est ergo flamen, ut lovi, ut Marti, ut Quirina, sic
divo Iulio M. Antonius? Quid igitur cessas? Cur non inaugurayis't" Lzr.

Cioęro potwierdził zatem ustanowienie kultu Boskiego Juliusza (Divus
trrłłius, nie zaś Iupiter trulius) i powołanie na jego kapłana Antoniusza. Byłby
on Zatem flamen Divi lulii, a nie flamen Diclis, jak mylnie sformułował
Kasjusz Dio. Świadęctwo Cicerorra jest poważnym argurnenterrr na tzęcz
wprowadzenia kuitu boskiego swej osoby pTzez samęgo Cezara' Jęst to
zupełnie rnożliwe w świetle innych śmiałych jego posunięć, kształtowania
jawnych form jedynowładztwa i lekceważenia tradyc.ji republikaóskich.
Niewątpliwie Cezar przygotował swÓj kult pośmiertny. Lud oddawał mu
cześć jako bogu w miejscu, gdzie spalono jego zwłoki 122. Nastroje te wyko.
rzystał w pełni nrłody spadkobierca Cęzata oktavrian. W lipeu' gdy obcho-
dzit uroozyścię Ludi Victoriae Caesaris, ukazał'a się kometa, lctÓra świeciła
przez 7 dni. ,'IJwierzano, że to dusza Cezata, przyjętego do rrieba. Z tej
przya,Zyny przedsta'wia się go odtąd na wizerunkaah z gwiazdą nad głoyyą''rzs.
oficjalny kult Boskiego Juliusza jako boga pa stwowego został u$tano.
wiony ptzez trivrnwirÓw w r. 42; uchwaiono dlari świątynię'i kapłana.
objęcie tego stanowiska Antoniusz mr5gł teraz uraczyście inaugurować 124.

Nowatorstwo Cezara przejawiło się także w lansowaniu kultu wielu
bÓstw utworzonych z rrbÓstwienia personifikacji i pot4częnia iclr z imię-
triem Cezara' Były to np. Clementia Caesaris, Fortuna Cgesąri,s i Victaria
Cacsaris, na ktÓrej cześć odbywały się ludi. Większ ość z tych nowych bÓstw,
jak rviele jeszcze innych innowacji religijnych, zostala poźniej włąozona
do programu reform religijnych Augusta 12t.

Nowatorstwo religijne Cęzara odpov''iadało potrzebom epoki, ktÓra
p";zeżywał.a kryzys starych wartości i poszukiwała nowyclr rozwiązan -w cziedzinię spraw politycznych, społeczno-ekonomicznych i retigijnych.
Sclryłek republiki nię oznaczał zatern upadku religii, tylko jej istotne
przeobraŻenia.
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EPOKA AUGUSTA

PR.OGRAM RET,IGIJNY AUGUSTA

oktawian August był powszechnie uważany za tw6rcę odnowy re.

Iigijnej, ktÓra nastąpiła po okresię sceptycyzmu, upadku starych wierze

i moralności. W rozdziale poptzedzającym starano się wykazać, że schylek ''

republiki nie był okresem całkowitego upadku religii, |ecz rozpoczynał jej,

zasadnicze przemiany, otwierał nowe perspektywy je.j rozwoju. S. Wein.
stock zamierzat napisać książkę o polityce religijnej Augusta; wstępny jej

rozdział o Cęzatze rozrÓsł się w dzieło liczące ponad 600 stron druku.

W trakcie pisania ,'wstępu'' autor doszedł do wniosku, żrc prawdztlvie ory-
ginalną politykę religijną stworzyt .Iuliusz Cezar, kiedy zapoczątkował

w śmiałej formie większość nowych kultÓw i instytucji religijnych, przeję.

tych pÓźniej przez Augusta 1.

Zachowt4ąc pewie4 dystans wobec ,,rewo1ucyjnych,, tez Weinstocka
na|eży jednak zmodyfikować obraz Augusta jako reformatora religijnego.

Nie działał on w prÓżni religijnej, a elementy nowe (zapoczątkoyane w więk.
szości przez Cezara) wprowadzał powoli i stopniowo. MÓgł sobie pozwolić
na ten ewolucyjny charakter reform i możliwość przyzwyczajania do nich
społecze stwa, rządzit bowiem samodzielnie ptzeszło czterdzieści lat,
gdy Cezar dysponował tylko kilkoma miesiącarni pokoju' Idee Augusta
wyrosły dzięki autentycznemu wzrostowi religijności, ktÓry zaznaczył. się

zwłaszcza w okresie długich i krwawych wojen domowych. August wyko-

rzystał te nastroje i swoją politykę religljną dostosował głÓwnie do potrzeb

e|ity tządzącej (ordo senatorius i ordo equester), ktÓra miała się odrodzić
przez powrlt do mores maiorum, regularnego Życia rodzinnego i dawnej

pobożności.
Program odrodzenia starej religii rzymsko-italskiej odegrat tei waźną
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rolę propagandową w okresie konfliktu z Antoniuszem i Kleopatrą. Za.
sadnicze znaczęnię miały tu posunięcia oktawiusza skierowane przeciwko
kultom wschodnim' zwłas zcza zaś religii wywodzącej się z Egiptu. W I w.p.n.e.
cieszył się już dużą popularnością w Rzymie i Italii kult Izydy, ktÓry swo-
bodnie rozwijał się w okresie Cezara. Kontynuując idee dyktatora trium.
wirowie ślubowali w r. 43 wybudowanie świątyni Izydy w Rzymie. Zwy-
cięski oktawian cofnął to przyruęazenię i kazał usunąć wszystkie kaplice
egipskiej bogini z Rzymu. W r. 28 p. n. ę. zakazano budowy w granicach
Urbs świątyó poświęconych bÓstwom wschodnim, w r. 2| zaś M. Wipsa.
niusz Agryppa, posłużywszy się naruszenięm ustaw z r. 28, przesunął tę

-oranicę o milę 2.

Bitwa pod Akcjum stała się momentem przełomowym w polityce re.
ligijnej. Traktowano ją jako zwycięstwo bÓstw starorzymskich i zromanizo-
wanych greckich (szczegÓlną rolę wśrÓd nich miał odegrać Apollo) nad
bÓstwami Niiu i złowrogą władczynią Egiptu Kleopatrą. Zwycięstwo to
zostało powitane w Rzymie z autentyczną radością, co znalazło swe od-
bicie w utworach Horacego, Wergiliusza i Propercjuszas, propaganda
zaś zwycięzcy wyraziła się najlepiej w sęrii monet o tematyce religijnej a.

Po powrocie oktawiana do Rzymu w r. 29 podkreślano rangę zwycięs{wa
pod Akcjurn przez obtzęd zwany Augurium Salutis 5 

- wrÓżbę ocalenia,
kt6rą rol'ożna było zorganizować tylko w warunkach całkowitego spokoju
w paóstwie, oTaZ ptzęz zamknięcie bramy Janusa 6' dokonane trzykrotnie
za rządÓw Augusta.

R.EORGANIZACJA KULTU

Najbardziej niewątpliwe są osiągnięcia Oktawiana Augusta w dziedzi-
nie reorganizacji kultu i budownictwa o charakterze religijnyrn. Starał się
on przywrÓcić, do fycia i umocnić autorytet staryclr kolegiÓw i stanowisk
kapłaóskich. Sam oktawian był członkiem wszystkich spośrÓd czterech
wielkich kolegiÓw religijnych: pontifices, augures, quindecemviri sacris

faciundis i septeruviri epulonum1. Starał się o przywrÓcenie powagi i so-

lidarnego działania tych grup, ktÓre miały zasadniczy wPływ na cało-
ksztatt polityki religijnej. Podejmując w t. 32 wojnę przeciw Kleopatrze
Oktawian wypowiedział ją jako fetialis populi Romani8, przywtacając
w ten sposÓb rangę starej instytucji fetiales i starając się udowodnić, że

nowa wojna miała w pełni charaktęr bellum iustum et ptum.

Po bitwie pod Akcjum zwycięzca podjął szybko krok w kierunku
reotganizacji oficjalnych obrzędÓw religijnych i nadania im nowego cha-



rakteru. Wznowiona została działa|ność kolegiÓw: Sodales Titi, Fratres
Arvales i LuperkÓrv. Były to stowarzyszenia zapomniarre i znaczenie ich
było mało zflane. SzczegÓlnie mało wierny o Sodales Titi. Wskrzeszenie
Fratres Arvales wiązato się z polityką Augusta dotyczącą odnowienia
i upowszechnienia się wśrÓd Rzymian tradycji pracy na roli. odrodzeniem
ircorganizacją tego bractwazajął.się oktawian jako jego członek i magister 9.

Bardzo niewiele wiadomo o działalności Braci Polnych w czasach republiki.
obszerne informacje na ich temat pochodzą z czasiw Augusta, kiedy to
aktywność Fratres Arvales nie ograniczała się do nabożeristw publicznych
celem zapewnienia dobrych plonÓw. Mieli oni teruz czynić śluby za po-
myślność cesarza,jego rodziny i paóstwa. F'ratres Arvales czclli szczegl|nie
boginię Dea Dia, obok niej występuje w pieśniach bractwa dtugi rząd in.
nych bÓstw, z ktÓtymi wiązały się starania o wzrost ziemiopłodÓw 10.

Bractwo |iczyło 12 dożywotnich członkÓw, zattacito w znacznym stopniu
swÓj wiejski charaktęr skoro węszli dori sam princeps i członkowie jego
rodziny i1. Podkreślano jednak archaiczny i rolniczy charakter stowarzysze-
nia, ktÓry wyrażał' się m. in. w tym, że magi'ster Fratres Arvales sprawowat
nadal swoją funkcję od SaturnaliÓw do SaturnaliÓw (rrastępnego rolniczego
roku).

Kolejnym dowodem na zainteresowanie Augusta odnawianiem sta-

rych tradycji jest przywrÓcenie roli LuperkÓw. Nie Są Znane szczegÓty
reformy przeprowadzorrej przez princepsa; ze świadectwa Swetoniusza
wynika tylko, że August zabroni| uczestnictwa w Luperkaliach ,,młodzi-
kom bezwąsYm'" lz.

Zasadnicze zmiany w organizacji kultu mÓgł August wprowadzić
dopiero po objęciu w |2t' p.n.e. funkcji pontiJbx maximus, ktÓrą do
śnrierci pełnił M. Emiliusz Lepidus 13. Jako najwyŻszy kapłan sprawował
odtąd August m. in. szczeg5|ny nadzÓr nad kultem Westy' Starat się on
odrodzić pozycję społeczną westalek i zachęcić przedstawicieli najznako.
mitszych rodzin do oddawania swych cÓręk na służbę Westy 1a. oddał
westalkom domus publica, ktÓry służył dotychczas głÓwnemu pontyfikowi
jako mieszkantę. Przeznaczył natomiast część Swego nowego domu na Pa.
latynie na cęle publiczne, dzięki czemu spełnił wynraganie, że pontifex
maximus winien mieszkać in loco publico 15. Aie już w r. 72 p. n. ę. poświęcił
nową świątynię Westy na Palatynie połączottą ze swoim domem. W ten
sposÓb westalki staty się jednocześnie opiekunkami ogniska domowego
cesarza i ogniska paristwowego. Dzięil poświęcenia palatyriskiej świątyni
Westy (28 kwiecieó) został wł4czony do tzw. feriae publicae 16 obok dnia

objęcia ftlnkcji pontifexa maximusa przez Augusta. Stopniowo stara
śrvi4tynia Westy na Forurn traciła swoje znacztrie, a wzrastaŁa rola nowej -nalatyiiskiej, ktÓra obok wzniesionej świątyni Apollina stawała się cen-
trrrin sakralnym paristwa rzymskiego.

Jako porrtifex maximus nrÓgł August obsadzić stanowisko kapłana
Jowisza -:_ fi{łmen Dialis11 , ktrjre wakowato prztz 75 |at. Funkc.ia ta, mitno
jej bardzo zasztzytnęgo charakteru była niepopu|atnazę względu na uciążli-
vly ceremoniał i utrudnienia w karierze politycznej. August zdałał' obsadzić
i<-l stanowisko wprowadziwszy pewne uproszczenia przepisÓw obowiązu.
j4cyclr kaptana Jolvisza 18. PrzywrÓcenie pełnego składu flamines maiores
mieło zasadnl'czę zmaczenie dla odroclzenia starrlch krrll.Órv.

"'-"??Tfi J#t"śS* 
*""'^"o*

Frogram odnowy zaniedbanych kultÓw ojczystych realizował August
przez intensywnę budownictwo sakralne - budowę nowych i odbudowę sta-
rych świątyri 19. W swej oficjalnej relacji zwanej Res gestae divi ,Augusti
podaje, żę w czasie piastowania szÓstego konsulatu, tzn. w r. 28 p. n. e.,
odbrrdował i poświęcił Łlogom w sumie 82 stare i nowę świątynie. WśrÓd
odbudowanych a zaniedbanyoh i podupadłych świątyó znalazł się m. in.
przyłrytek bogini Juwentas, ktÓrej kult poszedł w zapomnienie. Świątynię
tę August odbudował potaz drugi po poiatze w r. 16 p. n. e.20 odrodzenie
kultu Juwęntas wiąże się niewątpliwie z dążeniem Augusta do ,,odmłodze.
nia"' Imperium, ktÓre zna1'azło wyraz także vr powierzeniu wnukom i przy-
blanym synom, Lucjuszowi i Gajuszowi, funkcji principes iuventutis,
czyli naczelnikÓw arystokr aty cznej or ganizaeji mł'o dzieży miast a Rzymu.

WśrÓd innych odbudowanych przez Augusta świąty znalazły się
sanktuaria na .Ąwentynie: Minerwy' Junony i Jowisza Oswobodziciela.
Odbudowana takirc świątynię Kwiryna utożsamiatrego z Romulusem jako
założycielem miasta, a rÓwnież świątynię Jowisza z przydomkiem Fere-
trius, kt remu triumfatorzy składali spolia opima; traelycja ta wywodzi
się według Liwiusza od Romulusa, pierwszego budowniczego tej świątyni
na, Kapitolu 21. Kult R.omulusa uzyskał nowy blask za panowania .Ąugusta,
a jego śmierć (uniesienie do nieba) stała się wzolem dla apoteozy cesar-
skiej 22. To przygotowanie apoteozy na podstawie tradycji Rornulusa wiąże
się rÓwnież z odrzuceniem koncepcji innej apoteozy, kt6rą dawała śmierć
Herkulesa na gatzę oeta. August jednak zrezygnowat z wykorzystania
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postaci Herkulesa' zatiwno w teologii zwycięstwa, jak w przygotowaniu
apoteozy cesarskiej. Decyzja ta miata, j ak sądzi R. Schi|ling,3, w znaczny m
stopniu motywy osobiste. August usunął na da|szy plan Herkulesa Nie-
zwycięŻonego, mimo jego wielkiej popularności w okresie schyłku repu.
bliki, porrieważ, bog ten był osobistym opiekunem M. Antoniusza (po.
przednio zaś Gn' Pompejusza); Herkulesa musiał zatem zastąpić częściowo
Romulus, częściowo zaś odrodzony Mars. odnośnie Romulusa August
lansował tezę, Że był on pierwszym założycietem Rzymu, August zaś dru-
gim. Odbicie tej ideologii odnajdujemy na Ara Pacis, gdzie przedstawiono
mit o zał'oż'eniu Rzymu.

WśrÓd odrestaurowanych i zbudowanych przez ,Ąugusta świątyrl
nięwięlę było wzniesionych od podstaw. Nowe świątynie wyrÓżniały się
swą wspaniałością oraz byĘ związane z teologią władcy i chwałą domu
cesarskiego. W czasie wojny z Kantabrami August ślubował świątynię
dla Jowisza Grzmiącego (Jupiter Tonans) 2a. Cztery inne nowe świątynie
by|y związane z kultem domu julijskiego. W t. 29 p, n. ę. zostata dedyko-
wana świątynia boskiego Juliusza (Divus lulius), ktÓrą zbudowano na Forum
Romanum, między odbudowaną Bazytiką Emiliafiską a starą świątynią
Kastora i Polluksa. obok świątyni, jeszcze w tym Samym roku, stanąt

łuk triumfalny ku czci zwycięzcy spod Akcjum 23. D|a kontynuacji polityki
Cezara zasadnicze znaczenię miało ukoóczęnie na Forum Caesaris budowy
świątyni Venus Genetrix, matki Eneasza i prarcdzicielki rodu JuliuszÓw.

Augustowi ogromnie za|eżato na umocnieniu tej tradycji, ktÓrej uwięticze-

niem stała się Eneida Wergiliusza.
Dwie najwsp ania|sze świątynie poświęcił August bogom, ktlrzy odgry.

wali naczelną rolę w jego panteonie; byli to Mars i Apollo. Świątynię dla
Marsa z przydomkiem Ultor (Mściciel) ślubowaloktawian jako triumwir
w t.42 p. il.o., w czasie bitwy pod Filippi26. Budowa trwata ponad 40lat
i dopiero w r, 2 p. n. e. mÓgł August uroczyście dedykować świątynię
w centrum nowo wzniesionego Forum Augusti; poźniej ją jeszcze rozbu.
dowywał. Tymczasem uległa wzbogaceniu idęa Marsa Ultora. Miał on
być juŻ nie tylko mścicielem za śmierć Cezara, a|ę takżę patronem zemsty
na wrogach Rzymu, z ktÓrych najważniejsi byli Partowie. Po klęsce Kras.
susa pod Carrhae, a następnie niepowodzeniach M. Antoniusza w walce
z Pafiam| wyrośli oni w opinii społecznej na głÓwnych nieptzyjacioł Rzy-
mu27. Z tego względu August tlznat za swÓj podstawowy obowiązek
odebranie utraconych insygniÓw legionowych Partom, co udało się osiąg-
nąć drogą dyplomatyczną. w r. 20 p. n. e. Tyberiusz ptzywioz} odzyskane

orły legionowe do Rzymu; poświęcono je na Kapitolu Marsowi Mścicie.
lowi i złożono w świątyni Jowisza do czasu zbudowania świątyni Marsa,
ślubowanej pod Filippi. Dla uświetnienia tego faktu emitowano serię mo.
net 28. Po uroczystym przeniesieniu znakÓw legionowych do świątyni
Marsa Ultora August polecił bić denary, ktÓre prezentowały nie tylko
fakt odzyskania symboli wojskowych, ale także samą świątynię.

Budowa tej wspaniałej świątyni trwała wyjątkowo długo, ponieważ
wprowadzano do niej cotaz to nowe elementy kształtującej się ideologii
pryncypatu. W ostatecznej formie w świątyni zbudowanej zbiatego marmuru
pochodzącego z T'una zobtazowano całą chwalebną historię Rzymu.
trJmięszczono przed nią posągi znakomitych Rzymian z ubiegłych stuleci,
atakię postać Eneasza i jego potomstwa aż do Cęzara 29. Ponadto świątynia
uzyskała specjalne przywileje, ktÓre w czasach republikafiskich były zwią.
zane z sanktuarium Jowisza na Kapitolu. W świątyni rniał senat podejmować
decyzje o wojnie i triumfach, triumfatorzy ofiarowywali w niej trofęa ze
swych zwycięstw, a także znaki legionowe 30. W świątyni Marsa Ultora
składali ofiary członkowie rodziny cesarskiej, gdy osiągnęli pełnoletność.
Stąd, po złożLenil ofiary, wyjeżdż,ali namiestnicy do swych prowincji'
Wszystkie te przywileje spowodowaty, żze nowa świątynia stała się rywalką
świątyni TrÓjcy KapitolióSkiej.

W trakcie budowy świątyni Marsa Ultora zarysowywała się coraz
wyraźniej nowa rola Marsa w panteonie Augusta. Miał się on stać głÓwnym
bogiem opiekuriczym wbjny i gwarantem zwycięstwa, zastąpić w tej roli
usuniętego w cieri Herkulesa. Popularność Marsa w okresie schyłku re-
publiki była niewielk a, toteŻ August musiał wtożyÓ dużo wysiłku , aby oży-
wić bladą dia wspÓłczesnych postać Marsa3l. Jego wywyższenie wiązało
się ponadto z nową ro1ą Romulusa jako syna Marsa. Powiązano ich
kult z boginią Wiktorią, ktÓrej podstawy stworzył jużL Cezat ' Legenda o W,ty-
cięstwie Romulusa nad Akronem stała się punktem wyjścia do związania
go i Marsa z koncepcją Victoria Augusti.

KU[-T APoLLINA IJEGo ŚWIĄTYNIA

Bogiem, ktÓry byt niewątpliwie najbtiższy Augustowi i spełniał rolę
jego osobistego opiekuna, był Apollo. Jak wynika ze studiÓw J. Gagć32
apollinizm Oktawiana ukształtował się już w latach 4f-32 i wiąza.ł się
ściśle z atmosferą przepowiedni o odnowięniu wieku. Decydujący był dla
Oktawiana rok 36 P. tr. 0., ktÓry przyniÓsł zwycięstwo nad Sekstusem,
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Fompejuszem i odsunięcie od władzy Lepidusa. Piorun zniszczył wÓwczas
na Falatynie część domu Oktawiana, ktÓry śluirowałwznieść w tym rniejscrr
świątynię dla Apollina. W r. 3l nast4pił,,cud'' Akcjurn, kiedy to na dziobie
okrętu oktawiana nriato się ukazać olśniewające światło, a sam Apollo
Actius ranił swymi strzałami bogÓw nieptzyjacioł,

Taka była .rversja oficjalna Z\Nylięzcy, ale więle świadectw wskazuje na
ta, że o regłwłm Apollinis walczono już wcześniej. Zapowiadała je czlvarta
ekloga Wergiliusza, napisana w r. 40 p.n.e. Strorrnik i bliski wsp<5łpra.

cownik Antoniusza, G. Sosjusz, ktÓry walczył przeciwko Fartom, wybrał
ry latach 34-33 świątynię Apollina w R'zyrnie, położoną na prata Flarninia
(był to jedyny obiekt sakralny poświęcony Apollinowi w stolicy), aby ją
ptzyozd,obić zdobyczalni wojenny'mi. Umieścił tam także ciekawy posąg
Apollina zabramy z sanktuariurr w Seleucji. W okręsię cesarstwa nazywa\7o

dawną świ4tynię Apollina - Sosianus, dla odrÓżnienia jej od Palatinus.
Oktawian, wkrÓtce po zwycięstwie pod Akcjurn' udzielił amnęstii Sosju-
szowi i włącąĄ. go do swego pfogramu apoiliriskiego" Stara śwlątynia
(Apollo Sosianus) zost'ała odtrudowana i ozdobiona w stylu zupełnie po.
dobnym do nowej wspaniałej świątyni palatyóskiej.

Tak więc całokształt wysiłkÓw Augusta, ktclry wysunął na pierwsze
miejsce kult Apollina, wiąż'e się głÓwnie z wiarą w jego władzę nad prze-
powiedniami i obietnicą nowego złotego wieku. Konsekwencją tej roli
wielkiego boga greckiego, nie docenibnego dotąd ptzez Rzyrnian, było
oddanie mu pełni władzy nad najważniejszymi księgami proroctw, tzn.
księgami sybillióskimi, i reorganizacja kolegium qui,łldecemviri sacris

faciundis.
W r. 28 p.n.e. zasta|a dedykowana Apollinowi świątynia na Pala-

tynie - obok domu Augusta, zbu<lowana z prywatnych zasobÓw prin.
cepsa i wyposażona z niezwyktym przepychem 33. Fomyślana ona była
nie jako aedes publica (świątynia publiczna), lecz jako prywatny dar dla
osobistego opiekuna cęsatza. Świątynia została zbudowana z niezwykłą
szybkośeią (w ci4gtł jednego roku), a jej wartość aftystyczna przewyŻszała
nawet świątynię Marsa Ultora. Byta znacznie mniejsza, wykonana z mar-
muru i ozdobiona wspaniałymi ruęźbami. Na jej szozycie urnieszczono
kwadrygę boga słofica, drzwi z bra"zlf, ozdobiono płasko'rzeźbami przedsta-

wiającymi bitwę pod Akcjum. Wewrrątrz znajdował się wspaniały posąg
Skopasa wy obr aż:ający Apollina Kitharodos. Świątynia zostata połączona
z domem Augusta i powstała przy niej biblioteka grecka i łaci ska. oso.
bistą więź rniędzy Augustem i Apollinem podkreślały legendy, w świętlo

ktÓrych Apollo jako wą! miat. zapł'adnić Atię i stać się ojcem przyszłego
cesatzaB!. Niezależnie od tej wersji Apollo stał się opiekunem Augusta
i jego domu. W ten spos b Palatyn wyrÓsł nie tylko na wielkię centrum
kultu, ale stał się rÓwnież ośrodkiern życia kulturalnego. Fatronował
mu Apollo, ktÓry w koncepcji Augusta odzyskał wszystkie funkcje, jakie
przypisywała mu religia grecka. Dla Rzymian istniał dotychczas tylko
Apollo rnedicus i dopiero Sulla starał się przyswoić kult Apollina Pytyj.
skiego. Ukorlczenie i dedykowanie świątyni apolli stciej uczcił Horacy
hymnem, w ktÓrym kieruje prośby do Apollina jako opiekuna sztuki
i uzdrowiciela 35.

August jako rnagister quindecemvirun'l sacris faciundis poddał gruntowej
rewizji księgi sybilli skie, przechowywane dotąd w piwnicach świątyni
kapitolióskiej ' ZostaĘ one uporządkowane i zredagowane zgodnie z Ży-
częniami princepsa i przeniesiono je do świątyni Apollina na Palatynie,
gdzie zŁoiono je pod podstawą posągu boga36. W ten sposÓb Apollo od-
zyskał pełnię władzy nad nĄwaŻniejszymi wrÓżbami w Rzymie.

O randze Apollina w polityce cesarskięj świadczy seria monet przedsta.
wiająoych Apollina z |itąs?. Apollo i jego siostra ,Ąrtęmida-Diana stały
się bÓstwami szczegÓlnie często wspominanyrni w poeĄi Horacego
i Wergiliusza, Z okazji ludi Apollinares Horacy wypowiedział się w odzie:

,,Dziewczęta, cześć boską Dianie
zł żcie, a chłopcy - Cyntiusowi
otaz Latonie, <lla ktÓrc.j
z nieba zstąpił Jowisz [..,]",,.

Wergiliusz w Eneidzie przedstawił tsenęzę kultu Apollina w Rzynrie.
Eneasz, wdztęczny bogu za pomoc okazywaną Trojanom, złożył ptzy
grocie Sybilli ślub zbudowania świątyni Apollinowi i ustanowienia ludi
Apoliinares. w dalsze.j partii ks. vI wergiliuszrnlwlt o obietnicy Eneasza
ptzyjęcia opieki nad księgami sybilliriskimi, Cały ten program zrea\izowat,
,,potomek" bohatera trojariskiego - August 3e.

T,UDI s.ĄEcU[,AREs

Ukoronowaniem pozycji Apollina w panteonie rzymskim staĘ się
uroczystości ludi Saeculares, obchodzonę przęz Augusta w r. 17 p.n.ę.
(ostatnie święto wiekÓw odbyło się w r. 146 p, n' ę., następnę więc powinno
było przypaść na r. 46 tub 36 p. n. e.)u'. w zorganizowanym z polece.
nia Augusta wielkim święcie wyraż,ata się synteza jego dąż:e moralnych,
religijnych i politycznych. Pierwszym cęlem obchodÓw było oczyszczenie
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narodu rzymskiego z winy walk bratobÓjczych, niemoralności i zaniedbania
powinności religijnych - ptzez złożetie ofiar całopalnych. Przez pierwsze
trzy nocę (od 3l maja do 2 czetwca) składano ofiary Parkom (Fata) -
boginiom losu, Eileithyi - bogini połogu trzykrotnie po l0 plack6w tożl.
nych gatunkÓw, a Matcę - Ziemi (Tellus) - maciorę. Drugim celem
uroczystości wieku było polecenie ogÓłu Rzymian pokojowej opiece Jowi-
sza, Junony, Apollina i Diany. W tym qelu składano ptzez 3 dni (od 1 do
3 czetwca) następujące ofiary: Jowiszowi na Kapitolu - białego byka,
a następnie Junonie - białą krowę.

Uroczystości związane ze składaniem na Palatynie bezkrwawych ofiar
Apollinowi i Dianie stały się punktem kulminacyjnym obchodÓw. Oso-
bami celebrującymi składanie ofiar i wypowiadanie modlitw do bÓstw byli
sam August i jego nowy zięć Agryppa. W trzecim dniu uroczystości zło-
żono na Palatynie najpierw ofiarę bezkrwawą Apollinowi, następnie zaś
jego siostrze Dianie. Na zalro czenie święta chÓr składający się z f7 chłop.
cow i 27 dziewcząt odśpiewał (najpierw na Palatynie, potem na Kapitolu)
hymn napisany przez Horacego - Cąrmen Saeculare' Treść jego wyraŻała
idee organizatota troczystości, Augusta. We wstępie Horacy modlił się
do głÓwnych bÓstw uroczystości, Apollina i Diany, następnie wzywał po
kolei wszystkich bogÓw, ktÓrym składano ofiary. Druga część hymnu
zwtlconajest do bÓstw kapitolióskich, ktÓre poeta prosił o czystość oby-
czĄÓw, pokÓj i szczęście paóstwa rzymskiego oraz jego dobroczyficy Au.
gusta, potomka Wenery i Eneasza:

,,Ufność i pokÓj' cześć i skromność wraca,
wygnana cnota w naszych progach gości,
szczodrymi dary z łaski bogÓw sypic

- tÓg Obfitości [...]''o''

W pierwszej i koricowej partii hymnu Horacy modlił się do Apoltina
i Diany, wyraż'ając pewność, żLe prowadzą oni Rzym do pełni szczęścia:

i dalej:

,,Febie, Diano, tropicielko lasÓw,
jasności nieba, ktÓrych b1ask uświetnia
dzieri i noc, do was błaganie i prośby
śle pieśri stulecia [...j''.

,,o wieszczy Febie, Muz orędowniku,
rzymskich dzicwięciu Kamen, srebrnofuki,
kfÓry zwątlonym członkom ciała zbatvcztj
!życzasz sztuki'

Jeśli świątyrrie tobie palatyóskich
ołtarzy drogie' spraw niechaj Rzymowi
całemu Lacjum wiek następny więcej
szczęścia zgotowi'' a2.

ENEIDA WERGILruSZA I ARA PACIS

Ukoronowaniem ludi Saeculares była upamiętniająca je seria monet a3.

W ten sposÓb August oddając pełnię czci starym bÓstwom kapitolióskim
wysunął jednak w swej propagandzie religijnej na pierwsze miejsce Apolli-
rra i jego najb|iższą rodzinę oraz herosÓw i bogÓw, od ktÓrych mÓgł wypro.
wadzać swoje julijskie pochodzenie. Dla umocnienia pozycji Augusta
jako potomka Enęasza i nosiciela tych samych cnÓt, co jego trojafiski
praprzodek, ogromną rolę spełniła Eneida Wergiliusza, napisana w latach
29-19 p.n. e. Ta wielka rzymska epopeja powstała jako wyraz lczuć
i natchnieri poety, ktÓrego głęboka religijność była dość daleka od trady-
cyjnej aa' Poęta stał na Stanowisku, żrc światem rządzi za pośrednictwem
bogÓw najvtyżLsza wola boska _ Fatum i jej to narÓd rzymski zawdzięczat
swoją wielkość. Wskrzeszona została w Eneidzie cała pierwotna religia
italska, bÓstwa domowę: Lary, Westa, Penaty oraz bÓstwa opiekuricze
płodÓw ziemi: Ceres, Pales, a zwłaszcza Tellus, ktÓre były bardzo bliskie
Wergiliuszowi. W Eneidzie nie zostali wysunięci na pierwszy plan bogowie
preferowani przez Augusta (Mars, Apollo), lecz w koncepcji Wergiliusza
wielkość Rzymu opierała się na takich bÓstwach, jak Jowisz, Janus, Sa.
turn i Herkules. SzczegÓlną rolę w poemacie odgrywa kult PenatÓw, ktÓre
Eneasz ptzewiizł' z rodzimej Troi do nowej ojczyzny, Italii. Najlepiej
ideę tę wytaż,ają następujące słowa:

,,Witaj mi z losÓw przynależna niwo,
Rzekł_i Penaty, Troi obrorice niezłomne ['..r'nu.

}"{ajbliższa ideologii Augusta była w epopei Wergiliusza niewątpliwie
sama postać Eneasza. Stanowi on model idealnego przywÓdcy narodu,
nosiciela jego najlepszych cnÓt i prekursora Augusta. Ukazanię świetnej
przeszłości Rzymu i jego legend zapowiadało jednocześnie więlkość nowego

wieku i wspaniałą ptzyszłość Imperium Romanum.
Idee głoszonę ptzęz Wergiliusza w Eneidzie i ich związek z catokształ.

tem polityki religijnej Augusta zna|azły swe odbicie w najwspanialszej
artystycznie budowli z czaslw Augusta - Ara Pacis. Postanowiona uch-
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wałą Senatu w r. 13 i uko czona w r. 9 p.n. e. stanowi ukoronowanie
idei Augusta, lctÓry PokÓj - Pax podniÓsł do rangi bÓstwa, patronującegc
jego panowaniu. Pax Augusta stanowiła najważniejsze z abstrakcyjnych
bÓstw panteonu princepsa, ktÓre wspierały Pietas, Fortuna Redux (za.
pewniająca szczęśliwy powrÓt Augusta) i in. aa Sama Ara Pacis zastała
zbudowana Z marmufu Luna na planie prostokąta. Składa się z właści-
wego ołtarza na podwyższeniu i otaczającego go muru z dwoma wejściami"
Cała budowla była bogato zdobiona ptaskorzeźbami. W cztercch kwaterach
od strony wejść znajdowały się sceny mitologiczne" od strony wschodniej re-
lief przedstawiał personifikację Rzymu (Roma) i Zięmi (Tellus), ktÓrę
otaczają kobiece wyobrażenia wody i powietrza. Fo stronie zachodrriej
wyobrażono Eneasza Z synem .Iulusem, składających ofiarę Fenatom,
po drugiej zaś stronie drzwi przedstawiono scenę znalezienia Romuiusa
i Remusa przez pasterza Faustulusa. obtazy na ścianaclr dłuższych rnuru
prezentowaĘ uroczysty pochÓd: od strony pÓłnocnej senatorÓw i znako*
mitych Rzymian, od południowej zaś cęsarza, jego rodzinę i kapłanÓw.
W te1. części Ara Pacis nie byto w ogÓle postaci boskich, dorninowała na-
tomiast rodzina cesarska a7. Fowiązanie wywyższenia samego Ai:.gusta
i jego rodu z mito|ogicznymi scenami związanym'i tematycznie z Eneidc1,

ukazanie scen dobrodziejstwa pokoju - Pax ,4.wgusta, wyeksponowanie
postaci karmi4cej Tellus i zwycięskiej Romy - wszystko to miało na cęlu
uświętnienię religijne osoby samego Augusta.

P}łZYGoTOWANIE Do WPROWADZENIA KtjLTU CES.ĄRSKIEGO:
KI.]LT BOSKIEGO .I{ILIUSZA

Całokształt polityki religijnej Augusta zapewniał wywyższenie osobiste
princepsowi i jego rodzinie, nie oznaczat jertrnak jeszcze ubÓstwienia sarnegtl
władcy. Problem ten przygotowywał i razwiązywał następca Cęzata w spo.
sÓb ostrożny, systematyczny, a|e skuteczny i trwały. Pierwszym eteiperrr

boskiego wywyższenia Oktawiana było ubÓstwienie jego ojca, ktÓry go
adoptował. Już od pierwszych krokÓw stawianych w Rzymie młody okta.
wian dążył do deifikacji Cezata. Podczas jgrzysk ku czci Wenery, w lipcu
44 r. przez siedem dni ukazywała się na niebie konręta, ktÓrą uznana za
duszę Cezara przyjętego \il poczet bog<5w a8. Po oficjalnym ubÓstwieniu
Juliqsza Cezara w r. 42 przystąpiono do budowy świątyni dedykowanej
divo lulio, wystawiano mu posągi i bito rnonety z legendą divus lulius.
oktawian mÓgł odtąd nosić oficjalny tytuł divi filius, co stale podkreślał

na irrskrypcjaclr i rnonetach. owidiusz, opisując fakt 
'"wniebowstąpienia

Cezara'' w Przemiąnach, przewidnał, że August talłie po śmierci paszerzy
grorro bo5ćlw.

.,Ledwie to rzekl, jasna Wenus, niedostrzegalna dia oczu.
Zstępuje w progi senatu i z człorlkÓw Cczara duszę

W;'ry7"ouu'u - by się w powietrzrr}'rn nie rozpuściła przeźrocza,

}"Tiesie ostrożrrie ku niebu, w matczynych ramionach dwÓch'
Lecz w drodze będąc uczuta, że dusze jirż się nasyca
Blaskiem i wokoło roznieca płonących skier piÓropusze.

Zatem puśliła ją z łona. A wtedy nad wÓz księżyca wzlatuje
I niby smugę'świe.Lianą swÓj warkocz ciągnąc za sobą
Staje się gwiazdą wśrÓd gwiazrl [...].
A wzrokiem sięgając w przyszłość, s}'rlowi swerrru pak*że -
KtÓfego święta małżonka mu zrodzi _ jak dżwigać dalej
Nie tylko imię chwalebne,Iecz ciężki rządzenia ster.

Do bÓstw atoli pokr.ewnych grona przystąpi rrieprędzej

,Ąż lat nestora dożyje [..'ja0.

SwÓj związek z Cezarem podkreślił także August zrnieniaj.ąc nazwę

nriesiąca Sęxtiiis na Augustus, wybierając nie miesiąc Swęgo urodzenia,
aie ten, ktÓry r-l kalęndarzu rrastępujo po lulius. WybÓr tego miesiąca miał
rÓwnież na cetru, według relacji Swetoniusza, ltcze;zenie pierwszego konsu.
1atu50. Frzy.jęty w r.27 p.n.ę.przydornek Augustus miał także uświetnić
princepsa jako wybraóca bogÓw. Foczątkowo oktawian myślał o przyjęciu

imieniir Rorrrrrlus, alę sen;,ltorowie uznali, że przydornek Augrrstus jest

świetniejsz1z - zwiqzany z niojscami świętymi, w ktÓrych oclbywają się

wtożby z iotu ptakÓw.

FoRh{V KUr-TU ,ĄUGUST'Ą w RZVMTE I I'i,An-II

W Rąvmie i xtalii August sprzyjał rozwojowi bardziej pośrednich form
kultu swe.j osoby. Rozpowszecirnia się oddawanie czci numen Augusti,
jakby siły boskiej władcy. W Monumentum Ancyranum Augtlst wymienia
uroczystości o charakterze religijnym, ktÓre zostały ustanowione na jego

cześć. Co cztery Lata organizowano w intencji zdrowia aesarza (Salus

Augusti) igrzyska, nadzorowan e przęz kolegia kapłafiskie lub konsulÓw 51.

Po powrocie cęsatza ze Wschodu w r. 19 p. n. e. zostałauczczona Fortuna
Redux, ktÓrej pontyfikowie i westalki w dniu nazwanym Augustalia skła-

dali ofiary w intencji szczęśliwego powrotu do zdrowia Augusta 62. ,,Wszyscyo
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Zaś obywatele, prywatnie i w imieniu swych municypiÓw jeclnym głosÓm
we wszystkich przybytkach bęz przerwy błagali o me zdrowie'' 53. Aureolę
boskości wokÓł osoby Augusta potęgowały r6ine legendy, zapowiadające
jego przyszłąwładzę, a rÓwnież podania o jego nadludzkich możliwościach 5a.

IJkoronowaniem ichbyławspomnianalegenda,jakoby August został spło.
dzony ptzez Apollina w postaci węża, a wybrany przezJowisza do odegrania
pierwszej roli w paristwie. August, podobnie jak niegdyś Scipio Afrykaóski,
nie zaprzeczattym rvszystkim opowieściom, choć wyraż'ał sprzeciwy przeciw
okazywaniu mu boskiej czci w sposÓb bezpośredni.

Batdzo ważnym ęlęmentem czci boskiej oddawanej Augustowi w Rzy.
mie był kult jego Geniusza. Już w r. 30 p. n. e. senat nakazat czcić Geniusza
oktawiana libacją z wina, ale nie było to jeszcze ustanowięniem kultu
oficjalnego. Przeznaczając częśÓ domu cesarskiego dla westalęk połączył
princeps bÓstwa opiekuricze swego ogniska domowego z bÓstwami opie.
kującymi się ogniskiem paristwowym. Ważną grupę tych b<istw stanowiły
Laręs' obok LarÓw, opiekunÓw domu, stara religia rzymska znata takżrc
Lares Compitales, strÓżÓw skrzyżowaf drÓg i posiadłości. Ten wiejski
kult został przeniesiony do miasta, gdzie czczono Lary na skrzyżowaniach
ulic. Powstawaty collegia compitalicia, do ktÓrych na|eż'e|j przewaŻnie
|udzię z najniŻszych warstw społecznych, niewolnicy i wyzwolericy. orga-
nizowali oni święta LarÓw sktzyiowafi ulic - Compitalia. Pod konięc
republiki kolegia te rozpadŁy się, Lararia na rozdrożach uległy zaniedbaniu,
a odnowił je dopiero August nakazując ozdabianie posążkÓw wiosną i la.
tem kwiatami 55.

August podjął zasadniczą reformę tego kultu, wykorzystując przepro-
wadzony w r,7.p. n. e. nowy podział. rniasta Rzymu na regiones- dzielnice
i vici, Laratia zostały odnowiotre, a w każdym z nich obok dwÓch LarÓw
umieszczono Geniusza Augusta. od tej pory Lary sktzyżowan ulic staĘ
się Lares Augusti, Powołano do życia nowe collegia co,npitąlicia,zktorych
każde składało się z 4 wyzwo|ełicÓw - magistri i 4 niewolnikow - mini.
stri 56. Święta, organizowanę ptzez te kolegia, odbywały się dwa razy d.o

roku. Ofiary miały inny charaktęr niż bęzkrwawe libacje domowe, podobnie
jak w kulcie paristwowym składano Larom Augusta maciorę' jego zaś
Geniuszowi - byka. W tęn sposÓb Rzym dał rvzÓr miastom Italii, następ.
nie zaś prowincji, że religią oficjalną obywateli winien być kult Geniusza
Augusta i jego LarÓw, tak jak analogiczne kulty domowe. Propagatorami
nowych form czci aęsatza stali się rv Italii licztti Augustales lub seviri Augu-
stales, o ktÓrych będzie mowa w dalszej partii tego rozdziała.

KU[,T AUGUSTA I BOGINI ROMY
W PROWINCJACH

Bezpośredni kult Augusta jako boga został zarezętwowany dla pro.

wincji i to tylko dla jej wybranych ośrodkow' W celu złagodzenia aktu

trbÓstwienia żywego cęsarza związaŁ August swÓj kult z kultem bogini

Romy. Nie zdecydował się na bardziej otwartą formę deifikacji, ktÓrą

łansował Cęzar śmiało łamiący dawnę tradycje. Kult cesarski rozwinął

się najwcześniej we wschodnich prowincjach Imperium, gdzie został on

iuż: przygotowany zat'wno przęz tradycje kultu władcÓw hellenistycznych,
jak przez żywotny kult bogini Romy.

Tacyt przekazat nieprzychylną opinię części senatorÓw o Auguście,

według ktÓrej ,,żadnych on bogom nie pozostawił zaszcz;yt6w, iądając,

żeby mu w świątyniach i pod boską postacią za pośrednictwem flaminÓw

i kapłanÓw cześć oddawano,'57. Bardziej przychy|ną relację przytoczył

Swetoniusz podając: ,,chociaż. wiedztał, że wedle zwyczaju nawęt pro.

konsulom uchwalano wystawianie świątyri, w iadnej jednak prowincji

nie ptzyjął. tego zaszczytu sam, zawszę łącząc swe imię z imienięm Romy.

W samym Rzymie odmawiał wręcz .uparcie przyjęcia tego zaszczytu,

Srębrne posągi niegdyś ku jego czci wystawione, kazat wszystkie stopić
j z tak uzyskanych pieniędzy ufundował złote trÓjnogi dla Apollina Pa-

laty skiego" 58.

Wypowiedzi antycznych historykÓw 59 na temat kultu cesarskiego

ustanowione gÓ przez Augusta mLrszą być skonfrontowane z całokształtęm

źrodęł' dotyczących tego zagadnienia, wśrÓd ktÓrych dużę znaęzenie mają

zabytki archeologiczne, inskrypcje i monety. Literatura dotycząca omawia-

nego tematu jest olbrzyrnia 60. Do niedawna ptzewaiał w niej pogląd'

żrc cęsatz był traktowany jako prawclziwy bÓg we wschodniej, greckiej

części Imperium 61. Teza ta została ostatnio podważona ptzez S. R. F. Pri-
oe'a, ktÓry w Swym interesującym artykule poświęconyrn analizie rytuału

ofiary kultu cesarskiego wę wschodniej części paristwa rzymskiego wykazał',

żę cęsarz znajdował się zwyk|e between mąn and god (między człowiekiem

i bogiem) 62 i nie został' uznaTy za ,,pełnoprawnego'' boga nawet w prowin-

ojach świata greckiego. W ofiarach związanych z osobą cesatza ist:niała za-

sadnicza rÓinica między składanyrni Samemu władcy i ofiarowywanymi

w jego intencji (pro salute). Drugi typ ofiar mogli składać takŻe Żydzi,

nie naruszając praw swojej monoteistycznej religii 63. Natomiast chrześci-

janie, dla ktÓrych jedyną formą ofiary była eucharystia, mogli się modlić
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o dobro cesatza i paristwa, ale wszelkie składanie ofiar, nawet pro sałute,
było dla nich nięmożliwe.

Sarni Rzymianie mieli poczucie innej ,,boskościo' cesarfa, wyrÓżniaj4c
jako obiekty kultu obraz (imago) władcy oraz posągi (simulacra) łlogÓw.
od chrześcijan wymagano najpierw ztoięnia ofiary bogorn, jeśli zaś odmÓ-
wili, proponowano im jako ,'mniejsze zło'' składanie ofiary przed cesar.
skim imago 6a. W sumie honory ,,boskie'' oddawane rzymskiernu cęsarzowi
rożLnlŁy się w wietru punktach od ofiar składanych bogom. Władca był b1islio
powiązany z bogami, ale nie utożsamiony z nimi (prrvnajmniej za życia)"
W kulcie cesarskim trzęba urnieć wyrÓżnić jego rÓżne odcienie. .Iuż
A. D. Nock słusznie zatłwa.iyt, ie nię modlono się do osoby cesarza 65o

a takż.ę bardzo rzaclkię były wypadki wspÓlnego dedykowania świątyrl
bogtl i cesarzowi. R.zymianie nie sądzili' Że cesarz może mieć wpływ na
pogodę' zbioty i inne zjawiska zvtiązane z przyrodą66. Boskość princrpsa
była daleka od wyobraże o Jowiszu czy innych wielkich bogach rzymskich.
Pełna boskość pośmiertna zastata przyznana przez senat Augustowi, ale
jego następcy niełatwo uzyskiwali apoteozę (z dynastii julijsko.klaudyj.
skiej doczekał się jej tylko Klaudiusz).

ŚWIĄT\T{E * 
TK"'ł#H*, 

NIK0MEDII

Wszystkie ostroźne niuanse procesu ubÓstwienia władcy wystąpiły
wyraźnie w działalnaści religijrrej Augusta, ktÓry wystrzegał się ja"wnej
deifikacji lrawet w prowincjach' prowadząc 'w tęj dziędzinie politykę ,,rua.
łych krokÓw', - łV. przeciwierlstwie do swego przybranego o3.ca. We
wschodniej części trnperium istnicjący juŻ od początkÓw II w. p.n.e.
kult bogini Ronry, a takŻe inicjatywa samych nliast azjatyckich, umoźli-
wiły stosunkowo wczesne ustanowienie oficjalnego kultrr prowincjonalnego
,Ąr-łgusta i bogini Romy. Związekmiast Azji - koinon Asiae, d'ążył jui zataz
po bitwic pod Akcjum do ofiarowania nadzwyczajnych honorÓw okta.
wianowi. W r. f9 p.n.e. Pergamon uzyskał zgodę na bu'dowę świątyni
bogini Romy i Augusta, ktÓra stała się ośrodkiem kultu dia całej prowincji 67.

Tutaj zbierał się corocznie kclinon podczas uroczystości obchodzonych ku
czci Romy i Augusta, ktÓre nazywały się odtąd Romaia Sebąstd, W ten
sposÓb świątynia w Fergamonig stała się politycznym i religijnym centrurn
prowincji Azji.

PrzywilejÓw, związanych z istnieniem świątyni w Pergamonie, poza.

zdrościły inne rniasta azjatyckie. Za rządow Tyberiusza' w r, 26 n. ę.

zapadła decyĄa senatu w sprawie budowy nowej świątyni cęsarza i Rorny.

Jak podaje Tacyt, Tyb*riusz ,,zjawiał' się często w senacię i przez wiele

dni wysłuchiwał posłÓw Azji, ktorzy się o to spierali, w jakim rnieście

ma się wznieść jego świąt'rznię. Jedenaście w tynr miast wspÓłzawodniczyło

z ltinzną ambicją, lecz ż, niętÓwnymi siłami', 68. Najwięcej szans miały Sar-

tles i Srnyrna. Zwyciężyli ostatecznie Smyrneóczycy, ktć:rzy połvoływali

się na założenie najstarszej (w r. 195 p. n. e.) świątyni bogini R.omy j r6,zne

zasługi wobęc pa st,wa rzymskiego' ,,Tak tedy zapytani o z.dante senato.

rowie oddali SrnyrneÓczykom pierwszg stwo'' 69. F źniej uzyskały Zęzwa-

l'enię na budowę świątyó prowincjonalnych Efez, Sardes i Milet 70.

.Iędnocześnie ze świątyrrią w Pęrgamonie dla Azji w r' 29 p. n. e. koi.
non Bithyniae wzniÓsł świątynię d1a bogini Romy i Augusta w Nikornędii,
gcizie obchodzono także Romaia. Nikornędia pozostat.a głÓwnym cęntfurn

ku1tu Augusta i R.omy łv prowincji Bitynii aż do II w. WkrÓtce

po Perganaonie i Nikomedii, zapewne w lataclr 25-20 P. fl. o', powstała

ślłiątynia w Galaoji. I(oinon Galatiae ufundował to sanktuarium w An.
kyrze (Ankara). Najpełniejszy tekst Res gestae divi Augustii ocalał w An-
kyrze (stąd lazwa Monumentum Ancyranwm), gdzie koinon Galatiae

urnięśoił inskrypcje na ścianach świątyni Romy i Augusta, nadajqc im
forllrę rnonumentalna,?L, AĄatyckie świątynie bogini R.omy i Augusta

by|y ptzeznaczone dla ludności rniejscowej - dla Rzymian natonriast

powstały na tym tęrenie w Efezie i Nikai świątynie Romy i Boskiego Ju-

{irtsza' Tak więc August unikał narzucania kultu swojej osoby obywatelom

rzyrnskim nawet mieszkającym w prowincjaclr Azji i Bitynii 7,.

KoINA PI{.OWINCJoNAI'NE I I(APŁANI
K{ILTU CES,ĄRSKIEGO NA wscF{oDZIE

Koina w prowincjach Wschodu rzymsko-greckiego miały stare tra-

d1zcje zgrornadzefi prowiucjonalnych z Czas'w hellenistycznych. od czasÓw

Augusta najwyższy kapłan kultu cęsarskiego, noszący tytuł archiere ,s

thćqs RÓmes |cai Autokrtźtoros Ka[saros, był jednocześnie przewodnicz4-

cym koinon danej prowinc.ii. Miał on bardzo wysoką pozycję społeczną,

np. \'v Galacji został nirr Fylaimenes, syn dawnego krÓla tego kraju 73.

Arcykapłan był wybierany przęz koinon na okres jednego roku. Wysoka
ranga zwierzclrnikÓw kultu cesarskiego na Wschodzię i znaczetrie koina
stały się plźniej wzofem dla odpowiedniclr instytucji za Zachodzie?a.
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obok najwyższych kapłanÓw działa|iinni funkcjonariusze kultu Romy
i Augusta. Gymnasiarchos i agonothetes nadzorowa|i organizację corocznych
igrzysk - Romaią Sebastd, a elitarne kolegium hymnodoi celebrowało
rooznicę wstąpienia Augusta na tron (dies imperii), obchodzoną 3 stycznia,
kiedy to składano przysięgę lojalności cesarzowi; ponadto cęlebrowało
urodziny princepsa i inne tego typu uroczystości, urządzając rytualne
bankiety, śpiewając pieśni itp. 75

Otrzymawszy zezwolenie Augusta miasta greckie z prowincji Azji
i Bitynii uznały wspÓlny kult bogini R'omy i Augusta za powszechnie
obowiązujący i w swych uroczystościach lokalnych dodaĘ osobę cesarza
do zakorzęnionego już kultu Romy. Połączono takżrc z tą boginią innyclr
członkÓw rodziny cesarskiej, np' Druzusa i Liwię. Wiele jednak polis
czciło samego Augusta albo samą Romę, kontynuując tradycje republi-
kariskie 76' Miasta Grecji właściwej były znacznie bardziej powściągliwe
w przejawach kultu cesarskiego, bo nie było tam tradycji kultu władcÓw
hellenistycznych. Ateny zdecydowały się jednak na budowę świątyni Romy
i Augusta na Akropolu w cieniu Parthenonu (wzniesiono j ą ok. 20 r. p. n. ę.
lub wcześniej). Dzięki inskrypcjom wiadomo także, że za iycia Augusta
powstały świątynie jego kultu na Samos, Lesbos i Tazos 77. W Judei krÓl
Herod Wielki, poprzednio klient Antoniusza, ufundował ku czci okta-
wiana miasto Caesarea ze świątynią Romy i Augusta 78. Uroczystości
Romaia Sebąstti dodawane byĘ do rlŻnych lokalnych igrzysk. Tak więc
w całym świecie greckim August został dołączony do bogini Romy w kul-
tach, świątyniach, festiwalach, dedykacjach, przysięgach i nawet w kalen-
darzu. Wschodni nurt kultu Romy i Augusta, czczonych razem lub od-
dzielnie, wyrÓsł spontanicznie i miał długą historyczną tradycję.

IWPROWADZENTts KULTU NA ZACHODZTE

Inaczej przedstawiała się sprawa na Zachodzie, gdzie nie było żadnych
elementÓw, ktÓre by przygotowały kult cesarski. Problemem dyskusyjnym
jest, czy istniały pewne formy kultu Augusta w ltalii' Przekazy autorÓw
są tu dwuznaczne i moŻna jedynie uznać, Że bezpośredni kult cesarza nie
zostat. przyjęty w samym Rzymie ?9. Istnieją jednak dowody na istnienie
kultu Romy i Augusta w niektÓrych miastach italskich, np. templum Ro'
mae et Augusti w Poli 80 i w Terracinie 81. W Neapolis zostały ustanowione
w r. 2 p. n, e. Italikd Romaia Sebastd 82. L. R. Taylor prÓbowała pogodzić
tę i inne świadectwa kultu Augusta z przekazem Kasjusza Diona (o z*

kazie kultu w Rzymie i Italii), że w tęn sposÓb miasta italskie czciły Ge-
niusza Augusta 88. Nie ma jednak żadnych podstaw, aby przyjąć, taką inter.
pretację. Słusznie wykaza| Ch. Habicht 8a, Że miasta italskie były rÓwnie

wolne jak civitates peregrinae w prowincjach i mogły czcić Augusta sa.

mego lub tazęm z Romą, jeśli chciały. W sumie kult cesarski występował
przynajmniej w pewnych ośrodkach Italii już za iycia Atrgusta. osobnym
zagadnieniem jest szerokie rozpowszechnienie się w prawie całej Italii
stowarzyszeó określanych mianęnn s ev ir i August ale s |ub August ale s. Trudno
jest w tym miejscu wdawać się w olbrzymią dyskusję dotyczącą gęnęZy,

rÓżnic instytucjonalnych (seviri Augustales, Augustales, magistri Augwsta.

/es) 85. Jakkolwiek przynajmniej w swej pierwotnej postaci były to stowarzy-
szenia związane z kultem cesarskim - to w jego bardziej pośredniej formie.
Ich wielkie rozpowszechnienie wiąże się z jednej Strony z ambicjami bo.
gatych wyzwoleócÓw, dla ktÓrych nowa instytucja stanowiła szansę uzy-
skania społecznego prestiżu, a takię z często występującym zespoleniem

Augustales z roinymi lokalnymi kultami (cultores boga czczonęgo szazę-

gÓlnie w danym mieście). Dalszy rozwÓj Augustales poszedł w kierunku
stworzenia z nich nowej warstwy spotecznej, drugiej rangą w municypiach
po ordo decurionum.

ARA RoMAE ET AUGUSTI KoŁo LUGD{.]NUM

RozwÓj kultu cęsarskiego na Zachodzię czeka jeszcze na pełne opraco-
wanie zagadnienia na terenię po9zczegÓlnych prowincji (obszernej mono.
grafii doczekała się tylko Hiszpania 86), jak i syntezy całego zagadnienia,
Wydaje się, że prowadzone od wielu lat studia D. Fishwicka doprowadzą
do powstania większej pracy prezentującej syntezę dziejÓw kultu cesarskie-

go w prowincjach zachodnich 87. Pierwszy i najważniejszy ośrodek kultu
został' zotganizowany ptzez pasierba Augusta, Druzusa, ktÓry po stłu.

mięniu powstania w Galii zwołał' przedstawicieli ponad 60 galijskich ple-

mion do Lugdunum na dzięil 1 sierpnia |2 r. p. n. e. Tutaj ustalone zostały

zasady nowęgo kultu Romy i Augusta, a takżLe powołano zgromadzenie
prowincjonalne - concilium. Jako miejsce na ołlarz wybrano zbieg Rodanu
i Saony. Pełna nazwa kaptana nowęgo kultu brzmiał.a: sacerdos Romae
et Augusti ad aram quae est ad confluentem. Pietwszym kapłanem został
przedstawicięl od dawna zaprzyjaźnionego z Rzymianami ludu EduÓw,

C. Iulius Verecondaridubnus 88. Ołtarz miał być ośrodkiem kultu dla
tres Gąlliae i Lugdunum wyrosło na stolicę religijną trzech prowincji.
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Wielkie znaczęnię dla plemion galijskich miało polvołanie concilium, ktÓre
obradowało ptzy ałtarzu i wybierało kapłarra (sacerdos)' Pierwotrre funkcje
concilium Galliarum były ściśle religijne, dopiero stopniowo zaczęŁo ono
reprezentować interesy prowincji r,vobec władz tzymskich, eo od dawna
przysługiwało zgtamadzeniorrr w prowincjach wschodnich 89. Wspaniały
ołta,rz ąd confuentem Rodanu i Saony był budowany Zapewne pr.zez
2 lata i jest wysoce prawdopodobne, że August był obecny przy jego for.
malnej dedykacji podczas wizyty w Galii w 10 r' p. n. e. 90 WybÓr nrie.jsca
na ałlarz i coroczne uroczystości obchodzone w sierpniu nawiązywały
Zapęr'Vne 'do miejscowych tradyc.il religii celtyckiej i kultu boga l.uga (?),
od imienia ktÓrego por,vstała nazwa Lugdununr.

AJ{A UtsIoRUN,{ N,ĄD RENER,{

}dastępnym obiektęm kultu cesarskiego stworzonym przęZ Druzusa
w trakcię prÓby. podboju Germanii by|a Ara Ubioruną nad Ręnem 91"

Z tego ośrodka w kraju UbiÓw wyrosła paźniej (za tząd6w Klaudiusza)
Calonia Claudia Ara Agrippinensis. ołtarz został wybudowany Zapewne
w okręsie największych sukcesÓw Tyberiusza na terenie Germanii' jak
sądzi D. Fishwick 92, w latach B-7 p,n. e. lub w r. 5 n. e. Wiadorno,
Że w 9 f' n. e.' w czasię wielkiego powstania GermanÓw przeciw władzy
rzynrskiej, funkcję sacerdos apud aram (Ibiorum pełnił Segimundus, syn
zaptzyjaźnionego Z Rzymianami wodza CheruskÓw Segestesa, nieprzyja-
ciela Arrniniusza. Segimundus był obywatelem rzymskim, bowiem już
jego ojciec otrzyma| obywatelstwo od Arrgusta. Młody Chęrusk nie do.
chował jeclnak więrności Rzymowi iwolałprzył'ączyć się do walki GermanÓw
kierowanej przez Arminiusza. Jak podaje 'Xacyt: ,,W tym bowiem roku,
w kt rym Gerrnania odpadła, wybrany kapłanem w ołtarzu UbiÓw, po.
tar.aał był kapłar5rskie wstęgi i zbiegł do powsta cÓw'' 93. MażLna sądzić,
że Arą Ubiorum miała w planach Augusta stanowić centrum nowej pro.
winc.ii Germanii. Jednak klęska w L'esie Teutoburskim w r. 9 n. e' prze-
kręśliła .t'e zatniętzenia i ograniczyła ro1ę Ołtarza UbiÓw do zadaii, bardziej
lokalnych. Na uwagę zasługuje fakt., żLe kapłanami kultu cesarskiego, za-
rÓwno koło Lugdunum, jak przy Ara Ubiorum, mogli zostać tylko obywatele
rzymscy (awansowani w ten sposÓb spośrÓd miejscowej artystokracji).

Na obszarze Galii, w kraju LingonÓw Druzus wzniÓsł także świątynię
Cezara _ templum Cąesaris. Ulokował ją zapewne w Andęrnantunnum
(koło Langres)' najważniejszym mieście LingonÓw. Inskrypcja pocho-

,.Iząca z Andemantunnum poświadcza istnienie sacerdos Romąe et Augusti,
ktÓry był Zapewne związany z tą świątynią 9a. Nie był to obiekt kultu pro.
wincjonalnego, ale świadectwo powstawania ośrodkÓw czci Augusta o cha.
rakterzę bardziej lokalnym. Podobne znaczęnię miały tzw. Arae Sestianae
w pÓłnocno-zachodniej Hiszpanii. Ołtarzę te zostały dedykowane po za-
ko czeniu podbojÓw tych obszarÓw ptzez Agryppę (19 r. p. n, e.) ptzez
narniestnika tego terenu, L. Sestiusza, Trzy ołtarze reprozęntowały le.
giony stacjonrrjące w Asturii i Kantabrii: legio IV Macedonica, legio
VI Victrix i legio X Gemina e5.

RELIGIA LoJALNoŚcI I PoŚMmRTNA
APOTEOZA AUGUSTA

Kult cesarski w prowincjach, swoiste formy czci oddawanej samemu
Augustorvi w Rzymie, wyeksponowanie kultu bogÓw opiekuriczych roclu

iuiijskiego oraz osobistych opiekunÓw cesarza, jak Apollo - wszystkie
te etrementy tworzyty,,religię lojalności'', mEącą stać się ważnym spoiwem
zreorganizowanego Imperium Romanum96. Ukoronowanięm polityki
religijnej Augusta stała się jego apoteoza pośmiertna. W czasie uroczystego
pogrzebu Augusta rniał się unięść ku niębu orzeł. Senator Numeriusz Attikus
(jak niegdyś Juliusz Prokulus po śrnierci Romulusa) zł'oźLyt' utoczystą przy.
sięgę, że widział ,,wniebowstąpienie'' Augusta 97. Przysięga sonatorska
była warunkiern apoteozy cesarskiej. Dnia 17 września 14 r. senat uznał
Augusta zaboga jako divus Augustus i ptzyjął go do grona bogÓw paristwo.

ivych. Złoty posąg nowego boga został unnieszczony w świątyni Marsa
dJltora, a otlowiązkiem konsulÓw było urpczyste świętowanie jego urodzin.
I-iwia została kapłanką kultu jako fiaminica Augusti, Germanik zaś jako

fiamen. Powołano do iycia spośrÓd elity senatorskiej 21 członkÓw Sodales
Augustales. ktÓrych zaclaniętn było nadzorowanie kultu divi At,tgustigg.
Do iclr grona weszli z rodzimy cesarskiej: sam Tyberiusz, jego syn Druzus,
Kiaudiusz i Germanik. Ustanowiono także igrzyska na część nowego
boga - ludi Augustales 99. Tak więc twÓrca pryncypatu doczekał się peł-
nogo triumfu po śmierci.

Czy dzieło jego było trwałe? Czy osi4gnął pełny sukces swej polityki
religijnej za iycia? Na pytania te można tylko częściowo odpowiedzięć
twierdząoo. odrodzenię religii paristwowej i ustanowienie nowych form
kultu cesarskiego były kontynuowane, a takie dale.j rozwijane ptzęz nas[ęp-
cÓw Augusta. Jednak wybÓr jego ulubionych bog<iw, jako opiekunÓw
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Augusta.

personalnych i pa stwa, nię został w pełni zaakceptowany przez następ.
rrych cesarzy. Dominującą pozycję odzyskał szybko Iupiter optimrrs Maxi.
rnus i trÓjca kapitoli ska. Inni cesarze mieli swoich personalnych ułubio-
nych bogÓw, jak np. Minerwa, opiekunka Domicjana 100' Odsunięty w cieri
przez Augusta Herkules uzyskał czołową pozycję podczas rząd6w dynastii
AntoninÓw - od Trajana poczynając' a na Konrmodusie ko czqc 101'

Te zmiany jednak nie podważały zasadniczych podstaw reform religijnych

ROZWOJ ASTROLOGII I MAGII

Większe znaczenie rniały takie zjawiska i kulty, ktÓre wymykały się
spod kontroli cesarskiej, a nawet w pojęciu władcÓw w jakiś sposÓb zagta-
żały paristwu. Była juŻ mowa o całkowicie negatywnym stosunku Augusta
do religii wschodnich i w tym wzg|ędzie zaszły najszybciej zmiany njwęlu.
jące drastyczne posunięcia twÓrcy pryncypatu. Spod jego nadzoru wymykały
się rÓwnież astrologia i magia' ktÓre znane w Rzymie już w okresie repu-
bliki za życia Augusta uzyskały wielką popularność i stosunkowo wysoką
rangę. W okresie Augusta rozpowszechniona była zwłaszcza astrologian
ktÓrej gorliwymi wyznawcami byli Licztli ptzedstawiciele elity społecznej
i intelektualnej. Mecenas wierzył we wpływ gwiazd na losy człowieka zdo-
minowane przez daty urodzin r02. $ąp August przywiązywał dużą wagę
do przepowiedni astrologÓw, ktÓre zapowiadały mu wielką przyszłość
i długie życie 10B. Thrasyllus, astrolog o szerokiej wiedzy, był przyjacielenr
i doradcą cesarza Tyberiusza, ktÓry zawsze bardzo Iiczył się zjego horosko-
pami 104. Potomkowie Thrasyllusa weszli do stanu senatorskiego.

Obok tej astrologii ,,cesarskiej" popieranej przez Augusta i jego na-
stępcÓw rozwljało się korzystanie z tych samych techrrik przez osoby pry.
watne, traktowane ptzez władcÓw nieufnie lub wręcz wrogo. ograniczenia
i zakazy dotyczące badania daty śmierci osÓb, a także spotykania się z astro.
logami bez świadkÓw, przypadają już,na rządy Augusta105. Kontynuuj4cy
rygorystycznie politykę swego ojczyma Tyberiusz w r. 15 po wykryciu
,,spisku'' i śmierci M. Skryboniusza Libona nakazał. wygnać astrologtiw
z lta|It. ,'Powzięto tei w senacie uchwały rv sprawie wygnania astrologÓw
i magÓw zlta|i|. jednego z nich, Lucjusza Pituaniusza, strącono ze Skały
Tarpejskiej; na Fubliuszu Marcjuszu konsulowie według dawnego zwy.
czaju poza bramą Eskwili sk4 egzekucję przeprowadzili, wydarvszy wprzod
tozkaz zagrania tra trąbach'' 106. Z 'ptzytoczonego tekstu Tacyta w.ynika,

że represje objęĘ zarÓwno astrologow, jak i magow. Dalsze lata przyrriosły

szczegÓlnle ostre prześladowania iudzi, ktÓrzy zapytywali astrologÓw

o przyszłość cesarzy. Niebezpieczeristwo wrÓżb dokorrywanych przy po-

mocy astrologii (ewentualnie magii) polegało na tym, że wymykały się

one spod kontroli paristwa - w przeciwieristwie do dawnych oficjalnych

obrzędÓw divinatio. Każdy człowiek zamożny mÓgł zakupić horoskop

i uryskać poradg astrologa. Tym się tfumaczy dwoistość postawy August.a

i innych cesarzy' ktorzy z jednej strony wysoko cenili wiedzę astrologÓw

przydatną w ich własnym działaniu, z drugiej zaś obawiali się, że wiedza

ta rnoże być użyta na niekorzyść władcy.
Jeszcze bardziej niebezpieczna mogła się wydawać magia 107, ktÓra

w pełni rozwinęła się w Rzymie p'źniej niż astrologia. Praktyki magiczne

były już Znane w świecie antycznyn od dawna i stosowano ich rÓżne

techniki. Wiele z nich adresowano do sił świata podziemnego i pomocy

duchÓw - te zabiegi magiczne byŁy uważane za szczęgÓlnie skuteczne,

ale rÓwnie niebezpieczne. Poeci doby Augusta dają barwne przedstawienia

rÓżnych praktyk magicznych stosowanych dla zdobycia miłości, odzyskania

męskiej potencji' w celach uzdrowicielskich i trucicielskich. Znawcami

magii były przede wszystkim czarownice' ktÓrych barwny i ptzeraiający

obraz. przekazali poeci 1o8. Jilne tendencje w wyobrażeniach o magli zaczęty

się kształtować pod wpływem pitagoreizmu. Wpływowym przedstawi-

cielem i propagatorem ,,uczonej'' magii był w czasach Cicerona P. Nigi
diusz Figulus. Powstawała literatura o magii' czerpiąca wiele elęmentÓw

zę Wschodu. Pliniusz Starszy przedstawiając historię magii w swojej f/z-

storii Naturalnejrog starał się wykazac, żlę wiedza tajemna opierała się
głÓwnie na mądrości Pers w, przekazallej przez Zatatuszttę.

