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Od Redakcji 

Oddajemy do r k Czytelnika kolejny tom naszej serii. Tom ten wzbogaca 
po wi cony terakotom artyku -wyk ad Pani dr Marii Krogulskiej, emerytowanego 
pracownika naukowego Instytutu Archeologii UW. Jeste my przekonani, e artyku
ten wype ni luk  w dotychczas dost pnym studentom pi miennictwie dotycz cym
terakot i stanie si  dla nich cenn  pomoc  dydaktyczn .

Niniejszym gor co zapraszamy tak e innych naszych emerytowanych 
Pracowników naukowych do podzielenia si  na amach Studiów i Materia ów
Archeologicznych swoj  wiedz  z kolejnymi rocznikami studentów. 
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Dominika D ugosz

Ramy chronologiczne 

transformacji miast pó nocnoitalskich.

Okres przej cia od pó nego antyku do wczesnego 

redniowiecza
    

Pierwszej próby periodyzacji redniowiecza dokona  w 688 roku Krzysztof 
Cellarius w swoim podr czniku pt.: Historia universalis breviter ac perspicue expo-
sita in antiquam et medi aevi ac novam divisa . Autor uzna  rok 306 i panowanie 
Konstantyna Wielkiego za pocz tek Wieków rednich2. W ci gu kolejnych stuleci 
powy sz  dat  ró nie interpretowano, do dzisiaj pozostaje ona inna w wielu krajach 
Europy. We Francji za pocz tek redniowiecza uwa a si  rok 395 i mier  Teo-
dozjusza Wielkiego oraz podzia Imperium Romanum na Cesarstwo Wschodnie  
i Zachodnie3. W Niemczech i Polsce rok 476 jest uznany za symboliczn  dat  i cezu-
r  mi dzy okresem antycznym i redniowiecznym4.

Dzi ki dokumentacji archeologicznej pozyskanej z prac badawczych w pó noc-
nych W oszech zwi zek mi dzy pó nym antykiem i wczesnym redniowieczem pre-
zentuje si  w tym kraju od ponad dziesi ciu lat w uj ciu innym ni  to obecne w lite-
raturze przedmiotu publikowanej w latach sze dziesi tych i siedemdziesi tych XX 
wieku. Okres wczesnego redniowiecza nie pozostaje ju  w opozycji do pó nego
antyku5. Obecnie rozpatruje si  go w szerszym kontek cie i traktuje jako stopniow ,
d ugotrwa  ewolucj  struktur polityczno-administracyjnych i kulturowych. Wydaje 
si , e taka ewolucja jest wynikiem wielu transformacji, zarówno z punktu widzenia 
historycznego, jak i archeologicznego. Nie ma ju  potrzeby, by porównywa

 Autorka jest doktorantk  na Wydziale Historii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiello skiego
w Krakowie. Artyku  stanowi cz  przysz ej rozprawy doktorskiej, której promotorem jest prof. dr hab.  
J. A. Ostrowski. 

 T. Manteuffel, Historia powszechna. redniowiecze, Warszawa 2004, p. 6. 
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 7. 
5 P. Delogu, La fine del mondo antico e l’inzio del medioevo: nuovi dati per un vecchio problema, in: La

storia, p. 8.
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wczesne redniowiecze z epok  je poprzedzaj c , faworyzuj c jeden okres 
historyczny wzgl dem drugiego.

redniowiecze rozpocz o si  na ziemiach pó nocnych W och wraz z inwazj
Longobardów, którzy w 568 roku podbili pó nocn  cz  Pó wyspu Apeni skiego.
W rzeczywisto ci longobardzki pochód na Itali  mo na porówna  do ostatniego 
ogniwa w d ugim a cuchu wydarze  historycznych rozpocz tych jeszcze w III 
wieku. a cuch ten S. Gasparri6 okre li  mianem la crisi della tarda-antichità
(kryzys pó nego antyku). Wy ej wymieniony uzna  kryzys ekonomiczno-demogra-
ficzny pó nego antyku za pierwsz  przyczyn  upadku ufundowanych przez Rzymian 
miast, które mia y nigdy wi cej nie odrodzi  si  ze zgliszczy7.

W latach osiemdziesi tych XX wieku K. Modzelewski8 s usznie zauwa y , e
„chronologia prze omu” mi dzy jedn  epok  a drug  jest kluczem do odczytania
i zrozumienia dwóch systemów i dwóch odr bnych tradycji kulturowych9. Problem 
chronologiczny przej cia od wiata rzymskiego do okresu wczesnego redniowiecza
obejmuje z o one zagadnienia dotycz ce wielu kultur i cywilizacji przenikaj cych
si  na terenach ca ej Italii 0 – etruskiej, rzymskiej, bizantyjskiej i longobardzkiej. 

Podkre la si , i  ramy chronologiczne s  w tym miejscu traktowane symbolicz-
nie i zosta y ustalone jedynie na wymogi tego opracowania. Prawdopodobnie nie 
mo na u y  tej samej periodyzacji, jak uniwersalnej matrycy, by zbada  i opisa
inne procesy i zjawiska nak adaj ce si  na siebie w okresie od III do VIII wieku. 

I  ETAP.  Kryzys pó noantyczny (od III do IV wieku) 

Transformacja urbanistyczno-architektoniczna w miastach pó nocnej Italii roz-
pocz a si  ju  w III wieku wraz z kryzysem ekonomiczno-demograficznym 
Imperium Rzymskiego. Za przejawy kryzysu pó noantycznego uznaje si : a) spadek 
demograficzny; b) zmniejszenie si  wp ywów rz dz cych elit; c) brak si y niewolni-
czej; d) wyzysk fiskalny; e) pierwsze ruchy migracyjne plemion zamieszkuj cych
tereny Barbaricum, przenikaj cych w granice Imperium Romanum . Reformy 
administracyjne Dioklecjana wp yn y na organizacj  polityczno-administracyjn
we wszystkich prowincjach rzymskich. Pod koniec III wieku Galia Przedpada ska i 
Zapada ska zosta y nazwane provincia Italiae 2. Ca y pó wysep podzielono na dwie 

6 S. Gasparri, Il regno longobardo, in: S. Gasparri, P. Cammarosano eds, Longobardia, Udine 990,
p. 278. 

7 Ibidem.
8 K. Modzelewski, Spo ecze stwo i gospodarka, in: E. Tabaczy ska ed., Italia, Wroc aw 980, p. 49-

274.
9 Ibidem, p. 58.
0 Najnowsze hipotezy dotycz ce periodyzacji okresu pó noantycznego cf.: G.W. Bowersock, Riflessioni

sulla periodizzazione dopo „esplosione di tardoantico” di Andrea Giardina, Studi Storici 45, fasc. ,
2004, p. 7- 3; A. Marcone, La tarda antichità o della difficoltà delle periodizzazioni, Studi Storici 45, 
fasc. , 2004, p. 25-36. 

 L. Leciejewicz, Nowa posta wiata. Narodziny redniowiecznej cywilizacji europejskiej [Monografie 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Seria Humanistyczna], Wroc aw 2000, p. 38.

2 M. Jaczynowska, Rzym, in: M. Jaczynowska ed., Historia staro ytna, Warszawa 999, p. 602.
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cz ci: Italia Annonaria z wikariatem w Mediolanie oraz Italia Suburbicaria
z siedzib  wikariatu w Rzymie 3.

Zmiany na arenie politycznej u schy ku III wieku wp yn y na ycie codzienne 
mieszka ców w wielu rzymskich miastach, poniewa  rozwój du ych i unieza-
le niaj cych si  od municypiów gospodarstw rolnych typu saltus i latifundium
zmieni  warunki spo eczne i ekonomiczne panuj ce wówczas w zurbanizowanych 
centrach 4. Niektóre z tych ostatnich, jak np. najstarsze kolonie laty skie i rzymskie 
w Galii Narbo skiej i Cisalpejskiej (fig. ), pocz wszy od ko ca II wieku stopniowo 
traci y sw  dominuj c  pozycj . Ust powa y miejsca nowym miastom fundowanym 
przez Rzymian w Syrii, Afryce i wzd u  rzeki Ren 5.

Latyfundia by y niezale ne pod wzgl dem politycznym i ekonomicznym, przez 
co odebra y miastom mo liwo  kontroli nad ma ymi o rodkami vicus i okr gami
wiejskimi pagus 6. Pog biaj cy si  kryzys ekonomiczny (zw aszcza podwy szenie
podatków) wp yn y na zmniejszenie produkcji i os abi y wymian  handlow
w miastach 7.

Pierwsze zmiany widoczne na planach pó nocnoitalskich miast mo na datowa
na podstawie róde  archeologicznych na rok 238, okres panowania cesarza Maksy-
mina Traka. W tym roku w Akwilei, przy okazji bellum aquileiense wzniesiono  
w mie cie nowe mury, obejmuj ce w swych granicach wi ksze terytorium ni
poprzednie mury republika skie 8. Zmiany organizacji przestrzennej Akwilei s
wed ug mnie pierwsz  oznak  transformacji estetycznej i funkcjonalnej miast 
le cych w Italia Annonaria.

W 270 roku pó nocny limes by  os abiony i le kontrolowany, co umo liwi o
infiltracj  germa skich plemion Alamanów i Franków na terytorium pó nocnej Italii. 

Ten okres charakteryzuje si  wzmo on  budow  nowych fortyfikacji miejskich 
b d  napraw  istniej cych murów, wzniesionych jeszcze w okresie republika skim
lub augustejskim w wi kszo ci municypiów od Morza Adriatyckiego po Morze 
Liguryjskie. Nowe mury postawiono w Weronie 9, Brescii20, Piacenzy2 , Parmie22,
Bolonii23 i Riminii24. Takie nasilone prace budowlane w okresie pó nego antyku 

3 F. Ghizzoni, Piacenza tardoantica, in: Storia di Piacenza. Dalle origini all’anno mille, vol. , Piacenza 
990, p. 6.

4 Jaczynowska, op.cit., p. 590.
5 Ibidem.
6 Manteuffel, op.cit., p. 6.
7 Jaczynowska, op.cit., p. 590.
8 L. Bertacchi, Basilica, museo e scavi – Aquileia, Roma 994, p. 64. 
9 C. La Rocca Hudson, „Dark Ages” a Verona. Edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una 

città dell’Italia settentrionale, Archeologia Medievale 3, 986, p. 66.
20 C. Stella, I dati archeologici di Brixia, in: C. Stella, F. Morandini, A. Valvo eds., Santa Giulia, museo 

della città. L’età romana. La città. Le iscrizioni, Milano 998, p. 9.
2  M. Pagliani, Piacenza. Forma e urbanistica, Roma 99 , p. 9.
22 S. Gelichi, Le città in Emilia-Romagna tra tardo-antico ed alto-medioevo, in: La storia, p. 573; cf.:  

M. Marini Calvani, Parma, in: M. Marini Calvani ed., Aemilia. La cultura romana dal III secolo a. C. 
all’età costantiniana, Catalogo della mostra a Bologna 8 marzo- 6 luglio 2000, Venezia 2000, p. 402.

23 Gelichi, Le città in Emilia-Romagna..., op.cit., p. 574. 
24 G.P. Brogiolo, S. Gelichi, La città nell’altomedioevo italiano: archeologia e storia, Roma 998, p. 62. 
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mog y wynika  z potrzeby wzmocnienia fortyfikacji miejskich na wypadek militar-
nych najazdów lub zbrojnych konfliktów z s siadami z pó nocy i wschodu.  
G. Cantino Wataghin25 uwa a, e pod koniec III wieku zmiany urbanistyczno-
architektoniczne w obrazie miast rzymskich by y przejawem rozwoju, a nie regresu. 
Autorka za przyk ad podaje ufundowanie horrea w Mediolanie, Akwilei i Brescii26.
Budow  nowych, du ych magazynów na zbo e mo na tak e interpretowa  jako d -
enie do zapewnienia zapasów ywno ci na wypadek wojny i najazdu ludów barba-

rzy skich, a nie jako oznak  polepszenia si  warunków ekonomicznych w III i IV 
wieku. Innym argumentem wzmacniaj cym t  hipotez  mo e by  fakt, i  w latach 
sze dziesi tych II wieku pojawi a si  epidemia d umy i innych chorób mier-
telnych pochodz cych ze Wschodu, które rozprzestrzenia y si  wzd u  Renu a  po 
Gali 27. Funkcja horreum nabiera zatem dodatkowego znaczenia w obliczu zagro e-
nia zarazami, które mog y dotkn  tak e mieszka ców pó nocnej Italii28. Szerzenie 
si  w III i IV wieku epidemii jest argumentem t umacz cym tak e spadek przyrostu 
ludno ci. Najg bszy spadek przypad  jednak na VI i VII wiek29.

W okresie tetrarchii (286-305) Dioklecjan utworzy  cztery okr gi ze stolicami  
w Nikomedii, Sirmium, Mediolanie i Trewirze. Od tego momentu w adz  polityczn
w prowincji Italiae sprawowa  Maksymianus rezyduj cy w Akwilei, a nast pnie
w Mediolanie30. Dzi ki defensywnej strategii, jak  przyj  Dioklecjan, lepiej kontro-
lowano granice Imperium. Militarny charakter rz dów cesarza uwidoczni  si  tak e
w wygl dzie miast wznoszonych na polecenie w adcy, czego przyk adem jest jego 
siedziba w Splicie (Chorwacja), na wschodnim wybrze u Morza Adriatyckiego3 .

Pozyskany w pracach wykopaliskowych materia  archeologiczny potwierdzi
obecno  nowych za o e  termalnych w Akwilei, Mediolanie, Brescii, Ao cie
i Parmie32. Jednak E. Lippolis33 przypuszcza, e w IV wieku, podczas kryzysu 
pó noantycznego, zarówno rzymskie termy, jak i akwedukty, cysterny na wod  by y
utrzymywane i konserwowane przez bogate rodziny rzymskie, zyskuj c tym samym 
charakter prywatny, a nie publiczny34.

Korzystaj c ze ród a, którym jest Tabula Peutingeriana, mo na wywniosko-
wa , jakie pó nocnoitalskie centra urbanistyczne by y nadal wa ne, a jakie straci y

25 G. Cantino Wataghin, Quadri urbani nell’Italia settentrionale: tarda antichità e alto medioevo, in:  
C. Lepelley ed., La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale de la fin du III siècle à 
l’avènement de Charlemagne, Actes du colloque tenu à l’Université de Paris X-Nanterre les , 2 et 3 
avrile 993, Bari 996, p. 24 -243.

26 Cantino Wataghin, Quadri urbani…, op.cit., p. 243. 
27 V. Fumagalli, wit redniowiecza, Gda sk 2003, p. 29. 
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Jaczynowska, op.cit., p. 600-60 .
3 Ibidem, p. 602. 
32 Cantino Wataghin, Quadri urbani…, op.cit., p. 244. 
33 E. Lippolis, Edilizia pubblica: gli impianti termali, in: M. Marini Calvani ed., Aemilia. La cultura ro-

mana in Emilia Romagna dal III secolo a.C. all’età costantiniana, Catalogo della mostra a Bologna 8
marzo- 6 luglio 2000, Venezia 2000, p. 42.

34 Ibidem.
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swoj  pozycj  na prze omie III i IV wieku35. W ród miast oznaczonych na picti
symbolami murów i wie  znajduj  si : Aquileia, Placentia, Mediolanum, Ariminum,
które wed ug autora tego itinerarium by y wtedy wa niejsze ni  Kremona, Bergamo, 
Brescia czy Pawia, poniewa  te ostatnie nie zosta y wyró nione na mapie w aden
szczególny sposób36. Nie mo na jednak opiera  si  jedynie na tym ródle, które do-
kumentuje, by  mo e w sposób ograniczony, warunki topograficzne pó nocnej Italii. 
Itineraria37 maj  jednak t  zalet , e oprócz miast wskazuj  równie  g ówne szlaki 
wodne i l dowe wytyczone w okresie rzymskim, które wykorzystywano nadal  
w okresie pó nego antyku i wczesnego redniowiecza. Map  sieci rzymskich dróg 
uzupe niaj  dzisiaj dane pochodz ce z wykopalisk archeologicznych; s  to s upy
milowe i fragmenty nawierzchni dróg. Wiele z rzymskich dróg wytyczonych w pó -
nocnej Italii poddawanych by o naprawom, dzi ki czemu g ówne arterie komunika-
cyjne, jak via Postumia i via Aemilia, pe ni y nadal wa na rol  w redniowieczu,

cz c ze sob  najwa niejsze centra rozsiane na ca ym Pó wyspie Apeni skim38.

II  ETAP.  Ekspansja chrze cija stwa (IV wiek) 

Wed ug P. Delogu39, genezy Wieków rednich w pó nocnych W oszech nale y
dopatrywa  si  mi dzy IV i VII wiekiem40. Za prze omowe i decyduj ce wydarzenia 
w okresie przej cia od pó nego antyku do wczesnego redniowiecza Delogu uwa a:
a) instytucjonalizacj  chrze cija stwa i jego integracj  z Imperium Romanum;
b) w drówki ludów i stworzenie konstytucji spo ecze stwa galijsko-germa skiego
na terytorium Imperium; c) recesj  systemu ekonomicznego, scentralizowanego  
i imperialistycznego, opartego na kontroli procesu integracyjnego mi dzy ró nymi
prowincjami rzymskimi w basenie Morza ródziemnego4 . Zwyci stwo chrze ci-
ja stwa wp yn o na losy organizacji spo ecznej42. W czasach poprzedzaj cych IV 
wiek poga ski kult politeistyczny utrzymywa  stabilno  i jedno  ca ego Imperium, 
gdy  w adca sprawowa  w adz  zarówno polityczn , jak i religijn .

W 3 3 roku Konstantyn, podpisuj c tzw. edykt mediola ski, zagwarantowa
zwyci stwo nowej religii monoteistycznej, destabilizuj c „stary” porz dek

35 Ghizzoni, op.cit., p. 2 - 22.
36 Ibidem.
37 Itinerarium Antonini, Itinerarium Burdigalense i Tabula Peutingeriana.
38 Cf.: G. Cantino Wataghin, Rete urbana e sistema di comunicazione negli equilibri tardoantichi 

dell’Italia Annonaria, in: G. Sena Chiesa, E.A. Arlsan eds, Optima via, Atti del Convegno Internazio-
nale di Studi, Cremona 3- 5 giugno 996, Milano 996, p. 383-389; G. Cantino Wataghin, I percorsi 
stradali di età tardoantica, i nuovi itinerari altomedievali e i percorsi dei pellegrini fino alla via 
Francigena, in: G. Sena Chiesa ed., Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande 
strada romana alle radici dell’Europa, Catalogo della mostra a Cremona 4 aprile-26 luglio 998,
Milano 998, p. 623-632; L. Quilici, Aemilia, strade consolari e diramazioni: le fonti, in: M. Marini 
Calvani ed., Aemilia. La cultura romana dal III secolo a.C. all’età costantiniana, Catalogo della mostra 
a Bologna 8 marzo- 6 luglio 2000, Venezia 2000, p. 74-79.

39 P. Delogu, Introduzione allo studio della storia medievale, Bologna 994, p. 67. 
40 Ibidem.
4 Ibidem, p. 67-68.
42 Manteuffel, op.cit., p. 8.
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Imperium43. Chrze cija stwo z czasem sta o si  religi  uprzywilejowan 44.
Pojawienie si  nowej religii podczas kryzysu politycznego spowodowa o reformy, 
dzi ki którym ukszta towa a si  organizacja Ko cio a45.

W roku 330 Konstantyn przeniós  stolic  Imperium z Rzymu do Konstantyno-
pola46. Proces zasiedlenia Nea Roma nie by  trudny, poniewa  Rzymianie ch tnie tu 
przybywali z ró nych prowincji rzymskich – sami lub na zaproszenie imperatora47.
Nowa stolica by a nazwana na sposób grecki polis, a wszystkie pozosta e, ma e
centra osadnicze zwano kastra48. Na Wschodzie kastron by  traktowany jako miejsce 
czasowego schronienia w czasie inwazji. Wed ug C. Mango49 taka forma osadnicza, 
po o ona w miejscu z natury obronnym, by a zbyt niedost pna, aby rozwin o si
tam normalne ycie miejskie, podobne do tego w du ych miastach; autor t umaczy
to tak e brakiem odpowiedniej infrastruktury, jak sie  dróg, akwedukty, cysterny na 
wod 50.

Prawdopodobnie w prowincjach rzymskich rol castrum posiada y cz sto
miasta. w. Ambro y w li cie do Faustyna w 388 roku pisa , e niektóre z urbes roz-
wini tych w okresie panowania cesarza Augusta zmieni y si  w pó nym antyku  
i pe ni y funkcj castellum5 . Wydaje si , i  rzymskie miasto w pó nocnej Italii, 
b d c schronieniem dla jego mieszka ców, nie pe ni o w IV wieku jedynie funkcji 
polityczno-administracyjnej, ale sta o si  g ównie miejscem o charakterze obronnym 
(refugium).

Znaczenie samego Rzymu stopniowo mala o, zw aszcza po ufundowaniu nowej 
stolicy w Konstantynopolu, dok d wysy ano jego mieszka com zbo e z Egiptu52.
Miasta z zachodnich prowincji, traktowane jak kopie urbanistyczne i architektonicz-
ne samego Rzymu, straci y swój punkt odniesienia. Cz sto w tym okresie porzucano 
miasta ufundowane w okresie rzymskim, które traci y swoje znacznie, jak np. Iulium
Carnicum, Veleia, Brixellum, Augusta Bagiennorum, Libarna, a wiele innych nabie-
ra o nowego znaczenia, jak Akwileja, Mediolan i Rawenna. Pobyt od 374 roku 
biskupa w. Ambro ego w Mediolanie53 przyspieszy  rozwój i szerzenie si
chrze cija stwa, co znajduje swoje odbicie w zmianach urbanistycznych nie tylko 
samego Mediolanum54, ale tak e uwidacznia si  w Akwilei, Concordii Sagittarii, 
Weronie, Brescii i Ao cie55.

43 Ibidem, p. 9-20.
44 Jaczynowska, op.cit., p. 6 8.
45 Manteuffel, op.cit., p. 20. 
46 T. Wróbel, Zarys budowy miast, Wroc aw 97 , p. 99. 
47 Ibidem.
48 C. Mango, Historia Bizancjum [Narody i Cywilizacje], Gda sk 2002, p. 74.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
5  Ghizzoni, op.cit., p. 20.
52 Mango, op.cit., p. 77. 
53 Jaczynowska, op.cit., p. 622. 
54 Manteuffel, op.cit., p. 20. 
55 Cantino Wataghin, Quadri urbani…, op.cit., p. 246-247. 
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Ekspansja nowej religii przyczyni a si  do zmiany pierwotnego kszta tu miast w 
pó nocnej Italii56. Chrze cija stwo wytworzy o potrzeb  reorganizacji, przebudowy  
i zmiany topograficznej wcze niejszego uk adu urbanistyczno-architektonicznego. 
Wraz z nowym wyznaniem tworzy si  nowe miejsca kultu: katedry, bazyliki, ko cio-
y podmiejskie, martyriony, baptysteria oraz monastery, nieobecne przecie  na pla-

nach antycznych civitates. W nast pstwie dosz o do tego, i  budowle z okresu rzym-
skiego porzucano, poniewa  nie pe ni y ju  pierwotnej funkcji ideologicznej. Cz sto
traktowano je jako swoiste kopalnie kamienia, który wykorzystywano do nowej 
zabudowy, zw aszcza po wi conej obrz dom religijnym.

Topografia chrze cija ska, jak podkre la C. La Rocca57, stworzy a mo liwo
kreowania wielu przestrzeni w mie cie, gdy  rozwija si  ono nie tylko wewn trz
murów, ale tak e poza nimi. Od IV wieku obserwuje si  nowe deformacje urba-
nistyczne, które lekcewa  niewidoczn  lini pomerium, wytyczon  przez Rzymian 
mi dzy centrum urbanistycznym – przeznaczonym na budowle publiczne i prywatne 
jego mieszka ców – a stref  podmiejsk  (suburbana), przeznaczon  na pochówki 
zmar ych.

Pierwsze zespo y bazylikalne wczesnochrze cija skie by y wznoszone poza 
rzymskimi murami, np. w Akwilei58 (fig. 2), Concordii Sagittarii59, Brescii60, Medio-
lanie6  i Piacenzy62. Jednak wyst puj  wyj tki od tej regu y, czego przyk adem s
bazyliki w Trie cie63 (fig. 3) i Ao cie64, obydwie po o one w pobli u rzymskiej area
forensis, wewn trz murów miejskich. 

Dokumentacja archeologiczna wykaza a, e w IV wieku pochówki wczesno-
chrze cija skie znajdowa y si  nadal poza murami miasta, jak np. w Akwilei65

i Brescii66. Dopiero od VI wieku ludno  barbarzy ska, ignoruj c rzymskie obyczaje 

56 Na temat modelu miasta w IV wieku i tzw. topografii chrze cija skiej cf.: G. Cantino Wataghin, J.M. 
Gurt Esparraguera, J. Guyon, Topografia della civitas christiana tra IV e VI secolo, in: G.P. Brogiolo 
ed., Early medieval Towns in the Western Mediterranean, Ravello 22-24 September 994, Mantova 
996, p. 7-42.

57 C. La Rocca, Lo spazio urbano tra VI e VIII secolo, in: Uomo e spazio nell’alto medioevo [Settimane di 
Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 4-8 aprile 2002 a Spoleto, vol. 30], Spoleto 
2003, p. 420.

58 Bertacchi, op.cit., p. 67-84. 
59 L. Villa, Iulium Carnicum e Iulia Concordia. Il destino di due centri urbani minori nell’altomedioevo,

Aquileia Nostra 73, 2002, p. 368.
60 G.P. Brogiolo, Le sepolture a Brescia tra tarda antichità e prima età longobarda (ex IV-VII), in:  

L. Paroli ed., L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, Firenze 997, p. 4 3.
6  Cztery bazyliki wczesnochrze cija skie znajduj  si extra moenia w Mediolanie: Sant’Ambrogio, San 

Nazaro, San Lorenzo i San Simpliciano (P. de Palol, Wczesnochrze cija ska sztuka Zachodu, in:  
M. Machowski ed., Sztuka wiata, vol. 3, Warszawa 993, p. 4- 6; G.P. Bognetti, Problemi di metodo 
e oggetti di studio nella storia delle città italiane dell’alto Medioevo, in: G.P. Bognetti ed., L’età
longobarda, vol. 4, Milano 968, p. 22 -250).

62 Pagliani, op.cit., p. 79. 
63 Cantino Wataghin, Gurt Esparraguera, Guyon, op.cit., p. 3 .
64 Cantino Wataghin, Rete urbana…, op.cit., p. 384. 
65 N. Grande, Le aree cimiteriali paleocristiane di Aquileia, Quaderni Friulani di Archeologia , fasc. ,

200 , p. 35-50. 
66 G. Cantino Wataghin, The ideology of urban burials, in: G.P. Brogiolo, B. Ward-Perkins eds, The Idea 

and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden 999, p. 5 .
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i nie bacz c na warunki higieniczne, chowa a zmar ych w obr bie miasta, cz sto
w jego dawnych reprezentacyjnych cz ciach, o czym wiadcz  longobardzkie po-
chówki odnalezione w Brescii, Weronie, Genui. 

Razem z chrze cija stwem powoli ulega  zmianie charakter ycia codziennego. 
Nie ucz szcza si  do teatrów, amfiteatrów, odeonów i cyrków67. Rzymskie budowle 
o charakterze publicznym powoli porzuca si  lub rozbiera. 

Wszystkie zmiany korzeniami si gaj ce wieków III i IV s  zapowiedzi
kolejnych, g bszych transformacji, zwiastuj c tym samym prawdziwy wit
redniowiecza.

III  ETAP.  W drówki ludów (koniec IV wieku) 

Kolejne transformacje urbanistyczno-architektoniczne w miastach pó nocnej
Italii poprzedzi a wielka w drówka ludów, rozpocz ta w 375 roku68 wraz z pierw-
szymi ruchami migracyjnymi Hunów69. Jak twierdzi J. Le Goff70, inwazja ludów 
barbarzy skich posuwaj cych si  ze wschodu na zachód by a „inwazj a cucho-
w ”. Przemieszczanie si  jednego plemienia w nast pstwie spowodowa o wyparcie 
ze zdobytych terytoriów innego plemienia, które uciekaj c ze swojej ziemi, poszu-
kuje schronienia, podbijaj c terytorium innego ludu, by si  na nim osiedli . W ten 
sposób przenikni to granice Imperium Rzymskiego. J. Le Goff okre li  w drówki
ludów jako ucieczk  naprzód, poniewa  naje d ca bywa jednocze nie uciekinierem 
przed innym, silniejszym od niego wrogiem7 .

W 395 roku w Mediolanie umar  Teodozjusz Wielki, a jego odej cie spowo-
dowa o podzia  cesarstwa mi dzy jego synów: Arkadiusza i Honoriusza72. Podzia
Imperium Romanum na Cesarstwo Zachodnie i Cesarstwo Wschodnie uwa a si
cz sto za koniec wietno ci wiata rzymskiego. Wobec braku jednolitego, zjedno-
czonego, silnego pa stwa procesy destrukcyjne uleg y przyspieszeniu, co znalaz o
swoje odbicie w kolejnych wydarzeniach historycznych.

W 40  roku Wizygoci zjednoczeni pod w adz  Alaryka, przekraczaj c Panoni ,
wkroczyli do Italii i zaj li Akwilej  oraz Mediolan73. Nie zd yli zdoby  stolicy, 
gdy  w 402 roku zostali pobici przez Stylichona pod Pollenzi  i Weron 74. Pokonani 
wycofali si  na Pó wysep Ba ka ski75. Podczas gdy Wizygoci penetrowali ziemie w 
pó nocnej Italii, Honoriusz zdecydowa  przenie  stolic  Cesarstwa Zachodniego  

67 Mango, op.cit., p. 64. 
68 J. Poleski, W drówki ludów, in: M. Szulc ed., Wielka historia wiata 285-650, Kraków 200 , p. 3-

40.
69 Jaczynowska, op.cit., p. 63 .
70 J. Le Goff, Kultura redniowiecznej Europy, Warszawa 994, p. 26.
7 Ibidem.
72 Jaczynowska, op.cit., p. 633. 
73 Poleski, op.cit., p. 9.
74 G. Clemente, Guida alla storia romana. Eventi, strutture sociali, metodi di ricerca, Milano 977,

p. 3 0-3 .
75 Poleski, op.cit., p. 9.
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z Mediolanu, po o onego w g bi l du, do Rawenny, usytuowanej blisko wybrze a,
która poprzez port w Classe mia a dost p do Morza Adriatyckiego76.

Pokój jednak nie trwa  d ugo. W 4 0 roku wraz z powrotem do Italii Wizygo-
tów broni si  Rzym, który cho  nie by  ju  stolic  Imperium, to nadal w mentalno ci
Rzymian stanowi  symbol „Wiecznego Miasta”77.

Po 43 latach Italia sta a si  na nowo obiektem agresji ludno ci barbarzy skiej.
Attyla zwany „Biczem Bo ym”, wraz z grup  wojowniczych Hunów maszeruj c
w kierunku Rzymu, zniszczy  w 45  roku Akwilej 78, naje d aj c przy okazji inne 
miasta regionu Veneto, np. Concordi  Sagittar  i Altino, a tak e inne centra po o o-
ne w Lombardii i Emilii-Romanii79.

IV  ETAP.  Okres ostrogocki (koniec V wieku i II po owa VI wieku) 

Upadek Cesarstwa Zachodniego w 476 roku dope ni  si  symbolicznie na zie-
miach pó nocnej Italii w mie cie Piacenza80, gdzie Odoaker, król Gotów, zde-
tronizowa  ostatniego w adc  tej cz ci Imperium Romulusa Augustulusa8 .
Nast pnie wys a  insygnia w adzy cesarzowi Zenonowi – imperatorowi Cesarstwa 
Wschodniego82.

Przemiany w wiekach V i VI widoczne s  w planach, na których pojawiaj  si
nowe ko cio y i konstrukcje obronne. W tym okresie, jak wykaza y badania  
w Weronie83 i Pawii84, by y obecne dwie tendencje. Z jednej strony w miastach 
wznoszono nowe budowle, cz sto wzorowane na rzymskich budowlach monu-
mentalnych, z drugiej za  wykorzystywano istniej c  rzymsk  zabudow . W by ych
municypiach zachowa y si  w okresie wczesno redniowiecznym przede wszystkim 
cysterny, akwedukty, kana y ciekowe. Te urz dzenia, zwi zane z dobrze rozwini t
infrastruktur  miast rzymskich, przetrwa y w Rawennie i Weronie85. Badania 
archeologiczne potwierdzi y tak e, e w wiekach V i VI zachowa y si  wybruko-
wane w okresie rzymskim drogi, np. w Brescii, Mediolanie86.

Wzmo one prace budowlane trwa y w tym czasie w Pawii, gdzie Teodoryk pro-
mowa  zarówno wznoszenie nowych budowli, jak i prace restauracyjne, którym 
poddane zosta y w mie cie dawne mury i termy87. O ywione prace budowlane  

76 Ghizzoni, op.cit., p. 20.
77 Jaczynowska, op.cit., p. 634. 
78 Bertacchi, op.cit., p. 67. 
79 Ghizzoni, op.cit., p. 22.
80 D. D ugosz, Próba rekonstrukcji planu antycznego miasta Placentia (Italia) [StArch 2], 2005, p. 47-

57.
8  Ghizzoni, op.cit., p. 23.
82 Ibidem.
83 La Rocca Hudson, „Dark Ages” a Verona…, op.cit., p. 33.
84 P. Hudson, Archeologia urbana e programmazione della ricerca: l’esempio di Pavia, Firenze 98 ,

p. 24. 
85 Brogiolo, Gelichi, La città nell’altomedioevo..., op.cit., p. 76. 
86 G.P. Brogiolo, Milano e il suo territorio alla luce dell’archeologia medievale, in: C. Bertelli ed., 

Milano, una capitale da Ambrogio ai Carolingi, Milano 987, p. 36. 
87 Hudson, Archeologia urbana…, op.cit., p. 24. 
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w antycznym Ticinum trwa y z pewno ci  po 540 roku, kiedy po upadku Rawenny 
to Pawia sta a si  now  stolic  Ostrogotów88.

Równie  w Parmie, Rawennie89 oraz Brescii90 poddano konserwacji dawne 
mury rzymskie. Nie jest wykluczone, e Ostrogoci zaj li tak e inne ufortyfikowane 
miasta rzymskie, jak Torton , Trydent i Treviso9 .

Od V wieku charakterystyczne staje si  przenoszenie centrów politycznych i re-
ligijnych. Porzucane s  dzielnice monumentalne: forum i capitolium, wyró nione
w przestrzeni miast rzymskich. W miejscach tych budowle cz sto rozbierano, a ka-
mie  nast pnie wykorzystywano do budowy nowych konstrukcji92. ycie miejskie 
zacz o rozwija  si  na obrze ach dawnych centrów, a nowe budowle wznoszono  
w pobli u murów lub poza nimi. W miastach pojawi y si  nieznane Rzymianom 
za o enia architektoniczne, np. ko cio y, baptysteria, katedry. Stawiano je nie tylko 
poza murami, jak w IV wieku, ale tak e wewn trz dawnego rzymskiego miasta. 
Przez to plany zacz y by  nieregularne i bardziej zag szczone. Przyk adami ko cio-
ów wewn trz murów miast s  Santa Maria Maggiore i San Pietro de Dom93

w Brescii oraz San Martino w Piacenzy94.

V  ETAP.  Inwazja Longobardów (II po owa VI wieku) 

Inwazj  Longobardów w 568 roku na pó nocn  cz  Pó wyspu Apeni skiego
uznaje si  we W oszech za dope nienie upadku cywilizacji rzymskiej. Hipotezy  
o kontynuacji osadniczej w by ych civitates po naje dzie w VI wieku s  stawiane  
i brzmi  bardziej optymistyczne w kr gu historyków i archeologów angielskich95 ni
w oskich96. W oscy badacze uwa aj , e w okresie od VI do VIII wieku nast pi
jedynie regres urbanistyczno-architektoniczny i ca kowite zerwanie z wy ej stoj c
od kultury longobardzkiej cywilizacj  rzymsk . Brak kontynuacji wi  przede 
wszystkim z brakiem na ladownictwa modelu zagospodarowania przestrzeni miej-
skiej stworzonego przez Rzymian. Natomiast badacze angielscy (szczegó owo

88 P. Hudson, Pavia: l’evoluzione urbanistica di una capitale altomedievale, in: Storia di Pavia, vol. 2, 
Milano 987, p. 24 -242.

89 Hudson, Archeologia urbana…, op.cit., p. 24. 
90 F. Morandini, Le trasformazioni urbanistiche tardoantiche, in: C. Stella, F. Morandini, A. Valvo eds, 

Santa Giulia, museo della città. L’età romana. La città. Le iscrizioni, Milano 998, p. 80. 
9  N. Christie, I Longobardi. Storia e archeologia di un popolo, Genova 997, p. 74-75. 
92 Morandini, op.cit., p. 80. 
93 Brogiolo, Le sepolture…, op.cit., p. 4 5-4 6.
94 Pagliani, op.cit., p. 79. 
95 Na temat kontynuacji osadniczej w miastach rzymskich cf.: C. Wickham, I’Italia nel primo Medioevo. 