OSKAI{ZENIA O PRAKTYKI MAGICZNE
I CRIMEN LAESAE MAIESTATTS

Mimo t)/ch wyrazÓw sympatii dla magii Ze strony przedstawicieli elity

intelektualnej wł'adza cesarska odnosiła się od początku podejrzliwie do

wszelkich praktyk magicznyclr. Za rządÓw Augusta został wygnany z Rzy.
mu Anęxilaus z Larissy, pitagorejczyk i rnagus 110. Atmosfera podejrzli-

lvości pogłębiła się znacznię w okresie panowania Tyberiusza, kiedy to

konsultacje zmagami, na rÓwni z astrologami, mogły być łatwo poclci4g.

nięte pod oskarżenie o crinlen laesae maieslafls' Piorwszy tego t-ypu wy-

padek zdarzył się, iak już wspomniano, w 15 r. n. e.
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Młody M. Skryboniusz Libo Druzus, prawnuk Pompejusza a bratanek
Skrybonii, pierwszej żony Augusta, ż:ył. ponad stan, i stale potrzebował
pieniędzy. Zaczs' się on.interesować proroctwami Chaldejczyk 6w, czaraml'
magÓw i wyktadaczami snÓw. Zosta| dopuszczony do urzędu pretora
i jedrrocześnie otoczony donosicielami, ktlrzy odkryli jego tajemne prak.
tyki. Dowiedziono, żę Libo ,.zapytywat wrÓżbitÓw, czy kiedyś będzie takie
skarby posiadał, ż'eby mog} drogę Appij ską aż' do Rrundizjum pienięłlzmi
wyścielić''. Ponieważ tego typu zatzuty mogły się wydać mało powaŹne,
dopisano (uczynione jakoby ręką Libona) tajemnicze znaki przy imionacłl
Cez.ata i senatorÓw. Nieszczęsny oskarżony został zmuszony do samo-
bÓjstwa' a represje objęty astrologÓw i magÓw 1u. fgn zł'owrogi wypadek
posłużył jako przykład oskarżenia więlu znakomityclr przedstawicieli
i przedstawicielek stanu senatorskiego łącznie o praktyki magiczne, tru.
cicielstwo, ęwentualnie także o konsultowanie astrologÓw. Najbardziej
znaną sprawą jest oskarzenie tego typu skierowane przeciw Pizonowi,
namiestnikowi Syrii - po śmierci Germanilca w 20 r. 112 Wyroki na pod.
stawie oskarżenia tączt. e o praktyki magiczne i obrazę rnajestatu Cesatza
zapadały wielokr.otnie nie tylko za rząd6w Tyberiusza' ale także Klau-
diusza i Nerona. Tendencją dalszyclr lat było zaasttzęnie ustawodawstwa
przeciwko magii 113. Nie zapobiegło to jednak wzrostowi i popularności
tajernnych praktyk.

RoZwÓJ sT.ĄR'YcH KUI,TÓW
w MLINIC!?IACH IT,ĄLSKICH

W dotychczasowych rozważaniach centralne miejsce zajmował sam
Rzym i uprzywilejowane Stany społeczefrstwa, na ktÓrych koncontrowała
się uwaga Augusta. Jego zainteresowanie sprawami Ttalii oruz warstlvami
śr"ędnimi i niższymi społecze stwa było mnie'isze. Dia princepsa wazne było
tyiko zachowanie spokoju w całyrn pa stwie. Tak jak pozostawił dużą
swoboclę lv sprawach wewnętrznych miastom ltalii, ktÓre rożdty się zrracz.
iłie pod względemr ustrojowym', tak rÓwnież nie ingerował w ich Spraw}.
religijne, .jeśli tylko nie stanowiły jakiegoś rzeczywistego czy dornntema.
trego zagrożenia dla paóstwa {z'akazy kultÓw wsclrodnich, prześladowiinia
astrologÓw i rnagÓw crbjęły nie "lylko Rzytn, ale r<lwnieŹ {talię). W rezul.
tacie utrzyrnania duŹej swolrod'y w zakręsie religii i jej naturalnego rozwclju
nrunicypia, korrtynrrowały troskę o swoie stare }'ulty, obrzędy i tradycje.
Do ukazania tych ten<lencji rnoże posłużyć kilka prz5lkładÓw.

PRZYKŁAD LANUWIUM' ARICJI I Bo\TI-L.ĄE

Larruwium w Lacjum pozostało nadal centrum Staręgo kultu Junony"
ktÓra była tam czczona pod imieniem Iuno Sospes Mater Regina, a jej
imię w formię skrÓconej ISMR pojawiało się często na inskrypcjach i mo-
netach11a. o trwałości obchodzonych ku czci tej bogini uroczystości może
świadczyć inskrypcja, pochodząca z czaslw Augusta lub Tyberiusza,kt6ra
wylicza rÓżne dobrodziejstwa dla miasta; ich autorem był miejscowy dygni.
tarz M. Valerius aedilis, dictator et praefectus iuventutis w l,anuwium. N{ię-
dzy innymi luruiną ludos l(unoni) S(ospiti) M(atri) R(eginae) solus fecitlL|,
Na ścisły związek iuvenes lanulvijskich z kultem wielkiej bogini wskazują
ołowianę tessery. Wszystkie one rnają na rewersię wyobraienie starego
obrządku: dziewczynę karmiącą świętego węż'a. Awersy tych tesser
noszą napisy:7) sodales Lanivini,2) sacr(a) Lanu(vina) iuven(alia) _- w obu
wypadkach koło głowy Junony Sospity, oraz 3) sacr(is) Lan(ivinis) feli.
citer - bez rysunku 1!6. ŹrÓdła te świadczą, że Juwenalia orgallizowane
ptzez młodzież lanuwijską w okresie początkÓw pryncypatu zespoliły się
ze starymi obrzędami ku czci wielkiej bogini, patronki miasta, ktÓrej kult
rniał od dawna ogÓlnorzymskię znaczenie, jak to wykazaĘ m. in. obrzędy
roligijne z okresu II wojny punickiej.

Innyrn ośrodkiem żywotnych a bardzo dawnych kultÓw religijnych
była Aricja, a ściślej małe jezioro Nemi w GÓrach Albafskich, gdzie znaj.
dowaty się święty zagajrik i sanktuarium Diany Nemorensis 117. Strzegł
tego obiektu rex Nemorensls, kapłan, ktÓry uzyskiwał swą władzę mordu.
jąc przeciwnika i w taki sam sposÓb jątracit. Przez caty dzieit i noc wirrien
był on strzęc z nagim mieczem świętego dtzewa, ktÓre miało rnu dawać
jakąś ochronę. Ten dziwny krwawy zwyczaj przejmowania funkcji kapłarl.
skiej utrzymał się także w okresie wczesnego cesarstwa 118. Jakiś nieznany
ofiarodawca umieścił w małej kapliczce w Nemi wiecznie płonącą lampkę
w intencji pro salute cęsaTza Klaudiusza i jego rodziny. obok Diany,
opiekunki lasÓw i dzikiej zwierz1ny, w świętym gaju w Nemi czczona
była rÓwnież nimfa Egeria, ktÓra pomagała kobietom w połogu i męski
wspÓłtowarzysz bogini, Virbius.

W GÓrach Albaóskich stare obrzędy kultowe przetrwały rÓwnież
w Bovillae, ktÓre przejęło tradycje religijne z A|ba Longa i szczegÓ|ną cześć
dla bogini Minerwy. ożywienie Życia miasta i jego ceremonii religijnych
nastąpiło najpierw w okresie Augusta 119, pÓźniej zaś za Domicjana, ktÓry
wielką czci4 otaczał zawsze Minerwę i dla uczczenia jej zorganizował. igrzy-
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ska w GÓrach Alba skichlzo. Podl wpływem tego cesarza istniejące jui
w czasach Augusta Stowarzyszenię iut,enes w Bovillaę przyjęło nową lrazwę

M inervał e s \21. Wydaje się, że zorganizowa nę'ptzęz Domicjana Qu inquat r ia

Minervae nawiązywały do tradycji JuwenaliÓw, ale zostały wzbrrgacone

konkursami literackimi 122.

KULT HERKLILESA W TIBUR.
HERCULANEI A{JGUSTALES

Charakterystyczne jest, że powstałe Zapewne w początkach pryncypatrt

organizacje iu,łenes wiązały częSto Swą aktywność religijn4 ze starynri kut.
tarni rnunicypalnyrni123. Ciekaw1. przypadek stanowią stowarzyszelria

kultu Herkulesa w Tibur, Starym ośrodku czci Hęrkulesa Zwycięzcy
(Victor.\, pojmowanego jako bostwo o charakterze wyraźnie militarnynr12a.

Wspaniałe sanktuariurn Herkulesa w Tibur, zbudowatrę na wzgÓtzu i gÓru.

jące nad całą okolicą, było obok świątyrri Fortuny w Fraeneste, najbardziej
okazałą budowlą sakralną w okręsie schyłku republiki, a zostało jeszcze

rozbi'tdowane w początkaclr cesarstlva' Stowarzyszenie kuItowe Herkutrę.

sa w Tibur istniało już zapewlre \ł epoce reputlliki; w początkach pryncy-

patu przyjęło ono oficjalną nazwę Hercułanei (|ub Herculanii) Augwstałes"

Nastąpiło zatem Zespolenie culłorcs Herculis Z nową organizacją związalrą

od czasÓw Augusta z kultem cęsarskirn. Wielu autorÓw sądziło, ze zespole-

nie tcl nastąpiło juŹ u. czasaclr Augr"lsta - na wzÓt przekształcenia się

czcicieni Merkurego w Mercuriałes Augustałes125. Tezę tę głosi rtjwrriei

R. Sclrilling, ktÓry wykazaŁ żę Tibur był jedynym wyłomem z polityki
religi.1ne.j Augusta, rriechętnej kultoll,i Herkulęsa' TwÓrca pryncypatu

nie popierał specjalnie rozwoju Tibur. ale zezwoiił na połączenie swego

stowarzyszenia kultowego - Attgustałes z istniejącym jui collegit'tw l{ercu.

laneovum 126.

Analiza irrskrypcji pochodzącyclr z Tibur nakazuje podważenie przyto.
czonej wyircj tezy R. Sclrillinga, W rriektorych inskrypcjach z początkow

prync}.patu występu1e określęnie Hercułaneus bez przydomka Augustalis.

Tęrrnin ten spotykamy rv grupie napisÓw dotyczących wyzwoleóca M. Varę-

nusa Diplrilusa. ktor1' bfl nrug|ister) Hercul{aneufl. Życie Varenusa moŻna

datcrrvac na czasy Augusta i Tyberiusza. Farę jeszcze innych inskrypcji
z początkÓw I w, n. e. używa określenia Herculaneus bez Augustall^r. obok
niego pojawia się jediiak już nowa tytulatura: Herculaneus Augustalis"

Występtlje ona w inskrypcjach, ktÓro rnożna datować na ok. 40 r. n. e'

PÓźniej spotykamy już tylko Herculąnii Augustałes 12;' Można zatemprzy-
puszczać, że zespolenię cultores Eerculis w Tibur Ze stowarzyszeniem Augu-
s/a/es nastąpiło w koficu parrowalria Tyberiusza, za Kaliguli lub na początku

rządÓw Klaudiusza, nie było zatęm dzięŁęm inicjatywy Samego Augusta.
Fakt ten zasługuje na rrwagę. Czcicięle Herkulęsa w TiŁrur czuli się na tyie
silni, że rrię' musieli szukać łaski Augusta, ktÓry nie darzył ich boga szcze-
gÓlną syrnpatią. Należy ponadto zaznaczyć, że niezależnie od omÓwionych
Hercułanei Augustales powstała w Tibur organizacja iuvenes Heraianii7ż\-

Podobrre wspÓłistrrienie odrębnych stowarzysze cldtores Herculis
oraz iuvenes Herculąni można zaobserwować w Fabrateria Vetus w La-
cjum 1g9. Stowarzyszenia kultowe Hęrkulesa rozwijały się w prawie całej

Italii w I i II w., a nawetjeszcze w 1 połorvie III w.; ich pozrranie pozwala
prześledzić kięrunki więrzen religijnyclr warstw średrrich i nizszych. Cha-
rakterystyczne jest dość częste występowanie wspÓlnego miejsca pogrzebo.

wego (/oclls sepulturae) 130. Wydaje się, że kolegia kultowe (Herkulesa i in.
rryctrr bogÓw) rozwijały się w Italii w sposÓb spontaniczny. i niezależnie
od lt,ielkiej polityki reiigijnej Augusta i następrrycil cesarzy"

TR.ADYCJE RELTGIJN-E OSTII

Fodobrrie można źaobsęrwować ciągłość iokałnych tradycji religijnycb
w ostii131. Dominującą ich cechą jest naczeIna rola i trwałość kultu Wul.
kana' Najwyż'szym dygnitarzen od wszystkich spraw sakrałnych w mieście
ł:yŁ pontiJbx Volcani et ae dium Sacrarum; kaplan Wulkana miał zat'ern nad-
zcln nad wszystkimi śu.i4tyniami w ostii. Był on wybierany dozywotnio
spośrod najbardziej wpływowych mięszka corv miasta. Jego pomocnikami
tlyli trzej praetores i dwaj (ewentualnie trzej) aediles sgct.is ł,olcąnifaciendis'
Popularność i dawne korzenię kultu Wurlkana w ostii dadzą się wytłamaczyć,

"ieśłi się przyjmie, że pierwotny Volcanus był nie tylko bogiem ognia, ale
także wody i tzęk. GłÓwnym śr'viętem ku jego czci były l/ołcanałia otga-
rrizolvanę rv ostii 23 sierpnia, na ktÓre zwykle przybywał sam cesarz lub
jego przedstawicięl' obok Wulkana w okresie republiki duŹą popuiarnością
cieszyli się rÓwnież Kastor i Polluks, Iupiter optimus Maximus, Herkules,
Zapervne także Libęr Pater i Bona Dea, choć liczebność niezidentyfikowa.
nych świątyó pozwala sądzić' ie takż:e inni bogowie byli czczeni w ostii 132.

Chociaż w ostii wcześnio został.ptzyjęty kuit cesarski i wybudowano wspa.
niałą świątynię Romy i Augusta" Zapewne wkrÓtce po śmierci twÓrcy
pryncypatu, a takię szybko rozpowszechniły się religie Wschodu, zvlłaszcza
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kult l(ybele, tradycyjne wierzenia republikariskie nie straciły swej żywotnoścli
w okresie cesarstwa. Nad miastem dominowało Capitolium, cęntrum kulttl
Jowisza, Junony i Minerwy. Rozbud.owana została nie tylko świątynia
Wulkana, a|e takie Hęrkulęsa. Pontifex Volcani uttzymał' swoją dominu-
jącąpozycję w ostii. Charakterystycznejest, że jesz,cze w II w. miejscowa
arystokracja czuła się związana głÓwnie ze starymi bÓstwami rzyrrrskimi"
dopuszczĄąc spośrÓd bÓstw wschodnich do uprzywiiejowauej pozycji
tylko Wielką Macierz-KYbelc lss.

PATAVTUM

opisane ptzykłady miast dotyczą okolic bliskiclr Rzymu, przede
wszystkim Lacjum. ośrodki dalsze od stolicy kultywowały w pełni swoje
odrębne tradycje lokalne. Za przykład może tu posłużyć Pataviunr (Padwa)
w regio X Italiae (Venetia), w ktÓrym to mieście i jego okolicy uttzymały
się silne wpływy kultury paleoweneckiej r3a. Specyfiką Patavium było wy-
stępowanie obok seviri Augustales i Augustales kapłanÓw nazywanych
Concordiales. Wytłumaczenie tego terminu nie jest proste, ponieważ nie
mawytaźnych dowodÓw na istnienie świątyni bogini Concordia w Patavium.
Wszystkie inskrypcje podające to określenie, wymieniają tylko Cancordia-
lis w liczbie pojedynczej. Kariera tych Concordiales była często związana
z funkcją Augustalis|s

Fopularność pewnych bogÓw rzymskich w Patavium moina wytłuma.
czyć, ptzyjęciem rzymskich imion ptzez dawne bÓstwa weneckie. Kult
Junony, poświadczony już: dla r. 302 p' n. e. przez I-iwiusza, ktÓry wspo.
mina aedes Iunonis yetus136 przy okazji zwycięskiej bitwy weneckich Pata.
vini z wojskami służącej Tarentowi floty greckiej pod wodzą Spartanina
Kleonimosa. Juno czczona wÓwczas w Patavium była niewątpliwie wenecką
boginią płodności i macieruyflstwa, ktÓrą możfla zapewne identyfikować
z wie|ką boginią pobliskiego Ateste-Reitią. Najbardziej nierzymski rodo-
wÓd miał bÓg wÓd uzdrowicielskich Aponus, czczony jako stare bÓstwo
paleoweneckię w okolicach Patavium (Wzgorza Euganejskie), obfitujących
w źr6dła cieplicowe' ByĘ one wykorzystywane jui w czasach przed.
rzymskich i do dzisiaj cieszą się wielką popularnością w uzdrowiskach jak
Montegrotto i Abano Terrne 137. BÓg Aponus i jego fons Aponi byli dobrze
znani pisarzom Starożytnym, ktÓrzy wysoko cęniIi Pątavinorum aquae
calidaelB8. Prestiż Aponusa był powiązany z Antenorem, troja skim pra.
przodkiem Patavium. W inskrypcjach bÓg uzdrowiciel prawie nie wystę"

puje w swym pełnym imieniu' prezentują go zwykle litery A. A., ktÓry'

to skrÓt L, Lazzaro rozwiązuje konsekwentnie jako ,4(quae) A(poni)L39.
Jest wysoce prawdopodobne, że pod irnieniem Apollina czczono w Albano
także Aponusa. Charakterystycznejest,Żew tej części ltalii prawie nie znano
kultu boga-uzdrowiciela Asklepiosa' {.Irriernożliwili mu ,,osiedlenie się''

wenecki Aponus i inne bÓstwa lokalne. Fans Aponi był siedzibą sławnej.

wyroczni Geriona' ktÓra udzielała konsultacji za pomocą losÓw. o pozycji

tej wyroczni świadczy ptzekaz Swetorriusza, ktÓry mÓwi o wizycie Tyberiu.
sza w r. 12 p. n. e.

,,Wnet potęm' gdy śpiesząc do llirii wstąpił do wyroczni Gerionesa
blisko Padwy, wyciągnął tam los, kiÓry mu polecał wtzucić złote kostki
do gry w głąb źtodŁa Apofskiego, jeśli chce uzyskać odpowiedź na swoje

pytania. I oto kostki, rzucone jego ręką, pokazały najwyiszą cyfrę. Do dziś
widać pod wodą te kostk|' 140.

Nie wiemy niestety, czy przyszły cesarz Tyberiusz odwdzięczył się
Aponusowi i Gerionowi za tak pomyślną wrÓżbę'

Przedstawione w niniejszym zarysie kilka przykładÓw żywotności
kultÓw lokalnych w okresie początkÓw pryncypatu pozwa|a na wyciągnię.
cie wniosku o własnej linii rozrvoju wierze religijnych w municypiach
italskich. Wielość kultÓw, tak charakterystyczna dla świata starożytnego'
występowała w pełni w miastach Italii doby cesarstwa.
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Założenierrr niniejszego rozd,ziału jest przedstawienie rozwoju kultu
'cesarskiego rv prowincjach zachodnicl-i w okresie dynastii julijsko-klau-
dyjskie1'. FlaiviuszÓw i AntoninÓw: ukazanie, jaką rolę spełniała w zakresie
rozpowszechniania religii lojalnośgi arnlia rzymska oraz prÓba scharaktery.
zowania tych wierzeri prowincjonallr-vctrr' ktÓre przejawiły największą siłę
oporu wobec tendencji wladz centralnycii.

Panor,vanię Tyberiusza było raczej korit5lnuacją założęi:l' Augusta niz
-okresenr l,vpnowadzenia nowych form kultu. Sam cesarz wykazywał daleko
idącą powściągliwość w przyi.nrowanitr jakichkolwiek form osobistegcl
.wywyższenia o zabarwieniu religijnym. Jak podaja Swetotliusz: ['..] .,z roz.
licznych i najwyższyclt zaszczytow. jakie mu ofiarowywano, przyjął za.
lędwie kilka i to sklomnych.[..'] Zabt.onił u'znoszęnia na swoją cześć
świąty , wyznaczania oddzielnej służby religi-inej d1a swego bostwa, kapła.
nÓw, wystawiania także posągow i popiersi bez swego zezwolenia. Jeśli
pozwala'ł, to jedynie pod warurnkien:, aby traktowano je na rowni z ozdo-
bami świątyn (ornamenta), a nie zaś na rowni z pos4gami bÓstw (silnulacra
"deorunl)., 1. Tyberiusz ograniczył nawet uzywanie t1'tułu Au.sustus. odrzucił
stanowczo wniosek. ab''- wrzesieó stał się Tiberius, paździetnik zaś -Livius.

Swoje stanowisko wobec boskich zaszczytÓw przedstawił Tyberiusz
,senatowi w r' 25 przy okazji prośby Hiszpanii Dalszej {Baetica) o wybudo.
wanię za przykładem Azji świątyrri dla Tyberiusza i jego matki. Frzy tej
.okazji cesarz, jak podaje Tacyt. ,'stanowczy zręsztąw odrzucani:uzaszczytow
wygłosił mowę'i. Usprawiedliwiał się w niej. najpierw, Źe uległ analogicz-

nrym prośbom miast aąiatyckich. [...] ,.Fonieważ boski August nię zabronił

wznieść d|a siebię i dla miasta Romy świątyni w Pergamum, ja, ktÓry

wszystkie jego czyny i słowa jak zakon szanuję (qui omnia facta dictaque

eius l,ice legis observem), tym clrętniej poszedłerrr za uświęconym przykta.

dern'. że z moim kultem łączył się kult dla senatu. Atoii, o ile rnożna by mi

wybaczyć, że jedeir raz tB to się zgodziłem, o tyle świadczyłoby o prÓżności

i durnie. gdybym zezwo]rił, aby wszystkie prowincje czciły mnie wyobra.

zanego pod postacią bÓstwa; takię cześć Augusta rnusiałaby zanikrrąć,

gdyby j4 wskutek pochlebstw bez rÓżnicy uogÓlniano 2.

Co do mnie, zgromadzeni ojcowie, to biorę was za świadkÓw i c[rcę"

aby parrriętała o tyrn cała potomrrość, żem człolvięk śrniertelny i ludzkie

'p"tnlu* 
obowiązki otaz, ż,e Wystafcza mi, jeśli pierwsze stanowisko zajmr'iję

{Ego nte, patres canscripti, mortalem esse et l'tontinum officia fungi satisque

!rctbere. si locum principam impleam. eI t'o.s testor e! meutinisse posteros

y1ło)",3, Tyberiusz chciałby, aby potornni uznali go za godnego jego przod-

kÓlv. dbającego o interesy paóstwa i rrieustraszonego w niebezpieczeristwie:

,.Niech to będą moje świątynie, założone w waszycł-t sercach, moje najpięk.

rrie.jsze i trwałe posągi {Haec ruiki in aniruis l'eslrls templa, haec pulcherriruae

ffigies et mansurae)" a.

Reakcja senatorÓw na to przernÓwienie była rriejednolita. Wiełu dzi-

rviło się, poniewaz najlepsi ludzie <i4iyli do stania się bogami: Herkułęs

i tr-iber u GrekÓw, Kwinynus u Rzymian. Bardziej zrozurniała była dła sena-

tonÓw postawa Augusta, ktÓry spodziewał się zostać bogiem.

Pozwoliłam sobie przytoczyć obszerne fragnrerrt,v z tej sławnej luo\Ą,y-.

naiwaźniejszę sforrnułowanie podając także lv brznrieniu łaciriskirn. po.

rrięweż stanowi ona niezwykle ciękawe fuodto zarÓwno dia mentalności

T,vberiusza, jak i senatorÓ w,ktÓrzy nie rnogli go zrozurnieć (fałszywa skrom.

ność czy pycha?). NastĘpca Augusta dawał niejednokrotirie dowody Slvego

racjonalizmu i dążeó. aby także ustanowione przez jego ojca formy kultu

stużyły dobru ludzi, a nie ich zgubie5. Ta jego postawa uie znajdowała

zrozurrrięnia ani wśrÓd wspÓłczesnych, ani wśrÓd potomnyclr. Podsurnował

j4 Slvetorriusz w następujący sposÓb:..W stosunku do religii i rvierzętr

cltr<azyrvał obojętność' całkowicię będąc oddany astrologii w głębokirn prze.

konaniu, że wszystko dzieje się z woli przeznaczetta.,8,

Nięzależnie jednak od osobistej postawy Tyberiusza nie mogł on zaha-

n-lować tendencji do dalszego rozwoju kultrr cesarskiego, a zwłaszcza tyclt

jego form, ktÓre dotyczyły osoby Augrrsta. Tak lvięc ustanowił na jego

część Sodales Augustales i wszęlkie formy krrltu boskiego. Nie zezwotrił
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natomiast na apotęozę Liwii i Germanika. Dla rozwoju kultu cesarskiego
w prowincjach zachodnich zasadniczę znaczenie miało postanowienie do*
tyazące Hiszpanii Bliższej z r, 15 n. e. Na temat tego przełomowego wyrla.
rzenia wypowiedział Tacyt jedno zdanie: ,,Na budorvę świątyni Augusta.
w Kolonii Tarrakoriskiej pozwolono proszącym o to HiszpanolTr' cfym.
dano dia wszystkich prowincji przykład (Tennplum ut in colonia Tarrał:o.
nensi strueretur Augusto petentibus Hispanis permissum,datumque in omnes
provincias exemplunl) 7. To zdanie Tacyta dało okazję do rozważa ,
i dyskrrsji więlu autorÓw, zwłaszcza odnośnie do określenia exenrplun,t'.
Zdanjęm D. Fishwicka dotyczy ono przykładu przerJe wszystkirn dla pro.
wincji, nie zaś dla municypiÓw' Stworzono zatem podstawy kultu prcwili-
cjonalrrego dla Hispania Citerior (Tarraconensls), a jego obiektęrn stało
się templunl dit,i Arłgwsti. Śvliątynię wzniesiono zaten dla zmarlego, ubć-
stwioirego cęsatza, gdy tymczasen przy ąrae oddawano cześć żywernu
Augustowi i Romię. Taki clrarakter killtu w Tarraco potrvierdzają pocho-
dzące z tego miasta monety i inskrypcje. Kapłarr kultu boskiego Augusta
nazywał. się flamen (kapłani prz.v o|tavach Romy i Augusta nosili tytuł
sacerdos). Należy się zgodzić z interpretacją takiego charakteru świątyni'
w Tarraco .w świetlę tozważ'ait D. Fishwicka. R. Mellor prÓbował udo-
wodnić 

',dołączenie'' kultu Ronry do boskiego Augusta, ale jego argumenty.
nie są w tym nriejseu przekonywające 9. Nie na|eŻy mylić kultu prowincjo*
nalnego z istniejqcym już wcześnicj w Tarraco cesarskim kultem lnuriicy-
palnym. Słusznie natorniast Mellor interpretuje wyrażenie Tacyta exem.
plum. Faktem precedensowym jest, że mieszkaócy prowincji prosili o zezwo.
lenie na wybudowanie świ4tyni i ich prośby wysłuchano. Dotyclrczas
jedynie kult municypalny mÓgł tworzyć się na podstawie inicjatywy lokal.
nej. Ustanowione przez Augusta w zachodnich prowincjach kulty powsra-
wały na polecenie lvładzy cesarskiej i mogły być traktowane przez ludnośÓ
podbitą jako syrnbol rzyrnskiego panowania. Tyberiusz jednak ustanowih
kult prowincjonalny w Tarraco petentibus Hispanis ro. Do tych rozważn ,

amerykariskiego autora moŻna jednak dodać jedną ruilagę. Czy exemplum
nie było wynikiem osobistej polityki religijnej Tyberiusza' ktÓry tak bardza
unika,ł narzucania przez wład,ze wszelkich form kultu. omÓwiona dalej,
świątynia Klaudiusza w Brytanii nie powstała na pewno petentibus Britan-
nis.

Nie wiemy niestety, w jaki sposÓtl został powołany do życia kult pro.
wincjonalny w Luzytanii, choć powstał on niewątpliwie także w czasach
Tyberiusza u. Świątynia boskiego Augusta w Emerita i stanowisko flałnen

provinciae Lusitan(iae) divi Aug(usti) |et] divae Aug(ustae) są znane dzięki
tnonetom i inskrypcjom. Tytulatura z inskrypcji pochodzącej z r. 48 12

może świadczyc, żle do kultu boskiego Augusta została dodana diva Au.
glł.|t{l : Liwia po jej deifikacji w r. 42.Inne inskrypcje z Luzytanii przeka.
zały pewne warianty tytulatury flamina. Niewątpliwą zasługą Tyberiusza
było zatem zorganizowanię kultu cesarskiego w dwÓch prowincjach hisz.
pa skich i zapocz4tkowanie nowych form czci pośmiertnej cesarza.. tem-
plunt divi Augusti pocl kierownictwem flarnina, a poźniej także kapłanki -flarninica (dla nadzoru deifikowanych cesarzowych). W okresie dynastii
.julijsko-klaudyjskiej powstały zatem dwie odmiany kultu cesarskiego na
Zachodz.ię: świątynie zmarłego cesarza w prowirrcjaclr silnie zromanizo.
.wanyclr (Hiszpania) otaz ottaruę Romy i Augusta na obszatach niedawno
zdobytyclr i mało zromanizowanych (tres Galliae, Germanict),

DĄZENIE KALIGULI Do JAW\EJ DEIF'II(ACJI

KrÓtkie panowanie Gajusza Kaliguli było pod wielu r,vzględami kon-
trastem lvobec rządÓw Tyberiusza' Był on pierwszym cesarzętrl' ktÓry zde.
cydował się na swą.jawną deifikację w Rzymie, Cpisawszy początki pano-
wania Kaliguli Swętoniusz stwierdził ,,Dotychczas można było opowiadać
o nim jako o władcy, odtąd muszę mÓwić jako o potworze [...]. odtąd
"zaczął. sobie przypisywać majestat boski. Rozkazat sprowadzić z Grec.ii
posągi bogÓw, wyjątkowo sławne ze świetrrości i artystycznego wykonania,
tniędzy nimi posąg Jowisza olimpijskiego. {Jsunęwszy im głowy osadził
wszęcizie stvoją [...]. Niektćrzy pozdrawiali go 3.ako Jowisza łacióskiego
(Iupiter Latinws). Swemu bostwu w.vstawii własną świątyllię, wyznaczyL
kapłanÓw i najbardziej wymyślne o{iary zwierzęce [.'.]'' 13. Dla uzyska'nia
większej bliskości Ze swym ,,kolegą'' Jowiszem Kapitolióskim kazał Kali.
guiir połączyć Falatyn z Kapitolem prZęZ fi]ost wzniesiony nad świątynią
boskiego Augusta. Uznat pośmiertnie za irogirrię ukoohaną swą siostrę
srl'łzyllę i kaza't na'lvęt żołnierzorn skłaclać przysięgi na jej. bÓscwo 1a' Kali.
guia nosił rÓwnieŹ stroje i atrybuty przysługujące bogoin. ,,Frzeważnie rnoina
go było widzieć ze ztocaną brodą, trzyrnająr:ego w ręku odznaki bogÓw:
albo piorun, a|ho ttÓjz4b, albo Kaduceusz, albo nawęt lv stroju Wenery"
Szaty trii:mfalnę nosił stale jeszcze płzeci wyplawl1 rvc"jcnn4, czasem lvdzie.
wał pancerz Aieksan.c]ra Wielkiego, wydobyiy z jego grol.lowca'' 15.

Dzivrnę formy kriltu boskiego iansowane ptzez tyrana' Kaligulę nrogą
byc uznane za przejaw jego megatromanii zabarwionej psychopatycznie.
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Jego krÓtkie panowanie nie przyniosło rviększych zmian w rozwoju krł}ttr

cesarskiego w prowinc.jach' Ale dążenie do oddawania bezpośredniej

czci cesarzowi jako bogu także w Judei doprowadzito do ostrego konffiktu

z Żydami16. Śmierć zada,na Kaliguli przez spiskowcow w Rzymie zapo-

biegła bardziej grożnyru skutkom jego polityki.

NOWATORSKA POLITYKA KLAUDIUSZA

Parrowanie Klaucliusza przyniosło z jednej Strony nawiązanie do tra'-

d-vcji Arłgusta (3organtzowanie w r. 47 uroczystości jubileuszu jVtiłstłl

Rzymu, wznowienie Augttrium Sąlutis i Troiae Lusus), tendencje do odro.

dzerria wiedzy religijnej EtruskÓw oraz nowatorską politykę w prowinc.iac1r.

Zna] zła ona wyraz zarÓwno w Stosunkowo szerokim nadawaniu obywa.

te]stwa rzymskiego lur]ności w prowincjaclr' umożliwieniu jej awansu 17,

iak i w polityce religijnej. Stanowi ona ważny etap rozwoju prowincjonalnego

krlltu cesarskiego. Klaudiusz przeprowadzlł.w r. 42 deifikację swojej babki

I'iwii i wprowadził jej kult zarÓwtro do świątyni boskiego Augusta na Pala.

tynie, jak do jego sanktuariÓw w Luzytanii i Hiszpanii Tarraconensis is.

Zasadticze ztlaęzenię miało ustanowienie kultu cesarskiego w nowej,

z trudem zdobytej prowincji Brytanii. Charakter tego kultu stał się obiektem

dyskusji, ktÓrą podjął D. Fishwick 19. Podstawę do dyskusji stanowi wypo.

wiedź Tacyta c1otycząca wydarzełi w Camulodunum w czasie wielkiego

powstłrnia w r' 60. Kolonia rzymska w Camulodunum (Colchester) stała

się obiektem nienawiści wyzyskiwanych i upokarzanych Brytannow.

.,DotegonawznięsionąboskiemuKlaudiuszowiświątynięjakbyna
tr,vierdzę wiecznej tyranii spoglądano (ad hoc templum clivo Claudio ct.n-

stitLłm quasi' arx ąeternąe domi,nątionis adspiciebatur), a |udzie obrani je.!

kapłanami pod pozorem kultu cały majątek kraju trwonili'' 20.

Atak na kolonię poprzedz]ł niespodziewarry upadek po8ągu Wiktorii,

co Brytalrnowie uznali za dobry znak wtożębny, Żotnierze rzymscy pro-

bowali bronić się rv świątyni' ale została ona zdobyta po dwÓcl-l dniach

oblężenia2i. Nienawiść uciemiężonej ludności Brytanii zwtociła się zatem

przede wszystkirn przeciw świątyni boskiego Klaudiusza.

Kiedy powstaŁa ta świątynia? Czy juŻ za irycia Klaudiusza -- r,vbrelv

jego Wypowiędziom powściągliwym W zakręsie wprowadzania kuitu ;e-

sarza Za Życia?z2 Tak sądziła większość badaczy, znajdując dodatkow.rl

lrgument w irorricznej rłrypclwiedzi Seneki po śmierci Klaudiusza: dell,s

jieri vult; paruln est e1uaeł telnplłlm in Britannia habet, c1uod nttnc barbąri
colunt et ut deum adorsnt [...]*.

W swym artykule zt.19,7f, a następnie w Syntętycznynr studiuil zt.7978
D. Fishwick starał się dowieść, źLe templum clivi C!ąudii powstało dopiero
po śmierci cesarza - zgodnie z jego zasadami. Za życia wzniÓsł natomiast
K]audiusz ołtarz (kultu Romy i Augusta) na wz6t ołtarza w Lugdunum
i Ara Ubiorum. Pewne dane archeologiczne pozwalĄą interpretować w ten'

sposÓb historię kultu w Camulodunum. Po śmierci Kiaudiusza i jego dei.
likacji dobudowano da ołtava świątynię. Jakkolwiek argumenty kanadyj.
skiego badacza stanowiti 1ogiczrrą całość, pewne wątpliwości nasuwa właśnie
ta konsekwęntna obrona schematu., ara Romąe et ,4ugusti wztrięsiona za
ilycia cesarua, templum divi - po jego śmierci' Historia instytucji rzymskich
wykazuje rrietrzymanie się jednego schematu, dostosowywanie się do Wa.
runkÓw historycznych i potrzeb lokalnych. R. Mellor, akceptując w zasa-
dzie tezy Fishwicka' bronił z kolei swe-eo ulubionego schematu, że świą-
tynia (pośmiertna) boskiego Klaudiusza rrbejmowała także kult Romy 2a'

Brak inskrypcji z okresu rządÓw Klaudiusza i Nerona uniemożliwia
clefi nitywne rozwii1zanie problemu' Pierwsza inskrypcja dotycząca odbudo-
wanej świątyrri w Camulodununr poclrorJzi z okresu dynastii F]awiuszÓw25.
W sumie wydaje się możliwe, że Klaudiusz odszedt od tradycyjrrej polityki
religijnej Augusta w wypadku Brytanii, ktÓrej podbÓj trwał wiele lat i kosz-
tował Rzym bardzo dużo. Może uznał', Że właśnie dla tej ,,krnąbrnej'' pro-
wincji lepsze będzie wprowadzerlie pełnego kultu żywego cesarza. Nię-
zalęŻnie od intencji Klaudiusza lub jego następcy świątynia nie była obiek.
tem pożądanym przęZ ludność prowincji. Stała się dla niej symbolem wiecz.
nego panowania Rzymu, pojmowanego jako tyrania (arx aeternae clomi-
llationis). Nie mamy także żadnych prz'ekazlw źrÓdłowych na temat con-

cilium Britąnniae, czy7i zgronradzenia |udrrości prowincji, ktÓre rrrogłoby
w pęwnym stoplliu łagodzić rzymskQ clominatio, Religia lojalności nie zo.
stzrła zatem zaakceptowatra w BrYtanii przynajmniej w początkach pano-
wania Rzymu.

PANOW'\NIE NERONA

Czasy Nerollzr przyniosły kryzys w cesarskiej polityce religijnej. Tendencje
autokratyczne cęSarza zna|azly wyraz także w 'iego posunięciach o charak.
terze religijnym (np. dążenie do identyfikacji z Heiiosem)' choc trudno jest

mÓwić o iakiejś kollsękwentnej poiityce Nerotla 2s' Liebeschuetz widzi
przejawy wyraźnego kryzystl religii lojalności w kręgu elity intelektualnej
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okresu związanego z zał'amywaniern się zaufania do princepsa. odbiciem
takiej postawy były Pharsalia Lukana' w ktÓrych autor dał wyraz nie tylko
swoim sympatiom dla republiki, ale także wątpliwościom wobec świata
bogÓw, obojętnych na ludzkię cierpienia w czasię okrucię stwa wojny do.
mowej 27. Pesymistyczny ton przeważn w dziełach Tacyta. Księgi XI-XVI
jego RocznikÓw pełne są złowrogich prodigia. ktÓre zapowiadały panowanie
Nergna, a następnie krwawe wydarzenia podczas jego rządÓw 28: Najbar.
dziej groźnyrn wydarzerriem opisarrym ptzęz Tacyta jui w Dziejach jest

spalenie świątyni Jowisza Kapitoli skiego' w czasie wojny domowej po
śmierci Nerona.

,'Był to od zał'ożęnia miasta czyn najbardziej pożałowania godny i naj-
ba ziej ohyclny, jaki się pa stwrl rzymskiemu ptzyftafił, ię bez żadnego
postronnego wroga' a przy bogÓw życzliwości - o ile by to ptzy naszych
obyczajach było możliwę - siedziba Najlepszego i Największego Jowisza'
poświęcorra i zatożona przez ptzodkÓw jako panowania rękojmia [..']
ptzez szał. cesatzy (furor principum) zburzona została',29'

Kryzys władzy, ktory zna|azł wyraz w walcę legionÓrv, strÓżÓw lojal.
ności wobec ęesaTza, przeciwko innym legionor4 i innym cesarzom, był
złowrogim uwiericzeniem niepokoju i zał'arnywania się podstaw pryncy-
patu w czasach Nerona. Nic dziwnego, żle towarzyszył tym wydarzeniom
narastający niepokÓj religijny. Po krwawej wojnie zwycięski Wespazjan
musiał odbudowywać podstawy ustrojowe cesarstwa' dyscyplinę w arrnii,
atmosferę zaufania między społecze stwem a władcą. Celęm przywrÓcenia
lojalności w Rzymie i prowincjach bardzo łvażne było odrodzenie więzi
,religijnych _ w tej dziedzinie dynastia Flawiuszcjw dokonała wiele.

sZER.oK' ROZWÓJ KuLTU cEsAR.sKIEGo
ZĄ RZĄDOW FL,Ą'wfiJSz(Jw

ogrornny nacisk połoŹył Wespłrzjan ira szeroki rozwÓj kultu cesarskiego,
ktÓry był szczegÓlnie ważrry dla stworzenia mocnych podstaw pano'uvarria

nowej dynastii, nie rnogącej się już powoływać na jakiekolwiek związki
rodzinne z boskirn Augustem. Zar1wna w zakresie forrn kultu cesarski*go,
jak i jego zasięgl'l geograficznego stał się pierwsry Flaw-iusz prawdziwym
nowatoręrn. Nie jest przypadkiem' że terllu cesarzowi poświęcił lłishwiclt
najwięcej miejsca w Swyrn zarysie dziejÓw kultu władcÓw na Zachoclzie 30.

TVespazjan' tworząc nowe ośrodki kultrr cesarskiego także w prr:lwincjach

sęnatorskictrr, zwracal' uwagę na umocnienie pozycji nowej dynastii w tych
częściach Imperium, ktÓre poparły jego przeciwnikÓw (Galbę, otona lutl
Witelliusza). Mrriej się natomiast |tczył' z nastrojami wśrÓd starej arysto.
kracji senatorskiej, ktÓra była szczegolnie niechętna idei tworzęnia concilia
i dopuszczenia przez nie do głosu opinii prowincji; Probiem ten wystąpił
z duŻą ostrością już pod koniec ruądow Nerona. GłÓwny przedstawiciel
opozycji Petus Trazea wygłosił w senacie sławną lnowę' w ktÓrej ganił
rradmięrne uprawnienia ludności prowincji, zabieganie namiestnikÓw o jej
względy i o pochwalne podziękowania za okres urzędowatria. Żądał. zatem

'.Przeio przeciw nowej bucie mieszkaricÓw prowirrcji (adt,ersus novam pro.
vincialium superbiam) poweźmy godną rzyrnskiej sumięnności i stanowczości
decyzję. przez kt6rą opiekę nad sprzymie rzencami się nie uszczupli, a my poz-
będziemy się opinii, jakoby ocęna każdego na czynr innym niŻ na sądzie
lzyrnskich ob,riwateli poiega|ą'' ar.

\ily'espazjan, ktÓry zmienił w znacznym stopniu skład senatu' awansu-
jąc wielu obywateli pochodzerria prowincjonalnego, rnÓ.ut łatwie3. przępro-
wadzić swe dzieło reforrny. Bardzo ważnym posunięciem było utworzerrie
kuitu prowincjonalnego w Galii Narbonęnsis, silnie zrorrranizowanej pro.
wincji serratorskiej. Zachowały się fragrnenty /ex ustalającej zasady organi.
zacji tego kultu32, ale trudno było datować dokładnie tę inskrypc.ię.Zpo.
lnocą przyszły inskrypcje greckie, dzięki ktÓrym wiemy, żLę w czasach
Wespazjana pełniący funkcję archonta w Atenacłr, Kw. Trebellii.lsz Rufus,
hył przedtenr pierwszym najwyższym kapłanern w Galii Narborrensis 33.

N{ożrra zatem sądzić, żę kult prowincjonalny, zostat ustanoi,t'iony w tej
prowincji przez Wespazjana a fiamen priłnus został wybrany ptzez conci.
lium |tIru'bonensis, ktlrego istnienię jest potwierdzone przez list tegoż zgro-
łnadzenia skierowarry do ateriskiej Ółld.

Następrrą prowincj4 senatorską, ktÓra uzyskała kult prowincjorralny
zapęwnę w czasaclr Wespazjana, była Hispania Baetica3a' Wierny z omawia.
nego powyżej przekazu Tacyta, że prowincja ta zabiegał'a już o budowę
cesarskioj świątyni w r' 25, ale Tyberiusz odmÓwił. Najstarsze świadectwa
istnienia stanowiska kapłana prowincjonalnego w Betyce pochodzą zr.98.
Inskrypcja wymienia G. Sernproniusza Speratusa, ktÓry był' flamen divo.
rum Auqustorttm provinciae Baeticae35. o randze concilium Baeticąe świadczy
oskarżenie prokonsula Bebiusza Massy, faworyta Domicjana. Procęs
przeciw niemu wygrał Pliniusz Młodszy jako adwokat wszystkich miast pro.
wincji Betyki. ottzymał' on w dowÓd wdzięczności hospitiurą publicum
w Betyce, czyli wysokiej rangi patlonat. Pliniusz podjął się następnie
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przeprowadzenia drugie-eo pIocesu przeciw namięstnikowi,,swĘej'' pro-

wicji (był nim Cecyliusz Klassikus) - oba procesy ocibywały się w sena.

cie 36.

ogromne znaczetie miało wprowaclzęnie kutrtu cesarskiego drr ZfolTla*

nizowanej senatorskiej , prowincji Africa Proconsularis. DuŹa grupa irr-

skrypcji z Afryki poświadcza istnienię specjalnej ery prowincjonalnej -
era Cererum31, ktÓra była początkiem obejmowania urzędowania przez
kapłanÓw prowincjonalnych. Jedna z tych inskrypcii datowana na 113

rok afrykariskiej ery38, pocbodzi zapewne z lat 183-185 po Chrystusie,
zatem pierrvszy rok kultu prowincjonalnego przypadatby na 70-72 r.,

czyli początki panowania Wespazjana. Jakkolwiek nię zachowała się żadna
ustawa afrykaóska, ana|ogiczna do lex l,Iąrbonensis, |iczne inskrypcje
świadczą o istnieniu ścisłych reguł dotyczących zasad obejmowania Stano.

wisk kapłaóskich, zaszczytow przyznawanych byłyrn kapłanonr' Nosili
oni tytuł sacerdos provinciae Africae, i byli wybierani na rok, gdy tymcza.
sem kapłani murricypalni kultu cesarskiego byli określani jako flamen
perpetuus 3s 

.

Na przyłączonych świeżo w Germanii terenaclr Agri Decumales powstały

Arąe Fląviae. Liczba mnoga zdaje się wskazywać, żebyły one dedykowane
Wespazjanowi, Tytusowi i Domicjanowi a0. Bzrdania przoprowadzone
przez D. Fishwicka pazw a|ają datować powstanię kultu prowincjon alnego

w obu Maurętaniach Tingitana i Caesarięnsis także na czasy Wespazjarla al.

T. Kotula sądzi, ż'e kult prowincjonalny został najpierw ustanowiony przęZ

Klaudiusza w Tingi. a potern zreorganizowany ptzez Wespazjana, ktÓry
utworzył jego drugi ośrodęk w Volubilis ok. 74115 r. {2 Trudno jest defi.
nitywnie rozsttzygnąć, czy WespaĄanbył' twÓrcą klrltu w obu prowincjach

Mauretanii, czy też' jego reorganizatorem. Inskrypcje z tytułem flalninica
są świadectwem istnienia kultu prowincjonalnego w Mauretanii pod ko-
niec I w., a więc w czasach Domicjana. Niewątpliwie istniał ji"rż wcześrriej

(w czasa'ch Klaudiusza) w Volulrilis kuit municypa1r'1,, ktÓry ciośc często

poprzedzał powstanię kutrtu prclwirrc.iona,l lrego.

Wespazjan byt takŻe tw<5rcą kultu cęsar.skiego w pt.owincjaoii azjaLyc-

kiclr; Lycji i Armenii, moziirve ię rawnięż' na Zachodzie w mnicjszych
ośrocl}<aclr prowincjonalnycli: Alpes Maritirrriie i Alpes Cottiae 13. Ważnym
zadaniem była rcorganizac1a staryclr ośroclkow kr"ritowych. W Tarraco
wprowadził liult żywego cesatza (z dodaniem ewęntualnie Roiny) dcl usta.
nowiorre.j przez Tyberiusza temsllum divi AugtLstiaa. Urnocllięnię pozycji
panującego cęsarza było dla Wespazjana sprawą najważniejszą. Dążył

on do wywyższenia gens Flavia i w nowyclr ośrodkach kultu cesarskiego
azczonJl był sam iywy cesatz - bez dodania bogini Romy. Monety Wespa.
zjana wskazują rÓwnież rra wyraźne tendencje dynastycznea5.

Wysiłki Wespazjana przyniosły mu trwały sukces i zapewniły rządy
obu synom. Jego polityka religijna była akceptowana w Rzymie i prowin-
cjach, ponieważ odpowiadała intęresom i clążerriom ludności. Na łożu śmierci
mcigł Wespazjan wypowiędzięć sławne słowa ,,Biada mi' sądzę, Ż'e już'
bogiem się staję'' a6. Bez trudu został uznany przez senat bogiem jako divtts
Vespasianus, a w dwa Iata poźniej (81 r.) do grona bogÓw został przyjęty
przedwcześnie zmarły Tytus. Inny los czękał po śmierci Domicjana' ktÓ.
rego autokratyczna polityka przekreśliła atmosferę rzqdÓw akceptowarrvch
przez społeczeristwo, stworzoną przez Wespazjana i Tytursa. Damnatio
memoriae Domicjana, oficjalne potępienie jego pamięci przez senat, było
odwrotnością apoteazy cesarskiej. Imię potępionego było wyskrobywane
nawet na irrskrypcjach, wszelkie posągi niszczone. Utrzymaly się jednak
jego zasadnicze ręformy administracyjne, ktÓre wsp<iłczęśrri historycy
oceniają wysoko a7. Rozwijał się także dalej kult cesarski w prowincjach -w duchu ir-rnowacji wprowadzonych przez Wespazjana.

, ZAŁoŻENIA PoLITYKI RELIGIJNEJ ANToNINow'

Na rządy Antoninow (96_-192) przypada pełny triumf religii lojalności.
okręs tęn doczekał.się dobrego opracowania całokształtu polityki religij.
nej cesarzy w postaci cytowanej juŻ pracy .I. Beaujeu. Powodzenie tej poli.
tyki wiąże się ze znacznym rozszerzeniem bazy społeczlrej rządÓw (więk-
szość sęnatorÓw była pochodzenia prowincjonalnego, w tym wieiu ze
Wschodu) a8. Religie prowincjonalne ptzeżywały za AntorrinÓw pełny
rozkwit, a dzięki awansowi artystokracji spoza Italii pewne kulty pocho-
dzenia prowincjonalnego cieszyły się oficjalnym poparciern cesarzy, np.
Hęrcules Gaditanus. To samo rnaźLna powiedzieć o więllcich religia,ch
Wschołlrl' a takż,e o pewnych nurtaclr religijnych cieszących się wielką
popularnością wśrÓd szerokich kręg<iw społeczeóstlva, jak np. kult ,Ąsklę-
piosa-Eskulapa.

Wielki w6d'z rzymski na trclnie cesarskim' M. Ulpiusz Trajan, starał
się o umocnienie ideologiczne swojej władzy. Dio Chryzostomos z bityri-
skiej Prusy a9 i bliski wspÓłpracownik Trajana, Fliniusz Młodszy, dali
w swych dziełaclr uzasadllienie ideologiczne władzy cesarskiej, oparte na
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argumentach filozoficzno-religijnych. W koncepcji stoickiej wzorem i pc-
tronenr władcy stał się Herkułes' sytr Zeusa - Jowisza, pojmowany jako
niestrudzony bojownik o polepszenie doli ludzi, uosobnienie pracowitego
i czytrnego życia' Dobry monarcha winien traktować swe rządy jako cięŹki
obowiązek, służbę dla społeczeristwa. Ta ideologia zapewniła awans Herku.
lesorł.i w polityce reIigijnej cesarzy. Wizualnym odbiciem ideałÓw Trajana
stał się zwłaszcza łuk triurnfalny w Beneventum' zakoi.lczony w r. 1l4,
Cesal.z został na nim przedstawiony jako ulubieniec bog.5w i żLołnievy,
opiekun prostych ludzi, zwłaszcza dzieci, umiłowany przez cał.e społecze/r.
stwa optimus princeps, Domirrującym bÓstwem łuku w Berreventttm jest
Iupiter 0ptimus Marimus. Przedstawiony on został w towarzystwie Jurrony
i Minelwy z ręką dzierż,ącą piorun wyciągrriętą !1. stronę Trajana i młodego
Hadriana. Inna scęrra przedstawia cęsarz& lv towarzystwie Hadriar-ra'
składającego ofiarę przed świ4tyrrią Jowisza KapitolióSkiego 50, WybÓr
Jowisza jako głÓrvnego bÓstwa opiekuriczego nie jest przypadkiem, całe
bor,ł,iern patlorł.anic Trejarla bylo oparte tla nraksymalnym wywyższetriu
Jowisza Imperatora 6L. Znacznę podniesienie rangi Herkulesa w ideoiogii
tego cesarza wiąze się 1) z przedstawioną powyżej koncepcją dobrego
władcy" 2) z faktenr. że Herkules był synem rrajwyższego boga panteonu
rzyrnskiego i 3) z natviązanięrn do tradycji Hęrkulesa z Gades, sanktuariurn
położonego blisko r';dzinnego miasta Trajana i Hadriana - Italica w pro-
winc.;i Betyce' Hęrculęs Gaditanus występuje JeSZcZe rv dyskretnej for.
mie za rząclÓw Trajana 5:, dopiero Hadrian zdecydował się na emis.!ę

monet' nie tylko z obrazern tego boga, alo rÓwnieŹ z napisem HERCules
GADtrTanr.rs53. Kult Jowisza ;i Herkułesa były umocnieniem teologii
zwycięstwa, stanowiącej podstawę koncepcji relig1inej Tra1.ana.

W zakręsie kultu cęsarskiego panowanie Trajana otworzyło nowy etap
charakterystyczny dla catej dynastii AntoninÓw' W przeciwie stwie do
Domicjana' Trajan starał się ur"likac jawnych form wywyższenia swej

osoby w Rzymie. W prowincjach jego głÓwną innowacją było wprowadzęnie
kultrr władcy na terenaclr naddunajskich. Jęst bardzo prawdopociobne'
ie zotganizował kult prowincjonalny w świeżo podbitej Dacji - przed .!ej

podziałenr na trzy prowincje, dokonanyrn przez Hadriana. ośrodkietn tro.

wego kr-lltu stała się Sarmizegetusa, a jego kapłanem sacerdos arae Augłtsti,
Wyda.ie się, że kult obejmował tylko żywego aesatza - bez Romy;a.

W tym Samym czasie prź}Wdopodobnie powołano do Życta ośrodki
kultu cesarskiego w Fannonii, ktÓra została podzielona przez Trajana na
dwie prowincje. Centrum religijnyrn w Pannonii Superior stała się Sawaria,

w Pannonii Inferior zaś Gorsiun, gdzie rvykopaliska odsłorriły ołtarz
i świątynię templum provinciae'5; nadzorował terr kult sacerdos. W Mezji
Niższej ośrodkiem kuitu prowincjonalnego stało się miasto Troesnris,
podniesione ptzezTrujana do rangi kolonii. Założycielem kultu był Domi.
c1an lub Trajan, co wydaje się bardziej prawdopodobne. UzupelnienieIt.l
dzieła oi.ganizacji kultu cesarskiego w prorvincjach naddunajskich były
arae , rłgustź w Dalmacji, utworzone zapewne także ptzez Traiana 56.

$.{NOW,dCJE RELIGIJNE HADRIANA

Farrowanie Hadriana przyniosło wiele ilrnowacji religijnych 57. Cesarz
ten. troszczący się o całokształt żLycia w trmperium, odwiedzający niezwykle
często prowiucje, r,vykazywał dużLe za'interesowanie dia rÓżnych religii
i niezwykłą aktyrvność w zakresie bud'ownictwa sakralnego. Dzięło Hadriaua'
vz zakresie religii było rÓwnie wszechstronne i ztlŻnicowane' jak jego
osobowość 58. Z jednej Strony pocobnie jak Trajan, popierał tradycyjne
kuity rzymskie, zwłaszcza Jowisza i Herkulesa, z drugiej zaś fascynował
go świat grecki i jego misteria, Wykazywat takż:ę silne zainteresorvatrie
d]a kultÓw wschodnich, zwłaszcza wywodzących się z Egiptu.

okres rządÓw Hadriana niał decyduj ące znaczenie dla rozwoiu kultu
cesarskiego przez nowq intcrpretację bogirli Ronry. Wydaje się, ze te|) ce-
sarz poclrodzący z hiszpariskiej Italica nriał bardziej religijny stosunek do
bogini Romy i znacznję tozszetzył zasigg jej ktlltu. Nie tyiko wprowaclził
Rornę do istniejących już prowincjonalnych ośrodkÓw kultu cesarskiego,
a|e zapoczątkował jej kult w samym Rzyrnie. Zaprojektował osobiście,
l1;sując plany, wspania,łą świ4tynię Węt-lus i Romy w stolicy69. Chrono-
logia powstarria tej monumentalnej budowli nie jest całkiern jasna. J. Beau.
jeu w następu.j4cy sposÓb odtwarzajej etapy: l) 21 kwietniaw 12I r'pt7ry
okazji obchod w 874 rocznicy Natalis (Jrbis cesarzpodj4ł oficjalną decyzję
1 t.ozpoczęto budowę świątyni; 2) w I28r. stały już fundamenty i piervlsze
lręby świątyni. odbyła się wielka uroczystość ich poświęcenia i dlatego
'v 228 r. Sewerus Aleksarrder mr5gł obchcldzić stulecię świątyni; 3) budclwa
śtr,i4tyni trwała ięszcze kilka iat i Haririan po ptlwrocie z Ju<lei w i--i6 r"
iriogł dokonać oficjalnej cledykacji, Zapewne 2l kwietrria (.Natt'tlis Lrrbis),
;ł:ttplun,l Rołnae Aełerł.lae et V-eteri,s F'ęlicis 60. Dodanic epitotu [|efef|!{ł
ltt'ieczna) naclało nolvy clrarakter iiutrtowi Romy; lrogini R"on'ła Aeti:rnił,"
'1;: 

i<o syrnbo} wieczrrcgo R.zymu cieszył'a się odtąel .',.lielką czcii1 rv srolicy
: w całyrn Inperium _-.az do llch1.łku jegc istrlir'.ltie' Hadrian i;cwł:ł;rł
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kolegium kapłaóskie dtlodecemviri dla cęlebrowania kultu Romy w stolicy

i stłcerdates dla jej kulttt w prowincjach 61.

Hadriarr rozwinął rÓwnięż dużą aktywność w zakręsie deifikacji człon-

kÓw rodziny cesarskiej, lakż'e zmarłych kobiet. Przeprowadził szybko

konsekrację Trajana i wybudował jego świątynię, mianującfiałnen {Jlpialis.

Deifikowana został'a Marcjana, siostra Trajana, a takżęjej cÓrka Matidia'
ktÓra była matką żony Hadriana, Sabiny. Hadrian zapewnił także uznauię

za boginię Plotiny, wdowy po Trajanie, ktÓrej w znacznym stopniu zaw-

clzięczał' swoje wyniesienie na tron cesarski. Tak więc pośmiertna deifikacja

cesarzowych stała się regułą za AntoninÓlv, poazynając od rządÓw Hadria.

na.
Wykazał on duże zainteresowanię dla kultu cesarskiego w prowincjach.

Jak podaje biograf ęesarza .,W tym Samym czasie wybudował Hadrian

w Nęmausus bazylikę na część, Plotiny, w podziwu godny sposÓb wyko-

naną. Następnie podążył do Hiszpanii i spędził zimę w Tarrakonie, gdzie

własnym kosztem odbudował śrviątynię Augusta Q;umptu suo ąedem Augusti

restituit)62. Nię jest jasne, czy dziełu temu towarzyszy|a reorganizacja

kultu prowilrcjonalnego w Hiszpanii Tarraconensis. Wietrę danyclr wskazuje

natomiast na przeplowadzenie przezHadriana zasadniazych zmian w kulcie

koło Lugdunum..obok ara Romae et Augusti (żywego cesarza) powstała

tam świątyn ia - templum Romae et Augttstorum (ptzez ten termin należy

rozumieć Źywych i zmarłych ceSaIZy - divi).

D. Fishwick sądzt, że dzieło reorganlzacji kultu prowincjonalnego dla

tres Galliae zostało dokonane podczas wizyty cęsatza w Lugdunum

w l21 r.63 Możliwe. żrc to takie }ladrian dotączył' innych divi Augusti

do kultu boskiego Klaudiusza w Camu1odunum i ufundował świątynię

w Gorsium w Fannonii (Trajan byłby w tej koncepcji tylko załoŻycie|em

ołtarza w tym ośrodku).
Hadrian ustalił pewne regrrły kultu cesarskiego obowiązujące przez

cały okres rządÓw AntoninÓw. Każriy z deifikowanych cesarzy miat swoją

aec|es w Rzymie; Antoninus Pius wybudował takię świątynię d|a zmarłej

żony Faustyny (w l41 r.), w ktÓrej on sam stał się rÓwnież obiektem czci

po swej śmierci - w dwadzieścia lat poźniej. Cęsarz ten, ktÓry miał po.

ważtre truclności z deifikacją z1nartego w 138 r. Hadriana (nie cieszył się

cln popularnością wśrÓd senatorÓw) 6a, ustanowił także nowe stowarzyszenie

socląłes Hacłrianąles. W ślad tego poszło powstanie sodales Antoniniani

(po śrnierci Antonina Piusa), sodąles A'ntoniniąni Veriani (po śmierci Lu-
cjusza Werusa) i sodąles Aureliąni Antoniniani (po śmierci IVIarka Aure.

iiusza)6'' Antoninrrs Pius i Marek Aureliusz nie wnieśli poważniejszych
zmian do organizac.ji kultu cesarskiego w prowincjach. Obaj.jednak dbali
o utrzyrnanie zasad reiigii lojalności. okazała się ona szczegÓlnie potrzebna
rrz czasaclr wojen małkomaliskiclr, ktÓrych gtoza ptzyniosła Rzymianom
przyponrlienie atmosfery z czasÓw II wojny punickiej.

NIEPoKÓJ RELIGIJNY w oKRESIE
RZĄDow MARKA AURELIUSZA

Atak h{zrrkomanÓw i KwadÓw na pÓłnocną Italię (dotarli aż do Akwilei)
ataz szęr7_qea się dżuma wywołały panikę w Rzymie. Na wojnę nrieli wyru-
szyc oba.i cesarze: Marek Aureliusz i Lucjusz Werus. Przed wynlszeniem
pod.ięto jednak wiele obrzędÓw religijnych, ktÓryclr clrarakter przypominał
rakże wydarzenia z okiesu II wojny punickiej. ,,Ponieważ wojna z Marko-
mairami budzjła ptzetaŻenie, Antoninus zawęzwat zewsząd kapłanÓw,
wypełnił ptzepisy religijne, jakich wymagały obce kulty, przeprowadził
w R.zymie wszelkiego rodzaju obrzędy csczyszcza|ne i ociągał się z wy'rusze-
niem na wyprawę. Według zwyczajv rzymskiego obchodził przez siedem
dni <biesiadę bogÓw> (lectisternia) 66. Nię wiemy niestety, jakie peregrini
ritus zostały odprawione celem oczyszczenia (Iustratio) miasta.
Biograf cesarski określa, zę lectisternia odbyty się Romano rilel. Nie orien-
'tował się zapewne' że był to rytuał grecki wprowadzony do Rzymu w 399 r;
p. n.ę. takie z okazji wielkiej zarazry, Atmosferę gtozy na początku wojen
markomaóskich wykorzystywali rlwnieŻ r6i oszuści i,'cudotwÓrcy'',
żerujący na łatwowierności ludu i obawach, że nadchodzi koniec świata 67.

NastrÓj niepokoju religijrrego i oczękiwania na cud utrzymywał się
w toku ciężkich dział'an wojennych i objął w pewnym stopniu nawet żoł-
nierzy; świadczą o tym tzw. ,,cud pioruna'' i ,,cud deszczu,,, przedstawione
na kolumnie Marka Auręliusza' Informują one o trudach kampanii i sto.
sunkowo wysokim poziomie wyposażenia technicznego barbarzy{cÓw.

".Cucl 
piorurra'' ocalił obÓz rzynrski, atakowany ptzęz germariską machinę

oblęŻniczą. Piorun uderzyŁ w nią i pogrzebaŁ pod jej szczątkami barbaruyil.
cÓ-r'v.,,Cud dęszęztl,, zdarzył się zapewne w I72r., kiedy to armię rzymską
oblegli w gÓrzystym tęrenie Kwadowie, mający przewagę liczebną i lepszą
pozycję. Dni były upalne i Rzymianie zupełrrie pozbawierri wody. Nadciąg-
nę.la wtedy gwałtowna burza i ulewa. Żotnieve rzymscy zd,aŁa|i nie tylko
ugasić pragnienie ale i napoić swe zwierzęta. Wezbrane potoki spowodo-
wały olbrzymie strat'v wśrÓd nieprzyjaciela 68. Trudno jest ustalić, interwencji
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jakich bogow przypisywali Rzymianie'te wydarzenia, interpretowane .iakr:'
cudy. Znamienna jest jednak sama atmosfera, bardzo daleka od tej, w jal:iej
wojska rzymskie wa7czyły z Gallanri i Germanami w okresie Cęzata ataz
w początkach pryncypatu.

Trudna sytuacja Zewnętrzna za rząd,Ów Marka Aureliusza rrjawniła
niepokÓj społeczny i rrowe nastroje religijne' W tej atmosferze zrodził
się zapewne kult no.wej postaoi Jowisza, Iupiter Depulsor (odpychający,
powstrzymujący nieprzyjaciÓł). Nie był to juŻ zatem zdobywca - Ł'og
zwycięskiej armii, lecz bÓg' ktÓry pomagał przetrwać groźne najazdy i sze.
rzącą się zatazę. Nie jest przypadkiem, że inskrypcje poświęcone Jowiszowi
Depuisorowi wizstępu;* głÓwnie na obszarach naddunajskich' a rvięc w pro-
wincjach rzyrrskich objętych grozą wcljen markomafiskich 69.

DĄZENIA KoMMoDUsA
DO WY1VYZSZENIA REI,IGIJNEGO

Patrowanie Konrmodusa przyniosło pokÓj zewnętrzny, co tlie oznaczało
jednak przywrÓcenia harrnonii wewnętrznej w paristwie. W dążeniu do slvego
wywyższenia Kommodus wprowadził rÓwnież ntebezpieczne innowacje
religijne' Jego polityka religijna rozwija|a się ewolucyjllie, początkowo była
kontynuacją ideologii AntoninÓw, ale stopniowo nabierała nowego zabar-
rvienia w więzach ł,ącz4cych cesarza z Herkulesem 70. Sam wybÓr boga
protektora pozostawał jeszcze w ramach panteonu grecko-rzymskiego
oraz ttadycji AntoninÓw' W ostatnich latach rząd6w (190-192) Konrmo.
dus doprowadził jednak do całkowitej identyfikacji swojej osoby i Herkrr.
lesa 71. Pierwszą fazą tych przemian był kuit Herkulesa z przydomkiern
Amazonius, ktÓry wiąże się z zam1ł'owaniem młodego aęsatza do igrzysk
gladiatorskich __ byŁy one jego pasją od dzieciristwa 79. Sam Kommoclus
przyjąŁimię Amazonius i Glodiatorius, a swoją Marcję szczegÓlnie chętnie
oglądał w stroju Amazonki 73. Następnym ętapem było na,dawanie nazwy
Commodianus, Commodiana wszystkim ważnym irrstytrrcjom w Imperiunr"
PoŻar zniszczyt znaczną część Rzymu w 189 r.' co stało się okazją dla
Kommodusa do załcrżenia (zapewne w l90 r.) rniasta na nowo ja"ka Colania
Ltłcią Aurelia J,{oya Commodiqna 74. Stolica zost.ała w ten sposÓb zrÓwnłrna
z innyini miastarni, ktÓre nosiły juŻ nazwę Colonia Commodiarra {np.

Kartagina,, Trelvir, Kolorria)" Następnie Konrmcldus zmienił nazwy
wszystkiclr rniesięcy, określając je w następujący sposÓb, pt,lczynaj4c od
maia: I-ucius -*.Aeiius - Aurelius .'- Commodus -Ausustus 
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leus (październik) - Ronanus -
vietus - Felix - Pius 75. Senat i lud
dianus, ostatecznie sanr biig stał się
seria monet z lat 79A-19I 78.

Te wszystkie innowacje nie wystarczały cesarzowi, ktÓry chciał stać

się bogiem za życia, posuwając się lv tym wzg1ędzie dalej niż ktorykolwiek
z jego poprzednikÓw. Na polecenie Konrmodusa senat uznał go za boga,
ktÓremu składano ofiary, i nrianował kapłana ztytułemflamen Hercu!ąneus

Camm,odianus. Stanowisko to zostało zniesione po śmierci Konrmodusa,
aie przywrÓeofię prZęZ Septymiusza Sewera, ktÓry przeprowadził oficjalną
deifikację swego ,,brata'" ?7. Deifikacja Kommodusa za życia opierała się
na jego identyfikacji z Herkulesem, ktÓry był rv l91 r. nazywany wspÓł-

towarzyszem Cęsarza _ Comes i Commodianus. W 192 r. cesarz prTyjąt
ostatecznie imię Hercules Romanus i zidentyfikował się całkowicie z bogiem.

Monety przedstawiały Kommodusa z atrybutami Herkulesa 78. Badacze
zastanawiali się, dlaczego Kommodus wybrał właśnie Herku1esa jako
Swego alter ego. Mimo wielkiego zaintęresowania kultami wschodrrimi
Cesatz pozostał w ramach tradycji grecko.rzymskiej i dynastii
AntoninÓw. Wydaje się, że na wybÓr tlerkulesa wpŁynęły w Znacznym Stop-

rliu zamiłowania Kommodusa do agonistyki' a zwŁaszcza igrzysk giadia-
torskich, ktÓrym patronował Herakles.Herkulęs 7b. Pewien wplyw na de-

cyzję Kommodusa mÓgł mieć także fakt jego narodzin w Lanuwium, sław-

nym jako ośrodęk kultu Herkulesa. Niezależnie jednak od motywÓw, ja-
kimi kierował się Kommodus' jego ł'iecyzja stania się Herkulesem, rzymskirn
bogiem za życia,wywołała powszechne obrrrzenie i pogłębiła jeszcze nara-
stającą od dawna nienawiść do tyrana-boga. Kommodtts został zamordo.
wany 31 grudnia i92 r.