Potere centrale e società locale (400- 000), Milano 982; C. Wickham, L’Italia e Alto Medioevo,
Archeologia Medievale 5, 988, p. 05- 24; C. Wickham, Le considerazioni conclusive, in: La storia,
p. 74 - 74; B. Ward-Perkins, L’archeologia della città, in: R. Francovich ed., Archeologia e storia del 
medioevo italiano, Roma 987, p. 67-80; B. Ward-Perkins, Urban continuity?, in: N. Chrisite,  
S.T. Loseby eds, Towns in Transition. Urban Evolution in Late Antiquity and the Early Middle Ages,
Aldershot 996, p. 4- 7.

96 O zerwaniu ze wiatem klasycznym i przej ciu do okresu wczesnego redniowiecza cf.: S. Gasparri, 
Alto medioevo italiano: riflessioni sul problema della transizione, in: La storia, p. 33- 35; Delogu, La
fine del mondo..., op.cit., p. 7-29. 
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analizuj c warstwy osadnicze datowane na ten sam okres) odnajduj  ci g o ycia
i nieprzerwane u ytkowanie przez Longobardów tej samej przestrzeni, któr  zorga-
nizowali przed nimi Rzymianie. Kontynuacja osadnicza istnia a, cho  nast pi a
zmiana kszta tu pierwotnego planu (zw aszcza siatki ulic) oraz zmiany typologiczne 
i technologiczne w budowlach wzniesionych w tym okresie w miastach. W latach 
osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych XX wieku rozwój archeologii miejskiej 
przyczyni  si  we W oszech do rozwoju bada  stratygraficznych w Weronie97,
Mediolanie98, Brescii99, Pawii 00, Bolonii 0  i w wielu innych miastach. Jednoznacz-
na interpretacja róde  archeologicznych i synteza wniosków dotycz cych okresu 
przej cia od pó nego antyku do wczesnego redniowiecza wydaje si  jeszcze zbyt 
wczesna. Tradycja archeologii redniowiecznej we W oszech jest tradycj  stosunko-
wo m od  w porównaniu z rozwini t  w tym kraju archeologi  okresu przed-
rzymskiego i rzymskiego. Archeologia redniowiecza zrodzi a si  dopiero w latach 
siedemdziesi tych XX wieku 02 i wci  si  rozwija.

A. Fazy najazdu longobardzkiego na rzymskie civitates

Podbój i zaj cie kolonii rzymskich w pó nocnej Italii przez Longobardów 
mo na podzieli na pi  faz. W wi kszo ci potwierdza je chronologicznie Pawe
Diakon w Historii Longobardów 03. Dla poni szego schematu wybrano miasta cyto-
wane przez Diakona i te, w których dokumentacja archeologiczna potwierdzi a
obecno  tego ludu. Analizuj c kierunek marszu Longobardów ze wschodu na 
zachód Pó wyspu Apeni skiego, mo na wyró ni  nast puj ce fazy podboju: 

I faza. W 568 roku (za panowania króla Alboina) Longobardowie podbili 
region Friuli i Veneto. Zaj li miasta: Aquileia 04, Forum Iulii 05, Vicetia 06,

97 Rezultaty bada  w Weronie cf.: La Rocca Hudson, „Dark Ages” a Verona..., op.cit., p. 3 -78; C. La 
Rocca, Verona città. All’interno della cerchia medievale, in: D. Modenesi, C. La Rocca eds, Materiali
di età longobarda nel veronese, Verona 989, p. 53-59.

98 Prace archeologiczne przeprowadzono w Mediolanie podczas budowy linii metra. Rezultaty bada  cf.: 
D. Caporusso ed., Scavi MM3. Ricerche di archeologia urbana a Milano durante la costruzione della 
linea 3 della metropolitana 982- 990, vol. , Milano 992.

99 Raporty wykopaliskowe z Brescii: G.P. Brogiolo, S. Giulia di Brescia, gli scavi dal 980- 992. Reperti 
preromani, romani e altomedievali, Firenze 999.

00 Wyniki prac wykopaliskowych z Pawii s  prezentowane obszernie w: Hudson, Archeologia urbana...,
op.cit., passim.

0  Wyniki prac archeologicznych prowadzonych w Bolonii: S. Gelichi, R. Merlo eds, Archeologia medie-
vale a Bologna. Gli scavi nel convento di San Domenico, Catalogo della mostra 4 aprile-3  maggio 
Bologna, Bologna 987.

02 O miastach wczesno redniowiecznych we W oszech przede wszystkim: S. Gelichi, Introduzione
all’archeologia medievale. Storia e ricerca in Italia, Roma 997; cf.: Brogiolo, Gelichi, La città 
nell’altomedioevo…, passim. Podobne zagadnienia porusza U. Broccoli, Archeologia e Medioevo.  
Il punto sull’archeologia medievale italiana, Roma-Bari 986. Na temat ma ych o rodków datowa-
nych od III do VIII wieku: G.P. Brogiolo, S. Gelichi, Nuove ricerche sui castelli altomedievali in 
Italia settentrionale, Firenze 996.

03 HLPD, passim.
04 E. i S. Tabaczy scy, Zarys kultury Longobardów. Studium archeologiczne, in: E. Tabaczy ska ed., 

Italia, Wroc aw 980, p. 29. 
05 J. Jarnut, Storia dei Longobardi, Torino 2002, p. 30. 
06 Christie, op.cit., p. 80. 
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Verona 07. Prawdopodobnie mogli te  zaj Opitergium i Iulia Concordia, ale nie 
potwierdza tego Diakon. Wed ug autora Opitergium zaj li w 639 roku razem z inny-
mi miastami le cymi w znacznej odleg o ci od niego, na wybrze u Morza Ligu-
ryjskiego 08. Wydaje si  ma o prawdopodobne, by tak pó no dotarli do dzisiejszego 
Oderzo. By  mo e miasto zdobyto oko o 6 0 roku, kiedy Longobardowie umacniali 
limes pó nocno-wschodni i zajmowali lub wznosili nowe castra we Friuli.

II faza. Od roku 569 do 570 (za panowania króla Alboina) – Longobardowie 
wkraczaj  do Lombardii i zdobywaj  kolejno: Brixia 09, Mediolanum 0, Ticinum .

III faza. Od roku 593 do 603 (za panowania króla Agilulfa) – Longobardowie 
penetruj  miasta w Emilii Romanii: Placentia 2, Parma 3. Nieznana jest dok adna
data zdobycia miast Forum Regium Lepidi i Mutina. By  mo e te dwa ostatnie 
o rodki zosta y podbite w okresie najazdu w 636 roku, za panowania króla Rotarisa. 
Diakon wymienia inne miasta zniszczone w tym okresie przez barbarzy ców:
Patavium 4 w regionie Veneto oraz Cremona i Mantua 5 w Lombardii. 

IV faza. Od roku 636 do 652 (za panowania króla Rotarisa) – Longobardowie 
zajmuj  miasta liguryjskie Genua 6 i Luna 7. Prawdopodobnie zostaj  zdobyte: 
Savo, Vada Sabatia, Albingaunum 8.

V faza. Od ok. 7 2 roku (za panowania króla Liutpranda); w roku 727 zdobyto 
miasto Bononia 9.

B. Fazy najazdu longobardzkiego na rzymskie castra

Dane archeologiczne dotycz ce rzymskich castra w pó nocnych W oszech s
nadal fragmentaryczne. Miejsca te nie by y przez d ugi czas przedmiotem systema-
tycznych bada  archeologów. W ród wielu nieprzebadanych stanowisk znamy lepiej 
jedynie wyniki prac wykopaliskowych z Castelseprio (castrum Sibrium) w prowincji 
Varese w Lombardii 20 i z Invillino (castrum Ibligo lub Ibligine) we Friuli 2 .

07 G.P. Brogiolo, Capitali e residenze regie nell’Italia longobarda, in: G. Rippoli, J.M. Gurt eds, Sedes
regiae (ann. 400-800), Barcelona 2000, p. 38.

08 HLPD, IV.45.
09 G.P. Brogiolo, Flavia Brexia, in: Il futuro, p. 467. 

0 Jarnut, op.cit., p. 30. 
 Christie, op.cit., p. 83. 

2 P.L. Dall’Aglio, La conquista dell’Emilia occidentale, in: M. Catarsi Dall’Aglio ed., I Longobardi in 
Emilia occidentale, Sala Baganza 993, p. 27.

3 Ibidem.
4 HLPD, IV.23. 
5 Obydwa miasta s  opisane przez Diakona: HLPD, IV.28. 
6 Christie, op.cit., p. 93.
7 Wickham, L’Italia nel primo Medioevo…, op.cit., p. 0.
8 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, Bologna 2004, p. 84. 
9 Dall’Aglio, op.cit., p. 27. 

20 Dokumentacja pochodzi z polskich prac badawczych prowadzonych we W oszech w latach sze dzie-
si tych XX wieku przez W. Hensla, E. i S. Tabaczy skich, L. Leciejewicza na stanowisku Castel-
seprio; cf.: Tabaczy scy, op.cit., p. 49-52; Leciejewicz, Nowa posta ..., op.cit., p. 96-97; Gelichi, 
Introduzione..., op.cit., p. 70-78. 

2  Wykopaliska w Invillino prowadzone by y w latach sze dziesi tych XX wieku przez ekip  nie-
mieckich archeologów w sk adzie: G. Fingerlin, J. Garbsh, J. Werner; cf.: Gelichi, Introduzione...,
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Diakon wymienia w swoim dziele wiele obronnych twierdz ufundowanych 
jeszcze przez Rzymian, a nast pnie zaj tych przez Longobardów. Chronologia ich 
podboju nie pokrywa si  zawsze terytorialnie i czasowo z zaj ciem du ych o rod-
ków miejskich. Fazy podboju rzymskich castra przez Longobardów s  nast puj ce:

I faza. Od roku 584 do 590 (za panowania króla Autarisa) – Longobardowie na-
je d aj  twierdz Sirmio usytuowan  w zachodniej cz ci Veneto, a w Lombardii 
zdobywaj : insula Amacina 22, Sirmium 23, Laumellum 24. Ta faza mog a rozwin
si  po I i II fazie najazdu na miasta, kiedy du e centra osadnicze w Veneto  
i Lombardii by y ju  zaj te przez Longobardów. W tej fazie podboju rzymskich 
kaszteli i ma ych rzymskich o rodków, je li wierzy  przekazom Diakona, Longo-
bardowie zdobyli castrum Imolas (antyczne Forum Cornelii) 25. Okres zaj cia tego 
castrum pod koniec VI wieku (wed ug Diakona) nie jest przekonywuj cy. By  mo e
król Autaris po podboju miast przez Alboina chcia  zdoby  o rodki le ce przy via
Postumia, a nie wzd u via Aemilia, przy której znajdowa o si  dawne Forum
Cornelii. Poza tym Longobardowie byli narodem wojowników zorganizowanych w 
tzw. fara, czyli w rodziny, w których podzia  ról wynika  z hierarchii militarnej 
utworzonej wewn trz danej grupy 26. Prawdopodobnie z tego powodu (przynajmniej 
w pierwszej fazie inwazji na Itali ) osiedlali si  w skupionych gromadach po o-
onych blisko siebie, a nie oddalonych i rozproszonych po ca ym pó wyspie. Zwarci 

w grupy stanowili zapor  i w ten sposób mogli odizolowa  si  od ludno ci auto-
chtonicznej w miastach i od Bizantyjczyków zamieszkuj cych ziemie nale ce do 
Egzarchatu Rawenny.

II faza. Od roku 590 do 603 (za panowania króla Agilulfa) – Longobardowie 
zdobywaj Mons Silicis 27 w pobli u Padwy. W 602 roku naje d aj castrum
Vulturina 28 k. Kremony, a w 603 roku ich celem staje si Modicia 29 po o ona
niedaleko Mediolanu. Ta faza jest paralelna do fazy III zdobycia miast, kiedy 
Longobardowie docieraj  do Padwy, Mantui i Kremony. 

III faza. Ok. 6 0 roku (za panowania króla Agilulfa) – Diakon pisze, e w tym 
roku nast pi o wzmocnienie limesu pó nocno-wschodniego 30; Longobardowie 

                                                                                     
op.cit., p. 48-50; Leciejewicz, Nowa posta ..., op.cit., p. 96-97; Brogiolo, Gelichi, Nuove ricerche...,
op.cit., p. 36-44; V. Bierbrauer, Un castrum d’età longobarda: Ibligo-Invillino, in: C.G. Mensi ed.,  
I Longobardi, Catologo della mostra, Codroipo – Cividale del Friuli 2 giugno-30 settembre 990,
Milano 990, p. 43- 45.

22 Jarnut, op.cit., p. 37. 
23 Nie istnieje jedna hipoteza na temat datowania stanowiska Castelseprio. W literaturze istniej  trzy hi-

potezy na temat tego, kiedy Longobardowie osiedlili si  w castrum: nast pi o to w VI, w VII albo w 
VIII wieku; cf.: Christie, op.cit., p. 57; Tabaczy scy, op.cit., p. 52. W niniejszej pracy przyjmuje si
ustalenia polskich archeologów, którzy datuj  wej cie Longobardów do Sibrium na wiek VI.

24 Brogiolo, Gelichi, Nuove ricerche…, p. 34. 
25 Ibidem, p. 39. 
26 O organizacji spo ecznej Longobardów cf.: K. Modzelewski, Barbarzy ska Europa, Warszawa 2004, 

p. 229-23 .
27 HLPD, IV.25. 
28 Christie, op.cit., p. 90. 
29 HLPD, IV.25. 
30 HLPD, IV.37. 
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rezydowali we Friuli w: Cormones, Nemas, Artenia, Glemona, Osopus, Reunia,
Ibligo 3 , by  mo e w Iulium Carnicum 32.

Ta faza nie odpowiada chronologicznie fazie zdobycia miast wymienionych po-
wy ej w punkcie A. Pojawia si  nast puj ce pytanie: dlaczego Longobardowie nie 
zdobyli friula skich kaszteli zaraz po wkroczeniu do Italii? Wtedy za pierwsz  swo-
j  siedzib  wybrali Cividale – miasto po o one niedaleko od tych twierdz, ufortyfi-
kowanych jeszcze w okresie pó nego antyku. Przypuszczam zatem, e ich pierwszy 
pochód na Itali  by  spontaniczny. Na pocz tku swojej inwazji zajmowali rzymskie 
municypia – lepiej zachowane ni  podupad e castra lub mniejsze o rodki osadnicze, 
pami taj ce okres Imperium Rzymskiego i pó ny antyk. Lepiej zachowane te  by y
g ówne arterie komunikacyjne, jak via Aemilia, via Postumia, via Aemilia Scacuri
i via Iulia Augusta. Dzi ki tym drogom atwiejsza by a komunikacja i przemieszcza-
nie si  z jednego na drugi brzeg pó wyspu. Mniejsze drogi, cz ce ze sob  ma e
o rodki, w okresie wczesnego redniowiecza cz sto by y z ubitej ziemi i wiru.
Logiczny z punktu widzenia przemieszczania si  ca ych rodzin i szyku wojowników 
wydaje si  wybór g ównych, dobrze zakonserwowanych dróg rzymskich. W ten spo-
sób mo na by o lepiej kontrolowa  g ówne arterie komunikacyjne, stanowi ce nadal 
wa ne szlaki handlowe. 

IV faza. Od 727 roku (za panowania króla Liutpranda) – Longobardowie dotarli 
do Emilii-Romanii, zajmuj c Ferronianum, Mons Bellius, Persiceta 33. Ta faza 
odpowiada V fazie upadku miast rzymskich, kiedy barbarzy cy doszli do Bolonii.  
W tym samym roku dotarli do Potium 34 (uto samiane z dzisiejsz  miejscowo ci
Duino ko o Triestu). By  mo e w tym czasie byli zainteresowani osadzaniem si  w 
miastach po o onych na wybrze u Morza Adriatyckiego, gdy  szykowali si  do zdo-
bycia bizantyjskiej Rawenny, co nast pi o w 75  roku 35.

W wiekach VI i VII, podczas najazdów i grabie y wielu mieszka ców dawnych 
municypiów rzymskich by o zmuszonych je opu ci  i schroni  si  w innych o rod-
kach. Biskup Akwilei ocali  skarby ko cio a w pobliskim rzymskim porcie Grado, 
chroni c si  tam w 568 roku. Samo miasto zosta o porzucone. Mieszka cy Altinum,
Opitergium uciekli z l du na wyspy laguny weneckiej, np. na Torcello, Iesolo, 
Cittanova 36, Chioggia 37. Ludno  Padwy schroni a si  prawdopodobnie na wyspie 

3 Castra friula skie cf.: L. Bosio, Cividale del Friuli, Udine 977, p. 55. 
32 Tabaczy scy, op.cit., p. 68. 
33 Brogiolo, Gelichi, Nuove ricerche..., op.cit., p. 38. 
34 HLPD, VI.5 .
35 L. Benevolo, Miasto w dziejach Europy, Warszawa 995, p. 30. 
36 G. Schmiedt, Città scomparse e città di nuova formazione in Italia in relazione al sistema di comuni-

cazione, in: Topografia urbana e vita cittadina nell’alto medioevo [Settimane di Studio del Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 26 aprile- maggio 973 a Spoleto, vol. 2], Spoleto 974, p.  
524-53 .

37 L. Leciejewicz, Gli insediamenti protourbani della laguna veneta prima del sorgere della città di 
Venezia alla luce degli scavi a Torcello, estratto da: Atti del Colloquio Internazionale di Archeologia 
Medievale Palermo-Erice 20-22 settembre 974, Università di Palermo 976, p. 4.
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Malamocco 38. W VII wieku przeniesiono z Altino na Torcello siedzib  biskupa 39,
cho  mo na przypu ci , e wraz z biskupami schronienie znalaz a tam tak e ludno
by ych miast. Innym powodem opuszczenia dawnych centrów by o ich zalewanie  
i podmywanie wod  morsk . Wielkie dyluwium w 589 roku zmusi o mieszka ców
Altinum i innych o rodków rzymskich zlokalizowanych na wybrze u do szukania 
schronienia na wyspach 40.

Zmiany urbanistyczne s  czytelne w sekwencjach archeologicznych miast post-
antycznych, zw aszcza w tych, w których zachowa a si  siatka ulic wytyczona przez 
Rzymian, np. w Weronie, Brescii, Piacenzy, Turynie, Ao cie. Dla ma ych o rodków
o drugoplanowym znaczeniu brakuje nadal precyzyjnych danych, by dokona  anali-
zy ich ewolucji od momentu ich fundacji do czasów najazdu longobardzkiego. 
Zagospodarowanie terytorium i organizacja przestrzenna w okresie longobardzkim 
nie wykazuj adnego programu urbanistycznego. Longobardowie umieli wyko-
rzysta  na swoje potrzeby ju  zastane po ich przybyciu warunki urbanistyczno-
architektoniczne. Proces inkulturacji, a tak e odr bna kultura, ideologia i mentalno
tego narodu wp yn y na deformacj  obrazu miasta rzymskiego, zw aszcza z okresu 
Imperium Rzymskiego – miasta bogatego, monumentalnego zbudowanego wed ug
harmonijnego planu urbanistycznego. Jednak wszystkie transformacje w civitas
vetus w pó nocnej Italii by y efektem d ugiego procesu zmian rozpocz tych trzy 
wieki wcze niej, przed najazdem longobardzkim. 

Badaj c warunki topograficzne, urbanistyczne i architektoniczne miast z okresu 
od VI do VIII wieku, nie mo na jedynie dyskutowa  na temat ich ówczesnej dez-
urbanizacji. Istotnie, przez poj cia akulturacji i inkulturacji narodu longobardzkiego 
rozumie si : a) stopniowe zasiedlania urbanistycznych centrów rzymskich; b) nie-
jednorodne kszta towanie i planowanie przestrzeni osadniczej. Przestrze  ta wpierw 
by a dobrze rozpoznana – raczej pod k tem jej warto ci utulitarnych ni  estetycz-
nych – a nast pnie zasiedlona przez ludy barbarzy skie. Taki typ przystosowania 
spowodowa  ró ne mutacje konstrukcji rzymskich przetrwa ych w wiekach V, VI. 
Zdobycie miast przez Longobardów wykaza o bardziej regres w intensyfikacji 
osadniczej i dysfunkcj  klasycznego modelu urbanistyczno-architektonicznego ni
przerw  w kontynuacji osadniczej w rzymskich civitates w pó nocnej Italii.

Badania archeologiczne prowadzone w trzech stolicach pó nocnego królestwa 
longobardzkiego: w Weronie, Mediolanie i Pawii 4 , a tak e w innych miastach 
zdobytych przez Longobardów, np. w: Cividale, Oderzo, Concordii, Brescii, Berga-
mo, Bolonii, Genui i Luni 42, dowiod y licznych transformacji w planach urba-
nistycznych miast ufundowanych przez Rzymian. Do archeologicznych wiadectw
potwierdzaj cych pobyt Ostrogotów i Longobardów w tych miastach nale  nowe 

38 Leciejewicz, Nowa posta ..., op.cit., p. 96. 
39 Leciejewicz, Gli insediamenti..., op.cit., p. 6. 
40 Schmiedt, op.cit., p. 5 9.
4  Rezultaty bada  w trzech stolicach zajmowanych przez Longobardów cf.: Brogiolo, Capitali e resi-

denze..., op.cit., p. 35- 62.
42 Obszerna bibliografia dotycz ca longobardzkich centrów osadniczych w Italii: Il futuro, passim.

Wyniki bada  wykopaliskowych w Luni: A. Frova ed., Scavi di Luni, vol. -2, Roma 977.
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konstrukcje architektoniczne typu: palatium regiae, laubia, sala, xenodochium, casa
solarita, mennica lub proste chaty na palach z drewna 43. Wszystkie by y nieobecne 
na planach miast rzymskich i w porównaniu z bogato dekorowanymi budowlami 
wystawianymi przez rzymskich w adców by y prymitywniejsze pod wzgl dem tech-
nologicznym oraz skromniejsze pod wzgl dem reprezentacyjnym 44.

Longobardowie cz sto wykorzystywali w miastach zastane konstrukcje rzym-
skie, zmieniaj c tylko ich przeznaczenie i pierwotn  funkcj . Po przybyciu do miast 
rzymskich osadzali si  blisko murów i bram, np. w Brescii, Mediolanie, Pawii, We-
ronie, Bolonii. Wykorzystywali tak e do celów osadniczych rzymskie budowle, jak 
cyrk rzymski w Mediolanie, teatr w Weronie i Brescii 45 (fig. 4) oraz strefy re-
prezentacyjne miasta, np. capitolium w Bergamo i forum w Luni 46.

Na wi kszo ci stanowisk europejskich wyst puje zjawisko nazwane „czarne 
ziemie” (w . terre nere, ang. dark earth). We W oszech jest ono datowane na 
inwazj  Longobardów. Badacze okre lili tak warstwy czarnobrunatnej ziemi zale-
gaj ce w sekwencjach archeologicznych znajduj cych si  pomi dzy warstw  kultu-
row  z okresu pó nego antyku i pe nego redniowiecza.

Zjawisko to interpretuje si  w dwojaki sposób. Poniewa  przebadana ziemia 
zawiera komponenty organiczne, np. fragmenty ko ci zwierz cych, odpadki, by
mo e pochodzi ona z miejsc, w których znajdowa y si mietniska w pobli u longo-
bardzkich domostw. Zgodnie z inn  hipotez  pas czarnych ziem w stratygrafii 
wiadczy o zniszczeniu miast podczas po arów, gdy , jak wykaza y badania, ziemia 

ta jest tak e bogata w w giel. Jego obecno  t umaczy si  po arami, jakie mogli 
wznieca  w miastach Longobardowie naje d aj cy Itali . Zjawisko „czarnych 
ziem”, datowane mi dzy wiekami V i VI, jest trudne do interpretacji. Bywa jednak 
cz sto przytaczane jako argument potwierdzaj cy luk  osadnicz  w miastach rzyms-
kich w okresie wczesnego redniowiecza 47. Miasta rzeczywi cie mog y by  w tym 
okresie zniszczone przez barbarzy skich naje d ców i w konsekwencji nie nadawa y
si  do zamieszkania. Ale do ich zniszczenia mog y przyczyni  si  tak e katastrofy 
naturalne, do których nale  powodzie 48 i po ary. Te ostatnie rozprzestrzeni y si
i prawdopodobnie poch on y drewnian  zabudow  przewa aj c  w tym okresie w 
miastach pó nocnoitalskich. Przyczyny powstania czarnych ziem nie s  zatem jedno-
znaczne.

43 O nowych konstrukcjach wzniesionych przez ludy barbarzy skie w miastach pó nocnej Italii: M. 
Cagiano de Azevedo, Esistono una architettura e una urbanistica longobarde?, in: La civiltà dei 
Longobardi in Europa, Atti del Convegno Internazionale 24-26 maggio 97  Roma, 27-28 maggio 

97  Cividale del Friuli [Accademia Nazionale dei Lincei], Roma 974, p. 289-329.
44 Brogiolo, Gelichi, La città nell’altomedioevo..., op.cit., p. 36. 
45 Ibidem, p. 28.
46 B. Ward-Perkins, Lo scavo nella zona Nord del Foro a Luni, in: Frova ed., op.cit., vol. 2, p. 633-638. 
47 S. Gelichi, L’eliminazione dei rifiuti nelle città romane del Nord Italia tra antichità ed alto medioevo,

in: X. Dupré Raventós, J.A. Remolà eds, Sorbes urbis. La eliminación de residuos en la ciudad 
romana, Actas de la reunion de Roma, 5- 6 de noviembre de 996, Roma 2000, p. 2-23.

48 W tym okresie dochodzi o do licznych powodzi i wyst powania z brzegu takich rzek jak Adyga i Pad, 
pisze o tym Diakon; cf.: HLPD, III.23. 
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Równie  proces ruralizacji niektórych du ych o rodków miejskich w okresie 
longobardzkim zmieni  wygl d miast 49. Ogródki i pastwiska wewn trz centrów nie 
oznaczaj  jednak, e miasto w tym okresie wygl da o jak wie . Obszary przezna-
czone pod upraw  znajdowa y si  tylko w cz ciach wydzielonych na obrze ach
miast, jak mia o to miejsce np. w Brescii, Pawii, Mediolanie. Ogródki warzywne 
(viridaria) uprawiali tak e Rzymianie ko o swojego domus w centrum miasta. Dla 
miejskiego pejza u nie by a to wi c adna nowo . Inaczej ni  w przypadku hodowli 
zwierz t, których Rzymianie prawdopodobnie w miastach nie trzymali.

Zaledwie poruszone w tym miejscu problemy s  inspiracj  do dalszych poszuki-
wa  dla wspó czesnych naukowców. Dzi ki interdyscyplinarnym badaniom próbuj
oni odpowiedzie  na pytanie, czym by o civitas, czym by o urbs zanim w ogóle 
dosz o do upadku Imperium Romanum 50.

Podsumowuj c to krótkie opracowanie wprowadzaj ce do problematyki doty-
cz cej przej cia od pó nego antyku do wczesnego redniowiecza w pó nocnej Italii, 
powtarzam za G. W. Bowersock – adna periodyzacja nie jest obiektywna: jest 
zawsze jak  interpretacj 5 . Wszelkie ramy chronologiczne wyznaczone przez 
archeologa s  zwykle kwesti  dyskusyjn  dla tych, którzy interesuj  si  „Wiekami 
Ciemnymi” 52 tylko z punktu widzenia historycznego. Pomimo tego, e uwarunko-
wania polityczne, ekonomiczne i spo eczne danej epoki s  zrozumia e i uchwytne 
dla badacza przesz o ci, to jednak ka da periodyzacja pozostaje tylko pewn
konwencj , w któr  nie zawsze mo na idealnie wpisa  dane pochodz ce z bada
wykopaliskowych.

49 Na temat ruralizacji miast cf.: La Rocca, Lo spazio urbano..., op.cit., p. 423-43 ; Wickham, L’Italia
nel primo Medioevo..., op.cit., p. .

50 Na temat znaczenia poj cia civitas w okresie wczesnego redniowiecza cf.: Ward-Perkins, 
L’archeologia..., op.cit., p. 67-80; Ward-Perkins, Urban continuity?..., op.cit., p. 4- 7; B. Ward-
Perkins, The cities, in: A. Cameron, P. Garnsey eds, The Late Empire, A.D. 337-425 [The Cambridge 
Ancient History 3], Cambridge 998, p. 37 -382.

5 Nessuna periodizzazione è oggettiva: è sempre un’interpretazione, Bowersock, op.cit., p. 2.
52 To powszechnie stosowane okre lenie (Wieki Ciemne, w . Secoli Bui, ang. Dark Ages) odzwierciedla 

punkt widzenia historyków, którzy uznaj  okres mi dzy VI i VII wiekiem za „ciemny”, gdy  zacho-
wa o si  ma o szczegó ów w ród ach pisanych dotycz cych pó nocnoitalskich miast tego czasu.
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Skróty u yte w artykule 

HLPD
Pawe  Diakon, Historia Longobardów, I. Lewandowski trad., 
Warszawa 995.

Il futuro
C. Bertelli, G.P. Brogiolo eds, Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la 
costruzione dell’Europa di Carlo Magno, Catalogo della mostra, 
Brescia 8 giugno- 0 dicembre 2000, Ginerva-Milano 2000.

La storia
R. Francovich, G. Noyé eds, La storia dell’Alto Medioevo italiano 
(VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, Convegno Internazionale, 
Siena 2-6 dicembre 992, Firenze 994.

Chronological limits in transformation of north Italian towns. 

The transformation period between Late Antiquity and Early Middle Ages 
ABSTRACT

The article is an attempt to create the chronological division between the Roman 
Empire’s downfall and the Lombard Kingdom’s uprising in the northern Italy. This 
period includes complexity of the problems, especially continuation and 
discontinuity of the ancient towns in this country. The target is to analyse five 
periodical stages, which can be a historical introduction to the extensive subject 
connected with the medieval archaeology, for example: changes of Roman urban 
plans, ruralisation of ancient Roman cities and a phenomenon of dark earth or dark
layers.

(Transl. by D. D ugosz)



Fig. 1. Pó nocna Italia, rzymskie centra osadnicze do II wieku n.e. (za: G. Sena Chiesa ed., Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada 
romana alle radici dell’Europa, Catalogo della mostra a Cremona 4 aprile-26 luglio 1998, Milano 1998, p. 24-25) 



Dominika D ugosz28

Fig. 2. Akwileja. Bazylika patriarchalna (fot. D. D ugosz)

Fig. 3. Triest. Area forensis w tle z bazylik  S. Giusto (fot. D. D ugosz)
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Fig. 4. Brescia. Widok na area forensis i teatr rzymski (fot. D. D ugosz)



Marek K dzierski

Staro ytne Ampurias w dzie ach autorów antycznych 
    

Zarys historii Ampurias 

Staro ytne Ampurias ( ac. Emporium, Emporiae, gr. 'EmpÒrion) za o one zosta-
o przez greckich kolonistów z miasta Fokaja w Jonii w latach 585-575 p.n.e. nad 

brzegiem zatoki Golfo de Rosas, na wybrze u Costa Brava w dzisiejszej Hiszpanii 
(fig. ). Pierwsza osada za o ona zosta a na skalistym cyplu Sant Martí u uj cia rze-
ki Fluvià. Wkrótce pó niej (ok. 540 roku p.n.e.) osadnictwo obj o swym zasi giem
tak e l d sta y. Od tej pory starsz  cz  osady nazywano Palaiapolis, podczas gdy 
dla ca ej kolonii u ywano nazwy Emporion. W V wieku p.n.e. Emporion zyska o
niektóre cechy greckiej polis: zosta o otoczone murami, zacz o te  bi  w asne mo-
nety wzorowane na monetach miast greckich. Poza obr bem murów powsta a tak e
osada ludno ci miejscowej – iberyjskiego plemienia Indiketów. Miasto prowadzi o
o ywion  wymian  handlow  opart  g ównie na eksporcie zbo a i rud metali .
G ównym partnerem handlowym Emporion by a pocz tkowo Massalia, a nast pnie
Ateny2.

W IV wieku p.n.e. Emporion sta o si  ju  znacz cym o rodkiem wymiany 
handlowej3. Rosn ce bogactwo miasta umo liwi o wzniesienie nowych murów 
obronnych, tym razem obejmuj cych równie  dzielnic  Indiketów, oraz budow
zespo u wi tynnego po wi conego Asklepiosowi. Pojawi y si  tak e pierwsze 
monety ozdobione wizerunkami Pegaza i bogini Persefony4.

Na pocz tku III wieku p.n.e. za amanie si  koniunktury gospodarczej oraz eks-
pansja Kartaginy na Pó wyspie Iberyjskim powoduj , i  mieszka cy Emporion
decyduj  si  na zawarcie przymierza z Rzymem. Podczas II wojny punickiej 

Artyku  powsta  na podstawie pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. UW  
I. Modrzewskiej-Pianetti w 2003 r. 

 S. Keay, Processes in the Development of the Coastal Communities of Hispania Citerior in the 
Republican Period, in: Th. Blagg, M. Millet eds, The Early Roman Empire in the West, Oxford 990,
p. 2 .

2 L. Burés Vilaseca, Les estructures hidrauliques a la ciutat antiga: l’example d’Empúries [Monografies 
Emporitanes 0], Barcelona 998, p. 20.

3 J. Molina Vidal, La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior, Alicante 997, p. 72,
222-224.

4 X. Aquilué et al., Empúries. Guidebooks to the Museu d’Arqueologia de Catalunya, Tarragona 2000,  
p. 20-39. 
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Emporion ze wzgl du na strategiczne po o enie by o wa nym sojusznikiem 
Rzymian; Publiusz Korneliusz Scypion rozpocz  tu w 2 0 roku p.n.e. podbój 
Pó wyspu Iberyjskiego5. W zamian za swoj  lojalno Emporion zachowa o pod 
panowaniem rzymskim status wolnego miasta. W 95 roku p.n.e. do Emporion
przyby  konsul Marek Porcjusz Katon z zadaniem st umienia powstania iberyjskiego 
w prowincji Hispania Citerior. Po zwyci skim zako czeniu karnej ekspedycji 
nieopodal miasta za o ony zosta  rzymski obóz wojskowy – praesidium6.

W II wieku p.n.e. Emporion sta o si  po rednikiem w imporcie i redystrybucji 
dóbr pochodz cych z Italii7. Korzystna sytuacja ekonomiczna umo liwi a rozbudo-
w  miasta, które zyska o cechy miasta hellenistycznego: powsta y nowe mury 
obronne, agora wraz ze stoa8, rozbudowany zosta  port i wi tynia Asklepiosa. 
W ród zabudowy prywatnej pojawi y si  domy z atrium i perystylem9.

Na prze omie II i I wieku p.n.e. rzymskie praesidium przekszta ci o si
w miasto zbudowane na planie obozu wojskowego wed ug zasad italskich. Jego po-
wierzchnia podzielona by a siatk  prostopad ych ulic wyznaczaj cych regularne 
insulae, na przeci ciu dwóch g ównych ulic znajdowa o si  forum ze wi tyni
i tabernae. W pó nocnej cz ci miasta usytuowana by a oddzielona murem dzielnica 
iberyjska, identyfikowana ze stolic  Indiketów – Indika. Miasta greckie i rzymskie 
wspó istnia y, tworz c podwójny organizm miejski – dipolis 0. Status polityczny 
oraz pierwotna nazwa miasta rzymskiego pozostaj  nieznane. 

W roku 45 p.n.e. Juliusz Cezar osadzi  na terenie miasta rzymskiego w Am-
purias kontyngent weteranów. Rozpocz  si  proces unifikacji spo eczno ci yj cych
na terenie Ampurias, którego konsekwencj  by o powstanie nowej jednostki 
polityczno-prawnej – Municipium Emporiae – obejmuj cej ca o Emporion i mia-
sto rzymskie wraz z cz ci  iberyjsk  (fig. 2). Greckie Emporion straci o nieza-
le no , staj c si vicus nowego municypium .

Koniec I wieku p.n.e. i pocz tek I wieku n.e. to okres, w którym Emporiae
utrzymywa o kontakty handlowe z niemal ca ym obszarem Imperium, a dochody  
z handlu pozwala y przedstawicielom miejscowej elity na budow  luksusowych 
rezydencji 2 oraz budynków publicznych, jak amfiteatr i palestra 3. Jednak ju
w drugiej po owie I stulecia n.e. rozpocz  si  proces dekadencji Emporiae spowo-
dowany zmianami w strukturze handlu, którego podstaw  stawa  si  eksport  
z prowincji 4, oraz rosn c  konkurencj  ze strony innych, dogodniej usytuowanych 

5 J.M. Blázquez Martínez, Historia de la Hispania romana, Madrid 994, p. .
6 Burés Vilaseca, op.cit., p. 2 -22; Aquilué et al., op.cit., p. 44-47, 68-7 .
7 Blázquez Martínez, op.cit., p. 228-229. 
8 R. Mar, J. Ruiz de Arbulo, Sobre el ágora de Emporion, AEsp 6 , 988, p. 39-60. 
9 Burés Vilaseca, op.cit., p. 28-32. 
0 R. Mar, J. Ruiz de Arbulo, Ampurias romana. Historia, Arquitectura y Arqueología, Sabadell 993,

p. 2 2-238; C. Fernández Ochoa, Urbanismo hispanorromano, Cuadernos de Arte Español 69, 992,
p. 5- 7.

 Burés Vilaseca, op.cit., p. 22. 
2 Mar, Ruiz de Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 239-243, 390-397.
3 M. Almagro, El anfiteatro y la palestra de Ampurias, Ampurias 7- 8, 954/55, p. -20.
4 Molina Vidal, op.cit., p. 252. 
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miast Hispania Citerior. Miasto stopniowo pustosza o i popada o w ruin : pod 
koniec I wieku n.e. opuszczony zosta  prawie ca y obszar dawnego greckiego 
Emporion. Dzie a zniszczenia dope ni  po ar miasta pod koniec II wieku n.e. oraz 
najazd Franków i Alamanów oko o 250 roku. W drugiej po owie III wieku 
definitywnie opuszczona zosta a tak e rzymska cz  miasta 5. Zamieszkany 
pozosta  jedynie obszar dawnego Palaiapolis: najstarsza dzielnica dawnego 
Emporiae przekszta ci a si  w niewielkie miasto, które przetrwa o a  do X wieku 6.

wiadectwa autorów antycznych 

Ampurias wymieniane jest zarówno w dzie ach antycznych autorów greckich, 
jak i aci skich. S  to niewielkie wzmianki zawarte w pracach o charakterze gene-
ralnym i tematyce geograficznej lub historycznej. Spo ród wiadectw pi miennictwa
staro ytnego najwi cej informacji dostarcza opis Emporion zawarty w powsta ej ok. 
8 roku n.e. Geografii Strabona 7. W ksi dze III, po wi conej Iberii, opisuje on  

w dwóch akapitach po o enie, histori  i zwyczaje mieszka ców miasta. Wed ug
Strabona Emporion zosta o za o one przez Massalczyków. Podaje on odleg o
dziel c  miasto od Pirenejów (200 stadiów), okre la okoliczne tereny jako yzne,
z wybrze em posiadaj cym dogodne dla eglugi zatoki. Ziemie nale ce do 
mieszka ców Emporion Strabon dzieli na cz yzn  oraz poro ni te sitowiem 
nieu ytki ('Iougk£rion ped…on). Opisuje równie  „rzek  maj c ród o w Pirene-
jach” (najprawdopodobniej Fluvià), której uj cie s u y Emporyta czykom za port. 
Strabonowi zawdzi czamy tak e opis rozwoju greckiego osadnictwa nad zatok
Golfo de Rosas – od za o enia Palaiapolis – pierwszej osady „na niewielkiej 
wyspie”, poprzez zasiedlenie tak e l du sta ego, a  do momentu po czenia z s sia-
duj c  osad  Indiketów i powstania „podwójnego miasta” (d…polis). Na skutek tego 
po czenia, wed ug Strabona zainicjowanego przez stron  iberyjsk  ze wzgl dów
bezpiecze stwa, obydwie grupy etniczne stworzy y jedn  spo eczno  rz dz c  si
mieszanin  praw „barbarzy skich i greckich” (barb£rwn kaˆ 'Ellhnikîn).
Niektórzy z Emporyta czyków mieli tak e zamieszkiwa  „szczyty Pirenejów” 
(Pur»nhj ¥krwn) a  do Trofeów Pompejusza. Oprócz Emporion na terenie Golfo 
de Rosas istnia o równie  niewielkie miasto Rodos nale ce do Emporyta czyków
(pol»cnion 'Emporitîn), uwa ane przez niektórych za dawna koloni  Rodyjczy-
ków. Mieszka cy obydwu miast darzyli szczególn  czci  Artemid  z Efezu, co – jak 
wyja nia Strabon opisuj c Massali 8 – mia o swe ród o w legendzie mówi cej
o pocz tkach kolonizacji fokajskiej. Emporyta czycy mieli by  wed ug Strabona 
tak e „biegli w produkcji lnu”. Wbrew temu, co mog yby sugerowa  zawarte  
w Geografii szczegó owe opisy, Strabon najprawdopodobniej nigdy nie by  na 
Pó wyspie Iberyjskim. Wi kszo  informacji dotycz cych tego regionu zaczerpn

5 Blázquez Martínez, op.cit., p. 36.
6 E. Ripoll-Perelló, Ampurias. Description of the Ruins and the Monographic Museum, Barcelona 979,

p. 22-23. 
7 Strabo., III.4.8-9 (cytaty ze Strabona za: Strabo, Geography, H.L. Jones ed., London-Cambridge 999).
8 Strabo., IV. .4-5.
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od innego greckiego autora, Posejdoniosa z Apamei, yj cego w latach 35-5
p.n.e., którego dzie o nie dotrwa o do naszych czasów 9.

Innym dzie em antycznym dostarczaj cym cennych informacji na temat 
Ampurias jest Historia Rzymu od za o enia miasta Liwiusza, spisana oko o 27 roku 
p.n.e. Opisy miasta – zawsze pod nazw Emporiae – pojawiaj  si  tu w ramach 
przedstawienia t a zdarze  dla dzia a  II wojny punickiej oraz wyprawy konsula 
Marka Porcjusza Katona. W ksi gach XXI i XXVI, opisuj cych konflikt rzymsko-
kartagi ski w Hiszpanii, Emporiae pojawia si  jako port i baza wypadowa dla armii 
rzymskiej20, miasto greckie zamieszka e przez potomków Fokajczyków (...urbe
graeca – oriundi et ipsi a Phocaea sunt – copias exposuit)2  i sprzymierzone z Rzy-
mem (in urbem sociorum classem adpulisti)22. Najistotniejszy jest jednak fragment 
ksi gi XXXIV, w którym Liwiusz w skrócie przedstawia histori  miasta, jego 
struktur  spo eczn  oraz obyczaje mieszka ców23. Rzymski historyk przedstawia 
Emporiae jako dwa miasta przedzielone murem (duo oppida erant muro divisa),
z których jedno zamieszkane by o przez Greków z Fokai, drugie za  przez Hiszpa-
nów (Hispani). Mniejsze miasto greckie usytuowane by o bli ej morza, podczas gdy 
kilkakrotnie od niego wi ksze miasto Hiszpanów znajdowa o si  w g bi l du. Jako 
trzeci  kategori  mieszka ców wymienia Liwiusz rzymskich kolonistów osadzo-
nych w pó niejszym okresie przez Juliusza Cezara. W czasach wspó czesnych auto-
rowi wszystkim mieszka com nadano ju  obywatelstwo rzymskie, przy czym za-
szczyt ten spotka  najpierw Hiszpanów, a nast pnie Greków. Na uwag  zas uguj
opisywane przez Liwiusza metody ochrony miasta przed zewn trzn  agresj , jakie 
stosowali emporyta scy Grecy za czasów Katona. Mieli oni pe ni  nieustaj c  wart
przy jedynej bramie miasta (fig. 3) oraz na murach obronnych, których w nocy 
pilnowa a jedna trzecia mieszka ców (pars tertia civium). Hiszpanie nie mieli wst -
pu do miasta, a sami Grecy nigdy nie opuszczali go inaczej ni  w grupie licz cej
jedn  trzeci  spo ród dy uruj cych w nocy na murach. Powodem, dla którego Grecy 
mieli wolny wst p do miasta hiszpa skiego, by y korzy ci, jakie ludno  iberyjska 
czerpa a z wymiany handlowej (commercio eorum Hispani [...] gaudebant). Bezpie-
cze stwo greckiemu miastu zapewnia  te  fakt, i  jego mieszka cy „kryli si  w cie-
niu przyja ni z Rzymem” (sub umbra Romanae amicitiae latebant), któr  podtrzy-
mywali „z tak  sam  wierno ci  co Massalczycy” (pari colebant fide). Jak podaje 
Liwiusz, niedaleko Emporiae znajdowa  si  obóz armii Katona, w którym spotka
si  z pos ami króla Ilergetów Bilistage24, tutaj tak e przyj  kapitulacj  „empory-
ta skich Hiszpanów i ich s siadów” (Emporitanos Hispanos accolasque eorum in 
deditionem compulit)25.

9 A. García y Bellido, La Peninsula Ibérica en los comienzos de su historia, Madrid 953, p. 249. 
20 Livius, Ab urbe condita libri, XXI.60. -3; XXI.6  (wszystkie cytaty z Liwiusza za: Mar, Ruiz de 

Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 468-477). 
2  Livius, XXVI. 9. - 4.
22 Livius, XXXVIII.42.3. 
23 Livius, XXXIV.8-9.
24 Livius, XXXIV. ; XXXIV. 3.
25 Livius, XXXIV. 6. -7.
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Appian z Aleksandrii w powsta ej oko o 60 roku n.e. Historii rzymskiej
opisuje poselstwo, jakie mieszka cy Emporion wraz z Saguntynami i innymi Greka-
mi z Hiszpanii wys ali do rzymskiego senatu, zaniepokojeni kartagi sk  ekspansj
na obszarze Iberii. Senatorowie przychylnie odnie li si  do pro by Greków i po 
porozumieniu z Kartagin  ustalili granic  wp ywów na linii rzeki Iber26. Ten sam 
autor równie  wymienia Emporion jako port wykorzystywany przez armi  Katona27.

Drobne wzmianki na temat Ampurias znale  mo na tak e w dzie ach innych 
autorów antycznych. Rzymski poeta R. Festus Avienus w opisuj cym wybrze a
Galii i Hiszpanii poemacie Ora Maritima z II po owy IV wieku n.e., opartym jednak 
prawdopodobnie na ród ach greckich z VI wieku p.n.e., wymienia nazw Cypse-
la28, pod któr  by  mo e funkcjonowa o emporyta skie Palaiapolis w pierwszych 
latach istnienia29. Pseudo-Skylaks w dziele Op yni cie Europy, Azji i Libii (IV wiek 
p.n.e.?) okre la mieszka ców Emporion jako „kolonistów z Massalii” 
(Massaliwtîn ¥poikoi), ocenia te  czas potrzebny na dotarcie morzem z Em-
porion do uj cia Rodanu na dwa dni i jedn  noc30. Emporion pojawia si  te  w opi-
sie ródziemnomorskiego wybrze a Iberii zawartego w Dziejach Polibiusza, dziele 
powsta ym po 44 roku p.n.e., opisuj cym lata 22 - 68 p.n.e. Podaje on odleg o
dziel c  uj cie Ebro i Emporion ( 600 stadiów) oraz dystans pomi dzy Emporion
a Narbo (ok. 600 stadiów)3 . Skymnos z Chios (II po owa I wieku p.n.e.) w dziele 
Periegesis okre la Emporion i pobliskie Rodos jako „greckie miasta zamieszka e
przez Fokajczyków z Massalii”32. W Historiae Salustiusza, dziele powsta ym ok. 34 
roku p.n.e., we fragmencie przedstawiaj cym list Pompejusza do Senatu (Epistula
Cn. Pompei ad Senatum) autor wymienia Indiketów jako jedno z plemion podbitych 
przez Pompejusza33. Pliniusz w Historii Naturalnej (II po owa I wieku n.e.) 
wymienia Emporiae w ród miast wschodniej Iberii, okre laj c je jako miasto 
„podwójne” (geminum) ludno ci autochtonicznej i Greków pochodz cych z Fokai. 
W ród zamieszkuj cych ten region plemion wymienieni s  tak e Indikeci34. Syliusz 
Italik w poemacie Punica (ok. 00 roku n.e.), wzorowanym na Iliadzie i opartym na 
historii Rzymu Liwiusza dziele opisuj cym II wojn  punick , podobnie wymienia 
Emporiae jako miasto greckie za o one przez Fokaj  (Phocaicae Emporiae)35.
Klaudiusz Ptolemeusz w swojej Geografii powsta ej w po owie II wieku n.e., opisu-
j c „wybrze e Indiketów” ('Indigetîn par£lioj), podaje dok adne po o enie

26 Appianus, Romaika, Iberike, VI.2.7 (cytaty z Appiana za: Mar, Ruiz de Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 
462-464).

27 Appianus, VI.8.40. 
28 Avienus, Ora Maritima, 527, za: Mar, Ruiz de Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 467-468; García y 

Bellido, op.cit., p. 243-248. 
29 Ripoll-Perelló, op.cit., p. 0.
30 Pseudo-Scylax, Periplus tes thalasses tes oikumenes Europes kai Asias kai Libyes, 2, 3, za: Mar, Ruiz 

de Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 462. 
3  Polybius, Historiai, III.39.2-8, za: Mar, Ruiz de Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 464-465. 
32 Scymnus, Periegesis, 96-204, za: Mar, Ruiz de Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 462. 
33 Sallustius, Epistula Cn. Pompei ad senatum, 4-5, J.C. Rolfe ed., London-New York, 93 .
34 Plinius, Naturalis historia, III.4.2 -22, H. Rackham ed., London-Cambridge, 999.
35 Silius Italicus, Punica, III.368-370; XV. 74- 79, J.D. Duff ed., Cambridge-London, 949.
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Emporiae ('Empor…ai) oraz uj cia rzeki Clodianum, identyfikowanej z Fluvià36.
W Chorografii Pomponiusza Meli (44 rok n.e.), rzymskiego geografa urodzonego  
w Hiszpanii, tak e wymienione jest Emporiae oraz pobliska rzeka Clodianum37.
Stefan z Bizancjum, VI-wieczny erudyta grecki, w dziele Ethnika, stanowi cym
kompilacj  wiedzy zaczerpni tej od autorów dawniejszych, jako jedyny wymienia 
oprócz Emporion, które okre la jako „miasto celtyckie” (pÒlis Keltikh/), tak e
miasto iberyjskie (pÒlis 'Ibhr…aj) Indika, inaczej zwane Blaberura38.

Dzie a autorów antycznych stanowi  niezwykle wa ne ród o informacji doty-
cz cych historii staro ytnego Ampurias. Dok adne dane o po o eniu miasta poda-
wane przez antycznych geografów umo liwi y jego ponowne odkrycie i poprawn
identyfikacj  w XV wieku39. Wiele z faktów historycznych przedstawionych w dzie-
ach staro ytnych, takich jak zwi zki z Fokaj  i Massali , sojusz z Rzymem czy 

z o ony proces rozbudowy miasta znalaz y swoje potwierdzenie tak e w wynikach 
bada  archeologicznych40 prowadzonych na terenie Ampurias od pocz tku XX 
wieku. Prace autorów antycznych dostarczaj  tak e wielu informacji, których nie 
mo na by oby uzyska  w inny sposób, jak np. opisy obyczajów i wierze  mieszka -
ców czy nazwy geograficzne. Nale y jednak pami ta , e wszelkie wzmianki odno-
sz ce si  do Ampurias czynione by y niejako „na marginesie” opisów geograficz-
nych lub wydarze  historycznych. W tpliwe, by który  z opisuj cych staro ytne
Ampurias autorów rzeczywi cie odwiedzi  to miasto; ród em ich informacji byli 
najcz ciej inni historycy lub geografowie, co prowadzi o do nieuniknionych 
b dów. wiadectwa zawarte w dzie ach antycznego pi miennictwa, chocia  pomoc-
ne w odtwarzaniu historii staro ytnego miasta, musz  by  jednak traktowane  
z odpowiednim dystansem i interpretowane w konfrontacji z danymi archeo-
logicznymi.

Ampurias in ancient literary sources 

ABSTRACT

The article is meant to introduce ancient literary sources regarding the city of 
Ampurias (Catalonia, Spain) to the reader. The text offers a brief history of 
Ampurias (6th cent. B.C. – 4th cent. A.D.) and discusses those extracts of ancient 
Greek and Latin texts, which describe or refer to the city. 

(Transl. by M. K dzierski)

36 Ptolemaeus Claudius, Geographike hyphegesis, II.6. 9, za: Mar, Ruiz de Arbulo, Ampurias..., op.cit.,
p. 466. 

37 Pomponius Mela, De Chorographia, II.5.89-90, za: Mar, Ruiz de Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 477-
478.

38 Stephanos Byzantinus, Ethnika, za: Mar, Ruiz de Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 466.
39 Mar, Ruiz de Arbulo, Ampurias..., op.cit., p. 45-46; Burés Vilaseca, op.cit., p. 24. 
40 Aquilué et al., op.cit., passim.
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Fig. . Rejon Morza ródziemnego – usytuowanie Ampurias 

Fig. 2. Plan Ampurias (za: S. Keay, Processes in the Development of the Coastal Communities of 
Hispania Citerior in the Republican Period, in: Th. Blagg, M. Millet eds, The Early Roman 
Empire in the West, Oxford 990, p. 3 , fig. 0.6 oraz E. Ripoll-Perelló, Ampurias.
Description of the Ruins and the Monographic Museum, Barcelona 979, in fine)
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Fig. 3. Brama greckiego Emporion (fot. M. K dzierski)
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mier  Patroklesa Paw a Mali skiego

w Szkole G ównej (Instytut Archeologii UW) 

Na pierwszym pi trze w budynku Szko y G ównej (fig. ), wewn trz jednej  
z sal seminaryjnych  wmurowany w cian  znajduje si  relief o wymiarach .50 m x 
0.60 m. Zachowany niemal e w idealnym stanie, do dzisiejszego dnia budzi  szereg 
w tpliwo ci atrybucyjnych oraz ikonograficznych. Dzi ki najnowszym badaniom 
uda o si  ostatecznie ustali  zarówno twórc , jak i temat naszego zabytku.

P askorze ba ukazuje scen  op akiwania m odego m czyzny2 (fig. 2-5). Na 
pod u nym reliefie widnieje dziewi  figur. Centraln  cz , wokó  której skupia si
ca a uwaga widza, a tak e pogr onych w smutku postaci, zajmuje okryte draperi
o e ze spoczywaj cymi zw okami m odzie ca. G owa m odego herosa, którego pra-

wa r ka bezw adnie opada w kierunku ziemi, podtrzymywana jest przez kl cz c
kobiet . Kobieca posta , odziana w chiton z widocznym zapi ciem na prawym ra-
mieniu, w ge cie wyra aj cym smutek sk ania si  w kierunku m odzie ca i przy-
k ada swój policzek do jego opadaj cej g owy. Nad cia em, naprzeciw kl cz cej
kobiety ukazany zosta  stoj cy m czyzna. Lekko pochylony, lew  r k  opiera na 
piersi zmar ego, praw  za  unosi do góry. Tu  za nim, przy kra cu o a,
przedzielona umieszczon  w tle lamp  oliwn  na wysokim stojaku, znajduje si
trzyosobowa grupa. Posta  najbardziej zbli ona do centrum przedstawienia to 
siedz cy z za o on  nog  na nog  m odzieniec. Pogr ony w zadumie, wydaje si
by  „stra nikiem” tarczy i he mu z o onych u jego stóp. Tu  za nim stoi s dziwy
m czyzna ze z o onymi r koma, przez które przerzucona jest tkanina. Obok znaj-
duje si  posta  kolejnego m odzie ca w bogato udrapowanej szacie. Kompozycj  z 
prawej strony zamyka pancerz, przez który przewieszona zosta a lwia skóra.

 Autor jest pracownikiem Zak adu Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Artyku  stanowi cz  przysz ej rozprawy doktorskiej, której promotorem 
jest dr hab. prof. UW J. Mizio ek.

 Obecnie budynek Szko y G ównej jest siedzib  Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
2 Non omnis moriar (nie wszystek umr ) – tak mo na interpretowa  nasz  scen , która przedstawia 

wielko  tego, który odszed , jego wspania e cechy, które pozytywnie b d  oddzia ywa  na ludzi, 
pobudza  ich do czynu i przede wszystkim wychowywa ; szerzej na temat scen op akiwania cf.:  
R. Rosenblum, Transformations in Late Eighteenth Century Art, Princeton 967.
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Po przeciwleg ej stronie sceny, za op akuj c , kl cz c  kobiet  siedzi skulony
na charakterystycznym greckim sto ku starzec. Przed nim, w tle przedstawienia 
znajduje si  jeszcze jeden pancerz. Za plecami starca oparty o w óczni , na wpó
nagi ukazany zosta  brodaty m czyzna w he mie. Dope nieniem sceny jest unosz -
ca si  w powietrzu posta  kobieca w rozwianych szatach, która trzyma zdobiony 
gryfami i bogatym pióropuszem he m.

Ca o  kompozycji, jej uk ad, charakterystyczne stroje i przedmioty wskazuj
bez w tpienia, i  mamy tu do czynienia z przedstawieniem op akiwania jednego  
z bohaterów homeryckich. Nie jest to przedstawienie mierci Horacjusza, jak suge-
rowa  Andrzej Grzybkowski3, któremu zawdzi czamy odkrycie p askorze by „na 
nowo”4. Równie  teza postawiona przez Jerzego Mizio ka, który wspominaj c i re-
produkuj c relief w jednej z publikacji, wysun  przypuszczenie, i  mamy tu do 
czynienia z tematem z mitologii greckiej, a mianowicie z Op akiwaniem Hektora5 –
nie wydaje si  dzisiaj w a ciwa. Jednak e nale y przypomnie  w tym miejscu, i
pierwsze próby interpretacji zabytku mia y miejsce jeszcze przed konserwacj
p askorze by6 (fig. 6), która zako czona zosta a dopiero w 2005 roku, za  stan 
reliefu w latach poprzedzaj cych renowacj  pozostawia  wiele do yczenia. Obecnie 
jednak, kiedy z naszego zabytku usuni te zosta y kilkudziesi cioletnie warstwy 
farby zakrywaj ce kompozycj , a tak e gdy uda o si  odnale  dokument archiwal-
ny, zagadkowy relief odzyska  nie tylko imi  twórcy, ale tak e zdradzi  swój temat.

***

W roku 825 na Warszawskiej Wystawie Sztuk Pi knych, która odby a si
w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego, lewym (blisko wej cia), w sali uroczystych 
obchodów i sali s siedniej7, Pawe  Mali ski – ju  wówczas profesor tej uczelni – 
wystawi  dwie prace. Oprócz figury wyobra aj cej Parysa8 pojawi a si  równie
jedna p askorze ba. Pod numerem 57 w Katalogu Dzie  Sztuk Pi knych z 825
roku czytamy: P askorze ba wyobra aj ca mier  Patrokla, w asnego uk adu przez 
tego  (Mali skiego – przyp. H. K.)9. W Gazecie Warszawskiej z 825 roku,  
w numerze 73 z 29 pa dziernika, w cz ci dotycz cej rze by mo emy przeczyta :

3 Takie odczytanie tematu zosta o zasugerowane przez prof. Teres  Grzybkowsk ; cf.: A. Grzybkowski, 
Gmach Gimnazjum Realnego (Szko y G ównej) w Warszawie. Skrócona dokumentacja historyczno-
architektoniczna, Warszawa 2000, p. 9.

4 Trudno bowiem mówi  o odkryciu, gdy  relief ca y czas znajdowa  si  w pomieszczeniu pracowników 
naukowych Wydzia u Biologii UW. 

5 J. Mizio ek, Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego: uwagi i rozwa ania, Warszawa 2002,  
p. 39, il. 44.

6 Cf. tak e: H. Kowalski, Nieznany relief klasycystyczny w Gimnazjum Realnym (Szkole G ównej), in:  
J. Mizio ek ed., Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego: ars et educatio, Warszawa 2003,  
p. 285-293.

7 St. Kozakiewicz, Warszawskie Wystawy Sztuk Pi knych w latach 8 9- 845, Wroc aw 952, p. 37.
8 Ibidem, p. 44.
9 Ibidem.
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N. 57. Niskorze by: mianowicie wystawiaj ca mier  Patrokla ma znakomite zalety; 
uk ad osób, narysowanie i draperyje czyni  zalet  arty cie 0.

Po sukcesie, jakim okaza a si  – przynajmniej w opiniach krytyków prasowych 
– „gipsowa historia Patroklesa”, Mali ski przez szereg kolejnych lat musia  cho by
w my lach wraca  do historii opowiedzianej w jednej z ksi g Iliady. St d, po pierw-
szej próbie podj cia tematu w 825 roku, artysta po  latach ponownie si  z nim 
zmierzy . Na Wystawie Sztuk Pi knych w 836 roku, która odby a si  w gmachu 
pomuzealnym Uniwersytetu Warszawskiego, znalaz a si mier  Patrokla w asnego
uk adu, rzecz wzi ta z Iliady przez Mali skiego . W Kurierze Warszawskim 2

wspomniano: W rodku Sali stoi stó  od do u kwiatami Pani Baier i jej uczennic 
przystrojony, na którym wznosz  si  pos gi i p askorze by Tatarkiewicza; przed 
tym e sto em jest p askorze ba b. profesora Mali skiego 3.

Po zamkni ciu wystawy gipsowy relief trafi  do zbioru odlewów gipsowych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety, w czenie go w sk ad zbioru nie zosta o od-
notowane w adnym inwentarzu. Fakt ten rzuca nowe wiat o na mo liwo ci zbada-
nia ca ej kolekcji uniwersyteckich odlewów. Sposób prowadzania inwentaryzacji 
zabytków, a dok adniej – ba agan panuj cy w dokumentacji – oznacza, e prawdo-
podobnie ju  nigdy nie b dziemy mieli pewno ci, jakich jeszcze rze b antycznych 
odlewy gipsowe mog y nale e  w przesz o ci do naszego zbioru. Sytuacj , o której 
mowa, opisuje jeden z dokumentów archiwalnych. W Odbiorze Gabinetów 4 z 8/20
sierpnia 862 roku mo emy przeczyta , e wysz o na jaw, i  po pierwsze w zbiorze 
znajduje si  szereg rze b, które nigdy nie zosta y umieszczone w spisach, po drugie 
du a cz  rze b jest pot uczona, po trzecie za  nieokre lonej liczby zabytków 
brakuje. W ród brakuj cych by y mi dzy innymi gipsy z przedstawieniami: Platona, 
Epikura, Wenus Medycejskiej oraz Amora greckiego 5.

Dla nas jednak e powy sze uchybienia, powsta e na przestrzeni kilkudziesi ciu
lat XIX wieku, okaza y si  jednocze nie niezast pionym ród em archiwalnym. Przy 
dokumencie zawieraj cym Odbiór Gabinetów zachowa  si  szereg za czników,
po ród których istnieje bezcenny dokument zatytu owany Dzia o si  w Warszawie, 
w Gabinecie Odlewów Gipsowych dnia 8/30 Sierpnia 862 roku 6. Sporz dzony
z pewno ci  na skutek dyrektyw w adz chc cych pozna  faktyczny stan zbioru, 
przedstawia m.in. Wykaz przedmiotów nie zapisanych dot d w Inwentarzu Gabinetu 
Odlewów Gipsowych, który spisany zosta  w Warszawie 8/30 sierpnia 862. Ten 
za  wymienia poza innymi dwie pozycje. Jedna z nich, opatrzona numerem 2,  
to P askorze by z kolumny drogowej w Grochowie kompozycji Mali skiego […] 

0 Ibidem, p. 63.
Ibidem, p. 2 .

2 Kurier Warszawski nr 299, 9 listopada 836, p. 2 3; cf.: Tygodnik Petersburski nr 89, 29 listopada 
836, p. 534.

3 Kurier Warszawski, op.cit., p. 2 3.
4 Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW), sygn. .
5 Wykaz przedmiotów, których nie znaleziono w Gabinecie: Archiwum MNW, sygn. . Wykaz ten 

wylicza 36 sztuk; przy Platonie napisano, i  [...] st uczony, a gruzy po nim znajduj  si  w Antresoli.
6 Archiwum MNW, sygn. .
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sztuk 9. Druga za , umieszczona pod numerem 3, to mier  Patroklesa z Iljady 
Homera p. tego  […] sztuk , z dopiskiem W Szkole G ównej (!). Podpisany m.in. 
przez Feliksa Paw a Jarockiego dokument stwierdza jednoznacznie, i  p askorze ba,
znajduj ca si  obecnie w budynku Szko y G ównej, jest tym samym dzie em Paw a
Mali skiego 7.

Kiedy dok adnie relief zosta  wmurowany w cian  najwi kszej sali gmachu, 
tego na dzie  dzisiejszy nie jeste my w stanie ustali . Budowa budynku Gimnazjum 
Realnego (pó niejszej siedziby Szko y G ównej) rozpocz ta zosta a przez Antonio 
Corazziego w 84  roku. Wielce prawdopodobnym jest, i  ju  w 842 roku, kiedy 
prace zosta y uko czone, p askorze ba znalaz a si  na swoim miejscu. Argumentem 
w tym wypadku mo e by  adnotacja Zygmunta Batowskiego w Inwentarzu z 9 7
roku: W Zak adzie Botanicznym […] P askorze ba, wmurowana w cian  jednej  
z sal – z czasów pierwotnego jej przeznaczenia na sal  gimnazjaln  oko o r. 845 8.

W sferze domys ów równie  pozostaje powód, dla którego w a nie t  rze b
wybrano na przyozdobienie pomieszczenia w nowo powsta ym budynku 9. Czy by
to ho d oddany emerytowanemu ju  w tamtym czasie profesorowi Uczelni?20 To py-
tanie pozostanie na razie raczej bez odpowiedzi2 .

Relief, zapomniany przez kolejne pokolenia, trwa  niezmiennie w tym samym 
miejscu. Jeszcze w roku w 949, jak to ukazuje fotografia ze Stolicy (fig. 7), nadal 
pe ni  swoj  by  mo e dydaktyczno-upami tniaj c  rol  w najwi kszej sali Szko y
G ównej. Niestety, kolejne lata przynios y przedzielenie wy ej wspomnianej sali 
ciank  dzia ow  i relief zosta  odizolowany w ma ym pomieszczeniu, w którym 

przez kilkadziesi t kolejnych lat urz dowali wyk adowcy, asystenci Wydzia u
Biologii. Przez wszystkie lata pod p askorze b  toczy o si  codzienne ycie pra-
cowników, które, o dziwo, nie spowodowa o uszkodzenia zabytku. Jedynym „aktem
wandalizmu”, który – paradoksalnie – w pewnym sensie zabezpieczy  i chroni

7 Prawdopodobnie umieszczenie dzie a Mali skiego wewn trz budynku Szko y G ównej i zapomnienie  
o tym fakcie sta o si  przyczyn  mylnego przez lata przypisywania Mali skiemu autorstwa p askorze -
by z tympanonu gmachu Szko y G ównej z przedstawieniem Arystotelesa w ród uczniów. Wiedziano, 
e nazwisko Mali skiego zwi zane jest z wystrojem architektonicznym Szko y G ównej, ale nie 

pami tano ju , które z dwóch dzie  jest jego autorstwa. Rzeczywistym autorem Arystotelesa w ród
uczniów by  Ignacy Vincenti. 

8 Dzia  r kopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Akc. 33 , p. 83, Z. Batowski, Inwentarz
zbioru odlewów gipsowych i rze b.

9 Na temat przedstawie  tematów z Iliady i ich symboliki cf.: D. Wiebenson, Subjects from Homer’s 
Iliad in Neoclassical Art, The Art Bulletin 46, 964, fasc. , p. 23-37. 

20 Mo e relief uznany zosta  za ostatni  prac  artysty na Uniwersytecie w chwili pe nienia obowi zków
profesora – w Kurierze Warszawskim z 3 lipca 837 roku na stronie 845 czytamy: N. Pan raczy  udzie-
li  pensje emerytalne pod d. 4 ( 6) maja rb.; P. Ant[oniemu] Blankowi, b. profesorowi malarstwa w d. 
Król. Alek. Uniw., za 9-letni  s u b  z  2 00; Paw[ owi] Mali skiemu, b. profesorowi rze by w tym e
Uniwersytecie, za 5-letni  s u b  z  750 – za E. Moszoro, ycie artystyczne w wietle prasy 
warszawskiej pierwszej po owy XIX wieku, Wroc aw 962, p. 44.

2  Na temat symboliki przedstawie  Patroklesa cf.: S. Lowenstam, The Death of Patroklos: A Study in 
Typology, Beiträge zur Klassischen Philologie 33, Königstein 98 oraz K. Stähler, Grab und Psyche 
des Patroklos. Ein schwarzfiguriges Vasenbild, Münster 967; na temat op akiwa  cf.: M. Alexiou,
The Ritual Lament in Greek Tradition, Oxford 2002.
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relief, by o ci g e pokrywanie zabytku wraz ze cianami pomieszczenia farb  emul-
syjn  podczas kolejnych remontów na przestrzeni stu kilkudziesi ciu lat22.

W 2000 roku Wydzia  Biologii przeniós  si  do nowej siedziby. W tym samym 
czasie budynek Szko y G ównej przeszed  w posiadanie Instytutu Archeologii UW. 
Niestety, renowacja wewn trznej struktury gmachu nie przynios a powrotu do pier-
wotnej koncepcji wn trz budynku z reprezentacyjn  sal  ozdobion  reliefem. Nasza 
p askorze ba zosta a w ma ym pomieszczeniu, dok adnie tak, jak umie ci y j  socja-
listyczne uwarunkowania, dziel c sal ciank  dzia ow  (fig. 8-9). W prawie 50 lat 
po tym fakcie dykt  zast piono murowan cian , która prawdopodobnie zamknie 
rze b  przed szersz  publiczno ci  na kolejne dziesi tki lat.

ród a Literackie 

Z Iljady Homera – ju  sam zapisek, zarówno w cytowanym dokumencie z 862
roku23, jak i w katalogu Wystawy Sztuk Pi knych24, podaje nam ród o literackie,  
z jakiego zaczerpni to histori  ukazan  na p askorze bie. Jednak e pozostaje jeszcze 
do ustalenia kwestia, któr  wersj  z ówczesnych wyda  eposu móg  pos u y  si
Mali ski przy tworzeniu reliefu.

Arty cie bez w tpienia znane by o m.in. dzie o Homera w t umaczeniu
Franciszka Dmochowskiego, wydane w Warszawie w 805 roku25. Ju  wst pna
lektura tego przek adu nie pozostawia w tpliwo ci, e Mali ski, id c za tekstem 
Homera, przedstawi  w omawianym reliefie kilka epizodów z Iliady, m.in. Czu e
narzekanie Achillesa i Bryzeidy nad mierci  Patroklesa26. Na reliefie posta
kobieca, która tuli opadaj c  g ow  martwego Patroklesa, to najprawdopodobniej 
w a nie Bryzeida: 

Bryzeis, byd  mog ca Wenery obrazem, 
Widz c Patrokla srogiém sk ótego elazem,
Krzyczy, pada, ca uie rany iego liczne, 
Drze ono, mi kka szyi , drze usta prze liczne,
Wynurzai c w ród i ków swóy al, w ród ez wielu: 
„Patroklu! Bryzeidy biedney przyiacielu! 

ywegom ci  odesz a rycerzu waleczny, 
Dzi , gdy wracam, iu  ciebie okrywa cie  wieczny. 
Nieszcz cie po nieszcz ciu me ci gnie t sknice!
M , którego mi dali kochani rodzice, 
Widzia am, iak przed miastem pchni ty miedzi  zgin .

22 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, A.C. 3440 – dokument dotycz cy przeprowadzonego w la-
tach 966- 967 remontu pomieszcze  Szko y G ównej, w tym malowania! 

23 Archiwum MNW, sygn. .
24 S. Kozakiewicz, Warszawskie Wystawy Sztuk Pi knych w latach 8 9- 845, Wroc aw 952, p. 37.
25 Dzie a Homera. Przez Franciszka Dmochowskiego, vol. -3, Warszawa 804- 805; artysta móg  te

korzysta  z trzeciego wydania z 827 roku.
26 Homer, Iliada, XIX.256-424, in: Dzie a Homera. Tom Drugi. Przez Franciszka Dmochowskiego, 

Warszawa 805, p. 365-37 .
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Ten e smutny los braci lubych nie omin :
Mia am ich trzech, z jednego wyszli ze mn ona.
Jednak tyl  kl skami gdym by a strapiona, 
Gdy Pelid zabi  m a, i miasto obali ,
Ty  moie zy ociera , ty  i ków si ali :
I abym nie tak czu a srogo  moiéy zguby, 
wietne  mi z Achillesem obiecywa luby.

Ty mia e  p yn  ze mn  do Ftyi przez wody, 
Ty mi sprawi  weselne przyrzeka e  gody. 
P cz  ciebie, z ez oczu nigdy nie osusz ,
Twa dobro  zawsze b dzie zaymowa  m  dusz .”
Inne branki swe i ki cz  z jéy rozpacz :
Lecz na pozor Patrokla, w rzeczy siebie p acz .27

Pami tka Dziejów Bochatyrskich z wieku grayskotroskiego w piewach Homera 
i Kwinta wed ug pierwotworów greckich S owianom dochowana28 daje nam kolejn
interpretacj  tej samej sceny, która tutaj nazywa si Bryzeida z  zakrapia 
Patroklowe zw oki, Achil przy marach Dru by j trzy al g boki29:

Tu, z ocistyy Wenerze równa Bryzeida, 
Widz c rany Patrokla, szloch piskliwy wyda. 
Porzuca si  na cia o w rozpacznyy a obie,
R ce na siebie zwraca, sama szkodz c sobie. 
Ona pier , mi k  szyj  i lic krasny drapie; 
A jiy na martwe zw oki za rz sista kapie. 
Tu tak liczna Niewiasta ztyska, ni ez suszy: 
„O! Patroklu! mnie n dznyy naykocha szy z duszy!
Odesz am ci , porwana! ywego w namiocie. 
Dzi  ci , Królu! Znayduj  martwym po powrocie. 
Oto pasmem nieszcz cie trafia po nieszcz ciu
Mnie, Sierot  w rodzinie i Wdow  w zam ciu!
Leg  mi M , ostr  miedzi  pod Miastem zraniony, 
Wybrany od Rodziców; a czu y dla ony!
Legli trzey Bracia, co mi tak lubemi byli! 
Bo my si  z jedney Matki czworo urodzili. 
Oni si  mi dzy sob  niezmiernie kochali; 
A ich wszystkich w dniu jednym mier  okropna zwali
Gdy mi ca e Rodze stwo zg adzi  Wyrok ostry, 
Ty  nie opu ci  biedney Cory, ony, Siostry. 