\OXIE T]ORNIY KUI,T'U IESAR.SKITGO
ZA RZ,ĄDow sEwT'RÓw

Panowarrie Konrnrclelrrsa rrie miitło większego wpływtt na rclzwoj tra-

dyc,vjn;,ch form kultu cesarskiego v,' prowincjach. Ostatnie innowacje w te.j

dzjędzi e wprowac1ziła dvrrasLia Scwertlw, a z'lryłaszcza' jej zalożyciel Septy.
lrtiusz Sewer" Miał on podobne powody, jak Wespazjan, do szukania
umocnienia ideologicznego rządÓvl nowej dynastii. PrÓbowil je zna1eźi

nawęt w ekwilibrystycznvm ,,adoptowaniir się"' dcl rodziiry Marka Aure.
łiusza, tzn. w l 96 r, v'nał. się za jego sYna. a Kon:irrodus stał się W ten spo.

Exsuperatorius - Amazonius - In-
' rzymski otrzyrnały także imię Commo-
Her.cules Commodianus, co poświadcza
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scib ,,bratem'' Sęwera" Konsekwencją tego kroku b;'ło anulowanię dąmną-
tio memoriae Kommodusa i jego deifikacja s0.

Ważną innowacją SewerÓw było wprorvadzelrie fornr krrltu boskiego
całej żyjącej rcrdziny cesarskiej' ktÓra była azczona jako tlomtłs diviną.
Julia Domna była bardziej wywyższona niż ktÓrakolwiek z dotychczasowych
cesarzowych. Portrety na monętach przedstawiały Sewera jako Jowisza,
jego Źonę zaś jako Iurro Caelestis 81. Synowie: Antorrinus Karakaila i Geta
byli natomiast wyobraźani jako Herkules i Liber Pater, dii patrii rodzinnegr:
miasta Sewera, Lepcis Magna w Afryce s2"

Za SewerÓw ustalił się ostatecznie nowy rytuał apoteozy cesarskie.j po
śmierci, co wiązało się z wprowadzonym już' przy apoteozie Antonina Piusa
podwÓjnym pogrzebem (pochowarrie zwłok - exequiae i pogrzeb publiczny
pał4czony z consecratio -funus pubłicus.). Rytuał ten stał się potrzebny
na skutek przejścia od zwyczaju palenia zwłok do ich grzebania s3. obrzęd
apoteozy opisał dokładnię Herodian przy okazji pogrzebu Septymiusza
Sewera: ,,W caĘm mieście obchodzi się wÓwczas żał'obę połączoną z reli-
gijnymi obrzędami. Ciało zma ego gr.zebią z kosztowną wystawnością
obyczajem innyclr ludzi; sporządzaj4 natomiast z wosku wizerunek jego
najzupełniej podobny clo zmarłego i układają go na bardzo wielkim tożu
z kości słoniowej [...]'''u.

obrzędy żałobne towatzysząae tej drugiej fazie pogtzebu trwały siędem
dni. Na ichzako czenie składano ,,illanekin'' cęsarza w specjalnej budowli,
ktÓrą podpalano. ,,Z najwyższej i najmniejszej części budynku wypuszczają
orła, ktÓry wznosi się wraz z ogniem w powietrze' unosząc według wierze
rzymskich z zięmi do nieba duszę cesarza. Od tego czasu odbiera on cześć
boską między innymi bogami'' 85. Ptzytoczony tu opis dwÓch pogrzebÓw
cęsarskich miał charakter ogÓlnie obowiązujący w początkach III w'
Wzmianka o grzebaniu ctzita cęsa,rza nie rnoże się odnosić do osoby Sewe.
ra, ponieważ, jak sam Hęrodian poprzednio stwierdził, zwłokijego zostały
spalone i urnę z proclrami ptzywieźli synorvie cesafscy z Brytanii do Rzy.
mu 86. Urna została złoż'ona w mauzoIeum Hadriana, gdzie zrrajdowały
się groby jego następcciw z dynastii Arrtonin w. Z omawianego przekazu
Hęrodiana wynika wyraźnie, że w czasach SewęrÓw (zapewne i wcześniej)
nie obowiązywał'a już' przysięga sęnatora, ktciry miał być świadkiem źrpo-
teozy. orzet umieszczony na budynkrr-stosie |egalizował" akt deifikacji
cesarza.

Prowincje za SowerÓw uczestniczy|y w pełni w nowych fclrmach kultu
cesarskiego - zwłasz,cze, W pfopagowatliu domus divina. Kult ten roz-

porvszeclrnił się szczegÓlnie w prowirrcjach germaóskiqh. Członkowie

roc1z'iny cesarskiej zostali wprowadzeni narwęt do sacella oddziałÓw wojsko.

wych. Julia Domna mogła korzystać z, tego przywileju jako mater castro-

rum.ktoty to tytuł otrzymata w r. 195. Reorganizacji uległ kult koło Lugdu-

trum, gdzie świątynię dla Romy i ,Ąugustow wzniÓsł zapewne Hadrian.

Znaczna grupa inskrypcji dotyczących tego sanktuarium poclrodzi z okręsu

,oyrrastii ServerÓw 8?. Pozwalają one uznać, ż'ę arą i templum tworzyły w tym

czasie jeden ośrodek kultowy. Ustaliła się nowa tytulatura kapłana:

s(tLtt.d05 ąd arąnt Caesuris roslrl (lub Cucsarutn nostrorum.) apud tcmplum

.Ronrue et AugustoruLlz. Dyskusyjny jest termin Caesąr użyty w inskrypcjach.

Fishwick sądzi, irc oznaczał. on żywego cęSarza na rÓwni z jego wspÓŁ

rz4dcarni' Dla Sewera ba,rdzo ważne było wprowadzenie do Lugdunum

.kultu obu jego synÓw, ktÓrych uznał' za wspÓłrządcow naciając im tytuł

AugustÓw. określenie Caesąr noster miało ba ztej osobisty charakter

niż Augustus. Kult parrujących cęSarzy odbywał się zatem od aram, czyli
w najstarszej części kultu prowincjonalnego w Galii. Świątynię zarezer

wowano natomiast d|a (divi) Augusti, Ten dość skomplikowarry schemat

reorganizacji kultu prowincjonalnego dla Tręs Ga-lliae wprowadził Zapęwne

Sęwer w nadziei umocnięnia w ten sposÓb zgody między synami i ich
wspÓlnego wywyższenia. Nikłe są jędnak ślady kultu po śmierci Sewera.

Dla Galii pozostaje jako ostatnia sławna inskrypcja z ok. 238 r., w ktÓrej

występuje T. Sennius Solemnis, Zapęwl1ę sacerdos ad templum Romae

et At,tgustorun (tekst inslcrypcji jest mocno uszkodzony) 88, był on kapłanem

kultu prowincjonalnego przypuszazalnie ok. 220 r.

Kult cęsarski w prowirrcjach słabnie po śmierci Septymiusza Sewera.

Znrjanom uległy także jego zasady w samym Rzymie. Karakalla prze-

prowadził wprawdzie deifikację zamordowanego brata Gety, wypowiadając

słynrre zdanię ,,Nieclr będzie bogiem, byleby nie iył,, (sit divus dum non

"sil t'ir,us) 89. Deifikacja Gety miała na ce|v złagodzenie wrogich nastrojÓw

w senacie i oburzenia na cesatza bratobÓjcę. Sam Karakalla nię doczekat

się deifikacji po śmierci, podobnie jak Heliogabal i Sewer Aleksander.

Kult żywego cęsarza w Rzyrnie przybierał' aorazbardziej orientalne formy,

czego ukoronowaniem stał się tytuł Antonina Heliogabala: sacerdos

amplissimus dei Inl,icti Solis Elagabali. Wpłyrvy wsclrodnię doprowadziły

t,akŹe do przakształ.cenia form kultu w prowincjach. Zna|azło to np. wyraz

w stroju kapłana, ktÓry nosił w III w. złoty wieniec (corona aurea) zamiast

traclycyjnej szpiczastej czapki flamina - apex, Nikłe ślady kultu prowincjo-

na1nego z III w. świadczą o stopniowym jego obumieraniu 90.

I
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Vy' rozwoju wszelkich forn kuitu cesarskiego i szerzej pojętej religii
lojairrości ogromne było znaczenie armii rzymskiej' głÓwnego nosiciela
tej religii w prowincjach. Religia wojska rzymskiego rrie doczekała slę
pełnego opracowania od schyłku ubiegtego wieku, kiedy to ukazała się
podstawowa praca A. von Domaszewskiego 91. Mimo Znacznego powięk.
szenia się nrateriału inskrypcyjnego i archeologicznego, a zwtaszcza apu.
Łrlikowania tzw. Fe riale Dur anutn, problem czeka nanowe pełne opracowa-
nie. T.ylko częściowo lukę tę mogą zapełnić trzy artykuty, ktÓre ukazały iiię
w 1978 r. w 16 tomie serii ANRW ez. Jakkolwiek mamy opracorvania do-
tyczącę vzierze religijnych ż'ołnierzy w kilku ośrodkaclr, np. w Corstopitunr
(Corbridge) rv Brytanii, w Aquincum w Pannonii Niższej oraz w Lombaęsis
w Afryce 93, to brak nam dotychczas opublikowanych prac obejmującycłl
religię wojska w całej prowincji 9a.

F'ERIALE DURANUM
Dla nowszych bada nad religią armii rzymskiej rniało zasadnięze zrla-

czenie odkrycie w Dura Europos spisanego na papirusach urzędowego
rvojskowego ka|endarza świąt. odkrycie to zostało dokonane ptzez ucza-
nych amerykariskich w sezonie wykopaliskowyrn 193l-193295. Ów częś-
ciowo zachowany kalend arz, tzw. Fe riąIe Duranum,pozwolił na stosunkorv o
dokładne poznanie' orgal^tizacji otaz zronJmienie istoty oficjalnej religii
wojskowej. Wyodrębnienie kultÓw o charakterze oficjalnynr w rzymskiej
religii lvojskowej było już, zasługą A. von Domaszewskiego 96, ale odkrycie
Feriąle Durąnum pozwoliło na znacznie lepsze przestudiowanie tego pro.
b]emu (autor nięmiecki nię znat żadnego kalendarza świąt wojskowych).
Feriale Duranuvn pochodzi z okresu panowania sewera Aleksandra, z lat
223-227 ri. e. Zapewne było ono now4 redakcją ka|ętdarza stworzonego
.jeszcze przez Augusta. Święta te tworz.vly czynnik unifikujący wszystkie
odclziały armii rzymskiej w caĘm Imperium, zarÓwno legiony, jak auxiłia
i wzrnacniały świadomość u,ięzi wojsk prowincjonalnych z Rzymem i osobą
Cesatza 9?. Święta występujące w Feriale Duranum można podzielić rta 3 za.
sa-dnicze grupY: 1) oficjalne uroczystości cesarskie, 2) paristrrowe srvięta
prilriiczne. 3) święta o charakterze czysto lvojskowym. Trueba tu .iedirak
zazn?"czvć, że w zechowanej części kalendarza nie nra świąt np. dla Jowisza
}.{ajlepszego Największego i Junony, ktÓre musiały slę zrraleźć w .Jlugie.!
r:zęści rJc'kurnę11tł1'

W celu Spfecyzowania, ktore kulty rniały chanakter oficjalny w armit,
jest wyrożnienie bÓstw czczonych w obrętlie wałÓw obozu. Miały one swoje
konięcznę wyobrażenia w obozowym sanktuarium (sacelłuru, czy|i aedes
principiorum). W kaplicy dowÓdztwa obozu obok znakow wojskowyctr
mieściły się także posągi głÓwnych lrÓstw paristwowych (Iupirer optimus
lVfaximus, Iuno, Minerva, Mars i Victoria) oraz cesarskb imagines. Paza
tyrn kręgiem bÓstlv oficjalnyclr czczonych w obozie (ewentualnie w jego

najbliższym otoczęniu. jak plac ćwicze i parad) znajdowały się świątynie
i ołt'atze bogÓw, ktorzy cieszyli się niejedrrokrotnię wielką popularnością
wśr<ld Źołrrietzy, ale tworzyli krąg bÓstw nieoficjalnych (wchodzą do
wszystkie kulty orientalne, prowincjonalne - zarowno rniejscowe, jak
prz1.niesione przez rriektÓte jednostki z innych części Imperiunr)'

Dominującą pozycję w Feriale Dttranułn zajmu.ją święta związane z ubÓ.
stwionymi cesarzanri {ttivi i divae) otaz par-tu.iącyrn władcą i jego rodziłrą,
Wyznaczają one żołnierzom zasadnicz4 rolę \Ą/ propagowaniu kultu ce-
sarskiego. Czczonę by,ły zatem rocznice urodzin (.dies natalis). a takżę
rocznice objęcia władzy (dies inlperii) zarÓwno deifikowanych, jak panu-ią-
cyclr cesarzy' Ci ostatni i ich rodziny nrieli jeszcze irrne dodatkowe święta'.

Kult cesarski w Brytanii, silnie zwi4zany z wojskiern, przyjął specyficzne
forrny 98. Rzadkie były w tej prowincji dedykacje dla Geniusza Augusta,
rratortliast bardzo rozpowszechnioiry był kult cesarskiego numen (43 ivoj-
skowe napisy wotywne)' popularny tylko w pÓłrrocno-zachodnich prow'in.
cjach lrnperium' Kult nutnen żyjącego cesatza rozwinął się w Erytanii od
czesow Hadriarra i trwał co najmniej do połowy III w. Większość dedykacji
pochodzi z okresu SewerÓw, poniervaż Septymiusz Sewer lansowat wszelkie
formy kultu panującego cesarza i wspÓłrządzących z nim synÓw. Szcze-
gotnie za|ęż.a|o mu nu umocnieniu ideologicznej pozycji cęsarze w 1.lrowin.
cjach, ktÓre poparły poprzednio jego przeciwnik<iw. W Brytanii irrskrypc.ie
wystawiane dla ntłmen cesarskiego przez żołnierzy stanowią znaczną więk.
szość ogÓłu napisÓw wotywnych dla tego bostwa (stosunek zł3 : 70). Pięć
z tych inskrypcji zawięra formułę DNMQE : devotu's numini maiestatique
eius', ktÓra po.jawiła się za rządÓw Septymiusza Sęwęra 99.

KUI.T SIGNA

obok kultu cesarskiego armia rzymska propagowała inną forrnę religii
lojalności, mającą charaktęr ściśle wojskowy. Był to kult znakÓw (signa\,

ktÓry miał jednocześnie służyć umacnianiu poczucia solidarności żołnier-
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skiej. Tertullian stwięrdził, ż,e vł r:eligii wojskowej były one ważniejsze od
wszystkich bogÓw, nawet od Jowisza: ,,Religio R'omanorunl totą cąStren-
sis signa l)eneratur, signe iurat, signa om,nibus deis praeponit,)loo, a także:
,,f'..l si4na adorat, signa prclepołtit, signa ipsi lovi prłefert), 1oI.

Jakkoiwięk wypowiedzi Tertullia,na mogą być przesadzone, słuszirie
zwrÓcił on uwagę na znaczenię religijne tych symboli wojskowych, będących
bÓstwami opiekurlczymi odc1ziałÓw. Najważrriejszym Z niclr był niew4tpli-
wie Aquila - orzet stanowiący głÓwny znak legionu od czasÓw Mal'iu.
sza102. Gęneza tego symbolu wiąże się z bogiem Jowiszem. orzeł legiontl
sporządzony był zwykie ze srebra i trzymaŁ w swych szponach złote atry-
buty Jowisza, Sta'nowił symbol opieki najwyższego boga rzymskiego pan-
teonu nad wojskiem. Tacyt określa orły jako rzymskie ptaki, prawdziwe
ducliy opieku cze legionÓw - (Romanas ąves, propria legionutn nttllli-
na)L03., Tak wysoka ranga orła w ideologii wc,jska tlumaczy nam' dlir-
czego jego stratę uważano za symbol zniszazęnja legionu. Aquila po-
zostawał pod opieką pierwszej kohorty legionu, a jego osoŁlistym straż.
nikierrr był aquilifer, dobierany batdzo starannie spośrÓd zasłużorlych
żołilerzy.

Znakom wojskowym przypisywarro świętą moc, ktÓra czynila je du-
chami opiekuriczymi oddziałÓw (nun,ina), Signa były przechowywanę W con.
tralnej części obozu w aedes principiorum (w dawrriejszej literaturze używano
termilru dołnus signorum,). obok legionowych orłÓw mięściły się tam vexilla
i znaki poszczegÓtrnych kohort w towarzystwie wyobraże cesarzy i rraj.

wyŹszyclr bogćlw paristwowych. Do świątyni przylegaty biura i archiwa
wojskowe, a w podzienliu znajdował się skarbiec oddziału, zarviera.iący
m. in. oszczędnośoi źzałnierzy zł'oż'one ad signa |ub apud ,signa. Iclt kradzieŻ
miałaby charakter nie tylko rabrrnku, aIe r wnięż świętokradztwa. CzczoIre
były nie tylko znaki legionowe, ale także signa poszczegÓlnych jednostek
oddziałÓw posiłl.'owych.

Feriale Durąnum wymienia dwa święta o clrarakterze ściślę wojsi<owym:
dzięn ltonestct ruissio (7stycznia) i dwukrotnie Rosalią signorunl (10 i 3i maja).
Dodać do tego wykazu ttzeba pr:świadczclny epigr.aficznte tlies natułis
aquilae, czyli rocznicę porvstania legionu; był on okazją dla uczczęnia de.
dykację Jowisza Kapitolii]3ki09o 10a' lub irrnych gł<5wnyclr bogÓw panteonu"
T}zięil 7 stycznia b;vł obchodzony uroczyście, poniewai aznaczat on terinin
rvypłaty pierwszcgo stiperldiwm oraz zwolnienia ze slużby weteranÓw (/zo.

nesta ruissio). Świętcl Z'wane Rasali{l 'signorum było przeznaczone specjalnie

dla czci znakÓw - signa. Były one wtedy dekoro\'vane więricarrrr

stąd nazwa Rosąlią' {'Iroczystości te przedstawiarre były często na
tzeźbach, o czym świadczą trzy reliefy z Corstopiiumr05.

z roŻ,
płasko.

Gł,owNI] BÓSTW.Ą CZCZoNE Pp.Zts'7' AI{MIĘ

Przejawy bezpośrednie kultu cesarskiego, ideologia znąkÓw wojskowyclr
i kult najważniejszych bog w panteonu rzynrskiego tworzyły podstawy ofi-

cjalnęi religii armii. WśrÓd bogÓw czczonych przez wo.jsko pierwsze miejsce

zajmował niewątpliwie Iupiter Optimus Maximus, ktÓry w inskrypcjach

występował bądź sam, bądź z grupą innych bogow' Na uwagę zasługuje

zwłaszcza duża grupa olLarzy Jowisza, ktÓra zacholvała się w obozie wojsk
pornocniczych w Alauna (Maryport w dzisiejszym Cumbęrland). Były one

zakopane w dołach koło placu ćwiczęn i parad' Można sądzić, Źe dowÓdcy

kohort stacjonujących w obozie mieli obowiązek corocznego wystawiarria

ołtarza ku czci Jowisza Kapitotiliskiego ofaz innych bÓstw oficjalnego
panteonu w dniu święta Nuncupatio Votorum (3 stycznia). Dawny ołtarz

był wÓwczas zakopywany w zięmi' Hipotezę tę potwierdzają dane z innyclr o.
bozÓw 106.

obok Jowisza Czczonabyła przez armię Minerwa, jego wspÓłtowarzysz-

ka z Kapitolu, dla ktorcj Feriale Durąnum przeztaczało specjalne święto

Quinquatrus (7ub Quinquatria), obchodzono 19 lub 23 marca' Kult Marsa
wojskowego wyr6żniał się od kultu rÓżnych wcieleri Marsa identyIikowanego

z popularnymi bclgami miejscowymi. Jego oficjalny charaktęr podkreślały
przydomki: Ultor, Pater, Victor i Militaris, częSte takie było połączenie

Marsa z bogini4 Wiktorią.WIIIw. osłabła popularność Marsa w armii na

rzecz nowego triumfu Herkulesa. W obozach Brytanii pojawiły się w tyrn

czasie de<iykacje dia Hęrkulęsa vl oficjali-rej kaplicy - aedes principior!,lmLo1.

Feriale Durąnuyn przewidywało takie święta wojskorve dla Wiktorii i dla

Urbs R"onra iub Rorna Aęterna. To ślvięto obclrodzone było ocl czasciw

H.adriarra w cjnirr 21 kwietnia, uwazanym za rlies Nątąlis Urbis RamaeI08.

Na uwa-eę zasłu.euje grupa bÓstl'v, uosabiającycłr pewne pojęcia ab.

strakcy.jnc, na{częściej cnoty żołnierskie. A. voll DorrraszęWski zaltczyt

clo t'ej grupy następujące bÓstwtL: }ioilos, Virtus' Pietas, Bonus Er'entus

i Disciplina1o9. SzczegÓlnie intet.esujący jest kult Discipliny, ustanowiony

niewątpliwie przez Hadriana. Inskrypcje pośrvięcolrę tęmu bÓstwu znane

są tyiko z dwÓclr obszar w prowincjorratrnych Erytatrii 110 oraz z terenu
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.obozÓw wojskowych Afr.yki 111' Disciplina była cz9zo17a zar!,''tto ptzęz
legionistÓw, jak żołnierzy wojsk posiłkowych. Kult ten rozwijał się za
następcÓw Hadriana z dynastii Arrtonir:r<lw i w okręsie dynastii SewerÓw"
Lansował to bÓstwo Septymiusz Sewer' ktÓry tytułolvał się chętnie jako
.yindex et Conditor Romqnąe disciplinae'L2. Występowanie dedykacji woj.
.skowych dla Disciplina tylko rv dwÓcir częściach Imperium: Brytanii
i Afryce, nrożna wytłumaczyc szczegÓlnym pragnieniem Sewera przywrÓce.
nia łojalności armii w tych prowincjach, ktÓre poparły Klodiusza Albina 1iB.

Ten krÓtki przegląd głowrryclr nurtÓw oficjalnej religii armii rzyrnskiej
,rnoże wskazywać,.jak wielk4 rolę grała ol1a w propagowaniu religii lojal.
ności. Dla cesafza Sprawą rrajważniejszą było zapewnienie wierności samej
.armii, od postawy ktÓrej załeż'ały losy wtadzy nari Imperium. Trurlno jest
określić. w jakiej mierzę kulty religijne wojska miały służyć połityce świa.
domej rornanizacji prowirrcji i utrzymatriu w niclr atmosfery lojalności'
Armia rzynrska odegrała rliewątpliwie rvielką rolę lv dzięlę romanizacji;
nie cioprowadziła jednak w Źadnym wypadku do całkowitego zaniku kultÓw
'rniejscowyclr. lJważ,a się rla ogÓł, że silne zmilitaryzowairie takich prowincjl"
jak Pannonia czy Dacja. spowodowało tatn prawie całkowitą likwidację
wierze lokalnych, a rozkwit kultÓw oficjalrrych i orientalnych, ktÓre rÓw.
nież cieszyły się wielką popularnością w armii' Argumentum ex silentio
musi byc je<inak używane z dużą ostrożnością. Trzeba Zawsze pamiętać
o tym, że znaczna część ludrrości miejscowej w prowincjach nię znała na
tyie dobnze łaciny i nie była dos.tatęczirie zamoina, by wystawiać inskrypcje'
Mogła orra nadal czcić swoje. tradyc},jne bostwa, choć brak nam na to
wyraźnych dowodÓw w źrÓdłaclr" Zaprzeczenielt tęZy, że roi|itaryzacja
,zabijała całkowicie religlę miejscową. może być prowincja Brytania.

T##3ilif'xKĘl'ffi
M. Henig na przykładzie tsrytanii sądzi, że kultura miejscowej ludności

była wynikiem kornpromisu i zespolenia ęlementÓw rodzimych otaz tzym-
skich 114. Mimo świadomych wysiłkor,v romanizacyjnych ze strony tramie.
stnikÓw, kt<irych przykładem moie być zwłaszcza Juliusz Agrikola 115,

romanizacja objęła tylko część ludności nriejskiej i była dość powierzchow.
na. Rodzime kulty religijne uległy tyłko częściowej romaniz acjt. Zaprzykład
wysokiego stoprria romanizacji Hellig uważa kult bogini Sulis, utożsamio.
nej z Minerwą w Aquae Suiis (Bath), gdzie zrrarre były jedyne w Brytanii

gorące źradła' Zagospodarowanie tych źrodeł' zostało dokonane w sposÓb

całkowicie rzymski. Przemieniono źr6dta w wielki basen zarnknięty w du.
żym budynku. obok rriego Rzymianie wznieśli piękną świątynię w stylu
śrÓdzięnrnomorskim. IJtworzono dobrzę zagospodarowane, wygodne
centrum reiigijno-balneo1ogiczne, ktÓre pod wzg1ędem architektorricznym
przyporninało analogiczne ośrodki w Italii i Galii116. Archeologia zatem
daje dowody na pełną romanizację kultu Sulis. Nieco inaczej problem ten
prezentuje się w świetle epigrafiki. Imię bogini występuje w inskrypcjach
w formach: Sulis Minerva lub sama Sulis. ŹrÓdło było nazywane fons
Minervae lub Fons Słlll. Dedykantami inskrypcji byli często obok tubyl.
cÓw przybi'szę zlta]rli' Sanktuarium stało się niewątpliwie ośrodkiem atrak.
c1'jnym ze względu na swoje duże walory lęcznjcze i piękne wyposażenie.

W przeciwieristwię do Sulis bogini źrodęł |eczticzych w miejscowości
Brocolitia (Carrawburg1r), Coventina, zaQhowała swoje imię w formie
niezromanizowanej (nazywana była najwyżej Dea Nimpha Coventina)
i jej świątyniamiała bardziej celtycki charakter117. Czcicielem tej brytariskiej
bogini uzdrowicięlki byli w znacznym stopniu oficerowie i iołrrierue z lcohort
wojsk pornocniczych. Wystawili oni w sumie sześć inskrypcji ku czci Coven.
tilry, co stanowi dość znaczn'ą część spośrÓd zachowanych ogÓłem czter-
nastu inskrypcji poświęconych tej boginirra.

ostatni fakt zasługuje na uwagę. Wierzenia religijne o podłożu celtyc.
kim nie tylko utrzymały się w Brytanii, ale stały się atrakcyjne dla armii,
głÓwnego strażnika religii lojalności.

WśrÓd rÓżnych nurtow wierzęf nieoficjalnych, prywatnych ż'otnierzy
w Brytanii (uznawanych za w pełni dozwolone, ale tylko poza watami
castra) nriejscowe kulty religijne odgrywa|y znaczną rolę. Motywy wy-
stawiania przez wojskowych dedykacji bÓstwom miejscowym mogły być
toż'nę. Żolnierzom za|eżtil.o na powno na zjednaniu sobie bÓstw opiekuri.
czych okolic, w ktÓrych pełnili służbę. Ponadto coraz większą|iczbę sta-
norvili w armii Żołnierue miejscowego pochodzenia. Wielką popularność
zyskał wśrÓd wojska Cocidius, bÓg brytariski o niewątpliwie militarnym
chataktetze, czczony w pÓłnocnej części prowincji. Ku jego czci wystawiane
były inskrypcje zbiorowo ptzez cate oddziaty, w tym yexillationes wszystkich
legionÓu, stacjonujących w Brytanii oraz dedykacje ufundowane przez
wysokiej rangi oficerÓw 119. ogÓłem Ztamy piętnaście dedykacji dla boga
określonego mianem Deus Cocidius (czasem Deus Sanctus Cocidius lub
sam Cocidius)' do tej |iczby na|eży jeszcze dodać trzy i
przez wojskowych dla Marsa Cocidiusą7zo
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Przytoczone powyżej parę przykładÓw żywotności kultÓw rodzinrych
w Brytanii świadczy o możliwości rozwoju tych kultÓw nawet w prowinc.jach
siinie zmilitaryzowanych. Wielu przykładÓw mogą rÓwnież dostarczyć
obie Gernranie: Superior i Inferior121. Niewątpliwie jednak większe nro-
żliwości rozwoju kultÓw rodzimych istniały w prowincjach o małynr stop-
niu zmilitaryzowania, o dużej sile i atrakcyjności starej religii. Dotyczy to
zwŁaszcza prowincji utworzonych na obszaraclr celtyckich (religia Galii
rzymskiej jest przedmiotem następnego rozdziału) oraz na terenach
zamieszkiwanych przez dłuższy okres przez ludność fenicką. Przykładem
mogą tu być przede wszystkim prowincje afrykariskie z ich ciekawyrni
wjerzenia m i religijnyrni.

lrur,ry RoDZIME pRowrNcJr NoRrcuM
Przynajmniej na krÓtkie ornÓwienie zasługują kulty religijne prowincji

Noricum, ktÓra spośrÓd prowincji naddunajskich zachowała najwięcej
elemęntÓw miejscowyclr religii. Zapewte zawdzięczała to trwałej sile u.el-
tyckich tradycji i dość niskiemu stoprriowi militaryzacji (stacjorrowały tarn
tylko nieliczne oddzialy pomocnicze, a dopiero od czasu wojen markomari-
skiclr jeden legion-legio II ltalica). Ponadto częste kontakty z pÓłnocrrą
Italią, zwłaszcza przez Akwileję, sprzyjały żywotności pewnych kultÓw
celtyckich w N.oricum122. SzczegÓlną rolę w religii południowo-wschodniej
części tej prowincji odgrywał kult rÓŹnych bogÓw utożsamianych pod wpły-
wem rzymskim z Marsęm. Już w I połowie I w. p. ll. e.' a więc przed podbo.
jem rzyrnskim (16 lub l5 r. p. rr. e.), występowały silnę korrtakty kulturowe
między regnlłm Norici a Rzymem' Świadczyć może o tym centrunr kultowe
na Magdalensbergu koło Kiagenfurtu, w ktÓrym austriaccy archeolodzy
odnaleźli m. in. sławny posąg ,,młodzierica,, (Jilnglings von Magdalensberg)
z inskrypcją na udzie i tarczy. Na inskrypcji tej występuje skrÓt M(arti),
co zdaniem R. Eggera 123 odnosi się rrie tylko do posągu' ale do całej świą-
tyni. Domniemana świątynia na Magdalensbergu (oppidum Noreia?)
świadczyć może o opiece tego celtyckiego Marsa nad związkiem plemion
Noricum. Celtyckie imię tego boga nie jest znane; zdanięm J. Zająca nie-
konieczrrie musiał to być Mars Latobius 124.

Mars Latobius jest najlepiej Znanym wcielęrriem Marsa w Noricum.
Czczony był głÓwnie w dolinie rzeki Lavant. Znalezione tam inskrypcje
sakralne świadczą, że nie był to tylko bÓg wojny i bÓg zmarłych (częsty
związek ceityckiego Marsa ze światem zmartych). Większość irrskrypcji
został.a dedykowana Latobiusowi ptzez wyzwolęricÓw artystokratycznych

rodzin z Virunum, przy czym używanie wody w ceremoniaclr klrltowych
oraz formuł pro salute patroni (-oruln) i pro incołumitate wskazu1e na wy-
raźne cechy boga zdrowia i jednocześnie opiekuna rodziny. Ten clraraktęr
zb|jżał. Marsa Latobiusa do galijskich wcieleri Matsa, o ktÓrych będzie

mowa w następnym rozdzia|e. Wywodził się zapewne z tych samych ko-
rzeni celtyckich, ktÓrych wyrazenl był kult Tęutatesa' tsÓg ten występował
pod swym własnym imienięm w pÓłnocnej części Noricum,zwłaszcza w oko.
licach ovilavy. od jego imienia pochodzą nazwy miejscowości (Tutatio)

l wiele imion rodzirr noryckich zawierających rdzęn teut, - tout' - tott
itp. Może to świadczyć, że Tetrtates norycki przemienił się z tradycyjnego

ojca plemienia lub plemion w opiekuna rodzin, zwłaszcza nowych, ktÓre

tworzyli rniejscowi wyzwoleócy 125.

Wydaje się, że w Noricum nawęt kult Jowisza miał swoje podłoże

ceityckie. Świaclczy o tym słyrrny o|tarz z Gerling oraz identyfikacje z Aru-
bianusem, Uxellimusem lub Uxęlmitanusem oraz Vocretanusęm' Norycki
Jowisz był przede wszystkim bogiem nieba i pogody. Wbrew znanej wypo-
wiedzi Tertulliana126 Belenus nie był głÓwnym bÓstwem Noricum; bÓg

ten znany jest przede wszystkim z dużcj liczby świadectw źrÓdłowych
z Akwilei, gdzie był identyfikowany z Apollinem. Jego kult dotarł do Nori-
culrr Zapewne właśnie z Akwilei i pozostawił w omawianej prowincji sto.
sunkowo nikłe ślady. Bęlęnus był w Noricum identyfikowany głÓwnie

z Apollinem, ale pod koniec II w. i w w. III został utożsamiony z Jowiszem,
a zwłaszcza z jego nową postacią, jaką był Iupiter Depulsor, bÓg chroniący
przed wrogami i zaraząL27. Towarzyszką Belenusa była Belestis, zb|iż.ona

swym charakterem do Sirony i Norei.
Kult Norei, uosobienia prowincji, jest jednym z ciekawszych aspektÓw

religii Noricum. W I-III w. n. ę. Noreia byla opiekunką Noricum utoż-
samianą często zLzydą. Pięrwotnie była ona czczonajako celtycka bo.eini

matka, w swej naturze zbliiona do Belestis i Sirony, a takzę do galijskich

wyobrażeri wielkiej bogini. Wydaje się, że głclwni bogowie rzymskiego No-
ricum byli odbiciem trzech podstawowych bÓstw celtyckich: boga nieba,

bogini ziemi i boga wojny. Panteon Noricum był zbliżony w Swym charak.
terzę dtl panteonu Galii rzymskiej, ale prezentował więle cęch specyficznych.

slŁA STAREJ RELIGII w AFRYCE

Inrrym przykładem żywotności i odrębności starej religii może być

obszar prowincji afrykariskich, gdzie długie panowanie fenickich Karta.
gióczykeiw pozostawiło niezatarte ś1ady. Można je zaobserwować zarÓwno
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w panteonie Afryki rzymskiej, jak w rytuale i sposobie budowy sanktua-
riÓw 128. W Kartaginie głÓwnym bÓstwem od wieku V p' n' e. stała się
bogini Tanit, wobec ktÓrej inni bogowie punickiego pantoonu odgrywali
rolę w pewnym stopniu podporządkowaną. Stosunkowo wczęśnie Rzymia-
nie zaczęli ją utożsamiać z Iuno Caelestis. Już w okresie II wojny punickiej
szczegÓ|ta gorliwość Rzymian wobec Junony daje się wyttumaczyć obawą,
ż'e moŻe rzymska bogini była wcieleniem punickiej Tanit i mogła sprzyjać
zwycięstwu Kartagirry. Także Hannibal skłonny był do i<lentyfikowania
swojej bogini z Herą - Junoną, o czym świadczyć może lista bogÓw gwa-
rantÓw przymierza między Kartaginą a krÓlem Macędonii Filipern ! ns.
Całkowita identyfikacja Tanit z Caelestis, a następnie Iuno Caęlestis
nastąpiła jednak dopiero w czasaclr cęsarstwa rzymskiego, zwłaszczaw epoce
SewerÓw, kiedy to zatriumfowała w pełni idea synkretyzmu. Caelestis
reprezentowała wÓwczas Syntezę wielkich bogiri matek wschodniego i za.
chodniego pochodzenia 130.

SpośrÓd bogÓw nĄważ elszy był w Kartaginie Baal Hammon, identy-
fikowany pÓźniejptzez Rzymian z Saturnem, a czasem z Jowiszem. ogromna
popularność Saturna w Afryce 131, nieporÓwnyw alna z jakimkolwiek innym
obszarem prowincjonalnym Imperium, daje się wytłumaczyć ty|ko fenicką
podstawą tego kultu. To przede wszystkim z imięniem Tanit oraz tsaala
Hammona tączą się najbardziej groźne z otiar składanych punickim bo-
gom' Były to ofiary ludzkie, przede wszystkim z dzięci oddanych na cało-
palenie. b{a początku IV w. p. n. e. w czasie niepomyślnych walk z syra.
kuzariskim Agatoklesem Kaftagiilczycy vzna7i, że niepowodzenia ich są
wynikiem gniewu bogÓw i zdecydowali się ofiarowaćTanit i Baal Hammo.
nowi pięćset dzieci z najznakomitszych rodzin. ofiara mogta być skuteczna.
jeśli oddawało się bogu to' co najcenniejsze dla człowiek a - Życie dziecka.
obrzędy całopalenia dzieci uttzyrnały się także w pÓźniejszej epoce -nawet w okresie panowania rzymskiego, mitno zakazÓw władz. Ten groźnv
rytuat, związany ze specyficzną tradycją punicką, pozostał najbardziej
charakterystyczną cechą obrzędÓw religijnych Kartaginy, ktÓrych ślady
przetrwały w Afryce rzymskiej.

Przervaga bogini Tanit w punickim panteonie oztaczata zepchnięcie
na drugi plan Melkarta, boga Tyru, metropolii Kartaginy. z kultern Me1-
karta wiązały się tradycje monarchistyczne. Nic więc dziwnego, ż.ę stał
się on ulubionym bogiem Imperium BarkidÓw w Fliszpanii w III w.
p" n. e.'.' Był on utożsamiany pruez GrekÓw z Heraklesern i wspaniałe
sanktuarium Melkarta - Heraklesa w Gades by|.o cstaczane czcią przez

tubylcÓrv i przybyszy. Boga tego Zawszę pragrręii zjednać sobie zdobywcy _
po kartagiriskich Barkidach tradycję tę przejęli Rzymianie. Heroules Gadi.
tanus figurolvał' już, nawet na monetaclr cesarza Hadriana. Tak więc fenicki
Męlkart odbył długą drogę z Tyru poprzczKartaginę i Gades cc.Rzymu.

Zanim punicka religia Afryki zaczęła pcldlegać romanizacji została pod-
dana wpływom hellenizmu, przed ktÓryrn broniła swojej odrębności" od
GrekÓw'sycylijskich przejęli Kartagiil'czycy kult Dęmeter i Kory133, ktÓry
jednak uległ w Afryce daleko idącej modyfikacji. Cerery (Cereres) punic-
kie (przez imię to naleĘ rozumieć łącznie Demeter i Korę) czczorre były
t'akię w okresie rzymskim, co zna|azł'a wyraz m. in. w nazwie nowej ery,
ktÓra rozpoczyna|a wprowadzenie kultu cesarskiego do Afryki prokonsu.
}arnej. Kartagiriski bÓg Eszmun był dość często identyfikowany z Askle.
piosem 134.

Dążenie do pełnego utożsamienia bogÓw Afryki z bogami rzymskimi
zostało ztea|izowanę na początku III w. n. e. Cęsarz Septyrniusz Sewer'
wywodzący się z Lepcis Magna, starał się o wyeksponowanie kultu swoich
dii patrii. Byli nimi Szadrapa _- Liber Fater i Melkart _. Herkules, czczęni
w tej epoce już tylko pod rzymskimi inrionami 135. Przęciwnik Sewera,
Klodiusz Albinus' szukał także poparcia wśrÓd bogÓw Afryki' jego pro.
tęktorem miałbyć Baal Hammon _ Saturn136. Synkretyzm afrykariski, na
ktory złoiyły się wpływy wielrr religii miejscowych, wschodnich i zachod.
nich, osi4gnął swÓj szczyt na początku ItrI w.

odrębność religijna Afryki rzyrnskiej przetrwała także w budownictwie
sakralnym, ktÓre tylko w pęwnym stopniu uległo wpływom grecko-rzym-
skim. ośrodkiem sanktuarium pozostawał długo surowy w formie punicki
tofet' plac ze stelami, ktÓre zastąpiły dawne słupy kamienne 137. Frzykładem
rzymsko.afrykaóskiej świątyni może być sanktuarium Saturna w Dugga,
ktÓre zachowało zasadnicze ęlementy punickiej świątyni: monumentalne
wejście, dziedziniec pod gołym niebem i niewielkie kapliczki rÓżnych bo.
gÓw. Dziedzirriec został jednak otoczony pięknymi portykami nadaj4cymi
mu jakby wygląd forum; w głębi wznosiły się zbudowane hierarchicznie
na wzÓr potrÓjnej celli rzymskiego Kapitolu, kaplice wielkiego boga i jego
pomocnik.Ów 138. Ten scltemat, z pewnymi lokalnymi odmianami, rozpow.
szęchnił się w innych miastach Afryki rzynskiej.

odrębność linii rozwojowej wierzefi religijnych i rytuału w rÓżnych
prowincjach tworzyła nurt rÓwrroległy do religii lojalności, lansowanej
przez Cęsarzy. Nurt ten wspÓłistniał z religią oficjalną, a nawet niejedno-
krotnię do niej przenikał. Przykładem tego zjawiska mogą być liczne in.
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skrypcje dedykowane jedrrocześnie bogorn lokalnyrn i bÓstwom rzymskiego
panteorru. Ich wystawcami byli zarÓwno ludzie prości, jak wysokiej rarrgi

urzędnicy lub dowÓdcy. Ci przedstawiciele wtadzy rzymskiej starali się

w ten sposÓb pozyskać względy takżę bÓstw prowincjonalnych, co nalrie-

rało szczegÓtnego znaczerria w okresie walk na pograniczu i zagrożenia
całości granic Imperirrrn139. Napisy z formułą pro salute imperatoris,
poświęcone bogom lokalnym, świadczą także o wzajemnym przenikarriu
się rÓżnyclr religii' jej nurtu oficjalnego i tradycji rozmaitych ludÓw ce.

Sarstwa. Bogactwo tych tradycji rnoŹna najlepiej prześledzić na przykładzie
kultÓw religijnych Galii.

vil
CELTYCKIE PODSTAWY
}VIERZEI{ RELIGIJNIYCH

GALIT RZYN,ISKIEJ

fl"Ti$i$ffiłIl?J3łffi.1^

Frowincje rzymskie zachowaty swoje odrębne wierzenia religijne. Ich
.dalszi, rozwÓj zaleźLaŁ od stopnia cywilizacji ludÓvl podbitych i od siły kuł.
tÓw nriejscowych. Rzymianie kierując się zasadą trad.vcyjnej ,,gościnności''
nie okazywali niechęci wobec bogÓw ludÓw podbitych, ałę starali się ich
zasyrnilolvać i w pewrrym stopniu zromanizować. Fowszeclrnie nazywano
łlogÓw miejscowych rzymskimi imionami ; była to słynna interpretatto
R'otnąna x- okręślanie i tłumaczenię na sposob rzymski bÓstw przynaj-
rnniej rvpewnym stopniu podobnych do przedstawicieli oficjalnego panteonu.

Powodzenie tej metody za\ęźnł'o od stopnia wykształcenia się wierze
prowincjonalnych i ich atrakcyjności. Bogowie .'o słabszej irrdywidtlal-
nościi'" ,dali się całkowicie zromąnizować, Religie o dużej sile oddziaływania
zachowały jednak długo swoją odrębność, a ich tlogowie nigdy nie stali
się w pełni rzymscy.

Taki proces rnożerrry zaobserwować w wypadku religii CeltÓw. Jej
siła byta tak wielka, że nie tylko wielu bogÓw celtyctr<ich zachowało swoje
własne imioira i atrybuty, ale nawet nięktÓrę bÓstwa celtyckie zyskaly dlż'ą
nropularność poza gtari,cami obszarÓw zarnieszkiwanych przez CeltÓw
i dotarł,v do sanrego Rzymu. Najwymowrriejszyrn przykładem jest bogini
Epona' Ponadto rzymskie bÓstwa przejęte ptzez wyznawcÓw celtyckich
były często wyposaŹone w atrybuty zewnętrzne i zakręs działania, charak-
.[erystyczne dla bogÓw CeltÓw. W tym sensię możemy mÓwić o interpretatio
Celticafulb interpretatio Gąlltca - wyobtaianiu i przedstawianiu na sposÓb
celtycki (ewent. galijski) bogÓw rzymskich 2"
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TRADYC.'E CELTYCKIE GALII

Praojczyzną CeltÓw była prawdopodobnie Bawaria, skąd rozpoczęli
w VI i V w. p. n. e. wędrÓwkę na zachÓd zĄmuj4c teretry pÓźniejszej
Germanii, Galii i Hiszpanii. Na tym obszarze zrnieszali się z miejscow1,rni
Iberami wytwaruając nowy lud CeltiberÓw. W kierunku połucilliowynr
ekspansja CeltÓw dotarł,aprzez A|py naiyzne tereny Niziny Nadpadafiskiej.
ok. 390 r. Celtowie wyparli z tego obszaru EtruskÓw i osiedlili się na stałe
tworząc tzw. Gallia Cispalpina (Galia Przedalpejska)' W V w. część Cel.
tÓw skierowała się na' wschÓd wzdłuf Dunaju i osiedliła się na obszarach
bliskich gÓrnego i środkowego biegu tej rzeki. Szczyt ekspansji celtyckiej
ptzypada na początek III w. p. n. e., kiedy to zaatakowali Macedoilię
i Grecję (279 r.), a następnie dotarli do ,Ązji Mnie.iszej, zakładając nowe
paóstwo zwane Galatia (278 r'). Z wtÓrnego centrum kultury między Renęm
a Marną Cęltowie w III w. przeprawili się przez Kanał La Manche i osie-
dlili na wyspach: Brytanii i lrlandii. Tak więc w wieku III panowariie
Celtc1w osiągnęło swoje apogeum.

W tym czasie Celtowie byli powaznym niebezpieczęiistwem dla Rzyrnian.
W 390 lub 386 r. zaatakowali nawet sam Rzym. Dopiero po zako czeniu
I wojny punickiej Rzymianie mogli pokusić się o zdobycie obszarÓw Galii
Cisalpiriskiej. Po kilku latach ciężkich walk Rzym uzyskał nową prowincję
(222 r.). Gallowie byli ludem trudnym do ujarzmienia, masowo poparli
Hannibala mając nadzieję na ztzucenię rzymskiego jarzma. Pod koniec
II w. Rzymianie zdołali opanować południową część Galii Zaalpejskie.j
i utwotzyć z niej nową prowincję: Gallia Narbonerrsis (od nazwy kolonii
Narbo zał.oż'onej w 11B r.). Przez 60 lat. ta szybko zromanizowana GąIlia
togąt{l (jej mieszkaócy przyjęli strÓj rzymski) sąsiadowała z niepoclległymi
obszarami Galii zwanej comata, w ktÓrej bitni Gallowie nosili długie rvłosy
i wąsy. Dopiero Cezar podjął trudne zadanie podboju całej Galii, ktÓry
zakoi,czył ostatecznie w r. 51 p. n. e. August zotganizował nowo podbite
obszary tworząc w ramach trzech prowincji galijskich (Tres Galliae) na-
stępujące jednostki administracyjne: Gąllia Aquitania, Gallia Lugclunćnsis
i Gallia Belgica. Stolicą religijną tyclr trzech prowincji była kolonia rzymska
Lugdunum (Lyon), oficjalne miejsce kultu cesarskiego i corocznycb. zgro-
madze . prowincjonalnych 

- concilium Galliąrum. Po nieudanej pr bie
podboju wolnej Germanii, zako czonej straszliwą klęską Rzymian' August
ze względÓw prestiżowych utworzył ze wschodnich terenÓw Galii dwa
okręgi wojskowe: Germanię Wyższą i Germanię Niższą.

Tak więc podbÓj zięm zamieszkiwanyc1r ptzez Ga||Ów przebiegał

w kilku etapach i sprawił Rzynia,nonr wiele trudrrości. Gallowie słynęli
zę Swęgo męstwa i dobrego uzbrojenia, kt'orę zawdzięcza|i lvysoko rozwi-
rriętej metalurgii. Jaki świat bogÓw patronował ich walce ? o religii GallÓw
w okresie przedrzymskim niestety niewiele wiadomo. Pierwotni Celtowie
nie uznawali wizualnego przedstawiania bog w. Natomiast w ich sztuce

częSto występowały zwierzęta.' jele , dzik, byk, kori, wąi i rÓŻte gatunki
ptakÓw. Maina sądzić, że wyobrażenia tych zwietząl' z okresu średnio-
lateriskiego (300-l00 p. n' e.) nie były już prymitywnymi pÓł-zwierzęcymi

demonarni, ale zindywidualizowanymi bogami, istotami o nadprzyrodzo-
nej sile. Te tr stwa zwierzęce zaclrowały żywotnośc także w epoce rzyrnskie.
go panowania moŻna zatem zaobsęrwować koegzystencję (nie zaś następ-

stwo) form ntżtszych i bardziej wysublimowanych w religii celtyckiej.

Stosunkowo wcześnie symbolika religijna pojawiła się na obiektaclr
z metalu i na monętach galijskich. Najczęściej przedstawiano koło' symbol
solarny będący albo obrazem schematycznym promieniującego sło ca albo
obrazowym skrÓtenr wozu, symbolu stałej wędrÓwki słofca. Koło było
jedrrocześnie symbolem grzmotu, bardziej czczofiego przez Ce|t6w niż.

sam piorun. Towarzyszyła mu częSto spirala - obraz błyskawicy.
Jeszczę przed zetknięciem się z Rzynriananri Gallowie zrezygnowali

z pogardy dla wyobrażeri figuralnych bogciw. Najstarszym tego świadectwem

są postacie wyryte na skalę w Val Camonica w Galii Cisalpiriskiej. Po.
chodzą one z IV w' p. n. e' i jako centralną osobę przedstawiają boga.

o rogach jelenia; trzyma.'on w prawym tęku torques, czy|iużywany przez

wojownikÓw celtyckich naszyjnik tworuąay rodzaj obroży, w lewym zaś

rogatego węża. Wcześniej niż samych bogÓw Gallowię zaczę|i rzęźbić,

ubÓstwionych zmarłyclr. Lięzne wyotlrażenia tego typu herosÓw występo-

wały w południowej Gaiii przed najazdem rzymskinr.
Dawni Gallowie nie brrdowali świąty , |ecz wyznaczali tylko wydzie*

lorre śr,vięte miejsca. Badania archeologiczne wykazały, że miejsce kultowe
pierwotnych CeltÓw, tzw, nemeton, tworzyło niewielkie czworokątne obwa-
lolvanie, zbudowatrę wokÓł świętego drzewa, źrÓdła, ogniska' słrrpa, ewen-

tualnię ogniska, słupa, ewentualnie grobu bohatera. Za czasÓw wa|Ię Cęza.
ra w Galii zbierał'a się corocznie w lesię położonym w kraju KarnutÓw,
uważanym za środek Gallia comata, święte zgramadzenie, pod przewodnic.
twem druidÓw.
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T
NAJSTARSZE SANKTUARIA GĄI'L0.I-IGURY.ISKm

Dopiero pod wpływern grecko-rzyrnskinr Celtowie zaczę|i uznawać
sanktuarium za siedzibę bÓstrrya i wznosic dla pier.wsze, na razie bardzo
skrornnę budynki. Najv,.cześniej pojawił1. się one na południu Galii. Naj-
bardzie-i charakterystyczne dla sztuki gallo-liguryjskiej w III i lI w. p. n. e.
są sanktuaria w Entrernolrt, Roquepertuse i Glanum (St. Rćmy-de.Pro-
vence), Największe z nich satłktuarirtrn v' Etrtremont zostało w r. 123
zniszczol-lę ptz'ez Rzymian. ktÓrzy w roku następnvm zało-Ży|i w pobliżu
miasto Aquae Sęxtiae (Aix-en-Froł'ence). Frace wykopaliskowe lv Entre-
mont ołJkryły najlviększe siurktuariurn czaszek. zanrknięte w 1iierwotnyrn
święt.vm obwodzię. Starrowił1,' one Zapewnę pozostałość ofiar z \tldzi, zabi-
janych rJia groźnyclr bogÓvl gatrijskich. ts},łv to czaszki poiegłych rv rvalce
b4dź straconyclr jeóc w. I-iczr-re plastyczrle wyobr.ażelria,.obciętyclr głÓw.'
przedstirrl.iaj4 je zlvykle z aczami zanakuiętyini lub przymklriętyrrri, czasenl
bez usiL. Ta groźna synrboiika stanowiła bardzo istotlly elemęnt wierzęó
galijskich i przetrwała do czasoll' rzyrnskicxr |.

Ścięte głowy towarzyszyły dośc czgstcl tv1,''obrazelriorn ślviętego zwi6.
rzęcia GallÓw, konia. B'vł on ulvażan1' za ps-rchopompas, czyli wiodącegrl
dusze ilo kraitry zmatłych. Molrct3' celt-r'ckie-i Ga1ii przedstawiały niet'az
korria z głow4 ludzką. Świat zwierz4t rzeczywistvclr i fantastyczlrych, po.
illłeszall\ ze śr,'yiatem bog rv w ludzkie.j postaci zostat wyobrażorly w sposÓb,
mistrzolł.ski na słynnym koile z Gułrdestrup u Jut]andii a, poclrodz:1cynr
zape\\,nlc z I lv. p. ll' e. Siła tajerrrlriczej i groźrrej religii GailÓv,.opierała
się w zllllczlrym stoprriu na potęclze i rvpłvwaclr jej kapłarlorv .'' druid<iu'.
Rzym'iałlom ,ktot.z'y pod rłodzą Cezara opłuiolvali ostatecznię Galię dopiero
w r' 5l p' n. e.' zalężał'o na złanralłitt siłi,'druidÓw ze wzgiędu na iclt ro1ę
polit}czną i wrogość rvobec zwycięzcorł.. u/ Stosunku do bogow galrjskich
Rzymiarrie zachow;lrvaii się z r"iłaściwq sobie tolerarrc.!ą. wiei:zl1c w potęgę
działarrla iilłerpretatio !ł.amuna, jaj<i bv]ł .ię.i l.eztl]tat i co w Sumic lr'iem!
'o świecrl' ŁlogÓw Gaill rzy.irrskiej ?

PRZEKAZI. CEZ,ĄR'Ą T LUfiANA
6 GŁoWt{Yci{ ts{]sTlvĄĆri GALLol\'

Wiłrdomości o t-Vrn świacie bogÓlt został3l llałn udostępnicne czięlti
liczn1m irrskrypcjonr i zilbytkorri arcłleologicztrym. Peu,tle waź'nt.,l'skazÓll,ki
zachowały się takzc w dziełiicłl autorciw rzymskich. Najrvażniejszy jest

przekaz Cezafa, ktory rv llastępu'ii1c.v sposob scharaktenyzował 5 gtÓwny.cłi

ł:Óstlv gałijskich: 5'

"'Z bogć'w najbar.dziej czczą Merkure.Eo i ma on rrajwięcej wizerunkÓw.

Lllłażają. że jest on wynalazc4 wszełkiclr umiejętności. przewodttikiern na

drogacilr i podczas podrży. żę ma wpływ na zyski pienięŹne i transakcje

.łialrdlorryę. Dopiero po łrim odda.ią cześć Apollitrorr.i, Marsowi. Jowiszoivi

i }v{lnerrvie. o bÓstwach tyclr rnają prawie takie sanro wyobraienie co itttlę

łudy'.: Ąpol|o oddala chorob-v, Minerwa przekazuje tainiki sztuk i rzemiosł'

Jon.isz sprawuje najw;vzszą władzę nad rriebianałni' Mars kieruje lt'ojnatn;.

Gdy zdecydują się stoczyć bitwę, ślubujQ fi]u częStokroć to. co tra rł'ojtlle

zdclbredq. a po odniesionym zwycięstwie składa.ją mu na ofiarę rvszystlto,

co żvwe. a resztę zdobyczy znasz4 na jedno nriejsce [...]...

\\' cytowalrym i szeroko dyskl.itowanyrn fragmencię Cezar t'vyirrienia

pięc hostw galijskich nazywając je rzymskirni inrionami: glorvłi4 rolę prz-v.

pisr{e Merkurenu" Zęstawienię z irrnyni przekazarui źrildłorvymi. a zwłasz-

cza z irrskrypcjami i zabytkami archeolo.eiczr-r1lmi, winrro ułatrvić odporviedź

ila,r'nlta pytania: 1J cz1.potwierdzają otre iiierai"ctrrię i l.o1ę bogÓlł.galijskic[t

przedstawionąprzęz Cezara, 2} czy moŻtla odtv'.orzyć imiolra bostlv galtj-

skich, ktÓre kriiją się potl pięcioltia rz-"-mskirni imtonanri rra zasadzie

i nt e r p r e t ati,o Ron,ł ąttc.l.

Ferł n4 pomocą w. identyfikacji bogÓu' gałijskich i rzi;mskich jest fiagm'ent

FctrsciliÓv,Lukana 6, ktÓr1. rv;łmienia trzectr oklutrr-vch tiogÓlł Gaiii' żąd.

ll}''cLi krlłi ludzkiej; byli it. Terttatcs. Esr-łs i Tarasis' Scho|ią do Lukarra"

pisar,le lv okręsie śreijniorviecza. prri]row:Lłl oać rożlię identy.fikac1e t1 łh

bo3ł1u. Według jednej lversji Teutatcs..=.Metcurius, Esłts: Mars' a Tata.

nis to Dis Pater. Inlla r,versja ln'. kolrrentarzach do ł.ukarra i;lerltvllkuje

Tęutat':sa z Marsełl. Esilsa z Mei.kuryłn a Tatatrisa z 'lowiszęłn 
i. Problem

pewn1.ch sprzeczlrości w sclroliach rnożtla częścio*.c. rozułiązać dzięł<l

ilrrkl-ypcjonl. wvstcpr,.;e v, niclr F:us. aic sflnl. pori til.i,rtl-vnl rnricnl,:nl .

Tarlinuctts i Iupiter Tar;inuncus (czyli Tararlis)' rł,'l'ęszcie Mars Toutatis

(Tętltates).'tr stotną Spl.a\Ą ę d1a wyjaśnlelriir probłenru identy lrkacji onruwia-

nvch bćlstw są iclr ati:)lbuty. 7lla11t czię!<i triczllynr w.vobrażelrionr p]ast}cz.

l-iył1.1 llp' koło i spiraxa, symboie Taranisa, prze.jęte przcz.Iou'isza gallo-

-rzyrrrskiego B. Sch<',llasl,a cio I''trkana rlostal.czył u.ażttę.i i raczej i.,ia'lj-god.

ne3 ln{orn"racji o o{ial"ecl.i ]udzkich skladallyclł Tęutati]5L}'|vi' E'susowi i Ta.

ralłisowi' Dla Ter-ltal'ęSa Za11uffłl się człowieks rv rvodzie tak długo, aż

elfrarn się udusi' Esus rvyn"lagał wieszania swych cfiar łla clrzerr,ię. Tarałlis

I
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Zaś ,,pćin wa]ki i największy bÓg niebios",.Żądał palenia ludzi w pniu ścię-
tego drzewa.

Ani źlÓdła literac}:ie, arri epigraficzne nie podajq galljskiego imięnia
fudinerr,vy, wyinienionej przez Cez'ata. Apollo był czczany przez Gal1ł'lw,
zdanięrrr Cłzata,jako uzclrowicięl' Podobną rolę pełnił ten bog w Rzyrnie
republika skirn jako Apoitro meclicus. Dopiero o<1 cz:'sÓw Arrgusta jego
osobowość u1egta znacznemu lr.zbogacenilt zgodnie z wzorcem greckiin.
Apoilo galijski był zapcwne rrzdrowicielem dzięki sile dobroczynnej sło/ica
lub wÓd, rrię zaś bogiem -- lekarzem jak Eskulap, syn Apollina. Dzięki
inskrypcjorn i pewrrym wzmia-nkom w źrcidłach literackich rnożeirry odtrvo.
rzyć grupę bogÓr,ł.-uzdrowicie1i utożsamianych w świecie CeltÓw z Ap.olli.
nem. Najsłynniejsi z nich to Belenus, Grannus i Borvo.

Najwięcej trudności nasuwa ustalenie galijskiego imierria Merk.urcgo
czczonego w Galii rzymskiej' Imiona podane przez scholiastę: Esus 1ub
Teutates tylko częśoiowo pasują do opisu Cęzara i charaliteru boga, cie-
szącego się wielką popularnością w Galii, a nazywanego Merkuryrn.
Pęwni badacze religii gallo.celtyckiej wysunęli hipotezę, Źe prawdopodobnie
galijskirn odpowiednikiem Męrkurego był bÓg Lug (Lugos? Lugus?)9.
Lug odgryrvał wielką ro1ę u. rnitolrrgii illandzkiej i był uważany z:ć. wyna.
lazcę wszystkich sztuk i rzęmiosł (rola Hermesa - Merkurego była w tej
dziedzinie dość ograniczona). Wielkie święto irlandziego Luga - Lugna.
sad było cbchodzone 1 sierpnia. BÓg o zbtriż'anym imieniu i atrybutach
był niewątpliwie częz.ony takż'e ptzez Gallow. Dowodu na to dostarcza
przede wszystkim nazwa Lugdunum (twierclza Luga) i wyobraŹenie Geniusa
Lugduni' występujące na rnonetach Marka Antoniusza z R.zynłt i Klo-
diusza Albinusa, bitych rv Lu.9dunum (I-yon). Znar:ejest rÓrvnież Lrtgdu-
num ConvęnarurTl : St. Bernard.do.Comm.inges. Nie było z pewnością
przypadkiem, że August wybrał dzięil I sierpnia jako datę zebrail conci.
liuru Galli,arun,ł, ktÓre zbierało się przy ąra R'amae et Augusti (oltłrrz bo.
gini Romy i Arrgusta), wzniesionej w t. 12 p. n. ę. koło Lug<lrrnum, u zbie.
gu Saony i R'odanu. Święto obcliodzolie corocznie z tej okaz1i natł,iqzywało
do siaryclr tra<iycji religijnych wybranego miejsca. Jeśli galiiski Lugos rniałby
analogiczne .,kompetencje'', jak irlarrdzki T-ug, to można w pełni ztou,xrlieć
jego wielką popularność wśrÓd cailÓw, słynących ze srvych wysrrtr<ich umie-
jętności rzemięś|ntczych, zwłaszcza w zakresie rnetalurgii, wyrobrł wozÓw
i budowy statkÓw, tkactwa, garlrcarstwa i innych rzęmiosł. BÓg - opiekun
techniki rzernieślniczej miał prawo clo pierwszego miejsca rv panteonie
galijskim. Pewną rolę w tej dziedzinie spełniał rÓw nież Esus.

h,fERcURIUs - GŁÓWNY nÓc calui

Fo tych informacjach wstępnych, zaczerpniętych głÓwrrie ze źradęł,
1iterackich, sprÓbujmy ustalić, jakich danych o popuIarności bogi1w \ry],mię*

nionyclt przez Ćezara dostarczają inskrypcje i zabytki archeologiczne'
W świętle tycll źtodeł. pierwsze miejsce w panteollie gallo-rzymskim zaj-
rno.,vał niewątpliwie Mercurius. Znamy ptzeszł'o 450 inskrypcji poświęco.
nych Merkuremu i prawie 400 jego posągÓw lub przedstarvieó na płasko.
w,ęibach, Nie miał natomiast Merkury tak wielu sanktuariÓw na terenie
Gaiii, jak Mars. Pozwoliło to badaczowi francuskiemu, E. Thevenot,
uznać wyŻszość Marsa nad Merkurym w panteonie gallo-rzynrskirn 

-wbrewklasyfikacji Cezata r0. Wart'o z,,,tt6cić uwagę takźLę na proporcje obiektÓw
ku}tu ]\{ęrkulęgo. SpośrÓd wszystkich źtadęł epigraficznych i arc]ręolo.
gicznych dotyczących Merkurego w prowincjach zaclrodnich Imperium
ponad dwie trzecie pochodzi z Ga|i| R"ozpowszechnienię tych zabytkÓw
było szczegÓlnie intensywne na pÓłnoc od Garonny, w centrum i pÓŁ
nocno-lvschodniej Galii, odpowiadało zatęn obszarom zamieszkiwanym
przez rdzennych CeltÓw. Na uwagę zasługuje rÓwnież ranga i jakość wyo.
braŹeri figuralnych Merkurego. Tak np' Arwęrnowie, budując świątynię
Merkrrrego na garzl Puy-cle-DÓme, powierzyli Zenodorowi, sławnemu
rzeźbiatzowi Nerona, wznięsienie kolosalnego posągu boga z brązu. Posąg
Merkurego budowany był przez 10 lat i |iczyt ptzypuszęzalmie 20-30 m
wysokości, nalęż,ał zatem do nĄwyiszych w świecie starożytnym 11. Wznie-
sioliy został Zapewne na samym szczycie Puy-de-DÓme.

Większość galijskich pos4gÓw Merkurego wyobraża go na sposÓb
grecko.lzymski: jako nagiego młodzię ca ze skrzydełkami u butÓw i na
głolvie, ttzymającego sakiewkę i kaduceusz, często w towarzystwie barana,
koguta i iołwia. WśrÓd tych zabytkÓw znajduje się jednak Spora grupa
z rvyobrażeniami plastycznymi galijskiłni. Wyl.ożnia się zwł'aszcza słynny
pos4g Merkuręgo Z Lezoux, ktÓry krÓluje obecnie w wielkiej sali wypeł.
niouej wyłącznie rzeźbalmi tego boga w Musće des Antiquiquitćs Natio.
nales (St. Germairr-ęrr-Laye koło Faryża), Przędstawia on Merkurego
jako dojrzałego mężczyznę z brodą, odzianego w typowe galijskie saguln,
pł'aszcz chroniący dobrze przpd zimnem i wiatrem. Tego typu wyobrażenie
plastyczrre, znane t'akŻę z ittttych posągÓw i ptaskorzeźb, maŻe słllżyć,
za "przykła,d interpretatio Celtica boga grecko-rzymskiego. Iuteresujące są
ponadto tr jgłowe posągi Merkurego z pÓłnocno-wschodniej Galii. Często
występuje jako towarzysz boga wąźl z gtową batana, niewątpliwie symbol
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chtorriczny. WiąŹe się to zapervire z furrkcją Merkurego jako przewodnika
iviodącego duszę do krainy zrnarłyclr (psychopompos).

Świątynie Merkurego budowano częSto na gorach lub wzgorzaclr.
Wspomniane już słynne sanktuariurn Merkurego z przydomkiem Dumia's
lub Arvernus wznosiło się na Puy-de-DÓme. Podobnie usytuowane były
sarrktuaria na Mont Martre koło Lutetia Parisiorum i na Mont Dorlon
rv kraju MediomatrikÓw w Wogezach' Miejsca te wybierano jako gÓru.
jące nad okolicą i całym Systęnęm wiążących ją drÓg12. Merkury.jako
strażnik tych dr<5g był Viatar (PodrÓżnik), jak go określają dwie inskrypcje
z Galii Narbonensis1J. Towarzyszką i małż'onką gallo-rzymskiego Merku.
rego była Rosmerta, gaiijska bo.ejni obfitości, wyobrażana zwykle z rogienr
obfitości lub koszykiem owocÓw la.

Większość inskrypcji wystawionych ku czci Merkure.Ęo była dedi''ko.
\,,|ana przez osoby pr.vwatne, przewaŹnie poclrodzenia miejscowego. Naj.
częściej byli to rzemicślnicy, producenci broni dla wojska, podrÓżni' funkcjo.
nariusze posterunkÓw celrrych. Tęn skład społeczny wyznawcÓw wskazuje
wyraźnie na ga|ijski charakter boga czczonego pod rzymskim irnierliem
Merkurego. DuŻa liczba przydomkorv o cl]arakterze tubylczym 15 i opie-
kunczy charakter Merkurego pozwalają go w pewnyrn stopniu identyfiko-
wać z galijskim Teutatesem, jakkolwiek w większości wypadkÓw Teutatęs
był irlterpretowany jako Mars 16. Tak więc niezwykle bogaty materiał
epigraficzny i arclreologiczliy potwierd,za w Znacznym stopniu słowa Cę.
zara: Deorum mąxime Mercttrium colunt, huius sunt plurim,a simttlacra
(Z lrogÓw najbardziej czczą Merkurego i ma on najwięcej wizerunkÓrv)"

JOWISZ GALLO-RZYMSKI (TARAI,US)

Jowisz, określony przez Cezara jako bÓg nieba, był utożsamiany z ga.
iijskim Taranisem. Wyobrażano go zwykle jako brodatego mężczyzrlę
w wieku dojrzałym, nagiego Jub w płaszczu, z berłem i piorunem w ręku'
jak Jupiter rzymski, ale często takź:e z kołem i spiralą' galijskirni symbolami
grzmotu i błyskawicy. Jowisz gallo-rzymski to przede wszystkim bÓg

',grzmiący'' .jako spadkobierca Taranisa. Po nim adztedziczył' rÓwnież
funkcje przywÓdcy walki, w zwi4zku z CZrym przedstawiany bywał w ekwi-
punku militarnym. W tej roli Iupiter-Taranis bliższy był starorzyrnskiemu
.Iowiszowi z przydomkięm Feretrius |ub Stator, niż władcy Kapito|u (Iupi.
Ner aptimus fui ąxintus\u.

Brązowy pos4g Z Argentorate (Strasbrrrg) przedstawia Jor,visza ubra.
nego w sposÓb galijski. Jego przydomki tubylcze są jednak stosunkowo
rzadkię, W Galii Narbolręnsis występuje niecodzienny przydomek Depul.
sorius _ obrorica przeciw nieprzyjacielowj i clironiący od zal.azy.' Dedy.
kacje dla Jowisza gallo-rzymskiego nie są zbyt |icznę. Natomiast jego
przedstawielria figuralne występują powszechnie w całej Calii. Szczegolnie
interesujące są wyobrażenia Jowisza na szczycie kolumny w postaci jeźdźca
miażdżącego potwola, okreś|anego jako wężonogi gigant. Było to bardzo
nierzymskie przedstawienie Jowisza (w religii tradycyjnej tylko Dioskurowie
byli wyobrażani konno). Kolumny z Jowiszem-jeźdźcem są clrarakterystycz.
nę dla pÓłrrocno-wschodniej Galii i Germanii; pochodzą głÓwnie z ]lI w.
17. e., z epoki tzw. odrodzenia celtyckiego 18.

Niędawno zbadane sallktuarium na gÓrze Donon w Wogezach wykazuje
żywotność starych bÓstw galijskich. Przedstawionę były tam postacie
4 bogÓw: Merkurego, Jowisza-Taranisa jako jeźdźca zwalczającego wężo-
nogiego potwora, Tęutatęsa i Cęrnunnosa, boga z rogami jelenia. W po-
czątkach }ll w. pojawiają się takŹe dedykacje dla Jowisza z przydomkiem''
Taranucnus (: Taranis), określarrego także mianem deus Tąrąnucłlt.łsIg.

PoPULARNoŚc n,reRs.ł (TEUTATESA ?)

Z tej samej epoki pochodzą dedykacje dla Marsa Teutatesa:0. Te in.
skrypcje z okręsu odrodzęnia celtyckiego stanowią poważny dowÓd na'
słuszność identyfikacji Teutatesa z Marsem' Mars gallo-rzymski rÓżnił
się dość znacznie od Marsa rzymsko-italskiego. Nazwa Teutates pochodzi
od celtyckiego okręślenia plemienia (teuta, touta)'Teutates był zatem bogiern
plenrienia, ktÓrego bronił w razie wojny. Scholiasta do Lukana ptzekazat
informację, ze Teutates wymagał ofiar z ludzi topionych ptzez zanurzerrie
głowy aż do uduszelria' Zapewne wyobrażenie takiej ofiary figuruje na
kotle z Gundestrup. Ze zb|iż'onego okresu (panowanie Augusta) pochodzi
przedstawier-rie boga wojny Gall<iw na słupie z Mavilly' Prezentuje orro
Terrtatesa w gali|skim uzbrojerriu, w towarzystwie bogirli i węża z głową
barana 2|. Zdanięm E' Thevenot, Mars tubylczy w Galii miał silne korzenie
przedceltyckie, co powodowało wielofunkcyjność tego boga. r.l*a uwagę
zasługuje rÓwniez ogromna popuiarność Marsa w silnie zromailizowanej.
prowincji Narbonensis 22.

Jeśli każde plemię w Calii miało swego teutatesa. opiekuna w czasie
pokoju i wojny, nie może dziwjć mnogośc łokalnych przydomkÓw Marsa
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.gallo-rzymskiego. Liczne dedykacje dla Marsa na obszarze całej Galii
.(łącznie z Galią Narbonensis) zawierają epitety przeważnie o charakterze
ściśle miejscowym, znanę nięraz tylko z jednej inskrypcji. Szerszy zasięg
terytorialny miały tylko niektÓrę przydornki Marsa. Mars Segomo czazony
był w Lugdunum, w kraju SękwanÓw i AmbarrÓwzl. Zbliiony obszar
.obejmował kult lVarsa z przydomkiem Dunas; znarry jest takżę deus Mąrs
,Segomo Dunas, a więc tączący oba epitetyz4.

SzczegÓlną pozycję wśrÓd lokalnyclr wcieleri Marsa zajmował Mars
Mullo, czczony na obszarzę blisko ujścia l,oary i w południowej Bretanii,
.a zamieszkiwanymptzezplemiona Namnetes, Andecavi i Riedones. w Iulio-
łnagus (Angers) inskrypcję poświęconą .,Aug{usto) Mąrti Mulloni,, dedy.
kował tuby1ec Tauricus' syir Taurusa 25. W Portus Namnetum (Nantes)
znajdowała się świątynia Marsa Mullo. Dedykarrtami poświęconych mu
'inskrypcji byli także zwykli Gallowie, jak np. Agedovirus syn Moricusa
i jego cÓrka, Toutilla 26. Wielkim prestiżem cieszył się kult Marsa Mullo
'w Condate Riedonum (Rennes). Jego wyznawcami byli najwyżsi dygni.
tarze miejscy, a takŻe, co jest szczegÓlnie charakterystyczfle, sacerdotes
Romae et Augusti, czyLi arcykapłani kultu cesarskiego. Znanibylri nam już
.dawniej z dedykacji dla Marsa Mullo L. Campanius Priscus i jego syn
Virilis, obaj sacerdotes Romae et Augusti,?. Dwie odnalezione w Rennes
w 1968 r. inskrypcje ogromnie wzbogaciły nasze wiadomości o krrlcie
Marsa Mullo 28. Pochodzą one z |35 r. n. e. i dotyczą T. Flaviusa Postumi.
nusa, ktÓry był sacerdos Romae et Augusti, sprawował jako pierwszy w Civi-
tas Riedonum wieczyste kapłaristwo Marsa Mullo' pełnił najwyższy w mieś.
.cie urząd duovira i inne zaszczytne funkcje. Z omalłianych inskrypcji
wynika, że obok świątyni Marsa Mullo w Civitas Riedonum istniała za|eŻna
od niej basilica, ozdobiclna posągami. Ponadto kult Marsa Mullo był w tym
mieście ściś|e związany z trÓstwami opiekuriczymi okręgÓw wiejskich,-
pagi oraz z kultem dornu cesarskiego 29. Tak więc Mars Mullo zajmował.
zdecydowanie uprzywilejowaną pozycję wśrÓd zromanizowanych wcieleri
Teutatesa.

NięktÓre przydomki Marsa w Galii mają charakter bardziej ogÓlny
np. Albiorix - krÓl świata 30, Rigidamus - bardzo krÓlewski, Segołno -zwycięski. Przeważ:,ają jednak epitety niewojenne, związane z nazwą ludu
.lub miejscowości, np' Mars Vesontius (Vesontio - Besapgon), Vintius
(Vintium - Vence). Mars - Teutates zapewniał swym wyznawcom ochronę
takŻę w czasie pokoju. Czczony był rÓwnież w rejonach dalekich od tere-
.nÓw walk, jak w Akwitanii i w Galii Narbonensis' W sumie wvdaie się. że

Mars gallo-rzymski miał charakter opiekuriczy i bard,zie.j pokojowy rriż
Iv{ars italski. Na uwagę zasługują i]e\Ą/ne atrybuty Marsą guli.1,l.i.go.
wykraczające poza ceclrv tradycyjnie przyptsywane temu bclgtl. W pervnych
okolicaclr Mars pełnił furrkcje boga uzdrowiciela. Tak4 rolę rriewątpliwie
spełrliał Lenen Mars w kraju TrervirÓw Ł1, a takie Mars rv Allorrnes k. Mans
lsurtlte), gdzie znalezioilo liczne .o/ota o charakterze uzdrowicielskirn.
Wskazuj4 ol]e na wiarę w Marsa jako uzdr.owicię7a zwtaszcza chorob oczu.
Podobny zrspekt nosił kult Marsą Nł.tdens w Sydney w Brytanii, a takżrę
kult Marsa Lancetiusa (błyszczące-eo) w Aquae Sulis {Bath) 32" Wierzono
bowiem, że w wypadku ślepoty najbardziej skutecznie działają bogowie
światła33. Tak rvięc niektÓre kolrrpetenc.ie Marsa -ealijskiego zb|iż'one były
do zakresu ,,działania,, Apo1liira' irrne zaś zbtiżały go do Merkurego"

o wyjątkowej pozycji Marsa i Merkurego w Galii świadczy clługo.
trlvałość ich kultu. [Jkazują to w pełni ślviadectwa autorÓw chrześcljaiiskich
z okresu pÓźnego ceSaIStWa, a takż,e z epoki MerowirrgÓw. Grzegorz z Tours
v. swej L.ita sancti Juliani martyri's opisai kLrlt św. Juliana w -!3rioude
w Owęrnii (początek V w.) jako przeciwwagę dla istniejącego tam nadal
simitłąchrum Martis Mercurique3a. Ta wyjątkowa populainość Marsa
i l\{erkuregel wśrÓd prostego ludu w okr.esie triumfu cIrrześci;aristwa świad-
Czy {) ptzywiązarrirr Galltiw clo bostw tubylczych'

APoLLo GALI,o-RZłMSKI

Apollo gallo.rzyrnski był wcieleniem rÓżnych bogciw uzdrowicieli,
bogow soiarnych i opiekun w wÓd leczniczych 3;. Galia była krainą bardzo
bogatą w wor1y rzek i strumieni' obfitow ata w Źrod|a leczticze, często
ciepiicowe. Lięztli bogowie opickunczv tych wÓd, uztrani za uzdrowicie|i,
zachowaii swe właslle imiona. Często jednak występuje w inskrypcjach
podwÓjrre iinię; Apoilo plus bÓg uzdrowiciel galijski.

Wyobrażenia plastyczne Apollirra gallo-rzymskiego były tradycyjne,jak i jego atryb"Lrty: łuk, kołczan. wr5z słoneczny. Aie przydomki mają
ściśję rodzimy clrarakter. Często także umies zcza,,o stowo deus przed,
imięniem boga, co rvskazuje zwykle boga tubylczego. Z Apotriinem zostali
utożsanrięni trzej sławrri bogowie uzdrowiciele celtyccy. Bilenus (Belinus),
bÓg solarny, cZCzOny był głÓwnie w Galii Cisalpióskiej, uznanej przez Augu.
sta za część składową ltalii, jej trzy pÓłnocn e regiones. GłÓwnym centrum
kultu Belenusa była Akwileja, skąd jego kult promieniował na sasiednie
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obszary: Noricunr i l|lyricum36. Celtyckie imię Belenus oznacza blask

słoóca, a więc leczenie przez s1łę dobroczynną sło ca. Na terenie Galii

poważny ośrodek kultu Belenusa znajdował się w Burdigali (Bordeaux)

jeszcze w IV w. n' ę.' o czym Świadczy przekaz poety Auzoniusza'?.

Grannus był czczony w Galii, Germanii, Recji' a także w samym Rzy-

mię i w pÓhrocnej Brytanii. Słynne sanktuarium Apollina Granrrusa w Recji

odwiedzlł w 212 r. chory cesarz Karakalla, ktÓry szukał pomocy u cel.

tyckiego boga uzdrowicięla 38. Apollo Grannus był w Galii azczony Zwł'asz.

cza ptzez EduÓw i TrewirÓw. Znanę były Aquae Gralrni, dzisiejsze Aix-

-en-Chapelle' Małżonką Grannusa była bogini Sirona, opiekunka ŹrÓdeł

i fontann. Sanktuarium Apollina Grannusa w Grand zostało określone

przez retor:a z Autin, autora panegiryku ku czci Konstantyna Wielkiego

jako ,,najpiękniejsza świątynia świata'' (templum toto orbe pulcherrimum)39"

Autor tęn użył niewątpliwie efektownego chwytu rętorycznego. Walcz4cy

o władzę cesarz odwiędził w 310 r. Grand, zbaczając ze swej drogi do Tre-

wiru. W świątyni tej miał widzęni e itozpoznał samego siębie w rysach Apolli.

na, ktÓry przepowiedział mu 30 lat panowarria. Kult galijskiego Apollina

odegrał zatem ważną rolę w działalności Konstantyna Wielkiego, ktÓry

w tym okresie życia poszukiwał nowego oparcia religijnego.

Trzecim wcięleniem Apollina w Galii był Borvo |ub Bormo, bÓg wÓd

cieplicowych. Jego imię oznacza bulgocącą ciepłą wodę, bulgotanie źrod\a.

od tego imienia pochodzą |iczne nazwy wspÓłczesnych uzdrowisk frarr-

cuskich, jak Bourbonne.les.Bains, Bourbon.Lancy, Bourbon l'Arcłtam-

bault. Z Apollinem Borvo związane były także r6ine Aquae (llx) w Pro-

wansji i sabaudii, np. Aix-en-Provence, Aix prds de Die, Aix-les-Bains.

Towarzyszką tego boga była zwykle bogini Damonct |ub Bormana, obie

związane ze źrt:d|ami.
oprocz tych wcieleó o charaktęrze szerokim geograficznie Apollo był

identyfikowany z lokalnymi bogami uzdrowicielami. Poważną rolę rvśrÓd

nich odgrywał Apollo Moritasgus w Alezji, bÓg wÓd |eczniczych. Sanktua-

rium Apollina Moritasgusa i jego małż.onki Damony obejmowało dwa od.

dzielne sacella (kaplice), święte fontanny t cella otoczoną portykiem z ter.

mami, składającymi się z|icznych basenÓw. Tak więc był to zespÓł świątyn-

no-sanatoryjny. w Galii przeważLała zatęm koncepcja Apollina jako boga

uzdrowiciela ,,hydroterapii'' w stosunku do idei solarnej tegoż b6stwa.

Apollo był bogienr bardzo popularnym w Galii. Świadczy o tym wielka

liczba inskrypcji jemu poświęconych, w przybliżeniu połowa ogÓłu dedy.

kacji dla Apollina ze wszystkich zachodnich prowincji a0'
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MINERWA - WIELKA CELTYCKA BOGINI - MATKA?

Najbardziej zagadkowym bÓstwem spośrÓd pięciu wymienionych przez
Cezara pozostaje Minerwa. Jak już wspomniano, nie znamy jej galijskiego
odpowiednika. Rzadkie są także epitety o charakterze tubylczym nadawane
jej w calii. Znanę są dwa takie przydomki, oba pochodzą z rejonÓw po-
łudniowych. Bogini była tam nazywana Sulevia Ielennica Mi,nerva i Minerva
Belisamąa7. Sulęvia (bogini matka) znana jest w Galii Narbonęrrsis i w Bry-
tanii, gdzie byta czczonajako Sulls Minervą w Aquae Sulis (Bath), naj.
słynniejszym uzdrowisku tej prowincjiaz, Belisama (bard,zo błyszcząca)
ma jakiś związek z blaskiem ognia i imięniem boga Belenusą-Belinusą'
Może była towarzyszką gallo-rzymskiego Wulkana? Dość często przed.
stawiano Minerwę w Galii w towarzystwie Merkurego i Wulkana,
opiekunÓw rzemiosł i techniki. Bad,acze wspÓłcześni wiążą imię Minerwy
z postacią wielkiej celtyckiej bogini-matki. Była ona prawdopodobnie naj.
ważniejszym bostwęm panteonu celtyckiego. Jej wyobrażenie występuje
czterokrotnie na słynnym kotle z Gundestrup' Panuje tam nad potworami
i dzikimi zwierzętami, jest związana zarowno z bogiem nieba, jak bogiem
chtonicznym. Zabytki archeologiczne gallo-rzymskie ukazują Minerwę
jako personifikację wÓd w ogÓle, .wÓd zaś |eczniczych w szczegÓlrrości.
odpowiada to brytariskiemu wyobraŹeniu Sulis Minęrwy, bogini uzdro-
wicielki wÓd termicznych Aquae Sulis (Bath). Bogini ta w Brytanii była
powiązana takż'e z rytuałami pogrzebowymi. Minerwa łączyła zatem r6żLnę
funkcje wielkiej celtyckiej bogini-matki a3. Jeśli zatem na|eiatoby uznać
Minerwę za ga,1|o.rzymski odpowiędnik bogini-matki, to jej kompetencje
sięgałyby znacznie dalej, niż to stwierdził' Cezar: ,,Minerwa przekaźuie
tajniki sztuk i rzemiosł ['..]''.

HERCULES GALIJSKI

SpośrÓd bogÓw galijskich, ktÓruy czczeni byli pod imieniem rzymskim
na zasadzię interpretatio Romana, szczegltną popularnością cieszył się
Herkules. Świadczy o tym ponad 100 inskrypcji i więcej niż 300posągÓw lub
płaskorzeźb. Pod imieniem Herkulesa czcili mieszkafcy Galii licznych bo.
gÓw lokalnych, ktÓrych funkcje lub cechy fizyczne zb|iż:aĘ w jakimś stop-
niu do boga-herosa grecko-rzymskiego. SzczegÓlnie silne było rozpowszech.
nienię kultu Herkulesa w Nadrenii Otaz na obszatzę między gÓrną Sekwaną
i Ararem, zamieszkiwanym przęz SenonÓw i EduÓwaa.



Jedyną iderrtyfikac-ię Herkulesa w Galii, przekazatą przez źrÓdła ltte-

rackie, daje opis Lukiana z Samosatya5. Lrrkian, ktÓry w połowie II rv,

nauczał retoryki w dolinie Rodanu, wicział w jednym z domÓw obraz

przedstawiająoy Herkulesa ogrniosa". Wyobrażał on Ogmiosa jako starca

z tradycyjnymi atrybutanri Hęrkulesa: malzug4 i łukiem. Ci4gnął orr za

sob4 o.uromny tłum luclzi, przywiązanych ptzęZ uszy ła cuszkami ze zŁota

i eiektronu. Łaócuszkite były połączone z językiern boga. Ten dziwny opis

bu<iził dużo wątpliwości i korrtrowersji rvśrÓd badaczy. Większość z nich

skłorrna byta' zgodriie z opinią Lrikiana, widzieć w Ogmiosie boga wynrow1..

opublikowane w 1943 t. ptzęz R' Eggera tabliczki ołowiane z Bregenz

dały pierwsze świadectwo epigraficznę irnienia Ogrniosa. Jęst on wymie.

niony obok bogÓw Dispater i Aecura' b, stw śrnierci. Tę źtodta pozwoiiły

w ncwy sposÓb interpre[ować przekaz Lukiana. Możliwe, że ł{ęrkules

ogmios był bclgiem clrtonicznym' prowadzącyn związan.vch ła cuchami

iudzi do świata zruarłycha6.
Nie należy jedrrak przecetliać roli Hęrkulesa Ogmiosa wobęc licznych

irrnych rvcieleó boga-herosa w Galii. o ich popularności świadczy duża

liczba inskrypcji, a czasęm takżę monet. Na szczegÓlną uwagę zasługuje

Hercules Magusant,ts,jedno z głÓwrryclr bÓstw na obszarach bliskich Rer-lu.

Inskrypcje mu dedyi<.lwłne na tym tererrie (w liczbie co rrajmriiej x 1)

pociroctrzą głÓwnie z kra.jrr BatawÓw i UbiÓw 47. Kult Magusanusa dotarł

nawet t1o Rzyrnu, Dacji i Brytanii, ale jegcn nosicięlami byli żołnierze

służący poprzednio w Germałrii lnfęrior. Hcrculęs Magusarrus rniał od-

gr1'włć szczegÓtrnie r,viiżtrą rrl1ę na zagroŹonych najazdamt obszarach Nad.
rer-rii, s]ioro ilirpelłt1or Posti.rrnus Q6a-269) tego Maśnie boga wprowa.dził

na iiczlę-eniisje srvyclr morret. Na nronetach Fostumusa figuruje takźe

Hercułes Deusoltiełlsis. nieztrany z innych żtodt;Ł W obu prclwincjach

gennaiiskich duż4 popLrlai"ności4 cieszyt się także Ilercules Sałarl,łs (lrrłl

Saxetatlus), związł:'lty ściśie z kamieniołomami w Germanii Superior i rv Ga.
lii Eelgicaa8" Derlykantirmi poświęconych nru inskrypcji byli przede

r,vszystkim żołnięlzę je'Jnostek stacjonu.jących lra tyrn terenie, ponieważ

oiri pracowall w karnięniołorlach. Hercules Saxanus byŁ czczowy takŻe

poaa gl.anicami Galii i Germalrii, głÓwnie ila tęrenie kamieniołorn w np.

ll Noricttnl.
Szczegćilnynr wcięlęrrięm Herkulęsa był Herkules WężobÓjca. Znany

by} gł wnie w dori:eczu Seku,alry i na terenach sąsiadujących' Inskrypcje

nril decykowatę nie są liczrre, donrinu.!ą n.atomiast pornniki figrrralire.

}Ierkr-r1ęs jest na nich przeclstawiorry w rngmęncie walki z jedno. albo dwu.

głowynr wężem. Chwyta go lewą ręk4, a prawą podnosi maczugę do ciosu.
ojczyzną tego kultu był zapewne kraj Eduow i SenonÓw. WĘkszość po-
sqgÓw Hęrkulesa WężobÓjcy moż'na d.atować na I w. n. e. Towarzyszące
im czasem inskrypcje podaia imiona wystawcÓw, ptzeważnie miejscowego
pochodzenia.

Herkules gallo-rzyrnski nosił często przydomki o znaczeniu lokalnym,
np. Ilunnus, Andosslts |ub Toleando,rsrłs. Rozpowszechnienie kultu Flęrk'u-
Iesa w Galii wskazuje na jego silny związek z portami tzecznymi, drogami
wodnymi i handlem. Wydaje sl.ę, że na tych obszarach Herkules był czczony
w znztcznjm stopniu jako bÓg handlu (taką rolę pełnił pierwotnie w ltalii).
Na posągach kamiennych przedstawiających 4 bogÓw Herkules występuje
często w towarzystwie Merkurego' Minerwy i Apollina. Wyjątkowo dużo
dedykacji dla Herkulesa pochodzi w Galii od osÓb prywatnych. Byli to
głÓwnie przedstawiciele warstw średnich, często kupcy i rzemięślnicy. Tak
więc Herkules galijski uzupełniał jakby najważniejszego boga Galii, Mer.
kurego. W Galii Herkules Czczony był często w powiązaniu z wodami
termicznymi: w Arion, Bourbonne-1es.Bains, w Mavilly, Fontaines-Salćes.
St.-Rćmy-de-Provence i w Vichy. W Aix-les-Bains Herkules nosił przydo.
lnek Borvo, przysługujący normalnie Apollinowi a9. Ale związki z uzdro-
wicielskimi wodami można interpretować jako walkę boga.herosa przeciw
chorobie i siłom zła. Termiczlry charakter Herkulesa występuje bard,zo
wyraźnie w Galii Cisalpiriskiej 50. W sumie Herkules galijski uyi uo,t'.*
bardzo złoż'onym i wyrosłym na podłożu rÓżn.lych kultÓw mleiscowvch"

ESUS, TARVOS TRIGARANUS
I CERNUNNOS

DuŹa grupa bÓstw celtyckiej Galii pozostała niezromanizowana lub
t|egła interpretątio Romana tylko w minimalnycm stopniu. BÓg Esus
znany jest z wypowiedzi Lukana i jego scholiasty, ktÓry przypisywał groź-
nemu bogowi ofiary wieszane na drzewie. Wizerunek Esusa prezentują
dwie płaskorzeźby: z Paryż'a i Trewiru. Fierwsza z nich na|eiy do grupy
łl{łutae Parisiaci, przewoźnikarv z Lutecji,datowbnej |7aczasyTyberiusza5l.
Nad jedną z pł'askotzeźb widnieje napis ESVS. Płaskorzeźba przetlstawia
ptlstać nie przyporrrinającą ktwiozerczego boga, lecz ciężko pracuj;1cego
drwala, ktÓry obcina gaLęzie z drzęwa. Po obu stronach pomirika występują
postacie dwÓch innyoh bog w, określonych imionami: IOVIS i voI,CA.
NUS. Druga Scęna paryskiej płaskorzeźby przedstawia byka, na karku
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ktÓrego umieszczonę są dwa żurawie, trzęci zaś siedzi rra głowie między

rogami. Całość osłania gęstwina drzewa, inskrypcja zaś podaje imię tego

zwierzęcego bÓstwa: TAR.voS TRIGARANUS-byk o ttzech ilra.
wiach. Postać Esusa łączy dwie sceny; Zapewne ścina on to Samo drzęwo,

ktÓre osłania byka.

Druga płaskorzeźba z Augusta Treverorum (Trewir) przedstawia boga-

drrvala ścirlającego drzewo; szyję jego zdobi torc1ue,s' Towarzyszy mrr postac

byka o trzęch żurawiach, ktÓry jest zupełnie zespolony Z dlzowem' Te dwie

piaskorzeźby wykazują ścisły związek między Esusem a świętym bykiem:

Tąryos Trigaranus. oba pomniki poclrodz4 z portÓw nad rzękami' Sekwan4

i Mozeią, i ukazują Esusa ścinającego święte drzewo znad wody.

Żuraw (celtyckie - gąranus, greckie - gćranos) był zapewnę prze-

wodnikiem po tajemrrych szlakach. Związane z nim mity mają bardzo

stare tradycje. Na wyspię Dęlos znany był stary taniec rytualny zwany

gćranos - żuraw, odŁwarzający błądzeriie po Labiryncie' Tarica tego

miał nauczyć mieszka c w Delos Tezeusz w swej drodze powrotnej zKrety'
Tradycja rzymska głosiła, że znajomośc ta ca gćranos ptzekazał Rzymia-

nom Eneasz. W Rzymie odtwarzali go młodzi chłopcy jako Troiae lusus

(zabawa troja ska). Te analogie pozwalĄą sądzić, ż'e byk o ffzech Żura-

lviaclr był dla GallÓw potrÓjną istotą z Wysp Szczęśliwych, gdzie rośnie

drzewo życia. Tarvos Trigaranus z paryskiego pomlrika był przygotowany

na ofiarę; wskazuje na to m. irr. pas tkaniny, ktÓry spływa po bokach

byka aż' do ziemi. oznacza to ofiarę bÓstw znad wody w podwÓjnej po.

siaci - byka i drzęwasz. Wyobrażenia Esusa są zbliżone do postaci in-

rlegobogagalijskiego,ktiirynosiłZapewnęimięSmertriusibyłprzedsta-
wiany jako zabl1ający węża. Koncepcji Esusa bliskie są także rÓżne wcię.

lenia gallo-rzyrnskiego Herkulesa, reprezentujące ideę silnego męża, opie-

kuna ludzi twardej pracy. Schoiia do Lukana wiązały postać Esusa z Merku.

tym. Żadna i,,,k.yp"ja lrie potwierdza je<Inak tej identyfikacji. Trzeci

zwieikiejtriadybogÓwcelto-galijskichpozostajeciąglenajbardziejdysku.
syjną postacią przedrzymskiego panteonu.

Jeszcze bardziej niż Esus związany był z przyrodą i światem zwierząt

bÓg o rogach jelenia, ktÓrego imię |Clernunnos Znale jest tylko z inskrypcji

paryskiej. .treleó był zwierzęciem powszechnie czazanym przez Celt,5w.

}ak byk uchodził za najpotęitriejszego czworonoga domgwego, tak jele

cieszył się u Gall<iw największym prestiiem spoŚrÓd wszystkich zwlerząt

ejzikich(drugiemiejscezajmowałdzik).Jeleó,zwierzęskłonnedowalki,
szęf stada lub samotnik. niedościgły biegacz,z'adziwiał misterium coroczne.

go odnawiallia poroża' ktÓre mogło uclrodzić za symbol umierania i zmaft.
wyclrwstarria w rytmie odradzania się przyrody' Cernunnos,bÓgz rogami
.jelerria, przedstawiany był zwykle w pozycji siedzącej tzw. buddyjskiej.
Jego wyobraŻenia znane są już' z zabytkÓw przedrzymskich i z kotła z Gun.
destrup, gdzie trzyma w prawym ręku torques, w lewym zaś węż:a z gtową
barana. Ten typowo galijski potwÓr (czy możze raczej odrębne bÓstwo)
towarzyszył często Cernunnosowi. Spotykamy go także przy boku Teu-
tatesa i Merkurego. W4ż-baran stanowił symbol siły agresywnej, płodności
i pomyślriości ziemskiej, a jednocześnie uosobienie mocy podziernllych..Trudno jest dokładniej określić kompetencje Samego Cernunnosa, był
on na pewno w jakirnś stopniu bÓstwem chtonicznym. Trzej bogowie:
Esus, Cernunnos i Smortrius stanowili galijską trojcę związaną z id,eą
śmierci i zmartwychwstania 53.

Innyrn bÓstwem typowo galijskim był bÓg z młotem. Przedstawiany
był zwykle jako stary człowiek w stroju galijskim dzierż'ący w ręku olbrzymi
.nrłot drewrriany. Był on czczony jako Sucellus na obszarze Tres Galliae,
w Narbollensis zaś przyjął rzymskie imię Silwana. W wyobrażeniach jego
występuje częSto pomieszanie atrybutÓw Sucellusa i Silwana. W Galii
Nartlonensis Silwanus przedstawiany jest z młotem i wazą, w towarzystwie
psa, zwierzęcia o charakterze chtonicznym. Rola Sucellusa' boga z mło'
tem, pozostaje jednym z niewyjaśnionych do koiica problemÓw religii
galijskiej 5a.

KULT EPONY

Ważrrą pozycję w panteonie galijskim zajmowały boginie. Większość
z nich zwiqzana był.a z ide4 bogini.matki, symbolem życia, płodności
i urodzaju. Najważniejsz4 boginią galijskiego pochodzenia była Epona.
Większość inskrypcji jej dedykowanych pochod,zi z prowilrcji naddunaj-
skich, a takżę z Rzymu i ]talii. Liczba dedykacjiz samej Galii nie jest bardzo
duża, ale o wielkiej popularności bogini świadczą liczne zabytki archeolo-
giczne, p<lsągi, stele, flgurki z kamienia, brązu trub terrakoty. Epona wy.
stępuje na nich zwykle w towarzystwie konia, często jest to klacz zę źrę-
bięciem. Bogini siedzi często bokięm na koniu i trzyma rÓg obfitości,
paterę i koszyk z owocami. Epona była zatem boginią - opiekunką koni,
opiekunką zwłaszcza k|aczy i źrebiąt, sprzyjającą hodowli tych zwierząt.
Jej kompetencje były jednak ztacznię SZersZe. Jednocześnię była Eporra
boginią płodności rolnej, opiekurrką zbiorÓw i Źr6dęł55. Pewne aspekty
jej kultu wskazują na charakter chtoniczny' Na stelach nagrobnych wyo.
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brażanajest nieraz Epona na koniu' co może symbolizować podroż drrszy
na tamten świat 56. C]zasem przedstawiano Eponę z dzieckiem, nigdy jednak
Z partnerom. W sumie Epona była galijską syntezą bogini-matki.

Pupularność Epony zna|azła odbicie w źtÓdłach litęrackich. Juwenalis,
Plutarclr, Apulejusz, Minucjusz Felix i Tertullian widzieli w niej opie-
kunkę koni, mułÓw i osłÓw. Apulejusz przekazałinformację, Że obraz Epcny
był często umieszczany w stajniach 57, Żadęn bÓg grecko-rzyrnski nie byt
tak blisko związany ze światem koni: ani Dioskurowie, ani Mars. ToteŹ
Epona zyskała wielką popuiarność w armii jako patronka jazdy. oddzia.
łom jeźdźcow zawdzięczała Epona tak wielkie rozpowszechnienie swego

kultu w prowincjach naddunajskich. Kult ten dotarł do ltalii i do samego
Rzymu. Ciekawym świadectwem jej popularności jest malowidło znale.
zione w Pompejach przedstawiające jasnowłosą boginię siedzącą na nrule;
identyfikuje się ją na og<5ł z Eponą5s. Jasne włosy świadczyŁyby, ż:e w oczaęh
italskiclr wyznawcÓw Epona pozostata Galijką.

obok Epony spotykargy w panteonie galijskim inne boginie zwi4zane
ze światem zwierząt, jak Artia - bogini z niedźwiedziem, czy dea Arduinna,
bogini z dzikiem. Gallowie czcj|i takżę boginie z ptakami, jak rÓwnież
boginię z wężami, Wszystkie one miały charakter bogiri-rnatek, silnie
związanych ze światem zwierząt,.

MATRES.MATRONAE I INNE BOGINIE.MATKI

SzczegÓlną ro1ę w religii galijskiej odgrywały boginie-matki, okre-
ślane jako Matres, Matrąe |ub Mątronąe. Ich kult obejmował Galię i Ger.
manię, dokąd zostat zapewne przeniesiony przez CeltÓw. Matres były to
boginie kolektywne, przedstawiane zwykle jako dwie matki, najczęściej
trzy. Niezwykle ciekawy jest relief z Londinium, znajdujący się w Museum
of London, ktÓry przedstawia cztery boginie.matki 59. Jak dotychczas jest

to jedyne wyobrażenie cztęrech matres. Ten grupowy charakter wyrÓŻnia
kult bogini-matki w Galii, Germanii i Brytanii od reszty Imperium"
Matres wy obraŻały ideę wszechstronnię pojętego macierzy stwa, twÓrczego
pierwiastka żeriskiego. Towarzyszyły im często, jak Eponie, symbole po.
myślności ziemskiej: kosze owocÓw, rÓg obfitości, patera. Czasem wyo.
brażano Matki z dzieckięn na ręku lub w kołysce 60.

Boginie te nosiły w prowincjach galijskiclr i germafiskich zawsze przy.
domek' przewainie o clrarakterze lokalnym, np. Mcłtres Nemausicae {Ne.
mausus - Nimes), Mątres Gląnicąe (Glanum *' st. Rćmy-de-Proverrce),

Treyerąe - w kraju Tręwil.tiw. Szczeg lrrie ciużo wyobraże plastycznych

i dedykacji dla bogiii-matek pochodzi z prowincji germa skich. Tak np.

odkryte w 19l3 r. sanktuariurn poświęcone Mątroncłe Vacąllinehae w Pesch

dostarczyło ok. 200 inskrypcji. Liczni dedykanci tych inskrypcji to wyłącz-

nie osoby prywatnę, męŻczryź'ni i kobiety' kt rych imiolra rniały bądź formę

1.Z1l6'pu' bądź rodzimą 61.

Do bogió-matek zbliŻoltę charakterem były 'Proxumae i Suleviae".

Ale rÓżniły się one pewnymi cechami ad Mątres (Matrae, Matronae),

bogió całej nattlry tworzącej i rodzącej. Proxunrue i Suleviąe były osobi.

stymi opiekunkami istnieó ludzkich. trnskrypcja znaleziona w Marquise
(Pas-de-Calais) utożsamia Suleviae z Junonami. Inna dedykacja, pocho.

dząca z kraju Helwetow, zawiera sformułodanię Sulevis stzls (swoim Su1e-

wiom), ktÓre wskazuje także na osobisty charakter opieku czy bogiri 62.

Juno była żeriskim odpowiednikiem męskiego Geniusza. Suleviae były

zatem opiekunkami przede wszystkim kobiet. Proxumae były wariantem

regionalnym tej samej idei. Ich znaczne rozpowszechnienie można zaob-

serwować na tęrenie połudriiowej części Galii Narbonensis. Imieniu tych

bogió nie towaruyszy nigdy przydomęk iokalny, częste natomiast jest

użycie zaimka dzierżawczego suąe. Dedykantami inskrypcji poświęconych

Proxumis suis 63 były przewaŻnie kobiety. Możliwe' że pewien zutiązek

z tymi opiekuriczymi bÓstwami żeriskimi miały także boginie czuwające

nad skrzyżowaniami drog.. Biviae, Triviae i Quadriviae'
osobną grupę wśrÓd żeriskiclr bÓstw gallo.rzymskiclr starrowiły bogi-

nie ,'uzupełniające mężÓw - bogÓw''. NosiĘ one wyłącznie galijskie imio-

na, choć iclr małżonkowie byli często prezentowani zgodnie z zasadą

interpretatio Romana. Boginie te przedstawiano albo z tymi samymi atry-

butami, ktÓre przysługiwały ich mężom, albo z uzupełniającymi je. Towa.

rzyszka Merkurego, Rosmerta (: Wielka Dostawcryni), dzierżyla' po-

clobnie jak Matres, rÓg obfitości 1ub koszyk owocow. Czasem trzymała

w ręku kaduceusz' jak sam Merkury' Sirona (po celtycku gwiazda) wystę-

powała jako rnałżonka Apollina wę wsclrodniej Galii. Jej symbolem był

sierp księżyca lra głowie. Sirona była tor.varzyszką przede wszystkim Apollina
Grarrnusa. Natomiast małżonką Apollina Borvo, boga uzdrowicięla

wcid cieplicowych, była Damona, bogini źtodeł. B69 z młotern, Sucellus,

Łlył przedstawiany na stelach nagrobnycl.t w towarzystwie Nantosuelty,

bogini śmierci. Znanę były także pęwnę boginie ,,miłuj4ce wojnę'', towa-

rzyszki Marsa: Nemetona, Litavis, Boudana i Andarta. Jej brytariskim

odpowiednikiem tlyła bogini Andrasta, do ktÓrej rnodliłe się kr lowa
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'Boudika przed decydującq walką z Rzymianami. Dla wierzeri religijnych
CeltÓw charakterystyczne jest przedstawianie bogow parami i bar<lzo
duźLe znaczenie bogifi -' małżonek, stanowi4cych wcięłenia bosini -matki 6a.

LICZNE BÓSTW.\ CALIJSKtrE ToPONIMICZNE

Najliczniejszą grupę wśrÓd bÓstw galijskich stanowili bogowie o clra-'raktęrze ściśle lokalnym, toponimiczrri. Dzięki inskrypcjom znane jest
paręset imion bÓstw tego typu. Można je w przybliżeniu podzlielić na na-
stępujące gfupy: l) bÓstwa gÓr i wszelkich wznięsieri, także przełęczy
g rskich, 2) bÓstwa lasÓw i drzew, cieszące się wielką popularnością w Galii'
tak np. bÓg Vosegus patronował zarÓwno lasom' pokrywającym Wogezy,
jak ich szczytom. Najbardziej Czczonę w Galii drzewo, dąb, było takŹe
'uznane za bÓstwo jako Robur deus 3) BÓstwa wÓd zajmow ały nacze|ną
,pozycję wśrÓd bogÓw nriejsc. Galia była krainą obfitującą w rÓżnego typu
wody. Czczono zatem bcistwa źr6deł, rzek, jezior i stawow, wÓd płynących
.i stoj4cych. Boskimi opiekunami fuodeł mogli byc zarÓwno bogowie, jak
bo-sinie. Rzekom natomiast patronowały tylko boginie. Gallowie wierzyli,
że mieszkały one w rzekach noszącyclr iclr imię, np. clea Sequana (Sekwana),
łlea Matrona (Marrra), 4) Bogowie eponimiczni niast lub innycir nriejsc
zamieszkiwanych przez ludzi nosili to samo imię, cÓ ich ,,podopieczn,i,',
np. bÓg Arausio (oranges), czy bÓg Vesorrtio (Besangon) 65.

Na wielką rolę bÓstw związanych z wodą wskazują licznę sanktuaria'
z ktÓrych na szczegÓlrlą uwagę zasługuje sanktuarium Źrodęł Sekwany
(Saint-Germain-Sources-Seine w departamencie CÓte d'or). To miejsce
kultu przedrzymskiego rozkwitało w okresie cesarstwa rzymskiego i zacho-
wało jeszcze znaczną żywotność w epoce pÓźnego cesarstwa. Zostało oiro
oclkryte przez archeologÓw stosrrnkolvo niedawno, a wykopaliska prowa-
dzone od 1963 r. udostęprli.ly rewelacyjrie rzeźby z dtzęwa' Większość
z tych posągtiw znajduje się obecnie w Muzeum Archeologicznym w Dljon.
Patronująca sanktuarium dea Sequana została przedstawiona w sposÓ1:
tradycyjny: posąg Z br4zu ukazuje ją jako stojącą na barcę młodą piękną
kobietę. Posągi pielgrzym w i ofiarowylvanę przęZ niclr wota wyrzeźbiorle
zostały w sposÓb cl-rarakterystyczny clla iudowej sztuki gallo-rzymskiej,
z tendencją do pewnej stylizacji. Postacie pielgrzymÓw wyraż'ały cierpie-
nie i nadzieję. Składane ptzez rich liczne wota przedstawiały obolałe części
ciała: głowy, ręce,l-togi, tl takż'ę clrore oczy wyryte na małych plakiet,kach
z brązu. Sanktuariurn Źrodeł Sekwarry może być świadectwem żywotności

kulttiw galijskich. Wymownym tego dowodem jest fakt ufundowania

w YI w' chrześcijaóskiego opactwa św. Sekwarra (Sairrt-Seine), ktÓre zało.

żorto w pobliżu sanktuarium irodę| Sekwarly. Utrzymywały się tam rÓżne

przeżytki poga skich obyczajÓw aż do czasciw Wielkiej Rewolucji Fran-

cuskiej 66.

W nir-riejszym zęstawięniu naszkicowal]o zaledwie głÓwr-re sylwetki

gallo-rzynrskiego świata bogÓw. Świadomie pominięto w tym rozdz'iale

bogÓw oficjalrrego patrteonu rzymskiego, czczonych w Galii w swej czysto

rz-vmskiej postaci, jak rÓwnież bÓstwa wschodnie. BÓstwa gallo-rzymskie

igalijskięnię"ro*ani"owanęniewątpliwiedominowałynadbogarni',im-
p-t"*uoy.i''doGalii.Toonęnadawałyspecyficznycharaktęrwierze-
niom religijnym tyclr prowincji i stanowiły siłę, ktÓrej długo jeszcze oba.

wiało się chrześcijafistwo. Liczne stare obrzędy religijne GallÓw trwały

długo mimo zakazow synodÓw biskupich: zostały onę w Znacznym Stop-

niu zasymilowalę przez chrześcijaóstwo i podporządkowane jego świętym.

Trwałość i siła religii celtyckich, szczegÓlnie widoczrra na terenie Galii.

wyrosła nie tylko dzięki atrakcyjności samęgo świata bogÓw i zniązanych

z nimi mitÓw. Religia GallÓw uzyskała tak mocrrą i trwałą pozycję dzięki

potędze druidÓw i iclr niezwykłej roli społecznej i politycznej.

RoI,A sPoŁECzNA I PoLITYCZNI. oRumÓw

Druidowie byli rrie tylko stanem kapłariskim, odgrywali oni doniosłą

rolępolityczną6,..TworzylielementjedrrościreligijnejwśrÓdskłÓconych
poIityczllie ludÓw galijskich. Miało to zasadlricze ztraczenie w lnomeIrcię

wkroczenia Cęzata w r. 58 p. n. e. na teren Galii' Centrum druidyzmu

zrrajdowało się w kraju KarnutÓw (.Cąrnutes), w ktorym to miejscu chrze.

ścrjanie zbudowali pćlźrriej słynną katedrę w Clrartres. Wpływy druidyzmu

rozclrodziły się w promieniu liczącym ok. 480 km od ośrodka w krąju

Kilrnut w, obejmowały zatem takię Brytanię i lrlandię.

CęzarwswychPamiętnikacllowo.iniegaliiskiejprzedstawiłplastycznie
ro1ę religijną, społeczną i polityczną druidÓw. Przeciwstawiając druidÓw

i arystokrację ludowi Cezar mÓwi:,,Pierwsi zajmują się sprawami boskimi,

troszcząsię o ofiary publiczne i prywatne' objaśniają zagadnienia religijne;

.do nich ściąga znaczna liczba mięszka cÓw dla pobierania nauki i w ogÓle

cieszą się oni wielkinr u GallÓw poważaniem. Albowiem we wszystkiclr

niemal sprawach spornych tak publicznych, jak i prywatnych olri roz-
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stlzygają' zwlaszcza jeśli dopuszczorro się jakiegoś przestępstwa, gd-y po.
pełniono zbrodnię, jeśli toczą się spory o spaclek czy miedzę, oni r<iwnięŹ
,wyznaczają nagrody i określają wysokość kar; jeżeli ktoś, czy jerlnostka,
czy plemię, nie podporządkuje się ich wyrokowi, wykluczają z uczestnic-
twa rv ofiarach. Jest to u nich najcięż,sza kara [...]. Na czele zaś wszystkiclr
druidÓw stoi jeden, ktÓry cieszy się na.jwiększym mtęd'zy nimi powaza.
nięnr' Po jego śmierci następcą zostaje albo ktoś wyrÓżniaj4cy się spośr d
reszty zasługami, aibo w wypadku, gdy jest wielu sobie rÓwnycir' przez
głosowanie druidÓw, a niekiedy nawet z bronią w ręku walczą o pierwsze .
stwo" 6B.

l{astępnie Cezar relacjonuje przywileje druidÓw i iclr wielką rolę w rrau-
czaniu i wychowarriu młoclzieży: ,,Druidzi nie biorą zazwyczaj udziału
w wojnach i nie płacą podatkÓw lra rÓwni z innymi, ale są zwolnięni od
słuzby wojskowej i wszelkich innych powinności. Wielu młodych iudzi,
zachęconych tymi przywilejami, dobrowolnie zgłasza się do nich na naukę,
przysyłają ichtęż, rodzice i krewni. Podobno uczą się tam na pamięć wielkiej
}iczby wierszy. Tak więc niektÓrzy dwadzieścia lat spędzają na nauce. I'Iwa.
iają, ż'e nie wolno tego, czego się uczą, przekazywac na piśmie, choć rrie.
mal we wszystkich innyclr wypadkach, zwłaszcza w sprawach publiczrrych
i prywatnych' posługują się greckim alfabetem t. .]. Druidzi przede
wszystkim pragną wpoić przekonanie, ż'ę dusza nie ginie, lecz przecho<lzi
po śmierci z jednego cjała do drugiego, i uważają, Żę wiara ta, usuwając
strach przed śmiercią' jak najbardziej pobudza do waleczności. Ponadto
rozprawiają oniwielę o gwiazdach i ich ruchach, o rozmiarach świata i kra.
jow, o przyrodzie, o rnocy i potędze bogÓw nieśmiertelrrych i przekazują
to młodzieży'' 0l.

Doktryna religijna druidÓw, w ktÓrej tak duż'ą ro1ę grała wiara w życie
pozagrobowę, znana jest nam tylko w przybliŹorrym zarysie na skutęk
zakazu spisywania świętych nauk.

Juliusz Cezar doceniał w pełni rolę druidÓw jako przywÓdcÓw ducho-
wych GallÓw i potencjalnych przeciwnikÓw politycznych Rzymian. Wbręw
rozpowszechniorrym w nauce poglądom wydaje się, jak sądzi G. Charles-
-Picard 70, że stosunęk Cezara do druidyzmu nie był jednoznacznie wrogi.
WÓdz rzymski szukał w tyn śrcldowisku sojusznikÓw (taką rolę spełniał
drnid Diviciircus, przywÓdca Educiw, rywalizuj4cy o władzę ze swyrn bra.
tent, Dumnorixem). lV swycl-r Commentarii Cezat nigdzie nie oskarŹat
bezpośrednio riruidÓw o spowodowanie wybuclru wielkiego powstania

Gallow w 52 t. Jest jednak praw<lopodobllie, Że odegriili oni ważn4 rolę

w tych dramatycznych wypadkach. Po spacyfikowaniu Galii druicyzm

został pozortrie złatnalry.

STOSUNEK WŁADZY cEsARsKrE.x Do DRU]Do\Ą'

Następr-:y Cezala, pierwsi cesarze rzymsc}. ucr.osili się z ił'vrażtrą wro.

gością do druidyzrnu, jako czynnika opozycji antyrzymskiej, podtrz}'nru.

ją,.g. odrębrrość ,'nięludzkich'. obyczajÓw, jak zwłaszcza składanie ofiar

z ludzi. August zal<aząt obywatelonr rzymsl<im pełnionia fullkc.ii di.uidiii,r:

godziło to w intęręsy arystokracji galrjs1tir:'j, irojnie obdarzonoj praweffl

obyt.atelstw a ?tzęz C,ęzara' Całkowity zakaz illstytucji druidyznru został

uchwalony pr.zez senat za ruąd w Tyberiusza. lł rł'ztlowicny przez Klau.

diusza. Decyzja cesal.Za Tyberiusza została s1rowodowana i:apewtre roIą'

clruid,jlv w powstaniu Sakrowira ły 2l r. n' e', ktÓre obięlo kraj EduÓw

i TrewirÓw. Rzynriarrie pragrręli odebrać druidorn ich wpłylv tra wycho-

rł.anie lrrłodzieży galijskiej. W tyrn celu utrvorzyli w Augustor1r-rnunr (było

io miasto zał'oionę przez Rzymiall' dzisiejszc Autun, przeciwsławtone

dawrrej stoiicy EduÓlv - tsibracte) szkołę dia wychclwarria i zrołnatrizo-

warria dzieci arystokracji galijskiej. Przynajnrniej początkowil irie dała ona

spodziewanych ręzultatÓw. Sakro}łir zdobyi,vszil Augustodilnum zc1ołai

wykorzystać tę po:zornie zloinanizorvan4 nrłocizież do walki pr;ecilv Rz}'-

mianom 71.

Niebezpieczeóstwo ze strony ,JruidÓw cloceniat takżę cesarz K]audiusz.

sam urodzony rv Lugdununr i interesuj4c'v się bar<izo sprawami Galii'

Jak podaje Swetoniusz w biogr:afii Klaudiuszti: ,'całlrorvicie zniÓsł potvrorny

lv swym okrucieiistwio kult druicicliv lv Galii, ktÓry zc" Augr-rs|a wzbr.o-

niony był tylko obyivatelom rzyr:rrs1rim"'72. Mimo iych za1łazarv gcogrl-rf

rzyrrrski, Foroponiusz Mela, mÓgł stwierdzić w 4'4 r., 2* .11gi{clwie dzia7all

jeszcze w p,odzbiniu. Nauczali oni nadal potajemnie młoclyclr :Lri,1''stokra-

t,liv g:rlijsł'ich, ukrywając się w piec:''araclr lub o<ldalollycłr .łąwnzaclr ?:]'

Drui"Jyzm, tępiony w Cliii' zna.taz1 jeszcze możliwość rozrvojrr w Bry.

taiiii, a rv lrlalrdii przi;irwa1 clo czasiiw wczesllego śrcdniowiccza. Cd rno-

inęntu jednak wiiroczęt.lia Rzymian c1o tsrytanii (43 r') zat:zę|'a się taln

r,jwnięz waika, z ciruidami. Głclwnym ośroclkiern ich lvładzy pczo:;tawala

W-vspa lt,{ona ('Ąnglesey)" W 61 r" rzyrnski n;rmiestrrik tsr.vtelnii, S"lvc|orriusz

Pauiinus, zdecydował się przepravu.ić rra tę wys1lę i złarnać siłę dr.*idyznru'
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.Iak pisze Tacyt w swych Roc;lrikaclt, Żołnierzy rzymskich powitał u brze.
gciw Mony niecodzienny widok. WśrÓd licznie zgromadzonyclr szereg w
brytarlskiclr przebiegały kobiety w załobnycl-t szirtach, z roztr)uszczon-vmi
włosami, niosąc przed sobą żagwie'' ,,one to, a dokoła Iriclr druidorvie,
,ktorzy z rękami wzniesionymi modlili się i przekleóstrva miotali, rriezw-r'-
kłością widoku tak przerazili zołnierzy, że ci' jakby zdtęt'łtiałe rnając cz,lon-
ki' nieruchome ciała na rally wystawiali. Potem na zachętę wodza i s'rrrri
sobie dodając bodŹca, żeby się gromady kobiet i szalęócow lłie lękać.
l.uszaj4 do ataku, obalają napotkanych i w własne wikłaj4 płomienie. Zwy-
ciężonym 1larzucoIlo pÓźniejzałogę i wycięto okrutnym zabobonom poświę.
corre gaje: uważali bowiem Za rzęOz godziwą, by krew jericÓw ofiarowywać
na ołtarzach i z. trzewi ludzkich radzić się bogÓyy'' t't.

Druidowie nie zaprzestali podburzać ludności przeciw Rzymiarrorrt
także w Galii' okazja nadarzyła się w 69/70 r. podczas wojny domolvej
lv Imperium Rzymskim, kiedy to po śmierci Nerona cztęreclr pretendentÓw
walczyło o tron cęsarski. W rejonach nadreriskiclr, z ktÓrych wycofano
do Italii znaczną część garnizonu rzymskiego, wybuchło więlkie powstanie.
Na jego czolo Stanął Juliusz Cywilis, pochodzący z germariskiego plemienia
Batawtiw, ktÓrzy mieszkali u ujścia Renu i dostarczali Rzymianom dobo.
rowych oddziałÓw jazdy i piechoty. Powstanie to poparły prawie wszystkie
ludy germaóskie mieszkające rv granicach lmperium' wspierane ponadto
przez Germanow zza Renu. W drr.rgiej fazie działalności Cywilisa do ruchrł
jego przystąpiła część plemion galijskich.

W tej sytuacji pobudką do wystąpienia druidÓw stało się spalenie świą.
tyni kapitoli skiej w czasie walk toczonych w samym Rzymie. Tacyt pisze
w Swych Dziejach: ,,Lecz nic tak bardzo jak pożar Kapitolu pobudki do
wiary nie dało, ż-e korriec pa stwa się zbliża. Niegdyś stolicę zdobyli Galto*
wie, ponieważ jednak siędziba Jowisza nienaruszona została, więc paristwo
także dalej trwało; teraz fatalłrym ognien dany jest znak gniewu niebios'
a posiadarrie świata zaalpejskim się ludom wrÓży. Tak po ptlirlym za.
bobonie Druidowje wieszczyli 75.

Działalność druidÓw nie ograniczała się do iradzoru spraw związanych
z kultem religijnym i do podsycania oporu przeciw Rzymianom. Specjali-
zowałi się oni także w rÓżnych praktykach magicznych, głÓwnie w cęlac]:l
Ieczniczych. Tak np. Pliniusz Starszy przekazał nam opis zbiqania.jemioły.
Biało ubrani druidowię zbierali złotym sierpem jemiołę ściętą z dębÓw,
zagarnlając ją w białe płÓtna. Towarzyszyty temu obrzędowi białe byki'
ktÓre następnie składano w ofierze. Pliniusz podaje, że według druidÓrv

ienioła leczyła wie1e clrorÓb, .iej rrapar. nriał być skuteczny przeciw bez-

płodności ]udzi i zwierz4t, statlowił takżc środek przcciw truciźnie. Podob.

rrie skomplii<owalle clbrzędy towarzyszyły zbiorom inriych roślin leczniczych.

Druidowie byli także twcircami ka]endarza galljskiego. Dzięlili rok na

l2 miesięcy księżycowych po 29 Iub 30 dni, co dawatobv łącznie 354 dni.

System terr uzgodrliollo z rokien Słonecznym doclając co trzydzieści nrie-

sjęcy dodatkowy miesiąc księzycowy. Druidowie stworzyli w ten spostib

kalenclarz ,,księżycowo.słoneczny''' czyli Iunisolarr]y. Podstawowynr źrÓd.

lęm dla poztrania tego SyStemu jest zaclrowany na fragmontach inskrypcji

tzw. kalerrdarz z Coligrry 76. Spośrci<l rÓżnyclr świąt religijnych organizo-

wanycl1 przez druidÓw do czasow rzymskich dotrwały, jak jui wsporunia-

no' uroczyste obchocly kr.rczci boga Lrrga, przypadające' rra dzieó 1 sierpllia.

Wielu badaczy sądz'i, żę druidowie stworzyli pełną doktrynę r.eligijną,

kt rej elenrenty można odtworzyć pomimo braku źrÓdęł bezpośrednich'

Tak więc J. J. Hatt Vważa druidÓw Za tworcÓW popularnej kolrcepcji

wielkiej triady celtyckiej: Taranisa, Teutatosa i Esusa, odpowiadającej

w swych zasadniczyclr furrkcjach trÓjcy praindoeuropejskiej' Zdaniem tego

autora Rzymi:lllie. prlez proccs romanizacji' staraIi się zat-rzec tę pierwotną

koncepcję religijną i osłabić ptzęZ to wpływy druidyznru 77.

ODRODZENIE DRUIDYZMI.J W III W.

Wysiłki władz rzymskiclr nie zostały uwięóczone pełnyn sukcesem.,

Druidyzm pojawił się w Galii ponownie - w Il[ w. n. e' w okreste tzw.

odrodzęnia celtyckiego. Jest rzeczą charakterystyczną, Źe instytucja drui-

clyzmu obejnowała w tym czasie trie tylko mężczyzn, ale także kapłanki -
druiclki. Wiadonrości o rrich dotyczą historii wieku |II i zostały prz,ekazane.

pr zez bio gr afciw cesarskich zwanyclr,, H istorykam i Cęsarstwa Rzymskiego''

(Scriptores IIistoriąc Augustae)' Nie stanowią oni wprawdzie źrodła dobrej

jakości, a7e przekazanę przęz tych autorÓw informacje i opowiadania

zasługują na uwagę.
Tak więc cesarz Sewer Aleksandęr walcząc z Gernanami na tęrenię

Galii w 235 r. miał napotkać kobietę - druidkę. Zawoł.ał'a ona do władcy

w języku galijskim - ,,Idź i nie spodziewaj się zwycięstwa ani nie ufaj

Swęmu żołnięrzowi'' 78. WkrÓtcę Cęsarz zastał zamotdowany przez z'bwto-

wanych Żołnterzy.
Cesarz Aurelian (270-275) pytał galijskich druidek, czy wŁadza ce.

Sarska pozostanie w rękach jego potomkÓw.'Druidki odporviedziały, Że
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będą parlować potom]<oił.ię Klaudi.lszit. cc' potwierdził;* dalsze wydarze.
nia 79. Ftiźniejszy sławny cesarz Dioklecjan" prze bywa.jąc jeszcz,: jako
zwykł1,' oficer lv Gaiii zatlzvmał się w gcspo<lzle. Rachunck przedstawiła
rnu druidka, zarzricając gościow,i skąpstwo. N-a io miirł odpowiedzigć
I)ioklecjan: .'Wredy' będę szczodl]}.. gdy Zcstanę cęsarzcn.,. Druidka o<ipo.
lvie<jziała nru:.'Dioklecjanie. Ilie Źartr-ij' cęSi1rzen1 bowienr zostanięsz,
gdy zabijesz dzika''. Dioklec.iarl uwierzyl w przepowiedrrię clruidki i gorli-
wie poiował na rlziki. rr.łedzę cęsars]il} uzyskilva1i jodnak r,radirl inrri wtadcy.
Wreszcie Dioklecjan ł:dałał zabić w1asnoręcznie pre|ekta pretor.ialr w inrie-
iliem Aper {i1zik). Ucz'vr,ił to" ..b3. spełlric słowa c]ruidki i zapewnić sobie
władzę... jak tvlierdzi i:ir.-lgraf cesal.ski 30.

PfZęjiaZ}'.,Historr,kcrł' Cesarstwłr 'P*zyrlskiego..świał'lczą nię tr'1ko
.o ro)i ka'płaile]t -. drLridek u' zekresie wrtiżbiarstwa, a1e także o żywot-
ności ilrLlidyft11u w Gllii w ]ll u', n. e" Wiaże się to z r:gÓ1nyni odrodzenienr
nric..jscow1'cir więr'zeri lcligijnych l tradycji ktlittrrolvl'ch CdtÓw. zlvanycir
rencsans<lnt celtyckim. !V"i nikalo ol.ro z p.owszechnego rvzrostu rcligij-
ności lv tej epoce, ktori,' ila tolr-rrie Galir prz1,bral specyjicztiit postlj.
Wpiyr.''-l. religii oficjailrej Llyi..'ti-} Zalvsfe stosuilkowo słabe, a wiel.kie r.eligie
Wscłrodu i clrrześcijaristrvo nie zysklrł1. tak rvieiu v,'-r7zlrirwc w' jak w inrrvclr,
prowincjach' \^/ tej sytuacji wziosi religi.jnrrści ozrnczał odrodzerrię sŁarycłl
kultÓw .erilrjskich. ktor.t nigd;i llie uległ-v zaponrrieniu. odzył kult bog rv,
naieżąc'veit ć'c lviclkiej tliady celtvcilo-galrjsi<iej: Taranisa, Terłtatęsa
i Esusa. o czylrr śiviadczi1 irrskrypcje r1edylcowarre rjla Jowisza-Taranisa
i Marsa.Tęutatesa. Ci il:jstarsi bogot,t'ic Galltlw pojaivili się także poiiolvtrie
w i:zeźbach i pl:rstriolzeżbłc]r' Cillod::ellie cełtyckie oznacza takźe nawr t
do traclyc.ji sztuki [ialić,w, co zrrlłduje w,r'r{jz przerle rvszystkirrr w sposobie
przedstarvieiii;r bog w" Crircldzenic tt.l lrrusiało także i1oprorvadzić dłl
,.iłlsk ;zcszen ii.l,, iirsiyt ur-1 i ..iru i l] w.

i{1''"',;otlrość ł-lruid-l;lllill clałli irłl;Lć tt scbi.: )t:szlz{: ,v wiektr lV, r-:rilno
It-lsi1ąccj sily chrześcijllriliivll' Ci.]'l|"",rn tego śrt,ilricotwenr są 1'!.lęr.izc
A[]ZojliLlsZ;i' pt'ofosoril r.et':ryki l,'', Eur<1igali (Bort1caux). IJył olr Syl}cli1
|ęltarzł., a w;.l';kięirr dl'uit.ill z Armoryi.i (ł3retrrnia)' Poete W dziecir1stwie
rcizlria'r,viał zE) Slłlyl]t clicem po ci:ltyrŁ'n: pi"z1'.jqi chrzest.iako człowiek doj-
rr'ały, a lt' ]atnch 364-368 i;ył i.ł.yl;howl'lwcą przyszłeLqo cesal.Zii" L}r:.ic-i:rrra.
Auzcrliusz mciwi o i,-iihir proi'i,.solircln z ilur<ligali- ze pochodzili zc stalej
ai"ystol.:racji g.lI.o-rzvrt-iskił-i, piastL,l.jącej rjziedłi':-znie fnnka.|e cllui.lćr,v i i<a.
płanÓw .Ąpoliiil;t jjeleliusa t]].

Z;iehowane ptzeka'zy źu.r;dł'rł'g świadcz4 o wyjątkoivej sile druidyzmu,

a także o jego wyraźnej ewolucji. Druidowie, zepchnięci ,,do podziemia''

w I i II w. odzyskali pewną pozycję w okresie odrodzenia coltyckiego

w wieku III i zachowa|i ją jeszcze w wieku IV. Ale nie była to już rola po.
lityczna, funkcja przywÓdcÓw ogÓłu GallÓw. Wydaje się, że druidyzm

epoki schyłkowej zatracił swe antyrzymskie nastawienie' Stał się przede

wszystkim kierunkiern religijnym. Silny związek z kultem wielkiego boga

uzclrowiciela Apollina Belęnusa umocnit religijne znaczęfr1ę druidÓw.

Cieszyli się oni ponadto (zwłaszcza druidki) wielkinr autorytetem w dzie.

dzinie wrÓżbiarstwa'
Wierzenia religijne GallÓw wywarły duży wptyw na inne obszary Im-

perium; ich atrakcyjność zyskiwała nowych wyznawcÓw wśrÓd ludÓw

nieceltyckich. Najbardziej wymownym przykładem ich siĘ jest rozpowszech.

nienie kultu Epony, ktÓry dotarł do Rzymu i większości prowincji naddu.
najskich. Inne kulty galijskie oddziaływały głÓwnie na sąsiednie prowincje.

W wypadku Noricum i Brytanii trudno jest na ogÓł ustalić, co w ich religii
jest wynikiem rozwoju rodzimych tradycji celtyckich, a co zapożyczeniem

z Galrii. Bardziej uchwytny jest zakres wpĘwÓw galijskich na obszarach
germafiskich - w prowincjach sztucznie wyodrębnionych nad Ronem,

a nawet na pograniczu wolnej Germanii. WyżLsza kultura celtyckich GallÓw

oddziaĘwała silnie na Germanię i wierzenia religijne jej mieszkaócÓw.

Jedność kulturowo-religijną prowincji galijskich i germafiskich można

dobrze zaobsęrwować na przykładzie kultu bogiri-matek, zwanych

Matres, Matrae lub Matronae.
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WIBLIfiE RELIGIE \'VSCHODU

CH,ĄRAKTER \łTELKICH RELIGII wscHoDU

W niniejszym rczdziale pragnę -lkazać,jaką rolę w okresie prync1,patu
odegrały wielkie religie orientalne, a w szczegllności mithraizm, n,a1po.
ważniejszy rywal starej religii i wzrastającego w siłę chrześcijaristwa.
Punktęm wyjścia dla niniejszych rozwaiLa jest sytuacja w II w., tzn. ama-
wiane będą tylko te zjawiska' ktÓre yystąplły jui w tym okręsie. Kotrioczne
będziejednak niejednokrotnie sięgnięcie do okresu wcześniejszego, a zwłasz.
cza ukazanie ciągłości przernian między wiekiem II i ilI. ,,The age of
illxiety,,1 (wiek niepokoju) tozpoczął się bowiem już u schyłku wieku II,
czego Wrazęm były omawiane już nastroje religijne w okresie wojen marko.
ma skich. Walki o władzę po śmierci Kommodusa, a następnie coraz trud-
niejsza sytuac.ja zewnęttzna i wewnętrzna Rzymu w wieku III sprzyjały
ujawnierriu się i rozwojowi zjawisk religijnych, ktÓrych korzenie tkwiły
jeszcze we wcześniejszej epoce.

R.eligiom wschodnim i ich znaczeniu w dziejach Imperium Rzymskiego
poświęca się ostatnio szczegÓlnie clużo uwagi. Przełomowe znaczeirie w tej
dziędzinie miały na przełomie xIXixX w. prace F. Cumonta, jego ba<1ania

nad mithraizmem 2 i syntetyczno oplacowatie Les religion,s orientąles
dąns le paganisme romaiłl, ktÓrego pierwsze wydanie ukazało się w Paryżu
w 1906 r.3 Mimo opublikowania więlu monografii poświęconych rÓżnym
kultorn wschodnim syntetyczna praca F. Cumonta nie została dotąd za.
stąpiona nowszym opracowaniem. Duże nadzieje można było wiązać
z wielką serią wydawaną od 196l r. w Holandii (E. Brill, Leiden), ktÓrej
rędaktorem jest M. J. Vermaseręn. Ukazał'o się dotychczas ponad 90 to-
mow Etudes prćliminaires aux religions orientales dans l,empire romain
(EPRO). Ta wielka seria ma charakter bardzo niejednolity. Zostały w niej

opublikowane zarÓwno podstawowe zbiory źrodęł' typu Corpus a, jak mo.
nografie rÓżnych kultÓw wschodnich o charakterze syntetycznym5 iub
dość przyczynkarskim 6. Słabością serii jest niekonsekwentnę stosowanie
zasad geograficznego podziału antycznęgo świata: według układu prowincji
(ta zasada na szczęście przeważLa)7 lub według granic paristw wspÓłczesnych,
jak np. Węgry 8.. Ten typ ujęcia wydaje się szczegÓlnie njefortunny, jak.
kolwiek zrozumiaŁejest, że łatwiej było wykonać pracę typu katalogowego
w ramaclr jednego pa stwa. Ponieważ nadal ukazują się liczne książki
w ramach EPRO, trudno jest przewidzieć, jaki będzie ostateczny bilans
serii i czy doprowadzi ona do ukazania się nowej Syntezy dziejÓw religii
wschodnich w Imperium Rzymskinr. Na razie seria daje w sumię fałszywy
obraz iycia religijnego cesarstwa, w kt ryrr dominowały jakoby kulty
wscłrodnię.

Czynr można wytłumaczyć zwycięski pochr5d religii wschodnich od
orontęsu i Nilrr do Tybru, następnie zaś ich tozptzestrzenienie się w całym
Imperium? 9 Wielką atrakcyjność zapewniały irn misteria. Jakkolwiek Rzy-
mianie zetknęli się już w okresie republiki z misteriami greckimi - zwłasz.
cza w Eleusis, do ktÓrych niektÓrzy spośrÓcl zdobywcÓw zostali dopusz-
czeni, to misteria GrekÓw rniały inrry charaktęr i były ściśle związane
z miejscowością - Dęmeter i Kory w Eleusis, KabirÓw na samotrace.
Natomiast misteria wschodnie rozpowszechniły się w całym trmperium
Rzymskim; powstawały wszędzie, dokąd ptzybylt głosiciele danej religii.
W rezultacie cały świat rzymski pokrył się siecią komÓrek rÓżnych grrłp
wtajernrriczonych w kulty wschodnie. Wydajo się, że wtajemniczeni w mi-
steria nię tworzyli nigdy dużyclr grup. Wtaj,emlriczenie rniało z.łlwgze cha-
raktęr mniej lub bardziej elitarny i tllystoi nie byli Zapewne zbyt Liczni.
Jednak obok rytuałÓw wtajemniczerria w misteria istniały jeszcze inne for-
my propagowania religii wschocltrich, były nimi obrzędy publiczne z ptoce.
sjami na ulicach rniast. Budziły one zaintęresowanie szerszych grup lud-
ności, ktÓre uczestmiczyŁy w tych uroczystościach. I-iczne dedykacje dla
bogÓw wschodnich mogły być wystawianę przez ich sympatykÓw, ktÓrry
nie uzyskali dostępu do misteriÓw' W święcie rzymskirn epoki cesarstwa
nie było już ścisłej granicy między kultami wschodnirni a Starą religią;
zacieraĘ się stopniowo rÓinice między religią a superstitio) catał bardziej
dominował uczuciowy stosunek do bÓstwa. Ludzie mogli uczestniczyć
w rÓżnych clbrzędach, co prowadziło ostatecznie do upodobnienia się
bÓstlv wschodnich do grecko-rzymskich, do idei syntrrretyzmu. Żadęn
wielki bÓg Wschodu nie żądat dla siębie wyłączności - nawet po dopusz.
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czeniu do misteri w. Ta cecha rainiła w zasadticzv sposÓb wyztrawoÓw
Kybele, Izydy czy Mithry od wyznawcÓw Jahwe lub Chrystusa.

Zasadntczą cechą wielkich religii Wschodu był ich charakter jedno-
częśnie uniwersalistyczny i irrdywidualistyczny. Religie etniczne były tylko
odległym w czasie i przestrzeni punktem wyjścia dla tworzęnia się synkre-
tycznych b'Óstw, ktÓre formowaĘ się ostatęcznie na podstawie tradycji
tożnych ludÓw i przyjmowały nowych wyznawcÓw bez względu na ich
narodowość lub pozycję społeozną' Stąd w ich szeregach zna\ęź|i się zarÓwno
wolni, jak niewolnicy, przedstawicielę warstw uprzywilejowanych i |udzie
bardzo niskiego statusu społecznego. BÓstwa greckie i rzymskie byĘ
związane z polis lub civitas, opiekowały się przede wszystkim zbiorowością
obywateli. Bogowie Wschodu zwraca|i się często do człowieka jako osoby
prywatnej. SwÓj pierwszy triumf przeży|i w epoce hellenizmu (zwłaszcza
Izyda i Sarapis) 10, a więc w okresie kryzysu polis. Bogowie Wschodu,
znani juŻ na ogÓł Rzymianom od schyłku republiki, zyskali wielką popu-
larność w ,,wieku niepokoju'', w okresie narastającego stopniowo kryzysu
społeczno-ekonomicznego i osłabienia zaufania do władz pa stwowych.
oczywiście jednostki odczuwały potrzebę tej prywatnej religii już znacznie
wcześniej. Rozważamy jednak masowość pewnych zjawisk, ich szeroki
zasięg geograficzny i społeczny.

Atrakcyjność kultÓw wschodnich polegała na występowaniu w nich
cech, ktÓrych nie miała tradycyjna religia grecko-rzymska. Większość
wielkich religii Wschodu posiadała mniej lub więcej wyraźnie ukształto-
wane doktryny i pełne treści rytuały, ktÓre przekazywały i komentowały
mit danego boga lub grupy bÓstw. Wtajemniczenie w misteria wymagało
pewnego przygotowania, poznania przynajmniej elementÓw świętej nauki,
zrozamienia symboliki rytuału. W wielu spośrÓd religii wschodnich wy-
stępuje postać cierpiącego boga (ozyrys, Attis, Adonis), ktÓry umiera śmier-
cią gwattowną, ale uzyskuje nieśmiertelność i zmartwychwstaje. Mity te
wyrosły z ftadycji agrarnych, ale nabrały nowęgo' bardziej uniwersalnego
ztaczenia. Bogowie obiecywali ludziom nieśmiertelność i zbawienie'

osiągnięcie tego celu wymagało od człowieka zidentyfikowania się z wy-
branym bogiem, z jego męką i zrnartwychwstaniem. Fełne wtajemniczenie
w misteria rniało prowadzić do mistycznego poł'ączenia się z bogiern,
ktÓry dawał nadzieję zbawienia. Identyfikacja wyznawcy z jego bÓstwęm
dokonywała się za pośrednictwern rytuałÓw, ktÓrych szczytorym punktem
było symboliczne odtworzenie za pośrednictwęm wtajemniczanego dra.
matu i męki boga. RÓżne były środki prowadzące do tego ce|u (np. tau-

robolium_jakby ,,chtzest,, krwią byka w odtwarzaniu mitu o śmierci
i zmartwychwstaniu Attisa), ale cel był wspÓlnv dla wielu religii Wschodu:
oczy szczenie neoralne i zapęwnienie nieśmiertelności.