27 Homer, Iliada, XIX.256-290, in: Dzie a Homera..., op.cit., p. 365-366. 
28 J.I. Przybylski, Pami tka Dziejów Bochatyrskich z wieku grayskotroskiego w piewach Homera i Kwin-

ta wed ug pierwotworów greckich S owianom dochowana, vol. -3, Kraków 8 4- 8 5.
29 Ibidem, vol. 2, p. 240. 
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Gdy Achil zburzy  Miasto boskiego Mineta, 
W tobie mia am pociech , ja b dna Kobieta! 
Gdy on mi M a zabi ; a mnie bra  w characzu, 
Ty  mi rozpacza  nie da , ty  mi wzbroni  p aczu.
Ty, obietnic , moje os adza e  troski, 

e mi  za pierwsz on  poymie Achil boski. 
Ty  mi  z sob  mia  przewie  do Ftyi za wody, 
Ty  mi, w ród Mirmidonów, lubne zsprawi  gody 
Jak e ja, co ci jestem naywdzi cznieysz  czule, 
Po tobie, tak agodnym! w alach si  utul ?”
Mówi z szlochem; a drugie wtórz  szloch z a ob ,
Rzekomo nad Patroklem; w istocie nad sob ”.30

Wa nym ród em wydaje si  równie  przek ad umieszczony w dzie ach
Staszica3 , który podaje swoj  nazw  sceny: Tei rozpacz i wyrzekania na zoczenie 
cia a Patrokla32:

Bryzejs rownie pienkna niebia skie jak Bostwo, 
Zoczywszy zszkaradzone Patroklesa cia o,
Pad a, pier  do rozkoszy pie cie , t ucze pien ci ;
Drze lice twarzy, w ród zow, j kow, s ycha  by o:
„Cny Patroklu! ty biednej Bryzej obro co!
Jedn  niescze liwei ty  bywa  pociech ;
To  w mem sercu i wdzienczno  by  musi niesczesn .
Zostawi am ywego porwana z namiotu; 
Twa mier  by a potrzebn  dla mego powrotu! 
Dnie mei m odo ci t ocz  z niescz ciem niescze cia!
W mei przytomno ci sk oty grotem Achillessa 
Pad  m ; zamordowano trzech braci rodzonych, 
Patrza am jak burzono domy przodkow moich; 
Jak moje plemie ca e moi narod w pie  ci ty!...
Ty  mi  sam w ten dzie  grozy nie odst pi  nigdy: 
Ociera e zy z oczu; w rozpaczy, w rod alu
Ty  mi dawa  nadziej , mei cnocie obron ;
Ty  mi przyrzeka wietne z Achillessem luby;
Ty  mi  mia  wie  do Phtyj; urz dzi  me gody 
Z tw mierci  trac  wszystko… Pami  strat mam tylko…” 
Z Bryzej rozpacz  niewolnice zy cz :
Lecz nad Patroklem p acz c p aka y nad sob .33

30 Przybylski, op.cit., vol. 2, p. 256-257. 
3  Homer, Iliada, in: Dzie a Stanis awa Staszica, vol. 6, Warszawa 8 6.
32 Ibidem, p. 50.
33 Ibidem, p. 59.
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Do rozstrzygni cia pozostaje kwestia, w którym dok adnie momencie op akiwa-
nia Patroklesa ukazany zosta  Achilles. Bez w tpienia scena, któr  widzimy na relie-
fie, to moment, gdy wodzowie po bezowocnych próbach namówienia Achillesa do 
posilenia si  wychodz  z namiotu34. Wewn trz pozostaj  tylko „Atrydy”35

(Agamemnon i Menelaos), Ulisses i Nestor oraz Idomeneus i Fojniks36, Achilles za ,
stoj cy nad cia em Patroklesa, rozpoczyna swój monolog37:

On, wspominaj c sobie Przyjaciela ycie,
Z g bi piersi dobywa  ci kich ka  obficie: 
„O! nieszcz sny Patroklu! o! nays odszy Dru bo!
Ty mi co dzie  naylepi dogadza e  s u b .
Ty  mia  nayczulsz  piecz  o mnie od zarania. 
Ty  mi zastawia  choyne w namiocie niadania.
Ty  czuwa , gdy Achiwy pieszy y wypraw
I gotowa y Trosom boje Marsa zawe.
Ty le ysz teraz zk óty! ju  ja przy tym stole, 
Gdzie  ty ze mn  siadywa , ucztowa  nie zdol !
Cho  potraw i napojów jest tu w obfito ci,
Bez ciebie, Przyjacielu! Moje serce po ci.
Có  gorzyy zsta  si  mog o? ty  mi by  jedyny! 
Nie tak o mierci Oyca s ucha bym nowiny. 
Mo e starzec we Ftyi z  us cza drog ,
I  jego oczy widzie  Potomka nie mog ;
A ja, tu w obcyy Ziemi, Syn tak ukochany! 
O przemierz  Helen  wojuj  z Trojany. 
Aniby mi  swym zgonem rozrzewni  dotkliwiy 
Móy w asny Syn naydro szy, co go Scyra ywi!
Je li tam jeszcze yjesz, moje lube plemi !
Pachol , jak Bóg, pi kne! móy Neoptolemie! 

34 Zaklinam was, je li cie nasi Przyjaciele, / Niechcieycie mi si  przykrzy  przez nagle  tak wiele / Nie 
nasyci mie pokarm, ni napóy przed bojem. / Bo niezno ne gorycze wadz  w wn trzu mojem / Czeka
b d  do doby o S o ca zachodzie; / A jednak dzienne trudy wytrzymam o g odzie. / Tak wyrzek  i w 
uporze trwa , nienak oniony. / Wnet drugie Króle w ró ne rozbieg y si  strony. (Przybylski, op.cit.,
vol. 2, p. 257). 

35 Homer, Iliada, in: Dzie a Stanis awa Staszica, op.cit., p. 60.
36 Nie ode li od niego Atreyczycy oba. / Zosta  Ulis i Nestor, Hellady ozdoba. / Idomen, stary Fenix, 

równie pozostali. / Ci go sze ciu smutnego cieszyli naytrwali. (Ibidem, p. 257); W ród przedstawio-
nych na reliefie postaci nie ma takiej, która mog aby by  Agamemnonem. By  mo e Mali ski zrezyg-
nowa  z przedstawienia go, wbrew tekstowi Iliady, z powodu konfliktu Agamemnona z Achillesem  
o Bryzejd , która bierze aktywny udzia  w scenie ( al Bryzeidy).

37 You are not to recognize Achilles by his long hair, for that is gone since the death of Patroclus […] 
(Nie rozpoznacie Achillesa po jego d ugich w osach, postrada  je bowiem po mierci Patroklesa;
Philostrates, Imagines, A. Fairbanks trad., Harvard 960. p. 57) – tak charakteryzowali Achillesa
niektórzy twórcy, st d te  mo e nie dziwi  fakt odbiegaj cego od powszechnie stosowanych w sztuce 
przedstawienia go na naszym reliefie. 
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Dawniy karmi em w sercu nadzieje jedyne: 
e ja odal od Argów, sam pod Troj  zgin ,
e ty, Patroklu! po mnie zostaniesz si ywy,
e ty jeszcze zas yniesz pomi dzy Achiwy, 
e ty wrócisz do Ftyi! s odki Bochatyrze! 
e mi tam zaci gniesz Syna, co yje na Scyrze, 
e go obeznasz z flot , któr  mam pod Troj ,
e mu w drogiy Oyczy nie poka esz w o  moj :

Móy tron, Królewskie domy, wspania  Stolic ,
Posiad o ci, kleynoty, Dwór i S u ebnice.
Teraz ju  zdami  Peley le y pod mogi ,
Lub si  smuci, staro ci  zgrzybiony niemi .
Chory i ut skniony przez oczekiwanie, 
Rych o o mojiy mierci smutn  wie  dostanie!,, 
Tak rzek  z p aczem; a Starsi pomogli st kami,
Pomn c, e Lubych w domu zostawili sami.”38

Lec ca posta  z he mem to niew tpliwie Tetyda, która przynosi Achillesowi 
now  zbroj  wykut  przez Hefajstosa; w Iliadzie scena ta opisana jest na samym 
pocz tku pie ni XIX. Pojawienie si  Tetydy w momencie wyg aszania mowy przez 
Achillesa mo e by  dowodem na to, i  Mali ski oprócz polskich przek adów korzy-
sta  tak e z obcoj zycznych wyda Iliady. Tym bardziej, e w a nie wydania nie-
mieckie i angielskie by y ilustrowane, a po ród rycin znajduj  si  mi dzy innymi 
przedstawienia omawianej sceny z wyobra eniem Tetydy39.

Wzorce

Mali ski, tworz c swoj  kompozycj , posi kowa  si  z pewno ci  szeregiem 
dzie  o tym samym temacie. Rozmieszczenie bohaterów, uk ad poszczególnych atry-
butów, jak równie  same postaci zosta y niekiedy lekko przekszta cone, niekiedy za
niemal e ca kowicie przej te z innych zabytków. 

Jednym z takich wzorców, by  mo e nie tylko dla Mali skiego, ale dla wi k-
szo ci artystów zajmuj cych si  tym tematem, mog o by  srebrne oinochoe z relie-
fem ukazuj cym Achillesa przy zw okach Patroklesa oraz wa enie cia a Hektora40.
Na interesuj cej nas cz ci reliefu przedstawieni zostali m.in. Ulisses, Nestor oraz 
Fojniks, który dok adnie tak samo jak na p askorze bie ze Szko y G ównej

38 Ibidem, p. 258-259. 
39 Cf.: Iliad of Homer, C.C. Felton ed., Cambridge 833.
40 Opis i przedstawienie wazy oraz reliefu: M.R Rochette, Monumens Inédits D’Antiquité Figurée 

Grecque, Étrusque et Romaine, Paris 833, p. 274-278, pl. 52; cf.: J. Overbeck, Gallerie heroischer 
Bildwerke der alten Kunst, Braumschweig 853, vol. , p. 48 -482, nr 46 (Silbergefäss (Oinochoe 
zierlichster Form) gefunden bei Bernay); J. Overbeck, Die Bildwerke zum Thebischen und Troischen 
Heldenkreis, Stuttgart 857, vol. 2, Taf. XX. 2; A. Baumeister, Denkmäler des Klassischen Altertums 
zur Erläuterung des Lebens der Griechen und Römer in Religion, Kunst und Sitte, München 885, vol. 
, p. 738-740, Abb. 793; W.H. Roscher, Ausführliches Lexikon der Griechischen und Römischen 

Mythologie, Leipzig 902- 909, vol. 3, p. 705- 708, Abb. 8.
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przytrzymuje tarcz  (fig. 0). Podobie stwo wyst puje równie  w uk adzie r k
Ulissesa przej tym przez Mali skiego z przedstawienia Nestora, za  posta
m odzie ca stoj cego obok Ulissesa i Fojniksa na warszawskim reliefie ma ten sam 
uk ad r ki co jedna z postaci ukazanych w scenie wa enia cia a Hektora na 
naczyniu4 .

Poza wspomnian  waz  znanych jest szereg sarkofagów, z których przedsta-
wienia tak e mog y mie  wp yw na kompozycj  omawianej p askorze by. Przede 
wszystkim jest to sarkofag z Ostii z wyobra eniem Achillesa op akuj cego
Patroklesa42, gdzie widzimy t  sam  scen  rozgrywaj c  si  w namiocie oraz Achil-
lesa, któremu towarzyszy kilka postaci wraz z Bryzeid . Sam Patrokles przedstawio-
ny jest w podobny sposób – na o u, obok którego znajduj  si  he m i miecz.

Kolejne sarkofagi, które równie  mog y by  wzorem dla przedstawienia sceny 
op akiwania, to te, ukazuj ce op akiwanie Meleagra. Ich uk ady kompozycyjne 
niezwykle zbli one do uk adów op akiwania Patroklesa tak e musz  by  brane pod 
uwag 43. Z pewno ci  pos u y y one równie  za wzór naszemu arty cie44. Zapo y-
cze  przedstawienia z sarkofagu ze scen  op akiwania Meleagra dokonali m.in. 
Jacques-Louis David45 oraz Hermann Wilhelm Bissen46.

Poza antycznymi zabytkami do dnia dzisiejszego zachowa  si  szereg zabytków 
z XVIII i XIX wieku47. Historia mierci i op akiwania Patroklesa by a wielokrotnie 
ukazywana. Przytoczy  tu wypada chocia by obraz Gavina Hamiltona z 760 roku 
zatytu owany Achilles op akuj cy Patroklesa48 b d  te  kilka wersji tego tematu, 
które powsta y podczas konkursów akademickich49. Mi dzy innymi s  to Briséis
pleurante Patrocle Jeana Alaux i Léona Cogniet z 8 5 roku50 oraz La Colère 

4  A. Baumeister, op.cit., vol. , p. 740, Abb. 793. 
42 P. Zanker, B.C. Ewald, Mit Mythen Leben, Die Bilderwelt der römischen Sarkophage, München 2004, 

p. 69, Abb. 50. 
43 Na temat interpretacji obydwu tematów, jak równie  ich wspólnego przenikania si  w ikonografii cf.: 

Zanker, Ewald, op.cit.; L. Giuliani, Achill-Sarkophage in Ost und West: Genese einer Ikonographie,
Jahrbuch der Berliner Museen 3 , 989, p. 25-39. 

44 Jeden z przerysów takiego sarkofagu znajduje si  w niezwykle wa nym dziele, jakim jest Thesaurus
Graecarum Antiquitatum J. Gronoviusa z 737 roku – J. Gronovio, Thesaurus Graecarum Antiquita-
tum, Venetiis 737, vol. 4.

45 P. Rosenberg, L.A. Prat, Jacques-Louis David 748- 825. Catalogue raisonné des dessins, Milan 
2002, vol. , p. 630, fig. 929. 

46 C. Christensen, Catalogue H.W. Bissen sculptures, Ny Carlsberg Glyptotek, vol. , 995, p. 29. 
47 Na temat antycznych przedstawie  cf.: K. Schefold, F. Jung, Die Sagen von den Argonauten, von The-

ben und Troia in der klassischen und hellenistischen Kunst, München 989; S. Woodford, The Trojan 
War in Ancient Art, London 993.

48 Obraz znajduje si  w Edynburgu, w National Galleries of Scotland; cf.: F. Mazzocca, Neoclassicismo,
Firenze 2002, p. 3 ; ciekawostk  jest waza, znajduj ca si  w Palazzo Venezia w Rzymie, z przetrans-
formowanym obrazem Hamiltona. 

49 P. Grunchec, Les concours des Prix de Rome 797- 863, Paris 986, vol. -2; cf.: P. Grunchec, Les
concours d’Esquisses peintes 8 6- 863, Paris 986, vol. -2.

50 Grunchec, Les concours d’Esquisses..., op.cit., vol. , p. 04- 05, nr 60-62; vol. 2, p. 55-57, pl. -6 – 
kilka wersji przygotowawczych do tematu. 
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d’Achille5  Michel-Martina Dröllinga52 i Abela de Pujol. Podczas tych samych 
konkursów pojawi y si  dwa inne tematy op akiwania – z motywem lampy oliwnej, 
ukazanej niemal e tak samo jak na reliefie Mali skiego. Mowa tu o Péricle au lit de 
mort de son fils53 i Thétis consolante Achille54. Ta sama lampka oliwna pojawia si
równie  na reliefie Luigiego Mainoni’ego przedstawiaj cym [...] a ob  rodziny  
i geniusza sztuk z powodu utraty wielkiego rodzica i mecenasa55.

Op akiwanie Patroklesa przedstawi  tak e Johan Tobias Sergel, którego dwa ry-
sunki zachowa y si  w Londynie56. Równie  Jean-Auguste-Dominique Ingres zosta-
wi  po sobie rysunek na ten sam temat57. Inn  wersj  tematu mo na znale  u Felice 
Gianiego – rysunek przedstawiaj cy Tetyd  prezentuj c  bro  Achillesowi58 zacho-
wa  si  w Nowym Yorku w Cooper-Hewitt Museum59.

Wzoru dla istotnego elementu ca ej sceny, jakim jest Tetyda z he mem, móg
Mali ski zaczerpn  ze wspomnianych ju  obcoj zycznych ilustrowanych wyda
Iliady. Bliskiej analogii dostarcza ilustracja z niemieckiego wydania Iliady60

(fig. ), gdzie Tetyda przynosi he m, którego blask o lepia wszystkich obecnych, 
podczas gdy Achilles wyci ga po niego r k . Czy gest prawej r ki Achillesa w oma-
wianym reliefie nale y interpretowa  jako gest po egnania przyjaciela czy tylko 
si gania po „zbroj ”? Moment pojawienia si  Tetydy przedstawiony zosta  równie
w angielskim wydaniu Iliady z 833 roku6  (fig. 2). Jest to o tyle istotne, i  mamy 
tu do czynienia z ilustracjami wykonanymi przez Johna Flaxmana62. Ten angielski 
rze biarz i projektant doby neoklasycyzmu na zamówienie Georgiany Hare-Taylor 
zilustrowa  w 793 roku Iliad  Homera63. Po ród wykonanych rysunków znalaz  si

5  Grunchec, Les concours des Prix..., op.cit., vol. 2, p. 43; w obydwu wypadkach warto równie  zwróci
uwag  na motyw unosz cej si  w powietrzu Ateny, która by  mo e sta a si  wzorcem dla naszej 
lec cej Tetydy. 

52 Grunchec, Les concours des Prix..., op.cit., vol. , p. 95. 
53 Temat ten podj li mi dzy innymi: Chifflont, Émile Lévy, François-Nicolas oraz Félix-Henri Giacomotti; 

Grunchec, Les concours des Prix..., op.cit., vol. 2. 
54 Autorstwa Jules-Joseph’a Lefebre’a; cf.: P. Grunchec, Les concours d’Esquisses..., op.cit., vol. ,

p. 23, nr 74 . 
55 Il lutto della famiglia e del genio delle arti per la perdita del grande genitore e mecenate; relief

znajduje si  na pomniku Giovaniego Torloniego; cf.: B. Steindl, Una connmittenza Torlonia: la 
Cappella Torlonia a San Giovani in Laterano, in: P. Kragelund, M. Nykjær eds, Thorvaldsen:
l'ambiente, l'influsso, il mito, Rome 99 , p. 80, fig. 4.

56 G. Schiff, Johann Heinrich Füssli 74 - 825, Zürich 973, vol. 2, fig. 382-383 – rysunki datowane na 
ok. 77  roku. 

57 G. Vigne, Dessins d’Ingres, Catalogue raisonné des dessins du musée de Montauban, Paris 995,
p. 438, fig. 2469 (Achille pleurant Patrocle) – rysunek wykonany w latach 8 6- 820.

58 Teti mostra le armi ad Achille.
59 A.O. Cavina ed., L’età neoclassica a Faenza 780- 820: Faenza, Palazzo Milzetti, 9 settembre- 

26 novembre 979: catalogo critico, Bologna 979, p. 4 , ill. 65.
60 Homers werke von Johann Heinrich Bor, Stuttgart–Tübingen 840, p. 289.
6 Iliad of Homer, C.C. Felton ed., Cambridge 833.
62 Iliade d’Homere gravèe par Thomas Piroli d’apres les desseins composés par Jean Flaxman Sculpteur 

a Rome, in: Compositions de Flaxman gravèes par Thomas Piroli, Rome 845 – (Thétis porte les 
armes à Achille pleurant sur le corps de Patrocle); cf.: G. Pavanello, Antonio Canova e il suo ambiente 
artistico fra Venezia, Roma e Parigi, Venezia 2000, fig. 3.

63 D. Bindman, John Flaxman, in: The Dictionary of Art, J. Turner ed., vol. , New York 996, p. 62-
65.
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m.in. jeden z przedstawieniem Achillesa, który op akuj c Patroklesa, otrzymuje od 
Tetydy he m symbolizuj cy zbroj 64. Z pewno ci  zarówno sam rysunek, jak  
i pozosta e dzie a Flaxmana, który równie  zajmowa  si  dydaktyk , musia y by
znane profesorowi Uniwersytetu, którym by  Pawe  Mali ski. Oczywistym jest 
równie  fakt, i  Mali ski zna  dzie a Winckelmanna, a w a nie w jego Monumenti
Antichi65 znajduje si  kilka stron po wi conych Achillesowi op akuj cemu mier
Patroklesa66.

Kolejn  grup  zabytków ilustruj cych histori  Patroklesa s  p askorze by z 
pierwszej po owy XIX wieku. Warto tu wymieni  wykonane w marmurze dzie o
Massimiliano Puttiego67 Achilles p acze nad cia em Patroklesa68 z 840 roku, prze-
chowywane obecnie w Bolonii w Accademia di Belle Arti69, czy p askorze b  Pietro 
Pelizza ukazuj c  moment powiadomienia Achillesa o mierci Patroklesa70 – gips  
z 8 9 roku znajduj cy si  w Parmie w Istituto d’Arte Paolo Toschi. Zbli one
w formie do naszego reliefu s  równie  dwie p askorze by przedstawiaj ce op aki-
wanie Hektora. Pierwsza z nich to scena wymodelowana w gipsie przez Hermanna 
Wilhelma Bissena powsta a w latach 826- 8277 . Druga to dzie o Hermanna Ernsta 
Freunda z 8 6 roku72.

Relief Paw a Mali skiego zdaje si  zawiera  zapo yczenia równie  z dzie
Jacquesa-Louisa Davida73, Bertela Thorvaldsena i Antonia Canovy. Cia o Patroklesa 
przypomina w swym uk adzie posta  Marata ze znanego obrazu Davida wykona-
nego w 793 roku74; Menealos jest rodzajem adaptacji statui Wac awa Potockiego 
znajduj cej si w katedrze wawelskiej, wykonanej przez Bertela Thorvaldsena75, za
posta  Nestora wzorowana jest na reliefach Canovy76. Ponadto wydaje si

64 Szerzej na temat ilustracji dzie  Homera cf.: R.N. Essick, J. La Belle, Flaxman’s Illustrations to Homer,
New York 977.

65 Monumenti antichi inediti spiegati ed illustrati da Giovanni Winckelmann, vol. -2, Roma 82 .
66 Achille piangente la morte di Patroclo, ibidem, vol. 2, p. 70- 75.
67 A. Panzetta, Dizionario degli scultori italiani dell’ottocento e del primo novecento, Torino 994, vol. 3, 

p. 223, ill. 656.
68 Achille piange sopra il corpo di Patroclo, ibidem, p. 223. 
69 Ibidem, ill. 656; V. Vicario, Gli Scultori Italiani dal neoclassicismo al liberty, Lodi 994, vol. 2, p. 852. 
70 Panzetta, op.cit., vol. 2, p. 2 0, ill. 6 6; inna wersja tego tematu znajduje si  w klatce schodowej 

Palazzo Braschi w Rzymie. 
7  Christensen, op.cit., vol. , p. 29, il. 4. 
72 J.P. Munk, Danish Sculpture 694- 889 [Ny Carlsberg Glyptotek Catalogue], 995, p. 7, il. 9. 
73 Odno niki do Davida bardzo powszechnie stosowano w I po owie XIX wieku. Na wystawach sztuk 

pojawia y si  nie tylko kopie wykonywane z jego obrazów, ale równie  studentom zalecano 
studiowanie jego dzie .

74 Tak e obrazy zatytu owane Op akiwanie Hektora oraz mier  Sokratesa powinny by  brane pod 
uwag ; cf.: Rosenberg, Prat, op.cit., vol. -2 – jest tu m.in. siedem szkiców do La douleur 
d’Andromaque – vol. , p. 80-83. 

75 Na temat innych motywów zaczerpni tych z Thorvaldsena cf.: Kowalski, op.cit., p. 287-289. 
76 Ibidem, p. 288; H. Ost, Ein Skizzenbuch Antonio Canovas 796- 799, Tübingen 970; F. Licht, 

Canova, New York 983; cf.: tak e szereg dzie  artysty w: O. Stefani, I rilievi del Canova. Una nuova 
conezione del tempo e dello spazio, Milano 990.
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prawdopodobne, e posta  Fojniksa jest lustrzanym odbiciem Ulissesa z dzie a
Johanna Heinricha Wilhelma Tischbeina77 (fig. 3).

Bez wzgl du na wszystkie pytania dotycz ce zagadkowego do tej pory reliefu78,
jedno wydaje si  niemal oczywiste. Pojawienie si  w Szkole G ównej tematu z 
Iliady zwi zane by o niew tpliwie z programem nauczania gimnazjalnego, a nast p-
nie uniwersyteckiego, który realizowali wyk adowcy ow adni ci kultem tradycji an-
tycznej, a w szczególno ci kultury staro ytnej Grecji. W g oszonych przez nich 
pogl dach Grecja i jej sztuka wyniesione zosta y na stopie  przewodniej gwiazdy, ku 
której do ko ca czasów ludzko  b dzie musia a zwraca  swe oczy, a eby
bezpiecznie swój korab, po faluj cym oceanie wieków sterowa  mog a79. Obok 
naszego reliefu, w wielkiej pierwotnie sali80 ci w a nie ludzie wyk adali mitologi
Greków, Iliad  i Odysej , staro ytno ci greckie i Dialogi Lukiana8 .

Death of Patrokles by Pawe  Mali ski in the Main School (Institute of 

Archaeology Warsaw University) 

ABSTRACT

The author presents a history of the forgotten relief placed in one of the 
historical buildings of the Warsaw University (at present the seat of the Institute of 
Archaeology). The publication brings closer acquaintance to researchers’ knowledge 
about another work of Pawe  Mali ski.

(Transl. by A. Tomas) 

77 J.H.W. Tischbein, Homer nach Antiken gezeichnet, Metz 80 - 802, Taf. 23; motyw siedz cego
Ulissesa wykorzysta  równie  Christoph Heinrich Kniep w jednym ze swoich dzie  – cf.: G. Striehl, 
Der Zeichner Christoph Heinrich Kniep ( 755- 825), Landschaftsauffassung und Antikenrezeption,
Hildesheim 998, p. 72- 76, 90- 9 , Abb. 228-230. 

78 Sam Zygmunt Batowski na pocz tku XX wieku, w czasie tworzenia Inwentarza gipsów uniwersytec-
kich nie by  w stanie rozpozna  tematu ani przypisa  reliefu konkretnemu arty cie.

79 Szko a G ówna Warszawska 862- 869, vol. : Wydzia  Filologiczno-Historyczny, Kraków 900,
p. 74-75.

80 Pierwotny stan, z reliefem w wielkiej sali wyk adowej, ukazuje jeszcze zdj cie z 949 roku zamiesz-
czone w Stolicy (Stolica nr 9, 8. 05. 949, p. 6); we wspomnieniach Bohdana Korzeniewskiego 
mo emy przeczyta , jak to rosyjscy o nierze W Szkole G ównej, w tej du ej sali na pierwszym pi trze,
dobrali si  do eksponatów w formalinie; w tej e sali wed ug wspomnie  przed wojn  mie ci  si
Gabinet Zoologiczny, stanowi cy jednocze nie sal  Muzeum Zoologicznego; cf.: B. Korzeniewski, 
Ksi ki i ludzie, Warszawa 993, p. 76-80. 

8 Wykazy Szko y G ównej Warszawskiej, nr - 0, Warszawa 864- 868.
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Fig. 1. Gimnazjum Realne (Szko a G ówna) w Warszawie, fasada zachodnia (fot. Muzeum 
Narodowe w Warszawie) 

Fig. 2. mier  Patroklesa, relief, Szko a G ówna (fot. H. Kowalski) 
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Fig. 3. mier  Patroklesa, fragment reliefu, Szko a G ówna (fot. H. Kowalski) 

Fig. 4. mier  Patroklesa, fragment reliefu, Szko a G ówna (fot. H. Kowalski) 
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Fig. 5. mier  Patroklesa, fragment 
reliefu, Szko a G ówna (fot. 
H. Kowalski) 

Fig. 6. mier  Patroklesa, relief przed konserwacj , Szko a G ówna (fot. M. D bski)
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Fig. 7. Wn trze sali wyk adowej w Szkole G ównej (fot. Stolica nr 9, 8. 05. 949, p. 6) 

Fig. 8. Wn trze sali wyk adowej w Szkole G ównej, rok 2002 (fot. H. Kowalski) 
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Fig. 9. Wn trze sali wyk adowej w Szkole G ównej, rok 2006 (fot. H. Kowalski) 

Fig. 0. Op akiwanie/ mier  Patroklesa (za: A. Baumeister, Denkmäler des Klassischen Altertums zur 
Erläuterung des Lebens der Griechen und Römer in Religion, Kunst und Sitte, München 885,
vol. , p. 738-740, Abb. 793) 
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Fig. . Tetyda wr czaj ca he m Achillesowi (za: Homers werke von Johann Heinrich Bor, Stuttgart–
Tübingen 840, p. 289) 

Fig. 2. J. Flaxman, Op akiwanie Patroklesa (za: Iliade d’Homere gravèe par Thomas Piroli d’apres 
les desseins composés par Jean Flaxman Sculpteur à Rome, in: Compositions de Flaxman 
gravèes par Thomas Piroli, Rome 845)
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Fig. 13. J.H.W. Tischbein, Odyseusz (za: 
J.H.W. Tischbein, Homer nach 
Antiken gezeichnet, Metz 1801-
1802, Taf. 23) 
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Terakoty z pó nocnych wybrze y Morza Czarnego

W prezentowanej pracy termin „terakoty” oznacza figurki i ma e reliefy z wypa-
lonej gliny, których wymiary nie przekraczaj  m wysoko ci, najcz ciej waha si
ona od kilku do 30 cm. W zakres tego opracowania nie wchodz  naczynia plastyczne. 

Terminy: „terakota”, „figurka”, „statuetka” s  u ywane wymiennie, a „model”, 
„patryca”, „archetyp” to terminy oznaczaj ce ten sam przedmiot. Pierwsza forma 
zdj ta z modelu nazywa si  „matryca”, „praforma” albo „forma pierwszej generacji”. 
Figurki pierwszej generacji to te, które z niej by y odciskane. Forma pó nej generacji 
jest zdejmowana nie z modelu, lecz z figurki odci ni tej z formy. W ten sposób 
powstaj  formy i figurki drugiej, trzeciej, czwartej i nast pnych generacji. Zarówno 
formy, jak i figurki pó nej generacji w stosunku do modelu i formy pierwszej gene-
racji s  mniejsze i maj  mniej szczegó ów.

ród a, jakimi dysponuje archeolog, aby dokona  systematyki i datowania 
terakot, to: 

– teksty staro ytne
– wiadectwo samych obiektów 
– okoliczno ci znalezienia terakot. 
Z tekstów mówi cych o dzie ach sztuki wiemy, e twórca terakot po grecku 

nazywa  si koroplathos albo koroplastos. Nie by  to w staro ytno ci zawód szano-
wany; koroplasta pracowa  anonimowo, pierwsze sygnatury pojawiaj  si  dopiero  
w okresie hellenistycznym i odnosz  si  raczej do warsztatów, a nie do pojedynczych 
rzemie lników.

Przekazy, jakie znajdujemy na stelach grobowych i malowid ach wazowych, s
bardzo sk pe. Od ko ca V wieku p.n.e. pojawiaj  si  na stelach nagrobnych dziew-
cz ta trzymaj ce gliniane lalki, a na wazach z ok. 400 roku p.n.e. wyst puj  malo-
wid a przedstawiaj ce fontanny, a przy nich nimfy i drobne figurki, zapewne terakoty. 

Informacje wynikaj ce z miejsca odkrycia s  obfitsze. Na terenach po udniowej
Rosji terakoty zacz to masowo znajdowa  ju  oko o po owy XIX wieku. Natrafiano 

 Autorka jest emerytowanym pracownikiem naukowym Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Specjalizuje si  w kulturze greckiej i w kulturach Bliskiego Wschodu. Kierownik i uczestnik wielu 
ekspedycji archeologicznych. 
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na nie w grobach (kurhanach, grobach kamiennych i ziemnych), w temenosach,  
w cellach i w depozytach (studniach, cysternach), w domach prywatnych  
i na mietnikach. Na kilku stanowiskach znaleziono warsztaty ceramiczne i koro-
plastyczne z formami, modelami i fragmentami figurek. Warsztaty te s  jednym  
z wa niejszych i ciekawszych dla archeologa miejsc wyst powania owych figurek. 
Istniej  tak e znaleziska przypadkowe, niezwi zane z miejscem ich sk adania lub 
przechowywania.

Przeznaczenie terakot 

Wydaje si , e pocz tkowo by y one ci le zwi zane z wierzeniami, mia y
charakter kultowy, ale od VII wieku p.n.e. cz  z nich s u y a ju  na pewno celom 
wieckim. Przeznaczenie niektórych okre la kszta t, np. butelki na pachnid a, kadziel-

nice, lalki, zabawki, reliefy dekoracyjne, statuetki dekoracyjne. Miejsce znalezienia 
nie mówi nam wiele o funkcji, jak  pe ni y te obiekty. 

Czasem liczne terakoty znajdowano w domach – wtedy mówi si , e pochodz
z domowego sanktuarium lub by y cz ci  wystroju mieszkania. Rola znajdowanych 
w grobach jest niejasna. W sanktuariach by y ofiarowywane jako wota, a kiedy by o
ich za du o, usuwano je i zast powano nowymi darami, st d obiekty znajdowane na 
mietniskach mog y pierwotnie by  wotami. 

Cz sto na potrzeby sanktuarium pracowa  warsztat przy wi tynny, ale generalnie 
warsztaty koroplastyczne nie daj  nam adnych informacji, do czego figurki mog y
by  u yte.

Tematyka

Figurki wyobra aj  postacie ludzkie stoj ce, siedz ce, ta cz ce, le ce, zapa ni-
ków, popiersia, protomy (pó figury). S  to przedstawienia bóstw e skich i m skich,
m odych kobiet, dziewcz t, m czyzn, ch opców, aktorów, wojowników, wyst puj
tak e groteski i karykatury, zwierz ta, ptaki, maski, o tarzyki, hermy, plakietki, lalki. 
Popularne s  kompozycje grupowe, np. dwie kobiety, kobieta i dziecko, Amor i Psy-
che, dziecko ze zwierz tami lub owocami albo i ze zwierz tami, i z owocami, m ode
dziewczyny ze zwierz tami i owocami, je dziec na koniu, hermy, hermy którym 
towarzysz  przedstawienia cz owieka (kobiety lub m czyzny), bywaj  te  hermy 
otoczone amorkami. 

Stan zachowania 

rodowisko, w jakim zosta y znalezione figurki, cz sto decyduje o stanie ich za-
chowania. Najlepiej zakonserwowane s  obiekty odkryte w grobach. Odnalezione  
w wi tyniach mog  by  w dobrym stanie, ale znajdowane w depozytach, na terenie 
temenosu, w studniach, na wysypiskach s  po amane, niepe ne, nie zawsze mo na
skompletowa  wszystkie fragmenty potrzebne do ponownego sklejenia zabytku. By
bowiem zwyczaj, e uprz taj c wota ze wi tyni, amano je, niszczono przed zako-
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paniem lub wyrzuceniem na mietnik. W ten sposób zapobiegano ponownemu 
ofiarowywaniu bóstwu tego samego przedmiotu. 

Podobnie ma si  sprawa ze znaleziskami w obr bie zabudowy mieszkalnej – 
zabytki mog  by  kompletne lub zniszczone. mietniki nierzadko dostarczaj
bogatego materia u, niestety najcz ciej le zachowanego. Terakoty i formy znajdo-
wane w warsztatach by y wykonywane zarówno przez koroplastów, jak i garncarzy. 
Stopie  ich zniszczenia mo e by  ró ny. Ogólnie bior c, przewa aj  fragmenty, np.  
w Olbii znaleziono 49 ca ych figurek i 25 0 fragmentów. 

Kryteria klasyfikacji

Datowanie

Terakoty mo na dok adnie datowa , je eli s  znalezione w dobrze okre lonym
kontek cie – w warstwie razem z ceramik  (malowan ), w grobie lub domu. Mniej 
pewne jest datowanie depozytów i zabytków, na które natrafiono w studniach i szy-
bach przy wi tynnych, gdzie warstwy s  zwykle przemieszane. Czasem terminus post 
quem daje znana data za o enia miasta albo sanktuarium, gdzie odkryto terakoty. 
Terminus ante quem mo e da  data zniszczenia obiektu. Okre leniu czasu powstania 
bardzo pomagaj  analogie dotycz ce stylu i ikonografii oparte na rze bie, malarstwie 
wazowym, monetach, elementach ubioru. Wa nym szczegó em, zw aszcza w I wieku 
n.e., jest fryzura. 

Atrybucja

Wiele terakot znajdujemy w pobli u miejsca ich produkcji. Aby okre li  to miej-
sce, wa na jest znajomo  gliny, z jakiej zosta y wykonane figurki, szczegó ów tech-
nicznych i stylu, jednak ten ostatni w okresie hellenistycznym zawodzi jako kry-
terium, bo w tym czasie mamy do czynienia z unifikacj  stylu. Dlatego du e znacze-
nie maj  sygnatury. Ustalaj c pochodzenie poszczególnych figurek, musimy pami ta
o imporcie terakot, szczególnie ze znanych o rodków twórczo ci koroplastycznej. 
Handel terakotami by  bowiem bardzo rozwini ty i bywa o, e przewo ono je w bar-
dzo odleg e miejsca. Poza tym ju  w staro ytno ci wyst powa o zjawisko w drow-
nych rzemie lników.

Fa szerstwa

Badaj c terakoty natrafiamy na liczne fa szerstwa. Spotykamy np. nowo ytne
odciski ze staro ytnych form lub ca e figurki modelowane w XIX i XX wieku. Wtedy 
o ich autentyczno ci zwykle decyduje miejsce znalezienia. 

Techniki

W koroplastyce pos ugiwano si  nast puj cymi technikami: 
– modelowaniem r cznym (fig. 75, 76)
– toczeniem na kole garncarskim 
– odciskaniem z formy (fig. 67).
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Figurki powstawa y za pomoc  jednej z wy ej wymienionych technik. Przy pro-
dukcji jednej terakoty mo na by o tak e stosowa  ró ne metody, np. tors lepiony 
r cznie, a g owa odciskana z formy lub korpus odciskany z formy, a g owa i r ce
modelowane r cznie (fig. 80).

Pierwsza czynno  to wykonanie modelu, czyli patrycy. Model zawsze by  robio-
ny r cznie, bardzo starannie i nigdy nie by  malowany. U ywano gliny, wosku lub 
gipsu. Z modelu mo na by o zdejmowa  liczne formy – matryce, a z nich odciskano 
seryjnie figurki. 

Czasem, cho  rzadko, jako model mog y s u y  figurki zrobione z takich mate-
ria ów, jak kamie , drewno, metal, ko . Formy gliniane wypalano, rzadziej stosowa-
no formy z gipsu. Te ostatnie wyst puj  w II i I wieku p.n.e., ale powszechne s
dopiero w okresie cesarstwa rzymskiego. 

Zdarza o si  równie , e w miastach po o onych na pó nocnych wybrze ach
Morza Czarnego jako modele mog y s u y  przywo one tam figurki, które gra y rol
archetypów. W ten sposób powstawa y formy pó nej generacji. Rzadko przywo ono
patryce i matryce. 

Oczywi cie model (patryca) by  zawsze wi kszy od figurek, które wysz y z for-
my zrobionej wed ug niego. Niekiedy pierwsz  form  zrobion  z modelu, tj. patrycy, 
chowano jako tzw. matk  (praform ) i z niej mo na by o robi  nast pne modele, iden-
tyczne w szczegó ach z pierwszym, a ró ni ce si  tylko wielko ci  (w ten sposób 
powstawa  model drugiej generacji). Glina bowiem kurczy si  zarówno przy wysy-
chaniu, jak i przy wypalaniu. Kurczenie si  zale y od stopnia plastyczno ci i t usto ci
gliny – im bardziej jest plastyczna i t usta, tym bardziej si  kurczy. Form  z modelu 
robi si  z gliny wilgotnej, a wi c w chwili wykonywania jest ona tej samej wielko ci
co model, ale model jest suchy, a forma musi jeszcze wyschn  i nie mo e unikn
zmniejszenia. Ten sam los spotyka tak e figurk  – ona równie  si  kurczy, a wi c jest 
mniejsza nie tylko od modelu, ale i od formy. Proces ten powtarza si  kolejno przy 
robieniu nast pnej patrycy, nic wi c dziwnego, e taka wtórna figurka jest znacznie 
mniejsza od figurki pochodz cej z pierwszej formy. 

W osy i atrybuty prawie zawsze by y modelowane r cznie i dodawane do figurki 
odci ni tej z formy. Koroplasta umia czy  figurk  z kilku elementów sk adowych,
nacinaj c p aszczyzny, które mia y by  z czone, a nast pnie powleka  je rzadkim 
roztworem gliny, po czym sk ada . Cz sto szwy wzmacnia  dodatkowo od wewn trz
paskami gliny, zewn trzn  za  stron  modelowa  kijkiem modelarskim tak znakomi-
cie, e nierzadko na powierzchni nie ma ladu szwu. Technika ta, udoskonalona  
w Attyce i dalej rozwijana w Beocji, doprowadzi a do stosowania kilku form do 
jednej figurki. 

Figurka, pusta w rodku, mia a otwór odprowadzaj cy ciep e, rozrzedzone po-
wietrze i gazy, które powstaj  podczas wypalania. Najcz ciej zostawiano otwarte 
dno lub – w figurkach z g adkimi plecami – wycinano w plecach otwór. Nieraz w jed-
nej figurce spotykamy otwarte dno i otwór w plecach. Czasem natrafiamy na figurki 
pozornie bez adnego otworu: niewielkie otworki, jakie by y w dnie po wypaleniu, 
zosta y zalepione glin .
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W niektórych warsztatach figurki by y po wyschni ciu pokrywane roztworem 
bia ej glinki. Retusz szczegó ów nast powa  zawsze po przesuszeniu figurki, a przed 
jej wypaleniem. Po wypaleniu malowano statuetki p dzelkiem farbami pochodzenia 
naturalnego.

Dla uzyskania poszczególnych kolorów stosowano nast puj ce barwniki: 
– kolor czerwony – ochra 
– kolor ó ty – ochra 
– kolor ró owy – mieszanka ochry z kred , w hellenizmie u ywano tak e.............

marzanny
– kolor niebieski – mieszanka malachitu z kred  i w glanem sodu 
– kolor zielony – malachit 
– kolor bia y – kreda albo gips 
– kolor czarny – sadza. 
Barwniki by y zawsze zmieszane z substancj  organiczn , która je rozpuszcza a

i wi za a. Do dzisiaj nie ma pewno ci, co to by o. Wymienia si  jako prawdo-
podobne: ywice, bia ko, miód. 

W okresie hellenistycznym koropla ci wprowadzaj  bogate z ocenia.

Warsztaty

Prawdopodobnie razem z osadnikami przybywali do nowo zak adanych miast 
tak e rzemie lnicy, w tym garncarze i koropla ci. Warsztaty koroplastyczne identyfi-
kujemy na podstawie obiektów w nich znalezionych: modeli (patryc), form (matryc), 
destruktów, barwników, pó fabrykatów, ca ych figurek, fragmentów figurek w ró -
nych stadiach obróbki i ró nie zachowanych, pieców do wypalania ceramiki i terakot. 

Pierwotnie terakoty wypalano razem z ceramik , jednak ju  w okresie archaicz-
nym zacz to budowa  osobne piece, s u ce tylko do wypalania terakot. Wypa
terakot odbywa  si  w ni szej temperaturze ani eli ceramiki i by  mniej skompliko-
wany. W Beocji przej cie do budowy osobnych pieców koroplastycznych nast pi o
w pierwszej po owie VI wieku p.n.e. W Chersonesie jeden z trzech pieców datowa-
nych na IV–II wiek p.n.e. s u y  tylko do wypa u terakot, podobnie by o w Olbii  
w okresie I–III wiek n.e. 

W warsztatach zlokalizowanych na pó nocnych wybrze ach Morza Czarnego do 
ko ca I wieku p.n.e. najcz ciej robiono formy z importowanych figurek, rzadziej 
sprowadzano gotowe formy. Ju  od epoki archaicznej dokonywano czasem drobnych 
zmian w formach zdejmowanych z przywo onych statuetek. Powstawa y tak e mode-
le i formy rodzime. 

Jednym z kryteriów wyró niaj cych terakoty robione w warsztatach le cych na 
pó noc od Morza Czarnego jest brak plastycznego modelunku twarzy. Plastycznie 
zosta  potraktowany tylko nos, reszta cznie z w osami jest malowana. Wyj tki od tej 
zasady zdarza y si  w Pantikapaionie oraz w II–I wieku p.n.e. w ród terakot 
pochodz cych z Fanagorii, gdzie obserwuje si  r czny retusz i u ycie dwóch form. 

Najlepiej po wiadczone warsztaty koroplastyczne zosta y odkryte na nast puj -
cych stanowiskach pó nocnych wybrze y Morza Czarnego (fig. ):
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P a n t i k a p a i o n  – warsztat A – koniec VI wieku p.n.e. – figurki na laduj ce
terakoty attyckie i beockie; warsztat B – koniec VI i pocz tek V wieku p.n.e. – figurki 
robione na wzór rodyjskich i samijskich; warsztat C – okres hellenistyczny; 

C h e r s o n e s  – od IV wieku p.n.e. po II wiek p.n.e. – figurki odciskane z form  
i modelowane r cznie;

G o r g i p p i a  – od ko ca IV wieku p.n.e. po II wiek p.n.e.; 
N y m f a i o n  – VI wiek p.n.e.; 
F a n a g o r i a  – nie znaleziono warsztatu, lecz piec ceramiczny i du e skupisko 

terakot produkcji miejscowej datowanych na II–I wiek p.n.e.; 
O l b i a  – warsztaty koroplastyczne datowane dopiero na I–III wiek n.e., odkryto 

jednak liczne formy, a tak e po kilka replik odciskanych z tej samej formy – 
datowane od ko ca IV do II wieku p.n.e., najwi cej form spo ród nich pochodzi z III 
wieku p.n.e. 

Rodzaje gliny 

P a n t i k a p a i o n  –  glina w kolorze pomara czowobr zowym z cz steczkami
wapienia, czasem blaszki miki w prze omie, mo e mie  rdze  czarnoszary. Wyst puje
tak e glina br zowa ze z ocistymi blaszkami i ciemniejsz  powierzchni , ó tobr zo-
wa, pomara czowa. Bogata polichromia. 

C h e r s o n e s  –  glina zielonkawa lub czerwonawa z drobnymi bia ymi wapie-
niami. Terakoty zawsze by y pokryte bia ym podk adem i polichromowane. 

G o r g i p p i a  –  glina jasnoczerwona albo ró owoszara z drobnymi blaszkami 
miki.

O l b i a  –  glina czerwona, krucha z g adk  powierzchni , bogate polichromowa-
nie, a nawet z ocenia

N y m f a i o n  –  glina brunatna, czerwona z szarym rdzeniem, z drobnymi bia ymi
wapieniami, czasem szara. 

F a n a g o r i a  –  glina ó toceglasta z mik  lub br zowa z odcieniem liliowym, 
polichromowane.

T e o d o z j a  –  glina ó tawa, dobrze szlamowana. 

Omówienie terakot 

Omawiaj c terakoty z pó nocnego wybrze a Morza Czarnego, nale y zda  sobie 
spraw , e obraz rozwoju terakot na ca ym tym obszarze nie jest jednolity. Warto 
tak e pami ta , e kolonizacja grecka pó nocnych wybrze y Morza Czarnego zaczy-
na si  w po owie VII wieku p.n.e. Olbia zosta a za o ona w latach czterdziestych VII 
wieku p.n.e., Mirmekion – na prze omie VII i VI wieku p.n.e. Najbardziej intensywna 
kolonizacja dokonuje si  w pierwszej po owie VI wieku p.n.e. Wtedy zostaj  za o o-
ne Pantikapaion (ok. 600 p.n.e.), Teodozja (ok. 600 p.n.e.), Fanagoria (ok. 540 p.n.e.). 
Pod koniec V wieku p.n.e. powstaje Chersones. 
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Rejon pó nocnych wybrze y Morza Czarnego mo emy podzieli  na dwie cz ci
(fig. ): pó nocno-zachodni  z g ównym stanowiskiem Olbi  i cz  wschodni ,
Bospor, z nast puj cymi stanowiskami: Pantikapaion, Teodozja, Nymfaion, Tiritake, 
Mirmekion, Iluraton, Fanagoria. 

Znacz ce ró nice w rozwoju terakot z tych o rodków mo emy ledzi  od okresu 
klasycznego, a ci lej od IV wieku p.n.e. 

Badaj c terakoty znalezione na pó nocnych wybrze ach Morza Czarnego 
stwierdzamy, e wyst puj  tam: 

– figurki importowane z Azji Mniejszej, Jonii (fig. 2, 3), z Rodos (fig. 4, 5, 6),
Samos (fig. 7), z Attyki (fig. 8), Koryntu (fig. 9), Beocji, Cypru, po udniowej
Italii, Aleksandrii i z innych o rodków

– figurki produkcji miejscowej, na laduj ce wzory obce (importy), tkwi ce w 
nurcie koroplastyki powszechnej (fig. 0)

–  terakoty produkcji miejscowej o tematyce i cz sto technice lokalnej..
Istnia a równie  wymiana handlowa terakotami mi dzy o rodkami miejscowymi. 

Rozró nienie mi dzy terakotami importowanymi a robionymi w o rodkach nadczar-
nomorskich opieramy na nast puj cych kryteriach: 

– glina 
– techniki 
– wprowadzenie miejscowych elementów ikonograficznych (np. fig. 79).
Je li chodzi o techniki, wskazówk  pomocn  w okre leniu miejsca produkcji 

mo e by  gorsze wykonanie figurek, np. terakotom miejscowym brak szczegó ów
plastycznych, przede wszystkim twarzy (fig. ). Wyj tek pod tym wzgl dem stano-
wi  terakoty z Pantikapaionu i Fanagorii, gdzie w wiekach II i I p.n.e. stosowano 
wyrazisty retusz twarzy (modelowanie by o zast pione przez staranne polichromie), a 
tak e bardzo bogat , wielobarwn  polichromi  o ostrych kolorach i cz ste z ocenia.

Chronologi  wyst powania terakot mo emy podzieli  na cztery okresy: 
. VI wiek p.n.e.–pocz tek V wieku p.n.e. 

2. koniec wieku V i IV wiek p.n.e. 
3. epoka hellenistyczna 
4. pierwsze wieki naszej ery. 
Najstarsze znalezione nad Morzem Czarnym terakoty datujemy na pocz tek VI 

wieku p.n.e. Pierwotnie s  to tylko importy, g ównie z metropolii zak adaj cych
kolonie (fig. 2), a wi c z miast Jonii (fig. 2, 3), z wysp Rodos (fig. 4, 5, 6), Samos  
(fig. 7), jest wi c rzecz  zrozumia , e terakot archaicznych (VI wiek p.n.e.–pocz tek
V wieku p.n.e.) w koloniach odkryto niewiele. Najstarsze pochodz  z grobów, np.  
w Olbii znaleziono figurk  Kybele z ko ca VI wieku p.n.e. (fig. 2), b d c  importem 
z Jonii. W ko cu VI wieku w Olbii i Pantikapaionie zaczynaj  si  pojawia  importy  
z Attyki (fig. 8) i Koryntu (fig. 9).

O ile w okresie archaicznym importy jo skie dominuj  na ca ym obszarze, o tyle 
od V wieku p.n.e. w Olbii mamy przewag  importów z Grecji l dowej, g ównie
Attyki. Rzuca si  w oczy zwi zek Olbii z pó nocnym zapleczem l dowym i zwi zki
z o rodkami le cymi na zachodnich wybrze ach Morza Czarnego, np. Kallatis.  
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W pa stwie bospora skim spotykamy wi cej importów z Azji Mniejszej. Ca y czas 
istnieje wymiana handlowa mi dzy poszczególnymi miastami i osadami wschodniej 
cz ci pó nocnego Nadczarnomorza. Pierwsze miejscowe figurki powstaj  ju  pod 
koniec okresu archaicznego. Znane s  terakoty z takich stanowisk jak Olbia, 
Nymfaion, Pantikapaion. O wyrobach miejscowych wiadcz  znajdowane ju  od VI 
wieku p.n.e. najstarsze importowane formy, pochodz ce z Samos i by  mo e z Rodos. 
W miastach za o onych na pó nocnych wybrze ach Morza Czarnego w pierwszym 
okresie ich istnienia na laduje si  koroplastyk  ma oazjatyck  i attyck . Figurki by y
odciskane w importowanych formach b d  za modele s u y y przywo one statuetki,  
z których zdejmowano formy dla dalszej miejscowej produkcji, ewentualnie do r cz-
nie lepionego korpusu dolepiano g ow  z formy importowanej lub zdj tej z importo-
wanej figurki. Powstawa y równie  swobodne na ladownictwa przywo onych terakot. 

Najstarsze importy znajdowane w miastach pó nocnych wybrze y Morza Czarne-
go to przede wszystkim przedstawienia kobiet w pozycji siedz cej (fig. 2, 5, 8)
i stoj cej (fig. 9), ale natrafiamy tak e na syleny, przykucni tego ch opca, siedz cego
ch opca (fig. 3), kar a. Stosunkowo rzadko spotyka si  figurki przedstawiaj ce stoj -
cych lub le cych m czyzn (fig. 4); najcz ciej takie przedstawienia przywo ono
z Samos. Poza ju  wymienionymi typami w V wieku p.n.e. pojawiaj  si  przywo one
z Rodos wyobra enia zwierz t, ptaków, owoców i przede wszystkim protomy kobiet 
(fig. 6). Na prze omie VI i V wieku p.n.e. wyst puj  figurki przywo one z Koryntu 
(fig. 9) – jest to okres najwi kszego eksportu terakot korynckich. Z tego samego okre-
su pochodz  pierwsze importy statuetek z Aten (fig. 8). Terakoty przywo one
z Koryntu i Aten s  pod wzgl dem tematyki podobne do jo skich, a wi c s  to proto-
my, lalki, zwierz ta, figurki siedz cej kobiety, ale przede wszystkim liczne postaci 
stoj cej kobiety (fig. 9), interpretowane jako przedstawienie Kory i Artemidy. Bada-
cze rosyjscy wszystkie przedstawienia kobiet datowane na okres archaiczny, znajdo-
wane na obszarze pó nocnego wybrze a Morza Czarnego, cz  z miejscowymi kulta-
mi p odno ci.

Archaiczne statuetki siedz cej kobiety to przedstawienie w stylu bloku – kobieta 
siedzi na tronie, z r koma przylegaj cymi do cia a i d o mi p asko po o onymi na 
kolanach. Zawsze ubrana w d ug , przylegaj c  do cia a szat , na g owie mo e mie
niski, pó okr g y diadem lub wysoki polos. Z g owy na ramiona sp ywa welon. 
Czasem s  widoczne nad czo em ufryzowane w osy i d ugie loki opadaj ce na piersi 
(fig. 2, 5, 8).

Wizerunki stoj cej kobiety nawi zuj  do wspó czesnej rze by monumentalnej 
przedstawiaj cej stoj c  Kor  i jakkolwiek te  nale y zaliczy  je do stylu bloku, 
modelunek ich szat jest bardziej zró nicowany. Jest to widoczne w pokazaniu p as-
kich fa d wierzchniej szaty, a tak e w uk adzie r k. Cz sto jedna r ka jest opuszczona 
wzd u  tu owia, a druga podtrzymuje pod piersiami kwiat lub go bia (fig 9).

Do terakot tego okresu poza wspomnianymi ju  figurkami stoj cych i siedz cych
kobiet nale  liczne protomy i mniej liczne popiersia. Protomy wyst puj  masowo od 
okresu archaicznego. Pocz tkowo s  to importy, a nast pnie ich miejscowe na la-
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downictwa. Wariantów protom jest bardzo wiele (dziesi tki), ale upraszczaj c zagad-
nienie, mo na je sprowadzi  do dwóch generalnych typów i licznych wariantów. 

Protomy typu jo skiego, tzw. protomy-maski (fig. 6), w których g ówny akcent 
by  po o ony na twarzy kobiecej, dotar y na tereny pó nocnych wybrze y Morza 
Czarnego dopiero pod koniec VI wieku p.n.e. Ten typ wyst puje powszechnie w Jonii 
w ostatnim wier wieczu VI wieku i w V wieku p.n.e. Znany by  w Milecie i Efezie 
prawdopodobnie ju  od lat 550–530 p.n.e. Tak e licznie pojawia si  pod koniec VI 
wieku p.n.e. w Lindos na Rodos. Dlatego cz sto obok okre lenia „protomy jo skie”
mo na spotka  termin „protomy rodyjskie”. Niekiedy genezy protomy-maski szuka 
si  w Attyce ju  w VII wieku p.n.e. 

Od pierwszej wierci V wieku p.n.e. na terenach pó nocnych wyst puje inny typ 
protomy, przedstawiaj cy biust kobiety z r kami na piersiach. Pojawia si  ona w wie-
lu miejscach Grecji l dowej i na wyspach, a tak e w Azji Mniejszej (fig. 7). Protoma 
z r kami na piersiach jest bardzo popularna na licznych stanowiskach pó nocnego
Nadczarnomorza. Mi dzy innymi wyst puje w Pantikapaionie, Nymfaionie, Tiritake, 
Fanagorii, a tak e na Majskoj Górze k. Fanagorii, gdzie znaleziono wi tyni  datowa-
n  na VI–III wiek p.n.e., w Gorgippii, Mirmekionie itd. Archaiczne przedstawienie 
protomy typu drugiego przetrwa o do III wieku p.n.e. Liczne jego egzemplarze by y
odciskane z form pó nej generacji (fig. 0).

Zdaniem uczonych rosyjskich terakoty archaiczne s  zwi zane z kultem bóstw 
p odno ci: Demeter, Kory-Persefony, Afrodyty, Kabirów. 

Terakoty z ko ca V wieku i z IV wieku p.n.e. 

Tematyka terakot tego okresu nad Morzem Czarnym jest taka sama jak w innych 
o rodkach Grecji. Odnosi si  to zarówno do importów, jak i twórczo ci miejscowej. 
W ko cu V i na pocz tku IV wieku wi kszo  terakot to importy attyckie (fig. 3, 4,

5, 6, 7).
W stosunku do poprzedniego okresu rozszerza si  tematyka przedstawie , spoty-

kamy takie postaci jak Kybele, Atena (fig. 8), Dionizos, Herakles, wyst puj  rów-
nie  figurki rodzajowe i dekoracyjne, a tak e sceny obyczajowe z ycia mieszka ców
miast, np. kobieta z dzieckiem (fig. 5), starucha (fig. 4), aktorzy (fig. 7, 9),
tancerki (fig. 6), groteski (fig. 20), lalki, stoj ce kobiety, pó figury, zwierz ta, dzieci, 
grupy dwóch figur, grupy dzieci ze zwierz tami, np. dziewczynka z kogutem (fig. 2 )
– tak cz ste pó niej w koroplastyce pó nocnych terenów nad Morzem Czarnym. 
Bóstwa staj  si  raczej hieratyczne. Pod koniec IV wieku p.n.e. pojawiaj  si  importy 
z Tanagry (fig. 9, 22). W wiekach V i IV p.n.e. w koroplastyce widoczne jest 
wyra ne uzale nienie terakot od rze by monumentalnej. 

Hellenizm i pierwsze wieki naszej ery 

W okresie hellenistycznym w miastach i osadach pó nocnych wybrze y Morza 
Czarnego przewa aj  miejscowe wytwory koroplastyczne nad importami. Równo-
cze nie jest to okres bardzo rozwini tych kontaktów handlowych z licznymi portami 
po o onymi w basenie Morza ródziemnego. Ma to swoje odbicie w tematyce i stylu 
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terakot hellenistycznych znajdowanych nad Morzem Czarnym. Sprowadza si  bo-
wiem z ró nych zak tków wiata antycznego zarówno formy, jak i gotowe figurki 
(fig. 22, 23, 24, 25), a te z kolei wp ywaj  na twórczo  miejscow , która bez w tpie-
nia przewa a w okresie hellenistycznym. 

W tym czasie rysuje si  jeszcze silniejszy podzia : na zachodni  cz  Nad-
czarnomorza z Olbi  i jej zapleczem pó nocnym, z zachodnimi wybrze ami Morza 
Czarnego (np. istnia a wymiana handlowa z Kallatis) oraz na cz  wschodni  z 
Pantikapaionem i Fanagori  (fig. ).

Pa stwo bospora skie prze ywa wówczas najwi kszy rozkwit; handluje z Atty-
k , s  przywo one terakoty attyckie i beockie (fig. 2 , 22, 23, 25), a tak e obserwu-
jemy ponowny zwrot ku Azji Mnjejszej (fig. 20, 26, 27, 28, 29, 30, 3 ) i coraz 
bardziej zacie niaj ce si  kontakty z takimi o rodkami, jak Amissos, Myrina, Troada, 
Efez, Smyrna, Priene, Pergamon. Pod koniec I wieku p.n.e. i w pierwszych wiekach 
naszej ery pojawiaj  si  importy z Egiptu (fig. 32). Od ko ca wieku V po III wiek 
p.n.e bogactwo typów terakot znalezionych w Pantikapaionie – zarówno w ród figu-
rek przywo onych, jak i robionych w miejscowych warsztatach – jest tak du e, e
pozwala uzna  w tym czasie Pantikapaion za najwa niejszy o rodek koroplastyczny 
nad Morzem Czarnym, dlatego dalsze rozwa ania b d  g ównie oparte na koroplasty-
ce pochodz cej z Pantikapaionu. 

Z Aten do Pantikapaionu sprowadza si  gotowe figurki i formy, a bogactwo ich 
typów zwi ksza si  wyra nie. W tym okresie produkcja miejscowa cz sto powtarza 
typy attyckie, np. zosta y znalezione dwie figurki odci ni te z tej samej formy, dato-
wane na koniec IV wieku p.n.e. – s  to wyroby miejscowe wykonane na wzór terakot 
attyckich. W IV wieku p.n.e. pojawiaj  si  w Pantikapaionie tak e importy z Tanagry 
(fig. 9), charakterystyczne figurki g ównie kobiet (fig. 22) i dzieci (fig 25). Pod ko-
niec IV wieku p.n.e. istnieje o ywiona wymiana z Amissos. Sprowadza si  stamt d
liczne gliniane maski Dionizosa (fig. 27) i figurki przedstawiaj ce postacie zwi zane
z jego orszakiem. Pojawiaj  si  te  figury du ych rozmiarów (same g owy mog  mie
ok. 0.  m wysoko ci), przedstawiaj ce Afrodyt , Aten , Heraklesa itd. 

W okresie obejmuj cym koniec wieku IV i III wiek p.n.e. w ród terakot dominu-
je tzw. styl tanagryjski. S  to stoj ce i siedz ce postaci kobiet ubranych w chitony  
i himationy, cz sto szczelnie owijaj ce g ow  i r ce (fig. 22, 23, 33); popularny staje 
si  motyw siedz cej Afrodyty. W warsztatach Pantikapaionu powstaj  figurki akroba-
tów i tancerzy (fig. 34).

W pó nym hellenizmie – po roku 200 p.n.e. – w ród terakot istniej  dwa nurty: 
jeden to bardziej swobodna kontynuacja typu tanagryjskiego (fig. 35), a drugi, rozwi-
jaj cy si  g ównie w Azji Mniejszej i stamt d przechodz cy na tereny nadczarno-
morskie, to figurki gliniane, wzorowane na rze bie marmurowej (fig. 36, 37, 38, 40)
i na ma ych br zach. Do ulubionych tematów nale : Afrodyta knidyjska, Afrodyta 
wi ca sanda , Afrodyta przykucni ta, grupy: Afrodyta z delfinem (fig 39), Afrodyta 
z amorkiem lub kilkoma (fig. 36), Afrodyta z Priapem (fig. 40), Afrodyta z Erosem  
i herm  (fig. 4 ), Herma Priapa (fig. 42), a tak e: Herakles Farneze (fig. 43),
Dionizos, Victoria, Erosy, Eros i Psyche (fig. 44, 45, 46), m odzi m czy ni, ch opcy
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z owocami (fig. 47, 48), dzieci same i ze zwierz tami (fig. 49, 50), z owocami, Erosy-
dzieci (fig. 5 ).

W miejscowych warsztatach koroplastycznych czwartowieczne typy terakot 
przetrwa y do II wieku p.n.e. Mog  by  nieznacznie przetworzone – zmieniaj  si
proporcje, rysy twarzy i w osy s  s abo modelowane (fig. 52). W Pantikapaionie 
mo na wyró ni  grup  figurek pochodz cych z jednego drugowiecznego warsztatu – 
statuetki tam robione maj  tak  sam  twarz (fig. 35, 40).

Hellenistyczne terakoty wykonane w Pantikapaionie przez miejscowych koro-
plastów cz sto prezentuj  w asne, miejscowe warianty znanych ju  tematów, wyko-
rzystywanych poprzednio. 

Na szczególnie podatny grunt trafi y nad Morzem Czarnym przedstawienia ro-
dzajowe. W pó nym hellenizmie w Pantikapaionie rozwija si  o ywiona wytwór-
czo  figurek rodzajowych przedstawiaj cych dzieci, zwykle ma ych ch opców (fig.

49, 50), rzadziej dziewczynki lub bóstwa (zawsze w postaci ma ych ch opców), takie 
jak Dionizos, Eros (fig. 5 ), Men (fig. 53) i Mitra (fig. 54). Zarówno dzieciom, jak  
i bóstwom towarzysz  zwierz ta albo owoce. Czasem wyst puj  i zwierz ta, i owoce. 

Osobn  grup  stanowi  m ode dziewcz ta ze zwierz tami, np. psem lub go biem
i owocami (fig. 52). Kompozycje te rozchodz  si  z Pantikapaionu po licznych 
miastach i osadach ca ego pó nocno-wschodniego Nadczarnomorza. Wzory do nich 
by y czerpane z Myriny, Pergamonu, Amissos i Aten. Spotykamy jednak e równie
modele rodzime, np. m oda dziewczyna trzyma na wysoko ci piersi go bia z roz-
postartymi skrzyd ami (fig. 55).

Z form sprowadzanych z Amissos i Pergamonu odciska si  masowo maski  
(fig. 56), najpopularniejsze to maski Heraklesa (fig 57). Cz  masek o nieostrym mo-
delunku wskazuje na u ycie form pó nej generacji. Pojawiaj  si  apliki terakotowe do 
dekoracji drewnianych sarkofagów. Tematyka ich by a bardzo ró na, np. znany ze-
spó  Niobidów (fig. 58). Warto zauwa y , e obok aplik glinianych cz ciej stosowa-
no apliki stiukowe. W II wieku n.e. wyst puj  rozbudowane kompozycje, np. 
Afrodyta w muszli w towarzystwie amorków (fig 59).

Innym ulubionym motywem jest wojownik z du  owaln  tarcz . Motyw ten  
w terakocie wyst puje nad Morzem Czarnym od III wieku p.n.e. do IV wieku n.e. 
Najwi ksze nasilenie produkcji takich figurek przypada na III wiek p.n.e.–II wiek n.e. 
Mo e to by  równie  Eros lub Attis. 

Zdaniem P. F. Silantiewej wyst puj  trzy podstawowe typy przedstawie  wojow-
nika z du  owaln  tarcz  (SILANT’EVA 974: 4):

– nagi wojownik w he mie, czasem w chitonie i p aszczu, wsparty na du ej
owalnej tarczy (fig. 60)

–  wojownik w pancerzu i p aszczu spi tym na piersi, z tarcz  (fig. 6 )
– wojownik w czapce frygijskiej z wysokim, zagi tym do przodu czubem, w d u-

gim, przepasanym kaftanie i w spodniach, z niewielk  owaln  tarcz  (fig. 62).
Ka dy z wymienionych typów ma liczne warianty. Wspólna jest owalna tarcza, 

która mo e si ga  do ramienia wojownika lub tylko do biodra. Niezale nie od wiel-
ko ci tarcza stanowi podpor  dla odpoczywaj cego wojownika, gdy  jest on zwykle 
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przedstawiony w pozycji „spocznij”. Mamy tu bowiem do czynienia z pewnym wa-
riantem kontrapostu: je eli wojownik opiera si  praw  r k  na tarczy, to prawa noga 
jest ugi ta i krzy uje si  z lew  wyprostowan , d wigaj c  ci ar cia a, a lewa r ka,
najcz ciej zgi ta w okciu, opiera si  na biodrze. 

Wydaje si , e owalna tarcza wyst puj ca w terakotach z pó nocnego Nadczarno-
morza, ubiór – spodnie lub pancerz – oddaj  stan umundurowania armii bospora -
skiej, a wi c miejscow  rzeczywisto . Warto tutaj doda , e przedstawienie wojow-
nika opartego o tarcz  owaln  spotyka si  równie  w okresie hellenistycznym i rzym-
skim na bospora skich stelach nagrobnych oraz na pewnej grupie stel z Chersonesu. 

W pierwszych wiekach naszej ery coraz popularniejsze staj  si  grupy przedsta-
wiaj ce je d ca na galopuj cym koniu (fig. 63, 64). Je dziec ubrany jest w rozwiany 
p aszcz ze spiczastym kapturem i spodnie – ubiór koczownika lub, zgodnie z kryteria-
mi klasycznymi, barbarzy cy, ko  – ukazany w prawym profilu, a ramiona je d ca
– en face w stron  widza. W tle pod nogami konia cz sto fragment polowania – pies  
i uciekaj ce zwierz . Prawa r ka je d ca zgi ta jest w okciu i uniesiona do góry. 

Spotykamy te  dzieci na koniu lub kogucie z kwiatami b d  owocami. Wtedy 
ko  jest przedstawiony bardziej statycznie. 

W okresie od I wieku p.n.e. po IV wiek n.e. na terenie pa stwa bospora skiego
wyst puj  licznie marionetki (fig. 65, 66, 67, 68), znajdowane w grobach i w zabudo-
wie miejskiej. Uwa a si , e centrum ich produkcji by  Pantikapaion. Wszystkie mia-
y ruchome, podwieszone nogi i fallus, g owy niektórych by y robione razem z korpu-

sem, innych – osobno i czone z korpusem. W g owie znajdowa  si  najcz ciej
otwór do przewleczenia sznurka. R ce wykonywano zawsze razem z korpusem i nie 
by y ruchome. Najwi cej wyst puje ich w europejskiej cz ci pa stwa bospora skie-
go (w Pantikapaionie, Tiritake, Mirmekionie, Nymfaionie, Iluratonie). 

Wed ug I. D. Marczenko, genezy marionetek nale y szuka  w greckiej koroplas-
tyce pó nohellenistycznej (MAR ENKO 974: passim). By y to przedstawienia tance-
rzy, aktorów i onglerów. Ten typ przyj  si  na terenie nadczarnomorskim i tam by
dalej rozwijany. Figurki te zazwyczaj powstawa y z form w lokalnych warsztatach. 

Druga grupa marionetek, najcz ciej robionych r cznie, to tzw. bospora skie te-
rakoty rytualne (fig. 69, 70), najprawdopodobniej o przeznaczeniu kultowym, odbie-
gaj ce od wzorów greckich, datowane od II wieku n.e. Wszystkie produkcji miejsco-
wej, przedstawiaj  m czyzn z ró nymi atrybutami, np. z rogami na g owie (maska?), 
instrumentami muzycznymi w r kach, wojowników z tarcz  okr g  lub prostok tn ,
ofiarników z ptakami, zwierz tami lub ro linami, a tak e kap anów z figurk  siedz -
cej bogini umieszczon  na torsie z przodu. Wszystkie maj  ruchome nogi i fallusy 
oraz cz sto schematycznie potraktowan  twarz z du ymi, p askimi, odstaj cymi
uszami.

W II–III wieku n.e. nap yw plemion z pó nocy post puje dalej. Równocze nie
obserwujemy dalsz  schematyzacj  figurek terakotowych. Ma to swój wyraz w takich 
przedstawieniach, jak np. Afrodyta w muszli (fig. 59) czy Fortuna (fig. 7 ). Obie 
kompozycje s  datowane na II wiek n.e. Na II–III wiek n.e. datujemy tak e grzechotki 
(fig. 72). Jednym z najbardziej popularnych by o przedstawienie siedz cej na tronie 
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bogini w pozie hieratycznej, silnie zgeometryzowanej (fig. 73, 74). Wyst puje ono 
zarówno we wschodniej cz ci Pó wyspu Krymskiego, jak i na Pó wyspie Tama -
skim. Pojawiaj  si  te  wtedy liczne prymitywne, r cznie lepione terakoty. Mog
przedstawia  pojedyncz  posta  cz owieka lub je d ca na koniu z du , okr g
tarcz  (fig. 75, 76, 77). Wyst puj  równie  zwierz ta (koniki, wo y, psy, kózki),  
a tak e wozy. 

Specyfika niektórych o rodków twórczo ci koroplastycznej 

Tyras

Miasto le a o na zachodnim brzegu limanu Dniestru; niew tpliwy czas jego 
istnienia, potwierdzony badaniami, to wieki V p.n.e.–III n.e. Najstarsze terakoty po-
chodz  z ko ca wieku IV i z III wieku p.n.e., s  to g ównie figurki przywo one
z Grecji. Ale ju  w tym samym okresie pojawiaj  si  miejscowe na ladownictwa, jak 
np. g owa brodatego m czyzny w wie cu (fig. 78) datowana na koniec IV wieku 
p.n.e., z w sami i brod  typowymi dla miejscowych barbarzy ców, pó nohelle-
nistyczna znakomita g owa Serapisa o cechach czysto greckich oraz na ladownictwa
figurek typu tanagryjskiego, z charakterystycznym dla miejscowej twórczo ci bra-
kiem detali. 