Religie te dawały zatęm nadzie.ję, a nawet pewność zbawienia i nię-

śrnięrtelrrości. Tego problemu nie tozwiązuly nigdy religie antycznęi grecka

i rzymska. Eschatologia była zawsze ich najsłabszą stroną. W clodatku

kulty wschodnie przyciągaŁy wyznawcÓlnr atrakeyjnością i barwnośeią

swego rytuału, ktÓry przemawiał silnie do wycrbraźni i zmysłÓw. Tajemnicza

i barwna była sceneria, ceremonie organizowane często w nocy przy blasku

pochodni, w kulcie Mithry _. wyłącznie w san]<tlrariach podziemnych.

Naboże stwo było jednocześnie wspaniałym wicowiskiem' a koriczący je

zwykle wspÓlny posiłek, tak charakterystyczrry dla wszystkich religii sta.

rożytnych, tworzył spÓjnię między wtajemniczonymi i ich bogiem. EÓs -
zbauica budził zrozumienie przez srvÓj ,,ludzki'' los i cierpienie, był obiek.
tem podziwu i miłości. Były to uczucia bardzo dalekię od stosunku wiąią.
cego Rzymianjna z jego wyniosłymi bogami.

Poważny postęp niosły tak'Źe religie Wschodu w dziedzinie rnoralności.

Występował tu dość duży stopieó zrażnicawania wymaga moralnych,
jakie stawiały swym wiernym poszczegÓlrre kulty. Zawszę wymagana byl'a

czystość fi,zyczna i rytualna, często o zabarwienirr bardziej duchowym"

Izyda, a zwłaszcza Mithra' wymagali od swych adeptÓw także czystości

sgrca. Tworzyło się i sublimowało pojęcie grzechu i pokuty, wymaga{

moralnych i wyrzeczeit. prowadzących czasem nawet do pewnych fornr

ascezy. I\,[ithraizm postawił najwyŻej kodeks moralny i obowiązek stałego

uczestniczenia w walce dobra zę złem. Unikał przez to przerostu rytuału

w kierunku formalizmu i magii, co było polvażnym niebezpieczeristwęm dla
innych kultÓw wschodnich. Wyzwolił się także z pokrrs nadmiernej zmysto.

wości i elemęntÓw orgiastycznych, ktÓre ptzyciqgaŁy lub odstręczaĘ od

kultu Kybele i Attisa. ZarÓwno w zakresie doktryny, jak zasad moralnych
(nie mÓwiąc już o najbardziej spektaĘularnym rytuale) występowały dużę

rÓżnice wśrÓd religii Wschodu 11.

KIILT WIET,KIEJ MACIERZY KYBELE

Najwcześniej został oficjalnie przyjęty w Rzymie kult frygijskiej Wielkiej
Macierz'y Kybele (w 204 r. p. n. e.), ale, jak to już poprzednio omÓwiono 12,

nię miał on jeszcze publicznego charakteru' Dopiero w okresie cesarstwa

od czasÓw Klaudiusza, ktÓry pozwolił na prrbliczne f,orr,rry kultu, mÓgł

się on w pełni rozwinąć 13. Dozwolone zostały więlkie uroczyste procesje,

196
197



ktÓre odbywały się w marcu; trwały onę |2 dni i zbiegaĘ się ze zrÓwnaniem
wiosennym. odtwarzano wÓwczas dramat Attisa, jego śmięrć i zmartwych.
wstanię. Mit głosił, że Attis był frygijskim pasterzem, ukoclranym Kybele,
ktÓry w przystępie świętego szału dokonał samokastracji i umarł z upływu
krwi. odżył jednak dzięki zrodzonej w tej krwi roślinności. Kapłani tego
kultu, zwani gallami, byli zobowiązani za przykładem boga do samokastra.
cji. Ten niewątpliwie orgiastyczny kult uległ stopniowo złagodzeniu pew-
nyeh. form zewnęuznych, a pogłębieniu doktryrry. Dla R.zymian epoki
cesarstwa Kybele i Attis stali się wszechpotężnymi bogami (omnipotentes),
ktÓrzy wchłonęli do swego kultu irrnych ,,słabszyclr bogÓr,v Azji Mniejszej''1a.

Niezwykle ważnym wzbcgaceniem kultu Kybeie i Attisa było wpr.owa.
dzenie dori obrzędu tauroboliwm, ktÓrego dokonywarrie jest pierwszy taz
poświadczonę źrÓdłowo w czasackl Trajana I5. Za rządÓw Antoninusa Piusa
tauroboliuru nabrało publiczrrego charakteru. Rozszęrzęnie f,orm rytlrału
i pogłębienie treści religijnej krrltu Kybele świadczy o tym, jak daleko
odszędł on od swych frygijskiclr korzeni. W r. 160 w Lugdunum taurobo.
liwnt zostało zorganizowanę po taz pierwszy pro salute imperatoris,.|ak inne
oficjalne afiary zvtiązane z osob4 cęsafza. Zvyczaj ten rozpowszechnił się
zwtaszcza w ostii, gdzie istlliał bardzo silny ośrodek kultu Kybele, a takżrc
w prowincjach galijskich16. Satno taurabolium polegało nazł'oieniu w ofie-
tze byka, ktÓrego krew ściekała przez plecioną kratę na wtajemniczonego
Leż,4cego w rowie. Fięrwotnie miała mu udzielić energii życiowej zwietzę-
cia-' następnio seus obrzęciu uległ sublimacji. Taurobolium oczyszczał'o
f'zvcznie i duchowo wtajemniczanego] Zapewniało mu odrodzenię duchowe
i nięśnriertelrrość. Następowało w ten sposÓb zidentyfikowanie się łnysty
z bogiern.

Antoninus Fius był pierwszym cesarzem, kt6ry okazywał wyraźrrą sym-
pailę dla kultu tr(ybclę i Attisa' Fara bogÓw - kochankÓw zostata przed-
stawioira lla nredalionie rzymskim, ktÓry był enritowany w 158-159 r.
dla, uczczenia Vicennalia' - clwudziestolecia rządaw cęgatza, Zapawne
także Antoninus Pius powołał do życia stanowisko archigallwsa, nad,zo-
ruji1cego klęr ku]tu l(ybele i Attisa w całym regionie. Stanowisko to mÓgt
pełnić i'yiko obyr,vatel rzymski, człowiek wysokiej rangi społecznej. To tylko
pcld nadzorem archigcłllusa rnogło się odbywać tawrobolium na intencję
cęsatza (pro salute imperatoris), Antoninus Pius otaczał także szczegllną
troską stowarzyszenia kultowe Wielkiej Macierzy, ktÓro tworzyli chnno.
phori (itosiciele trzciny) t dendrophot'i (nosiciele drzewa-sosny, ktÓra była
symbolem zmarłego Attisa).

Uroczystości marcowe ku czci Kybele i Attisa byĘ niezwykle spekta.

kularne17' Rozpoczynała je 15 marca Wstępna faza dtamatu: uroczyste

wniesienie ttzciny (Canna intrat), ktÓre upamiętniało odnalezienię Attisa
na brzegu tzęki, oraz ofrata z byka. Fo siedmiu dniach obowiązkowej
wstrzerrrięźliwości, 22 marca świętowano pierwszy akt: dendrophori ści.

nali i przynosili do świątyni na Palatynie sosnę, ktÓra była przystrojona

wełrrianymi wstęgami i girlandami fiołkÓw, symbolizując w ten sposÓb

ciała ztnarlego Attisa (Arbar intrat). Po dniu żatoby następowat drugi akt,

24 marca odbywał się pogrzeb Attisa, celebrowany ze szczegl|ttą gwałtow-

ności4. Więrni ranili swoje ciało, a nawet dokonywali dobrowolnej Samo-

kastracii (Sanguis). Potęrn przychodzlła noc nristeryjna' a następnego dnia
(25 rntca) tozpoczynato się radosne święto zmartwychwstania boga
(Itri|rtł ie), wypełnione hucznymi obrzędami' wspaniałymi bankietarrri itp.

Fo drriu odpoczynku (Requietio) cykl zarnykał się.27 marca uroczystą
procesją, w czasie ktÓrej prowadzano posąg Kybetre nad btzegi rzeki
Almo, gdzie był on kąpany, a następnie towatzyszono bogini aż do śrviątyni

na Falatynie. W tęn sposÓb uporządkowane święta odtwarzały rytuał

śrnierci i zrnartwych\trstania, Żatoby i radości. ]

Więlka Macierz cieszyła się szczegÓlną popularnością wśrÓd kobiet 18.

Na wielkie dzieło reformy kultu dokonane za rządÓw Antonina Fiusa'
wywarła pewien wpływ jego żona, Faustyna, gorliwa wyznawczyni Kybele 19.

Cęsarz kierował się jednak przede wszystkim względami ogÓlnopa stwo.

wyrni. Zreformowany i ujęty w lamy oficjalnej lrierarchii kapłariskiej kult
Kybele i Attisa zyskiwał szersze grupy zwolennikÓw w prowincjach za.

chclclnicir: I{iszpanii, Brytanii' krajach naddunajskich, a zwłaszcza w Ga|ji.
Ięszcze w IV w' Augustodunum (Autun) odbywały się uroczysto procesje

ku czci bogini, ktÓrej wÓz przemierzał' pola i winnicę 20. Kult ten przyjął.

się lv prowincjach przecle wszystkim w kręgach ludności cywilnej; minimalne
było natomiast zainteresowanie nim ze Strony armii, co wiąże się z popular.
ności4 tej religii głÓwnie wśrÓd kobiet. W Brytanii kilkanaście ośrodkÓw

kultu Wielkiej Macierzy istniało w południowej części wyspy, gdzie nie

stacjoncwało wojsko 21.

BoGINI MAA I F,łNATICI

W cioniu Kybele pozostawały inne kulty natoazjatyckiego pochodzenia,

ktÓrę cotarły do Rzymu i zachodniej części Imperium. Kappodocka bogini
M..La miała bardziej krwawy i dziki charakter niż frygijska Wielka Macierz.
Jej upodobanie do wojny spowodowało rzymską identyfikację z Belloną.
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Kult bogini Maa dotarł do Rzymu w czasie wojen z Mithrydatesęm i rn.
tęresowat się nim, jak to już wsporninano, L. Korneliusz Sulla22. obrzędy
ku czci bogini budzity zdumienie i zgrozę. Jej kapłani zvtani fanatici (od

fanum: świątynia) ubrani w czarne szaty biegali w koło w świętym szale
przy dźwiękach bębnÓw i trąbek. Gdy ekstaza osiągnęła swoje apogeurn, 

,

fanatici zadawa|i sobie głębokie rany. Spryskiwali krwią posąg bogini,
a nawet pili krew. W tym szale przepowiadali przyszłość?a. Ten dziwny
i gtożny kult dał wprawelzie początek takim określeniom, jak fanaiycy
i fanatyzm, inÓgł zaciekawiać Rzymian, alo nigdy nie zyskał poważniejszej

rangi na Zachadzię. Maa-Bellona rnogła tam występować tylko jako bogini
podporządkowana Wielkiej Macierzy, Ku1t potężnego w Azji boga Mena,
ktÓrego symbolem był księżyc, identyfikowanego czasem z Attisem, cgra.
niczał się st,vym zasięgiem do wschodniej części Imperium.

K{.ILTY SYRYJSKTE

SpośrÓcl kultÓw pochodzenia syryjskiego najwcześniej Rzymialtie
przyswoili sobie ku|t Atargatis, zwalrej Dea Syria. Fęłen złoś|iwości obr;rz

kapłanÓw Bogini Syryjskiej, przedstawił Apulejusz z Madauty; kapłani

ci mięli się publicznie samobiczować i ka|eczyć przy dźwięku cymbałÓw

i grzechotek, co powodowało entuzjazm obserwującego tłumu i jego hoj-

nośćza. Apulejusz, ktÓry przekazał pełen entuzjazmu obraz religii lzydy,
potraktował kult bogini Dea Syria jako typowy zabobon.

Początki popularności bÓstw syryjskich można datować już na okres

republiki, ale wzrosła ona gwałtownie w epoce cesarstwa, a zwłaszcza na

początku III w. SzczegÓlną w tym rolę odegrał dwÓr SewerÓw, na kt rynr

krÓlowały cęsarzowe z Emesy: Julia Domna, Julia Mezai Julia Mammęa"

Nie zawsze łatwo jest prześledzić drogi, jakimi kulty syryjskie, podobnie
jak inne wielkie religie Wschodu, dotarły do Rzymu. Niewątpliwie jednak

sama stolica odegrała wielką rolę w dalszym ioh rozpowszechnielriu.

Za jej pośrednictwem docieraĘ one do prowincji. Nosicięlami kulttiw

wschodnich w rÓżnych częściach Imperium (zv aszcza na Zachodzie)

byli przewaitnie przybysze z Rzymu.

KULTY SOLAR}";.E

Wielkie szanse powodzenia w świecie rzymskim miały religie Solarne,

ktÓre rvywodziły się w znacznyrn stopniu z Syrii. opierały się one napva.
konaniu o porządku panującym w kosmosie, ktÓry oddziałuje na Życie

człowieka. Na gruncie rzymskirn przygotowanie do przyjęcia wielkich
systemÓw solarnych Wschodu dała z jednej strony filozofia grecka (pita.

goreizm i stoicyzm), z drugiej zaś wysoki prestiż astrologii. Nawet naj-

bardziej racjonalistycznię rrastawieni przedstawiciele elity rzymskiej, jak

np. cesarz Tyberiusz, skłonni by1i wierzyć w wyżLszy, matentatyczny po.

rządek panujący w kosmosie i jego wpływ na życie|udziz,. Przygotowanie

to umoż1iwiło penetrację na Zachld rÓżnych wcieleri syryjskiego Baala.

Imię to nosił pierwotnie Baal Hadad, kananejski bÓg światła, burzy i we.
getacji roślinnej; oznacza onow językach sęnrickich,,pan, władca''. W tra-

dycji Izraela Baal był uosobięniem rozpusty, ponieivaż z jego kultern

wiązały się clbrzędy sakrainej prostytucji. Stopniowtl rÓżne miasta -
palistwa nadawaty imię Baala swoim lolralnym ł:Óstrvom opiokuriczyrn.

Z tą forr,ną kuJtu zetknęli się Rzymianie: zapaznĄąc się jednocześnie

z b ar dziej wysublimowaną doktryn ą te o1 o gtczną SemitÓw, w ramach kt rej

bc5g nieba stawał się bÓstwem najwyższym, panefiI świata i wieczrrości.

Szczeg!|ną szansę zyskałBaa| z Emesy, kiedy na tronię cęsarskim zasiadt
jego czternastoletni wyznaw ca, nazw any Heliogabalem. Jakkotrwiek lanso-

wany ptzez niego kult boga zwanego Sol Invictus Elagabal mÓgł się wycia.

wać Rzymianom pod wielu względaml' dzilłtaczly Czy gotsząay, to jednak

stanowił przygotowanie do triumfu bardziej wysublimowanej postaci

Słoóca Niezwyciężo11ęBo zarządow cęsatza Auręliana. Inne wcielenia Baala

dotarĘ na Zachld w postaci przydomkÓw nadanych najwyższemlr bclgu

rzymskiego panteonu, ktÓry był azazony jako Iupiter Dąmascenus {z Da.
rnaszku), a zwłaszcza Iupiter Heliopolitąnus.-z Heliopolis, starego centr.um

kultu Eaala Hadada.

IUPITER. DOLICHENUS

Niespodziewaną ,,karierę'' w śrviecie rzymskim zrobił Jowisz (Baal)

z Doliche, matego miasta Komrnageny, ktÓrego kult szybko rozpowszecbnił

się w Rzyrnie i wszystkich prowincjaoh zachodnich w 2 połowie II wieku

i r,v l' połowic III wieku f6. Czczony był' zwłaszcza ptzęZ żołnierzy i to irie.

za\ęŻnię od ich etnicznego pochorlzenia. B,og z Doliche zostal zasymilo.

wafiy Z najwyższym wcieleniem Jowisza (Iupiter optimus Maximus) i stał

się bÓstwem synkretycznym, co wyraża się zwłaszcza w składzie panteonu

w sanktuariach tego boga zwanych Dolichena. F|astyczne wyobrażenia

Jowisza Dolicheriskiego podkreślały jednak jego wschodni charakter
przez syrrrbolikę siły boga i jego rządÓw na niebie i na ziemi' Bćg był zwykle
przedstawiany w postaci stojącej na grzbiecie byka; ubrany był w pan-
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cerz i frygłską czapkę z podwÓjnym toporem i błyskawicą. Dla świata
rzymskiego Jowisz Dolichęnus pozostał bogiem wschodnim popieranyrn
przez Sewer6w, o czym rnoże świadczyćwroga reakcja cęsarza Maksymi.
na Ttaka, kt6ry ze względÓw politycznych kazał. zniszczyć świątynie
Dolichena nad Renem. Miało to służyć zetwaniu z syryjskimi tradycjami
dynastii SgwerÓw 27.

W najnowszej pracy dotycz4cej kultu Dolichena w armii M' F. Speidel,
na podstawie dokładnej ana|izy datowanych inskrypcii, przeciwstar,vił się
tezie, ie sukcesy boga z l(ommageny byĘ zvtiązane głÓwnie z poparciem
dynastii SewęrÓw' W jego zestawieniu 14 datowanych inskrypcji pochodzi
z okresu ptzed r. 192, 26 z ęzas6w SewerÓw (ok, |92-235) oraz 6 z |at
po 235 r. 28 }Iavłet z tęga zestawieiria wynika jednak ptzeważ.ająca 7iczba
dedykacji z epoki SęwerÓw. niewątpiiwie faworyzujących kult Jowisza
Dolichena. Nfateriał źrÓdłowy dotycz4cy wojsk w Brytanii pozuta|a d,ata.
wać przejawy tego kultu na okres od połowy II do połołvy III w' z trlov/nym
,,uprzywile.jowaniem'' dynastii SewerÓw. Dedykacje wojskowe prztważ'ają
pad cyrvilnynri, kult Jowisza Dolichena r'vystępował w zasadzie tyllco
w zml|itaryzowanej części prowincji. Najwięcej zabytkÓw z:ł,tiązanych z tyrn
kultem pochodzi z Corstopitum (Corbridge), ktcire byto bazą zaopatfzs.
niową tlla wojsk w rejonie Wału Hadrianaz9. Zna|eziolto tam barcjzo
ciekawy ałiarz, dedykowany przez centuriona legionu z następującym napi.
sętn Iovi Aeterno Dołicłrcna et Cąelesti Brigantiae et Sąluti\o. Brigantia,
miejscowa bogini, opiekunka walecznego.plemienia BrygantÓw, została
w tej inskrypcji zidentyfikowana z luna Caelestis, ktÓra występuje z',",'ykle
jako małźonka Dolichęna. Militarny charakter kultu tego baga ptzewaiat
nie tylko w Brytirnii, alę takż'ę w prowincjaolr nadrofskich i naddunajskich.
Nie naleŹy jednak uog lniać tego na całe Imperiurn, bcwiem co riajnrniej
połowa ogÓłu ded-vkac.ji d.la Jowisza Dolichena zast"ala wystawiona przez
osoby cyv"ilne. ,

xoi'C'#cTf x#"ęŁT*ru""""

Niervątpliwie inny cłlarakter i innę tradycje miały kulty wywodzące
się z Egiptu, a zwłas'zcza na3.ważniejsze z niclr religie lzydy i Sarapisa.
Wyrosły one z tradycjiwięrzęn staroegipskich, lłt re stanowiły najbardziej
zwarty doktrynalrrie i najbardziej pogłębiony etycznie System religijny
Starożytnego Yt/schodu. Jego najmocniejszą stroną' była wiara lv Źycie
pozagrobclwe, ktÓre za,pewniało szczęście ludziom przestrzegającym

zasad moralnych i rytuału. Staroegipski kult lzydy, siostry i małŹonki
ozytysa, opierał się na micie o śmierci i zmartwychwstaniu, eksponował
wiernoŚć małże ską bogini i jej miłość macierzy ską. Mit ten znamy naj.
lepiej już w zhellenizowanej i filozoficznej wersji przekazanej przez P|u.
tarcha w dziele o Izydzie i ozyrysie. ,Izyda, ktÓrą liczni wyznawcy czcili
w Imperium Rzymskim w czasach Flutarcha, a więc na początku II w.

byta juź w pełni bćlstwem synkretycznym, Wzbogaconym o zapożyczemia

z wszelkich kultÓw bogi -matek. Fiutarch identyfikował Lzydę z toinymi
wielkimi boginiami, ozyrysa zaś z Dionizoseln' a także ze Sło cem-Helio.
sem, bogami uosobiaj4cymi dobro, światło i ład w naturze, Izyda byŁa

przede wszystkirn dobrą boginią' prawdziwą opiekunką i wybawicielką
Iudzi. Izyda przeszła już daleko idącą ewolucję w Egipcie ptolernejskim,

gdzie popularność jej zaćmiŁa inne bÓstr,va kotliece Egiptu faraonÓw, jak
np. Hathor 31. Nowy, synkretyczny clraraktęr Izydy ukazuje już hymn
Isidcrosa (ok" 100 r. p' n. e.) ze świątyni Mactrinet Madi w rejonie pclłudnio-

wynr Fajunr' Sławi on wielką boginię jako panią wieloirnienną:

,,Gdziekolwiek żys4 lvrlzie na szęrokim świecie,
Trakowie, Hellenowie, rÓżni barbarzyficy,
Tw:go imienia' ktÓre wszędzie szanowane,
Każdy w językrr własnym w włeslrym wzylrv.l kri,jtr,
W Syrii z:wą cię Astartę albo Artęrnidą,
l-ub Aneją' a w Licji znÓw Władczynią l-nto,
Irakowie Malką BogÓw ciebie nazyw;lją'
Hellenorvie zaś l{erą a,lbo Afrodytą'
Dobrą Hestią i Re4, ł..'skawą D:meter,
A Egipcjanie - Thiuis' bo ty jedna jesteś

Wszystkimi boginiami, ja,kie czczą na ziłmi''32'

Fjiltarch w swej rozprawie nazywa Izydę wieloimienną (myrionyłnos),

a przyd<lmek ten często występuje w inskrypcjach z epoki cęsarstwa rzym.
skicg r'r".

}iajpełniejszy obraz lzyr7y rzynskiej przekazał Apulejusz z Madaury
(ur. ok. 125 t') w XI księdze swoiclr Metamorfoz 3a. W rltr,votze tym
Izydłt przemÓwiła do Lucjusza takirrai słowy:

,,Oto prośby twymi, Lucjuszu, ubłagana, ptzychodzę ja, macierz wszech-

świath, płiiri żywiołÓw wszystkich, praŹrÓdło wszechwiekÓw, ja z bÓstw

na.jrł,iększa, ja, cieni podziemnych krÓlowa, spośr d niębian pierwsza, ja,

ktrir'ej tlvarz obliczem jest pospÓlnym bogÓw i bogini v,lszystkich, i<tÓrej

skinienie rządzi świetlistyrni sklepieniami nieba, uzdrawiającymi tchnienia.
rni ocęanÓw, rozpacz|iwym piekieł milczeniem, ja, ktÓrej jedno jedyne

ł
(
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bÓstwo caty czci świat we wielorakim ksztatcie, w rÓżnym obrządku i pod
rÓżnorakim imieniem'' 35.

Dalej autor stwierdza, że żnymi imionami Izydy byĘ: Wielka Ma-
cierz (Kybele), Minerwa, .Wenus, 

Diana, Ceres, Juno, Bellona, I{ękate
i in., ale prawdziwym imieniem: Isis regina. Jakie imiona nadawali rzydzie
zwykli wyznawcy iv Imperium Rornanum, możemy ptześIedzić, w zbiorze
inskrypcji wydanych przez L. Vidmana. Najczęściej używanyrni vr rÓżnych
miejscach zachodniej części Imperium przydomkami byĘ: regina^s i Azt.
gusta (rozpowszęchniona zwłaszcza w prowincjach)s1 , ponadto myrio.
nyma lvb myrionymoss\, dominase, Isis invicta \ub victrixao, frttgi{era(: kqrpaf,ros, czy|i przynosząca owoce)al. Przydomkami o zabarrvieniu
bardziE iokalnym byty Capitolinaaz, Ostiensisas, pelagiaaa i Noreiaas.
Fonadto spotykamy jeszcze sporadycznie inne epitety nadawane rz-.t,dzie.
Świaclcz4 one wszystkie o wszechstronrrości funkcji przypisywanych wietr.
kiej bogini.

Metamorfozy Apulejusza są jednocześnie kopalnią wiadomości o ob.
rzędach kultowych wielkiej bogini; opisał on zwłaszcza szczegÓłowo
święta ku czci lzydy, opiekunki żeglugi, zwane navigium 'Isidr. Były one
uroczyście obchodzone w marcu w głÓwnych portach śrÓdziernnomorskich
pod nadzorem kapłanÓw i kolegium kultowego pastoforÓw.

ROZPOWSZECHNIDME KULT'U

Kult Izydy rozpowszechnił się w Rzymie i ltalii już w początkach I w.
P. il. o.' o czyIfi mogą m. in. świadczyć piękne malowidła ścienne z Herku-
lanum a6. August i Tyberiusz odnosili się jednak wrogo do wszystkiclr wie-
rze egipskich. Zasadnicza zmiana w polityce cesarskiej nastąpiła za ruąd,6w
Kaiiguli, ktÓry wzniÓsł dla Izydy świątynię na Polu Marsowym (/sis
Campensis); od jego nazwy lzyd,a ta nosiła przyd omek Calnpc-zsls (Polrra).
Gorliwyrn czcjcielem Izydy był rawnież cesarz Domicjan, ktÓry odbudował
świątynię bogini na Folu Marsowym, po pożarze w r. 80 n. e.

SARAP[S

Przełomowe znaczęnie dla rozwoju kultÓw egipskich miało panovlałie
Hadriana. W okręsie jego panowania, w 12] r. zostało wybudowane Sara*
peum (Sarapejon) w ostii, ktÓre stało się ważnym centrum kultu tego

bagaa?, Hadrian interęsował się tylko egipską grupą kultÓw wschodnich,
zwłaszcza po podrÓży do Egiptu w 130/131 r', kiedy to utonął w Nilu uko-
chany cesarza, młody Arrtinous. SzczegÓlną czcią otoczył Hadrian wielkię-
go aleksatrdryjskiego boga Sarapisa i znacznię rozbudował jego wspaniałe
sanktuarium w Aleksandrii. Zapewne cesarz został wtajemniczony w rni-
steria Sarapisa. Po powrocie do Rzymu kazał' zbudować w swojej villa
w Tibur' Sarapejon, będące kopią sławnego Sarapejonu z Kanopos a8.

Popularność Sarapisa w okresie hellenistycznym, a zwł'aszcza rzymskim,
ptzyćmiła nieco pozycję oficjalnego partnera lzydy, ozytysa, choć był on
Czczot|y w dalszym ciągu. ,,Powołanie do życla', Sarapisa pozostaje nadal
zagadką nie w pełni rozwiązaną mimo bada wielu uczonych4n. Wątpli.
wości na temat genezy tego kultu i jego wprowadzęnia do Aleksandrii
mieli już starożytni. Wersję klasyczną ,,narodzin'' boga przekazali Plu-
tarch i Klęmens z Aleksandrii, choć r żni się ona w pewnych szczegotach
(zasadnicza rola Ptolemeusza I Sotera lub Ptolemeusza II Filadelfosa).
Władca LagidÓw miał na podstawie snu sprowadzić z Sinopy posąg Plu-
tona.Hadesa i nadać mu w Aleksandrii imię egipskie Sarapisa. Nawiązywało
ono do kultu osarapisa (osor-Hapi) w Memfis, ktÓry miał być uosobie.
niem zmarłych ApisÓw, połączonych po śmierci z ozyrysem.

Fierwsze Sarapejon dla nowego boga wzniesiono w dzielnicy Aleksan-
drii, Rhakotis, a nowe wspaniałe sanktuarium polecił zbudować Ptole-
meusz III Euergetes' Posąg Sarapisa przedstawiał boga z brodą, w hima-
tionię - w typie zb|iż,onym do wyobrażen Zeusa, Plutona i Asklepiosa,
a obecność Cerbera koło boga wskazywała na jego infernalny charakter.
Fosąg umieszazany w Sarapejonie aleksandryjskim był kolosalnej wielkości
i został sporządzony z mieszanki roŻnych materiałÓw, ktÓrych substancja
pozostała tajemnicą (metale, rośliny, szlachetne kamienie) 50.

Kult był powołany do życia dla GrekÓw mieszkających w Egipcie,
ktorzy w ten sposÓb mogli czcia boga bliskiego tajemniczym wierzeniom
egipskim, ale greckiego w slvej formie (rytuał był bardziej grecki niż egip.
ski, choć występowały pewne tlżnice w organizacji kultu w Sarapejonie
mernfrckirn i bardziej hellenistycznym Sarapejonie aleksandryjskim).
Cechy, przypisywane nowemu bogu, wywodziły się z ttadycji greckiej,
np. udzielanie przez niego wrÓżb w czasie snu, ktÓre pomagały w uzdro-
więniu. ZbLiŻało to Sarapejony do greckich AsklepiejonÓw, w ktÓrych
wymagano spędzenia przynajmniej jednej nocy w świątyni, co było nie.
zbędne dla uzyskania porady i pomocy boga. Podobnie jak kult Askle.
piosa, religia Sarapisa uległa w okręsie rzymskim poglębieniu moralnęmu
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(koncepcja uzdrawiania duszy a nie tylko ciał,a) i przyjęla wiele elelnentÓw
synkretycznych.

Początkowo kult Sarapisa w Egipcie, mimo poparcia krÓlewskiego,
nie nabrał wielkiego ztaczęmia. Dopiero powiązanie nowego boga z tr'zydą,
cieszącą się ogromną popularnością zarÓwno wśrÓd ludności miejscowe.j"
jak ptzybyszy greckich i macedoriskich, podniosło jego rangę. Para Sara.
pis i Izyda stała się oficjalnymi opiekunami pary krÓlewskiej. Wydaje się
jednak, że dopiero poza granicami ptolemejskiego Egiptu zdobył Sarapis
wielką popularność i jego ,,osobowość'' znacznię się wzbogaciła. W okresie
rzymskirn, gdy jego kult dotarł do rÓżnych części Imperium, wzrosła takŹe
popularność Sarapisa w jego ,,ojczyźnie',, czyli w Egipcie 5L, gdzie od po.
czątku czczony był w Menrlis także ptzez F,gipcjan. o nowej roli Sarapisa
w święcie rzymskirn rnogą też świadczyć przydornki, ktÓre rvystępuj4 rv in.
skrypcjach łaciriskich: Augustus, invictus, ma4nus' coilservatorJ lupiter
optimus maximus ^Sol i innę 52.

Nieporozumieniem jest traktowanie kultu Sarapisa i Izydy jako jednej
religii. Mirno ich bliskiego związku oba bÓstwa tylko czasem byty czczone
ł.4cznie i miały wspr5lne śrviątynie lub organizacje kultowe. Częściej spoty-
kamy oddzielne świątynie i dedykacje dla lzydy i dla Sarapisa. Ponadto
lzyda występowała niejednokrotnie Ze swym dawnym parttrcrem, Ozyry-
sem. Kult Sarapisa, w ślad zttlzydą, dotarł do wielu pror,vincji zaclrodirich"

oiąG',d]\xZAcJ,Ą KI.JLTU IZYDY

Dla religii Izydy charakterystyczne jest zachowanie vrielu form egip-
skich, liturgii i c:rgatlizacji ktlltu. Nawet Rzyrnianie nie prÓbowali w pełni
zromanizować tego lrultu, wręcz przeciwnie, w budownictwie sakralnyrn
Samego Rzyfi1u i zacłroctrrriclr prowincji wprowadzano cotaz więcej ele.
nrentÓw przywiezionyclr z Egiptu lub na nich vrzorowanych, co było zgodne
z ,,modą''. Domicjarr odbuctowuj4c Iseum na Poiu Marsowym sprowadził
z doliny Nilu sfinksy, granitowe obeliski z napisami hieroglificznymi i inne
ozdoby staroegipskie; podobnie wyposażył świątynię Izydy w Bętręventum.
Jeszczę dalej poszedł Hadriarr wznosząc całe nowe Kanopos w swej luksu.
sowej posiadłości w Tibur. Inskrypcje krr czci ubÓstwionego Antinousa
kazat wyryć w języku staroegipskim 53'

organizacja kultu Izydy zachowała w świecie rzymskim wieie form,
ktÓrę obowiązywały w Egipcie ptolemejskim. Kler był w znacznym stopniu
zawodowy, jak w paristWie faraonÓw, i zhięrarchizowany. Kapłani wy.

roż'ntali się ogoloną głową i śnieżnobiatymi lntarryrrri szatami (ptzy ruc-
ktÓrych uroczystościach noszono wielobarwne szaty lniane), cate ich życie
było vrypełnione obowiązkami na rzecz bÓstwa. obowiązk w tych było
dużo, bowiem rożne cęremonie liturgiczne zajmawały cały dzie , co było
zupełną nowością dla Rzymian. Codziennie rano odbywało się uroczyste
otwarcie Świątyni (apertio) i ukazywano posąg bÓstwa. Prawdopodobnie
t"akże codzięnnie ubięrano na nowo' częSano i ozdabiano posąg bogini,
czym za1mowali się wyspecjalizowani orn(ftrices lub stolites. Apulejusz
przekazat obraz I.zydy, jaką zobaczył we śnie Lrrcj.usz. MÓgł on podziwiać
rvspaniałe włosy bogirri, ozdobione więócem wzbogaconym synrboliką,
piękną cienką 1nianą szatą wielowzorzystąi czarty płaszcz, wszystko utkane
gwiazclami. W rękach lzyda trzymała swoje stałe symbo|e: sistrum, czy|i
nriedzianą grzechotkę i złotą ł'odź, na stopach miała sandały haftowane
liśćnii palmy, symbcllem zwycięstwa 5a. Ten, podany w skrÓcie w stosunku
do tękstu Apulejusza, obrazlzydy odpowiada ściśle licznyrł wyobrażeniom
bogini, ktÓre zachowaty się w rÓżnych częściach Imperiunr. xnskrypcja
z Gades zawiera spis klejnotÓw' jakie nosiła lzyda. Prawdopodobnie ta-
kiego bogactwa liię posiadała poźniej żadna hiszpa ska Madorrna 55.

W ciągu dnia odbywały się rÓŹne ceremorrie ku czci bogini, w dni
świąteczne zaś organizowano wspaniałe procesje, będące niezwykle atrak.
cyjnym widowiskienr. otwięrał je pochÓd ,,karlrawałowy'' rÓżnyclr po.
przebieranych postaci. Następnie występowały w rriclr wyspecjalizowane
grupy na słuzbie lrogini, jak np. dadophori, niosz1c1. zapalone poohodnie,
kapłani niżsi, czy\i pastophori, prezentujqcy świętc naczynia, zę świątyni,
hywnodes, ktÓrycb pieśni rnieszały się z dźwięka'mi muzyki flętÓw ipiszcza-
łek, Za nimi postępowali wtajemniczeni, a na ko cu kapłani 56. W ciągu
zwykłego dnia więrni adorowali w milozeniu pos4g bÓstwa, ktÓrc wieczo-
rern żegnano i zamykano świątynię. Tak więc kapłani, iclr liczlli ponroonicy
i wierni poświęcali codziennie wiele godzin służbie bogini.

WT'AJEMNICZEn-łE W h,fIgTERTA

Kuiminacyjnym nromentem w życiu Wyznawcy Izydy byto wtajemni-
czenie w mistęria. Zeb'y się clo niclr lepiej przygotować, I-ucjusz w Me.
tamotfozach zatmięszkał. w obrębie ślviątyni. Wprowadzić w mistęria miał
go wytypowany kapłan-przewodnik, ktÓry określ1ł takię wysokość kosz.
tÓw (kuprro samych 12 szat wtajemniczonego było 1vż' dużym wydatkiem,
a oczywiście korzyści Z tego aktu mięli także kapłani i sama świątynia).

f
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Mystes musiał się odpowiednio przygotować, obowiązywały go surowe
rygofy' nakaz postu (minimum 10 dni bez wszelkich pokarmÓw pochodze.
nia zwierzęcego i bez wina) 57 i nakaz wstrzemięźliwości. Same misteria były
prawdopodobnie odtworzęniem śmierci ozyrysa i wędrÓwki podziemnej
Izydy, ktÓra poszukiwała utraconego małżLonka. o tyrn wtajemniczeniu
Lucjusz w Metamorfozach mowi w następujący sposÓb, uchylając rąbka
tajemnicy: ,,Do granicy śmierci doszedłem i progÓw Prozerpiny dotknąłenr,
a wrÓciłem przez bezdnie wszystkich żywiołÓw. W głębokiej nocy widzia.
łęm sło ce ślepiącym blaskiem jaśniejące, patrzyłem w oczy potęgom i do
stÓp ich uderzyłem'' 58.

W czasię tajemnych obrzędÓw misteryjnych Lucjusz ubrany był w su.

rową lnianą SZatę, następnego zaś drria rano ukaza| się wiernym w świą-

tyni odziany w dwanaście świętych sukni kapłariskich, ktÓre były spo-

rządzone z pięknego kwiecistego byssusu i ozdobione wielobarwnymi wi.
zerunkami zwierząt i potworÓw. Wtajemniczony miał na głowie wieniec
z liści palmowych, a w ręku trzymał płonącą pochodnię 59. Na zako cze.
nie uroczystości odbyła się ogÓlna radosna uczta- ceremonie te trwały
według przekazu Apulejusza trzy dni i trzy noce. opisana tu inicjacja
Lucjusza w misteria Izydy odbyła się w Koryncię. Po przybyciu do Rzymu
został on wtajemniczony w misteria ozyrysa, z czymwiązały się także nowe

wydatki 60. Następnie na polecenie bogÓw oczękiwało jeszcze Lucjusza
wtajemniczenie w trzeci typ misteriÓw, ktÓrych charakter najtrudniej jest

ustalić na podstawie opisu Apulejusza 61.

Uwięriczęniem służby Lucjusza dla boga Ozyrysa było jego wstąpienie
do kolegium pastoforÓw, auzyskał w nim nawet rangę dekuriona na okres
pięciu lat. ,,treszcze raz tedy głowę sobie ogoliłem i tak z tym znakiem
porvinności członka onego kolegium starodawnego' za Sulli czas1w jeszcze

zatoż,onego, chodziłem' łysiny mojej nie zatĄając, ale spojrzeniom ją
wszystkim radośnie i wesela pełen wydaj4Qy,,62. Takimi słowy zakoriczył
Apulejusz swę Metąmorfozy, stanowiące najcenniejsze źrodło do poznania
religii Izydy i jej misteriÓW w epoce rzymskiej.

wYZNAwcY KULTÓW EGIPSKICFI

Dzięki dość dużej liczbie inskrypcji związanych z kultami pochodzenia
egipskiego można stosunkowo nieź|e poznać czcicieli tych bogÓw i samą

arganizację kultu, jego kapłanÓw, kapłanki i innych funkcjonariuszy 16ż,-

nych stopni. W swych tozważaniach na ten temat L. Vidman podjął pole-

rnikę z tezami Cumonta, ktÓry skłonny był nadmiernie rozszerzyć grono

wyznawcÓw Izydy i Sarapisas. Pocz4tek dyskusji daĘ w 1911r. stwier.

dzęnia J. Toutaina, ktÓry s4dził, że kuity egipskie, syryjskie i mithraizrn _
\v przeciwieristwie do religii Kybele.lVielkiei Macieruy -'nriały nie.

n,vielu prozelitÓw. Nosicielami ich w zachodnich prowincjach byli głÓwnie

funkcjonariusze paóstwowi _ legaci i prokuratorzy otŁ niżsi urzędnicy,

oł:cy oficerowie i żołnier ze, |iczni wyzwoleficy, niewolnicy i osoby prywatne'

ptzewailnie wschodniego pochodzenia 6a. Pogl4d tęn został wsparty ba-

daniami H. Graillot, z ktÓrych wynikała wielka t'inica między szerokim

zasięgiem wyznawcÓw Kybele i ograniczoną grupą częicie|i innych wschod.

rriclr kuitÓw, w tym egipskich 65.

Folemikę z tezami Toutaina podjął F. Cumont 66, ktÓry uznał, że

wvz[awcami kultÓw wschodnich byĘ rÓwnież szerokie rzęsze ludności

prowincji rzymskiego Zachodtr Poglądy Toutaina poparł z kolei w swych

:azw-aianiach A. D. Nock. WspÓłcześni badacza zakładają ewentualną

możliwość udziału warstw niższych prowincji w kultach egipskich, ale jest

to nięmożliwę do udowodnienia 67. Wtączając się w nurt polemiki z tęzami

Curnonta, ktÓry niewątpliwie przesadzlŁ rolę kultÓw wschodnich w prowin.

cjach, L. Vidman zwr\cit słusznię uwagę na niewspÓłmiernie małe w sto-

srinku do Italii rozpowszechnienię kuitu Izydy i Sarapisa w prowincjach

(zestawienie liczbowe inskrypcji ok. 200 z lta\ii, nie |icząc Rzymu, i ok.

tr'50 zę wszystkiclr prowincji wschodnich). Ponadto w prowincjach Izyda

na,brata innego, bardziej oficjainorzymskiego charakteru, o czym nroże

świadczyć częste używanie przyrionaka Augusta. Podobnie identyfikacja

Sar;lpisa z Jowiszem lub Sol, a następnie nadawanie mu przydornka Invictus

wlączały grecko-egipskiego btlga w krąg religii oficjalnej 08. Zbliżonę do

L. Yidrnana poglądy reprezentuje M. Malaise, r,vskazując, że tylko w nie-

ktÓrych prowincjaclr kulty egipskie uzyskały większe 8fono wyznawcÓw 69.

Dedykantami inskrypcji dla lzydy i Sarapisa byli najczęściej przybysze

zrvil]1za-ni z kręgami adnrinistracji i kupcy. Bardziej lrrdowy charakter

lvyzrrawc<iw wykazują tyiko inskrypcje z Hiszpattii, zwŁaszcza napis zWa-
ltncji, ktÓry wyrnienia sodąliciuną yernąrum calentes (sic) Isider,n?o. Ci

tr)ctrfiąe, czyli niewolnicy lub niewolnice urodzeni w dotnu' byli zapewne

miejscowego, tzn. \liszpariskiego, pochodzenia, Fewne darre mogą świad-

czyć o bezpośrednim wpływie egipskim na wiorzenia w Hiszpanii - bęz

typowęgo pośreclnictwa Rzyrnu 71. Warto bowięm jeszcze raz podkreślić,

Ża tzw. religie wschodnie napĘwaĘ do prowincji zachodnich nie jako

ex ariente lux,leczz Rzymu i ltalii. W sumie badania L. Vidmana i innych

ll
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wspÓłczesnych badaczy nakazują powściągliwość w ocenie szerokiego
zasięgu społecznego kultÓw egipskich w prowincjach.

Niewątpliwie odrożnia grono wyznawcÓw Izydy w święcie rzymskim
od jej czcicieli w kręgach greckich ztacznie większy udział kobiet. Były
one nie tylko zwykłymi cultores bogini, ale dość często sprawowaty także
funkcje kapłariskie, co zdarzato się niezwykle rzadko w miastach greckich 72.

Religia lzydy cieszyła się zawsze dużą popularnością wśrÓd kobiet, wytwa-
rzając silne więzi uczuciowe między wyznawcami a ich boginią.

Jakkolwiek religia Izydy nie wytworzyła nigdy zwartej doktryny teo-
|ogicznej, to jej ewolucjaposzła niewątpliwie w kięrunku pogłębienia strony
duchowej, wymagafi moralnych i więzi uczuciowej łączącej wiernych
z bÓstwęm. Ta więź uczuciowa, charakterystyczna d|a wszystkich religii
orientalnych, w kulcie Izydy osiągnęła batdzo wysoki pułap. Posągi wiel.
kiej egipskiej bogini z maĘm synkiem Horusem na ręku stały się w okręsie
p6źnej starożytności wzorem dla wizerunkÓw Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Kult Izydy i Sarapisa osiągnął szczyt popularności na początku III w.
ok. 215 f. cęSarz Karakalla zbudował świątynię d|a Izydy w centrum
miasta, na Kwirynale - przewyższała ona swą wspaniałością nawet
świątynię z czas|w Domicjana. Jęst możliwe, żLe Karakalla wzniÓsł takżę
drugie Iseum w Rzymie, na wzgltztl Coelius. WkrÓtce jednak rrastąpił
stopniowy zmierzch popularności kultÓw egipskich.

MITHRA]ZM

Stosunkowo poźno dotarł. do Rzymu kult Mithry. Jego religia stała
się w ostatnich latach obiektem szeregu wnikliwych studiÓw, kongresÓw i pu-
blikacji zbiorowych. do ktÓrych wkład swÓj wnieśli uczeni z rÓŻnych
stron świata 13. Przez kilka lat uczestniczyli w tych pracach aktywnie także
badacze ira scy, ale wspÓłpraca z nimi urwała się po obaleniu rządÓw
szacha,a. Mithtaizrn doczekał się także kilku opracowaf o charaktęrze
syntetycznym, spośrÓd ktÓrych należ'y wyrÓżnić opublikowaną w 19Bl r.
niewielką książkę R. Turcana 75. Mithraizm rÓżnit się w sposÓb zasadnlczy
od innych tzw' religii orientalnych. Sam Mithra nie urnarł i nie
zmartwychwstał, jak Attis czy ozyrys. Nie miał nigdy żony - partnerki,
był czysto męskim bogiem, do ktÓrego kultu nie były dopuszczone ko-
biety. Formy kultu nie miały żadnych cech orgiastycznych, a reiigia wy-
magała od wiernych surowego przestrzegania zasad moralnych' Istotę
jej stanowiĘ misteria.

GENEZA MITHRAIZMU

Geneza mithraizmu jest ciągle obiektem gorących dyskusji. Wiadomo,
ze jego kult narodził się w Persji, gdzie Mithra występował jako pomocnik
najwyższego boga światła i dobra, Ahuramazdy. Nie jest jednak jasne,

kiedy powstała samodzielna religia Mithry. Jego bardzo ścisłe zespolenie

z kultem słorica i układem astralnym wskazuje na silne wpbwy semickie:
syryjskie i chaldejskie. Doktryna kultu nosiła jednak zawszę piętno dua.
lizmu perskiej religii Zaratasztry. Do Rzymu kult dotarł za pośrednictwem
Azji Mniejszej, a pierwszymi Rzymianami, ktorzy się z nim zetknęli,
by|i żołnierue Pompejusza, wa|czący z piratami w Cylicji. Kult Mithry
rozpowszechnił się jednak w paristwie rzymskim znacznie poźniej; pierwsze
jego ślady w Rzymie pochodzą z epoki FlawiuszÓw 76, ale już w II w.

rozwin$' się szybko w caĘm Imperium. Zdaniem F. Cumonta religia
Mithry była kombinacją wierzeri perskich i semickiej teologii, zawiqa-
jącą pewne elementy rodzimych kultÓw Azji Mniejszej. Zdaniem belgij.
skiego badacza głÓwnymi nosicielami mithraizmu byli żołnierze rzymscy'
kupcy i niewolnicy 77.

Ten pogląd został ostatnio podważony przęz grupę uczonych bronią-
cych ściśle irariskiego charakteru kultu. Badacz szwędzki G. Widengren,
ktÓry od wielu lat zajmuje się religiami lranu 78, wypowiedział się bardzo
stanowczo za w petni irariską geneząmithraizmu i irafiskim charakterem
kultu z9. Uważa on, ż'e (1) religia narodz1ła się w środowisku geograficz-

nym irariskim' (2) Nosicielami jej byli głÓwnie wojownicy partyjscy.
(3) Ideologia pozostata ira ska - związana raczej z księgami zęrwanizml
nii, z religią Zaratlsztry. (4) Sztuka religijna rnithraizmu zdtadza pocho-
dzenie irariskie. WyraŻało Się to w preferencji dla koloru czerwonego
charakterystycznego dla Żołnierzy irariskich, perskich i partyjskich.
Natomiast byk był zawsze biały, co także miał'o tradycje irafiskie.
Wreszcie sławna czapka Mithry, powszechnie lważana za frygijską, była
zdaniem Widengrena typowym irailskim nakryciem głowy, (5) W mistę.
riach Mithry można się także doszukać irariskiego podŁoża. Tęn ostatni
punkt wymagał od autora najwięcej wysiłku, aby dostarczyć przekorru-
jących argumentÓw. Przytoczone tezy G. Widengrena na pewno nie mogą
być zaakceptowanę w całości, ale zasługują na uwagę' jako reakcja ,,ira.
nizmu'' w studiach nad reiigią Mithry.

Poglądy te w pewnym stopniu poparł M. P. Speidel8o; starał się on
wykazać wielką ro1ę paristwa PartÓw i żołnieruy,ktÓtzy się z nim zetknęli,
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w rozpowszechnieniu kultu Mithry. Większość jednak badaczy broni
zasadniczych tez F. Cumonta. E. Will 81 stwierdził po przytoczeniu rÓżnych
poglądÓw dotyczących genezy kultu, że najbardziej słuszna wydaje mu się
teza tradycyjna, zgodna ze świadectwami źrodeł' starożytnych. Mithraizm
zostat szczegÓlnie chętnie ptzyjęty przez małe gtapy dćracinds (wyrwanych
z korzeniem), stał się religią grup kolezefiskich. Poglądy E. Willa pokrywają
się w znacznym stopniu z głÓwnymi tezami pracy R. Turcana.

MITOI-OGIA MITHRY. JEGO NARODZINY
I TAUROCTONTTJM

Według mitologii mitlrraizmu, ktÓrą możemy odtworzyć dzięki scenom
przedstawianym w sanktuariach, Mithra urodził się ze skały w dniu
25 gudnia (było to najważniejsze święto Słorica w kulcię Sol Invictus,
z ktÓrym Mithra ściśle się zespolił) i wychował wśrÓd pasterzy. W Impe-
rium Rzymskim był czlzany jako Deus SoI hcvictus Mithra, a wystawiano
niętaz także inskrypcje jego rodzicielce - skale czy|i Petra Genetrix.
Najważniejszym czynem Mithry było ujarzmienie byka i zabicie go. W tym
celu Mithra otrzymał specjalne zalecenie od boga Słorica za pośrednictwem
jego herolda.kruka. Bogato zdobione p|askorzeźbami sanktuaria nadre .
skie przedstawiały rÓżne etapy walki Mithry z bykiem: najpierw byka
pasącego się spokojnie na łące, następnie zaś boga, ktÓry naó wskakuje
i po ciężkiej walce ujarzmia. Mithra musiał następnie doprowadzić byka
do pieczary i tam go zabić wb4ając mu sztylet w prawy bok' Scena ta była
przedstawiana na batdzo licznych tzeźbach i płaskorzeźbach według
określonego schematu, w ktÓryrn występowały tylko niewielkie odchylenias2.

ofiara z byka (tauroctonium) miała być źrodłem zaptadniającym nowe
życie i odkupiającym ludzkość; towatzyszące zwykle Mithrze na wizę.
runkach zwierzęta: pies, wąż i skorpion wyprjały chętnie ożywczą krew,
spływającą Z tany byka. ofiara była aktem służ4cym zbawieniu zbioro-
wości i miała walor kosmiczny. Była powtÓrzenięm bankietu Mithry
i Słorica i odporviadała inicjacji ziernskiej w misteria nieba. Cfiara ta,
zdaniem R.. Turcana 83 r żn1ta się zasadniczo od wszelkich ofiar świata
pogariskiego, jak i chrześcijariskiego. Norvości{ był fakt, że bÓg skłaca
sam sobie ofiarę (nie zaś ludzie jemu), ale nie była to jeszcze chrześcijafska
ofiara własnego życia tsoga. W koncepcji mitlrraizmu była aktem boskiego
zwycięstwa nad śmiercię, czynęm boga dla dobra ludzi, nie zaś ofiarą
zł.oż'oną przez |udzi bogu 8a. Mithra, ktÓry wypełnił swÓj obowiązek dla
zlrawięnia ludzi całego świata, mÓgł budzić nie tylko podziw i cześć, ale

także miłość swych wyznawcÓw. Miał prawo wymagać od nich abso.
lutnej wierności przysiędze, kt6ta stanowiła kulminacyjny punkt wtajem.
niczęnia w misteria. Jak już stwięrdził A. D. Nock' inni bogowie wschodni:
Attis, Adonis i ozyrys mogli byli wybawicielami ludzkości, ale ludzie
wcale nie pragnęli być takimi, jak oni. Natomiast człowiek mÓgł iść w ślady
Mithry, widząc w nim nie tylko przewodnika, ale rÓwnież wzorzec do na.
śladowania 85.

ORGANIZACJA KULTU I MISTERIA

Miejscem kultu Mithry była grota wykuta w skale (spelaeum) lub pod'-
ziemne niewielkie sanktuarium ją naśladujące. Nawa miewała długość
od 5 do 23 m; największe Mithraeurn spośrÓd znalezionych dotychczas
znajdowało się w Carnuntum w Pannonii Superior (tzw. Mithraeum III).
Za|ężnie od wielkości sanktuarium mogło pomieścic 8-l0, a maksymalnie
50-60 osÓb. Wskazuje to na dość elitarny charakter kultu, łączącego
niewielkie grupy osÓb 86. Mithra nie był jedynym bogiem zamieszkującyrn
świątynię. Nie tylko zawsze występowali jego pomocnicy, z ktÓrych naj-
ważniejszymi by1i niosący pochodnie: Catłtes i Cawtopates' ale taże inni
bogowie ,,zaproszen7" do sanktuariurn. Tak np. w Mithraeum londyfskim
zna|eziono m. in. piękne popiersia bogÓw z rlżnych kręgÓw religijnych,
jak Minerwa i Sarapis. Wskazuje to wyraźnie, żę nawet najbardziej wysub.
limowane religie orientalne nie stały się nigdy monoteistyczne, co rÓżnił'o
je w sposÓb zasadniczy od judaizmu i clrrześcija stwa.

Składano na ofiarę Mithrze tÓżnę zwierzęta, ktÓrych mięso pÓźniej
konsunowano. SzozegÓlnie rozpowszechnione byŁy ofiary z kurcząt.
W czasie bankietu rytualnego poświęcano chleb i wodę, pito także wino
i jedzono mięso. Sceny malowideł z Mithraeum w kościele S. Prisca w Rzy.
mie ukazują, że siadano do bankietu weclług stopni wtajemniczenia. Fo-
dział kapłanÓw na 7 stopni, z przestrzeganiem ich ścisłej hierarchii, był
niezwykle charakterystyczny dla misteriÓw Mithry 87. Najniższy stopieri
to (l) Corax -_ kruk, nawiąrywat on do legendy o kruku, heroldzie boga
Sło ca, ktÓry polecił Mithrze dokonanię ofiary z byka. Symbolem ,,kru-
kÓw'' był kaduceusz, a planetą opiekuriczą Merkury. Usługiwali oni star-
szym rangą braciom w czasie bankietu. (2) Nymphus - to nowożeniec,
symbolizujący mistyczne zaślubiny wyznawcy z Mithrą; wtajemniczony
miał na głowie we|on - flammeum, jakirn zwykle osłaniała się panna młoda.
Symbolami 

',nowożericÓw'' byty pochodnie i lampa, źrodła światła. Patro-
nowała im zaś planeta Wenus. (3) Miles - iołnięrz już swoim imieniem
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wskazywał na militarny clrarakter kultu Niezwyciężonego Mithry. Służba
wiernyclr była określana mianem militia, a ,,źLołtietze'' nosili wojskowe
emblematy: tobÓł żołnierski' hełm i włÓcznię. Wypalano im lub tatuo-
wano znak na czolę. Planetą opiekuóczą Milites był Mars. (4) Leo - lew
pozostawał pod opieką planety Jowisz. Czciciele Mithry noszący tytuł
,,lwy'o cieszyli się wysokim prestiżem wśrÓd braci. Byli oni ściśle związani
z ogniern, a ich emblęmatem był piorun Jowisza; nosili długie czerwone
ptaszcze. Rytualne obmycie rąk miodem, jakiego dokonywali Leones,
miało oznaczać wyeliminowanie 'z rytuału wody jako żywiołu wrogiego
wobec ognia. Prawdopodobnie ,'lew'' przechodz|ł ptzez prÓbę wtajemnicze-
nia dokonaną przy pomocy ognia. (5) Perses - Pers; jego inrię nawiązy-
wało do irafskiej genezy kultu, ale oznaczało jednocześnie wyjście z kręgu
etnicznego Irarru. Powstało ono Zapewne w środowisku grecko.rzymskim 88.

SzczegÓlny związek 
',PersÓw'' 

z księżycem, w ktÓrym widziano strażnika
owocÓw i plonÓw, zna|azt swÓj wyraz w ich emblemataclr, były nimi sierp
i kosa. Mithra był często przedstawiany jako święty żeniec, zbierający
żniwo wyrosłe ze szpiku i krwi byka. ,.Persowie'' nawiązywa1i do tej tradycji,
a patronował im Księżyc, (6) Iletiodromos 

-,'wysłannik 
Sło ca'' symboli-

zował rolę boga Słorlca (Helios-Sol) w religii Mithry. Embiema'ty ,,wysłanni-
kÓw Sło ca'' nawiązywały do jego codziennego przebiegu po niebie w kwad-
rydze, były nimi bicz do popędzaliia świętych koni, aureola z promieni
słonecznych i pochodnia. obrzędy związane z szÓstynr stopniem wtajemni
częnia odtwatzały przesłanie Mtthrzę świętego polecenia przez Słorice.
(7) Pater - ojciec był najwyższym dygnitarzem kultu Mithry i .jego re-
prezentantem na zięmi' Był on ,,ojcem'' wiernych, ktirzy bytri względem
siebie braćrni. Pater był' najwyższym kapłanem i nadzorcą kultu Mithry,
a takżLę narrczycielem i olrroricą wspÓlnoty wiernych. ,,ojciec'' decydował
o przyjęciu nowych adeptÓw do kultu i nadzorował wszelkie obrzędy wta-
jer'rniczenia. Emblematami jego były: sierp Saturna, czapka frygijska
Mithry' laska i pierścieó - 

jako symbole władzy i mądrości. opiekę nad

,,ojcem'' pełniła planeta Saturn.
Wszyscy przedstawicięle siędmiu grup wtajemniczenia nosili kolorowe

stroje, przepisane dla każdego stopnia i maski. Uroczystości religijne
w Miihraetrm musiały robić wie]lcie wrażenia wizualne ze względu na żywę
barwy szat i malowideł zdobiącyclr ściany, światła i pochoclnie, rorjaśnia-
jące ciemności. Struktura siednriostopniowa inicjacji jest poświadczona
źrÓdtowo dopiero w Itr w. n. e. Wykazywała ona silny związek z p|ane-

tami i tygodniem planetarnym, ktÓry zaczyna|' się w dniu Sa-turna (sobota)
i w kierunku odwrotnym ko czyt się na dies Solls (niedziela). W tej kon.
cepcji astronomicznej Mithra zajmował" miejsce Słorica jako Sol Invictus,
ale przewidywany był powrÓt czasu Saturna, co symbolizowało Zapewlle
ideę wiecznego powrol.u.

Wtajemniczenie w misteria Mithry moifia przyrrajmniej częściowo
odtrvorzyć. Wstępem do inicjacji było przygotowanie, rcdzaj katechi-
zacjt- przed wprowadzeniem do sanktuarium. Fazy tego wprowadzęnia
odt,waruają freski z Mithraeum w Kapui. Właściwa inicjacja wymagała
wielu prÓb, ktÓre neofita musiał mężnie wytrzymać. obowiązywała go
rragość rytualna; zasłaniano mu oczy opaską. Przechodził fikcyjny procęs'
oskarżano go, skazywano na śmierć i poddawano egzekucji. Po odbyciu
tej drogi rodził się do nowego iycia. Te elementy wtajemniczenia były
podobne do obrzędÓw w innych tajnych kultach misteryjrrych, np. Dio.
nizosa. oryginalność inicjacji mithraizmu polegała, zapęwne' na wyka-
zaniu wytrzymałości na dziatanię ognia i zimno. IJkoronowaniem jej
była przysięga sakralna poprzez dextrarum iunctio (gr. dexiosis), dzięki
ktÓrej wtajemniczony stawał się ,,ztączonympoptzęz prawą rękę,, z braćmi
i ojcem. Następnie mÓgł zasiąść z nimi do wspÓlnego posiłku liturgiczne-
go 8e.

W źrÓdłach spotykamy tytuł Pater Fatrum, ktÓry zapewte oznaczał
zwięrzclrnika mniejszych wspÓlnot podporządkowanych ważniejszemu
salrktuarium regionrr. Kapłani Mithry nie tworzyli rvłaściwego kleru,
jak kapłani niektÓrych kultÓw wschodnich (Kybele lub Izydy). Mogli
pełnić normalne funkcje cywilne i wojskowe, uprawiać zawÓd, tak jak
nadzorcy kultu rzymskiego. Mogli się żenić, ale kobiety nie były dopuszczane
w ogÓle do grona wyznawcÓw Mithry. Była to religia czysto męska' co
ograniczało jej możliwości stania się religią bardziej powszechną.

Przeciwnicy oskarżali wyznawcÓw Mithry o ofiary z |udzi; ten zarzvt
wysuwali zwłaszcza chrześcijanie w IV w. Nie ma jednak żadnych podstaw,
by to stwierdzić. Podobny zarzut wysuwano już w 186 r. p. n. ę. wobec
vlyznawcÓw Dionizosa .- tsakchusa, następnie zaś wobec samych chrzęści-
jan 

- na podstawie plotek o euclrarystii. W wypadlru wyznar,vcÓw Mithry
zatzLlt taki mÓgł być przyptłszczaItię wysunięty na podstawie symulo-
wania śmierci w czasie obrzędÓw inicjacji. M. J. Verinaseren sądzi, że
ofiary lrrdzkie może istniały w pierwotnyrn kulcie Mittrrry na Wschodzie,
ale z pewnością nie byto jui ich, gdy mithraizm dotarł na Zach6d9o.
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Doktryna teologiczna rnithraizmu nie jest łatwa do odtworzenia, naj-

mniej wiadomo o hieros logos tej religii, nie zachowaĘ się żadne święte

księgi. Jej mocną Stroną było powiązanie kultu z teokosmologią, wyekspo.

nowanie problemu zbawienia i zwycięstwa nad śmiercią. Religia Mithry
dawała swym adeptom wytfumaczenie sensu istnienia świata i człowieka,

ktÓry mÓgł w pełni wspÓłuczestniczyć w Życiu boga. Jej mistycyzm został

umocniony oparciem się na systemie planetarnym' a astrologiabyła uważana
w starożytn ości za naukę. Religia Mithry prezentowała pewne elemeniy

racjonalnego porządku w kulcie typowo misteryjnym, wnosiła witalność
i optymizm. Przez te cechy bliższa była może tradycjom grecko-rzymskim

niż ideologii Wschodu. R. Turcan sądzi, że zbyt mało uwagi mithraizm
poświęcał niepokojom epoki, ktÓre koncentrowały się na problernach

zbawienia poptzęz śmierć i Życia pozagrobowego 91.

Clrarakterystyczną stroną religii lvlithry był jej kodeks moralny, prze.

wyŻszający znacznie to wszystko' co w tej dziedzinie stworzyły inne kulty
wschodnie i świat grecko-rzymski. Mithra, podobnie jak perski Ahura.
mazda, prowadził walkę przeciwko siłom zła, w służbie sprawiedliwości,

dobra i prawdy. Walka ta winna się zakoriczyć ostatecznym triumfęm dobra.

I'udzię mogli przyśpieszyć to zwycięstwo, aktywnie pomagając Mithrze.
obowiązywała ich Surowa moralność, ktÓra traktowała jako najgolsze

zło kłamstwo i nięwierność. Wierni pełnili służbę - mililia, zobowiązując

się całkowicie podprządkować swemu bogu i walce o dobro. Zasady mo.
ralne mithraizmu, a zwtaszcza wyeksponowanie zasady wierności przy-

siędze, odpowiadały męntalności wojska. Nic dziwnego Zatęm, że religia

t'a zna|ązła tak więlu wyznawcÓw w szeregach armii.
Mithraizm rozpowszechnił się bardzo szybko w II w. n. e' i szczyt slvÓj

osiągn4ł w połowie wieku IItr. Sukces ten moŹna (poza wartością i atrak.

cyjnością samej religii) tłumaczyć potrzebami społecznymi epoki. Częste

przemieszczanie się iotnieruy, kupcÓw, przedstawicieli administracji odry-
wało ich od swoich ,,korzeni''. Ci ,,dćrącinćs'' (wykorzenieni) odna.jdy-

wali poczucie ciepła i rvspÓinoty w kulcie Mithry. BÓg ten nie był związany

z jakimś miejscem, znajdował się tam, gdzie byli jego wierni (podobnie jak
tsÓg chrześcijan). W społeczeóstwie zdezintegrowanym i zdegradowanym'
w o,wieku niepokoju,' potrzebne było bardzo poczucie więzi wspÓlnoty,

kolężeristwa i bratershva. W tej dziedzinie także mithraizrn wychodził
rraprzeciw tym potrzebom ludzi, ktÓre tak skutecznie potrafiło zaspokoić

chrzęściiaóstwo.

ROZPOWSZECHNTENIE KI.]LTU MITTIRY
I JEGO WYZNAWCY

Rozpowszechnienie mithraizmu w Imperium Rzymskim tozpoczęło

się po r. 70, kiedy to legio XV Apollinaris powrÓciła do swej siedziby nad

Dunajem w Carnuntrrm, uczestnicząc poptzednio w walkach Korbulona
w Armenii przeciwko Partom. -Iakże dwa inne legiony biorące udział w tych

walkach (V Macedonica i II Adiutrix) wrÓciły nad Dunaj, tworząc stałe

obozy w Troesmis i Aquincum. To centurionowie tych legionÓw wysta-

wili pierwsze dedykacje dla Mithry 92. WkrÓtce wyznawcy Mithry pojawili

się w sarnym Rzymie, gdzie archeologowie doliczyli się około czterdziestu

Mitliraea (M. J. Vermasęfcll sądzi, że było ich około stu). W pobliskiej

ostii odkryto 17 świątyf Mithry' ale prace wykopaliskow9 mogą odsłonić

daisze. W Italii silnymi ośrodkami mithraizmu Stały Się prawie wszystkie

porty, ponadto liczne miasta Lacjum, Etrurii południowej' Kampanii

i Cisalpiny e3.

W sąsiedztwie ltalii pÓłnocnej, gdzie waŻnym ośrodkiem kultu Mithry
byla Akwileja, religia Niezwyciężonego boga dość szybko rozprzestrzenlł'a

się w prowincjac1r naddunajskich: w Recji, a głÓi,vnie w Noricum, gdzie

ku1t Mithi:y przyjął się w okresie Antor-rinÓw (nwłaszcza w 2 połcwie II w')

i ptzetrwał' do IV w. włącznie. W stolicy prowincji Yirunum zbudowano

Mitlrraeum i pcwstał tarn silny ośrodęk mithraizmu. O ile na południową

część Noricum n.logły oddziaływać głÓwnie wpŁywy z Alcwilei, o tyle

do połridniowo-wschodniej części prowincji kult Mitlrry dotarł Zapewne

z Foetovio (Ptuj), gdzie już' wcześniej zakotzęntła się rrowa religia. Na pÓŁ

rrocne Norioum wpływ miało natomiast panno skie Carnuntum, naj-

Starsz1. ośr.odęk kultrr Mitlrry nad Dunajem.. W surnię Mitlrra stał się

w Noricum najbardziej popularnym bogiern wschodniego pochodzenia,

o czyt7n świadczą zarÓwno liczne lVtithr aea, jak dedykacje wystawiane przez

przeclstarvicieli rÓżnych warstlY społecznych: ubogich pracownikÓw karnie-

rriołorn w i rcprezentantÓvl arystokracji municypalnej 9a.

SzczegÓlrrie silnie rozpowszęchnił się mithraizm w obu prowincjach

germariskich , gdzie iuż w epoce AntoninÓw powstały sławne sanktuaria

w F{ecldęrnheim i BÓckingen, następnie zaś rviele innych po obu stronach

Renu. Liczne Mithraea powstały we wszystkich prowincjach naddurraj-

skich: w Pannonii, Mezji i Dacji, gdzie silnym ośrodkiem kultu stała się

m. in. Sarmizęgetusa 95. Mniej śladÓw mithraizmu znajdujemy w Macedonii
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i Grecji właściwej, znacznie więcej w Dalmacji i w Tracji. Mithraizm dotarł
do Afryki i Hiszpanii, gdzie powstały dwa większe ośrodki w Italica i Emeri-
ta (Merida) 96. Kult Mithry nie objął całej Galii, ale jego liczne cęntra
istniały przede wszystkim w okolicach doliny Rodanu i we wschodrriej
części Galii Belgica, a więc blisko granicy nadreóskiej. Cała strefa limesu
nad Ręnem i nad Dunajem tworzyła najsilrriejsze ośrodki mithraizmu, na
tym tererrie najliczniejsze teŻ były Mithraęa 97.

Kult Mithry cieszył się rÓwnież dużą popularnością w Brytanii 98,

ztacznię większą rriż inne religie Wschodu. Mithraea powstały w Lon-
dinium i w Eburacum (York)' gdzie był obÓz legionu' Najwięcej ich sku.
piało się jednak na pÓłnocy wyspy' w zmilitdryzowanej strefie limesu
(Wał Hadriana). Znaczna większość Świadęctw kuitu Mithry w Brytanii
jest związana z armią. Jedyne cywilne Mithraeum' odkryte w 1954r.
w zbombardowanym City w Londynie, było wcześniejsze (powstało za.
pewne w latach 180-200)' większe i piękrriejsze niż|iczne wojskowe Mithra-
ea, pochodzące z III w. R<iwnież na ten wiek można przypuszczalnie
datować wszystkie inskrypcje dedykowarre Mithrze ptzez centurionÓw
i oficęr<iłv. Wojskowe Mithraęa w Brytarrii pod względem wielkości wyka.
zują duie podobieristwo do wcześlriej zbudowanyclr sanktuariÓw Mithry
nad Renęm i Dunajem, kttiryclr większość powstała w 2 połowie lI w.
Największa liczba zatlytkÓw brytyjskich jest związana. z oddziałarni
pomocrriczymi (auxilia), stacjonującymi w rejonie Wału Hadriarra' Inspi.
rującą ro1ę w tworzeniu ośrodk w mithraiznru odegrali oficerowie, dowo-
dzący tymi oddziałami. oni to byli wystawcami większości inskrypcji
poświęcorrych Deo Soli Invicto Mithrae. Krąg wyznawcÓw boga nie ogra-
niczał się jednak do oficerÓw i cęnturionÓw, co mogłyby sugerować świa.
dectwa epigraficzrre' Szeregowi Żołnięrzę naleŹcli niewątpliwie także do
wyznawcÓw Mithry; mogą o tynr świadczyć rozmiary przyobozowych
świątyri, ktrire były w stanie pomieścić kilkadzicsiąt osÓb 99. Tak więc
na tęrenie Brytanii głÓwnymi propagatorami nrithraizmu byli wojskowi
i podobną rolę oclegrała armia rzyrrrska we wszystkich nadgraniczrrych
prowincjach Imperium 1oo.

Przewaga arrnii iosÓb z nią w jakiś sposÓb związanych wśrÓd wyznaw-
cÓw i propagatorÓw kultu Mithry jest rriewątpliwa. Nawet w samym Rzy.
mie Mitlrraea były głÓwnie usytuowane w obozach pretorianÓw, kolrort
miejskiclr i vigiles, w castrą peregrina. Także w Lugdununr Mithraeum
znajdowało się w pobliżu obozu garnizonu. W miastaoh typowo cywil-
nych wystawcami inskrypcji byli często wetęrarri. ośrodkami kultu Mithry

stały się także biura prokuratorÓw, środowiska funkcjonariuszy fiskalnych,
wreszcię skupiska kupieckie, skoncentrowane częSto w pobliżu canabąe

lub w miastach portowych. WśrÓd dekurionÓw - wyznawcÓw Mithry dużą
r:olę odgrywali weterani. Ranga społeczna wtajemniczonych w religię
Mitlrry była bardzo zrlżnicowana - od niewolnikÓw poczynając, a na
przedstawicielach arystokracji senatorskiej kofcząc. RÓwnież ich pocho.
dzenie etniczne było bardzo rozmaite 101.

sTOstINEK WŁADZY PAŃsTwowEJ
DO MITHRAIZMU

Stosunek wtadzy cesarskiej do mithraizmu może się wydać dziwny,
zwaźlywszy że re|igia ta de facto wspierała podstawy władzy paristwowej
i mogłaby się stać częścią składową religii lojalności. Nigdy jednak nie zo-
stała uznana oficjalnie przez panstwo, clroć mogła istnieć bez przeszkld
ze strony wł'adzy. Cesarzem' kt6ry okazał jej najwięcej zainteresowania,
lrył Kommodus, został on wtajemniczany w misteria Mithry. Biograf
cęsarski podaje tę rviadomość w kontekście wyliczeri r6żnyc1l okrucie stw

właclcy: ,,{Jroczystości Mithry (sacra Mitht.iaca) zbezcześcił zabÓjstwem,
połliervaż by| zwyczaj, że w czasie ich trwania na|aż'a|o powiedzieć coś
1ub zrobić dla wywołania strachu'' 102. Inicjacja I(ommodusa miała nie-
wątpliwie charakter prywatny, żadna moneta lub jakikolwiek dokument
nie poświadczĄąuznania tego wtajemniczęl. a za akt o charakterze publicz.
rlym.

Może szczegÓlnie dziwić, że kultem Mithry nie zainteresował się bliżej
Septymiusz Sewer, więlki wÓdz dbający zawsze o armię. Nawet Aurelian
w 274r,, uznając Sol Invictus za n'ajwyż'szego boga Imperium Rornanum,
nie związał' tego kultu z tak bliskim rnu mithraizmem' Dopiero w 308 r.,
w czasie walk o władzę i układ nowej tetrarchii, Dioklecjan, Galeriusz
i Licyniusz spotkali się w Carrruntum i oclręstaurowali Mithraeum w tym
mieście, uznajqc Mithrę za opiekuna tch włartrzy -fautor ir'łłperii SuiLo\.

Nie pociągnęło to jeclnak dalszych konsekwełrcji o clrarakterze pubiicznyrn.
W tyrn czasia zresztą mithraizrn clrylił się już clo upaclku. NiektÓre Mithraea
lradreriskie zostaty już' opuszczone ok. 26a r. i nie zostały pÓźrriej odbudo-
włrnę. Gdy w 36l r. biskup Aleksandrii chciał zbudować na miejscu Mittrrraę.
um kościÓł chrześcijarlski, okazało się, że świątynia Mithry była już od
clawna ruiną. Nawet rządy Juliana Apostaty nie przyniosły zasadniczej
zmi:ny dla mrtnraizmu. Cesarz tęn interęsował się wpralvdzie kultem Mithry,
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ale w jego synkretycznej nowej religii głÓwnym bogiem było Słorice -Helios.
W wieku IV mithraizm był stale obiektem bardzo ostrych ataklw zę

strony chrześcijan, tak członkÓw hierarchii kościelnej, jak i prostych
wyznawcÓw, ktÓtzy zaciekle niszczyli Mithraea 1oa. Czy wynikało to zfaktu,
że Mithra był najbardziej gtoźnym rywalem Chrystusa? M. Simonlo5
odpowiada na to pytanie negatywnie, uwaiając, że cbrześci1aóstwo miało
gtoźniejszych przeciwnikÓw w bogach odrodzonej starej religii, jak Herku.
les i Asklepios. Może problem jest bardziej zł.oż'ony. Mithraizm niewątpli.
wie w wielu dziedzinach był bliski religii Chrystusa, a chrześcija stwo
zwa|czało szczegÓlnie bogÓw w jakiś sposÓb podobnych do ich Boga.
Mithraizm jednak nigdy nie miat dąż:e apostolskich, nie usiłowat stać
się religią powszechną. Rezygnacja z udziału kobiet w kulcie, a przez
to możliwości wpływu na wychowanie dzieci, wyklucza w ogÓle tego
typu ambicje, ktÓre przejawiał np. odrodzony w III w. perski zaratL]sz.
trianizm.

Mithraizm nie dążył do rywalizacji z chtześcija stwem, a|e został.
niewątpliwie vznany przez KościÓł.zaniebezpiecznęgo przeciwnika. W IV w.
wtadzę cesarskie i kościelnę podjudzały społecze stwo do dziatania i nisz-
czenia wszelkich śladÓw kultu N'Iithry. Wydobywano czaszki z sanktua-
riÓw Mithry oskarżając jego wyznawcÓw o ludobÓjstwo. Już cesarz Kon.
stantyn w 324 r, zakazał kultÓw misteryjnych, a jego synowie w 34l r.
wydali zakaz sktadania krwawych ofiar. Tauroctonium nigdy nie było
popularne wśrÓd szerszych mas ludności, a nienawiść do mithraistÓw
pogłębiał tajny lub połtĄny charakter ich obrzędÓw utządzanych w ciem-
nościach wieczoru i ukrytych krypt. Nad opuszczonymi i zniszczonymi
przybytkami kultu Mithry wznoszono kościoły chrześcijariskie, ktÓre
miaty zattzeć wszelką pamięć o pogaóskim bogu. Ironią losu jest, że właśnie
te ukryte w podziemiach kościołÓw sanktuaria Mithry za,chowały się naj.
lepiej i przekaza|y najwięce.! wiadomości. Wystarczy wymienić tu sławne
Mithraeum pod wspaniafum kościołem Santa Prisca na Awentynie 106,

czy nieco skromniejsze w podziemiach San Clemente - takżę w centrurn
Rzymu.

W ramach tego krÓtkiego przeglądu religii pochodzęnia wsclrodniego,
ktÓre odegrały ztaczną rolę w Życiu zachodniej części rmperium, teore.
tycznie mogłoby się zna|eźć takie chrzęścijaristwo. Teoretycznie, ponieważ
religia ta nie mieści się w ramach kultÓw świata antycznego, ze wzg|ęda

na swoje uniwersalne znaczęnie i niemożliwość zasymilowania przez świat
pogafski. Można mÓwić tylko o pewnym okresie wspÓłistnienia chrześci-
jaóstwa i religii antycznych. Ze wzg|ędu na ztozumięnie przemian w starej
religii, ktÓre nastąpiły w II i III w., konieczne jest uwzględnienie w ni-
niejszej pracy pewnych aspektÓw stosunku społeczeristwa i władz rzymskich
do chrześcijaóstwa. Problem ten winien być przedstawiony w następnym,
ostatnim tozdzia|ę tej książki.
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PRZEMIANY W STAREJ RELIGII

JBJ K0I{FRONTACJ^ Z CHRZEŚCIJAI\STWEM"
ZMIAI\Y W POLITYCE CESARSKIBJ

POSZUKIWANIE NOWEJ RELIGII
w ,,WIEKU MEPOKOJU(

,,Wiek niepokoju'' przyniÓsł nie tylko ożywienie i pogłębienie wierze
religijnych. Wielką popularnością u wielu ludzi cieszyŁy się rÓżne wtajemni.
czenia, ktÓre tylko częściowo miały zabarwienie religijne. NiektÓrę z nich
miały charakter dość prymitywny, bazowały na wierze w cuda i cudo-
twÓrcÓw, na obrosĘch w legendy opowieściach o postaciach rzeczywiście
ż:yjących,jak np. Apollonios zThyany (I w. n. e.), ktÓry stał się niezwykle
popularny w początkach wieku II1, w kręgu cesarzowej Julii Domny 1.

Propagatorem jego kultu był Philostratus. o ile Apollonios z Thyany mÓgł
się stać obiektem podziwu i wzoręrn do naśladowania, jako asceta i cudo.
twÓrca, o ty|e za oSZuSta żerującego na łatwowierności ludzi można uznać
Aleksandra z Abonuteichos (Itr w.), ktÓry posługiwał się wężem Glykonem,
rzekomym wcieleniem boga Asklepiosa 2.

Fotrzeba innej, nowej religii była tak silna w społeczeiistwie rvieku
II i ilI, że wyraż,ata się zarÓwno w religiach wysublinrowanych teologicznie
i etycznie, jak też: w wierzęniach bardzo prymitywnych. Pełny triumf świę.
ciła astrologia. W epoce tej coraz większą popularnościącieszyła się magia,
zar5wno w formach prymitywnych, jak i bardziej wysublimowanych.
U schyłku II w. narodziła się z magli tlteurgia', ktota miał'a się stać jej
wyiszą, bardziej religijną i fi|ozoficztą postacią. Jej dalszy wielki rozwÓj
wiąże się z fi|ozofią neoplatonizmu.

NEOPLATONIZM - FILOZOFIA
NAJBLIZSZA RELIGII

Wielkie systemy filozof,czne epoki cesarstwa zbliżały się coraz bardziej
do religii. Taką ewolucję przeszedł' na gruncie rzymskim stoicyzm, ktÓrego
wybitnymi przedstawicielami byli Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz.
Podobnie bliski religii był neopitagoręizm. Najważniejszym kierunkiem
filozoficzno-religijnyrn stał się w III w. neoplatonizm. TwÓrcą jego był
Plotyn (ok,2o5-269), ktÓry urodził się w Egipcie i kształcił się w Aleksandrii
pod kierunkiem Ammoniosa Sakkasa, gdzie studiował także chrześcija-
nin orygenes. W 244 r. Plotyn otworzył szkołę w Rzymie, wywierając
wielki wpływ nie tylko dzięki swej rozległej wiedzy i głębi myśli filozo-
ficzno-teologicznej, alę także przez surowy tryb życia i czynną miłość
bliźniego.

Fodstawą jego filozofii był platonizm j da|sza ewolucja Średniej Aka.
demii, idąca w kierunku religijnego mistycyzmu. Flotyn czerpał. townięŻ
z dorobku innych szkÓł filozoficznych, zwł.aszcza ze stoicyzrnu, od ktÓrego
przeją| ideę Logosu. Głosił naukę o transcendęntnym absolrrcie' z ktÓrego
ernanują coraz mniej doskonałe postacie bytu tzw' hypostazy. Sądził,
że oczyszczenie się duszy ptzez poznanie boskiego absolutu rnożna osiqg.
nąć nie tyle drogą Samego rozumowania, co ptzeżyciem mistycznej ek-
stazy. Plotyn tworzył' swą teorię także pod wpływem nryśli biblijnej' choć
jego nauka o emanacji zaptzeczał.a judejsko-chrześcijafiskiej doktrynie
stworzenia świata. Pewne myśli głoszone ptzez Plotyna zbliżały go do
chtześcijan, ktÓrych był ideowym przeciwnikiem. IJczniami jego byli
zarÓwno zdecydowani przeciwnicy chrześcijaristwa, jak Porfiriusz, wydawca
dzięł mistrza w formie sześciu Ennead, jak też, pervni myśliciele chrześci.
jariscy, ktÓrych pociągała w neoplatonizmje idęajedyności Boga i dążenie
do mistycznego pogrążenia się w Boga.

Niewątpliwie jednak Plotyn stworzył jedyny w tej epoce system filo.
zoficzny, ktÓry mÓgł pociągnąć elitę intelektualnę świata rzymskiego
i przeciwstawić się atrakcyjności chrześcijafstwa jeszcze w wieku IV. Neo.
platonizm niÓsł odpowiedź na pytania nękające ludzi w epoce niepokoju
moraInego, kiedy to coraz mniej zadowolenia przynosił świat materialny.
Jak trafnie zauważyt M. Simon: ,,Człowiek, więzieri swojego ciata, materii,
przezfiaczęnia, chce zetwać te pęta. Czuje w sobie pragnienie wieczności,
pragnienie zbawięnja. I zbawienię to obiecuje mu mistyczrra filozofia
neoplato czykÓw, cała oddana w służbę religii i sama będąca religią'' a.
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RoZSZERZANIE sĘ cHRzEŚcIJAŃSTwA
w ŚwIECIE RZYMSKIM

W takiej to epoce sprzeczności, niepokoju, ale jednocześnie zapotrzebo.
wania na prawdziwą religię, chrześcijaóst:wo zaczęło zdobywać ZachÓdi.
Rozprzestrzeniło się ono szybko i szęroko we wschodniej części Imperium
już w I wieku. Dla losÓw chrześcija stwa po śmierci Chrystusa zasadnicze

znaczęnię miała postawa ApostołÓw, ktÓrych trzon stanowili bezpoŚredni

uczniowie Jezusa. Istotne było, czy Jego nauka będzie tylko zmodyfiko-
wa,nym judaizmem' ptzęznaczarLynr w zasadzię dla ZydÓw, czy też, prze.

łanrie kręgi etniczne i obyczajowe lzraeira. Przełomowe znaczenie miaLo

dołączenie się do grona Apostoł<5w Pawła z Tarsu (Żyda z Cylicji' ktÓry
posiadał obywatelstwo rzymskie). Uzyskał on bardzo staranne wykształ.
cenie zwłaszcza w zakręsie znajomości Starego Testamentu, jak i pocstawv

kultury hellenistycznej 6. Po przybyciu do Jerozolimy stał się uczniem sław-

nego uczonego faryzeusza, Gamaliela. Początkowo rnłody Paweł zwa]czał

z rvłaściwą sclbie energią i gorliwością chrześcijaristwo i asystował nawet
przy rłkamieniowaniu przezfanaŁykÓw żydowskich św. Szczepar,a. W drodze
do Danaszku nast4piło nagłe nawrÓcenie się św. Pawła i wkrÓtce stał

się on szczegÓlnie gorliwym Apostołenr chrześcija stwa, ktÓry pojmoivał
jako swe zadanie niesienie naLlki Clrrystusa do nie-Żydow. Jakkolwick
według tradycji chrześcija skiej pierwszego poganirra, centuriona Kolne.
liusza, ochrzcił św" Piotr ?, to jednak jego działa|ność apostolska. podobnie
jak św. Jakuba, była nastawiona przede wszystkim na chrystianizację
Żyd6w -w Jerozolimie, a następnie w Antiochii.

Zasadniczę nowatorstwo św' Pawła polegało na świa<lomej misji za-
pozrrawania z nauką Clrrystusa roż-nych etnicznie i społeeznie kręgÓłv

ludzi. W tym celu podjął trzy wielkie podr<iże mis1,jne, kt<lre objęły Cypr,
Zna ęZfią część Azji Mniej szej ł'ącznie z mało zhe]lenizowan ą Galacj ą, a takŻę
niektÓre miasta Macedonii i Grecji, gdzie powstały silne gminy chrzęści.
jafiskie w Tessalonice i Koryncie. W czasie tej działalnoŚci rnis1,jllej wyło.
nił się zasadniczy problen.l potrzeby zęrwanja z odrębnością obyczajową,
obc"wiązującą Żydow. Wielu spośrod pierwszych chrzcścijan Zydow uwa--

ż,ala, iLe wSZyScy nawrÓcęni na chrześci.jaristwo, Grecy lub przedstawiciele
innych narodowości, powinni poclciać się obrzezaniu i innyrn fygoroln'
ktÓre obowiązywały prozeiitÓw żydowskich. Temu stanowisku' przeciw.

stawitri się Palveł i BarnaŁla, kt tzy przybyli do Jerozolimy celem tozstrzyg.
nięcia problęmu \Y gronie 'ĄpostołÓw i starszyclr. Spotkanie jerozolimskie

rozlviązało sprawę w sposÓb kompromisowy, ustanawia1ąc tzw. Dekret
apostolski. Na nowo nawrÓconych spośrÓd pogan nie nałożono najbardziej
drastycznych wymagari judaizmu, jak obrzezanie. Nakazano im jednak,

"'aby się wstrzymali od pokarrnÓw ofiarowanych bożkom, od nierządu,
od tego, co uduszone, i od krwi'' 8. Fierwszy zakazbył' ścisłą konsekwencj4
monotęizmu, dotyczył bowiem mięsa zlvierząt składanyclr na ofiarę bogom
pogariskim. Natomiast zakaz spożywania mięsa zwterząt,,uduszonych"',
tnt, takich, z ktÓrych nie uszła całkowicie krew, był ściśle związany z tta'
dycjami lzrael'a. W wyniku tych zakaz5w chrześcijanin nie mÓgł bez obaw
uczestniczyć w posiłku w domu przedstawiciela innej religii, co stanowiło
istotną barierę obyczajowo-towarzyską. Zrezygnowanie jednak z innych
typowo żydowskich tradycji zapewniło poworlzenie dalszym podrÓżom
misyjnym św. Pawła, jego wspÓłtowaruyszy i rrastępcÓw.

Chrześcijaristwo szybko rozpowszechniło się we vlschodniej części
Itnperium, a język grecki stał się dorninującym językiem Kościoła. Na Za-
ohodzie rozwÓj chrześcija stwa nastąpił znacznie pÓźniej - w II i III w.
Wyjątkiem jednak był sarn Rzyrn, gdzie gmina chrześcijariska powstała
wcześnie, Zapewne przed 60 r. n. e. 9 Św. Pawet, pisząc swÓj lisl do Rzy-
mian (datowany zwykle na 57-58 t.), zwtacał' się do jui zorganizowanej
gnriny. Ptzybyt do Rzymu ok. 61 r., jako więzieri (oskarżorry przez ŻydÓw
odwołał się za pośredniatwęm prokuratora Judei, Festusa, do cesarza) 10,

ale korzystat na razię ze względnej swobody i mÓgł nauczaćLr. Sytuacja
ta zmieniła się potem bardzo niekorzystnie dla sanego Apostoła i w ogÓle
chrześcijan w Rzymie.

PB.oBLEM PRZEśLADoWAŃ CT{RZESCIJAI.I

Do czasu poiLatu Rzymu w 64 r. za rządltv Nerona lrie mamy żadnycir
pewrrych wiadoności o prześladowaniu chrześcijan ze strony władzy
oesarskiej. Natorniast bardzo wrogo odnosili się do nich więrni staremu
wyznaniu Żydzi, zarÓwno faryzeusze, jak sacluceuszę' Chrystianizm,
ztodzony w środowisku żydowskim' propagowany z iloczątku wśrÓd pogan
przez misjonarzy żydowskich, w ślviadomości xł.zynrian kojarzył się z juda.
izmęnr i wydawał się irn jakąś odmiarrą iudaicą superstitio. DopÓki trwało
takie przekonanie, chrześcijanie w praktyce korzystali zę statusu przyzna.
nego Zydorn' tzn. mogIi nie składać ofiar bogom pa stwa rzymskiego.
Dość szybko jednak Rzymianie dostrzegli odrębrrość chrystianizmu,
a zapewne clopomogli im w tym Żydzi, ktorzy chcięli się stanowczo odci4ć
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od chrześcijafistwa. Najpierw wytworzyły się niechętne nastroje vrobec
chrześcijan wśrÓd mas ludowych, a nawet wśrÓd ludzi wykształconych
(przykładem w II w' może być zw|aszcza Fronto, nauczyciel Marka Aure-
liusza), potem zaczęły się represje ze strony władz. KościÓł wprawdzie
nię znalazł się od razu poza prawem, ale nie znĄdowat się także pod opieką
prawa od momentu, kiedy przestano go traktować jako sektę żydowską.
Ten brak ochrony prawa stwarzał sytuację niebezpieczną, zanim jeszcze

zostaĘ wydane w III w. oficjalne edykty przeciw chrześcijanom. Prześla.
dowania zdarzaty się sporadycznie wcześniej - za|eżały głÓwnie od ini.
cjatywy władz lokalnych, tzadziej zdaruaĘ się akty ingerencji cesarskiej 12.

Pierwsze takie prześladowanie nastąpiło w 64t., po wielkim pożnrze
Rzymu, ktÓry w lipcu tego toka zniszczy.ł całkowicie trzy dzie|nice miasta.
Wydarzenia te opisał dokładnie Tacyt, ktÓrego relacja pozwa|a nie tylko
odtworzyć rodzaje kaźni, jakim poddano znaczną grupę chrześcijan, ale
także nastrÓj nienawiści, ktÓry im towarzyszyłaB. Kiedy Nero nie mÓgł
zapobiec rozpowszechnianiu się plotki, że to on sam nakazał podpalić
Rzym, zrzucił" wÓwczas winę na chrześcijan' ktÓrzy byli powszeclrnie
znięnawidzeni. ,,Zgubny 7abobon'' (exitiabilis Superstitio) dotarł do sto.
licy z Judei. ,,Schwytano więc naprzid tych, ktitzy tę wiarę publicznie
wyznawati, potem na podstawie ich zeznail ogromne mnÓstwo innych
(multitudo ingens), i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia, ile
nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu". odium generis humani -ten zatzut
będzie powtarzany stale. Frzekonany o tym był także Tacyt, jeden z rraj.
bardziej światłych ludzi swojej epoki (pisał Roczniki w początkach II w.).
Oburzały go wprawdzie okrucieóstwo kary i wymyślne rcdza1e kaźni,
stanowiące widowisko dla ludu i Nerona, ale ,,ci ludzie byli winni i zasłu.
giwali na najsurowsze kary".

Problem prześladowaó clrrześcijan ma olbrzymią literaturę, w ktÓrej
ana|izuje się głÓwne ptzyczyny prześladowari. Można wyrÓżnić spośrÓd
nich trzy podstawowe:

1) Uznanie chrześcijaristwa za szczegÓInie niebezpieczny zabobon.
Według sformułowania Swetoniusza,,ukarano torturami chrześcijan,
wyzrrawcÓw nowego i zbrodniczego zabobonu'o 14. Superstitio noya et

malefica -_ oba przymiotniki rniaĘ groźny wydźwięk. Jak słusznie stlvier.
dził ks. M. Starowieyski, nowy przesąd budzit. obawy, gdyż d|a Rzymian
religią wiarygodną była tylko religia dawna i jedynie taka zasługiwata na
szacunek. W dodatku była to superstitio malefica-zbrodnicza, co nasuwa-
ło podejrzenie o tajemne praktyki magiczne, groźne dla ludzi. oskarżenie

o czaty pociągało za sobą surowe kary w prawie rzyrrrskim 15. Inni arrtorzy

antyczni używali rÓwnie pejoratywnych określeó chrześcijariskiego zabo.
bonu. Wędług Tacyta była to exiti(łbilis superstitio (zgubny zabobon);
w liście do Trajana Pliniusz Młodszy użył olcreślenia: superstitio prava et

immodica (niegodziwy i nieurniarkowany przesąd) 16.

2) odmawianie ptzez chrześcijan uozestnictwa we wszeikich formach
oficjalnego kultu - przede wszystkim odmawianie składania ofiar bo.
gom - w pojęciu rzymskim mogło ściągnąć na społeczefstwo rÓżne

straszliwe klęski. Stanowiło to podstawę do oskarżenia o bezboiność-
atęizm.

3) WokÓł chrześcijaóstwa wytworzyła się atmosfera powszechnej nie-
chęci społeczętistwa rzymskiego, z ktÓrego gminy chrześcijariskie były
wyobcowane, a tajemnicze obtzędy sptzyjaĘ narastaniu złowrogich plo.
tek. Oskarżano wyznawcÓw Chrystusa, np. o perfidne mordowanie nie-

mowląt i wypijanie ich krwi, o kult głowy osła i rÓine najba ziej wyszu.
kane formy lozpusty. Listę tego typu zaruutow podaje Minucjusz Feliks,
zapewne na podstawie przekazu FrontonalT.

W wieku I i II oskarŻenia chrześci1an oruz wydawane sporadycznie
wyroki śmierci miały podstawy prawne nie dość ściśle określone, polega-

jące raczej na odczuciu przez sędziaw.namiestnik w tego' co jest zgodne
lub niezgodne Z mores maioruml8. Wytyczne dla takiej polityki zawierał
list cęsarza Trajana (ok. l12 r.) skierowany do Pliniusza Młodszęgo jako
namiestnika tsityniiPontu, ktÓry prze$traszony szerzeniem się chrześci-
jaristwa nie r,viedział, czy ma stosować na więlcszą skalę represje. Na jego

wątpliwości cesarz odpowiedział w następujący sposÓb:

,,Postępowałeś, rnÓj Sekundusie, tak jak było trzeba w roztrząsaniu spraw
dotyczących tych, ktorzy zostali zadenuncjowani do Ciebie jako chrześci.
janie. Nie moŻna bowiem ustalić w sposÓb ogÓlny jakiejkolwiek śoiśle

określonej reguły. Nie trzeba ich szukać. JeśIi zostają zadenuncjowani
i jeśli udowadnia się im winę, ttzeba ich karać, ptzy czym jednak ten,
ktÓry powie, żrc mie jest chrześcijaninem, a pokaże to rzeczywiście, tzn.
modląc się do naszych bogÓw, powinien otrzymać wybaczenie, nawet
jeśli jest podejrzany co do przeszłości. Donosy anonimowę nie powirrny
znalęźć miejsca w żadnym oskarżeniu. To daje bowiem bardzo niedobry
przykład' i nie odpowiada naszemu wiokowi'" 19.

Z korespondencji Fliniusza z Traja'nern rvynika zatem, że nie było
jeszcze stałej reguĘ postępowani a z chtześcljanami, czyli specjalnych ustaw
atyclrrnześcij a{skich 20.
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Nastroje niechęci wobęc chrześcijan trwały nadal i objęły one takŹe
prowincje zachodnie, w miarę rozpowszechniania się chrześcijaristwa na
tych obszarach. W II w. istniaĘ już silne ośrodki chrześcijaristwa w Afryce
i z tych prowincji pochodzili pierwsi apologeci piszący po łacinie na prze.
łomie ll/ill w.: Tertulliar1 i Minucjusz Feliks. W 2 połowie II w. chrzęś-
cijaóstwo objęło już Galię Narbonensis, dolirrę Rodanu wraz ze stolicą
religijną tres Galliae, Lugdunum, będącego najstarszym ośrodkiem kultu
cesarskiego na Zachodzie. To właśnie w Lugdunum w 177 t. zotgani-
Zowano prześladowania chrześcijan na większą skalę. Doszło do nich
w atmosferze grozy wojen markoma skich i wzrastającego nięzado-,
wolenia społecznego. Przęśladowania ikaźit ok. 50 męczennikÓw w l.'ugdu.
num miały szczegÓlnie okrutny charakter; zginęli wÓwczas m. in. przy.
wÓdca gminy, biskup Fothinus, Starzec |iczący ponad dziewięćdziesiąt
cztety lata, piętnastoletni chłopiec Pontikus i młoda niervolnica. Blan-
dyna 21. Namiestnik prowinc.ji zwrÓcit się do Marka Aureliusza o instruk-
cje; cesaru nakazał' karać śmiercią wszystkich, ktorzy będą upierać się przy
clrrześcijaristwie: obywateli rzymskich ścinać, a innych wydawać na tozszar.
panie dzikim zwieruętom na arenie 22.

Postawa Marka Aureliusza wobec chrześcijan była w ogÓle niechętna;
jego stoicką moralność raziła gorliwość,z jaką wyznawcy Chrystusa szli
na śmięrÓ męcze ską 23. Ponadto u schyłku II w" nastawienie elity społe-
czeóstwa rzymskiego wobęc Kościoła pogorszyło się na skutek pojawienia
się w chrześcijaristwie sekty montanistÓw, ktÓra odnosiła się wrogo do
świata pogaóskiego. Pod koniec żrycia (od r. 207l2o8) zwolennikiem mon.
tanizmu stał się nawet jeden z nĄznakornitszych przedstawicieli literatury
chrześcijafiskiej, Tertuilian. .Iakkolwiek KościÓł nię aznał' nauki Monta.
nusa24, to jednak Rzymianio nie odrÓżniali w praktyce chrześcijan orto-
doksyjnych od nieprzejednanych wobec pogan montanistÓr,v. Atmosfera
wzajernnej nieufności pogłębiała się.

fronnonł sT.ĄłąEJ RELIGII GRECKo-RZYMsKIEJ

Jaką postawę wobec ofensylvy chrześcija stwa i wielkiego powodze.
nia misteryjnych kultÓw Wschodu zĄęł.a stara religia grecko-rzymska?
We wspÓłczesnych badaniach naukowych odrzuca się już na ogÓł pogląd,
że popadła ona w rilatazm i slrostnienie. W opublikowanej w 1981 r. pracy
R'. MacMullen starał się przedstawić żywotność poganizmu 25. Już, wczeŚniei
badania M. Simona i innych uczonych wykazały znaczue oźywienie i po-
głębienie moraltre pewnych nurtÓw reIigii grecko-rzymskiej. Niewielką

szansę przeciwstawienia się ideologicznego wielkirn religiom Wgchodu i chrze-
ścijaristwu mieli głÓwni bogowie rzymskiego panteonu. Ale w starej re-
ligii istniaty kulty, ktÓre miaty szansę zaspokojenia nowych potrzeb reli.
gijnych epoki - przez odpowiednią intorpretację, wyeksponowanie pro.
blemu zbawienia i pogłębienie wymagaó moralnych. Takimi bogami -zbawcami stali się przede wszystkim Dionizos - Bakchus, Asklepios -Eskulapius i Herakles - Hęrkules.

KIJLT DIo}TIZosA - BAKCłTUSA

Kult Dionizosa był od dawna związany z więrzeniami w iycie poza.
grobowe i jego misteria cieszyły się wielką popularnością wśrÓd szerokich
kręgÓw społecznych. Po represjach 186r. p.n.e.kult Bakchusa odzyskał
swoją żywotność w połowie I w. p. n. e. Zawdzięczał duŻą popularność
łatwości asymilacji z rlżnymi bogami lokalnymi. Formy zewnętrzne kultu
dorÓwnywały wspaniałością kultom wsclrodnim, a misteria miaĘ nie.
mniejszą atrakcyjność. Religia ta w okresie cesarstwa była ujęta w zhięrar
chizowane struktury organizacyjne, a stowarzyszenia kultowe, thiasoi,
|iczyty niejednokrotnie kilkuset członkÓw. Stopniowo pogłębianiu uległy
wierzenia w życie pozagrobowe zwiąZanę z kuliern Dionizosa26. W II
i III w. powstała ogromna liczba sarkofagÓw z wyobrażeniami dionizyj.
skimi; bÓg miał w ten sposÓb sprawować opiekę nad zmarĘmi i zabezpie.
czać im Życie pozagrobowe 27. Kult Dionizosa nie wyzwolił się jednak nigdy
całkowicie z pewnych elementÓw orgiastycznych i nie przeciwstawit cbrzę-
ścijaristwu programu ideologicznego, ktÓry rnÓgłby z nim rywalizować.

ASKLEPIOS JAKO BOG-ZEAWCA

Więcej szans jako bÓg-zbawca miał Asklepios, ktÓrego religia i mitologia
nie zawiera|Y nigdy elementÓw dwuznacznyclr moralnie. KuIt Asklepiosa
doczekał się w 1945 r. dobrego opracowania (zestaw źrodeł. i interpretacja),
ktÓrego autorami byli Emma i l-udwig Edelstein?g. Ptaca ta obejmuje
jednak przede wszystkim świat grecki; problemy rozpowszechnienia kultu
Asklepiosa w Imperium Rzymskim zostaĘ potraktowane bardzo skrÓ.
towo, bez uwzględnienia inskrypcji i zabytkÓw archeologicznych. Tak więc
bÓg, opiekun lekarzy i zbawca ludzkich dusz, czeka jeszcze na pełne opra-
cowanie. Frzyjęty do Rzymu juź: w paczątkach III w. p.n. e."i osadzony
na insula Tiberina, ktÓra dotychczas jest siedzib4 szpitaii, przeżywał swÓj
renęsans w II i ilI w. n. e. W okresie tym kult Asklepiosa uległ znacznemu
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pogłębieniu: traktowano go jako nie tylko uzdrowiciela od cierpie ciała,
ale wybawcę dusz, ktÓry nie opuszczat człowieka nawet w momencie
ostatecznym, tzn. wiernie towaruysz7Ą'm:uptzy śmierci i wtajemniczatw Ży-
cie pozagrobowe.

Asklepios-Eskulapius był bogiem grecko-rzymskim, ktÓrego popu-
larność w catym Imperium oparła się nawet religiom orientalnym i mogła
najdłużej tywa|izować z chrześct1ailstwem. Usunął w cieó innych bogÓw
uzdrowicieli, wielkie bÓstwa olimpijskie i przetrwat jeszcze w okresie,
kiedy władze cesarskie zakazaĘ wszelkich form kultÓw pogaóskich. Po-
pularność tę można w pewnym sensie wytłumaczyć bardzo osobistymi
więzami, jakie powstały nriędzy Asklepiosem a jego czcicielami. BÓg ten
gotÓw był udzielić pomocy każdemu - takż:e nie wierzącym w niego.
Wymagał tylko czystości, wartości moralnych od tych, ktlrzy przycho-
dzili szukaÓ uzdrowięnia w Asklepiejonie' Niewątpliwą nowością w świecie
grecko-rzymskim było, że Asklepios sam reprezentowat. najwyższe war.
tości moralne: był szlachetny, dobroczynny, kochający |udzi, odpowiadał
zatem pottzebie doskonałości bÓstwa. Ludzie wierzyli w.skuteczną pomoc
tego herosa-boga w epoce' kiedy zwątpili już w olimpijczykÓw, a uroczystości
ku ich czci poszty w zapomnienie. Asklepios pozostał bogiem bliskirn lu-
dzkim sercom 2e.

Nie był on tylko bogiem biednych, prostych ludzi. Takż:e przedstawicie.
le warstw wyższych zwraca|i się o pornoc do Asklepiosa. Tylko ludzie
bogaci i wpływowi mogli przeniesić jego kult do innych miast, fundować
nowe Asklepiejony. W świecie grecko-rzymskim zdrowie ceniono nawet
wyź:ej niż, bogactwo, to było summum bonum niezbędne dla zapewnienia
człowiekowi szczęścia, BÓg, ktÓry skutecznie |eczył' i wybawiał od śmierci,
cieszył się już dużą popularnością w okresie pełnej pomyślności paóstwa
rzynrskiego. W ,,wieku niepokoju'' popularność ta znacznie wzrosła, po-
nieważ ęorazbard,ziej widziano w Asklepiosie boga troszczącego się o duszę,
o wartości moralne człowieka, przygotowującego do Ęcia pozagrobowego.
Miał on potęgę i moc odwrÓcenia śmierci. Ale gdy okazywała się ona nie.
unikniona, Asklepios nie opuszczał swych wiernych o momencie ostatecz.
nym. Tak wierzyli wyznawcy Asklepiosa i wiara ta tłumaczy niezwykłą
popularność herosa-boga 30.

Fotęgę Asklepiosa docieniali w pełni chrześcijanie i podjęli z niln szcze.
gÓlnie ostrą walkę, co można ptześ|edziÓ w dziełach Tertulliana, Laktan.
cjusza, Euzebiusza i innych autorÓw. Postawę tę na|eŻy tłumaczyć nie tylko
faktem, że kult boga - uzdrowiciela był nadal żywy w okresię wzrostu
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chrześcijaóst:wa i fe Asklepios byt. uwaiany za zbawicię|a (określano w ten

sposÓb wielu bogÓw w okresie pożnega antyku). Dla chrześcijat dtainiąee
były podobięóstwa w opowieściach o Asklepiosie i Jezusie, ktÓry także

uzdrawiał ludzi i ratował od zarazy. obaj nieśli pomoc będącym w potrze.

bie, byli wzoręm osobistej nieskazitelności i miłości do ludzi, obaj byli
bogami-ludźml Takjak Asklepios, Chrystus był synem Boga i kobiety.

Mimo zasadniczych rcfnic (np. Chrystus gotÓw był pomagać nawet grze.

sznikorn, Asklepios wymagał czystości ducha) podobieristwa byty tak

znaczL7ę, Że batdzo niepokoiĘ chrześcijan. Początkowo lwaŻano, że te
podobieristwa są dziełem Szatana, ktÓry miał w ten sposÓb zmylić ludzi

i przedstawiÓ im ,,fałszywego Chrystusa''.
Stopniowo jednak poglądy myślicieli chrześcijariskich zmieniab się.

Zaczę\i oni uznawać, ie część' światła i objawienia została dana także po.
ganom. W koncepcji Klęmensa i innych wielkich pisarzy chrześcijariskich

Asklepicrs nie był już duohem diabelskim i fałszywym Chrystusem, jego

zadaniem był'o raczĄ danie zapowiędzi nauki chrześcijafskiej - pre-

paratio evangelica. Ta zmiana postaw myślicieli chrześcijaóskich nie ozna-

czała jednak gotowości wyznawcÓw Asklepiosa do nawrÓcenia się na chrzę-

ścijaóstwo. Wielu z niclr wytrwało w swojej wierze jeszcze w okresie, kiedy

mogli czcić swego boga tylko potajemnie 31.

Kult Asklepiosa odegrał dużą rolę w nowej religii starego świata, powo.

łarrej do życia przez Juliana Apostatę. Wydaje się, że jednym z zasadniczych

elenrentÓw,,opolu'' wyznawcÓw Asklepiosa był politeistyczny charakter

ich retrigii. Asklepios nieiądał'wyłącznośoi jak Chrystus, pozwa|ałczcićtakż:e

innych bogÓw. Ponadto jego religia nie wymagata ta1s więlkich zmian

w życiu osobistym człowieka, jakie były niezbędne dla clrrześcija.

nina.

PoPULARNoŚĆ pnz:uoBnAzoNEco
KULTU HERKULESA

Innyrn bogiem, ktÓry cieszył się dużą popularnością do korica świata

antycznęgo, był Herkules. Zdaniem M. Simona był on najpoważniejszym

rywalem chrześcijaristwaBz. Podobnie jak Asklepios był on hefosem,

człowiekiem - bogiem, a swe miejsce na olimpie wyskał dopiero po

pełnym trudÓw życiu, po męczeriskiej śmierci na stosie gÓry oeta. Mogłoby
się wydawać, że bujne, pełne przygÓd, a nawet zbrodni życie mityczne
greckiego Heraklesa nię dawało podstaw, aby można go było uznać za



wzÓr moralny, za boga, ktÓry byłby w stanie odrodzić starą religię. Jednak
juź w epoce heiienistycznej nastąpiła pierwsza faza przeobtażeri krrltu
Heraklesa, interpretacji lilozoficzno-moralnej jego postaci, alegorycznej
zaś jego dwunastu prac i innych wyczynćlw. Interpretacja stoicka uczyniła
z herosa-boga wz6t dobrego władcy, dzięki czemu kult Herkulesa odegrał
zasadniczą rolę w ideologii AntorrinÓw 33. Natorniast myśl fl|ozoficzna czyll-
nikÓw b|iższa była wierzeniom ludowyrn, w ktÓrych Herkules występował
jako bÓstwo opiekuricze biednych i wyzyskiwanyclr'

Herkules był traktowany ptzęz Warstwy niższe społecze stwa jako
obro ca sprawiedliwości, ktÓry poskromił złych, a ocalił dobrych. tsył
czazony jako bezinte1.eso]'Yny nrściciel krzywd i jako bohater niosący 1lo-
moc biednym. Maiowlliczoś(: czynÓw Herkulęsa, jego ludzki clraraktor
przejawiający się także w grzechaclr i słabościach, zb\iża|v go do ludrr.
Pomimo oficjalnych tendencji do traktowania Hęrkulesa jako boga, w wie.
rzęniach ludowych pozostał on przede wszystkim herosetn, ktÓry swe przy-
jęcie do grona olimpijczykÓw zawdzięczał' nie pochodzeniu boskienlu
(jako syn Jowisza), ale swoim czynom i trudom poniesionym dla dobra.
ludzkości 3a. Bogactwo i zł.aż'oność postaci Herkulesa pozwalaŁy rra przck.
ształcanie wyobraźeó o nim w duchu potrzeb nowej epoki i zapewrriały
wyjątkową trwałość jego kultu. M. Simon sformułował swoją opinię
w sposÓb następujący: ,,Ponieważ nie był on bÓstwem jak inne, poniewaz
był człowiekiern zanim stał się bogiem, wydaje się, że stawiał opÓr lepiej
niż większość olimpijczykÓw'' 35.

W ,'wieku niepokoju'' wytworzyła się wokÓł postaci I{erkulesa, .jallo
bÓstwa zbawjęnia i wzoru aktywnego Życia d},a dobra ludzkości, koncepcja
interpretacji jego mityczrrej biografii i czryn1w, ktÓrą można okręślić mia.
nęm heraklęologii. Świadczą o tym liczne plastyczne wyobrażenia Herkrrtręsil
z II i III w., w ktÓrych często występuje związek boga ze światem chtonicz.
nym, przedstawianie go np. z ląarzmionym Cerbęrem 36. Nowo teildcncjc
reprezentują sarkofagi zkailcaIlizIIIw. Przędsta,,,łtaj4one często dwanaścję
prac Herkulesa; jego Samego v.lyabrażają jako mędrca, ktÓry umiał się opr.zec'
pokusom i stał się wzoręm doskonałości rnoralnej 37. Sarkof,agi hęrkulel.
skie z III w. prezentuj ąprzede r,vszystkim tęnrat walki z siłami piekła i triumf
I{erkulesa nad śnrięrcią' Te elernenty rrritÓw o Herkulęsie interesolvały
szczegÓlnie R.zymian. Już Senęka interpretował zejście Herkulesa do i{ir.
dęsu nie jako dwunastą pracę herosa' |ecz jako jego czyn najw3uższej rairgi,
ukoronorvanie zwycięskiej drogi życiowej 38. Triunf Flerkulesa nad śmiercią
inspirował rzymskie sarkofagi, na ktÓrych y'ygbrażano postać leżąceg.l

boga z rysami indywidualnymi zmartego, symbolizując heroizację dion!
zyjską i szczęśliwą nięśmiertelność 89.

Na przełomie III i IV w,.zaczęł'a powstawać pogrzebowa sztuka chrze-

ścijariska, ktÓra prezentowała cykl wydarze opisanych ptzez Ewangelie.

Sarkofagi herkulejskie stanowiły dia nich paralexę i w pewnym stopniu

wzÓr artystyczny. M. Simon sądzi, źrc cuda Chrystusa odpowiadały w iko-
nografii pracom Herkrłlesaao. NiektÓre zabytki sztuki z IV t,v. wykazują
swoiste ,,wspÓłistnienie'' ternatyki chrześcija{.skiej i lrerkulejskiej. Cieka-

wym ślviadectwęm są freski, odkryte niędawno w katakumbach przy via
Latina w Rzymie. W grobowcu tynr znajdowały się sale chrześcijafskie ze

scęnami z Ewangelii i Starego Testamentu otaz sale poga skie, w ktrirych
dominował Herkulęs i jego czyny. trnterpretacja, tego zabytku, pochodzącego

z połowy trV w., jest dość trudna. Więlu badaozy sądzi, Że grobow.lcc na-

leżałdobogatejrodziny arystokratycznej, religijnie podzielonej naclrlześci.
jan i wyznawcÓw starej religii, ale wspćłż5ijącej ze sob4 w duchu totrerallcji al.

Taka postawabyła jeszcze moŹliwa przed edyktami Teociozj';sza Wiellliego.
Jakkolwiek M. Simon wi<lzi głÓwnego rywala chrześcijaristwa w l{erku-

lesie, wydaje się, ż'e je<lnak kult Asklepiosa był ulvażany przez sanryoir

chrześcijan za bardziej niebezpieczny. Rozwiązanie problemu, }<t ry
z dwÓclr bogÓw-heros rv był poważniejszym przecirvnikiem chrześcijaii-
stwa, jest w praktyce nięmożliwe' Nota bęne brakuje, jak już: wsponrtriarro

pełniejszych studiÓw nad kultem Asklepiosa w Imperium R"zymslriirra2.

Kult }{ęrkutresa był niewątpliwie bardziej atrakcyjny dla władzy cesarskiej -
także w okresię ostatnich walk ideologii poga skiej, ale to już stanowi inne

zagadnienie.
W ,,wieku niepokoju'' nastąpiło także ztaczne ożywienie starych v'.ie.

rzeri celtyckich, zwłaszcza w Galiias. Rozkwit religii orientalnych, rozr,v .!

pogłębionych nurtÓw starej religii grecko-rzymskiej i towarzyszący tym
zjawiskom stały wzrost znaczęnia chrześcijaristwa - były to problemy,

do ktÓrych musiała się ustosunkować władza cesarska. Potrzebowała ona

Zawsze oparcia religijnego, a potrzeba ta stała sięjeszcze silniejsza W oktesie
narastającego kryzysu i zachwiania się autorytetu władz rzyrnskich. W tej

sytuacji cęSarze mogliby szukać oparcia w jakirlś ,,uprzywi1ejolvatrynr''
kierunku retigijnym i starać się uczynić zeri podporę wtadzy, czylrnik
jednoczący Inrperium, ktÓremu groził proces dezintegracji - zwł.aszcza

w drugiej połowie ItrI w. Jednak cesarze tego wieku nie zdobyli się n'a wielką
i konsekwęntną politykę religijną. Jedyną prÓbę podjął Aureiian {z18-
275) lansując kult Sło ca Niezwyciężonego - Sol Invictus. W sumie

gry*'
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polityka religijna clsarzy III w. miała ptzeważLnie charaktęr kompromi-
sowy i synkretyczny wobec ogÓłu wierzeri religijnych z wyjątkiem chrzęś.
cijafistwa, ktÓre budziło cataz większy niepokÓj władz rzymskich.

-i"Tlffi^J'J#.lT',iRffił:*

W poprzednim rozdzia|e byta juŻ mowa o cotaz bardziej Życz7iwytl.
stosunku cesarzy do wielkich religii orientalnych. Zaznaczyt się on zwłasz-
cza w okresie panowania SewerÓw. Cesarze tej dynastii musieli takŹe spre.
cyzować swoją politykę wobec chrześcijaóstwa, ktÓre dysponowało już
si1ną i zwartą organizaĄą, maj4tkami i odgrywało coraz waŻniejszą rolę
w życiu intelektualnym, zwłaszcza w Aleksandrii (Klemens i orygenes).
Septymiusz Sewer czuł się zaniepokojony nadmierną |tczbą chrześcijan
i ich rosnącym znaczęniem. Do zaosttzęnia stosunkÓw między wladzą
cesarską a chrześcijanami doszło w 2o2r., kiedy to Sewer bardzo uro-
czyście obchodził Decennalia, czyli dziesięciolecie swojej władzy. W uro-
czystościach tych, celebrowanych ze szczegÓlttą wspaniałością w Afryce,
nie uczestniczyli chrześcijanie, co wywołało oburzenie tłumu i tozrvcbyaa.
W tymże roku cesarz wydał prawdopodobnie dekret zakazujący nawra.
cania się na religię żydowską i chrześcijariską. Nie godzlt on bezpośrednio
w tych, ktorzy już byli chrześcijanami, ale w nowo nawrÓconych. Gdyby
nakazy cesarskie realizowane były zpełną konsekwencją, mogłyby pociągnąć
fata|ne skutki dla dalszego rozwoju chrześciiaóstwa. W praktyce ograni-
czyty się do Aleksandrii i Kartaginy a5.

Wiadomo, żę na panowanie Sewera przypada dość znaczna |iczba
rnęczennikÓw (np. Perpetua i Felicyta w Kartaginie, ktÓrych lristorię
dokładnie pr zekazały Act a napisane przez Tertulliana). Represje dotknęły
także aleksandryjską szkołę katechetyczną. Kierujący nią Klemens opuścił
Aleksandrię w czasie prześladowa , a|e jego pÓźniejszy następca ory-
gęnes pozostał w mieście i nauczat, choć jego ojciec został stracony. Na
szczęście jednak dla chrześcijaristwa dekret Sęwera poszedł Zapęwnę w za-
pomnienie za rząd6w jego następcÓw. Sewer Aleksander traktował chry-
stianizm z pełtą sympatii Życz|iwością. WpŁyw na postępowanie młodego
władcy miała niewątpliwie jego matka Julia Mammea, ktÓra utrzymywała
bliskie kontakty z orygenesem i sprowadziła wielu chrześcijan na dwÓr
cesarski. Frywatna kaplica Sewera Aleksandra byta szczegolnym wyrazem

jego dążefr synkretycznych, do ktÓrych pragnął włączyć także chrześcija .

stwo. Biograf cesarski przekazał taką relację o pobożnym wła<icy:

''[...] w godzinach porannych spełniał obrzędy religijne w swojej do-
mowcj kaplicy; rniał tam zarlwno wizerunki ub stwionych cesarzy (rvy-

brał 3'edynie najlepszych), jak i ludzi szczegÓlnie szlachetnych, między nimi
Apoloniusza i - 

jak twierdzi historyk jego czasÓw - Chrystusa, Abra.
har:-la. orfeusza oraz innych ludzi tego rodzaju, a takź:ę wizerunki przad-
kÓrv..{6.

Znajomość religii chrześcijafi'skiej nie była zbyt głęboka u młodego

władcy, skoro na rÓwni traktował Apolloniosa z Thyany i Chrystusa (nie

mÓwiąo już o orfeuszu). Ale Sęwer Alęksander był pełen najlepszych chęci

względem chrześcijan i anulował de facto dekret Septymiusza Sewera.

KościÓł mÓgł w tym czasie nie tylko istnieć, ale posiadać w Samym Rzymie
swÓj nrajątek (patrimonium) i cmentarze podlegające bezpośrednio władzy
religijnej. Po krÓtkiej fali prześladowari, jakie objęły znÓw chrześcijan za
rząd6w Maksymina Traka (235-238), ktÓry niszczył wszystkich zwolenni.
kÓv,'zamordowanęgo Sewera Aleksandra, KościÓł cieszył się znowu wzglę.
dami rvładzy cesarskiej, gdy panowanie objął Filip Arab. Tak więc pierwsza
połowa III w. była w zasadzię pomyślna dla rozwoju chrześcijaristwa.

EDYI(T DECJUSZA I JEGO KONSEKWENCJE

Zasadnicza zmiana nastąpiła w 250 r. Cesarz Decjusz (249-25|), dą-

żący do odrodzenia wewnętrznego paristwa w duchu starorzymskich tra.
dycji i odparcia niebezpiecze stwa zewnętrznego zę Strony GoiÓw, w sy.

tuacji bardzo groźnej dla cesarstwa podjął energiczne działania przeciw
chrześoijanom. W 250 r. wydał edykt nakazujący, aby wszyscy mieszka cy
paiistwa zł.ożyli bogom uroczystą ofiarę przebłagalną w intencji cęsarza
i ociL1enia ojazyzny. Ta uroczysta supplicatio miała obowiązywać w całym
Impelium, a specjalne komisje czawały nad wypełnieniem obrzędÓw i wy-
dawały zaśyviadczenia tym, ktorzy zł'oŻy\i przepisane ofiary. Tę libelli
były zatem świadeotwęm lojalności ł7. Uzyskanie takiego dokumentu
nie nasuwało żadnych trudności poganom. Żydzi byli oficjalnie zwolnieni
z tego obowiązku; edykt Decjusza był' zatem w praktyce wymierzony prze-

ciw chrześcijanom. Ręalizowanie jego postanowie zaleiało w znacznej
mierze od gorliwości władz miejscowych. Prześladowania jednak objęły
całe lrnperium; a ze szczegl|ną zaciekłością ścigano chrześcijan w Azji
i Af,ryce. W samym Rzymie sądzony ptzed cesaruem i stracony został
biskup Fabian a8.
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Jakkolwięk trudno jest obliczyć liczbę tych chrześcijan, ktotzy poddali
się nakazom cesarskim (tzw, lapsi),jak rÓwnież liczbę rrręczennikÓr,v, dzieło
Decjusza nie przyniosło oczekiwanych skutkÓw. Sam cesarz zginął na polu
bitwy pod Abrittus w 251r.

Po paru latach spokoju dla chrześcijan nowe maso\rye prześladowania
zorganizował cesatz Walerian, wydając edykty przeciw chrześcijanom
w 25,I i 258 r. W edyktach tych chrześcijanie zostali już nazwani po imie-
niu. Fierwszy edykt przewidywał wygnanie, drugi zaś karę śinierci dla
duchownych, ktorzy odprawiali zakazane nabożeóstwa. Nowością posta-
nowieir Waleriana tlyło uderzenie przede wszystkim rv i<ler chrześcija ski.
Przęśladowarria były powszechne i krwawe; w ich wyniku stracono kilku
biskupÓw, w tym bislcupa Kartaginy' Cypriana i biskupa rzymskiego,
Sykstusa II. Dobra Kościoła były konfiskowane' co miało podreperorvać
pusty skarb pafistwaa9. Klęska Waleriana w walce z Persanri, ktÓrzy wzięli
cesatza do niewoli (260 r.), położyła na razię kres prześladowaniom.

Syn Waleriana, Gallienus, wydał edykt tolerancyjny wobec chrześcijan
i nakazał' zwrlcić im miejsca kultu oraz cmentarzę. Był to jednak Ze Strony
cesarza akt głÓwnie o politycznym znaczęniu. Jego polityka religijna dą.
Żyła do odrodzenia starych kultÓw greckich i rzymskich, nawiązywała
do wzorÓw danych przez Augusta. Bardzo trudna sytrłacja zewnęttzrla
zrnuszała Galliena do szukania kornoromisÓw.

PoLITYKA REr'IGIJNA Af,IrłEI-IANA

Jedynym cesarzem III w., ktÓry zaproponował Imperitrm f,{zymskicmu
nową religię, był Aurelian (270__275)' Pragnął on podporządkor,l,.ać
wszystkie kulty pogafiskie najwyżSzemu bÓstwu, jakim stało się Słoóce
Niezwyciężone - ^Sol Invictus, Miało ono być czynnikiem jednocz4cyrn
Imperium, ktÓrego gratlice Aurelian zdotał' przywrÓcić prawie w dar,vnym
kształcie. Wynosząc Sol Invictus na pierwsze miejsce w panteonie rzynskirn
Aurelian wykorzystał wielką popularnośÓ żnych krrltÓw solarnyclr:
Mithry, Baala, lokalnych bogÓw solarnych Fannonii i innych prorvincji
rzymskich 50.

Dla Słoóca It{iezwyciężonego ustanowiono specjalne kolegiurn kapłaó.
skie: pontifices Dei Solis (n.azwa była taka sama, jak najważniejszcgo
kolegium religijnego Rzymu). Wspaniała świątynia nowogo bÓstr,va zo-
stała det1ykowana w 274 r., w dniu mitycznych narodzin Sło ca' rzrl.
25 grudnia. W systemie religijnyrn Aureliana były już pe\Ę/ne elemcirty
monotęizmu, a1e przede wszystkirn była to prÓba połączenia tradycjl

starych więrzęi.l' z nową religijnością epoki, pomyśiana jako czynrrik jedno.
czący trmperium. Refornra religijna nie pociągnęła za sobą nowej fali
prześladowa chrześcijan. Nagła śmięrć ,Ą.uręliana w 2]5 t. potożyła koniec
jcgo polityce religijnej.

KoNcEPcJA RELIGIJNA WŁADZY TETRARCHÓW

Nową i konsekwentną politykę religijną podjął eesarz Dioklecjan,
trvÓrca koncepcji rząd6w cztętęęh cesarzy (tetrarchia). W koncepcji tej
cesarze' wywyższeni ponad ogÓł ludzi i odgraniczeni od nich wyszukanym
ceremoniałem dworskim, nie byli sami bogarni. Byli jednak wybraócami
bogÓw znichzrodzonymi - diis geniti: Jowisza i Herkulesa. Starszy rangą
spośrÓd AugustÓw, tzn. Sam Dioklecjan, nosił przydomek lolias, jako
rvybraniec .Iowisza, pośrednik między najwyższym bogiem rzymskiego
panteonu a ogÓłem ludzi. Drugi August, Maksymianus, nazywał się Her.
culius, czyli wybranięc }Ierkulesa. Więzy między Augustami i ntższymi
tangą Cezarami opierały się na tym ,,pokrewieristwie'' religijnym, jedrra
linia wywodz'Ila się od Jowisza, druga od Herkulesa, ktÓry był mitologicz.
nym Synem Jowisza. Dobrany do wspÓłpracy ptzęz Augusta Dioklecjana
Galol"iusz nosił przydomek lovius, natomiast Cezar Maksymiana, Kon.
stilncjusz Clrlorus, stał się lIerculius. WybÓr bogÓw, opiekunÓw tetrarchii,
dokonany został w kręgu starorzymskiego panteonu. Dioklecjan zręzyg.
rrował z wykorzystania potęgi kultÓw solarnych, na ktÓrych oparł się Aure.
trialr, nie wykorzystał takŹe sił rrrithraizmu. Nie d4żył do utożsamienia się
z b<istwenr, jak Kommodus i Heliogabal. Panujący nie był bogiem; w epoce
lrowej mentalności religijnej występował jako pośrednik między światem
bogÓr'v i ludzi, kt'Ótzy winni byli cesarzowi takie posłusze stwo jak bogu.
I{oncepcja ta była umocnieniem absolutyzmu, cesarz otrzymywat władzę
orl bogÓw i tylko przecl nimi był odpowiedzia|ny. On sam clobiorał sobie
rvspÓ.lrządcÓw i następcÓw, a czyn1ł" to z inspiracji boskiej'1.

OS..[,Ą'TNIE wlEI,KxE PR'ZaŚI,ADoWĄN{A
CHRZEscIJA.}.ł.

I}iclkiec.jan nie nrÓgł tolęrować chrześcijaristwa i manicireizmu, nowej
synk.ret5lcznej retrigii por,vstałej w Fersji w drugiej połowie ItrI w., bowiem
obię tę religie tlyły sprzęcznę z jego dężeniami uni{ikacyjnymi, opartymi
i]a steforzymskiclr tradycjac]r. lVcześniej (zapewne lv 296 r.) tetrarollowie
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podjęli zaciekłą walkę z wyznawcami manicheizmu, ktÓrry byli slcazy-

wani na śmierć, a księgi ich spalono. Następnie rczpoczęfu się masowe
prześladowania chrześcijan, największe i najgroźniejsze w dziejach Ko-
ścioła; ich podstawą prawną byĘ edykty cesarskie wydane w 303 i 304 r.
Większość badaczy uwaia(w oparciu o relacje Laktancjusza i Euzebiusza)"
Że spiritus nloyens tych prześladowari był Cezar Ga|etiusz, wychowany w at.
mosfęrze fanatyzrnrr religijnego wśrÓd armii nad Dunajem. Zdołał. on
przekonać ostrożniejszego Dioklecjana, ktÓry ruądząc prowincjarni Wsclro.
du zdawał sobie w pełni sprawę z slły, jaką stanowiło chrześcijaóstwo.
Przygotowanienr do ,,wielkiego prześladowania'' stało się w latach 300-302
oczyszczenie szeregÓrv armii i kadr urzędniczych z chtześcijarr; służbę
neogli pełnić tylko ci, ktorzy złoŻyli ofiary bogom.

GłÓwna fazaptześladowa opierała się na czterech edyktach t,et'rarchÓw.

Fierwszy, wydany na początku 303 r., nakazywał. burzenie kościolÓw,
konfiskatę i niszczenię ksiąg chrześcijafiskich otaz ptzedmiotÓw liturgicz.
nych, zabraniał zbięrania się na naboże stwa. Edykt godził przede
rvszystkim w arystokrację i urzędnikÓw, natomiast tolerował chrześci.
jaristwo jako wiarę prostych ludzi. Drugi edykt 303 r' nakazywał uwięzić
całę duclrowieristwo, ale nie ustanawiał jeszcze kary śmierci. Trzeci edykt
zapewniał wolność tym chrześcijanom, kt5tzy wyrzekną się swojej wiary;
o p orn ych sk azy w ał n a tortu ry. Cz:w ar ty, naj gt oźniejszy edykt wyd any w i o s n ą
304 r., prawdopodobnie był dziełem Samęgo Galeriusza. Wracał do prc-
cedury Decjusza i skazywał na śmierć lub cięzkie roboty w kopalrriach
wszystkich, ktorzy nie złoią ofiar bogom.

Nasiienie prześladowari było największe na Wschodzie, na obszaraclr
podiegĘch władzy Samego Dioklecjana (zwłaszcza w Egipcie, Falestynie
i Syrii) oraz w naddunajskiclr prowincjach będących pod zarządem Gale.
ritlsza, gdzie chrześcijaristwo było mniej rozpowszechnionę. Na tych tere.
rra.clr clobirodziło do nrasolvych egzekuoji. Stosunkowo najlepsza sytuacja
była w Ga1ii i Erytanii, ktÓrymi zaruądzał Cezar Konstancjusz. Zastoso.
wał on tylko postarrowierria pierwszego edyktu, tzn. zatz4dził burzęnie
budynkÓw sakralnycir. V/ Italii, IJiszpanii i Afryce, ktÓre były pod rvładzą
Augusta Maksyrniana, prześladowania były gwałtownę' ale skclóczyły się

znacznię wcześniej nii na Wschodzie. Najłvięcej zachowało się wiadomości
o Afryce' w ktÓrej było zarÓwno di;żo męczennikÓw, jak odstępc'5w (tra-
dycja chrześcijariska określała ich mianęm traditores)'z'

Nowym zjawiskiem, jakie wystąpiło w czasie tyclr wioIkiclr ptześ|a.
dowari, była pclstarva niższych funkcjonariuszy paóstwowych, czy zwykłyclr

pogan' ktotzy niejednokrotnie osłaniali chrześcijan lub nawet im poma.
gali. Na ogÓł to już nie |udż:ądat',,chrześcijan dla lwÓw'' (jak było w cza-
sach Tertulliana), prześladowania byty przeważrrie inspirowane i nakazane
odgÓrnie, choć z'darzały się także inic.jatywy oddolne. Gdy zmieniło się
stanowisko wtadzy cesarskiej, prześladowania ustaĘ. Zmiana nastąpiła
najpierw na Zachodzte, gdzie doszli do wtadzy nowi cesarze. Na Wschodzie
prześladowania trwały do 311 r. -w praktyce z przęTwą do 3|2 r., bo
u.znowił.je po śmierci Galęriusza jego następca, Maksyminus Daja, fana-
IyCZny wrÓg chrześcija stwa. Ciężko chory Galeriusz, cierpiąc straszliwe
męki' podyktował w imieniu tetrarchÓw tekst nowego eriyktu, ktÓry pozwa.
lał chrześcijanom wyznawać ich religię i wznieść z powrotem kościoły.
Chrześcijaristwo stało się w 311 r. religio licita. Jego wyznawcy winni
z wdzięczności, w rnyśl edyktu, modlić się za pomyślność cesarzy i paóstwa.
Zapewne nie modlili się dość gorliwie za Ga|ęriusza, ktÓry umarł w parę
dni po wydaniu tej decyzji 53.

Edykt 31| r. oznaczał,,wspÓłistnienie''. Spotkanie mediolaóskie no-
wych AugustÓw, Konstantyna i Licyniusza, w 3l3 r., przechyliło sza|ę na
Stronę chrześcija stwa. Dalszy bieg wypadkÓw wykracza jużl znacznie
poza zasięg chronologiczny tej pracy. Niezbędne jest tyiko zasygnatizo-
r,vanie pewnyctrr problernÓw celern lepszego zrozumieiria przedstawionych
,Cotychczas wydarzeri i zjawisk.

, 
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W okresie panowania Konstantyna Wielkiego chrześcijłróstwo nie
stało się jeszŁze religią panującą, choć ten mylny pogląd pokrrtuje nadal
w proglama,ch szkoirrych' Konstantyn niewątpliwie daruyŁ sympatią chrze-
ścijailstwo, choć trudno jest ustalić datę jego pełrrego nawrÓcenia5a.Przez
dŁuższy okres cesarz wahał się między wYborern najwyiszego boga, pro.
tęktora Imperium. Eliski był mu zwłaszcza kult Sol Invictus; świętowany
siÓdmy dzie tygodnia został nazwany dies Solis (stąd ang. Sunday i niem.
Sorultag), tr(onstantyn piastował nada1 stanowisko pontifex maximus,
ktÓre przetrwało jako atrybut wł'adzy cesarskiej do 379 r. KościÓł chrześci.
jaóski nie tylko rozwijał. się swobodnie, ale już w 313 r. odzyskał utra.
cone rnajątlri, stopniowo zaś wzrastał w nowe bogactwa i ptzywi|eje. Za
pozycję uprzywilejowaną musiał jednak zaptacić Konstantynowi wysoką
cenę, uznać swoisty protektorat cęsarza) ktÓry ingerował dość często
w wewnętrzlle Sprawy Kościoła. Najważniejsze jest, że Konstantyn aznał'
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siebie za wybrarica Boga chrześcijariskiego, pośrednika między Bogiem

a ludźmi. W ten sposÓb została zmodyfikowana koncepcja religijna Dio-
klecjana, ktÓrą można było łatwo przystosować do potrzeb monarchii
chrześcijariskiej 55.

Chrześcijanami byli wszyscy następcy Konstantyna' chociaż niektÓrzy

z nich (jak Konstancjusz II) sprzyjali arianizmowi' uznanemu przez SobÓr

w Nicei (3f5 r.) za hereĄę. PrÓbę przywrÓcenia starej religii podjął Julian
Apostata (361-363), wychowany jako chrześcijanin, atre sprzyjający odro-

dzeniu pogaristwa' Fo objęciu władzy cesarskiej ujawnił on swÓj program.

obejmował on zarÓwno reotganizację starych kultÓw, ktÓre zostały ujęte

w scęntralizowane formy organizacyjne na wzÓr Kościoła chrześcija -
skiego, jak i ich odrodzenie ideologiczne. Religia Juliana miała charakter

synkretyczny) a na jej treść wpłynęła zarÓwno filozofia neoplatoriska, jak
też (mirno woli cesarza) chrześcijaristwo' ktÓre wywarło wpływ rra koncepcję

ideologiczną dawnych bogÓrv. Stosunek Juliana do chrześcijaristwa u]egał

zaostrzęniu w trakcie rząd6w, ktÓrych początek charakteryzowała jeszcze

tolerancja. Przejście do polityki zdecydowanie wrogiej chrześcijaristwu

przerwała nagła śmierć cesarza 56.

zwALczAME RĘT-IGII PoGAŃsKIcH

Chrześcijaristwo stało się religią panującą za rządow Teodozjusza

Wielkiego (3"19-395). Panujący na Zachodzie cęsarz Gracjan zrzekł się
stanowiskap ontifex maximus, a Teodozjusz w ogÓle nie przyjął tej godrrości.

w 381 r. usunięto ze stanowisk urzędowych wszystkich pogan i chrześcijan

lreretykÓw. w 382 r. na rozkaz Gracjana wyniesiono z sali posiedzeri se-

natu posąg bogini Wiktorii, co wywołało oburzenie znacznej części społe-

czeristwa, zwłaszcza arystokracji miasta Rzymu. Wcześniej jui zakazano

rlżLnychobrzędÓw publicznych o charakterze pogariskim, tolerowane jednak

było składanie ofiar w domach prywatnych. Edykty TeodoĄusza z 39|

i 392 r. zakazały wszelkich form starego kultu, nawet spalenia kadzidta

lub wylania odrobiny płynu ku czci Lar6w czy Geniusza. Pogafstwo

znalazto się poza ptraw m' atakŻę domy prywatne zostały poddane kontroli
władzy. Niszczono wszelkie świątynie dawnych bogÓw i ich posągi;

w 391 r. grupa fanatycznychchrześcijan zburzyła sławny Sarapejon w Alek-
sandrii. Wszystkie instytucje związane ideologicznie ze światem dawnej

religii były skazano na obumarcię. Tak więc np. w 393 r. nie odbyły się
juŻ igrzyska olimpijskie, choć nie zfiatny bezpośredniego nakazu cesar.

skiego w tej sprawie 57. Sama Olimpia i Eleuzis zostaly straszliwie zntsz-

czone w czasie najazdu WizygotÓw na Grecję w 395 r.58.

Ostatnią krÓtkotrwałą prÓbą oparcia władzy cesarskiej na tradycjach
starej religii była uzurpacja cesarza Eugeniusza na Zachodzie. Wdjska
jego' walczące pod hasłem Hercules Invictus, zostały pokonane w 394t.
nad rueką Frigidus przez armię cesalza Wschodu, Teodozjusza. Połączyt.

on na krÓtko władzę nad wschodnią i zachodnią częścią Imperium i ostat.
tecznie utrwalił dominującą pozycję ortodoksyjnego chrześcijaóstwa.