Jednak najciekawsze i niemaj ce analogii w ród znalezisk na innych stano-
wiskach s  terakoty miejscowe z okresu od I wieku p.n.e. po III wiek n.e. Jest w nich 
widoczny synkretyzm – po czenie cech koroplastyki greckiej z cechami rodzimymi, 
takimi jak np. rysy twarzy, ubiór, technika. Przyk adem mo e by  figurka siedz cej
kobiety, prawdopodobnie bogini, ubranej w d ug  szat  z owczej skóry (fig. 79),
której futro oddano prostymi, nieregularnymi nak uciami. Na ramionach i wokó  le-
wej r ki postaci udrapowany jest p aszcz. Jego fa dy zaznaczono prostymi, rytymi 
zag bieniami. Równie ciekawa jest wyrazista twarz o du ych, plastycznie modelo-
wanych oczach. 

Olbia

W drugiej po owie wieku IV i w pierwszej po owie III wieku p.n.e. do Olbii 
przywozi si  mniej figurek i form z zagranicy ni  w okresie od ko ca VI wieku do 
pocz tku IV wieku p.n.e. Powstaj  teraz w Olbii w miejscowych warsztatach liczne 
kopie importów i ich przetworzenia. Ale koropla ci nie ograniczaj  si  ju  tylko do 
u ywania przywo onych form i niewolniczego na ladownictwa. Powstaj  wówczas 
najbardziej charakterystyczne i oryginalne terakoty miejscowe. Okres ten charaktery-
zuje si  d eniem do poszukiwa  samodzielnych rozwi za , nowych przedstawie ,
nowych wzorów. W twórczo ci miejscowej odbija si  znajomo  otaczaj cego ycia,
a prace tworzone przez olbijczyków dorównuj  przywo onym wczesnohellenistycz-
nym statuetkom, s  pe ne ekspresji i dynamiki. Istnieje masowa produkcja terakot w 
kilku miejscowych warsztatach. 

Na ten okres datuje si  ponad 80 modeli – archetypów olbijskiej produkcji. 
Wytwarzane s  miejscowe matryce i patryce figurek wyobra aj cych takie bóstwa, 
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jak: Kybele, Demeter, Kora-Persefona, Afrodyta, Atena, Dionizos. Powstaj  przedsta-
wienia rodzajowe, np. kobiety, dzieci, m czy ni, grupy, o tarzyki. W figurkach jest 
widoczny realizm i typizacja, podkre la si  rysy charakterystyczne, twarze mog  by
brzydkie. Wyst puje zjawisko uogólnienia, nie uwzgl dnia si  cech indywidualnych, 
portretowych.

Badaj c terakoty z Olbii, stwierdzamy masowo  produkcji statuetek Kybele – 
znaleziono ok. 500 fragmentów nale cych do 70 egzemplarzy, wszystkie produkcji 
miejscowej. Ich detale wskazuj , e u ywano ró nych form. Znaleziono ich po kilka 
egzemplarzy odciskanych z jednej formy (po 6, 4, 3, 2 egzemplarze). Oczywi cie
stopie  ich zachowania jest odmienny. S  te  zró nicowane pod wzgl dem precyzji 
wykonania i stylu, poziomu artystycznego. Masowa produkcja figurek Kybele  
w Olbii nie znajduje analogii na innych stanowiskach. Pierwowzór prawdopodobnie 
pochodzi  z Aten, ale by  rozwijany na miejscu, powstaj  wi c ró ne jego warianty. 

Inn  wa n  cech  koroplastyki olbijskiej tego okresu jest wielobarwno . Kolory 
s  czyste i jaskrawe, cz sto bardzo kontrastowe, zauwa amy d enie do dekoracyj-
no ci, na chitonach, himationach, meblach widoczne s  stylizowane ornamenty.  
W pierwszej po owie III wieku p.n.e. wed ug A. S. Rusjajewej w Olbii pracowali 
rze biarze, którzy dla potrzeb koroplastów wykonywali w glinie modele (RUSJAEVA

979: 56-57). Twierdzi ona tak e, e na tym terenie istnia  w pierwszej po owie III 
wieku p.n.e. warsztat, który okre la jako warsztat koroplasty „Demeter-Kory” 
(RUSJAEVA 979: 7 ). Specjalizowa  si  on w produkcji pó figur Kory-Persefony – 
popiersia odciskane z formy do pasa, plecy i wyci gni te do przodu r ce modelowano 
r cznie (fig 80). Statuetki cechuje spokojna, pe na dostoje stwa twarz, realistyczny, 
cienki nos, ma e usta z pulchnymi wargami. Inne wyroby tego warsztatu mo na
rozró ni  na podstawie tematów, stylu i techniki. Powstaj ce w nim figurki by y
bogato malowane, a nawet z ocone. Robiono tam mi dzy innymi popiersia Kory-
Persefony, protomy Demeter, figurki Kybele, pó figury Afrodyty. Wszystkie terakoty 
koroplasty „Demeter-Kory” charakteryzuj  si  du ymi rozmiarami, a protomy i po-
piersia wychodz ce z tego warsztatu ró ni  si  od tego typu zabytków pochodz cych
z innych centrów koroplastycznych staro ytnego wiata (fig. 8 ) i dorównuj  naj-
lepszym przyk adom koroplastyki antycznej. 

Tak wi c oryginalno  i cechy charakterystyczne by yby zastrze one tylko dla 
jednego mistrzowskiego warsztatu pierwszej po owy III wieku p.n.e. 

Chersones

Wi kszo  terakot znalezionych w Chersonesie pochodzi z IV–II wieku p.n.e.; 
przewa aj  w ród nich importy, nie brak jednak e koroplastyki rodzimej. 

Figurki lokalne z III–II wieku p.n.e. powtarzaj  wprawdzie ogólne wzory 
greckie, ale istnieje tak e charakterystyczna twórczo  miejscowa, statuetki odciskane 
z formy lub modelowane r cznie, oddaj ce etniczne cechy ludno ci tubylczej. 
Znamionuje je pewnego rodzaju ubóstwo formy – brak im detali plastycznych, wy-
st puje natomiast bia y podk ad i (wielobarwna) polichromia. Rozmiary mog  docho-
dzi  do l m wysoko ci. Du e figury (eksportowane nierzadko do innych o rodków,
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np. Olbii i Kallatis) cz sto przedstawiaj  Heraklesa i Afrodyt . Modelowano nie tylko 
bóstwa i ludzi, ale równie  zwierz ta.

W pierwszych wiekach naszej ery w koroplastyce Chersonesu ledzimy coraz 
silniejsze wp ywy miejscowe. 

Fanagoria

Fanagoria le y na Pó wyspie Tama skim. Od drugiej po owy VI wieku p.n.e. 
by a o rodkiem produkuj cym terakoty licznie rozprowadzane po ca ym pó wyspie.
Dociera y one równie  na Krym, a tak e znajdowane s  u uj cia Donu. Na terenie 
samej Fanagorii spotykamy importy z Attyki, Azji Mniejszej i Pantikapaionu, 
niektóre z nich reprezentuj  wysoki poziom artystyczny, jak np. figurka starej kobiety 
(tzw. pijaczki). 

Wydaje si , e miejscowa koroplastyka Fanagorii by a pod silnym wp ywem
Pantikapaionu.

Terakoty fanagoryjskie by y odciskane z form importowanych lub robionych na 
miejscu. Niejednokrotnie stosowano dla jednej statuetki dwie formy, znaleziono te
po kilka odcisków z jednej formy. Glina by a le dociskana, cianki terakot s  cien-
kie, cz sto wyst puje gliniana, ja niejsza obmazka zrobiona z tego samego materia u,
ale lepiej szlamowanego. Bazy s  najcz ciej g adkie, bez profilu, p askie z przodu  
i zaokr glone z ty u, odciskane razem z figurk , plecy postaci tak e bywaj  od-
ciskane. Wiele terakot ma z e wyko czenie, chocia  istnieje grupa – szczególnie tych 
odciskanych z dwóch form, datowanych na II–I wiek p.n.e. – na których mo na
zauwa y  r czny retusz. Ta technika, spotykana m.in. w niektórych zabytkach z Pan-
tikapaionu, jest rzadka nad Morzem Czarnym. 

Gorgippia

Gorgippia le y na Pó wyspie Tama skim. Okres najwi kszej produkcji terakot 
trwa od ko ca V wieku p.n.e. do III wieku n.e. Jest rzecz  charakterystyczn , e
znaleziono tu od 40% do 45% terakot miejscowych i drugie tyle przywo onych
z miast nadczarnomorskich (Pantikapaionu, Fanagorii, Tiritake itd.). Importy z Grecji 
(Aten, Tanagry) i Azji Mniejszej (g ównie z Myriny), a tak e niekiedy z Cyrenajki 
(fig. 2) stanowi 5% ca ego znalezionego materia u. Trzeba przyzna , e wszystkie 
zabytki s  bardzo dobrej jako ci, zarówno pod wzgl dem technicznym, jak i arty-
stycznym.

Miejscowe terakoty odciskano cz sto z form importowanych lub z form zdj tych
z figurek przywo onych, rzadziej z form produkcji miejscowej. U ywano zazwyczaj 
jednej formy, rzadziej dwóch. Statuetki s  zawsze zwarte, pe ne, cz sto z jednego 
kawa ka gliny. Dominuj  znaleziska datowane na okres od ko ca IV wieku po II wiek 
p.n.e. Wszystkie datowane na wczesne okresy, a tak e wi kszo  grup przed-
stawiaj cych dzieci ze zwierz tami to importy. Najm odsze spo ród odkrytych w Gor-
gippii s  figurki synkretyczne typu Afrodyta-Izyda i groteski, datowane na II–III wiek 
n.e.
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Hermonassa

Terakoty tu znajdowane datuje si  na okres od ko ca VI wieku p.n.e. do II wieku 
n.e. Wi kszo  to bardzo dobra hellenistyczna produkcja masowa. Spotykamy te
figurki przywo one z ró nych o rodków nadczarnomorskich, takich jak Fanagoria, 
Tiritake, Olbia, Chersones, Teodozja, Nymfaion, Pantikapaion, oraz importy  
z Tanagry, a tak e z Nikozji na Cyprze. Formy sprowadzano z Rodos, Olintu i Cypru 
(fig 2).

Wszystkie typy wyst puj cych w Hermonassie terakot odpowiadaj  typom po-
wszechnie spotykanym na obszarze pó nocnego Nadczarnomorza. 

Podsumowanie

Terakoty znajdowane na pó nocnych wybrze ach Morza Czarnego pozwalaj
zilustrowa  ca  twórczo  koroplastyczn  cywilizacji grecko-rzymskiej, poczynaj c
od VI wieku p.n.e., a ko cz c na pó nym antyku. 

Zadziwia bogactwo importowanych typów terakot i wielo  o rodków, z których 
je przywo ono (Azja Mniejsza, Samos, Rodos, Attyka, Korynt, Beocja, Olint, 
Aleksandria, Cypr, po udniowa Italia) (fig. 2).

Nawet na ma ych stanowiskach odkrywamy bardzo dobre pod wzgl dem artys-
tycznym i technicznym figurki, sprowadzane z ró nych znanych o rodków koroplas-
tycznych, a cz sto te  wykonane na miejscu. 

Lokalne na ladownictwa obejmuj  prawie wszystkie sprowadzane typy terakot, 
cho  istniej  tematy ulubione. Przede wszystkim nale  do nich przedstawienia zwi -
zane z p odno ci , z kultami bogini matki, bogini urodzajów. Dla okresu archaiczne-
go charakterystyczna jest posta  siedz cej kobiety (fig. 2, 5, 8, ), rzadziej stoj cej
(fig. 9), protomy bóstw e skich interpretowane jako popiersia Demeter lub Kory 
(fig. 6. 7, 0), pó niej równie  Afrodyty. Archaiczny typ protomy przetrwa  do III 
wieku p.n.e. Szczególnie licznie protomy datowane na III wiek p.n.e. wyst puj  we 
wschodniej cz ci pó nocnych wybrze y Morza Czarnego.

Od IV wieku p.n.e. cz ste s  na ladownictwa figurek tzw. typu tanagryjskiego 
(fig. 22, 23), a tak e na sta e wchodz  do repertuaru przedstawienia bóstw e skich:
Kybele (fig. 2, 37, 38), Demeter (fig. 8 ), Kory (fig. 80), Afrodyty (fig. 36, 39, 40, 4 ,

59), Ateny (fig. 8), Fortuny (fig. 7 ). Bóstwa m skie pojawiaj  si  rzadziej, naj-
cz ciej spotykamy Heraklesa (fig. 43).

Popularne s  wszelkiego typu maski, pocz tkowo g ównie Dionizosa (fig. 26, 27)
i postaci z jego orszaku (fig. 56), pó niej, od II wieku p.n.e., równie  Heraklesa  
(fig. 57) i sporadycznie innych postaci. Maski te wyst puj  do II wieku n.e. 

Najbardziej charakterystyczne dla pó nocnych wybrze y Morza Czarnego s  po-
za protomami terakoty pó nego hellenizmu i pierwszych wieków naszej ery. 

W tym okresie ledzimy dwa nurty. Nurt tradycyjny to kontynuacja tzw. stylu ta-
nagryjskiego i figurki inspirowane rze b  monumentaln . S  to importy i na ladow-
nictwa koroplastyki g ównie z Azji Mniejszej (Myrina, Amissos, Smyrna), a tak e
importy z Aleksandrii i wysp greckich. 



Terakoty z pó nocnych wybrze y... 75

Typy sprowadzanych terakot s  na ladowane w miejscowych warsztatach, ale 
ulegaj  tak e ewolucji. Do takich przedstawie  nale  przedstawienia Amora i Psyche 
(fig 44). Pierwowzór, zaczerpni ty prawdopodobnie z Myriny, jest przetwarzany  
i rozwijany w miejscowych centrach koroplastycznych. Powstaj  rodzime, charakte-
rystyczne dla regionu warianty tej kompozycji – p askie figurki i plakietki (fig. 45, 

46). Tak e przedstawienia dzieci ze zwierz tami i owocami trafi y na wyj tkowo po-
datny grunt nad Morzem Czarnym i by y licznie produkowane w okresie od II wieku 
p.n.e. po II wiek n.e. (fig. 47, 48, 52, 49, 50, 5 , 53, 54). Motywy czerpano z Attyki 
(fig. 2 ) i Azji Mniejszej (fig. 28, 29, 3 ), ale istnia y te  typy miejscowe (np.  
fig. 55).

Nurt drugi jest silniej zwi zany z yciem miejscowych spo eczno ci. Dochodz
tu do g osu tematy odbijaj ce otaczaj c  rzeczywisto , a wi c np. je d cy na koniach 
(fig. 63, 64) i wojownicy maj cy owalne tarcze (fig. 60, 6 , 62). Pó niej, w III wieku 
n.e. pojawiaj  si  je d cy na koniach, z okr g  tarcz  (fig. 76). W ubiorach postaci 
widoczne s  elementy stroju koczowników – spodnie, czapka frygijska, czasem ca a
szata (np. bogini w szacie z owczej skóry). Wymieni  tu nale y tak e tzw. marionetki 
kultowe (fig. 69, 70), modele wozów, silnie zgeometryzowane i uproszczone przed-
stawienia bogini (fig. 73, 74).

Wydaje si , e wiod c  rol  w produkcji je d ców na koniach, wojowników  
z du  owaln  tarcz  oraz tzw. marionetek gra  Pantikapaion. 

Pierwowzory wojowników istniej  w drobnej plastyce terakotowej wiata antycz-
nego i w monumentalnej rze bie, gdzie np. Galowie barbarzy scy byli przedstawiani 
z owaln  tarcz , ale tarcze takie znamy tak e z nagrobków wojowników, które znaj-
dowano nad Morzem Czarnym. Przyk adem mog  tu by  stele z Chersonesu i pa -
stwa bospora skiego.

Wydaje si  wi c, e powstawanie ró nych wariantów danego typu nale y ju  do 
twórczo ci Nadczarnomorza, a w wypadku postaci ubranych na laduje odzienie i tar-
cze u ywane przez miejscowych wojowników. Podobnie ma si  sprawa z je d cami
na koniach; ich pierwowzorów nale y szuka  w koroplastyce greckiej, ale rozwój ty-
pu, szczególnie scen polowania (fig. 63, 64), musia  si  dokonywa  w warsztatach 
miejscowych. wiadczy o tym ubiór je d ca. S  wreszcie tzw. marionetki, czasem na-
zywane groteskami (fig. 65, 66, 67, 68), wywodz ce si  od przedstawie  mimów i ak-
torów w koroplastyce greckiej. Swój najwi kszy rozwój i popularno  zyskuj  one 
w a nie nad Morzem Czarnym. Mog y powstawa  w formach lub by y lepione r cz-
nie. I w a nie te ostatnie, zwi zane z miejscowymi kultami, odbiegaj  daleko od tra-
dycji klasycznej (fig. 69, 70). Nale  one bowiem ju  w pe ni do drugiego nurtu 
twórczo ci – ca kowicie rodzimej. 

Ten drugi nurt, w którym powstaj  bardzo charakterystyczne dla pó nocnych wy-
brze y Morza Czarnego terakoty o odr bnych, miejscowych cechach, jest rozpoz-
nawalny zarówno pod wzgl dem stylu, jak i technik. Je eli nawet tematycznie figurki 
nawi zuj  jeszcze do tradycji antycznej, np. przedstawienie Amora lub siedz cej w 
hieratycznej pozie bogini, to rodki wyrazu stosowane przez rzemie lników s  ju  zu-
pe nie inne. Powstaj  dzie a, o których mówi si  potocznie, e przejawiaj  prymity-
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wizm, schematyzacj , barbaryzacj . W tym nurcie oprócz wspomnianych ju  mario-
netek umie ci abym tak e r cznie modelowane figurki je d ców z du  okr g  tar-
cz  (fig. 75, 76, 77), wozy i zwierz ta, r cznie lepione figurki kultowe (fig. 69), pó n
plastyk  (fig. 73, 74) i np. figurki z Tyras (fig. 79).

Na zako czenie nale y jeszcze raz podkre li , e tak popularna w ca ym basenie 
Morza ródziemnego twórczo  koroplastyczna jest dla nas równie ród em pozna-
nia ycia i wierze  ludno ci zamieszkuj cej pó nocne wybrze a Morza Czarnego. 
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Terracottas from the northern Black Sea coast 

ABSTRACT

The article is an introduction to the subject of terracottas found in the area of the 
northern Black Sea coast. The author acquaints the reader with the criteria of 
terracottas’ classification, characterizes the production centres, discusses techniques 
and styles. The article is very well-illustrated.

(Transl. by A. Tomas) 



Fig. 1. Pó nocne wybrze a Morza Czarnego; 1 – Tyras; 2 – Olbia; 3 – Chersones; 4 – Teodozja; 5 – Nymfaion; 6 – Tiritake; 7 – Pantikapaion; 8 – Mirmekion; 
9– Iluraton; 10 – Fanagoria; 11 – Hermonassa; 12 – Gorgippia 



   
Fig. 2. Siedz ca Kybele z lwem na kolanach; Jonia; koniec VI wieku p.n.e.;

wys. 0.1 m; znal. w grobie w Olbii (za: RUSJAEVA 1982: fig. 49.1) 
Fig. 3. Kabir; Jonia; V wiek p.n.e.; wys. 0.12 m; znal. w wi tyni na wyspie Leuke 

(za: Zapiski 2, 1850: tabl. XIII.1) 



Fig. 4. Le cy m czyzna; Rodos; koniec VI wieku–pocz tek V wieku p.n.e.; wys. 0.086 m; 
znal. w grobie w Pantikapaionie (typ za: WINTER III, fasc. 1: 191, fig. 2) 

Fig. 5. Siedz ca kobieta; Rodos; po owa VI wieku p.n.e.; wys. 
0.17 m; styl bloku (za: WINTER  III, fasc. 1: 52, fig. 8) 



Fig. 6. Protoma; Rodos; pocz tek V wieku p.n.e.; wys. 0.22 m; nr inw. 147036 
MN (fot. H. Romanowski) 

Fig. 7. Protoma Demeter; Samos; V wiek p.n.e.; wys. 0.16 m; znal. w Teodozji 
(za: WINTER III, fasc. 1: 250, fig. 5) 



Fig. 8. Kobieta siedz ca na tronie (bogini); Attyka; trzecie wier wiecze VI 
wieku p.n.e.; wys. 0.22 m (za: WINTER III, fasc. 1: 48, fig. 1) 

Fig. 9. Kora (stoj ca dziewczyna); Korynt; koniec VI wieku p.n.e.; wys. 
0.138 m; znal. w Pantikapaionie (za: WINTER III, fasc. 1: 57, fig. 3) 



   
Fig. 10. Protoma; Bospor; IV–III wiek p.n.e.; wys. 0.12 m; znal.

w Mirmekionie (za: SAI II: pl. 39.4) 
 Fig. 11. Trzy siedz ce kobiety (boginie); V wiek p.n.e.; wys. 0.095 m; znal. na Krymie, wyrób 

miejscowy; nr inw. 147495 MN (fot. H. Romanowski) 



Fig. 12. Wschodnia cz  basenu Morza ródziemnego; 1 – Samos; 2 – Rodos; 3 – Korynt; 4 – Tanagra; 5 – Olint; 6 – Aleksandria; 7 – Amissos; 
8 – Kallatis; 9 – Efez; 10 – Milet; 11 – Myrina; 12 – Pergamon; 13 – Smyrna; 14 – Ateny 



   
Fig. 13. Stoj ca kobieta; Grecja; ok. 460 p.n.e.; wys. 0.25 m (za: WINTER  III, 

fasc. 1: 59, fig. 6) 
 Fig. 14. Stara kobieta; Attyka; druga po owa V wieku p.n.e.; wys. 0.072 m; znal. w 

Teodozji, fragment (za: KONDAKOF, TOLSTOJ, REINACH 1891: fig. 136) 



Fig. 15. Demeter i Kora (kobieta nios ca na ramieniu dziecko); Attyka; druga
po owa V wieku p.n.e.; wys. 0.205 m; znal. w Pantikapaionie (za: 
WINTER III, fasc. 1: 144, fig. 5) 

 Fig. 16. Tancerka; Attyka; koniec V wieku p.n.e.; wys. 0.27 m; znal. w Fanagorii 
(za: WINTER III, fasc. 2: 146, fig. 4) 



   
Fig. 17. Stoj cy aktor; Attyka; IV wiek p.n.e.; wys. 0.125 m (bez bazy); znal.

w Pantikapaionie (za: Zapiski 2, 1879: tabl. V.1) 
 Fig. 18. G owa Ateny; po udniowa Italia (?); IV wiek p.n.e.; wys. 0.10 m; nr inw. 

198177 MN (fot. Z. Doli ski) – takie figurki by y znajdowane w Olbii 



   
Fig. 19. Siedz cy aktor; Tanagra; IV wiek p.n.e.; wys. 0.084 m (za: WINTER

III, fasc. 2: 419, fig. 4) 
 Fig. 20. Groteska; stoj ca kobieta; Azja Mniejsza; pocz tek IV wieku p.n.e.; wys. 

0.163 m; znal. w Pantikapaionie (za: WINTER III, fasc. 2: 462, fig. 5) 



Fig. 21. Dziewczynka z kogutem; Attyka; koniec IV wieku p.n.e.; wys. 0.15 m;
znal. w Pantikapaionie (za: WINTER III, fasc. 2: 77, fig. 2) 

 Fig. 22. Stoj ca kobieta; Tanagra (?); pocz tek III wieku p.n.e.; wys. 0.185 m; 
znal. w Teodozji (za: WINTER III, fasc. 2: 43, fig. 9) 



Fig. 23. Stoj ca kobieta; typ tanagryjski, Attyka (?); druga po owa III wieku p.n.e.; 
wys. 0.256 m; znal. w Pantikapaionie (za: WINTER III, fasc. 2: 38, fig. 1) 

 Fig. 24. Eros-Tanatos; Attyka; III wiek p.n.e.; wys. 0.112 m; takie
znajdowano w Chersonesie (za: WINTER III, fasc. 2: 246, fig. 5) 



Fig. 25. Siedz cy ch opiec; Tanagra; III wiek p.n.e.; wys. 0.13 m (za: WINTER

III, fasc. 2: 259, fig. 8) 
 Fig. 26. Maska Dionizosa; Azja Mniejsza; II wiek p.n.e.; wys. 0.20 m; znal. 

w Pantikapaionie (za: KONDAKOF, TOLSTOJ, REINACH 1891: fig. 42) 



Fig. 27. Maska Dionizosa; Amissos (?); druga po owa II wieku p.n.e.; wys. 
0.07 m; znal. w Mirmekionie; nr inw. 225311 MN (fot. Z. Doli ski) –
ten typ masek by  masowo produkowany w Pantikapaionie 

 Fig. 28. Ch opiec z kogutem; Azja Mniejsza; II wiek p.n.e.; wys. 0.138 m; znal.
w Pantikapaionie (za: WINTER III, fasc. 2: 285, fig. 1) 



Fig. 29. Ch opiec z psem; Azja Mniejsza; II–I wiek p.n.e.; wys. 0.085 m; znal.
w Pantikapaionie (za: WINTER III, fasc. 2: 282, fig. 9) 

 Fig. 30. Krioforos; Azja Mniejsza, II–I wiek p.n.e.; wys. nieznana; 
znal. w Pantikapaionie (za: KONDAKOF, TOLSTOJ,
REINACH 1891: fig. 133) 



Fig. 31. Amor z g si  i herm ; Azja Mniejsza; koniec I wieku p.n.e.–pocz tek I wieku 
n.e.; wys. 0.149 m; znal. w Pantikapaionie (za: WINTER III, fasc. 2: 286, fig. 2) 

 Fig. 32. Bes; Aleksandria (?); I wiek p.n.e.–I wiek n.e.; wys. 0.22 m; 
znal. w Pantikapaionie (za: Zapiski 2, 1879: tabl. IV.2) 



   
Fig. 33. Ta cz ca dziewczyna; III wiek p.n.e.; wys. 0.224 m; znal.

w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2:
148, fig. 10) 

 Fig. 34. Tancerz; IV wiek p.n.e.; wys. 0.134 m; znal. w Pantikapaionie, wyrób miejscowy 
(za: WINTER III, fasc. 2: 158, fig. 8) 



   
Fig. 35. Kobieta stoj ca przy kolumnie; II wiek p.n.e.; wys. 0.236 m; znal.

w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 94,
fig. 5) 

 Fig. 36. Afrodyta z amorkiem siedz ca na skale; II wiek p.n.e.; wys. 0.135 m; znal. 
na Krymie, wyrób miejscowy; nr inw. 147503 MN (fot. Z. Doli ski)



Fig. 37. Kybele siedz ca na tronie; Azja Mniejsza (Amissos); II wiek p.n.e.; wys.
0.378 m; znal. w Mirmekionie; nr inw. 225367 MN (fot. Z. Doli ski)

 Fig. 38. Kybele siedz ca na tronie; II wiek p.n.e.; wys. 0.16 m; znal. w 
Mirmekionie, wyrób miejscowy; nr inw. 225368 MN (fot. Z. Doli ski)



Fig. 39. Afrodyta z delfinem; I wiek p.n.e.; wys. 0.19 m; znal. w Pantikapaionie,
wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 210, fig. 1) 

 Fig. 40. Afrodyta siedz ca na skale przy hermie Priapa; II wiek p.n.e.; wys. 
0.236 m; znal. w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III,
fasc. 2: 201, fig. 2) 



Fig. 41. Afrodyta z Erosem i herm ; I wiek p.n.e.; 0.182 m; znal. w Panti-
kapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 210, fig. 6) 

 Fig. 42. Herma Priapa; wed ug wzoru z Amissos; I wiek p.n.e.; wys. 0.14 m; 
znal. w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 1: 231, 
fig. 9) 



Fig. 43. Herakles; prze om I wieku p.n.e i I wieku n.e.; wys. 0.15 m; znal. 
w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 379,
fig. 4) 

 Fig. 44. Eros i Psyche; II–I wiek p.n.e.; wys. 0.13 m; znal. w Pantikapaionie, 
wyrób miejscowy (za: KONDAKOF, TOLSTOJ, REINACH 1891: fig. 134) 



Fig. 45. Eros i Psyche; Bospor; II–I wiek p.n.e.; wys. 0.102 m; znal. na Krymie; 
nr inw. 147512 MN (fot. Z. Doli ski)

 Fig. 46. Eros i Psyche; I–II wiek n.e.; wys. 0.125 m; znal. na Krymie, wyrób
miejscowy; nr inw. 147501 MN (fot. Z. Doli ski)



Fig. 47-48. Ch opiec siedz cy na okr g ej bazie; koniec II wieku–pocz tek I wieku p.n.e.; wys. 0.075 m; znal. w Mirmekionie, wyrób miejscowy; nr inw. 225303 MN 
– widok en face i z profilu (fot. Z. Doli ski)



   
Fig. 49. Ch opiec z g si ; II–I wiek p.n.e.; wys. 0.12 m; znal. w Panti-

kapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 277, fig. 3) 
 Fig. 50. Ch opiec z kogutem; I wiek p.n.e.; wys. 0.10 m; znal. w Pantikapaionie, 

wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 277, fig. 4) 



Fig. 51. Eros z kitar  na delfinie; I wiek p.n.e.–I wiek n.e.; wys. 0.16 m; znal. 
w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 311, 
fig. 6) 

 Fig. 52. Pó figura kobiety z psem; II wiek p.n.e.; wys. 0.117 m; znal. w Panti-
kapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 77, fig. 1) 



Fig. 53. Men na kogucie; prze om I wieku p.n.e i I wieku n.e.; wys. 0.14 m; znal. 
w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 316,
fig. 3) 

 Fig. 54. Mitra-Attis; Bospor; I wiek p.n.e.; wys. 0.105 m; znal. w Pantikapaionie,
wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 373, fig. 6) 



Fig. 55. Dziewczyna z go biem; fragment; II–I wiek p.n.e.; wys. 0.07 m; znal. w 
Mirmekionie, wyrób miejscowy; nr inw. 225308 MN (fot. Z. Doli ski)

Fig. 56. Maska Satyra; prze om I wieku p.n.e. i I wieku n.e.; wys. 0.094 m 
(za: KONDAKOF, TOLSTOJ, REINACH 1891: fig. 132) 



Fig. 57. Maska Heraklesa; II–I wiek p.n.e.; wys. 0.164 m; znal. w Pantikapaio-
nie, wyrób miejscowy (za: OAK 1878-1879: tabl. II.3) 

Fig. 58. Biegn ca dziewczyna z grupy Niobidów; plakietka; I wiek n.e.; wys. 
0.255 m; znal. w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za: SAI III:
pl. 44.4) 



Fig. 59. Afrodyta w muszli, II wiek n.e., wys. 0.18 m; znal. w Pantikapaionie, 
wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 203, fig. 7) 

 Fig. 60. Amor w czapce frygijskiej; I wiek p.n.e.; wys. 0.109 m; znal. w Panti-
kapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 349, fig. 4) 



Fig. 61. Wojownik w pancerzu; II–I wiek p.n.e.; wys. 0.144 m; znal. w Panti-
kapaionie, wyrób miejscowy (za: WINTER III, fasc. 2: 384, fig. 2) 

 Fig. 62. Wojownik w stroju scytyjskim; prze om I wieku p.n.e. i I wieku n.e.; 
wys. 0.122 m; znal. w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za:
KONDAKOF, TOLSTOJ, REINACH 1891: fig. 188) 



   
Fig. 63. Je dziec w czapce frygijskiej; Bospor; I–II wiek n.e.; wys. 0.152 m; 

znal. na Krymie; nr inw. 148498 MN (fot. Z. Doli ski)
 Fig. 64. Je dziec w czapce frygijskiej, mi dzy nogami konia scena polowania; po owa

I wieku n.e.; wys. 0.138 m; znal. w Pantikapaionie, wyrób miejscowy (za: 
WINTER III, fasc. 2: 299, fig. 2) 



Fig. 65. Marionetka garbusa; Pantikapaion; I wiek p.n.e.; wys. 0.085 m; znal.
w Mirmekionie; nr inw. 225310 (fot. Z. Doli ski)

 Fig. 66. Rysunkowa rekonstrukcja marionetki garbusa (rys. M. Ró ycka)



Fig. 67. Marionetka aktora; z importowanej formy (Pantikapaion ?); I wiek p.n.e.; wys. 0.078 m; znal.
w Mirmekionie; nr inw. 225335 MN (fot. Z. Doli ski)

 Fig. 68. Rysunkowa rekonstrukcja marionetki aktora
(rys. M. Ró ycka)



Fig. 69. Marionetka tzw. kultowa; II–III wiek n.e.; wys. 0.08 m; lepiona r cznie; znal. 
w Mirmekionie, produkcja miejscowa; nr inw. 225380 MN (fot. Z. Doli ski)

 Fig. 70. Rysunkowa rekonstrukcja marionetki kultowej (rys. M. Ró ycka)



Fig. 71. Fortuna; Krym; I–II wiek n.e.; wys. 0.165 m; nr inw. 237005 MN (fot. 
Z. Doli ski)

 Fig. 72. Grzechotka w kszta cie ko yski; Pantikapaion (?); II–III wiek n.e.; wys. 
0.12 m; nr inw. 237044 MN (fot. Z. Doli ski)



Fig. 73. Bogini siedz ca na tronie; Bospor; I–II wiek n.e.; wys. 0.139 m; nr inw. 
147510 MN (fot. Z. Doli ski)

 Fig. 74. Bogini siedz ca na tronie; Bospor; III wiek n.e.; wys. 0.164 m; nr inw. 
147511 MN (fot. Z. Doli ski)



   
Fig. 75. Je dziec; Pantikapaion; III wiek 

n.e.; lepiona r cznie; wys. 
0.113 m; nr inw. 147515 MN 
(fot. H. Romanowski) 

Fig. 76. Je dziec na koniu; Pantikapaion; III wiek n.e.; 
lepiona r cznie; wys. 0.15 m; nr inw. 147527 
MN i 147515 MN (fot. H. Romanowski) 

Fig. 77. Rysunkowa rekonstrukcja je d ca z okr g  tarcz
(rys. M. Ró ycka)



Fig. 78. G owa m czyzny; Tyras; IV–III wiek p.n.e.; wys. 0.07 m (za: SAI I:
pl. 2.4) 

 Fig. 79. Bogini ubrana w sukni  z owczej skóry; Tyras; pierwsze wieki n.e.; wys.
0.135 m (za: SAI I: pl. 4.2) 



Fig. 80. Popiersie Kory-Persefony; Olbia; pierwsza po owa III wieku p.n.e.; wys. 
nieznana (za: RUSJAEVA 1979: fig. 32) 

 Fig. 81. Popiersie Demeter; Olbia; III wiek p.n.e.; wys. 0.185 m (za: SAI I:
pl. 13.2) 
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Orka na ugorze? Argiwskie rolnictwo w epoce br zu

Gospodarka rolnicza wydaje si  jednym z podstawowych czynników rozwoju 
cywilizacji, w tym tak e kultury myke skiej. Historia rolnictwa, pozostaj ca w cie-
niu spektakularnych osi gni  Myke czyków w dziedzinie architektury, sztuki czy 
rzemios a, coraz cz ciej staje si  przedmiotem bada . Publikacje zawieraj ce ana-
lizy szcz tków ro lin i zwierz t wprawdzie nie s  bardzo liczne, jednak mo na na 
ich podstawie próbowa  rekonstruowa  obraz gospodarki. Dane archeologiczne, 
wspierane informacjami etnograficznymi dotycz cymi tradycyjnego greckiego rol-
nictwa, powinny przyczyni  si  do poznania jednego z podstawowych aspektów 
ycia – zdobywania i produkcji po ywienia. Historia rolnictwa jest wielow tkowa,

a wzajemne relacje cz owieka i rodowiska s  z o one. Wprowadzenie gospodarki 
rolniczej w neolicie nieodwo alnie wp yn o na organizacj ycia. Kolejne przemia-
ny i udoskonalenia wprowadzane m.in. w epoce br zu determinowa y rozwój ekono-
miczny. Za podstawowe czynniki prowadz ce do wytworzenia nadwy ek, a tym 
samym przyczyniaj ce si  do dalszego rozwoju gospodarczego i spo ecznego, uwa-
ane s  np.: specjalizacja (uprawa i hodowla wybranych gatunków), wprowadzanie 

nowych gatunków i szczególna rola oliwki oraz winoro li, a tak e coraz wi ksza
dba o  o czysto upraw (RENFREW 972). Du y nacisk jest k adziony tak e na 
intensyfikacj  produkcji i mo liwo  wykorzystania zwierz t jako si y poci gowej
(m.in. HALSTEAD 992, HALSTEAD 999). Zjawiska te s  powi zane z narastaj cym
systemem kontroli oraz pozyskiwania produkowanych dóbr przez elity, których 
rozwój zale a  w du ej mierze od stanu gospodarki (m.in. RENFREW 972; GAMBLE

98 ; GAMBLE 982; GILMAN 98 ; HALSTEAD, O’SHEA 982).
Zaw enie tematu do terenu Argolidy, gdzie wyst puj  jedne z najwa niejszych

stanowisk kultury myke skiej, jest prób  przyjrzenia si  w „mikroskali” niektórym 
zjawiskom zachodz cym w greckim rolnictwie epoki br zu. wiadomie pomijam 
ród a pisane, zwi zane z gospodark  pa acow , skupiaj c si  wy cznie na danych 

pochodz cych ze stanowisk osadniczych. Podstawow  kwesti  jest odpowied  na 
pytanie, jakie gatunki ro lin i zwierz t rzeczywi cie wyst powa y w osadach i jak 
mog a wygl da  organizacja hodowli oraz uprawy. Stan bada  wymusza skupienie 

 Autorka jest doktorantk  w Zak adzie Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Artyku  stanowi cz  przysz ej rozprawy doktorskiej, której promotorem jest dr hab. 
prof. UW K. Lewartowski. 
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uwagi przede wszystkim na obszarze Równiny Argiwskiej oraz po udniowej
Argolidy.