Wyznawcy starej religii ufrzyma|i się najdłużej na wsi (stąd pagani

od pagus ss;-niejednokrotnie przetrwali oni upadek zachodniego ce-

sarstwa rzymskiego. Tak np. w Galii pod rządami MerowingÓw zwa|cza.

no jeszcze wierzenia pogariskie wśrÓd więśniakÓw. Ludność miast podle.
gała chrystianizacji szybko, zwłaszcza w IV w. pod wpływem przykładu
eęsatza i dworu. W samym Rzymie tzw. opozycja pogariska utrzymała się
stosunkowo długo i zdarza|i się tam jeszcze w V w. (po edyktach Teodo.
zjusza) sympatycy pogaristwa, chociaŻ ptzewainie oficjalnie byli oni chrzę-
ścijarrami. Wobec silnego nacisku ze Strony autokratycznej władzy ce.

sarskiej historykowi truclno jest ustalić bodaj w przybLiżeniu, ilu było w tej

epoce prawdziwych chrześcijan' a ilu pozornie nawrÓconych.
Umiłowanie kultury antycztej wiązało się nadal często z przywiąza.

niem do starej religii. W miarę coraz silniejszęgo przęnikania spuścizny
kultury staroż,ytnej do świata chrześcijariskiego łatwiej było być jedno.
cześnie chrześcijaninem i miłośnikiem tradycji antycznych. Wbrew jednak
poglądom Tadeusza Zieliriskiego kultura klasyczna nie była prawdziwym
Starym Testamęntem chrześcija stwa. Przedstawiony w tej książce zatys
reiigii świata rzymskiego winięn ukazać, jakzrlŻnicawany i ,,rÓżnobarwny''
był obraz kultÓw' wiqze i rytuałÓw ludÓw Imperium. Chrześcijaristwo
lvprowadziło nie tylko konsekwentny monoteizm w miejsce politeizmu,
a|e dąży|o do monizmu świata, podporządkowanego jednej wielkiej idei,
tak odmiennej w swej istocie od pojmowania religii przez ludzi wyrosłych
w kulturze antycznej i przywiązanych do jej rÓżnorodności.
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logie świata'', Warszawa 1980.

a Por. E. o. .Iames, Starożytni bogowie. Historia rozwoju i rozprzestrzenienia się
religii starożytnycll na Blis|cim Wschodzie i we wschodltiej części basenu śrÓdziemnomor.
skiego, Watszawa 1970. M. Popko' R?Iigie starożytn,ej Anatolii, Warszawa 1980.

6 E. Zrvolski, Choreia. Muza i fuistwo w religii greckiej, Warszawa 1978.
6 J. Farandowski, Mitologia, Warszawa 1960, R. Gravos, Mity greckie, Warszawa

t974, M. Pietrzykowski, Mitologia starożytfiej Grecji, Mitologie świata, Warszawa 1978.
7 M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1978' A. Krawczuk, Mitologia starożytnej

Italii, Mitologie ślłłiata, Warszawa 1972.
8 Por' J. Rosen-Przewotska, Religie Celttjw, Warszawa 197|, J. Gąssowski, Milo-

logia CeltÓw, Mitologie świata, Wa.rszawa 1978.
9 M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaitstwa. I_IV w, (La civilisation de

l'antiquitć et ie christianisme), Warszawa 1'979, pol. także Ch. N. Cochrate, Chrześci.
ja stwo i kultura antyczna, Warszawa 1960.

10 Taki charakter ma np. interesujące opracowanie J. H. w. G. Liebeschuetza,
Continuity and Change in Roman Religion, Oxford t979, kt,6re daje historię oficjainej
religii rzymskiej od I w. p. n. e. do III w. n. e. na podstawie wnikliwej analizy źrÓdeł
literackich' Por. także J. Scheid' La religione a Roma, Roma _ Bari 1983 i nowsze zmie-
niolre wydanie tej lcsiążki: Religion et pićtć d Rome, Paris 1985'

11 J. Toutain, Les cultes paiens dans l'empire romain, t. 1-3, Paris 1907-1917.

12 R. MacMullen, Paganism in the Roman Empire, New Haven * London 1981,
autor operuje przykładami głÓwnie z wschodniej części Imperium.

13 E. R. Dodds, Pagan and Christian in an Age of Anxiety, Cambridge 1965.
l{ J. Ferguson, The Relieions of the Roman Empire, I.ondon 1974, Tfil książki

mÓgłby sugerować treść zbliź:oną do załozęft niniejszej pracy' ale tematyka pa zupełnie
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15 Jego podstawowa praca Les religions orie.ntales dans le paganisme romain, Patis
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16 Na uwagę zasfugują z\iaszcza Brace: J. Gagć, Apollon rotnain: essai silr le culte
d,Apollon et le dćveloppement du ,,ritus graecus'' d Rome, des origines d Auguste, Patis
1955' R. Schilling' Za religion romaine de Vćnus, depuis les origines jusqu,au temps d,Augu.
J'e, Paris |954, H. Le Bonniec, .L e crthe de Cćrćs d Rome, des origines ii Ia fin de Ia Rćpu-
blique, Paris 1958. Do tej pory brak monografii o kulcie Dia,ny, poświęcono jej tylko
kilka artykułÓw.

r7 G. Wissowa , Die Religion und Kultus der Ri)mer,wyd,2, Miinchen 1912. W pewnym
stopniu kontynuacją metody badari Wissowy jest praca K. Latte, RÓmische Religions.
geschichte, Miinchen 196o' chociaż autor wykorzystał skrupulatnie nowe źr dła epi.
graficzne i archeologicme.

18 Ich ukoronowaniem jest praca: G. Dumćzil, La religion romaine archaique,Paris
1966. Nowszę i zmienionę jej wydanie w tłumaczeniu angielskim: Archaic Roman Re.
ligion, t. 1,2, Chicago 1970.

19 Uprzywilejolvana jest epoka AntoninÓw dzięki wnikliwej pracy J. Beaujeu, La
religion romaine d l,apogće de l,empire, v. 7. La politique religieuse des An,tonins (96_
l92) ' Paris 1955. Brak jest opracowari poświęconych całokształtowi polityki religljnej
dynastii jttlijsko-klaudyjskiej i FlawiuszÓw. Dla epoki SewerÓw dysponujemy 1ylko
już mocno przestatzałym opracowaniem: J. Rćville, La religion d Rome sous les
Sćvłres, Par'is 1886.

20 Nieliczne opracowania tego typu: G. Charles-Picard., Les religions de I'Afriqtue
antique, Paris 1954, M. P. Duval, Les dieux de la Gaule, Faris 1957, M. Henig, Religion
in Roman Brilain, London 1984.

21 J. Zając, Kulty religijr-re społeczeóstwa rzymskiej prowincji Noricum w okresie
wczesnego cesarstwa (I-III w.), Toruri 1975 (maszynopis rozprawy doktorskiej); J. Ton-
dęl, Instytucja Augustales w prowincjach naddunajskich w okresie wczesnego cesalstwa
rzymskiego, Toruri 1978 (maszynopis rozprawy doktorskiej); M. ZiÓłkowski, Kulty
religijne lzymskiej prowincji Bry'tanii w okręsie wczesnego cesarstwa (I_III w. rr. e.),
Toru 1982 (maszynopis rozprawy doktorskiej).

Pewną pomoc stanowiĘ także niektÓre prace magisterskie opracowane na semina-
rium historii starożytnej UMK w Toruniu.

22 Taki zakres chronologiczny obejmuje praca J. Le Gall'a, La religion romaine
de l,ćpoąue de Caton l,Ancien au rćgne de l,empereur Commode, Paris 1975. Autor uza.
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1 Taki pogląd reprezentowali m' in. Th. Mommsen, G. Wissowa i F. Cumont,

por' J. Scheid, Religion et pićtć d Rome, Paris 1985' s.,7-|4,
2 Por. R. Mttth, Vom Wesen rtimischer ,,religio", ANRW II, 16, I, Berlin 1978,

s.290-354.
3 Cic. De nat, deor. II, 3,8 (w tfumaczeniuW.Kornatowskiego) ,..aut si conferere
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a Cic. De nat. deor. III, 2, 5.
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mierza przez lud Izraela po wyjściu z Egiptu była niemożnośś znbaczenia Ziemi obie-
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6 Polib. VI, 6-8 oraz 9-12.
1 Sa||. Con. Cat' 12,3, por. R. Muth, op. cit. tozdz. I, l ,,Das hohe religiÓse

Selbstbewusstein der Rtimer"^ s. 291--298.
8 Por. H. Stiet, Augustusfriede und rÓmische Klassik, ANRW II,2, 1975, s. 3_54.
0 Tertull. Apol. 25, 2.,. Romanos pro merito religiositatis (vel religionis) diligentis-

simae in tantum sublimatis elatos ut urbem occuparint...
10 Min. Felix, Octavius 6, 2, w tfumaczeniu M. Szarmacha.
11 Ibidem, 25, l--:7.
12 lbidęm, 25,7: Igitur Romani non ideo tanti, quod religiosi, sed quod inpune gacri.

Iegi.
13 J. Scheid, Le dćlit religieux dans Ia Rome tardo-rćpublicaine Iw:! Le dćlit reli.

gieux dans la citć antique,Table ronde, Rome 6-7 avril 1978, Rome 1981' s. 1l7_l71.
Por. tegoż, Religion s. 22-36.

la J. Scheid, Le delit, s. 122-124.
15 lbidem, s. 143, 144.
!6 Liv. f9, 19, por. J. Scheid, Le delit, s. 138-140.
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18 Cic. Pro Flacco 28, 69, por. J. Scheid, Religion, s, 17--22.
le Liv. 39, 1.3, 14, J. Scheid, Religion, s. 2A, 21.
20 Plutarch' Moralia (wytor)' tłum' i komentarz Z. AbramowiczÓwny, Warszawa

t977, s. 107-128.
21 Por' ks' Marek Starowieyski, Pisarze poga scy II w. o chrześcijanach, ,,Plzegląd

Powszechny'' 1 (1985)' s, 20,21;2 (1'985), s' 181-185. Opartą na gruntownej wiedzy po-
lemikę z oskarżeniem chrześcijan o ateizm podjął w r. |77 Atenagotas z Aten, Prośba
za chrześcijanami,zwłaszszapar. 4-30 (wyd. Warszawa 1985 w tłumaczęnirr St. Kalinkorv-
skiego).

2' Apul' Apol 56, tfunr. J. Sękowski, por. M. Stalowieyski, op' cit., 2 (1985)' s. 185'
I 86.

23 Por. E. Wipszycka, o chrześcijałlstwie antycznym. Co w naszych sądach wymąga
zmiany. 

"MÓwią 
Wieki'' 1985, z. 1, s, 22,23.

2a Cic. De nat. deor. II, 28,71. Cicero ko czy swÓj wwÓd na ternat pochodzenia
sł6w religiosus i saperstitiosus następująco: ,,W ten sposÓb stało się, że z dwÓch słÓw
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<<zabobonnp> i <<religijnp _ pierwszy ozfiacza rzecz naganną, a drugi chwalebną''
(op. cit.,72).

25 Por. E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indoeuropćennes, t. f, Pouvoir,
droit, religion, Paris 1969, zwłaszcza ch. 7 ,,Religion et superstition,,, s.265_279, S, Ca|.
derone, Superstitio, ANRW I, 2, 1972, s. 377-396, J. Scheid, Religion, ch. 5, ,,La reli-
gion subjective,,,s, |29_|47, gdzie autor daję interesującą analizę przedmiotu, ewolucję
pojęcia superstitio, a takźrc omÓwienie nowszej literatury.

26 Plut. superst,2, w tłum. Z. AbramowiczÓwny.
3? Ibidem, 3.
s Cytuję trafne sformułowanie ks. M. Starowieyskiego, op. cit.' 2 (l98fl, s. 2l.
2e Plut. Superst, 12.
30 Ibidem, 8.
31 Por, E. Wipszycka, op. cit., s.23.
33 Suet. Nero XYL
33 Na te aspekty religii rzymskiej zwrÓcił sfusmie uwagę R. MacMu|len,Paganism

in the Roman Empire, New Haven-London 1981.
3a Plut. Superst. 9.
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r Por. B. Cardauns, Vato und die riimische Religion. Zur Theologie, Wirkungsge'
schichte und Leistung der ,,Antiquitates Rerum Divinarum", ANRW II, 16, 1, 1978,

s. 80-103.
g Por. A. Krawczuk, Mitologia starożytnej Italii (Mitologie świata), Warszawa

1982, s. 12-15.
3 Tak np. T. Zielióski, Religia rzeczypospolitej rzymskiej,i. |,2, Warszawa-KrakÓw

t933,1934, uważał Owidiusza za auttora niepewnego.
ł Pełnej rehabilitacji Owidiusza jako źr dła do historii rzymskiej religii podjął

się R. Schilling, ovide interprćte de |a religion romaine, REL 46' 1968' s. 222-235:
R. Schilling, Rites, cultes, dieux de Rome, Paris 1979, s. 1l--22. Por. W. Fauth, Rtimische
Religion im Spiegel der ,,Fasti" des Ovid, ANRW II, 16, l, 1978' s. 104-186.

6 Por. P. Boyancć, La religion de Virgile, Paris 1963.
o H. J. Rose, Ancient Roman Religion |wtl Religion in Greece and Rome, Loqdon

1959, s. 161.: ,,The Romans, like the Melanesiąns (and Polynesians) of modern times,

believed in <<a supernatural power of influence>>, which they called numen, plural numina.

This word... woilld appear to have developed the sense of <<result of action, sign of a force
or power at work>>. Until the time of Augustus it never is used to me(rn any personal or indi-
vi łal god. But it is something which gods posses,,,

? T. Zielióski' Religia, s, 124.156.
8 Wydanie poprawione w tfumaczeniu angielskim, Archaic Ronwn Religion, Chi-

cago 1970.
g G. Dumćzil, RRA, s. 33-45. Autor podsumował swe tozwazania: ,,En rćsumć,

numen est inapte d remplir le rÓle dont H.r. Rose l,a chargć' Les emplois anciens, comme

!'ćtymologie, attestent au contraire la primautć du concept de dieu personnel: pendant des

sićc|es, numen n,a ćtć que numan dei, la volontć exprimće d,un tcl dieu,,, s,M'
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10 RRA, s. |47-_279. G. Dumćzil poświęcił już poprzednio temu problemowi kilka
studiÓw, jak.. Iupiter, Mars, Quirinus et Janus, RHR 139, 1951, s. 208_-2t5, rupiter,
Quirinus et Janus et les trois fonctions chez les poćtes latins du Ier sićcle av. J'.C., REL
29, 1951, s. 318-330, lupiter, Mars, Quirinus, Torino 1955.

11 G. Wissowa' RKR' s.23. Rolę archaicznej trÓjcy rzymskiej negował K. Latte,
RRG' s. 1"l'3_120. Autor ten lzna| za fałszywe wszystkie świadectwa, ktÓre mÓwią
o Salii Quirini.

1l G. Dumćzil, RRA' s. ll4 neguje identyfikację Kwirynus.Romulus. Inaczej:
D. Porte, Romulus-Quirinus, prince et d.ieu, dieu des princes. Etude sur le personnage de
Quirinus et sur son ćvolution, ANRW Il, 17' 1' 1980' s. 300-342.

13 Por. J. Le Gal|, La religion romaine de l'ćpoque de Caton l,Ancien au rćgne de
l,empereur Commodc, Paris 1975 (dalej RR). Teorię G. Dumćzila bardzo wysoko ceni
R. Schilling' I,a situation des ćtudes relatives d la religion romaine de Ia Rćpublique (1950- .
1970), ANRW I,2, 1972, s. 328--332.

14 G' Dumćzil' RRA' s. 63-67.
15 G. Dumćzil' RRA' s. 67_98, por. J. Le Gall' RR' s,26,27. Pojęcie rzymskiej

mitologii jako wczesnej historii Rzymu przy1ął' także M. Grant, Mity rzymskie, War.
szawa 1978.

'u Aug. Civ. D. IV' 8 (w tłumaczęniu W. Kornatowskiego).
tt Hor. Epist. [, 2, 1,83.
18 Por. T. Zieliiski, Religia, s. 156-164.
19 w 218 r. p. n. e. Xviri sacris faciundis zarządzili m. in. uroczystości ku czci Ge-

niusza ludu rzynskiego, Liv. Xfl., 62,9.
20 Servius ad Aen. Y,95.
21 Ovid. Fasti Yl, 291.
22 Plautus, Kupiet' 83$ przeklad G. Przychockiego.
23 Liv. I,55, Aug. Cii. D.V,21, Festus 160 L, Ovid. FastiII,667 sq. Gellius XII,6,

Servius ad Aen. IX,446,
9a Florus, Epit.I, |,7 (w tłumaczeniu I. Irwandowskiego). Wersję o oporze Termi-

nusa i Juwentas podają ponadto: Liv. I periocha Ia, ibidem v, 54, 7, Dion. Hal' III
69' 5. Ishieje jęszczetrzecia wersja mitu o oporze Marsa, Terminusa i Juwentas (Aug'
Civ. D.IY,23). Dyskusję na temat tych źrÓdet podają: G. Piccaluga, Terminus. I seglli
di confine nella religione romana) Roma 1974, s. 193, 194, oraz M, Jaczynowska, .Le

cultb de Ia dćesse Iuventas et les associations de la jeunessc romaine' AUNC, Historia
XIII, Toruri 1979, s. 21,22.

25 Dion. Hal. III, 65, 5, Plin. Nat. Hist. )OOff, 108.
26 Por. H. J. Rose, op. cit., s. 191-194.
2t Por. Ovid. Fasti II, 553.
2" O Marsie por. U. W' Sclrolz, studien zum altitąlischen und altrijmischen Marskult

und Marsmythos, Heidelberg 1970, oraz U. Bianchi, Gli dei delle stirpi italiche Iw:.) Popoli
e civiltd dell,Italia antica, YII, Roma 1978' s. 19,1_264, 

^ł,tłaszcza 
s. 223_-227. Altor

zwraca uwagę na szęrokie rozpowszechnienie kultu. Marsa w roznych rejonach ltalii
(Mars, Marmar, Mamers, Mavors) i na agrarny charakter Marsa Grabonusa w Igu-
vium (Gubbio) w Umbrii.

ż' For. M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1984' s. 28.Takźn
Luperkowie tworzyli podwÓjne collegia: Luperci Quinctiales i Luperci Fabiani'
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30 Liv. I, 24.
31 Trzynasty dzie miesiąca, a w czterech wypadkach piętnasty: w marcu, maju,

lipcu i październiku.
s2 Por. E. Zwolski, Nowe źrÓdła do dziejćw Etrurii:inskrypcje z Pyrgi, Kwart. Hist.

75 (1968) 1, s. 31-36.
33 Por. J. Le Gall, RR, s. 90, 91.
3a W kalendarzu rzymskim wy'rÓżniano dni świąteczne -fasti i powszednie -profesti. Święta właściwe dzieliĘ się na święta nieruchome - stativae, oraz ruchome _

feriae conceptivae i jednorazovte-feriae imperativae. Typowo rzymski był podział
prawny dni:. dies fasti nadawały się do pełnienia funkcji sądowniczych i innych czynności
urzędowych, w dies nefastimogĘ się odbyłać tylko pewne czyrności publiczne. Całko-
wity zakaz dziatan religijnych obowiązywał w tnłt. dies ałri. SpośrÓd dies fasti większość
nadawała się do zwoływania zgtomadzeri ludowych, co oznaczano jako dies comitialis _
C. Były wreszcie dni o charakterze mieszanym (nefastus parte, endotercisus). Wsrystkie
dni były oznaczane odpowiednimi literami w kalendarzu. Por. E' Wipszycka |w:l Ya.
demecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1979, s.311-313.

35 Por. M. I. Rostowcew, Rimskija swincowyja tiessery, S. Peterburg 1903. Iuno
Sospes Mater Regina występuje często w inskrypcja'ch z początkÓw epoki cesarstwa,
np. CIL 2121 : ILS 5683;

36 For. J. Le Gall, RR, s. 32.
37 For. R. Schilling, Riles, s. X: ,,Castor est seul intronisć dans le culte fficiel, comme

patron des cavaliers. Pollux ne Ie rejoindra que plus tard, d la faveur syncrćtiste; mćme
alors, l,expression Castores, qui dćsigne les deux jutneaux, rapelle Ia primautć du pren,tier
titulaire du temple du Forum".

38 Obrzęd ten fascynował wielu badaczy i stał się głÓwnym tematem znanej książki
.I' G. Frazera, Złota gałąź (The Golden Bough), Warszawa 1966, s. 25-33.

39 Dawna świąt}'nia Fortuny w Praetreste uległa zapewne zniszczeniu w czasie walki
z Sullą. Wzniesiona ok. B0 r. p. n. e. budowla tworzyła najpiękniejsze i najlepiej zap|ano-
wane sanktuarium okresu schyłku republiki. Por. A' Sadurska, Archeologia starożyt.
nego Rzymu, t. 7. o d epoki kr lÓw do schyłku republiki, Warszawg 1'97 5' s. 145' i1' 98 i 99.

PRZYPISY Do RoZDZIAŁU II

a Tac. Ann. XI, 15.. 2 Ne temat religii etruskiej por. A. Grenier, La religion ćtrusEue, Coll. Mana 2, III,
Paris 1948, s. 3-79, G' DumÓzil, RRA, s. 593-660, J. Bayet, Herclć. Etude critique
des principaux n1onuments relatifs d l'Hercule ćtrusque, Paris 1926. Syntetyczny zarys
religii etruskiej dał ostatnio A. I. Niemirowskij, Etruski. ot mifa k istorii, Moskwa 1983,
s. 164--228.

3 Varro L.L. V,47. Por. Niemirowskij, op. cit., s. 199,200.
a NiektÓrzy a\rtony wspÓłcześni kwestionowali istnienie triady etruskiej' por.

L.Balrti,Il culto di cosidetto tempio dell' Apollo a Veio e il problema delle triadi etruscho-
-italiche,,,Studi Etruschi" 1'7 (1943), s' t87---2f2, tak'że U. Bianchi, op. cit., s. 205. Ina.
czej Niemirowskij' op. cit. s. 192, ktÓry odrzuca ,'modę'' negowania triady.

5 Por. W. Dobrowolski, Malarstwo etruskie, Warszawa 19'19, s. 60-78.
o Ibidem, s. 93-146.



? Ibidem, s' l70. Pierwszytl wyruem nowych tendencji byłby GrÓb Giustir-riani

z Tarkwinii.
8 Nie ma jednak podstaw, jak sądził T. Zieliriski, Religia, s. 113' źrby uznać

Vanth za dobrego anioła, a Charuna za ucieleśnienie zła. Tego typu pojęcia moralne
nie były znane Etruskom'

e W. Dobrowolski, op. cit., s. 19i-196.
70 Ptzekaz Warrona Znany dzięki: Lactantius, Divinae Institutiones I' 6' 10.
11 Por. J. Heurgon, Rzym i świat śrÓdziemnomorski, Warszawa 1'973, s. |72-|74'
12 Por. J. Bayet, Les origines de I'Hercule romain, Paris 1926. W recenzji z tej pracy

J. Toutain (REL VI (1928), s. 200.--212) zakwestionował czysto grecki chafakter kultu
Herkulesa i zwrÓcił uwagę na jego italskie koizenie. D. Varr Berchem, Hercule Mel-
qart d Ara Maximą, RPAA 32 (1959-1960)' s.61-68, wysunął hipotezę o fenickim
pochodzeniu Herkulesa w Rzymie - na wzÓr Me|karta z Tyru.

la Por. S. Weinstock, Victor and lł,vicflls' ,,Ilarvard Theological Revięw'', 50 (1957)'

s, 2tt-_247, a także: M. Jaczynowska, GłÓwne kierunki przemian kultu IIerkulesa w pa -

stwie rzymskim, ALINC, Historia IX, 19'13, s. 31--214.
1a Liv., Periocha XI, XXIX, 11, 1, Va1. N{ax. I,8,2.
r5 Liv. I, 19---21. Por. E. Wipszycka, Kalendarz rzymski fw:) Vademecum historyka

stąrożytilei Grecji i Rzymu, t. I, pod red. E. Wipszyckiej' Warszawa |979, s' 311-313.
16 Por. J. Le Gall, RR, s. 67-81.
17 Hor. Carm.XXX,8,9 ,,"..dum Capitoliumscandet cumtacitavirgine pontifex".
18 Liv. I' 20 w tłumaczeniu A. KościÓłka.
ls Cic. De lee. II, 1947.
ro Cato, De re rust. CXLI, 1-4.
21 Por. J. Trynkowski, Napisy wotywne (tituli sacri) lw j Vademecutt, t. I' s. 180'

181.
22 Macrobius, III, 3. Por. T. Zieliriski, Religia, II, s.24-26.
'zs Palladius I, 6.
2a Liv. XXL 63.
25 Pairycjusze szczegÓlnie bronili plebejuszom dostępu do auspicjćlw, por. Liv.

vI, 41.
26 Opis tego obrzędu daje ovid. FastiIII,345-393.
21 CIL VI,2023-1119, 32338-32398.
2" Opis zawarcia przymietza między Rzymom i Alba Lcłrgr przekazał Liv. I' 24,
29 Cennym źiÓdł;m jest nrowl Cic:rona, De haruspicum responso. Ze względu na

niepomyśirle dla Ciccrona orzeczenię h:iruspikÓw nie dar.zył on ich sympatią i prze-
ciwstawiał godnyp szacunku augulom.

PRZYPBY Do RoZDZIAŁU III

r Por. J' Per:ret, Ies origines de la !ćgende troye ne de Rome (2BI-31),Paris 1942.

Jakkolrviek istni;ją zesadniczę rlzrrice między mitem a religią, wpłowadzenie legendy
o Eneaszu wydało mi się potrzebrrc ze względu na jej pÓźniejszy wplyw na wierzenia
religijne (czasy Cezara i Augusta).

2 Iliąda XX, 307 nn.! por. M. Glarrt, Mity rzymskie, Warszewa 1978' s. 88_92 oraz
J. Korpanty, Rzeczpospolita potomkÓw Romulusa, Warszawa 1979, s. 196,197.

3 Por. J' Dumćzil, RRA, s. 439.
a G. Dury * Moyaers, Enće et Lavinium: d propos des dćcouvertes archćologiques

rćr:entes (Coll. Latomus CLXXIV), Bruxelles 198l.
5 Zbyt pochopnie prÓbowano oprzeć tę chronologię na inskrypcji, opublikowanej

przez M. Guarducci w ,,Bolletino de1la Commissione archeologica di Roma" t. 85,
fasc. 1--4, 1956-1958 : AE 1960, 138 : A. Degrassi ILLRP (1963), t. fi, 1271.
M. Glrarducci ploponowała następujące odczytanie: Lare Aineia d|ono|. Tekst ten,
pochodzący z przełomu IV i III w., został znaleziony na brzegu rzeki Numicius k. Lanu.
viurn. Odczytanie to zostało powszechnie przyjęte w wielu opracowaniach' Zakwestio.
nował je jednak H.-G. Kolbe, dając zupeŁnie nową 1ekcję inskrnlcji, ktÓra eliminowała
w ogÓle imię Eneasza. Zaproponował on odczytanie Ląre l/esuia Q@inti)f(ilia),FrÓm.
Mitteil. 77, 1970, s. 1*9: AE 1969-1970, Z.

6 Por. R. Schilling' La religion romaine de Vćnus, Paris 1954, s. 75-83.
7 Sall. De con. Cat. 6, 1.
8 Por' M. Grant, Mity, s. 116-120. Te 11 pokole było potrzebne annalistom, aby

doprowadzić dzieje Eneasza do rnitycznej daty zatożenia Rzy'rnu.
$ Ibid., s. 12|-129. Autor przytacza także inne wersje tego mitu.
10 Liv. I, 7.
11 Por. 14. Grant, Mity, s. 113-158.
u l-iv. X. 23.
13 Liv. I, 7.
la Por. J. Korpanty, op. cit., s. 69.
15 Por. G. Dumćzil, RRA, s' 440, 441'
16 lbidem, s.431,432, oraz J, Gagć, Recherches sur les leux Sćculaires, Paris 1934,

b. / 

-Ź).1? G. Dumćzil' RRA' w. 256' 257.
18 Plutarch, Marcellus 3.
r$ K. Latte, RRG, s. 256,257.
'go Liv. XXII, 57.
2t Liv. XXL 62.

" Ibidem.
23 Por, G. DumÓzil, RRA' 443--447, o krrlcie Juwentas: M. Jaczynowska, Le culte

de la dćesse Iuventas et les associations de la jeuncsses romaine, AUNC' Historia XIII,
1979, s.21--28.

9{ I.iv. XXI, 63 w tłumaczeniu M. Brożka.
zr Liv. XXII, 1.

'" Por. 6. DumÓzi,l' RRA, s. 448-454.
:7 Liv. X)oI, 9. Por. J. Scheid, Le dćlit." s. 143, 144.
!8 lbidern, 10.
20 Por. J. Le Gail, RR, s. 118, 119,
30 I-iv. XXIII, 30 (r. 215).
3l Fcrr. R.. Schilling, op. cit., s. 242166.
"! Por. G. Dumćzil, R'R.A, s. 456,457.
l'3 Tak sądzi G. Dumćzil, RR-Ą' s. 460, 46I, polemizując z opinią J. Bayet, tres

origines de I'Hercule romain, Paris 1926. s. 278--285.
'a Liv. XXII, 57, Plutarch. Fab, Max. 18.
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35 Liv. XX[I, 11.
33 Np. wr.214(Liv. XXIV, 10) iwr.213 (Liv. XXIV, 44),w r.209 (Liv. XXWI, 11).
37 Liv. )O(V, 12.
38 Liv. )O(VI,23 i )O(UI, trl. Por. J. Gage, Apollon romain, Paris 1955, s.f57-

296.
3e Liv. XXVI, 1.
ł0 Liv. )o(VJI, 37.
a1 Liv. )OOy'II, 36.
a'Liv. XXV[,37.Por. J, Cousin, La crise religieuse de 207 avant "L-C., ,,Revue

d'Histoire des Religions", 1,26 (1943), s. 15---41.
as Por. G. Dumćzil, RRA' s' 466.
aa Liv. XXIX. 10, por. Th. KÓves, Zuln Empfang der Magna Mater in Rom, ,,Hi.

storia" 12 (1963), s. 321-347.
a5 Na temat układu factiones w przededniu II wojny punickiej i w okresie jej trwarria

por. H. -H. Scullard' Ronułn Politics 220-150 "B' C.' oxford 1951' s. 31-88.

I ill;'f Łłł,,, ,,,-,,8, por' J. Gćrard, Lćgende et politique aatour ele la
I|Ićre des Dieux F.EL, 58 (1980), s. 153-175.

a8 Por. G. Dumćzil, RRA' s. 470.
a9 Po włączeniu Azji Mniejszej w krąg za|ęilności od Rzymu ustalił się zwycza3

składania ofiat przez Rzymian w Pessinuncie, por. Cic' Har. resp.28' Val. Max. ro

1, 1.
50 Liv. XXXVI, 36, Plin. Nat. Hist. XXIX, 57, por. G. Wissowa, RKR, s. 136"

K. Latte, RRG, s. 256.
61 Po[. A. Wardman, Religion and Statecraft among the Romans, London 1982,

s. 33-41. Autor omawia przemiany religijne w czasie II wojny punickiej z punktu wi-
dzenia stosunkÓw paristwo a religia i stwierdza, że kontrola wydarzeri natury religijne,j

,,was safely in the ltands of the senate" (s.39),
52 Por. R. Schilling, La dćification d Rome. Tradition latine et interfćrence grecque,

REL 58 (1980), s. 137-152.
53 Por' zwłaszcza H..H. Sculiard, Scipio Africanus, Soldier ąnd Politician, London

1970, R. Seguin,Lareligionde Scipionl'Africain,,,Latomus" 33(1974),s.3-21,E. Gabba.
P. Cornelio Scipione Africano e Ia leggenda,,,Athenaeum", N. S. 53, fasc. 1, 2, 1975,
s.3-17.

5a Por. G. Charies-Picard, Hannibal, Warszawa 1971, s. 66-68.
65 Polib. X' 11 (cały epizod 9-16)' Liv. XXVI' 42-48, por I{..}I. Scullard' ,Sclplo'

s. 36,37, R. Seguin, op. cit., s. 6,7, E. Gabba, op. cit., s. 5-7.
56 Por, G. Charles-Picard, Hannibal, s. 1.94.
67 Polib. X, 40, por. Livius XXVII, 19, 4: ,,lum Scipio, silentio per praecones facto,

sibi maximum nomen imperatoris esse dixit, quo se milites sui appellassent: regium nomen
alibi magnum, Romae intolerabile est".

58 Por. R. Combds, Imperator (Recherches sur l'emploi et la signification du titre
d,imperator dans la Rome rćpublicaine, Paris |966, s. 38-42, 56-59.

5'g Liv. XXIX, 27, 12 i XXX, 6, 9.
8o Polib. XXI, 13, 12.
6:Por. R. Seguin, op, cit., s. 8, 9.

e2 Liv. )oo/I, 19' 5. Na silne związki Scipiona z Jowiszem zwrÓcił już uwagę
!I.-H. Scullard, Scipio, s. 18-23.

63 Liv. XXVI, 19,7, Aulus Gellius N.A.6, 1, De Yir. ill.49.
6a Liv. )o(VI, L9,8,9, por' także )o(I' 53' 11, )O(WII, 28, 1|.
6s Liv. XXVII, 38, 8.
66 Liv. XXVilI, 39, 15, por. CIL II, 3886.
6? Polib. X, 4, 5, por. Liv. XXVI, 41.
68 Polib. X,2, Mofu:n lznać za słuszną opinię E.Rawson, Scipio, Laelius, Furius

and the Ancestral Religloz, JRS 63 (|973), s.1'61_174, kt6ra uważa, że Polibiusz przenosił
na scipiona Starszego racjonalistyczne poglądy Scipiona Emiliana.

6' Liv. XXVI, 19, 4, Na temat religinych poglądÓw Liwiusza zob. W. Liebeschuetz,
The Religious Position of Livy's History IRS 57 (1967), s. 45-55.

?0 Nieco ostrożniej sformułował swą opinię na ten temat,H.-trI. Scullard,, Scipio,
s.22,23 i 226.

?1 R. Seguin, op. cit., s. 15-21.
?2 Por. m. in. J. P. V. D. Baldson, The Divinity of Alexałtder, 

',Historia'' l (1950),
s. 363-388' L. Cerfaux, I. Tondriau, Un concurrent du christiąnisme. Le culte des sou-
verains dans Ia civilisation grćco-romaine, Tournai 1958, s. 125_1'69.

?3 R.. Seguin, op. cit., s. 17.
7a Liv. XXXVItrI, 56.
?5 Por. H..II. Scullard, Roman politics, s. 282 (dyskusja na temat autentyczności

morły Grakcha). Por także U. Schlag, Regnum in senatu, stuttgatt 1968, s. 162-174.
76 S. Weinstock, Divus fuhus, Oxford 1971., s. 36.
77 NiektÓrzy autorzy sądzą, źLe imago Scipiona została umieszczona na Kapitolu

zatłz po śmierci wielkiego Afrykafczyka, por. H.-H. Scullard, Scipio, s. 2| i 246 przyp.
9, R. Seguin, op. cit., s. 13.

78 Polib. XXII, 14, Liv. XXXWI, 55, Val. Max. III,7, 1.
19 Cic, Dc repub., fragm. 3 (tłum' W' Kornatowskiego), wg Lactantius Divinae

ttrstitv"tiones I, 18, 1i-13.
80 Por. J. Le Gall, RR, s. 121.
81 Na temat kultu Romy ukazaĘ się ostatnio następujące prace: Catla Fayer, Il

culto della dea Roma. Origine e diffusione nell' Inpero, Pescara 1976, R. Mellor @sci
Papq. The Worship of the Goddess Roma in the Greek Worlt]'Ilypamnemata 42,Głjttin-
gen 7975' oraz tegoż, The Goddess Rołla, ANRW II, 17' 2, 1981, s. 95o-1o3o.

8e Tac. Ann. IY, 56.
sB C. Fayer, op. cit., s. 11.
sa Por. H. Jeanmaire, Dionysos, histoire du culte de Bacchus, paris

rvierrie nowszej literatury na temat Dionizosa greckiego dają R. Martin.
La religion grecque, Paris 1976, s. 110-144.

85 A" Bruhl, Llber Pater, Paris 1953, s, 49-69.
86 Liv. XXIX. 9.
87 Liv. XXXIX. 8.
88 Liv. XXXIX, 13.
8e CIL, 581 z Ager Teuranus, por. Liv. XXXIX, 14-18.

1957. Zesta-
H. Metzger,

90 Wnikliwe studium na ten tetnat dał Z. żmigryder.K6''ontru, ITystąpienie władzy
rzymskiej przeciw bachąnaliom italskim, Przegl. Hist. 29 (l.930-1931), s. 19-63'
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01 C, Gallini, Protesta e integrazione nella Roma antica,Bari 1970, s. 25-44.
t2 R. Turcan, Religion et politique dans l'affaire des Bacchanales, RHR 171

(1972), s. 3-28.
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skiej prowir"rcji Noricum w okresie wczesnego cesarstwa r-z.vmskiego" tr-III w." (Tolun'l
i 976).

123 R. Egger, Inschriften [w:] Dze Alłsgrabungen auf Magdałensberg 1954 und I955.
Carinthia I, 148, 1958, s. i68-172.

L!+ J. Zaj4c, Die keltischen Elemente. s' 65,
1J5 Jbidem. s. 67-Ó9'
1e8 Tertull. Apol.24, Ad nat. 2,8.
1ż1 I. Zljąc, Die keltist,hen Elemente, s. 80-84.
tt8 Por. G. Charles-Picard, Les religions de l'Afrique antique, Faris 1954 oraz M. i,e-

g\ay' Les syncrćtismes dans l,Afriqe ancienne [r,v:] F. Dunand, F. Lćr,ćque, {'es s1'ncrć-
IisnŁs dćns les religions de l,antiquitć^ EPRo 46 (l 97.s]' s. 123-151 '

r.]9 G. Charles-Picard, ł{annibal, Warszawa 1971, s. 61-69.
''o Por. M. Legla1.. Les s|,ncrćtisttlas" s' 138-140. Ta uniweisaltur rola Caelestis

"iako r'vielkiej Bogini.I\tatki światir śrÓdziemnomorskiego zadec,vdowata o fakcie, że
Heliogabal wprowadził joj ofi;jalny kult do R.zymu, por. także I. Mrrndle, Dea Caelestis
itt der Religionspolitik des Scptitnius Severus uttd cler lulia Domna,,,tlistolia" 10 (1961),
s, 228- 137.

"1 Por. M. Leglat', Saturne africctiu- Monuments, 1" 2, Palis 1961,1966, FJistoire^
Faris 1966.

',.' Por. G' Charles.Picard, !{ałuibał" s. 61-69,
133 Sprowadzenie kultu z Sycylii nastąpiło w r. 396 p,n'e., por' R. Schilling.

I'a place de la Sicile dans la religion romaine, Kokałos 10.11' t964-65, s,272 nn"
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Łączny kult Demeler i Kory pod irnionami Cereres występuje bardzo rzadko poza tere.

nem Afi'yki.
134 Por. M. Leglay, Les syncrćtismes' s. 129' 130.
136 lbidem. s. 130-135.
136 Por. G. Charles-Picard, Les religions, s. 73, 74.
13? Ibidem, s. 152-154.
138 Por. G. i C. Chsrles-Picar.d, Życie codzietlne w Kartagittie w cząsac|t Hannibala,

Warszawa 1962, s. 27, f8,
139 Przykładem tych terrdencji może być irrskrypcja z Saldae w Mauretanii, dedyko.

wana Jowiszowi i Diis Mauriis z powodu oclparcia nieprzy.iaciÓł (koniec IlI w.)' L. Leschi"

R.ęv. Afr. 48 (1921), s' 393, 394' por. M. Jaczyt-towska, Les associations' N. 223' s' 107'

PIł'Z\:TISY Do ROZDZŁĄŁU vn
r Tac. Germ. 43.
2 Fodstawową literaturę przedniotu stanowią następujące place: J. Toutain, l,es

cultes paiens dans l'empire romain, i, t. UI, Les cultes irtdigines nationaux et locaux.

Afrique tlu Nord, Pćninsule lbćriąue, Gaule, Paris 1920, s. 193-467, P' I-ambr.eclrts,

Contribution dl'ćrude des tlivinitćs celtiques,Btugge 1942, P.-M. Duval, I'es dieux de la

Gaule, Paris 1957. A' Grenier, Marutel d,archćologie gallo-romaine, t. trV' Paris i960.

J. de Vrięs, Keltische Religkłlt, Stuttgart 196i. H'-P. Eydoux, I]ommes et dieux de Ia

Gaule' Les rćcentes dćcouvertes archćologiques' Paris 1961. c. B' Pascal, The Cults
of Cisalpiłe Gaul, B,uxelles i964' F. Benoit, Mars et Mercure, Aix-en.Provence

195,L, tegoż, Art et dieux de Ia Gaule, Par.is 1969, tegoż, Le symbolisme dans les

sanctuatres de lu Caule, Coll. Letcmus 105, Bruxelles 1970. J" J. Hatt. La rombe

gallo-romai,ne, Paris ]951, tego.Ż, Essai sur l'ćvolution de la religion gauloi-"e, REA 67

(i965), s. 80-125. E. Thevenot, Divinitćs et sanciuaires de la Gaule, Paris 1'968. Actes

du Colloque pour la gćographie sacrće de l'occident rołnain, Problćmes gćographiques

posćs par l'implantatfun des sanctuaires, ćd. R. Clrevallier, ,,Caesarodunum'', Numćro
spćcial, 8 (1973). N{. J. Gr.een, .4 Corpus of Religious Material from the Civilian Areas

of Roman Britain, B'ĄR 24 (976). Temples, Churckes and R'eligion. Recent Research ill
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Britain, R.Ąts 24 (1976)' s. 3.
3 For. F. Benoit, Art, s. 59-69, E. Thevenot, Divinitćs, s. 80-125.
{ Por. E. Thevenot' Divittitćs,s. 17_19, J..J. t{a1't' .Essai, s.80-125 (autor ten dał
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6 Caesar B. G. vI, 17 (w tfum. E. trłlnika).
6 Lucan. Phąrsalia I, 444-.4'46"

1...f et quibus, immitis placatur sanguine diro
Teutates horrensque feris c:ltaribus trIesus

et Tąranis Scythicae non mitior Dianae.

1 M. Annaei Lucani Commenta Bernensia, ed. H. IJsener, Lipsiae 1869, s. 32, fr"
15 n podają dwie wersje: 1) Mercurius: Teutates, Hesus: Mars, Taranis: Ditis,
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1934, s. 50-52.

8 Por. M. J. Gieen, The Worship of the Romano-Celtic Wheel-God in Britain seen
in Relątion to Gaulish Evidence, Latomus 38, |979, s. 345-367.

e P.-M. Dixal, Dieux, s, 22,23, J. de Vries, Keltische Religion, s. 50, 51, F. Benoit,
Arr, s. 114, 116 i 146.

10 E. Thevenot, Divinitćs, s. 51' 52' 69-71'oraztegoz Sur les traces des Mąrs celti-
qaas, Bruges 1'955.Inaczej ocenia liczbę sanktuariÓw poświęconych Metkuremu i Mar.
sowi M. J. Green, Corpus, s. ll.
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E. Thevenot, Divinitćs, s.94. Wykonany przezteEoż,Zerrodora posąg Nerona (120 stÓp :
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12 Por. E. Thęvenot, Divinitćs, s. 90-92.
1a cIL xII, 1084 i 5849.
Ia Por. E' Thevenot, Divinitćs, s. 80-83.
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16 Por. E. Thevenot' Divinitćs, s.68-71' 95, F. Benoit, Mąrs et Mercure, s,8,9.
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1? Por. P..M. D:uval, Dieux, s, 72_76, E' Thevenot, Divinitćs, s. 21-45.
r8 Charakter tych wyobrażeri Jowisza był obioktem licznych dyskusji. F. Benoit,

'Les mythes de l,outre-tombe. Le cavalier d l,anguipćde et I,ćcuyire Epona, Cr:||' Latomus
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przez P. Lambrechts'a, Divinitćs celtiques ou dćfunts hćłoisćs? Arrt. Class. 20 (195|),
s' i07_128. obok przedstawienia na Kolurnnie Jowisza jako jeźdźca spotyka się także
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dży gigenta. Por. np. Wirtembergischen Landesmuseums stuttgart, Abb. AS 26.

Is Iovi Taranuco - CIL III 28A4: ILS 4623. Deo Taranucno - CIL XIII 6478 :
ILs 4624, cIL xIil 6094 : ILs 4625. Io M Tarano - RIB 45f z r. 1 54, także z Brytanii
inskrypcja zapewne falsa: RtB 2335.

20 Mąrti Toutati: RIB 219' por. takŻe I{IB 10i7' Marti Toutati _ cIL uI' 5320 :
11721 : ILS 4566, Toutati -_ CIL VI, 31182: ILS 4691.

21 P.-M. Duval, Dieux, s" 70--:72.
22 E. Thevenot , Sur les traces de Mars celtiąues, Bruges 1955, passim. Por. J. J. I{att.

La place de la Saisse ronteine dans les cultes indigćnes de Gaule, Jahrbuch der Schwei.
zerischęn Gssellschaft ftir Ur-und Frrilrgeschichte 61 (1978), s. 163_169. Autor za|icza
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&{arsa w Szwajcaf ii do bostrv rodzimych przedceltyckich. O Nlarsie v' Galii Narbonensis
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Fla'nviusztiw. Propagallda Marsa, uzupełrriając krrlt Rorny, mogła przyczynić się dc osła.
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Albici z reiorrow a1pejskich (głÓwne sanktuarium MaISa ,Ą1biorixa znajdowa,ło się k. Sauze
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31 E. Thevenot, Divinitćs,s' 62-65, poT' Ch. M. Ternes. Les sancłuaires des Trevirs,

Actes, ,,Caesarodunum'' B (1973), s. 6-.15, a takzę M. Kyll' Heidnische Weihe-und
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40 P.-M. DwaI, Dieux, s. 78.
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s. 2-28.
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lrowska' Quelques reultr(]ues sur le cttlte d,I{ertate ell Rhćnalie,,,Arheo]oŚki Vestlrik''
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5a Pol.. P.-M. Duval, Dr.cłx, s. 60-63'
55 Por. R. Magnen, Eponu, Dćissa gauloise eJes chevaux. Protectrice tles t,avąliers.

Invantaire des monunrcnt'r par E. Theventlt, Bclrdeaux 1953' E. Thevenot' Divinitćs,
s. 185-1 91, P. Lamblechts, Epona et les Mates, Ant. Class. l9 (1950), s. 103-1 12,
K. lV. Lindufl, Epona, a Celt among tlte Romans, Latomus 38 (1979), s.817*837.
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57 ,Ąpuleius, Metam. III, 27 ' iuvenirlis, Sa|. I, 14, VIII' 55 '-57, Tertlr]l. Apol" X]y'I,
5, Ad nat.I, 11, Minucius Felix, Octav. 28,'1.
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Epona, Inlłenlaire, s. 62, N. 245. ]]or. P' Lambrechts, op' cit.. Ant. Class' 20 (1951)'
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60 Por. E' Thevenot, Divinitćs, s. 165*199, C. M' Ternes, La vie quotidienne en
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1966, S. Piggott, The Druids, London 1981.
68 Caesar .8. G. VI, 13.
oe lbiclem, VI, 14.
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P}lzYPIsY r,o }ąOZDZTAŁU vII{

1 Termin ten wBrowatxził w tytule srvojej interesującej monografii E. R. Dodds,
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Leiden 1967' L. Zotović, Les cultes orientaux sur le tewitoire de la Mćsie Supćrieure,
EPRO 7' Leidęn 1966"

8 Z' Kódźr, Die kleinasiatisch.syriscken Kulte zur Rrimerzeit in Ungarn, EPRO 7'
Leirien 1966 ołaz W. Wessetzky, Die ciglptischen Kulte zur Rimerzeit in Ungarn, EPRO 1 ,

Leiden i961.
l Por. F. Cumont, orientał Religions, 1956' s. 20-45"
10 Por. A. ŚwiderkÓwna, Hellenika. Wizerunek epoki c,rl Ałeksondrc {ło Ailgust{r,

Warszarr"a 1974, s. 231-240.
1r Por. M. Sirnon, C-vpiljzacja wtzesnego thł.ześcija stw,a tr-trV w.. War.szawa 1979,

s. 8 -90.1r ZoLt. rozdz. III, s. 62--44.
Lr Nowsze opracowania kultu Kybele i Attisa: M. J. Yerrnaseren, The Legend of

A.ttis in Greek and Roman Art, EPRO 9, Leiden 1966 oraz R. Duthoy, Tauroboliun. oraz
G. Thonras, Magna Mater ttnd Attis, ANRW II, 17, 3, 1984. s. 1500-1535.

1{ Fol'. F. Cumont, Orienta! Religions, s. 59-63.
i5 Poł.. J. Beaujeu, La religion ronlaine d I'apoąće de I'empire l.1. La połiticpte reli-

gieust.rles Antonins, s. 102' 103. W r. l05 odbyło się ofrc.iakrie taurolrotrium w Fe rgamorlie,
rł l.' 1tr4 - w Puteoli.

r" For. J. Beaujeu, Religion. s. 313.
1; F. Cumont, orientą! R'eligions, s. 56. 57.
lE [ł:idęm, s. 59.
le Por. J. Beaujeu, Religion, s.319,
!u F- Cunront, Ort|entał Rełigions, s, 57.
!i E.-J. Harris, op. cit.. s. 97-104.
!: Por. rozdział IV' s. 101.
rr . Ctunont, Orienta! Religions" s. 54.
Ź{ Apul. Metam, VIII' 24' 21-29.
ż; Poi' J' Bayet, I{istrłire politiEte et psychologique de la religiott romaine, f ćd.,

Paris x969. s.209-f3|. Autor wyrlżnia dwa głÓwłle nurty W religii {ego okresu: 1) cykl
Łriologiczny (Izyda i Sarapis' Kybe{e i Attis) oraz 2) cykl solarny.

16 Głolvne prace dotyczące kultu Jowisza Dolichena: A. H. Kahn, Juppiter Doli-
chenws, Sąmłtlułtg der Inscllriften und Bildwerke, Leiden 1943, P. Merlat, Rćpertoire
des inscriptiotls et monumenłs figul,ćs du culte de Jupiter Dolichenus, Paris tr951, tenże,
Jupiter Dolichenus. Essai d,interprćtaIion et de synthćse' Paris 1961, M.kIÓrig, Iupiter
Dolicheuus,ANRWII, 17,4,1984,s.2136---21791' M. P. Speide!, The Religion of Iupiter
D,slichenus in the Roman Army, F.PPiO 63, Leiden 1978.

3? For. I. 'Ioth, Tlrc Destruction of the Sanctuaries of Iuppiter Delichenus at

f72 13 - tellgie świata Rzymskiego 273



R'hine ąnd in tlle Danube Region t235-2j8)' Acta Arcłr. Ac. Scient' }Iung,25,1'9,73"
s. 109-1 16.

1 28 M. P. Speidel' clp. cit., s. 10 (poieniika z tezami Itałrna i Mel.lat).
29 For. M. ZiÓłkowski 

' 
Kulty l eligijne zołnierzy rzynrskiej prclwincji Br.ytanii w okresie

wczesrlego cesarstwa (I-ITI w. n. e.), UMK Toru 1981 (maszynopis.l, s. 248-254"
30 RIB 1131, z charakteryslyczną formułą:. ittssu dei"
3r Pol. F. Dunancl, Le culte d,Isis dans Ie bassin oriental c]e la Mćt|iterl,arilg, EFRO

26, Lęlden 1983' t. 7, Le cułte d,Isis et les Ptolr:mćes' zvłaszcza s. 27-108.
32 Tek.st w tłumaczeniu A. ŚwidęrkÓwny, iycie cot]zienne w Egiptie greckich pa.

pirusÓłv, Warszawa l983' s. 129. Jnterpretację tego hJmnu daje F. Dunand, oi). cit",
s. 102-105.

33 L. vidmal1, SyIIoge inscriptionum religionis Isiat'ąe et Surapiarae. Betlin i969.
Nn. 639, 656, 692, 698,721,749"

Ba J. Gwyn.Griffittls,Apuleius of Madauros: Isis.book, ĘPRo 39' I-cidelr l975" tegoż
atltora tłumaczcnic i opracowanie Plutalqle, De Iside et osiride' Cardiff 1970.

35 ,Ąpul. Metttłll, XI' 5' w tłum. E. Jędrkiel,icza.
36 Vidman, Sy//. N. 351,370,407,410 CRoma), 1t69, 523,538, 565, 566,570. 5'71,

573.574,590' 610' 611,612,619' 621,626' 62.7,628 (Italia)' 646 (Rłetia), 671 (Palrrronia
inf.),681,688 (Dacia) 739 tGailia Narb.),743 (Gallia'Aqrtita'nia)-ł4cznie 27 świa-
dectw z R-zymu,Italii i prowincji zachodnich. Ponadto 2 inskr5pcje (N. 120, 121) z kolonii
Philippi w Macedonii.

37 Vidman, ,S.y1l. N. 399 (Roma), 486,503,577, 596a,598, 603, 604, 605, 606,607,
62f,624,630' 638 Qtalia, głÓwnic Cisaplina), 649 (Noricum)' 652,653,654' 655. 661"

662, 664 (Fann. sup.), 72f (.Germ. inf.), 730, 735 (Gallia Narb.), 745 (Gallia Lugd.),
760, 765 (Hispar-ria), 787 ' 793, 794 (Africa: Numidia i Mauretania) ' Łącznie świadectw
33, w tym 16 z l{zylrrrt i Italii (z przewag4 Italii pÓłnocnej, dawnej Cisalpiny) oraz 77 ir'.
skrypcji z prowincji.

38 6 insklypcji zob. przyp. 33"
39 Vid6an, Syl/. N' 397 (Roma)' 510' 564' 588,608 (Italia)' 752'754 (Hisp.) - łącznie

7 świadectw.
a0 Iirvicta: ibidem, N.402' 609'718,7tr9, victrix: 4.14'479,588' 660, 743 -łącznie9 inskrypcji.
41 Vidman, S'///. N. 379,724.
a2 Ibidem" N. 377. 388.
as lbidcm, N. 543, 545, 546.
aa lbidem, N' 396, 764 - ptzydomek pochodzi od niizwy świqlyni Izydy w Koryncie"
as lbidem, N. 647, 648, 650.
a6 Por. V. Tran Tam 'flnh, Le culte... d Herculanum.
a? Por. L. Vidman, Isis und Sarapis bei deh Griechen und RÓmern,Beriin l970, s. 108",
as Por. J. Beaujett, Religion, s. 220-240.
as Por. F. Dunand, op. cit., 45--66.
50 lbidcm, s. 58, 59.
61 Por. A. ŚwiderkÓwna, Zycie codzienne, s. 130.
52 Zob. Vidman, Syll. s. 344, 345,
63 For" F. Cumont, oriełltal Rełigions, s. 85' 86.
5a Apu1. Metą;n" XI, 3, 4.

55 CIL II, 3386: ILS 442' por. F. Cttnlolrt, oriental lłeligions, s" 96.
56 Por. Apul. Metam. XI, B, 11.
6? Ibid.em, XI, 28, 30.
58 Iilidłm, XI.23.
"9 lbidenr, XJ' 2Ą.
60 Ibiclem. XI. 26-28.
61 lbidem, XI, 29, 30.
6! Ibidęrn. xI' 30.
6.. Por." L' Vidman, Isis und Sarapis bei den Griechen wt ł.ł)nern, Bel]in i970, r. VI

,,Die Trciger des Kultes in ltalien und den Westprc,vinzen", s. 106-124.
6a J. Toutain, Les cultes paiens dans l'empire romain,IT, Paris 1917, s. 5-34,261--^

2Ó3, zwłnszczr s. 30.
65 H. Graiilot, Le culte de Cybćle mćre des dieux d R.on1e et dans l,Empire t.ulnaillu

Palis 1912. ,c. 557. 558.
6t Rev. hist. rel. 33 (66), 1912, s. 125-129, ibid. 43 (85), 1922, s. 88, 89.
67 Por. np. V. Wesetzky, Die Agyptischen Kulte zur R merzeix in Ltngarn. EPRO 1,

Leiden 1961, stwierdza (s.56) że nosicielami tych kult w byli:,,,Kaufleute, Milit(ir,
Orientąlen ttnd wahrscheinlich' ąber nic,ht erweislich, die niederęn Volkssr:hichtcn,'.

68 L.'ViCman, Isis und Sarapis, s. 115-117.
69 M. Malaisę, La diffusion des cultes ćgyptiens dans les provinces europćennes de

l,Elnpire romain, ANRW II, 17, 3,1984, s. 1615-1691 , zwłaszcza s. 1681-1684. Prze.
śIedzenie interesujących badari autora na temat rozpowszechnienia kultÓw egipskich
w prowincjach utrudnia jednak fakt 

' 
żę używa on poc1ziału geograficznego na wspołczesne

kraje europejskie.
?0 L. Vidtnan, Sylloge inscriptorum religionis Isiacae et Sarapiacae, Bęrlin 1969,

N.762. Z tej samej nriejscowości pochodzi napis.dedykowany przez niewolnika Sara.
pisowi (N.763). Valentia posiadała zapewne wspÓlną świąt1'.lię Izydy i Sarapisa.

71 L. Vidman, Syil. N..|68 oraz tegoż' 1sis und Sarapis, s. l17' 118.
?, F. l)unand, op. cit", t,.3. Le culte d,Isis en Asie Mineure' Clergć et rituel des san-

ctuaircs isiaques, EPRO 26' 3, Leiden 1973' s. 143, 144, Przykłady kapłanek Iz1dy po-
chtldzą z cpoki r.zynl:kiej.

?3 Początek bada nad religią Mithry dały monumentalne prace F. Cumonta (zob.
przyp. 2), kontynuowane przez M. J. Vermaserena, Corpus Inscriptionunt et Monumen-
torun Religionis Mithriacae, Hague, t' 1,2, 1956, 1960 itegoż', Mithra, ce dieu mystć-
rieux,Paris-Bruxelles 1960. Pełne omÓwienie nowszej bibiografii daje R. Beck, xIithraism
since Franz Cumont, ANRW II, 1,7,4, 1984, s. 2002--2115. Pol taki;e L. A. Campbell,
Mithraic Iconography and ldeology, EPRO 11' Leiden 1968 i innc prace iej serii poświę.
corre mitlrraizmr:wi. Mithraic Studies. Proceedings of the First Intemational Congress
of Mithraic Studies,v, 1,2, ed. J. R. Hinnels, Manchcster 1975, Mysteria. Mithrae. Atti
del Seminario Internazioruale su speciJitd stori.co-religiosa dei Misteri di Mitba, Roma
e Ostia 28-31 Marzo 1978, pubt. a cura IJ. Bianchi, EI)RO S0, 1979.

za Etutles mithriaques. Actes du IIe Cangrżs International (: Acta lranica 1'7),

Teheran - Lidge 1978.
76 R. Turcan, IVIithra et tttiihriacisme (Que-sais-je? 1929), Paris 1,981.
?6 Plut. Fomp. 24,5, Statius, Theb. I, 719, TA.
?? F. Cumont, Oriental Religions, s. 148, 149.
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?8 G" Widengrell. Dle ReliBfunen Irałs, Stuttgalt 1965'
?e G. Widengren, Reflections on the Origins of the Mithraic Mltsteries, Perennitas.

Studi in onore di Angelo Brelich. Roma 1980, s. 645-668,
80 M. [r. Speidel. Parthia and the ntirhraism o.f tlte Rotnan Arnty, ,,Lcta Iranica"

17 (1918), s. 479 483.
81 E. Will, origine et nolurc cie tniłhriacisme, ,,Acta Irairica'' 1? (1978), s. 527-.5-ą8'
8r Por. l-. A. Campbell, olr. cit.^ passiru.
83 R. Turcan, Le sacrifiće mithriadique: innoyations de sens et des łnoda|itls [w:l

Le socri.fi,ce. Entrłtiens Fondatiołt Hął,dt XXIłI, Genćve 1980' s" 341-380.
8a lbidern. s. 370.
85 A. D. Nock, 7/ł: Genius t;f Mitkraisnt, JRS 27 (1937), s. 108-i13 (.: EssaJts

on Religion and Ancient Wtlrld,oxford1972, 1. s.452*--458), Z\łłaszcza s. i12(: s.456)'
por. takżĆ U. Bianchi, The rełigia.histot'it'al Euestilln o.f the łn.vstharies of L{ithra [l*-:|

Mysteria Mithrae, s. 3--49.
86 R.. Turcatr, Mit|ła, s. 72-78.
8? Pcrr. 1V1. J. Vermaseren, Mithra, s. 115-tr26.
88 Por'. R. Turcan, fuIitkra, s.81".
89 lbidęm. s. 86.
s0 M. J. Vermaseren. Mithra. s. tr3?! 138, R.. Turcan, Mithra- s. 91-9.1.
sr R. Turcan, Mithra, s. !24.
o'g Ibidem. s. 25.26.
'g" Ibidem. s. 26, 27.
9L J. Zając, Kulty. s, 24!'_-250'
g5 Po1.. M. J. Vermaseren. Mithrrł' s' 53-55.
'06 Xbidem. s. 47. 48.
9? R.. Turcan, Mithra' s' 29. 30 fig, tr .,C*rte des łroul,ailles mithriaques,,.
9B For. M. Henig. Religioł'' s. 97-109,
99 M. Ziołkowski, Kulty, s. 239-248.
'oo Por. C. M. Daniels,The Role of the,Ąrnty iłtthe SpreadandPractice of Mitkraisr,

[w:] Mithraic slłrdies {19x5) 2, s. 249_-274,
101 R. Turcan. Mitltra, s. 3l-34.
10i s}IA' Cornm.9, 6, Por. M. Sirnon. Mithrą et les enq;ereurs [w:! M1,57g.i, ]VIithrae

(1979), s. 411-4f8.
I03 CIL uI, 4413 : Vernrasererr, Corpus xI' 1968' Zdanienr M. Simona lulitłlł'a,

s. 414, 415, nie należy przecerriac tej dedykacji.
104 For. R. Turcan, Mithra" s. 34*36.
105 M' Simon, Mithra, rival du Christ? ConlrÓs d'Etudes Mithriaques, 1975'
tot Por. L{. .I. Vermasercn, Mithra, s. 38*-45.

PR'ZYPISY Do ROZDZIAŁU IX

1 J. Ferguson, The Religions of the Roman Ewpire, London 1974, cln. X, Shamans
and Shams. s. 179_189, ntłaszcza s. 181-183. o Apolloniuszu zob. M. Dzie|ska, ApoI.
loniusz z Tiany: legenda i rzeczywistość, KrakÓw 1983 (U' J. nr 78).

2 Ferguson, op. cit., s. 187-189.

g Por. E. R.. Dodds' The Greeks antl lrrutional, Berkeley l959: Les Grecs et ł'irra-
tionel" Paris 19'17, s. 2'19-f99.

a M' Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcija stwa I_IV w., WaLszawa 1979' s. 84.
5 Czytelnik poiski ma obecnie do dyspozycji dobre syrtetyczne opracowanie historii

wczesnego chrześcijaristwa w ranach przetłumaczonej z francuskiego placy: J. Danićlou,
H. I. Marrou, Historia Kościoła. 1. oclpoczątkÓw do roku 600,Warszawa 1984.

6 Problem stopnia wykształcenia św' Pawła w zakresie kultury starożytnej (helle.
nistycznej) jest obiektem dyskusji. Ks. Eugerriusz Dąbrowski, Święty Paweł' Życie i pi.
sma,Pozna,il 1.952,s.9-18, uważa' że Szau1 (: Paweł) jako Żydz diaspory, wychowany
w bogatym mieście Tarsie, musiał otrzymać star.anne wykształcenie klasyczne' M. Simon'
Cywilizafia, s' 34' podkreś|a, że rodzimyp językiem św. Pawła była greka.

7 Ap' 70, 1-48. w opracowaniu niniejszym, podobnie jak w tłumaczeniu Nowego
Testamentu w wydaniu Pallotinum, użpva się wy.azenia poganin, jakkolwiek powstało
ono dopiero u schyłku starożiyllności.

8 Ap. 1'5,19(lata45-49). J.Danićlou, HistoriaKośt,iołą,s.40_42,określatozgro.
madzenie mianem Soboru w Jerozolimie (zgodnie z przyjęt4 tradycją Kościoła). M. Simon,
Cywilizacja, s. 37, 404 przedstawia sprawę nieco inaczej. Uważa on, że Paweł był nieo-
becny w Jerozolinie. Pewne r.ozbieżności w terminologii występują w tłumaczer\iu pol-
skim w stosunku do oryginału (s.27, 466)'

9 Zdaniem części autorÓw gmina rzymska powstała już w czasach Klarrdiusza,
w latach 43-45, por. M. Starowieyski' Pisarze poganscy o chrześL'ijaristv,ie, ,,Przegląd
Powszechny'' l (1985)' s. 20 i Suęt. Div. Claudius 25'

10 Ap. 26, 24-32.
1a Flp. l, 12--26, Kol. 4, 7-18.
1r Por. M. Sinon, Cywilizacja, s. 116.
\3 Tac. Arut. XY, 44.

'a Suet. Nero 76 w tłumaczeniu J. Pliszczynskiej.
16 M. Starowieyski, op. cit, s. 21. Por. także uwagi we Wstępie niniejszej pr.acy,

s. l4-16.
i6 Plin. Sec. Epist. X,96.
17 SzczegÓłowy wykaz tych zarzutÓW daje Minucius Fe|ix, octav. 9"
18 Por. G. E. M. de Ste Croix, Why llere the Early Christians Persecutedl Past

and Prcsent 26 (1963), s. 6 nn., T. D. Barnes. Legislation agatnst the C/rrrslrazs, JRS 58
(1968)' s. 32-50 i Szel.eg nowszych al.tykułÓw zwi4zanych z tematem w ANRW II'
23, 1,1979.

r$ Plirr. Sec. Ęlsl. X, 97, tłum. B. Bravo.
:o Pc'r. M. Simon, C-ywilizacja, s. 195-,197.
?1 ]biclem, s. 200.
:2 Por. Ch. Parain, Marek Aureliusz, Warszawa 1962. s. f58--262.
23 Marek Arrreliusz w Rozmyśłaniacł (XI' 3) formuhrje swÓj sąd w następujący spo-

sÓb: ,,Jakaż to dusza, gotowa' gdy już zajdzie potrzeba odł4czenia się od ciała' albo
zgasnąć, albo rozproszyć się, albo dalej trwać. Bylę ta gotowr:ść szła z własnego postano-
wienia, nie przez prosty upÓr, jak u chrześcijan, a'le w spos b r,ozumny i poważlly tak,
by innego mogła pl"zekonać, bez maski tragiczncj,' * lv tłumaczeniu M. Rittera.

2a Por. J' Danićlou, Historią Kościoła, s. 92' 93.
ż6 R". MacMuJ|en, Paganism in the Raman Empire, New Haven-London 1981'
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zwłaszlza s.62-J3. Na uwagę zasługuje nowa praca tegoż autora, Christiani:ittg tlrc
Roman Empire, A. D. 100-400' Nerv Haven 1984, w ktćlrej MacMullen omawia chrze'
ścijałisi'wo widziane otl strony pogan.

26 Por. J. Blyet, Histaire, politique et psychalogique de Ia rełigion rotnain,2 wy<i',

Paris 1969, s. 2.13-215.
2? R. Turc.irr' Les sarcophages rolnail.ts d reprćsentatiolts Diottysiaques, Paris 1962,

Aktuztirry stan wiedzy o Dionizosie-Backchusie daje: L. Fouchcr, Le culte de Bacchus
sot.,ts I'e,łnpire Romatn, ANi{w trI, 17 ' 2' s. 684--:702.

'Ż8 E" J" Eclelstein, J. Edelstein, Ascleytiu":. A collection and interpretation of the

resfimonies" 2 v.. Baltimorę 1945"
2s Edelstetir, Asclepius, s. 108-1i6.
3o Ibidem, s. 123-tr30.
31 lbidem, s" 132-138.
32 14. Simon, Hercule, passirn, por. M. Jaczynowska. Kult Hcrkulesa jako gk)wn1'

element opozycji poga skiej przeciw chrześcijaitstwu w III i IYw., Acta Univelsitatis
Wratislaviensis, Antiquitas VIiI (1979), s. 149-154.

33 Por. rozdz. VL s. 148.
3{ M. Simon, Hercule, s. 83, M. Jacz}'nowska, Kult Herkulesa, s' 150, E. M. Szta-

jermłn, otrażenie kłassowych protiworieczij I]-III w. u,kultie Gierakla, wDJ 1949'
s. 60 ,:72.

35 M. Sinron, Hercule, s. 208.
86 Por. trI. G. Horn, Eine Weihun,g fiir Hercules Magusanus aus Bonn, ,,Bonner

Jahrbrichęr'' 1'7 0 (197 0), s. 235' 236 (r' 225).
3? Por. J. Bzyet, Hercule funćraire, MEFR 39' (1921-1922), s. 219--266.
ut Seneca, Herc. Furens 61.3, 614, Herc. Oeteus 1196,1197,
39 J. Bayet, Hercule funćraire, s.259--266.
ao M. Simon, Hercule, s. 117.
al Por. M. Simon, Cywilizacja, s. 336,337.
a2 W serii ANRW, w ktÓrej wiele rozpraw poświęcono kultom rÓżnych bogÓw, nie

ma żadnej pracy o A'sklepiosie. Pierwsze prÓby nad zbadaniem tej problematyki podjęła

u nas D:rnuta Musiał.
43 Znb. r'ozdz. VIL s. 191-193.
aa For. E. Cruciti-Raber, Rome Pagan and Christian' The Persecutions, Roma 1975'

s.128.
a5 D;kret S;wera ma charakter dyskusyjny, czy obejmował tylko Afrykę, czy też

obowiązylvał rv całym Imperium. To ostatnię stanowisko replezntują J. DalriÓlou, fli.
storia Kościoła, s. 118-123 i M. Simon, Cywilizacja, s.202.