Argolida. Osadnictwo i warunki naturalne 

Argolida jest krain  po o on  w pó nocno-wschodniej cz ci Peloponezu. Na jej 
obszarze znajduje si  wiele znacz cych stanowisk helladzkich. Pierwsze lady ludz-
kiej dzia alno ci s  datowane na rodkowy paleolit (RUNNELS, ANDEL 987: 309), 
natomiast sta e osadnictwo jest potwierdzone w okresie górnego paleolitu (jaskinia 
Franchti). Badania prowadzone w po udniowej Argolidzie wskazuj  jednak na zna-
cz cy rozwój osadnictwa dopiero w schy kowym neolicie i okresie wczesnego 
br zu. Pod koniec tego okresu (WH III) liczba osad zmniejszy a si  dramatycznie  
i tylko nieznacznie wzros a w okresie redniohelladzkim (tab. ) Ponowna ekspansja 
jest wyra nie widoczna w okresie pó nohelladzkim (ANDEL, RUNNELS, POPE 986:

3, fig. 7-9). Przemiany osadnictwa badacze wi  mi dzy innymi z rozwojem rol-
nictwa, czyli z jednej strony tendencj  do zasiedlania i wykorzystywania yznych
ziem, z drugiej za  – z niektórymi skutkami gospodarki rolniczej, jakimi s  wyja o-
wienie ziemi i jej erozja. 

Na mo liwo ci rozwoju gospodarki rolniczej niew tpliwy wp yw maj  warunki 
naturalne danego regionu – rze ba terenu, klimat, rodzaj i jako  gleby. W Argoli-
dzie dominuje górzysty krajobraz z wapiennymi wyniesieniami wyst puj cymi na 
l ejszych, fliszowych glebach, otaczaj cymi równiny i doliny. Najwi ksza z równin, 
Argiwska, zajmuje obszar 243 km2 i rozci ga si  na pó noc od Zatoki Argolidzkiej. 
Na niej i jej obrze ach skupiaj  si  najwa niejsze stanowiska. W Argolidzie po-
wszechnie wyst puj  gleby plejstoce skie. Pomimo e ziemie te s  ci kie i kamie-
niste, ze wzgl du na bogactwo sk adników mineralnych i dobr  retencj  wody (du a
zawarto  wapnia) mog  by  urodzajne (POPE, ANDEL 984: 299). Na obszarze 
po udniowej Argolidy stanowiska z epoki br zu koncentruj  si  w pobli u takich 
w a nie g bokich i urodzajnych gleb (ANDEL, RUNNELS, POPE 986: 3, fig. 8-9). 
Rozwój osadnictwa i rolnictwa po wiadczaj lady erozji gleby. Szczególnie silne 
zniszczenie warstwy gleby jest widoczne w okresie WH I na terenie po udniowej
Argolidy. Kolejna, mniejsza ju  faza erozji jest datowana na okres PH (ANDEL,
RUNNELS, POPE 986: 05, 3- 7). Na Równinie Argiwskiej najwi ksze znisz-
czenia nast pi y w schy kowym neolicie i wczesnym br zie (ZANGGER 992: 7- 8).
Erozja jest wi zana przede wszystkim z czynnikami antropogenicznymi. Wydaje si
bowiem, e naturalne przyczyny niszczenia gleb, takie jak klimat, nie ró ni y si
znacz co od wspó czesnych (POPE, ANDEL 984; ANDEL, RUNNELS, POPE 986).
Obecnie w Argolidzie wyst puje klimat typowo ródziemnomorski, charakteryzuj -
cy si  gor cymi i suchymi latami (od kwietnia/maja do wrze nia) oraz ch odniejszy-
mi i bardziej deszczowymi okresami od pa dziernika do marca. Wyst puj  sezono-
we wiatry: pó nocno-wschodni melteni oraz dobowe – embaktis i ekbaktis. Jesieni
i zim  wiatry s  mniej sta e, przewa aj  pó nocne, przynosz ce opady (LEHMANN

937: 32-38). Na sze  „zimowych” miesi cy przypada 80% opadów; najbardziej 
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deszczowe s  listopad, grudzie  i stycze  (ok. 500 mm). Od kwietnia ziemia zaczy-
na wysycha , a parowanie jest wi ksze ni  opady (LOY, WRIGHT 972: 39).

Najwi ksze ró nice, w porównaniu z epok  br zu, dotycz  warunków wodnych 
i kszta tu linii brzegowej. Na pocz tku epoki br zu wody Zatoki Argolidzkiej si ga-
y znacznie dalej w g b l du. Poziom morza obni a  si  jednak w czasie jej trwania, 

by pod koniec pó nego br zu osi gn  poziom zbli ony do obecnego (FINKE 988,
KRAFT, ASCHENBRENNER, RAPP 977). Pomi dzy Lern  i Argos znajdowa o si
s odkowodne Jezioro Lerne skie (istniej ce do XIX wieku n.e.), na po udnie od 
Argos wyst powa y te  prawdopodobnie bagna. Zbiornik s odkiej wody istnia  tak e
w pobli u Asine (NORDQUIST 987: 9).

Pierwotnie tereny te by y pokryte rzadkimi, otwartymi lasami. Wyniki bada
palynologicznych materia ów pochodz cych z Thermisi w po udniowej Argolidzie 
(SHEEHAN 979) wskazuj  na istnienie lasów jeszcze oko o trzeciego tysi clecia
p.n.e. Szcz tki drzew wyst puj ce w osadach pochodz  zarówno od gatunków 
rosn cych w lasach, jak i charakterystycznych dla makii. Powszechne s  znaleziska 
szcz tków sosen (Pinus), jode  (Abies), d bów (Quercus coccifera, Quercus ilex),
liw (Prunus), jarz bów (Sorbus), wi zów (Ulmus), grabów (Carpinus),

ostrokrzewów (Ilex), kasztanowców (Aesculus), jesionów (Fraxinus). Pojawiaj  si
tak e: tamaryszki (Tamarix), wierzby (Salix), topole (Populus) oraz dzikie oliwki  
i winna latoro l. Wyst powa y tak e liczne ro liny zielne, a na terenach podmok ych
– trzciny (Claudium mariscus) (HOPF 962, BROTZEN 977, KROLL 982, GEJVALL

983, RACKHAM 983).
Dzikie zwierz ta, których szcz tki rozpoznano w materiale archeologicznym 

(GEJVALL 969; GEJVALL 983; DRIESCH 990; MOBERG-NILSSON 996; REESE

998), nale  do gatunków charakterystycznych dla omawianego, zró nicowanego
biotopu (BREHM 963). Potwierdzono zarówno wyst powanie m.in. jeleni (Cervus
elaphus), bytuj cych w otwartych lasach li ciastych, jak i nied wiedzi brunatnych 
(Ursus arctos) oraz turów (Bos primigenius), yj cych w nieco bardziej zwartych 
zespo ach le nych. Pojawiaj  si  równie  szcz tki saren (Capreolus capreolus)
i dzików (Sus scrofa), czyli zwierz t wyst puj cych na obrze ach lasów, cz sto
w pobli u osad i pól uprawnych. Ko ci wyder (Lutra sp.) potwierdzaj  istnienie 
s odkowodnych zbiorników. Zidentyfikowano tak e szcz tki wilków (Canis lupus),
lisów (Vulpes vulpes), borsuków(Meles sp.), asic (Mustela sp.), rysi (Felis lynx),
je y (Erinacerus europaeus) oraz gadów i p azów ( ó wi i ropuch). Okre lono kilka 
gatunków ptaków, takich jak: sokó  w drowny (Falco peregrinus), krogulec 
(Accipter nisus), puchacz (Bubo bubo) i go b skalny (Columba livia). Wyst powa y
te  ptaki bytuj ce na terenach podmok ych, cz sto bagnistych – ró ne rodzaje 
kaczek (Anas) oraz kormorany (Phalacrocorax carbo).

W materiale z argiwskich osad znajduj  si  pozosta o ci morskich mi czaków,
takich jak Murex, Cerastoderma, Spondylus, Arca oraz – mniej liczne – limaków
l dowych. Szcz tków ryb jest niewiele i nale  do tu czyków, rekinów i rai. 

W materia ach archeologicznych udzia  szcz tków dzikich zwierz t jest niedu y
(kilka procent), znakomita wi kszo  nale y do ssaków domowych. Od pocz tku
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neolitu zarówno polowania, jak i zbieractwo by y tylko uzupe nieniem gospodarki 
rolniczej.

Uprawa ro lin i u ytkowanie ziemi 

Z okresu wczesnego br zu dane dotycz ce uprawy ro lin pochodz  z Lerny 
(HOPF 962). Stwierdzono tam wyst powanie dwóch odmian pszenicy – p askurki
i samopszy (Triticum monococcum, Triticum dicoccum), kilku odmian j czmienia
(Hordeum distichum, H. vulgare), a z ro lin str czkowych: grochu (Pisum sp.),
groszku (l d wianu, Lathyrus), bobu (Vicia faba), soczewicy (Lens esculenta, syn.
culinaris) oraz odmiany wyki (Vicia ervilia), zidentyfikowano tak e pozosta o ci
winnej latoro li (tab. 2). W Lernie III pojawiaj  si  równie  figi oraz du y depozyt 
ziaren lnu. Wi kszo  z tych ro lin wyst powa a w Grecji od pocz tku neolitu
(RENFREW 982, HANSEN 988). W kolejnych fazach stanowiska zaznaczaj  si
pewne ró nice w udziale poszczególnych gatunków ro lin. Ogóln  tendencj  jest 
przewaga str czkowych nad zbo ami oraz dominacja j czmienia nad pszenic .

W Tirynsie, gdzie badano materia  ro linny pochodz cy w warstw wczesno-  
i pó nohelladzkich, udzia  ro lin jest podobny (KROLL 982). W okresie PH wyst -
powa o jednak wi cej gatunków – okre lono m.in. inne odmiany pszenicy (Triticum
aestivum/durum, Triticum spelta), a ze str czkowych dodatkowo cieciork  (Cicer
arietinum) i odmian  groszku (Lathyrus sativus). Zbo a, a szczególnie pszenica, 
by y mocno zanieczyszczone chwastami. W tym okresie uprawiano tak e melony 
(Cucumis melo), granaty, figi (Ficus carica) oraz oliwki. 

Z Myken pochodz  nieliczne znaleziska potwierdzaj ce upraw  pszenicy p as-
kurki i samopszy, j czmienia, Vicia ervilia oraz bobu (WACE 92 -23: 49) 

Midea jest stanowiskiem, które dostarczy o du ej próbki ro lin. Materia  wyda-
towano na okres PH III B i C (GEJVALL 983; SHAY, SHAY, KAPINGA 998). Tak e
tutaj zaznacza si  widoczna przewaga ro lin str czkowych nad zbo ami. Udzia  ga-
tunkowy jest zbli ony do zbioru pochodz cego z Tirynsu. Uprawiano: j czmie
sze ciorz dowy, pszenic  (tylko dwie odmiany: T. aestivum i T. Monococcum),
soczewic , wyk  siewn  (Vicia sativa)2, bób, groch siewny oraz cieciork .
Najwi cej znalezisk stanowi y groszek siewny (Lathyrus sativus) oraz odmiana wyki 
– Vicia ervilia. Ponadto w materiale pojawiaj  si  nasiona oliwki, winoro li i fig. 

Zwraca uwag  fakt, e na wszystkich stanowiskach wyst puj  zarówno zbo a,
jak i ro liny str czkowe, przy czym udzia  tych ostatnich jest du y. Wydaje si , e
znaczenie ro lin str czkowych nie by o odpowiednio doceniane przez badaczy, 
którzy dominuj ce znaczenie przypisywali zbo om (RENFREW 972).

Nasiona str czkowych charakteryzuj  si  du  zawarto ci  bia ka (ponad 20%, 
ziarno zbó  9- 8%), bia ko to ma te  wi ksz  warto  biologiczn  ni  pochodz ce
z ro lin zbo owych, co wi e si  z zawarto ci  lizyny. Natomiast ich wydajno
z hektara jest nieco ni sza (JASI SKA, KOTECKI 993: 9, ). Kontrowersje mog

 Równie  w Lernie oraz innym argiwskim stanowisku – Franchti (HANSEN 980).
2 W Tirynsie wyka siewna nie wyst powa a, a w Midei pojawia si  w ma ych ilo ciach, by  mo e jako 

chwast.
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budzi  informacje dotycz ce nak adu pracy zwi zanego z upraw  tych typów ro lin.
Ró nice wynikaj  z metod gospodarki. Intensywna uprawa ogrodowa ro lin
str czkowych jest rzeczywi cie znaczniej bardziej pracoch onna (WAGSTAFF,
AUGUSTSON 982). Jednak, co potwierdzaj  obserwacje A. Sarpaki na Santorynie, 
mo liwa jest równie  wydajna uprawa ekstensywna, wymagaj ca wi kszego area u
ziemi, ale mniejszego wk adu pracy (SARPAKI 992: 75). Niektóre z ro lin str cz-
kowych wymagaj  wst pnej obróbki poprzedzaj cej gotowanie. Nale y do nich 
m.in. groszek siewny i odmiana wyki (Vicia ervilia), których nasiona zawieraj  sub-
stancje toksyczne, usuwane po wst pnym namoczeniu i obgotowaniu. Wiedziano o 
tym ju  co najmniej w okresie redniego neolitu – w Servii odkryto naczynie z po-
zosta o ciami groszku siewnego; zdaniem badaczy kontekst znaleziska wskazuje na 
to, e nasiona by y w a nie preparowane (HUBBARD 979: 227). Wspomniane 
substancje toksyczne s  przyczyn  schorze : latyryzmu i fawizmu. Druga z tych 
przypad o ci poza negatywnymi skutkami poci ga za sob  wzrost odporno ci
organizmu na malari  (HANSEN 2000: 23). Ta, najprawdopodobniej nieu wiada-
miana, zaleta Vicia faba mog a mie  du e znaczenie dla mieszka ców Argolidy – 
badania osteologiczne wskazuj  na wyst powanie malarii, np. w Lernie (ANGEL

97 : 77-84) i Asine (DIETZ 982: 09). Ro liny str czkowe doskonale nadaj  si
te  na pasz  dla zwierz t. Niezwykle wa nym czynnikiem jest tak e fakt, e popra-
wiaj  w a ciwo ci fizyczne gleby i jej yzno , dostarczaj c azot. 

Szczególnymi ro linami uprawnymi zdaj  si  by  oliwki (Olea europea) i wino-
ro l (Vitis vinifera). Uwa ane s  za jedne z podstawowych czynników rozkwitu 
gospodarki w okresie pó nego br zu (RENFREW 972, HALSTEAD 987). Ich uprawa 
na du  skal  mia a dostarcza  cennych produktów, a jednocze nie nie konkurowa a
o ziemi  ze zbo ami. Gaje oliwne i winnice mo na zak ada  m.in. na pochy ych
zboczach czy innych obszarach, które nie nadaj  si  pod ork . Jednak e w materiale 
archeologicznym szcz tki tych ro lin nie s  liczne. Mo e si  to jednak wi za  z tym, 
e nasiona ich nie by y przechowywane. Ponadto, zarówno pozyskiwanie wina, jak  

i oliwy wi e si  w pewnym stopniu z ich niszczeniem, co zmniejsza szanse na 
zachowanie i identyfikacj . Ze stanowisk wczesnobr zowych pochodzi bardzo ma o
znalezisk oliwek3, a z okresu H nie ma ich wcale (mo e wi za  si  to ze stanem 
bada ). W pó nym br zie pozosta o ci jest wi cej, jednak w materiale stanowi
niewielki udzia  procentowy. Ponadto, jeszcze w tym okresie wyst puj  zarówno 
formy dzikie, jak i udomowione oraz przej ciowe. Wydaje si  wi c, e oliwki 
zacz to uprawia  na wi ksz  skal  dopiero w okresie PH (KROLL 982: 476, 479). 
Prawdopodobne jest te , e wykorzystywano równie  oliwki dziko rosn ce, otacza-
j c je co najwy ej opiek , np. chroni c przed wypasanymi zwierz tami (HANSEN

988: 44). Oliwa z dzikich oliwek ma mniejsz  zawarto  t uszczu, co niekiedy 
mog o by  po dan  cech , np. przy produkcji perfum (MELENA 983). Poza pestka-
mi na wszystkich wymienionych stanowiskach wyst puj  tak e pozosta o ci drewna 
oliwek, najcz ciej przepalonego. 

3 Najstarsze znaleziska w Grecji pochodz  z Soufli Magoula w Tessalii, datowane s  na neolit pre-
ceramiczny (RENFREW 969: 24), wyst puj  te  na innych stanowiskach neolitycznych. 
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Rosn c  rol  uprawy oliwek mog yby potwierdzi  dane palynologiczne: py ki
pochodz ce z ro lin tworz cych maki  powinny by  wypierane przez py ki oliwek. 
Tymczasem w po udniowej Argolidzie takie zjawisko w diagramach py kowych jest 
wyra nie widoczne dopiero w X-VII wieku p.n.e. (SHEEHAN 979: 46). W innych 
rejonach Grecji l dowej4 (Macedonia, Beocja, Messenia) znaczny wzrost ilo ci
py ków oliwki nast puje wcze niej, bo w okresie PH III B (XIV-XIII wiek p.n.e.)5.

Kwestia uprawy i udomowienia winoro li równie  stwarza pewne problemy. 
Najstarsze znaleziska pochodz  z wczesnego neolitu i nale  do form dzikich 
(RENFREW 982: 59, tab. 2. ), a pó niejsze po wiadczaj  stopniowe udomowienie 
i upraw . Jednak e jeszcze materia  z okresu WH Lerny stanowi mieszank  nasion 
ro lin dzikich i udomowionych (HOPF 962), podobnie jest w Tirynsie w pó niej-
szym okresie PH (KROLL 982). W diagramach py kowych nie odnotowuje si
znacz cego wzrostu udzia u winnej latoro li.

Dane botaniczne nie podwa aj  oczywi cie faktu wykorzystywania oliwek  
i winogron, sugeruj  jednak e, e by  mo e cz ciej wykorzystywano ro liny dziko 
rosn ce, a ich udomowianie by o procesem d ugotrwa ym. Ponadto wino i oliwa mo-
g y by  produktami luksusowymi, dost pnymi g ównie dla osób zamo niejszych czy 
o wy szym statusie spo ecznym. Mo liwe, e oliwa by a zwi zana g ównie z gospo-
dark  pa acow  – informacje o przechowywaniu du ych ilo ci tego produktu zosta y
odnotowane na archiwalnych tabliczkach (GODART 987, SHELMERDINE 985: 52).
Nale y równie  pami ta  o innych wiadectwach potwierdzaj cych wytwarzanie 
oliwy i wina, a przede wszystkim o rozpowszechnieniu si  naczy  s u cych do 
picia i przechowywania p ynów, których rol  po wiadcza nie tylko forma naczy ,
ale równie  analiza pozosta o ci organicznych (m.in. TYREE 2000, wraz z biblio-
grafi  tematu). Fragmenty myke skich naczy , zawieraj cych prawdopodobnie 
wonn  oliw , znajdowane s  tak e poza obszarem wyst powania kultury 
myke skiej. Ten cenny towar by  zapewne przedmiotem handlu (HASKELL 984).
Ogólnie mo na stwierdzi , e spektrum ro lin uprawianych w Argolidzie jest 
charakterystyczne równie  dla innych rejonów Grecji. Warte odnotowania jest 
natomiast pojawienie si  kilku nowych gatunków w epoce pó nego br zu. Zwraca 
uwag  fakt, e w materia ach botanicznych (w przeciwie stwie do innych róde
archeologicznych) nie jest widoczne du e znaczenie oliwki.

Hodowla i wykorzystanie zwierz t

Ogólny model hodowli zwierz t w Grecji zak ada dominuj ce znaczenie owiec  
i kóz (ok. 70% hodowanych zwierz t), znacznie mniejsz  rol wi  i do  znikome 
znaczenie hodowli byd a (HALSTEAD 98 ). Jednak od tego bardzo ogólnego 
schematu istnia y odst pstwa. W epoce br zu zarysowuje si  zró nicowanie mi dzy
poszczególnymi stanowiskami, zwi zane z doborem hodowanych gatunków i ich 
u ytkowaniem.

4 Na Krecie znacznie wcze niej – ok. 3900 roku p.n.e. (GENNET 982: 282). 
5 W Beocji py ki oliwki s  liczne ok. 3200 roku p.n.e., jednak pó niej ich ilo  znacznie zmniejsza si ,

a ponownie wzrasta ok. 250 roku p.n.e. (GRIEG, TURNER 974: 90- 93).
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Informacji dotycz cych hodowli we wczesnym br zie dostarczaj  szcz tki
pochodz ce z Lerny (GEJVALL 969: tab. 3) i Tirynsu (DRIESCH 990: tab. 5). Na 
obydwu stanowiskach w materia ach z okresu WH II rzeczywi cie przewa aj  ko ci
owiec i kóz (tab. 3), jednak nie jest to du a ró nica – szcz tki tych zwierz t
stanowi  ok. 45%6, natomiast ko ci wi  i byd a s  nieco mniej liczne. W Lernie 
pojawiaj  si  tak e os y, po raz pierwszy w Grecji. W kolejnej fazie tego okresu 
(WH III) nast puje wzrost liczby szcz tków byd a i zwierz ta te zajmuj  drugie 
miejsce (ok. 30%), nale y jednak zaznaczy , e udzia  poszczególnych gatunków 
jest do  wyrównany. Szcz tki konia datowane na ten okres, a pochodz ce
z Tirynsu, s  pierwszym potwierdzeniem wyst powania tych zwierz t na po udniu
Grecji.

Na okres H s  datowane ko ci zwierz t z Dolnego Miasta w Asine (MOBERG-
NILSSON 996: tab. 6). Przewa aj  tam szcz tki byd a, dalej lokuj  si  pozosta o ci
wi  i ma ych prze uwaczy (owiec i kóz). Nie stwierdzono wyst powania koni ani 

os ów. Nale y jednak zaznaczy , e zdo ano okre li  przynale no  gatunkow
jedynie ponad 30% szcz tków, co mo e zaburza  obraz (MOBERG-NILSSON 996:

). W Lernie w tym okresie udzia  gatunków by  wyrównany; nieznacznie prze-
wa a y winie, nieco mniej by o owiec i kóz oraz byd a, wyst powa y tak e konie. 

Na prze omie redniego i pó nego br zu w Tirynsie (okres wczesnomyke ski)
jest widoczny dalszy wzrost znaczenia byd a w tej osadzie. Tendencja ta zanika  
w okresie PH III B , ale powraca ju  w PH III B2 i utrzymuje si  a  do ko ca epoki, 
kiedy to ko ci byd a stanowi  a  4 .2% szcz tków (koniec PH III C). Zjawisko to 
jest skorelowane ze zmian  udzia u ma ych prze uwaczy, natomiast liczba szcz t-
ków wi  utrzymuje si  na do  sta ym poziomie ok. 20% (z wyj tkiem okresu PH 
III B ). Potwierdzona jest hodowla koniowatych. 

W Lernie w okresie PH I zwraca uwag  du e znaczenie wi  (ok. 40%), nieco 
wi cej by o jedynie owiec i kóz (43.9%), natomiast znaczniej mniej byd a ( 2.3%)7.
Zidentyfikowano tak e szcz tki os ów i koni. 

W Midei ponad po owa ko ci pochodz cych z okresu PH III B nale a a do 
ma ych prze uwaczy, pozosta e, w prawie równym udziale – do wi  i byd a (REESE

998: 277, GEJVALL 983: 5 ). Na tym stanowisku widoczna jest ró nica w porów-
naniu z pó niejszym okresem (PH III C), w którym by o wi cej ma ych prze uwa-
czy (prawie 70%). Stwierdzono tak e wyst powanie koni w obu tych okresach. 

Na wszystkich stanowiskach pojawiaj  si  szcz tki psów, jednak ich udzia  pro-
centowy (podobnie jak w przypadku koniowatych) jest niewielki. Znacznie mniejsza 
liczba ko ci tych zwierz t, w porównaniu z innymi gatunkami, wynika przede 
wszystkim z faktu, e konie i psy stosunkowo rzadko by y jedzone. Ich ko ci nie 
trafia y wi c mi dzy odpadki kuchenne i pokonsumpcyjne, które s  podstawowym 
materia em badawczym. 

Na podstawie tych danych jedynym ogólnym wnioskiem mo e by  stwierdzenie 
braku jednolitego modelu hodowli. Przyczyny tego zjawiska mog  by  ró ne:

6 Je li nie podano inaczej, rozk ad gatunkowy dotyczy szcz tków zwierz t domowych. 
7 Bior c pod uwag  minimaln  liczb  osobników (MNI) – jest to tylko 4,6%. 
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dostosowanie si  do odmiennych warunków rodowiskowych, niejednakowa mo li-
wo  wykarmienia zwierz t czy wreszcie ró ne „zapotrzebowanie” na zwierz ta
poszczególnych gatunków i wiadoma ich hodowla, co jest zwi zane z wykorzysta-
niem zwierz t. Na stan liczebny zwierz t ma te  wp yw mo liwo  ich pozyskiwa-
nia przez udomowianie – proces ten jest dobrze po wiadczony np. w Lernie  
w przypadku wini i byd a (GEJVALL 969: 2 , 29, tab. 3, 8). Istotna wydaje si
du a liczba ko ci byd a, wskazuj ca prawdopodobnie na dobrze rozwini t  hodowl ,
cho  nie mo na wykluczy , e cz  zwierz t by a importowana. Mo liwo  utrzy-
mywania stad byd a by a poddawana w w tpliwo  (m.in. HALSTEAD 98 ).

Na postawie szcz tków kostnych mo na próbowa  odtworzy  niektóre sposoby 
u ytkowania zwierz t. Niestety, niezb dne do tego dane (czyli dotycz ce wieku  
i p ci zwierz t) nie zawsze s  podawane w opracowaniach lub nie s  mo liwe do 
okre lenia. Jednak w przypadku Lerny (GEJVALL 969: 52, tab. 9) mo na mówi
o u ytkowaniu mi snym wi , co ogólnie jest podstawowym kierunkiem wykorzy-
stania tych zwierz t. Byd o dostarcza o mi sa, ale wa ne prawdopodobnie by o
tak e mleko krów oraz si a poci gowa. Wykorzystanie poci gowe potwierdzaj
szcz tki wo ów – kastrowanych samców, u ywanych do pracy w zaprz gu. Ma e
prze uwacze hodowano g ównie z my l  o mi sie i we nie.

W Asine przewa a o wykorzystanie przy yciowe byd a i ma ych prze uwaczy
(u ytkowanie mleczne, poci gowe i we niste), a winie dostarcza y mi sa (MOBERG-
NILSSON 996: 4- 5). W Tirynsie sytuacja wygl da a podobnie, du e znaczenie 
mia o prawdopodobnie mleko (DRIESCH 990: 97-99, tab. 8- 0). Natomiast miesz-
ka cy Midei hodowali zwierz ta przede wszystkim w celu pozyskania mi sa, cho
oczywi cie wykorzystywano je tak e do pracy (REESE 998: 28 -286, tab. 2-4). 

Organizacja rolnictwa 

Organizacja hodowli zwierz t i uprawy ro lin s  ze sob ci le powi zane.
Mo liwo  wykorzystania zwierz t do pracy, takiej jak orka czy transport, ma nie-
w tpliwy wp yw na form  gospodarki (intensywna i ekstensywna). Dla gospodarki 
ekstensywnej charakterystyczne jest to, e pola uprawne zajmuj  rozleg y obszar 
wokó  osady i droga do nich jest d u sza. Te niedogodno ci s  równowa one przez 
wykorzystanie zwierz t (jako si y poci gowej, do orki, jako juczne). Przy gospodar-
ce intensywnej pola znajduj  si  bli ej poszczególnych gospodarstw, a praca zwie-
rz t ma mniejsze znaczenie. W Argolidzie zwierz ta zacz to wykorzysta  jako si
poci gow  prawdopodobnie na pocz tku epoki br zu8 (LASZCZAK 2003: 32), w tym 
okresie wprowadzono te  prawdopodobnie ork  sprz ajn . Szcz tki kostne pocho-
dz ce za stanowisk argiwskich potwierdzaj  taki rodzaj u ytkowania zwierz t.

Z typem gospodarki wi zany jest równie  model osadnictwa; z gospodark  in-
tensywn czy si  osadnictwo rozproszone, a z ekstensywn  – skupione (HALSTEAD

987: 83). Badania prowadzone na po udniu Argolidy wykaza y, e osadnictwo 

8
 Ze stanowiska Tsungiza, po o onego w niedalekiej Koryntii, pochodz  figurki wyobra aj ce byd o
w jarzmach, co mo e by  potwierdzeniem wykorzystania tych zwierz t do pracy w zaprz gu; znaleziska 
s  datowane na okres WH II (PULLEN 992).



Orka na ugorze? 27

rozproszone dominowa o tam na pocz tku epoki br zu oraz w okresie pó nego
br zu, natomiast osadnictwo skupione przewa a o w okresie WH II i H (RUNNELS,
ANDEL 987). Zmiany te mog yby po rednio po wiadcza  równie  zmiany w orga-
nizacji rolnictwa. 

Zarówno z upraw , jak i hodowl  wi  si  kolejne dwie kwestie: wy ywienie
zwierz t oraz zapobieganie wyja owieniu ziemi. Zwierz ta gospodarskie dostarczaj
nawozu do u y niania gleby, jednak potwierdzenie archeologiczne stosowania 
nawo enia jest trudne. Uda o si  to wypadku Pseiry w pobli u Krety, gdzie stwier-
dzono stosowanie nawo enia ju  w epoce wczesnego br zu (BULL, BETANCOURT,
EVERSHED 999). Z terenu Argolidy nie ma adnych informacji na ten temat.

Inn  metod  zapobiegaj c  wyja owieniu ziemi jest ugorowanie. Nieuprawiane 
w danym roku pola mo na zaorywa , aby nie porasta y chwastami pozbawiaj cymi
gleb  cennej wilgoci i sk adników mineralnych. W przypadku suchego, gor cego
klimatu taki typ ugorowania nie jest korzystny – zaorana ziemia, pozbawiona 
ro linno ci, szybciej wysycha i ulega erozji (SARPAKI 992: 62). Jednak e w a nie ta 
metoda by a stosowana w czasach klasycznych (FORBES 976: 9). Dodatkow  wad
wydaje si  fakt, e pozbawione ro linno ci pola nie dostarczaj  paszy zwierz tom,
które trzeba wypasa  na odleglejszych terenach. Wed ug P. Halsteada (HALSTEAD

987: 79) takie rozdzielenie hodowli zwierz t od uprawy ro lin jest charakte-
rystyczne dla tradycyjnego rolnictwa rejonu Morza ródziemnego. Zwierz ta s
wyprowadzane na górskie pastwiska, a pola zaorywane i ugorowane. Nie wiadomo 
jednak, kiedy ta cecha pojawi a si .

Wydaje si , e korzystniejsze by o pozostawianie pól, aby zaros y ro linno ci .
Wtedy mog y s u y  jako pastwiska dla zwierz t, które jednocze nie u y nia y je. 
Jednak takie post powanie sprzyja rozwojowi chwastów, które pó niej zanieczysz-
czaj  upraw  zbó  i stanowi  dla nich konkurencj  (HALSTEAD 987: 82). By  mo e
du a ilo  chwastów wyst puj ca w materia ach z Tirynsu mog aby sugerowa  ten 
typ zagospodarowania ziemi. 

Kolejn  mo liwo ci  poprawienia jako ci ziem mog a by  uprawa na zmian
zbó  i ro lin str czkowych, które wzbogacaj  gleb  m.in. w azot. Zalet  tego syste-
mu jest fakt, e pola rokrocznie przynosi yby zysk, jednocze nie uprawa tych dwóch 
typów ro lin zmniejsza aby ryzyko kl ski g odu. Du y udzia  ro lin str czkowych w 
materia ach archeologicznych móg by przemawia  za stosowaniem takiego p odo-
zmianu.

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e obraz rolnictwa epoki br zu w Argolidzie 
nie jest jednoznaczny. Wa nymi procesami, jakie zachodzi y w tym okresie w po-
szczególnych osadach, by o wprowadzanie nowych gatunków ro lin i technik rolni-
czych, takich jak orka i wykorzystanie zwierz t do transportu. Uderzaj cy jest du y
udzia  ro lin str czkowych w materia ach oraz znacznie mniej uchwytne znaczenie 
oliwki i winoro li. W kwestii hodowli zwierz t zwraca uwag  przede wszystkim 
zró nicowanie modelu hodowli oraz wyst powanie du ych ilo ci szcz tków byd a,
wiadcz ce o rozwini tej hodowli tych zwierz t. Trzeba jednak zaznaczy , e
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badane materia y pochodzi y z zamo nych osad o istotnym znaczeniu. Niestety, 
trudno o jednoznaczne wnioski dotycz ce organizacji rolnictwa. Zapewne model 
zmienia  si , czego odzwierciedleniem mog  by  zmiany w sieci osadniczej. Nie 
ulega w tpliwo ci, e przemiany zachodz ce w rolnictwie, które stanowi o podsta-
wowe zaj cie ludno ci i dostarcza o rodków do ycia, warunkowa y rozwój tak e
innych dziedzin gospodarki. 

Tab. . Chronologia kultur l du greckiego9

OKRES  WCZESNOHELLADZKI (WH) 

 WH I 3600-ok. 2900 

 WH II ok. 2900-2570/24 0

 WH III 2570/24 0-2090/2050

OKRES REDNIOHELLADZKI ( H)

H 2090/2050 i pó niej

OKRES  PÓ NOHELLADZKI (PH) 

 PH I 600- 5 0/ 500

 PH IIA 5 0/ 500- 440

 PH IIB 440-ok. 390

 PH IIIA ok. 390- 370/ 360

 PH IIIA2 370/ 360- 340/ 330

 PH IIIB 340/ 330- 85/ 80

 PH IIIC 85/ 80- 65

9 Chronologia bezwzgl dna na podstawie WARREN, HANKEY 989.
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Tab. 2. G ówne gatunki ro lin uprawnych 0

WH PH

Lerna Tiryns Mykeny Midea

PSZENICA Triticum sp.     

samopsza Triticum monococcum 

p askurka Triticum dicoccum

Triticum aestivum, 
aestivum/compactum

Triticum spelta    

J CZMIE Hordeum sp.     

Hordeum distichum     

Hordeum vulgare

ZBO A

groch Pisum sp.    

groch siewny Pisum sativum

bób Vicia faba

wyka siewna Vicia sativa 

odmiana wyki Vicia ervilia 

groszek (l d wian) siewny Lathyrus
sativus

groszek/cieciorka Lathyrus/Cicer     

cieciorka Cicer arietinum

soczewica Lens esculenta syn.
culinaris

STR CZKOWE Leguminosa

oliwka Olea europaea 

winoro l Vitis sp. 

0 Na podstawie: Lerna – HOPF 962; Tiryns – KROLL 982; Mykeny – WACE 92 -23;. Midea – SHAY,
SHAY, KAPINGA 998.
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Tab. 3. Udzia  procentowy szcz tków zwierz cych

OOkkrreess SSttaannoowwiisskkoo BByydd oo OOwwccaa//KKoozzaa wwiinniiaa PPiieess KKoo OOssiioo

Lerna 2 .9 44.0 30.  3.2 - 0.3 
WH II 

Tiryns 22.6 46.  26.8 .  - - 

Lerna 30.7 34.9 30.5 3.58 - 0.2 
WH

WH III 
Tiryns 30.  42.4 25.9 .4 0.22

Lerna 28.5 32.5 34.  4.3  0.24 - 
H H

Asine3 34.8 26.9 3 . .4 - - 

Wczesno-
myke ski
( H/PH-PH
II/PH III A) 

Tiryns 39.4 32.3 26. .7 0.5 

PH I 2.3 43.9 40. 4 3.25 0.  0.3 

PH III 
Lerna

7.6 26.4 27.9 - 20.64 7.3

PH III B 26.4 40.0 32.0 0.5 .2

PH III B2 
Tiryns

35.0 40.8 2 .0 .3 2.0 

PH III B 26.  52.0 2 .9 x - - 

PH III B/C 20.7 52.4 26.9 - - - 

PH III C 

Midea5

8.8 69.3 .9 x x - 

PH III C 
wczesny

3 .3 46. 9.7 0.9 2.

PH III C 
rodkowy

38.8 37.2 2 .5 .2 .3

PH

PH III C 
pó ny

Tiryns

4 .2 26.2 9.4 0.8 2.5 

– dane z warstw niezaburzonych; 2 – udzia  koniowatych podano cznie; 3 – okre lono przynale no

gatunkow  mniej ni  po owy szcz tków; 4 – do rozk adu gatunkowego w czono prawie kompletny 

szkielet konia; 5 – w rozk adzie gatunkowym uwzgl dniono byd o, ma e prze uwacze, winie, odnoto-

wuj c jedynie wyst powanie psów i koni 

 Na podstawie: Lerna – GEJVALL 969; Tiryns – DRIESCH 990; Asine – MOBERG-NILSSON 996;
Midea – REESE 998.
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Tillage on fallow? Argive agriculture in Bronze Age 

ABSTRACT

Important changes, which occurred in Greek agriculture during the Bronze Age, 
were connected with the social-economic changes of that period. Archaeological 
material confirm, that new species had been introduced into growing and cultivation, 
also the model of using animals had been changing. Particularly important seem to 
have been the pod plants in a day life of Argolida citizens as well as incredibly well-
developed growing of cattle. However the uniform model of cultivation is absent.