46 SHA, Sev. Alex. 29.
a? Zachowały się liczne tzut. libelli z Egiptu, pisane na papirusie. Tłumaczenie 5

spośrćld tych dokumentÓW dała E. Wipszycka zob. Wprowadzenie, s' 1'57,'158.
ag J. DaniÓlou, Historia Kościoła, s' 160, 161' E. Cruciti-Raber, Rome Pagan and

Christian, Rome 1975, s. 134, 135, M. Simon' Cywilizacja, s.20f.
a9 J. Danićlou, Historia Kościola, s' 167, 168' E. Cruciti-Raber, Rome, s. 136-140'

M. Simon, Cywilizacja, s. 206,207.
50 Por. G. H. Halsberghe,The Cult of Sol Invictus, EPRO 23, Leiden 1972' s.23.

Nowsze opracowanie tegoż autora' Le culte de Deus SoI Invictus d Romc au 3" sićcle
aprÓs r. c.' ANTRW II' 17' 3' 19B4' s. 218I-f20|'

5r Por' \Ąi, S,)ston, Dioclćtien eą Ia tćtrarchie, y, 7. Guerres et rćforłnes (284-300)'
Faris 1946, s. 211_J30, oraz }I. I. Marrou, Historia Kościoła, s. 182-184.

52 M. Sinron, Cywilizacja, s. f09_-213, H. I. Marrou, Historia Kościoła, s. 185.-
1 87.

'3 M. Simoł, Cywilizacja, s, 213--215.
6a Na temat wiz.ji Kiln';tantyna i j;go nawrÓc,.nia pol. A. ZiÓłkowski' |Ą/izja Kcln-

,Stantyną. Reinterpreta(ja. Vox Patrum' s. 200-215.

'5 M. Simon, Cywilizacja, s. 2f1-2f8,
.i Por. W. Ceran, /(cl,it:idł vłobec antychrześcijanskiej polityki cesarza' rułiana Apo.
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Gerriusz (Gerrius) 23-2Ą. 55' 185' 240
-- Augusti 1,21 , 12']. 15:

- Lugduni 172

- Populi Romani 23, 56, ?-48

-- Urbis Romae 23

Gerion (Geryon) 137

Grannus 1i2" I18 zob. tez Apollo Gr-.annus

Hades 37, 205,232
haruspikowie (haruspices) 36, 46, 48. 59,

61, 83, 94. 101, 250'
Hathor 203

Hebe 56

Hekatę 204
Helios 143, 203, 214. 224
Herakles 38-40, 65, 7L, 164. fLl, f32
llelkle zob. Herakles
}{ęta 23,85' 164
Herkulęs (Hercules) 39-40' 52. 55' 56.

59, 66, 70, 87, 88, 97. 99-101 , 1i3,
115, 119, 130, 134-136, 139. 148.

149, L52-154. 159 . 179-182. 22{1,

229, 231,237,250

- Andossus 180

-- BoLvo l8l

- Commodianus 153

- Dr:usoniensis 180

- Gaditanus 167

- Ilumnis 180

- trnvictus 40, 100, 113, 241

- Magusanus 180, 271
-- Ogmios 180, 271

- Saxanus 180

- Toleandossus 180

- \iictor 40, 134

- Węzobojca 130
Helmes 38, 172
F{onos 6,,1. 159

Horus 210
Hostylina boginii 22
hymnodoi (collegium) 12c1

Iupiter zob. Jowisz
Izyd.a (Isis) 111' 163, 19Ó. 197. 20(}*:10.

225, 2t3

- Augusta 204,209

- Capitolina 204

- Campensis 204

- domina 204

- frigiiera {karpoforosJ 204
-- trnvicta 204

- myrionyma, (myrionl'mos) 204

- l{oreia 204

{zyda Ostiensis 204

- Pelagia 204
-t- regina 204
'- victrix 204

Jaliwe 10, i96
Janus (lanus) 24, 32, 41,44, 111. 118
..- Iunonius 32

Jezus Chrystus 196, 22A, f24, 221, 228,
til )1't t15

Jowisz (Iupiter) lub Juppiter 20, 31, 35.

36, 44, 5'7, 58,61,62,108, 114, 115,

118, i19, 121,149,170, 181, i90, 20i.
253, 268, 269

- Damascenius 201

- Depulsor' 152, 163
* Dolichenus 201-202, f71

- Feretrius 31, l13, l7+

- Fulgur 30

- F{eliopolitanus 201

- lmperator 66, 99, 148

- Iulis i08

- Lapis 20, 3l

- Latiaris 30, 56.

- Latinus 141

- Optimus Maximus 31, 58. X3-5, i.18.

156. 157, 159, 174,115

- staror 30, 56,99, 114

- Tonans 114

- T;iranuncus 174
judaizm 5^ 10,225
Jug 'iin 2l

"nunc (luno) 23--24,3i " 32, 35. -s5, -s6. 58.
6t. 62, 103, 1r3, i18. 136. 156. i57,
i E:l

- Caelestis 764, 202

- l-scina 32
.- Monęta 32

- Scspes Matcr Regina 32. 57. 732,249

- Sospitr 57

- Regina 56, 62, 64
Jutrzenka 21
Juwentas (Iuventas) 26, 27,55, -s6, 59,

l 13, 2.ł8' 251
Jult'ęnaiia ] 34

Kabirowie 195

Karnillus 100, 103

Kastor (Castor) 33, 87. 135

Kollatyna 21

Kora 38, 165, 26E
Kreusa 50, 51

Księgi Sybilliriskie zob" Libri Sibillini
Kwiryn (Quirinus) 20,29-31, 113, 139,

148
Kybele 62-64, 136, i96-199, 204, 209,

215, 273

Lakturn 2?
{-arencja (Acca Larential 52

lararia 122

Larl' (-ares) f5. 2t-. 11.8. 12i. 24O

- Augusti 122

- Compitales f5-27. 12t

- Prawsrites 26
Latona 40, 60" 118

Latynus 5i
I-avinia 51

lectistelnium 39, 40, 46, 55, 57--59, 63'

152 r

Lemonia 22

Lemury 27

lex Atia 43

- Domitia 43

- ogulnia 43' 4Ó

- Valeria i02
libatio 100

Liber 38, 139

- Fater 135, 154, i65
l,ibera 38

libri fulgur-ales 36
-- haruspicini 36

- r'ituales 36

-- Sibillini 12,38.40,46.53-55. 57, 59,

Ó3, 83' 89' 116

Litavis boginii 185

ludi Apollinares 59, 60, 1l?

- Augustales 129

- Megalenses 63

- Plebei 61

- Romani 61
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ludi Saeculares 53, 117, 118, 259

- Taren.tini 53

- Victoriae Ceasaris 109

- Victoriae Sullanae 109
Lug (Lugus? Lugos?) 128, 1'12, 191
Lugnasad święto 172
Luna 114, 120
luperci 47, 108,212

- Fabiani 248

- Iuiii 108

- Quinctiani 37, 248
Luperkai 52
lttperkalia 42, 47
lustratio 151

- agri 43

- populi Romani 43

- Urbis 151

Maa 101, 199,200
Magna Mater zob. Kybele
mana 19
manicheizm 237
many zob. dii manes
Mars 20, 28, 29, 31, 44, 47,51, 56-59,

66, 114, 719, 757, 159, 170, 173-177,
184, 18s, 248,269, f70

- Albiorix 270

- Cocidius 161

- Dunas 176

- Crabonus 248

- Lancętius 176

- Latobius 1621 163

- Lenus 177,270

- Militaris 159
_ Mścicięl 115

- Mullo 176

- Nudęns 177

- Pater 159

- Segomo 176

- Teutates (Toutatis) 111, 175
I {Jltor 114, 115

-- Vesontius 176

- Victor 159
Matel Matuta 21, 22
Matralia (matronalia) 21, 32

Matres (Matrae, Matronae) 184,186, 1,94,

- Glanicae 184 272

- Nemausicae 184

- Treveraę 185

- Vacallinehae 185
Melkart 65, 164, 165, 250
Men bÓg 200
Menrva 31

Mens 57, 59, 64

Merkury (Mercurius) 39, 40, 58, 134, 170,
1.72-175, 1'17, 179, 181' 182' 185,26Ą

- Arvenus 174,269

- Dubnocaratiacus 169

- Dumias 174

- Yiator 174
Messia 22
Messor 22
Minerwa (Minerva) 26, 31, 33, 35, 58, 11 3,

130, 133, 148,159,170,1'12, t79, 181,

204, 213

- Belisama 179

- Sulevia Idemnica 1'19, 2'72

- Sulis 160, 161, 179
rnisteria 10, 195

- Attisa 198, 199

- Dionizosa 215

- eleuzyriskie 195

- Izydy 207, 208

- KabirÓw 195

- Mithry 213-216

- Sar"apisa 205
Mitlrra 196, 197, 210-223,236,275

- Sol Deus Invictus 212
mithraizm 194, 197, 248, 210-223, 237

- stopnie wtajemniczenia 273.i Corux
(kruk), Nymplrus (novrożeniec), Miles
(żołnierz), Leo (lew), Perses (Pers),
Heliodromos (wysłannik sło sa)' Pater
(ojciec)

Nantoswelta (Nantosuelta) boginii 185
nemęton 169
Nemetona boginii 185
Nennia 23
Neptun (Neptunus) 40, 58, 65, 66

Nil bÓstwo 11l
Nodutus bostwo 22, 120
Noreia 163
Numen i9, 158

-- Augusti 120, 15"1

Numitor 51, 52

Obarator 22
Ogmios i80
Opalia 22
Ops 22
Orfeusz 235
orfizm 10
Osarapis (Osor-Hapi) 205
Ozyrys 196, 203, 205, 206, 208, 210, 213

Pales 32, 119
parentalia 28
Parki 118
pastophoroi 204,207
Patelana 22
Patrokles 37

Pax 72 zob. Ara Pacis
Penaty (Penates) 25, ll9, 120

- populi romani 120
Persefona 37, 53
Persipneia 37
Perta Genetrix 212
piaculum l1-13
Pietas 49, 159,220,260
Pluton 53,205
Pollux 33, 87
pomoerium 31, 33, 38, 42,48,52,58, 63,
Pomona 32 r02
pontifex maximus 24, 41, 48, 81, 88, I07

239
pontifices 18, 41., 43-45, 111

- dei Solis 236

- Volcani 135, 136
Portuna 32
Posejdon 65
Priam 5l
prodigium 12, 38, 42,55, 59, 61, 89, 106
Porxumae boginie 185
Proserpina 22, 53

Quadriviae 185
quindecemviri sacris faciundis 46, 1 11,

I l()

quinquatria Minelvae (święto) I34, 159
Quinquatrus (śrvięto) 29

Rae Silvia 51

Redarator 22
Reitia 136
religio 9, l4
Remus 2J , 51, 52, 120
rex Nemorensis 33, 41, 133

- sacrorum 40, 41
Robigalia 20, 22
Robigus 20, 22
Robur deus 186
Roma boginii 123-128, 1.40, 141, 143"

147, 148, 150, 176,270

- Aeterna 159,263
romaia 70, 125

- sebasta 124,126
Romulus 10,21, 5l-53, 59, 64,72, 100,.

113-115, 120, 12r, 129, 248
rosalia signorum święto 158
Rosmerta 174, 185, 269
Runcynia 22
Rusina 21

sacerdos 150, 155

- arae Augusti 148

- provinciae Africae 146

- Romae et Augusti 176
sacrum (sacra) 43

- publica 12
sacrilegium 12
Salii 29, 40, 4't

- Collini 20, 29, 47

- Palatini 20, 29, 47

- Quirini 248
salius 66
Sarapis 196, f02, 204-206, 209, 210, 213,.

2'73, 275

- .Ąugustus 205

- Consęrvator 206

- Invictus 206
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Sarapis lupiter Optimus lvlaximus 206

- Magnus 206

- Sol 209
Saturn (Saturnus) 22, 57, 11.9, 164, 165

Saturnalia 22, 26, 4'7, 57. 112
SegeĄa ?2
Sekwana boginii 186

Semele 73

septemviri epulones 43. 46, 1I1
Sesja 22

Taranis 1'11, 174, 175, 1,82. 191,271 zob.
też Jowisz

Tarvos Trigaranos 182, 183

taurobolium 196, 197, 213

tauroctonium 212, 2f0
Tellus 118-120
terminalia 26, 41

Terminus 26, 2'l , 248

- agri romani 27
Teutates 163,'171, 1'12. 174'1i6, 183,

Uni 3i, 35

Uxellimnus 16-1

Vanth 37

Vegoia 35

Venus zob. Wenus
ver sacrum 35

Vertumnus 35

\eryacator 22
vinalia 58

Virginensis 23

Virtus 64, 159

volcanalia 135

Voltumna 35

Volturnus 32

Vosegus 186

serviri Augustales zob. Augustales 191, 269

Si1wan (Silvanus) 27 , Tezęusz l82
signum (kult) 157, 158 thiasoi 71, 229
Sirona 163. i78, 185 Tinia 3-l, 35, 36

Smertius i82, 188 tlteurgia 222

sodales Augustales zob. Augustales traditores 238

- ,Ąntoniniani 150 Triviae boginie 185

- Arrtoniniani Verani 150 trÓjca eleuzyriska 38

- Aureliani Antoniniani i50 -- etruska 31, 35

- Hadrianales 150 kapitoliriska 31, 57, 59, 130" 136

-- Herculanei Augustales 134 - r'olnicza 38

- Mercuriales 134 tubiiustrum 29

- Minervales 134 Tuchulcha 37

- Titi 1i1 Turan 38

Sodalicium vernarum colentes Isidern 209 Turms 38

sodalitates (błactwa religijrre), sodalitates Tyche 34, 38, i02
saliorum zob. Salii Tytr,rs Tacjusz (Titus Tatius) 21

Sol Invictus 201, 212, 219:233, 236. 239

- Elagabal 201

- Mithra 214, 218
Sterculinius 22
Sucellusbg183,185
Sulevia (Suleviae.l 'l79, i85
Sulis boginii 160, 1'61, zob' t'ęźl' Mirrerr,va
suovetaulillia 43
superstitio 9, 14, 15, 71, 89,92,195, f26.

)4'l
supplicatio (supplioationes) 55, 56, 58, 61,

64, 104,235
Sybilla 38, 58, 94, 117
Szadrapa 165 zob. też Liber Pater
Szatan 231

Tages 35
Tanit 164

904

fi
Trl

..lil

:,ll

{

Wallonia boginii 21

Wenus (Venus) 51. 57. 58.

i07, 118, 120,204

- Erycy ska 58, 59, 63

- Genetrix 107, 1t4

- Victrix 107

Westa (Vesta) 24, 25, 42,58, 82. 112, 119

rvestalka 24, 41, 51,53. 59, 89. 1i2

- virgo vestaiis maxima 4x

Wiełka Ma.cierz zob. Kybeie

Wiktoria (Victoria) 63, 100. 144, 115, 1,47

101, 103, 104, 157

- Augusti l15

- Caesaris 109

Wolutyna 22
Wulkan (Voicanus) 32. 58, 66. 135. 136,

179,181

Zaxatnsztra 131, ft|
Zgus 71,85. 148, 205



INDEKS OSOBOWY
(kursywą zaznaczo||o nazwiska autorÓw rvspÓIczesnych, nie obejmuje bih|iografii)

Acyliusz Maniusz (M'. Acilius) i03
Agatokles władca Syrakuz 164
Agedowilus syn Moricusa 176
Agrikola zob. Juliusz Agrikola
Agryppa zob. Wipsaniusz Agry'ppa
Alaryk krÓl WizygotÓw 17

Aleksandel z Abonuteichos 222
Aleksander Sewerus zob. Sewerus Alek-

sander
Aleksander Wielki 67, 68, 104, 141

Awtdi A. 106, 2s8, 266,272
Alkimos historyk 52

Ammonios Sakkas filozof 223
Anaksagolas filozof 14

Andrzejewski T. 244
Anexilaus z Larissy filozof 131

Ankus Marcjusz (Ancus Marcius) krr5l
rzymski 107

Anneusz Florus Lucjusz (L. Annaeus
Florus) historyk 26, 80

Anneusz Lukan Marek (M. Annaeus
Lucanus) poeta 744, 1'11, 175, 181,
1,82, 271

Anneusz Seneka Lucjusz (L. Annaeus Se-
neca) 142,223, 232

Antigonos Jednooki krÓl Macedonii 71
Antinous 2A5,206
,Ąntioch IIl władca z dynastii Se|eukidÓw

66, 10
Antioch z Askalonu filozof 86, 87

Aatoninus Pius (T. Aurelius Antoninus)
cesarz 150, 151, 154,198, 199

Antoniusz Marek (M. Antonius) triumwir,
98, 100, 108, i09, 1.11, 114, 116, 126, 172

Apollonios z Tyany 222, 235
Appian z Aleksandrii historyk 81, 108
Apulejusz z Madury pisarz 74, 184, 200

203,207,2A8
Arkesilaos filozof 86
Arminiusz wÓdz CheruskÓw 35
Aruns z Clusium 35
Atenagoras apologeta 246
Atia siostrzenica Cęzara 176
Attalos I krÓ1 Pergamonu 62
Attikus zob. Pomponiusz Attikus
Atyliusz Serranus Gajusz (G. Attilius

Serranus) pretor w 218 r. p. e. 55
August Oktawian Gajusz (C. Iulius

Caesar Octavianus) cesarz 11, 18,26;
64: 78, 81, 102, 109-144, lso, 1s6,
168, 1,72, t'75, 177, 189, 204, 236, 257,
259, 260,263

Augustyn św. bp Hippony 17' l8' 87' 90'
91,25s

Aurelian (L. Domitius Aurelianus) cesarz
191, 201, 219, 233, 236, 237

Aureliusz Kotta (M. Aurelius Cotta)
kons. 74 r.p.n.ę, i0' 93-95

Auzoniusz retor 178, 192
Aynnard L,265

300 301

Bałdson J. P. Y, D' 253
Banti L.249
Barnaba towarzysz wypraw misyjnych

Fawła 224
Bornas T. D. 277
Bctssigłtano M. s., 262-264
Bayer J. "7, 249--251, 273, 278
Beareł M. 254' 255
Beaujeu J. 1,47, 149, 245, 263-265, 273,

274
Bebiusz Massa (Baebius Massa) 145
Beck Ił..275
Bencrrio W. 266
Benoit F. 268-2'11
Ben.veniste E. 247
Berclłem D. van 250
Berg P. L. van 272
Biuncki U. 248,249, 275,276
Bickerman E., 106
Birley E. 266, 267
Blandyna św', męczennica 228
Bt)mer F.,-260
Bousquet J. 2'10
Bouddika krÓlowa IcenÓw 186
Boyancć P. 247,255, 256
Briihl A. 253
Brusin G. 270

Calderone S. 247
Campbell L. A. 275,276
Curropino "f. l0l,103, lO4,2S7
Cąrduuns B. 247

Cezar zob. Juliusz Cezar
Chadwick N. K. 272
Chevalier R. 268, 269, 271
Cicero zob. Tulliusz Cicero
Cilniusz Mecenas Gajusz (C. Cilnius

Maecenas) 130
Classen C. 1., 106
Cochrnne Ch. N. 244
Ćogrossi C. 25B
Collins H. 106
Combćs R. 99, 152,256' 257
Cousin J. 252
Cruciti-Raber E. 278
Cumont F.6, 194, 208, 211, 212, 246,

114 n1<

Cyprian św., bp Kafiaginy 236
Czarnowski S. 271

Damofilos 39
DanićIou J. 277,278
Daniels C. M. 2'76

Dąbrowski E' 277
Decjusz (C. Messius Quintus Decius

Traianus) cesarz 236, 238
Degrassi A. 251, 258, 262
Deininger J. 260, 264
Demetrios Poliorketes 71

Demokryt 84
Dimitorwa-Milcewa A. 266
Diogenes z Synopy 76
Dio Chrysostomos (Złotousty) z Prusy

147
Cecyliusz postać z dialogu ,,octavius.' Dioklecjan (C. Aurelius Valerius Diocle.

Minucjusza Feliksa 11 tianus) cesarz 192,219, 237, 23g, 240
Cec1'liusz Klassikus (Caecilius Classicus) Divitiacus wÓdz EduÓw 188

146 Dobesch J. 106,257
Cecylr'usz Metellus Lucjusz (L. Caeci- Dobrowolski W. 249,250

liusMetellus)kons.248 r.p.n.e.24,89 Domaszewski A. von 156, 159, 266, 26'l
cecyliusz Metellus Maceclonicus Kwintus Domicjan (T. Flavius Domitianis) cesarz

kons. i43 r. p.n.e. 99 130, 133, 14s-149,204,206,210
Ceran ll'. 2'19 Domicjusz Ahenobarbus (L. Domitius
Cer1tux L. zs3, 259 Ahenobarbus) stronnik sulli 99
Cerny 1.,244 Dodds E. R.. 6,245, Z7Z,276
Cerrinius Heręnius 73 Druzus (Drdzus Caesar) syn Tyberiusza
Cerrinius Minius 73 l2g



Druzus (Nero Clauclius f)rusus) pasierb

Augusta 126--lŻ8
Druzylla siostra Kalliguli 14i
Dunćzil G. 6, 19-?1, 29' 76' 103, 245,

?47-249, 251, 2s2, 254, 255
Dumnorix syn Diviciacusa 188

Dunąnd F'' 274,275
Duraniusz Lucjusz 254
Dur-t-Mo)taers 6. 51, 251
Duthoy R.,261,273
Dnval M. P. 245,268-272
Dzielska M. 276

Ebucjusz Publiusz 73

Eclelstein E. .1. 229, 278
Edelstein J. 229,2i8
Eg.eer R. 162, 180,267
Ehrenberg W. 106, 25'l
Eniłian postać z ,,Apologii'' ,Ąpulejusza 14

Emiliusz Marek (M. Aemilius) pretor
212 r. p.n.c. 60.

Emiliusz Lepidus Marck iM. Aemilius
Lepidr.is) 112, 1'j5

Emiliusz Paulus Lucjusz 99, 7A3

Emiliusz Skaurus ]\'Iarek 79

Enniusz (Q. Ennius) poeta 52, 70

Epiktet 223

Epikur 84, 90
Eienne tł.. 261, 263' 264
Eugeniusz (Flavius Eugenius) cesatz 241

Euhemer 68, 70

Euzebiusz z Cezarei 230, 238

Eydou.t H. P. 268' Ż12

Fabian bp R"zvmu 235

Fabiusz N,laksimus Kwintus (Q. Fabius
Maximus Verrucosus Cunctator) 12,

57, 59, 68

Fabiusz Piktor Kwintus (Q. Fabius Pictor)
5]., 52, 59

Fausta cÓrka Su]li 104

Faustus syn Sulli 103

Faustyna żona Marka Aurejiusza 159' 199

Fauth W. 247

Fayer C. 253,260
Felicyta św., męczennica 234
Ferguson J. 6,245,2'16
Festus prokurator Judei 225
Filip Arab (M. Iuliuś Philippus) cesarz 235

Filip V krÓl Macedonii 164

Filon z Larissy 86, 87

Fishwick D. 127,128, 140, 143,1,44, 146,

150, 155, 261,263-266
Fitz r.265
Flamininus zob. Kwinkcjusz Flamininus
Flaminiusz Gajusz (C. Flaminius), kons.

w223r. p.n.e. i 211 t.p.t.e. 12,46,56,
57

Florus zob. Arureusz Florus
Fowler W. W. 249,26?
Frttzer J. G. 249, 262
Fronto zob. Korneliusz Fronttr
Fulwiusz Flakkus Marek (M. Ful-n'itrs

Flaccus) kons. 125 r. p.n.e. 81

Gabba E. 252
Gagć I. 115' ,245, 251, 252,259,265
Gajusz Cezar (C. Caesar) wnuk Augusta

113

Galba (S. Sulpicius Galba) cesarz 145

Galeriusz (C. Galerius Valerius Maxi
mianus) cesatz /19, 237-f39

Gallienus (P. Licinius Egnatius Gallienus)
253, 268

Gallini C. 73, 254
Gamaliel 274
Gansiniec R. 244
Gansiniec Z. 244
Garciu y Bellido A. 273

Gąsowski J. 246
Gćrard r. 252
Germanik ('l'. Caesar Germanicus) syn

Druzusa 1f9,132,140
Gesche Itr. 106, 158

Ceta (P. Septimius Geta) cesarz 154, t55
Gilliatn J. E. 266
Gjerstael E. 29
Gordon A. E. f62
Gol'gas architekt 39

Gracjan (Flavius
24D

Gratianus) cesarz

Graillot H. 209,2'15
Grakchus Gajusz i Tyberiusz zob. Sem-

proniusz Grakchus
Grąnt M. 244, 248' 250' 251' 258
crzegorz z Tours św., bp Torirs 177
Creen M. J. 268 270
Grenier A. 249, 268
Grosso F. 265
Cuarducci M. 251
Guey J. 265
Cundel H. C. 266
Qy,yp-Qrffirlt f. )74

Hubicht Ch. 106, 127,261
Hadrian (P. Aelius Hadrianus) cesarz 148

-i51, 154, 155, 157, 159, 160, 164,
168

Halsberghe G. M. 273, 2'lB
Hannibal 46, 55, 60, 62, 63, 69, 80, i64,

168
Harnack A. 279
Ifarris E. 273
Hatt J. 191,268--272
Hazdrubal brat Hannibala 61,, 62
Heigeland J. 266
Heliogabal (M. Aurelius Antoninus) ccsarz

1s5,201,237,267
Henls M. 16A, 245, 268, 27f,276
Heraklit 90
Herod Wielki krÓl Judei 126
Herodian historyk 154
IIerz P. 260
lleurgon J. 250
Flomer 50
Horacy zob. Horacjusz Flakkus
Horacjusz Flakkus Publiusz (P. Horatius

Flaccus) 18,23, 111,117, 118
}łoraojusz Kokies Publiusz (P. Horatius

Cocles) 21
H rig tuL 273
llorn H. G. 278
ITortensjnsz Hortalus Kwintus (Q. IIor-

tensius Hortalus) 79

.Iaczynolł,ska M. 248, 250, 251' 255-257'.
259, 261, Z6f, 264, 267, 268, 270, 271,
278

Jal P., 255
.lunes E. O. 244
,.Ieanm.aire H. 253
Jugrrrtha krÓl Numidii 89
Jr"rlia żona Mariusza 107
.Tulia Domna 154, 200,222
Julia Mammea 200, 234
Juiia Meza 200
Juliam św. 177

Julian Apostata (Flavius lulianus) cesarz
219,231,240

Juliusz Agrikola Gnejusz (G. Iulius
Agricola) 160

Juliusz Cęzal (G" Julius Caesar) 43,69,79,
80, 82, 93, 105-111, 115. 120-121,
123, 152, 168-171 , 1,73, 1,74, 1,79"

r 87-189, 258
Juliusz Civilis wÓdz Batawow 190

"]uliusz Prokulus 129

Juliusz Sakrowir 189

Juliusz Verecondaridubnuus Gajusz
127

Juniusz Lucjusz 53

Juwenalis poeta 184

Ktidtir Z. 273
Kafis z Fokei 102
Kahn A. 273
Kaligula (C. Iulius Caesar) cesarz 135,

141, 142,204,262
Kalpurniusz Bibulus Marek (M. Cal-

purnius Bibulus) kons. 52 r. p.n.e. 82
Kalpurniusz Pizo 132
Karakalla (M. Aurelius Antoninus) cesarz

154, 155, 178,210
Karneades z Kyreny 76, 86, 93
Kasjusz Dio (Cassius Dio Cocceinaus)

108, 126
Kato zob. Porcjusz Kato
Katylina zob. Sergiusz Katylina
Klaudia Kwinta (Claudia Quinta) 63
Klaudittsz (T. Claudius Nero) cesarz 35"
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124, 128, 129, 132, 133, 140, 142, 143,
146, 150, 189, 192,19'7,263,277

K.laudiusz Caecus Appiusz (A. Claudiu-s
Caecus) cęnzor 312 r. p.n'e. 40

Klaudiusz Marcellus Marek (M. Clau-
dius Marcellus) kons. 222 r. p.n.e.
61,71

Klemens Aleksyndryjski 205, 234
Kleopatra krÓlowa Egiptu 111' 258

Klodiusz Albinus Decimus (D. Clodius
Albinus) cesarz 160, 165, 172

Klodiusz l'ubliusz (P. Clodius) 82
Kolbe H. G.251
Kolendo J. 265
Kommodus (J. Aelius Aurelius Cornmo-

dus) cesarz 130, 152, 153, 194, 219, 237
'Konstancjusz Chlorus (Flavius Valerius

Constantinus Chlorus)'cesarz 231, 238
Konstancjlrsz II (Flavius lulius Constan-

tinus) cesarz 240
Konstantyn Wielki (Flavius Claudius

Constantinus) 178, 220, 239, 240
I(orneliusz Cinna Lucjusz (L. Cornelius

Cinna) 81. 95
Korneliusz Fronto Marek (M. Cornelius

Fronto) 226. 22'7

Korneliusz Lentulus Lucjusz (L. Cor-
nelius Lentulus Candinus) kons. 237 r.
p.n.e.57

Korneliusz Merula Lucjusz (L. Corne-
liusz Merula) kons. 87 r. p.n.e. 8i, 82

I(orneliusz Scipio Lucjusz (L. Cornelius
Scipio) 66

Korneliusz Scipio Afrykaóski Publirrsz
(starszy) (P. Cornelius Scipio Africa-
nus Maior) 61, 63, 65-69, 71, 78, 96,
99, 104, 121,253

.Korneliusz Scipio Emilianus I'ubliusz
(P. Cornelius Scipio Aemilianus Afri-
canus Minor) 70, 96, 253

,Korneliusz Scipio Nazika Publiusz (P.
Cornelius Scipio Nasica pont. max.) 80

Korneliusz Scipio Nazika Publiusz kuzyn
Scipiona Afryka skiego 63

Korneliusz Sulla Lucjusz (L. Cornelius

Sulla) 13, 43, 46, 69,79, 81,82,99,
101-104, 112,200,249

Korneliusz Tacyt, Gajusz lub Publiusz
(Cornelius Tacitus) 123, 1f5,128, 130,

136, 140, 142, IM, 145, 157, 190, 226,
227,269

Korpanry J. 250,251
Kotula T. 146, 260, 261,, 264
K ves Th.252
Kraft K. 106
Krassus zoh. Licyniusz Krassus
Krawczuk A. 244, 247, 260, 279
Kritolaos filozof 76
Kunaniecki K. 98, 255,256
Kunisz A. 258
Kwinkcjusz Cyncynatus Lucjusz (L. Quinc-

tius Cinci-natus) 99
Kwinkcjusz Flamininus Tytus (T. Quinc-

tius Flamininus) 70, 71, 103
Kyll M. 210

Laktancjusz (Lactantuis) 130, 238
Lambrechts P. 268, 269, 271
Lane E. N. 272
Latte K. 54, 245, 248, 251, 254, 260
Lavagne lL 270
Lazzaro L. 137, 263
Le Gall 1. 245, 248-251, 254, 260
Leglay M. 266-268
Lepidus 116

Le Roux F.272
Leschi L. 268
Lćvet1ue P. 267
Licyniusz (P. Cornelius Licinius Vale-

rianus) cesarz 219,239
Licyniusz Krassus Marek (M. Licinnirrs

Crassus) 79,80,99, 114
Licyniusz Lukullus Lucjusz (L. Licinius

Lucullus) 64,79,99
Liebeschuetz J. H. W. G. 78, 82, 143,

2U, 253-255, 2s8-261 , 264
Likofron 50
Linderski J. 26O

Linduff K. M. 271
Lipiitska J. 244

I'iwia żona Augusta 126' 1f9,.i40' 14I

Liwiusz Tytus (T. Livius) historyk 11, 18.

26, 30, 43, 52, 54-56. 69, 67 - 69.'72,
13, '75. 113,136, 253

Liwiusz Andronikus (T. Livius Andro-
nicus) poeta 61

Liu'iusz Salinator Marek (M. I-ivius Sali-
nator) kons. 219 r. p.n.e. 64

Luc.lusz, postać z '.Metamorfoz.' Apule.
jusza 203, f0'7, 208

I-ucjusz Ctzar (L. Iulius Caesar) wnuk
Augusta 113

Lucjusz Verus ({-. Aulelius Verus) cesarz
i5l

Lucyliusz (Lucilius) poeta 88

Lncl:iiusz Balbus Kwir-rtus 1Q- Lucilius
Baibus) 93-95

Lukan zob. Anneusz Lukan
Lukian z Samosar 180

tr-ukl'ccjusz Karus Tytus (T, Lucretius
Carus) 8,4

Lutacjusz Katulu.s Kwintu-s (Q. Lutatius
Catulus) 107

ł'opo::ko T. 255

trIucMullen R. 6, 228, 215, 247 " 262. 27i.
f78

L{agnen R. f71
Makcjusz Plautus Tytus {T. Maccirls

Plautus) komediopisarz 17, 25

h{aks-v-miiinus (N4. Aurelius Valerius Mari-
rniarrus) cesatz 237, 238

Maksymin T'rak (C. Iulius Velus N4axirnus)
cesarz 202, 235

l,{aksyrninus Daja (N{aximinus Daia)
cesarz 239

h{ąłtii:;e M' 2a9,275
Maraspin F. 270
Mąrt:iniak M. 244
Marcja 152
Marcjalis poeta 18

IMarc_jana siostra Trajana 150

.Nfarcjusz Pubiiusz (P. Marcius) 130

Marek Aureliusz (M. Aurelius Antoninus)
cesarz 151-153, 2f3,225, 217

Mariusz Gajusz (C. Marius) 79-'81, 95,

100, i0l, 157,257
Mariusz syn Gajusza Meriusza 82, 103

Marrott H. J. 277, 279

Martin R. f5-1

Martha wieszczka 100

Matidia 150
Maszkitt N. A. f58
Mecenas zob. Ciltius MeceniLs
Meier Ch. 1$6
Meisgs R. 262
Mellor R. 140. 143, 253.260,261 ,163,264
Merlat P. 213, 274
Mete]la żona Sulli 101. 103
Metzger H. f53
Met,er E. 106
Minucjnsz Feliks l{arek (N[. Minucius

Felix) pisarz 11, 184,22i
Mithrydates kr l Pontu 19, 199, 200
Mommsen 7'k. 67, 241
Montanus 228

Morenz S. 244
I\{ucjusz Scervola Koldus Gajusz (C, Mu-

cius Scaęvola Cordus) 21

Mucjusz Scęlr.ola Prrbliusz (P' fu[ucius
Scaevola; pont. mrx. 45, 81, 87 90,

255
Mummiusz Lucjusz (L. Mummius) 99

Mundle .L f65, f67
Musiał D' f ,18

tuIuth R. f46

Nientirowsltij A. ;-. 249
Nero (L. Domirius Ahenobarbus-Ncro

Claudius Caesar) cęSafz l 32, 143 1Ą5'

173, 190, f68
Newiusz Gneju:sz (Cn. Nevius) poeta 51, 52

Nigidiusz Figr-rlus Publiusz (P. Nigidius
Figulus) 151

ł,{ock A. D. 124, 209, 213, 260, 266, 276
North J. 1r.78,251,258
Numa Merrcjusz 43

Numa Pompiliusz (Tiuma Pompilius) 32,

41, 43,76
Nunręritlsz Attikus senator 129
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ogilvie lł.. 259
Ogulniusz Gallus Gncusz (Cn. Ogulnius

Galius) 52
Ogulniusz Gailus Kwintus (Q. Ogulnius

Gallus) 52
Oktaw.ian zob. August
oktawiusz, postać z dialogu Minucjusza

. Feliksa 1l
Olshausen E. 258, 259
Opimiusz Lucjusz (L. Opimius) 81

Orygenes z Aleksandrii 223, 234
Otho; Salwiusz (Salvius Otho) cesarz 145
C)widiusz (B. Ovidius Naso) 18, 25, 110,

ai1

Pais E. 106
I'akulla Annia (Annia Paculla) 73
Palladiusz 45
Palmer R. E. A. 265
Panajtios filozoi 85
Parandowski J. 244
Parrain Ch. 265,277
Fascąl C, B. 268,270
Paweł św., z Tarsu 224,225,277
Pe1petua męczennica 234
Perret J. 250
Persęusz klÓl Macedonii 99
Petyliusz Lucjusz (L. Petilius) 76
Pflaum H. G.264-,266
Phllostratos 222
Picard G. Ch. 188,245,252, 267, 268, 272
Piccaluga G. 248
Pietrzykowski M. 244
Pigott S. 272
Pjott św, 224
Pitagoras 76,90,97
Pituaniusz Lucjusz astrolog 130
Pizystrat 72
Platon 86, 96-98
Plezia M. 255, 256
Pliniusz Młodszy (C. Plinius Caesilius

Minor) 145, '1,47, 227
Pliniusz Starszy (C. Plinius Secundus

Maior) 100, 131, 190
Plotyn (Plotinus) 223

Plotina żona Trajana l50
Plutarch z Cheronei 14-16, -53, Bl, 100,

102. 103, 108, 184, 20s
Polibiusz 10, 65-68, 88, 89, 253
Pompejusz Gnejusz (Cn. Pompeius Mag-

nus) 79, I 00, 104-105 , 1A7 , 132, 211
Pompejusz Gnejusz syn Pompeiusza Wiel-

kicgo I 14
Pompejusz Sekstus syn Pompejusza Wiel-

kicgo 116
Pomponiusz Attikus Tytus (T. Pompo-

nius Attikus) 85
Pomponiusz Mela 189
Popko M. 2)B
Porcjusz Kato Starszy Marek (M. Por-

cius Cato Maior) 44, 5Ż, 68, 7.l, .78,

86, 105, 106
Porcjusz l-icyniusz Lucjusz (L. Porcius

Licinius) kons. r. 184 p.n.e. 58
Porfiriusz 223
Porte D. 248
Posejdonis z .Ąpamei 85' 86
Postumus (M. Cassianus Posthumus)

cesarz I 80
Pothinus bp Lugdunum 218
Frice S. R, F. 123, 260
Propercjusz Sekstus (S. Propertius) poeta

18, l1 1

Ptolemeusz I Soter 205
Ptolemeusz Il Filadelfos 205
Ptolemeusz Tll Euergetes 205
Publiusz 67
Pylaimenes 125
Pyrrus krÓl Epiru 48, 50, 80

Rąwson E.753
Rćville r, 245
Richard L Cl. 257,265
Richmond I. A. 266
Rose H. J. 19, 21
Rosen-Przeworska J. 244
Rostowcew M. J. 249, 262

Sabina zona Hadriana 150
Sadtłrską A. 249, 259' 264

Saittte Croix G. E. M. de 277
Sakrowil zob. Juliusz Sakrowir
Salustiusz Krispus Gajusz (C. Saluslius

Crispus) historyk 11, 5i, 105

Sartori F.263
Scęwo]a zob. Mucjusz Scewola
Scipio zob. Korneliusz Scipio
Sclrcid J. ll" 78. 87. 89" 2M- 246, 247,

251 , 2s4.,2s6, 259
Schilling R. 111, 134, 245, 247, 249, 251,

252, 2s5, 2s9, 26r, 267
Schlag U. 253
Scltneider H. 255
Scltloz H. W. 248
Sćott K. 264
Scullard H. H. 25 252,3
Segestes wÓdz CheruskÓw ]28
Seguin R. 252,253
Sekwan (Sequanus) św. 1B7

Semproniusz Asellio (A. Sempronius Asel-
lio) pretor 88 r. p.n.e. 81

Semproniusz Grakchus Gajusz (G. Sem-
pronius Gracchus) 80, 81

Semproniusz Grakchus Tyberiusz 69, 80
Semploniusz Spelatus Gajusz 145
Seneka zob. Anneusz Seneka
Sennius Solemnis Tiberius 155
Sepulchra 45
Septymiusz Sewer Lucjusz (L. Septirnius

Sewerus) cęsarz 753-155, 157, 160,
165, 219,234,235,278

Sergiusz Katylina Lucjusz (L. Sergius
Catilina) 105

Serwiliusz lzaurikus Publiusz (P. Servilius
Isauricus) 107

Serwiusz (Servius) komentator Wergiliusza

Sestiusz l-ucjusz (L. Sestius) 119

Seston. W. 278
Sewer Aleksander (M. Aureiius Sęverus

Alexander) cęsarz 149,155' 156' 191

234, 235
Simon E. 264
,Simon M. 6, 2ZA, 223, 2ZB, 231-233,

244,213.276-278

Skopas 116
Skrybonia 132

Sklyboniusz Libo N1arek (M. Scriborriur;
Libo) 130

Sklyboniusz l-ibo Druzus Maręk i 32

Sm.alwood E. M. 263
Snyder W. F. ?66
Sokrates 14
Sozjusz Gajusz (C. Sosius) 114
Speidel M. P. 201, 211, 266, 273, 2'14, f16
Spuriusz Postumus Lucjusz (L. Spulius

Postumus) 73, 74
Storoł,ieyski M. 226, 246' 247, 277
Stier H. 246
Swetoniusz Paulinus Gajusz (C. Sueto-

nius Paulinus) 189
Swetoniusz Trankwillus Gajusz historyh

108, 112, 120,123,137, 138, 141, ?26
Sykstus II bp Rzymu 236
Syme R. 106,263,264
Szetrmach M. 264
Szczepan śut.224
Sztajerman I. M. 262, 270

Świderk wna A. 255, 273, 274

Tacyt zob. Korneliusz Tacyt
Taeger F.106
Tarkwiniusz Pyszny (Tarquinius Super-

bus) 33
Tarkwiniusz Starszy (Tarquinius Pris-

cus) 26
Tauricus syn. Taurusa 171

TaltlqY a. P. 126, 260-262
Teodozjusz Wielki (Flavius Thoeodo-

sius) cesarz 233, 241, 279
Terencjusz Warro Maręk (M' Tereritius

Warro) 17, 18, 31, 35, 85, 87, 89- 91,
98, 250

Temes Ch. 274,2'7f
Tertullian 11, .|58, 163, 185, 228,230

234, 239
Thevenot E. 173, 175, 268-272
Tigranes kt.Ól At.nenii 104

T'imajos historyk 50
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Thonąs c' 2t-3

Thrasyllus 130
Tondel J. 245, f61
Tondt'iau "f . 253, 258
Toth I. 273

Toutrliłi "r. 6' 108' 244, f68, 2.75

Toutilla cÓrka Agedovirusa 176
Trajan (h,{. Ulpisus Traianus) cesarz 130,

147-149, s01, 198, 227
Tran Tąłn Tinh I,. 273, 274
Trazea Perus 145

Trebelliusz R.ufus Kwintus (Q" Trebel-
lius Rufus) 145

Trynkou,ski J. 250,266
Tudor D. 2,13

Tullia colka Cicerona 9(
Tulliusz Ciceło Marek (M, Tr-rllius Cicero)

9, 10, 13, 14,18.43,46. 79. 83, 85 87,
89, 9i-98, 105, 106. r03, 130. 246.
2s0

Tuiliusz Cicero Kwintus brat l"{arka 92
Turcun R. 73, 11, 210, 212, 216, 254, 261.

266,26',7,275,276,218
Tybeliusz (T. Iulius Caesae) cesarz 114,

125, 128-135, 137-14i, 145. i46,
isl. 189, 201, 204, 260, 263

Tytus (T. Flar.ius Vespasianus) cesarz 146,
14'l

Varenus Diphilus M. 131
Vermąserełl M, .{. 6, t9.ł. 2i5' 2.l2' 273,

275, 276
Vidnam L. f04,208--209, f14,276
Virbius 133

Vctgt .L lA6

Vires J. de 268, 269,271
Walerian (P. Licinius Valerianus) cesarz

236
Wardman A. 252
Warro zob. Terencjusz Warro
Wnrwick E. R. 268
Wellejusz postać z De Natura'.. Cicerona

93
Weinstock S. 69, 105, .107. 108, ii0,250,

)51 
'ś7.śR

Wenltam L. P. 266
Wergiliusz (P. Vergilius Maro) 48, 111,

116, 117
Wespaz-ian ('f. Flavius Vespasianus) cesrrz

144-147, 153
Wessetzky W. 273,2'75
Widengren G. 211, 2'76

will E. 211,2'/6
Wipsaniusz Agryppa Marek (M. Vip-

sanius,Ągrippa) 111' i18' 129
Wipszycka E. 246-248, 250, 254, 278
Wissowa G. 6, 20, 31,245, f48, 252
Witelliusz Attłus (A. Vitellius) cesarz 145

Wulka z WejÓw 36

Yavetz Z. 106, f57, f58

Zając r. 162, 245, 257' 2.76

Zenodor rzeźbiarz t73' 269
Zieli ski T. 5, 1.9,244, 247,248, 254
Ziilkowski A. 279
ZiÓłkowski ]u1. f45' 246,267,274' 275
Zwicker J. 269.272
Zwolski E" f41.249

Zmigryder-Konopka Z. 269, 272

Abano T'erme 136, 137

Atrrittus 236
Afryka 17, 63, 68, 81, i04, 106, 145,154,

156, 160, 164, 165, 218, 228, 234, 238
,Ąix.les-Bains 178' 181

Aix pres de Dix 178
Akcjum 111,114, tl6, 124
Akwileja 151, J62, 163, 177
Akwitania 176
Aiauna (Maryport) 159
Alba Longa 30, 51, 133,250

INDEKS GEOGRAFICZNY

Ariminum 56
Arlon 181

Almenia 104, 146
Arwernowie 173
Astnria 129
Atella 61

Ateny 72,86, i02, 126, 1,45

Ateste (Este) 136
Augusta Trevcrorum (Trewir) 182
Augustodunum (Autun) 189, 199
Azja 124-1?6, 138

Baeouia 65, 66
Batawowie 180, 190
Bawaria 168
Beneventum 147,264
Biobracte 189

Biroude 177.
tsitynia 125, 126
Bourbon-l'Archambault 178
Bourbon-Lancy 178

tr]ourbonne.lęs-Baines 178' 181

Bovillae 133, 134
Bretania 176
Brocolitio (Carrawburgh) 161

Brytania 140, 142, 154, 156, 157, 159-161,
168, 177*-180, 184, 187, 189, i93,
19e, 202, f18, f63, 267, 270

Br'1 tannowie 142

309

Aleksandria (egipska) 205, 219, 223, 234 Azja Mniejsza 168,211,252
Alesia 178
Alorrnęs (Sartlre) 177
Alpy 168,27A
Ambarowie 176
Ancyra (Ankara) 125
Anclecavi plemię 176
Andemautunnum 128
l\ntiochia 224
Antium 33, 56
Apdia i4,254
Atluae Granni (Aix-en-Chapelle) 178
Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) 170

Aquae Sulis (Bath) 160
Aquincum 156

Arar 779
Arausio (Oranges) 186

A.rgentorate (Strasbourg) 175

Aricja 33, 41, 133



Brundizjum n4, 1.32

Eurdigaia (Eordeaux) 178, TA

Catał.ęa 126
Caere (Cerveteri) 31, 36, 55
Camulodunum (Colchester) 142, 143, 1.50

Calnutum 2tr7

Carrirae i 14
Celtiberowio 168
Celtowie 6. 167-170, 172, 173. 184, 186
Chaldejczycy 132
Chalkis 70, 71
Cl.rampoulet 269
Chartres 187

Cheruskowie i28
Clusium (Ch!usi) 35
Condate R'iedonum (Ił.ęnnes) 176
Cllrstropitum (Corbridgc) 156, 159, 202
Cumae (Kyme) 38
Cylicja 211
Cymbrowie 89, 100
Cypr 224

Ecluowię 127, 178-180' 18B' 189
I:'fez 125

Egipt 1 i, 202, 203, 205, 206, 223, 238, 246,
278

Eleusis 195, 241
Ernerita 140,218
Emesa 200, 201
Entremont 170

Epidauros 40,102
Epir 48, 50
Etolowie 52
Etruria 36, 37, 48, 50, 61,'12, 80
Etruskowie 28, 33, 35-38, 50, 142, 168
Eubea 70

Fabrateria Vetus 135
Fajum 203
Faleriaę 56
Farsalos 100, i07
Filipii 115
n.-clntaines-Sa1ćes 1 8 1

Frigidus 241
Frusinone 61

Gades 148, 164,165,2A7
Galacja (Galatia) 62, 125, 168
Galia 35, '79, 107, 12'1 , 128, 1s5. 76A, rcf,

t63, 168, 170-173, 175-181, tB3,
i84, 186, 187, 189-193,228,233

Gallia Cisalpine 168, 169, 177, 199,218,
238,241

Gallia Narbonenesis 145, 168, t75, 176,
179,183,184

Gallowie 10, 54., 151, 168--170, I72, 176,
177, 181,188, 190, 192, r93

Garonna 173
Gerling 163
Germania 128, 146, 162, 168,"i75, 1-18,

180, 184, 193
Germanowie 1f8, 152, 191
Glanum (St. Rćmy de Provenr:e) 170
Goci 236
Gorsium 149, 150
Grecja 13,'7 1, 126, 141, 1.68, 218, 224, 241,

260

- Wielka Grecja 72
Grecy 10, 14, 38, 39, 53, A, 1A, 7 1, 84, 89,

9t, 103, 139, 164,165, i95, f}s,224
Gunclestrup L70, 115, 179, 183

Heliopoiis 201
F{elwetowie 185

Herkulanum 204
Hetyci 36
Hippo Regius 17
Hiszpania 61, 65, 61,99, 127, 129, 150,

164, 168, 199, 207, 218, 23E

- Baetica 138, 140, 145

- Tarraconensis 142
Hiszpanie 10

Holandia 194

Iberowię 66' 168

lda 62
Iguwium (Gubbio) 20, Z4B
Iliria 178

Insubrowie 54
Iran 21,1.

Irlandia 168, 187, 189
'fzrael /01, 224, 2f5, 246

Jęrozolima 2z4,277
Judea 126, 149,225,226
Juliom:,gus (Anger) 176

"Iutiandia 170

Kampania 38, 73, 80

Kanrry 42, 59, 60, 65
Kanopos 2O5.206
Kantabria 129

Kantabrowie 114
Kapu:6!. ,3
Karnutowic 169, 187
Kartagena (Nowa Kartagina) 65, 66
Kartagina 31, 50, 53, 57,62,81,164,165,

234
Klag*nlurt i62
Kommagena 201
I(orrvnt 99, 224
Kręta 182

Kwadowie 151

Lacjum 33. 3A-. 40,41, 50, 51, 61, 13f, 135,
i36

Lambaesis 156
Langres 128
Lanuvium 32, 55, 62, 132, 153,251
Larissa 86, 131

Las Teutoburski 128
l-atynowie 33
{-avinium 33. 50
Lavont 162
Lejda 6

Lepcis Magna (Leptis Magna) 154, 1,65

Lesbos 126
I'ęzoux 1.73

I-igurowie 58
Lingonowie 128
Loara 776
Lokry 12
Londinium (Londyn) 184, 2'12

Lugdunum (Lyon) 127, 128, 143,150, 155,
168, 112, 176, 189, 198, 228

Lugdunum Convenarum (St. Bernard de
Comminges) 172

Lutecia p41igi61rrm (Paryż) |74, 1'81,

Luzytania 140, 142
I-ycsa L46

Macedonia 168, 21,8, 224
Mari 36
Markoma,nowie 151

Marna 168

Marquise 185

Ma.uretania i46
Mavilly 175, 189

Mediornatrikowie 174

Męl"anęzyjczycy 19

Menrfis 205,206
l{etaurus 62, 64

Mezja 148, 21'l
Mezopotamia 36

Milet 125

Minturny 61

Mona (Anglessy) 189

N4ont Donon 174,175
Mont Martre 174

Monte Grotto 136

b,Ąozęla '|,82

Munda 107, iOB

Nadpadaóska Nizina 168

Nadrenia 179, 180

Namnetes (plemię) l'76

Nemausus (Nimes) 150, 184

Nemi 33, 133, 161

Nepet 262
Nicea 125, 239
Nikomedia 124, 125
Nil 19s, 206, 258
Nimicius 251
Nola 101

Noricum 162, 163, 178, 180, 193,217

Oeta 113, 231
Olimp 231
Olimpia 102,241
Orontes 195

Ostia 32, 63,135, 198,204

Pad 55
Palestyna 238

310 311



Panonia 148-150,
Partowie 114, 116
Patavium (Padwa)
Pergamon 62, 1f4,
Persja 211,237

156, 160, 217,236

12, 136
1t5 r10 17l

Pęrsow,ie l0' 131' 236
Pesch 185
Pessinunt 62,252
Picenum 55
Placentia (Piacenza) 36
Poli 126

Polinezyjczycy l9
Pompeje 184,262
Portus Mamnetum (Nantes) 176
Praeneste 33, 34, 56,99, 103
Prowansja 178
Funijczycy 10
Pydna 99
Pyrgi 31

Puy.de.I)Óme 173' 174

Recja 178
Regillus 33
I(en 118, 168, 180, 190,202,21i,218
Riedones (plemię) 176
Rodan 127, 128,218
Roquepertuse 170
Rzym passim

Sabaudia 178
Sabinowie 40
SaCunt 67
Saint-Germain-en-Laye 173
Saint-Germain-Soulce-Seine I86
Saldae 268
Samnici 102
Samos 126
Samotraka 195
Saona 127, 128
Sardes 125
Sarmisegetusa 148, 217
Sawaria 148
Scylacium 80
Segesta 53
Sekwana 177,180, 182

Sekwanowie 176
Seleucja I 16

Senonowie 179, 180

Sinuessa 61

Smyrna 70, 125
Sumerowie 10
Sycylia 68, 267
Sydney 177
Synopa 205
Syria 132, 200, 238
Szwajcaria 270

Tarent (Tarentum) 80, 136
Tarkwinie (Tarquinii) 35-37, 250
Tarraco 140, 146, 150
Tars 277
Tazos 726
Tęlr.acina 126

Tessalonika 224
Teutonowie 89, 100

Tibur 40, 134, 135,205
Tingi 146
Thapsus i07, 108
Tracja 218
Trazyme skie Jezioi'o 12, 57, 59
Trebia 55
Trewir 178' 18l' zob. też Augusta Tre-

velorum
Trewirowie 177, 1.78, 184, 189

Troesmis 148
Troja (Tlojanie) 50-53, 62, 119

Tybr 32, 51, 53,73, 195
Tyr 164, 165

Ubiowie 128, 180
Umbria 20
Utrecht 271

Val Camonica i69
Verceilae 100
Vesontio (Resangon) 176, 186
Vichy 181

Vintium (Vence) 176
Virunum 163

Volsinii (Bolsena) 35

Vollubilis 146
Vulci 37

Walencja 209, 275
Weje (Veii) 36, 50, 61,
Węgry 194

103

Wizygoci 17, 241
Wogezy 1'/4, 175, 186

Zama 66

Żydzi 10, 13' 15, 123,224,225,235
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1" Figurki wotywne z Civitd Castel-
lana. Nowy Jork, Metropoliatan Mu-
seum.
2. Janus.
3. Lar tanczący. Paryż, Luwr.
4. Lar rcdzinny. Drczno.
5, Silwanus. Werona, Muzeum Ar-

chitektury.
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6. Libcr i Libera. Londyn, British
Museum.
7. Faun. Neapol, Muzeum Naro-

(l()WC-

8. Semo Sancus. Rzym, Muzeum
Watyka skie.
9. Numa Pompiliusz. Rzym, Villa Al-

bani.
10. Świątynia kapitoli ska. Rekon.
strukcja plastyczna.
11. Cerenronia religijna przcd świq.
tynią Jowisza Kapitoliflskicgo. Relief.
Pat.yż, Lulvr.
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|2" R.zym. Ruiny świątyni przy.
pislwanej Minerwie Medica.
13, Menada i Satyr. Antefix ze
świ4tyni w Satricum (Conca).
lłzym, Villa Giulia.
14" Głowa posqgu Hermesa ze
świątyni w Wejach. Rzym' Villa
Giulia.
15. Etruski relief nagrobny. Pa-
lermo, Muzeum Narodowe.
16. Urna kanopska z Clusium
(Chiusi). Berlio.
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17. Fiesole. Ruiny etrusko-rzymskicj świątyni. III-I w. p.n.e.

18. Ficsole. Rysunek aksonomerryczny ruin.
t9. Asklepios. Płaskorzeźba z Epidauros. Ateny, Muzeum Narodowe.
20. Ccres, Pluton, Proserpina. Relief nagrobny. Rzym, Muzeum Laterariskie.



21. Rzym. Świątynia Wcsty rra Forrtm
Romanum.
22. Atrybuty kapłafiskie,
f3. Kapłan składirjący o|iarę. Głtlwa,
wcdług obyczaju t.zynlkiego, nakryta
połą togi. W lewej dłoni trzyma szka-
tułkę z kadzidłem' Paryż, Bibliotlrćc1uc
Nationale' Cabinet d;s MÓdaillcs"
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24" Zwierzęta przęznaczone na ofiafę. R.zynr, płaskorzeźba z RostrÓw.
25. Suovetaurilia. Paryż' Luwr..
26. Scena ofiary. Ołta:.z marnurowy ze świqtyni
27. Vicomagittri. Oltarz ofiarn;.. Rzym.
28. VictimariLrs. W dłoni trzyn'ra siekieI.ę służ4c4
doln4 cz.ęść ciała spowija tradycyjr-ry' ptllpurowy.
Nationale, Cabinet dcs Mćdailles. 

- . .

Wespazjana. Pompeje.

do zabijania dużych zwierząt, jego
stroj tzw. limus' Paryż, Bibliothdque



29. Insygnia augura: lituus (laska) i prcfericu-
lum (dzban)' Srebrny dęnar z podobizną Pom-
pejusza Wielkiego. Paryż' Bibliothdque Natio.
na]e, Cabinet des MÓdailles.
30. Haruspik. Rzym, Muzeum Watyka skie.
31. Brązowy mode1 wątt.oby wotywnej. Piacenza,
Museo Civico.
32. Haruspik badaj4cy wnętrzności zwlerzęcia
ofiarnego. Paryż, Luwr.
33. Wieko punickiego sarkofagu. Malowany
marmul. Kartagina, Muzeum Lavigćrie.
34. Kybele na wozie zaprzęŻonym w lwy. Nowy
Jork, Metropolitan Museum.



35. Scipion Afryka ski. Paryż, Luwr.
36. Tytus Flamininus. Złoty statcr.
Berlin.
37. Pan. IJragment płaskorzeźby przed.
stawiającej orszak Fauna. Neapol,
Muzeum Na.rodowe.
38. Scena dionizyjska. Relief. Monaco,
Cliptoteca.
39. Bakchantki. Paryż' Luwr.
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40. M. Tulliusz Cicero.
41. Gajusz Mariusz, f{zym, Muzeum Watykafiskie.
42' Grobowce za bramą F{erku]esa w Pompejacl'r'
43, Dem,etcr i Triptolemos. Ateny, Muzeum Narodowe
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44, L. Korneliusz Sulla. Monaco. Gliptoteca,
45. Pompejusz Magnus.
46. Pompejusz z atrybutami Nepturra' Denar Q. Nassidiusa z 36 l, p'n.e. Paryż, Biblio.
thdque Nationale, Cabinet des Mćdail]ęs.
47. Neptun.
48. Rzym. Ruiny świ4tyni Satulna na Forum Rorrranum, przebudowarrcj przez Muna.
cjusza Plankusa w 42 r. p.n.e.
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49" Rzym. Śrviątynia Fortuny Virilis.
50. G. Juliusz Cezar. Turyn' Muzeum Starożytrrości'
51. Głowa Wenus na monecic Jrrliusza Cłzata,. C(aius) Caesar. imp(erator) co(n)s(ul)
iter(um). Paryż, Bibliothdque Natiorrale ; Cabinet des Mćdaillos.
52. Oktawian August. Ncapcl, Muzeum Naroclowe.
53. lŁugust jako pontifex maximus. Rzym, Muzeum Narodowc.



54. Rzym. Swiątynia Jowisza Grzrniqcegc (Iupitcr Tonans) i Fortuny oraz łuk Scipiona'
Rekonstrukc.ia.
55. Rzym. Świątynia Marsa U]tor.a na Forum Augusta.
56. Mars Ultor (w środku) i prawdopodobnie Venus Genetrix (z lewej.) Muzeum
w AJgierze.
57. oliara dla Apollina. Rzym, płaskorzeźba z' łuku Konstarrtyna'
58. Eneasz z ojcem Anchizcsem. Rzym, Villa Albani.



59. Ara Pacis. Eneasz składa
ofiarę Penatom.
60. Ara Pacis. Bogini Tcilus.
61" Ara Pacis. Mars,
62, Ara Pacis. Procesja.
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63. Głowa dcifikowanego .Iuiitt.sza Ce.
zara na rewersie brązclwcgo Sestcrca
0ktawiana z 37 r. p'n'e. ParyŻ, Bi.
bliothdque Nationale, Cabinet dcs Mć-
dailles.
64. Tibur. Sanktualium Herl<ulesa
Zwycięzcy. Reko nstrukcjlr.
65. Ofiela dla Hgrkulcsa' R'zyrn, pła-
skorzcŹba z łuku Konstantyna.
66. f ibur. Widok wiell<icgo tarasu
sanktuariLlm.
67. Ostia. Sieclziba Augustales.
68. Wulkan. Rzym, Muzeum Waty-
ka skie.
69. Bogini Roma i Dioskurorvie. Lon-
dyn, .British Museum.



70. Mauzoleum JuliuszÓw w Saint-Rćmy
w Prowanlji.
71. Pula (.lugosławia). Świ4tynia Augu.
sta.

72. Kaligula. Kopcnhaga, Ny Carls-
berg Glyptot;k.
73. Świ4tynia Klaudiusza w Camulodu-
num (Colchester). Rekonstrukcja.
74. Messalina z dziecmt, prawdopodo-
bnie Brytanikicnr i oktawiq' Paryż, Bi.
b|iothdque Natior-rale, Cabinęt des MÓ.
dzriłles'
75, Wespazjan. Fragment marmurowogo"
pos4gu Z Hippony (Bonc)"
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76. (.lsria. Schola Tlajrrnl.
77. Ostia. Schola Tlajirnr.
78. Hacirian. Rzyln, Muzeum Wa-
tykaóskie.
79. Rtym. Pillrterlrr Hirrll ilrnir.
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80. T.illrlr. WiIIa }Iatlliatlli' \Ą'c-
ll us.

8|. 'ribrrl'. WiIla l-lacll.janł. Sa.
l.ltl)c tIll.r ( ł( a rltlilos1'
ł.|2. Al1t()lliIl|.ls Pitts. A,ttri:tls. l)it.
r1'Ż, BibIitlthćquo Naliorlalc, (.a'-

tlinct des Mćdaillcs.
83. Apotcozit Faustl'ny. C-'i:rii-
|.zowźl w obeclrtlści nlęŻar N,,!;rrkit
Aurr:liusza je st ulloszona na
skrzytiłaclr Wiktorii Zc StosLl
pogrzcbowcgo. Ilzynt. I'alazzo
clei Conservatoli.
źi4. Mal.ek Aureliusz skłatla
ofialę przcd świ4{ynią .|crwil.za
Kapitoliriskiego. I(21,r'lt, Palazzo
tlci Conscr-valoli.
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85. Kommodus jako Herkules"
Rzym, Pa|azzo dęi Conservatori.
86. Septymiusz Sewer. Rzym,
Museo delle Termc.
87. Alcksander Sewer'. Rzyrn,
Muzeum Kapitoli skie.
88. orzeł (Aquila). Znak lcgio.
nowy. Aalen, Limesmuseum.
89. Nagrobek zołnierza z yIII
legionu-C. Valerius Crispus. Aalen.
Limesmuseum.1ffi!-l.fu1111'l;;ę,1g.o", ;
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90. Jupiter Verospi. Rzyl.n, Muzeum Watyka sl<ie.

91. Jupitel Exuperautissimus. Ex-voto. Berlin.
92. Dwic stcle wotywne poświęcol-re Baal-Strttlrnowi'
B(lstrvo wyobrażone jcst rv częściaclr gćlrrryclr, pośro-
dku przeclstawieni s4 dedykanci, a tr:l clolc zrvierzeta
ofiarne. III w. n.c. Algicr', Stephan G:seil Muscunr.
93. Pcrsolrifikacja ,,Gcnius tcrrae Afr-icnc". Bogilri
z głową lrvicy. Turris, Muzeutrr Bardtl.
94. Slu1lz MlrviI|1. Otrłiel.atlicncztl .Ct|)il |ni.l}c./llcj
inicjacj i. St-Germain-cn-I-ayc.
95. Pielgrzym oddziaity w cucullatunt (ptltstcz z ktt-
1lturcnr)' Ex.vclto z san1<ltliiritltll źr(lclcł Sekwany.
[)ijon, Muzcunl Alchcoi,'gicznc.



99" 
-I.ararris. 

wspomagnny }]rZeZ giganta W stroiu ż,oł,nierza' galijskiego' rzuca ktrł<l ognia.
Kocioł z Gunclestrup (Danirr),

1.00. 'Tcutates (u gory). Ofrara. dla 'feutatcsa. Picrwotnie olialy dla tego bostwa topiono.
Kociclł z Cundestrup (Dania).
tr01. Wyolrrazen,ie Wielkic.i Bogilli Matki utożsamianc.j z Mirrerwą. Kociol z Ciutldcstrup
{Dania).

96. Niewidorra. llx-voto z sanktuarium źLÓdeł Sękwany. Dijon, Muzetlm Arclreolo.
giczne.
97. obcięta głowa o zamkniętych oczach z Entremont. Aix.err-Provence, Muzertm Gra-
net.
98. obcięta gtowa o zarlkniętych oczach z' Entremont -_ clraraktet.ystyczny splot wło.
s(lw" Aix-en-Provence, Mnzcum Granet.
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102. Brodaty Mcrkury z Lezoux. Bog odziary
jes ll' |. ń,11j nłr"7c? g"iiiski S.-Germairr-cn.
.Laye. Musće des Al-rtiquites Nationales"
l03. JuprLci. Z kcłL111 z Lalrdouzy' St.Gcrnrain-
en.Laye, Musec des Arrtiquitćs Nationalcs.
|04. Taranis, w dłoniach trzyma węże Z głoilalTli
baranow.

10s
|()5' Jowisz tratujqcy giganta (biga). Aalen,
| . inrcs:rnuse um.
l0(r. Apollo Moritasgus z Alezji, zwany
llrli:iel-l-t z gołębiami, pilnowany przez Cer-
lr' ril. Avignon, Fondation Esprrandieu.
|(}7. Esus na ga"llo-rzymskim ołtarzu zna-
It.zionym pod kościołem Notre-Dame w Pa-
l 1,Żu"

l()ll. Tarvos - Trigaranus (byk z trzelnLr
rrrlawiami) na gallo-rzymskinr ołtarzu zna-
lL'z ionym pod kościołcm Notre-Dame w Paryżu. 106
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109. Cernunnos. Statuelka z brtyztt z Ncuv-v
en-Sulias.
110. Epona. Paris, Bibliotlrćque NationiLle.
111. Herkules. Aalen, Limesnuscum.
L12. Kybele. Rzym, Villa Doria Pamphylii.
113. Attis. Rzym, Muzeurn Wat,yka skie.
114. Atargatis. Rzym, Mł:zeum Watykariskie.
115. Kapłan Bellon1'' Rzynr' Muzeunr Kapi.
toliriskie.
116. Baa|. Par-u"ż, Luwr.

111
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117. Heliogabal. .Rz.vm, Muzeum Kapitolifiskie.
118. Jupiter Dolicherrus. 'Rzym, Muzeum Kapitolióskie.
119. Jupiter Dolichcnus w otoczeniu Herkulcsa i Minerwy. Budapeszt, Muzeum Na-
rodowe.
t2'0" byda.
lfl. Izis Kurotropos. Herkulanum.
1f2" abrzędy kil czci lzydy. U wejścia do świątyni stoi kapłan, w clłcni trzyma dzban
ze Świętą wodą, po prawej inny kapłan z sistrum. Ibisy i palmy wskazują, że akcja roz-
grywa się w Egipcie' .Malowidło z Herkulanum' Neapol. Muzeum Narodowe.
123. Procesja ku czci lzydy.

123
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124. Jupiter-Sol-Sarapis. Arles, MusÓe Lapidaire,
125. Jupiter-Amon-Sarapis-Neptun-Asklepios"
126.'Dłorrie wotywne z popiersiem Sarapisa. Frano.Ja,
kolekcja La Chausse.
127. Mithra. Rzym, Muzeum Torlonia.
1f8" ołtarz Mithry odkryty w podziemiach bazvliki
San Clęmęrrtę w Rzvmie.

129 130

tr29. Dadoforos (niosący pochodnie). Londyn, British Musetlrll.
l3A. lJczta mitraistyczna. Dwaj wtajemniczeni - mistowio lt zrl rtrL ltrztr. tr,t

znajduje się chleb. Inni niosą atrybuty rożnych stopni wilLj,.:lll]|lcl'.l)li| \\'

mitraistycznej. Od lewej: ,,kruk", ,,Pers" i ,,lew", czwarta figufa t() byc trt'rz' ,.

PłaskorzeŹba z Konjica (Bośnia)' Sarajewo, Ztmalskij Mustj.
131. Plotyn(?), Relief z sarkofagu. Rzym, Muzeum Laterariskic.

ll r,lil'rl,t'
ltl, litlr lill
;lllrtr r,'
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132. Misteria dionizyjskie. Pompeje, Villa
dei Misterii.
133. Nero. Rzym, Museo delle Terme.
I34. Artemicla Efeska, bogini utożsa.
mlana z wielką matką frygijską.
135. Asklepios z synarni. Relief z fon-
tanny. Rzym, Muzeum Lateraóskie.
136. Marck Aurcliusz. Rzym, Muzeum
Kapitoliriskie.
137. Decjusz. Rzym, Muzeum Kapito-
i skie.



138. Gallienus. Berhn.
I.39. Głowa }rcliosa. Paryż, l,uwr.
140" Sol Invictus. Rzym, Muzeum Kapitolinskie.

140

141. Diokiecjan. Rzym, Muzeum Ka-
pitoliirskie"
142. Konstantyn Wielki. Głowa po-
sągu. Rzym, Palazza dei Conserva.
tori.
143. Julian ,Ąpostata' Paryż, Luwr.
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l44. Napisy i freski rvczcsllochrzcścijaIi:lkic z katakurnh św. Sebastiana w .Rzynrie.
145'Katakumby pl-zy via Latina. Sccny mitoiogiczne sqsiadują z biblijnymi. W arsco-
llum scfna zmartw)''chws1allia z wy'tlbt.ztżenicnl Alcestis i Helkulesa prowadz4cego na łafi-
cuchu Cerbera.
146. ZrekonstI'uowanc wnętfzc |iościola wczesnochrzcścijariskiego z Dura. III w. n'ę"



(l

b3g1b

t47. Chrześcijariski sarkofag. W centrum postać ,,dobrego pasterza''. Rzym, Mtueum
I-aterariskie.
148. Sarkofag chrześcijariski ze scenami z ż5''cia Chl.rstusa i św. Piotra. Rzym, Muzeum
I,atęraóskie.
149. Teodozjusz. I)(ominus) N(oster) Theodosius P(ius) F(elix) Augustus. Paryż, Bi.
'bliothćque Nationale' Cabinet des Mćdailles.