(Transl. by A. Tomas) 
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Infrastruktura portów antycznego Koryntu 

Korynt by  jednym z najwi kszych miast staro ytnej Grecji. Szczyt swojej 
pot gi osi gn  w okresie archaicznym, g ównie dzi ki eksportowi wyrobów rze-
mie lniczych (przede wszystkim ceramiki) oraz handlowi prowadzonemu na wielk
skal . W VI wieku p.n.e. przewaga handlowa Koryntu musia a ust pi  miejsca 
wzrastaj cej pot dze ekonomicznej Aten . Korynt, po o ony pomi dzy dwiema 
zatokami: Korynck  i Saro sk , posiada  w staro ytno ci dwa porty: Lechajon
i Kenchreai2. Pauzaniasz tak oto wyja nia pochodzenie obu nazw: 

Korynckim przystaniom okr towym nadano nazwy od Lechesa i Kenchriasa, 
synów podobno Posejdona i Pejreny, córy Acheloosa. Natomiast w poemacie 
„Wielkie Eoje” Pejrene uchodzi za cór  Ojbalosa [...].3

Lechajon po o ony by  nad Zatok  Korynck , drugi z portów nad Zatok
Saro sk 4. Kenchreai (dzi  Kekhries) le a  km na wschód od centrum staro-
ytnego Koryntu i 4 km na po udnie od znajduj cego si  na Istmie sanktuarium 

Posejdona (tj. przy wschodnim kra cu dzisiejszego Kana u Korynckiego)5. By  to 
g ówny port Koryntu przez ca y V wiek p.n.e., a zapewne i wcze niej odgrywa
niebagateln  rol  w wymianie handlowej prowadzonej przez to miasto6. Port ten 
zosta  dwukrotnie zniszczony przez trz sienia ziemi (w latach 365 i 375 n.e.) oraz, 
by  mo e, przez najazd Awarów w VI wieku n.e.7 Oba porty czy a specjalna, 

 
Autor jest pracownikiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejszy artyku  powsta  w 

wyniku rozwini cia studiów nad zagadnieniem konstrukcji portowych w staro ytnej Grecji. Przedmiot ten 
by  tematem pracy licencjackiej Autora napisanej pod kierunkiem dr. T. Scholla, przedstawionej w 
Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w roku 200 .
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3 Pauz. II.2.3.
4 Gajewska, op.cit., p. 292.
5 R. Stillwell ed., The Princeton Encyclopedia of classical sites, Princeton 976, p. 446.
6 J. Wiseman, The Land of the ancient Corinthians [SIMA 50], Göteborg 978, p. 52. 
7 Stillwell, op.cit., p. 446. 
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wy o ona kamiennymi p ytami droga (diolkos), s u ca do przeci gania towarów 
i/lub statków przez Przesmyk Koryncki8. Szczególnie dobrze zachowa y si  falo-
chrony i nadbrze a portu Kenchreai, które by y widoczne jeszcze w XIX wieku9.
Badania archeologiczne prowadzone w tym miejscu od pocz tku lat sze dziesi tych
do roku 968 przez ekspedycj  Uniwersytetu Chicago i Uniwersytetu Indiany pod 
kierownictwem R. L. Scrantona 0 pozwoli y mi dzy innymi wykre li  plany mola 
wschodniego i zachodniego . Badania te odbywa y si  pod auspicjami American 
School of Classical Studies at Athens 2. Ju  po pierwszej kampanii okre lono
wst pnie po o enie, kszta t oraz rozmiary zarówno mola wschodniego, jak i za-
chodniego (fig. 1). Kolejne lata bada  portu przynios y weryfikacj  pewnych tez, 
szczególnie w przypadku wschodniego mola (fig. 2) 3.

Wed ug H. Gajewskiej owe falochrony i nadbrze a to jedna z nielicznych po-
zosta o ci greckich urz dze  portowych z czasów archaicznych 4. J. G. Hawthorne 
w swym artykule relacjonuj cym prace badawcze przeprowadzone na terenie portu 
w latach 963-64 stwierdza, e dotychczasowe prace wykopaliskowe nie ujawni y
adnych ladów urz dze  portowych, których greckie pochodzenie nie budzi oby

w tpliwo ci. Hawthorne doszed  do wniosku, e by  mo e w czasie, gdy Juliusz 
Cezar planowa  odbudow  Koryntu zniszczonego przez Lucjusza Mummiusza  
(w roku 46 p.n.e.), do swych planów w czy  tak e wschodni port miasta. Zaznacza 
jednak, e dotychczasowy stan bada  za o e  portowych pozwala jedynie na stwier-
dzenie faktu, i  wi kszo  z nich wydaje si  pochodzi  z okresu od II wieku p.n.e. 
Wed ug niego pomimo wszystko mo na jednak mówi , e cz  z nich to po prostu 
przebudowane lub odnowione konstrukcje greckie 5. W podobny sposób w swym 
artykule Kenchreai – Port Koryntu wypowiada si  na ten temat Z. Gansiniec 6.

Kenchreai po o ony by  w pó nocnej cz ci Zatoki Saro skiej i by  chroniony 
przez dwa cyple (od pó nocy i od po udnia) oraz dwa mola, pe ni ce zapewne 
równie  funkcj  falochronów 7. Ich konstrukcja by a bardzo prosta. Sk ada y si
z wrzuconych do morza ska , kamieni, gruzu oraz ziemi 8. Zachowane odcinki na-
wierzchni tych konstrukcji pozwoli y stwierdzi , e by a ona wy o ona p ytami
wapienia 9. Molo wschodnie bieg o prosto w kierunku po udniowym na odleg o

8 M.L. Bernhard, Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 989, p. 2.
9 J.G. Hawthorne, Kenchreai, Port of Corinth, Archaeology 8, 965, p. 9 - 92.
0 J.P. Delgado ed., Encyclopedia of Underwater and Maritime Archaeology, New Haven 997, p. 22 ;

informacje na temat bada  wykopaliskowych na terenie portu Kenchreai cf.: J.S. Shaw, Shallow-water
Excavation at Kenchreai, AJA 7 , 967, p. 223-23 .

 Hawthorne, op.cit., p. 9 - 92.
2 Ibidem.
3 Hawthorne, op.cit., p. 9 .
4 Gajewska, op.cit., p. 292. 
5 Hawthorne, op.cit., p. 200. 
6 Z. Gansiniec, Kenchreai – port Koryntu, Filomata 2 3, 967, p. 86.
7 N.H. Fowler, R. Stillwell, Corinth. Results of Excavations conducted by the American School of 

Classical Studies at Athens. Introduction, Topography, Architecture, Cambridge 932, p. l, 7 -72.
8 Hawthorne, op.cit., p. 97.
9 Gansiniec, op.cit., p. 8 .
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oko o 92 m20. Przy nadbrze u jego szeroko  wynosi a oko o 30 m, by potem 
stopniowo si  zmniejsza  do oko o 22 m i w ko cu przy szczycie mola osi gn
2.2 m2 . W tym miejscu znajdowa a si  platforma kszta tem zbli ona do prosto-

k ta22. Badacze przypuszczaj , e w a nie tam sta , wzmiankowany przez Pauza-
niasza w jego dziele W drówka po Helladzie, wykonany z br zu pos g Posejdona23.
Przedstawienie tego  pos gu widnieje na awersie monet Antoninusa Piusa (fig. 3),
które – wed ug zgodnej opinii numizmatyków badaj cych problem przedstawie
architektury na monetach – ukazuj  w a nie Kenchreai. Na monetach tych widnieje 
tak e przedstawienie dwu wi ty  zbudowanych na kra cach jednego i drugiego 
mola24. Molo wschodnie znajduje si  w chwili obecnej poni ej powierzchni wody25.

Molo zachodnie biegnie na po udniowy wschód na dystansie 82.2 m. Nast pnie
skr ca na wschód i biegnie w tym kierunku na d ugo ci tak e 82.2 m. Z. Gansiniec 
uwa a, e molo zachodnie w ca o ci znajduje si  pod powierzchni  wody i w 
miejscu, w którym czy o si  z nadbrze em, jego powierzchnia jest oko o 2 m pod 
wod . Najdalej wysuni ty kraniec tego mola znajduje si  obecnie oko o 5 m pod 
powierzchni  wody26. J. G. Hawthorne, relacjonuj c badania tej konstrukcji 
przeprowadzone w roku 963, nie poda  dok adnych wymiarów za o enia, ale 
zaznaczy , e molo rozszerza o si  przy brzegu. Po pó nocnej stronie znajdowa  si
ci g du ych, prostok tnych budynków zwróconych frontem do drogi biegn cej po 
po udniowej stronie mola. Zdaniem Hawthorne’a by y to magazyny portowe27. Ten 
blok magazynów rozci ga  si  na d ugo ci oko o 200 m. Inne budowle o podobnym 
charakterze odkryto tak e w pó nocno-zachodnim rejonie portu. Wzniesione by y
w pobli u obszernego nadbrze a i skierowane frontem do niego28.

O drugim z portów Koryntu tak wiele powiedzie  nie mo na, poniewa  na jego 
terenie nigdy nie przeprowadzono bada  archeologicznych. Po o ony by  oko o
2.5 km na pó nocny wschód od miasta29. Lechajon i Korynt, podobnie jak Ateny  
i Pireus, po czone by y ze sob  d ugimi murami obronnymi30.

Wzmiank  o nich znale  mo na w dziele Historia grecka autorstwa
Ksenofonta:

20 Hawthorne, op.cit., p. 97.
2  Gansiniec, op.cit., p. 80.
22 Ibidem.
23 W Kenchreai jest wi tynia Afrodyty i kamienny pos g bogini. Ju  poza t wiatyni , na molo 

wrzynaj cym si  w morze stoi z br zu Posejdon. Drugie wysuni te rami  portu mie ci przybytki 
Asklepiosa i Izydy. (Pauz. II.2.3).

24 Zagadnieniem wykorzystywania nadbrze nych miejsc kultu jako wskazówek w nawigacji terestrycznej 
zaj  si  S. Ducin: S. Ducin, Sztuka nawigacji w staro ytnej Grecji i w Rzymie, Lublin 997, p. 34-
55; o roli wi ty  usytuowanych na molach Kenchreai cf.: ibidem, p. 4 - 42.

25 Hawthorne, op.cit., p. 97.
26 Gansiniec, op.cit., p. 80.
27 R.L. Scranton, E.S. Ramage, Investigations at Kenchreai, 963, Hesperia 33, 964, p. 38.
28 Stillwell, op.cit., p. 446. 
29 Ibidem.
30 Wiseman, op.cit., p. 87. 
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Pasimelos i Alkimenes, przeprawiwszy si  przez potok górski, porozumieli si  z 
polemarchem lacedemo skim Praksitasem, który w a nie wtedy ze sw  mor  sta  na 
stra y w Sikyonie, i o wiadczyli mu, e s  w stanie umo liwi  mu wkroczenie  
w obr b murów ci gn cych si  w dó  a  do portu Lechaion.3

W innym miejscu tego samego dzie a Ksenofonta znajduje si  równie  inna 
wzmianka dotycz ca poruszanego zagadnienia:

Zgin li tak e Beotowie postawieni na stra y w porcie, jedni na murach, inni na 
dachu stoczni, na który si  schronili.32

Miejsce staro ytnego portu nawet jeszcze w latach siedemdziesi tych XX 
wieku by o nies ychanie atwe do identyfikacji. Mimo i ladów po antycznym 
mie cie portowym nie by o ju  wida , to basen portowy – cho  p ytki, zamulony  
i bezu yteczny – mo na by o rozpozna  bez trudu. Poza samym basenem portowym 
widoczne by y tak e dwie ha dy ziemi wydobytej w trakcie jego kopania lub w cza-
sie pog biania go. Ziemia ta mog a równie  pochodzi  z kana u wykopanego w celu 
po czenia sztucznego basenu portowego z morzem33. ciany tego kana u wzmoc-
niono blokami porosu. J. W. Shaw, który bli ej zaj  si  problematyk  tej konstruk-
cji, stwierdzi , e prawdopodobnie pochodzi ona dopiero z II wieku n.e., ale nie ma 
co do tego stuprocentowej pewno ci, a w zwi zku z tym mog a by  ona wcze niej-
sza. Zatopione w wodzie przetrwa y do naszych czasów tak e fragmenty antycznego 
nadbrze a portu w Lechajonie. S  to jednak g ównie pojedyncze bloki porosu34.

W staro ytno ci jeden z g ównych morskich szlaków handlowych ze wschodu 
na zachód bieg  wokó  Peloponezu35. Jego odcinek pomi dzy Kiter  a przyl dkiem
Malea cieszy  si  wybitnie z  s aw 36. Zapewne dzia o si  tak za spraw  zjawiska 
wyst puj cego w tym rejonie w lipcu i sierpniu. Wtedy to nast puje po czenie
falowania wody, które wywo ane jest wiatrami etezyjskimi wiej cymi z pó nocy,  
z lokalnym pr dem morskim37. Reminiscencj  tego zjawiska jest by  mo e fragment 
Odysei Homera:

Lecz pr d morski p yn cych oko o Malei, 
To  Borej – jak nas schwyc , tak w przeciwn  stron
Od Kyterów odrzuc .38

3  Xen., IV.4.7.  
32 Xen., IV.4. 2.
33 Fowler, Stillwell, op.cit., p. 95. 
34 Wiseman, op.cit., p. 88. 
35 Ducin, op.cit., p. 85. 
36 Wiseman, op.cit., p. 45. 
37 Ducin, op.cit., p. 28. 
38 Homer, IX.82-84.  
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Ponadto, wed ug T. oposzki dodatkowym niebezpiecze stwem czyhaj cym na 
statki w tym rejonie mogli by  i byli (przynajmniej w okresie rzymskim) piraci. 
Przyl dek Malea na po udniowych kra cach Peloponezu nazwany by  przez staro-
ytnych piratów „Z otym Przyl dkiem”. Wrzyna  si  on w morze daleko na po udnie

i stanowi  doskona y punkt do przygotowania zasadzki i wypadu na statki egluj ce
z bogatych portów wschodnich ku Grecji i wybrze om Italii39. Sw  tez  T. oposzko
opiera na przekazie Lucjusza Anneusza Florusa:

Najpierw pod wodz  Izydorusa uprawiali rozbój zadawalaj c si  pobliskim 
morzem mi dzy Kret , Cyren , Achaj  i Zatok  Malijsk , któr  ze wzgl du na 
obfito upów sami nazwali z ot .40

O piratach dzia aj cych w tym rejonie pisa  tak e Polibiusz:

S ysz c zatem, e odzie Skerdilaidasa ko o Malei uprawiaj  rozbój morski i 
wszystkich kupców traktuj  jak nieprzyjació  [...].4

By  mo e ju  wcze niej miejsce to cieszy o si  z  s aw  m.in. dzi ki piratom,  
a jak wiadomo, ich proceder w staro ytno ci by  jednym z najbardziej powszech-
nych zjawisk w egludze42. Nale y jednak pami ta , e cech  charakterystyczn
piractwa okresu archaicznego by  fakt, e g ównym celem ataków pirackich by y
wybrze a i znajduj ce si  tam porty oraz miasta, a nie statki przewo ce cenne 
towary43.

Przesmyk Koryncki mierzy  mniej ni  40 stadiów szeroko ci (oko o 7.  km)  
i Koryntyjczycy panuj cy nad tym terytorium musieli zdawa  sobie spraw  z faktu, 
e je li b d  mogli oferowa  drog  alternatywn  dla niebezpiecznej eglugi wokó

przyl dka Malea, ich pot ga znacznie wzro nie44. Oprócz wzgl dów bezpiecze stwa
du e znaczenie móg  mie  fakt, e op ywanie Peloponezu w drodze ze wschodu na 

39 T. oposzko, Staro ytni piraci Morza ródziemnego, Lublin 994, p. 53.
40 Florus Lucius Annaeus, Zarys dziejów rzymskich, I. Lewandowski trad., Wroc aw 973, 2.II.4 .
4  Pol. V. 0 . .
42 J. Korpanty, Rozbój morski w staro ytno ci, Gdynia 969, p. 5; cf.: Tukid. I.4-5: Dawni bowiem 

Hellenowie i ci spo ród barbarzy ców, którzy mieszkali nad morzem i na wyspach, skoro zacz li
cz ciej na okr tach do siebie dociera , zaj li si  korsarstwem. Wodzami tych wypraw by y jednostki 
mo ne, które podejmowa y je dla zysku osobistego i w celu zapewnienia biednym rodków utrzymania. 
Napadaj c na miasta otwarte i za o one na sposób wsi – grabili je i st d czerpali g ówne rodki do 
ycia. Zaj cie to nie przynosi o adnej ujmy, a raczej nawet troch  s awy. wiadczy  o tym mog  i 

dzisiaj jeszcze ci mieszka cy l du sta ego, dla których chlub  jest zr czne wykonywanie tego rzemios a,
jak równie  i dawni poeci, u których ludzie stale w jednakowy sposób zapytuj  przyje d aj cych, czy 
nie s  korsarzami; dowodzi to, e ani zapytywani nie uwa aj  tego zaj cia za haniebne, ani pytaj cy
nie chc  tamtych obrazi . Cf.: Homer, III.69-74: Teraz wolno mi spyta  przyby ych tu go ci, / Kto s  – 
bo ju  podjedli sobie do syto ci. / Mówcie, co wy za jedni? Sk d morzem p yniecie? / Czy dla handlu, 
czyli te  b dzicie po wiecie, / Ot tak sobie, otrzyki, postrach tych wybrze y, / Nara aj c g owy w asne
dla grabie y? Cf.: Homer, IV.83-93; IX.39-43; XIV.23 -234.

43 Z. Skrok, wiat dawnych piratów, Warszawa 998, p. 7.
44 Wiseman, op.cit., p. 45. 
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zachód lub z zachodu na wschód wyd u a o podró rednio o 8- 0 dni45. Sytuacj  t
postanowi  wykorzysta  tyran Koryntu Periander i kaza  wykopa  kana cz cy
zatoki Saro sk  i Korynck . Jednak jego plany spe z y na niczym46. Powsta  wi c
diolkos.

By a to droga s u ca do przeci gania przez Przesmyk Koryncki statków i/lub 
adunków. B. Gerster, który jako pierwszy z badaczy zwróci  uwag  na funkcj  tego 

za o enia, twierdzi  w swym artykule zatytu owanym L’Isthme de Corinthe, e droga 
ta w g ównej mierze s u y a do transportu towarów. Je eli przewo ono statki, to jego 
zdaniem by y to raczej jednostki o ma ym tona u, a te o wi kszej wadze pokony-
wa y t  tras  jedynie w wyj tkowych sytuacjach47.

N. M. Verdelis nie zgadza si  z twierdzeniem Gerstera, uwa aj c, e przez diol-
kos przeci gano statki na pewnego rodzaju platformie zaopatrzonej w ko a48. Aby 
tego dokona , trzeba by o za adowa  statek na ow  platform , co wymaga oby urz -
dzenia, przy pomocy którego by oby to mo liwe. N. M. Verdelis twierdzi, e istnieje 
konstrukcja, która mog a s u y  do tego celu. Jest to kamienna platforma o 
szeroko ci 0 metrów, znajduj ca si  przy zachodnim ko cu diolkosu, nad brzegiem 
Zatoki Korynckiej49. Wed ug R. M. Cook’a by o to raczej miejsce, gdzie sta uraw
u atwiaj cy roz adunek i za adunek wyj tkowo ci kich towarów50. J. Wiseman 
uwa a, e konstrukcja mog a s u y  zarówno w jednym, jak i w drugim celu5 .

Podobnego za o enia nie odkryto jednak od strony Zatoki Saro skiej. Fakt ten 
N. M. Verdelis t umaczy mo liwo ci  destrukcji tego typu platformy w trakcie prac 
zwi zanych z budow  Kana u Korynckiego, kiedy to znaczne partie diolkosu zosta y
nieodwracalnie zniszczone. Informacje o zniszczeniu pewnych odcinków tej drogi  
w trakcie prac zwi zanych z budow  kana u w latach 88 - 893 podaje równie
J. Wiseman52. Aby móc przeprowadzi  tak  operacj , zarówno przy wschodnim, jak 
i zachodnim kra cu drogi musia oby by  dostatecznie g boko. Zdaniem N. M. 
Verdelisa g boko  tych miejsc by a w staro ytno ci na tyle du a, e mo na by o
wykona  tak  operacj 53.

R. M. Cook uwa a, e istnia a mo liwo  transportu statków przy pomocy diol-
kosu, ale zwraca uwag  na fakt, e nie mog y to by  jednostki o zbyt du ej wadze. 
Do takiego wniosku doszed  on, analizuj c dwa teksty dotycz ce transportu okr tów
wojennych przy u yciu tej e drogi54. Tukidydes w swym dziele Wojna peloponeska 

45 B. Gerster, L’Isthme de Corinthe, BCH 8, 884, p. 225.
46 Ibidem, p. 227; o planach Periandra wzmiankuje Diogenes Laertios: Od Periandra pochodzi sentencja: 

Wysi ek mo e wszystko. On te  zamierza  przekopa  Przesmyk Koryncki. (Diogenes Laertios, ywoty i 
pogl dy s ynnych filozofów, I. Kro ska et al. trad., Warszawa 982, I.99.

47 Gerster, op.cit., p. 226. 
48 N.M. Verdelis, Der Diolkos am Isthmus von Korinth, AM 7 , 956, p. 54. 
49 Ibidem.
50 B.R. MacDonald, The Diolkos, JHS 06, 986, p. 94- 95.
5  Wiseman, op.cit., p. 45. 
52 Ibidem.
53 Verdelis, Der Diolkos..., op.cit., p. 54. 
54 MacDonald, op.cit., p. 9 .
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opisywa , e w roku 4 2 p.n.e. przeci gano przez przesmyk triery55, a wed ug
Polibiusza w roku 2 7 p.n.e. nie robiono tego z penterami. Polibiusz pisze jednak, e
mimo i  nie przeci gano penter, to transportowano hemiole oraz jeszcze mniejsze od 
nich jednostki56. Cho  pentery mia y rozmiary bardzo zbli one do rozmiarów trier, 
by y od nich ci sze i zapewne dlatego nie zdecydowano si  na ich transport przez 
przesmyk. Hemiole, okr ty o wadze i wymiarach jeszcze mniejszych od trier, 
przeci gano jednak bez przeszkód57. Waga statku lub okr tu by a wi c by  mo e
kryterium, na podstawie którego decydowano si  na przewóz jednostki przy u yciu
diolkosu58. Je eli jednak przyjmie si  za o enie, e droga ta powsta a dla transportu 
tylko towarów i pocz tkowo by a u ywana jedynie w tym celu, to rozwa ania – czy 
tona  jednostki p ywaj cej by  kryterium doboru statków do transportu przez 
diolkos, czy te  nie – s  pozbawione racji bytu. Zdaniem R. M. Cook’a w a nie taki 
cel przy wieca  budowniczym diolkosu. Twierdzi on tak e, i  na podstawie przepro-
wadzonych studiów problemu mo na stwierdzi , e a  do roku 428 p.n.e. przez 
przesmyk przeci gano wy cznie towary. Potem, mimo e w sytuacjach wyj tko-
wych u ywano diolkosu do transportu okr tów wojennych, nigdy nie dosz o do 
upowszechnienia przewozu t  drog  statków handlowych. Zapewne wynika o to  
z ró nic konstrukcyjnych pomi dzy okr tami wojennymi i statkami handlowymi. 
D ugie, w skie i lekkie triery o niskim poziomie zanurzenia by y znacznie lepiej 
przystosowane do tego typu operacji ni  masywne statki handlowe o du ym pozio-
mie zanurzenia. W przypadku statku handlowego do wagi samej jednostki nale a o-
by jeszcze doda  mas  jego adunku. Praktyka wyci gania okr tów wojennych na 
brzeg i przeci gania ich nawet w g b l du by a Grekom powszechnie znana59.
Po wiadcza j  wiele przekazów ród owych, takich jak ten, autorstwa Herodota:

[…] poniewa  ci, którzy pierwsi op ywali Atos, ponie li straty, czyni  Kserkses 
mniej wi cej od t*rzech lat przygotowania dotycz ce tej góry. Mianowicie ko o
Elajus na Chersonezie sta y na kotwicy trójrz dowce; nadp ywali nimi wszelacy 

55 Lacedemo czycy […] przyj li Lesbos do zwi zku. Planuj c najazd na Attyk  polecili obecnym sprzy-
mierze com szybko uda  si  na Istm z dwiema trzecimi swych kontyngentów i sami tam pierwsi 
przybyli; przygotowali równie  machiny do transportu okr tów z Koryntu na morze ate skie, by 
zaatakowa  Attyk  równocze nie od morza i od l du. (Tukid. III. 5); Zaraz z pocz tkiem lata, wobec 
tego e Chioci nalegali na wys anie okr tów, a l kali si , eby Ate czycy nie dowiedzieli si  o uk adach
(wszystkie te poselstwa sprawowano tajnie), Lacedemo czycy wyprawiaj  do Koryntu trzech 
Spartiatów z rozkazem, aby jak najszybciej przetransportowali okr ty przez Mi dzymorze Korynckie z 
Zatoki Korynckiej do Saro skiej […]. Sprzymierze cy zebrani w Koryncie postanowili po naradzie 
najpierw podj  wypraw  na Chios […]. Postanowili te  najpierw przewie  przez mi dzymorze tylko 
po ow  okr tów […]. Stosownie do postanowienia od razu przewie li dwadzie cia jeden okr tów.
(Tukid. VIII.7-8). 

56 Filip przybywszy za pó no, eby zasta  jeszcze odzie Ilirów, zawin  do Kenchreai, sk d wys a  kryte 
okr ty z poleceniem, eby doko a Malei po eglowa y ku Aigion i Patrai; reszt  za  statków kaza  przez 
Istmos przeci gn  do Lechajon, gdzie wszystkie mia y stan  na kotwicach. (Pol. V. 0 .4).

57 MacDonald, op.cit., p. 9 .
58 Ibidem.
59 Ibidem, p. 9 - 92.



Marcin Matera 44

ludzie zaci gni ci do wojska, którzy pod batem musieli wykopywa  ziemi  i na 
zmian  szli do pracy; kopali te  ci, którzy mieszkali doko a Atos.

Po dojrza ej rozwadze dochodz  do przekonania, e to pycha kaza a Kserkse-
sowi ten kana  wykopa , by móg  pokaza  sw  pot g  i zostawi  po sobie pomnik. 
Mimo e bez adnego trudu da oby si  przeci gn  okr ty przez mi dzymorze, kaza
wykopa  kana  morski tak szeroki, e dwa trójrz dowce, pop dzane wios ami, mog y
równocze nie przeze  przejecha .60

Niczego takiego nie mo na jednak powiedzie  w odniesieniu do statków 
handlowych. Nale a oby wi c chyba odrzuci  twierdzenie N. M. Verdelis’a, e przez 
diolkos transportowano towary i statki praktycznie bez adnych ogranicze , a przy-
zna  racj  B. Gerster’owi i R. M. Cook’owi. Wtedy podró  wiod ca doko a Pelopo-
nezu wymaga a tylko jednego statku, a przebiegaj ca przez przesmyk – a  dwu. 
Wbrew pozorom nie by  to taki du y problem, gdy we mie si  pod uwag , e prze-
wo one towary trafia y zapewne do jednego z dwu korynckich portów, gdzie nie 
brakowa o przedsi biorczych kupców i armatorów. Dla kupców zawsze istnia a
(cz sto przez Greków praktykowana) mo liwo  odsprzedania przewo onych
towarów w Lechajonie lub Kenchreai. Je eli kto  transportowa  np. budulec, który 
nie by  na sprzeda , móg  zawrze  umow  z armatorem, którego statek p yn  do 
jednego z tych portów, nast pnie materia  roz adowa , przewie  po diolkosie na 
drug  stron  Istmu, a tam zawi za  kolejn  umow  na rejs do miejsca jego przezna-
czenia6 .

Badania archeologiczne diolkosu rozpocz to w roku 956 i trwa y do roku 
959. Prowadzone by y przez pracowników Greckiego Serwisu Archeologicznego62.

Pozwoli y one ustali  bardzo prawdopodobn  tras  przebiegu diolkosu niemal na 
ca ej jego d ugo ci (fig. 4) oraz lepiej pozna  jego szczegó y konstrukcyjne.

Diolkos by  kamienn  drog , której powierzchni  tworzy y wielkie, prostok tne
bloki porosu. W jej zachodniej cz ci wymiary p yt porosu wynosz : d ugo  0.60-
.20 m, szeroko  oko o 0.60 m, grubo  0.35-0.42 m63.

D ugo  tej drogi by a zapewne troch  wi ksza ni  szeroko  przesmyku 
(wynika o to z faktu, e nie bieg a ona idealnie prosto) i wynosi a oko o 7.5 km64. Jej 
szeroko  waha a si  w zale no ci od miejsca od 3.5 m do 5 m65.

Droga ta bieg a po pewnego rodzaju nasypie, którego wysoko  w cz ci
wschodniej wynosi a .20 m, a w zachodniej 0.43 m. Prawdopodobnie pochy o  ta 
mia a u atwia  odp yw wody deszczowej, a sam nasyp – zwi ksza  wytrzyma o

60 Her. VII.22, 24. 
6  MacDonald, op.cit., p. 92- 93.
62 N. Verdelis, Die Ausgrabungen des Diolkos während der  Jahre 957/59, AM 73, 958, p. 40.
63 Verdelis, Der Diolkos..., op.cit., p. 53.
64 Bernhard, Sztuka..., op.cit., p. 2.
65 A. Turkanik, Korynt, Nowy Filomata 3, 999, p. 42.
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konstrukcji66. We wschodniej cz ci nasyp zosta  wykonany z grubego wiru i gruzu 
pomieszanego z piachem morskim, a w zachodniej wy cznie z piachu67.

Na powierzchni diolkosu widoczne s  dwie równoleg e koleiny oddalone od 
siebie o .5 m. Zdaniem N. M. Verdelisa powsta y one na skutek eksploatacji 
za o enia68. Jedynie w miejscach, w których diolkos zmienia  kierunek, koleiny 
zosta y wykonane celowo69. Wyci to je w blokach porosu, aby zapobiec wykoleje-
niom platformy, na której jego zdaniem transportowano nie tylko towary, ale 
równie  statki70. Pomimo tego typu zabiegów zdarza y si  przypadki wypadni cia
platformy z toru jazdy, o czym maj wiadczy lady du o p ytszych kolein 
odbiegaj ce w bok od g ównego kierunku, wytyczonego przez koleiny o wi kszej
g boko ci7 .

Mniej wi cej w po owie d ugo ci diolkosu, w miejscu, w którym zatacza on uk,
na jego powierzchni odkryto dwa szeregi murków (tak e wykonanych z porosu), 
które tworzy y rodzaj niewysokich ramp. Konstrukcja ta nie zachowa a si  w ca o ci
do naszych czasów, co stwierdzono dzi ki spostrze eniu, e tam, gdzie s  rampy, nie 
ma kolein. Na tej podstawie uda o si  odtworzy  ich d ugo , a tak e stwierdzi , e
nie by a to konstrukcja pó niejsza, dobudowana z powodu uszkodze  powierzchni 
drogi powsta ych w trakcie jej eksploatacji72.

Mo na by przypuszcza , e w tym miejscu nast powa a „mijanka” platform 
transportuj cych, gdyby nie fakt, e odleg o  pomi dzy rampami jest zbyt ma a73.
Sugestie, e konstrukcja ta mia aby s u y  do naprawiania okr tów uszkodzonych 
podczas ich przewo enia, wydaj  si  by  bezpodstawne, poniewa  w takim przy-
padku jej po o enie w rodkowej cz ci drogi nie mia oby sensu. Prawdopodobnie 
mia a ona u atwia  prowadzenie platformy transportuj cej po uku, który diolkos 
zatacza w tym miejscu. Rampa znajdowa aby si  wtedy pomi dzy jej ko ami. Druga 
rampa wed ug N. M. Verdelisa by a potrzebna, by zmniejszy  do minimum dzia anie
si  od rodkowych, które mog yby spowodowa  wykolejenie platformy. Post powano
wi c w nast puj cy sposób: gdy przeci gano platform  z zachodu na wschód (czyli 
pokonuj c niewielk  ró nic  poziomów), wybierano ramp  o mniejszym uku, a gdy 
pokonywa a ona drog  w drug  stron  – o uku wi kszym74.

Istnia y jedynie trzy sposoby, które mog y by  zastosowane do poruszania plat-
formy, tj. si a zwierz ca lub ludzka, albo jedna z nich wspomagana przez maszyny. 
Pierwsz  mo liwo  nale y wykluczy , poniewa  na powierzchni bloków porosu nie 
odkryto ladów kopyt, które zwierz ta z pewno ci  pozostawi yby na materiale tej 
twardo ci. U ycie do tego celu maszyn tak e nie wydaje si  mo liwym ze wzgl du

66 Ibidem, p. 54. 
67 Ibidem, p. 53. 
68 Ibidem, p. 54. 
69 Verdelis, Die Ausgrabungen..., op.cit., p. 4 .
70 Ibidem, loc.cit.
7  Verdelis, Der Diolkos..., op.cit., p. 54. 
72 Verdelis, Die Ausgrabungen ..., op.cit., p. 40; N. M. Verdelis nie podaje jednak ca kowitej d ugo ci

tych e ramp. 
73 Ibidem.
74 Ibidem, p. 4 .
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na d ugo  diolkosu i jego wyj tkowo nieskomplikowan  konstrukcj . Maszyny 
takowe, gdyby istnia y, musia yby by  doprawdy ogromne i bardzo skomplikowane. 
Archeolodzy badaj cy diolkos nie odkryli adnych ladów, które wskazywa yby na 
ich istnienie. Pozostaje wi c si a ludzka. Najprawdopodobniej dostarczali jej niewol-
nicy. Ci gn c platform , zapewne kroczyli oni po dwu glinianych drogach, biegn -
cych z obu stron diolkosu i po wiadczonych archeologicznie75. J. Wiseman uwa a,
e drogi te s u y y do transportu l ejszych adunków w celu zmniejszenia ruchu na 

jednokierunkowej drodze kamiennej. Jego zdaniem musia  istnie  jaki  system syg-
nalizacji wietlnej, który zapobiega by spotkaniom transportu ci gni tego z Lecha-
jonu i przewo onego z Kenchreai76.

Budowa diolkosu datowana jest przez archeologów greckich na koniec VII lub 
pocz tek VI wieku p.n.e., co w przybli eniu odpowiada oby panowaniu w Koryncie 
Periandra. Dba  on o rozwój handlu prowadzonego przez Korynt i musia  zdawa
sobie spraw  z wyj tkowo dogodnego po o enia miasta i zalet p yn cych z posia-
dania dwu portów po obu stronach przesmyku77.

Skróty u yte w artykule 

Her.  
Herodot, Dzieje, S. Hammer trad., vol. 2, Warszawa 959.

Homer
Homer, Odyseja, L. Siemie ski trad., Wroc aw 975.

Pauz.
W wi tyni i w micie. Z Pauzaniasza W drówki po Helladzie,
J. Niemirska-Pliszczy ska trad., vol. 2, Wroc aw 973.

Pol.
Polibiusz, Dzieje, S. Hammer trad., vol. , Wroc aw 957.

Tukid.  
Tukidydes, Wojna peloponeska, K. Kumaniecki trad., Warszawa 953.

Xen.
Ksenofont, Historia grecka, W. Klinger trad., Wroc aw 958.

75 Ibidem, p. 42.
76 Wiseman, op.cit., p. 45. 
77 Verdelis, Der Diolkos..., op.cit., p. 59; w polskiej literaturze rozpowszechniony jest pogl d, e diolkos 

powsta  za czasów panowania Kypselosa, cf.: Bernhard, Sztuka..., op.cit., p. 2.



Infrastruktura portów... 47

Infrastructure of ports in ancient Corinth  

ABSTRACT

The article tries to sum up all the accessible information about both ports of 
ancient Corinth and the road between them (so called diolkos), used for drawing 
goods and/or ships. Owing to archaeological research, the diolkos and the port 
Kenchreai on the Saronic Gulf is quite well recognized. Restings of the ancient 
port in Lechaion haven’t been investigated by archaeologists, thus only the size 
and shape can be defined. 

(Transl. by A. Tomas)
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Fig. 1. Kenchreai, wst pny plan portu (za: R.L. Scranton, E.S. Ramage, Investigations at Kenchreai, 
1963, Hesperia 33, 1964, p. 74, fig. 1) 
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Fig. 2. Kenchreai, plan portu (za: J.G. Hawthorne, Port of Corinth, Archaeology 18, 1965, p. 192) 
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Fig. 3. Moneta Antoninusa Piusa z portem w Kenchreai przedstawionym na rewersie (za: J.G. Hawthorne, 
Port of Corinth, Archaeology 18, 1965, p. 200) 

Fig. 4. Trasa diolkosu, opracowa  M. Matera (za: N.M. Verdelis, Der Diolkos am Isthmus von Korinth,
AM 71, 1956, p. 56-57) 


