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Agata A. Kluczek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

(Nie)moc obrazów? Moneta świadkiem czasów pomyślności 
i czasów kryzysu Cesarstwa Rzymskiego

W jednej z pierwszych encyklopedii dających sumę wiedzy o świecie i jego 
elementach, pióra Izydora z Sewilli (ok. 560-636), „Etymologiarum sive 
originum libri xx", zapisano: „in nomismale tria quacrunlur: melallum. 
figura et pondus. Si ex his aliquid defuerit nomisma non erif' (lsid., Orig. 
16.18.12). Wśród tak zdefiniowanych składników' numizmatu dwa - melal
lum i pondus - najłatwiej, ale też najbardziej precyzyjnie mogą odpowiadać 
na pytania o stan państwa, jego fazę pomyślności lub kryzysu. Zwłaszcza 
w odniesieniu do regularnie emitowanej monety analizy jakości metalu, 
z którego ją wykonano: niska lub wysoka, także wartość wagowa monely- 
odpowiadająca standardom lub w stosunku do nich zaniżona - jak również 
generalnie wysokie albo niskie normy tej monety, mogą dać interesujące 
wyniki. Te zaś pomogą określić kondycję państwa sytuowaną w płaszczyźnie 
poi ityczno-ckonomicznej.

Również w ostatnim wskazanym wyżej składniku numizmatów, czyli 
wyobrażeniu1, można dostrzec refleks tego, co właściwe konkretnemu okre
sowi dziejów rzymskich. Przynajmniej w pewnym stopniu wyobrażenie na- 
monetne jest adekwatne do ówczesnej sytuacji polityczno-społecznej, a jak 
treści w nich zamieszczane rzucają światło na zdarzenia polityczne, proble
my społeczne i ekonomiczne, kwestie ideologiczne, religijne, relacje między 
centrami władzy a różnymi grupami rozproszonymi po obszarze Imperium, 
tak również - wydaje się - powinny odbijać jego stan, czyli owe tytułowe: 
pomyślność oraz kryzys. Rozmaitość wyobrażeń rewersowych wyłaniająca 
się z nawet pobieżnego przeglądu opracowań katalogowym mcnnictwa 
rzymskiego daje podstawę do takich przypuszczeń. W niniejszym artykule 
rozpatruję ów związek wyobrażenia rewersowego ze stanem państwa, 
a także rozważam czytelność i jednoznaczność takiego źródła informacji. 
Oczywiście nie da się tu pominąć inskrypcji, którym owe wyobrażenia

’ Tak ów trzeci składnik (figura) rozumieją również np M Caccamo Caltabiano. II sig
nifícalo delle immagini. Codice e immaginario della moneta antica. Reggio Calabria 2007, 
s. 19-20; L. Travaini, Valori e disvalori simbolici delle monete: temí, probierni, interpretazi- 
oni. [w:| L.Travaini (ed.), Valorí e disvalori simbolici delle monete I Trente denari dl Gíuda, 
Roma 2009, s. 20-21.
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towarzyszyły* I 2, jednak legendy monetarne pozostanąelementem drugorzędnym 
moich rozważań. Na planie pierwszym stawiam ikonografię, której przekaz 
w warunkach cywilizacji starożytnej mógł odgrywać dużą rolę.

3 Relacja .Inskrypcja - ikonografia' na monetach Jest szeroko dyskutowana. Por. np.
J. M.C. Toynbee., Picture4anguage in Roman Art and Coinage, |w:J R.A.G Carson, C.H.V. 
Sutherland (eds), Essays in Roman Coinage presented to Harold Mattingly. Oxford 1856, 
s. 205-226: R. Klersnowski, Legenda a wyobrażenie na monetach, [w:] P. Dymmeł. 
B. Trelińska (red.), Kultura piśmiennicza średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy
I konteksty badawcze. Lublin 1908, s. 131-135: P. Madejski, Świadectwa numizmatyczna 
w badaniach nad charyzmatycznym aspektem wiedzy cesarzy rzymskich, [w:] L. Mrozewicz.
K. Balbuza (red ), Świat starożytny, jago polscy badacze I kult panującego. Poznań 2011, 
s. 318-319: por. też S. Suchodolski, Relecje między legendą a wyobrażeniem na monetach 
Europy Środkowej wXIXI w.. [w:j Stempel monet, obraz a słowo. Nowa Sól 2006, s. 31-32.

3 Dotyczy to zwłaszcza okresu do 2. pot. II w. p.n.e. oraz epoki późnej od pot. IV w.
4CH. Pérez, Monnaie du pouvoir. Pouvoir de la monnaie. Une pratique discursive origi

nale: le discours figuratif monétaire (1er s. av. J.-C. - 14 ap. J.-C.j, Paris 1966. Por. eadem, 
images monétaires et pratiques sémiologiques. DHA1B85.11. s. 111-140.

Zakreślonego problemu nie można rozpatrywać w sposób całościowy 
w odniesieniu do monet powstałych na przestrzeni ponad 600 lat historii rzym
skiego mennictwa. Zapewne nic jest to też możliwe w przypadku pewnych faz 
jego rozwoju3. Zagadnienie jest obszerne i złożone. Tu dotykam tylko pewnych 
jego aspektów, koncentrując się na wybranych odcinkach czasowych: na 
złotym wieku Antoninów (96-192) oraz kryzysie III wieku (235-284). Taka 
selekcja pozwoli na próbę refleksji nad wyobrażeniami tworzonymi w okre
sach, w których - wydaje się - wyobrażenia te bardziej jaskrawo niż w innych 
mogą dla nas odbijać kondycję Cesarstwa Rzymskiego. Ograniczam też liczbę 
rozważanych i przywoływanych przykładów, starając się uchwycić generalia 
problemu. Proponowane jego ujęcie da też wnioski bez wątpienia niepełne, 
mające charakter li tylko wstępny.

Zazwyczaj ścieżka dająca wiedzę, a niekiedy tylko przekonanie o treści 
wyobrażenia rewersu, którą najczęściej się kroczy, prowadzi od odczyta
nia sensu inskrypcji rewersowej i typizację wyobrażenia do rozszyfrowania 
tożsamości postaci i skomentowania innych elementów graficznych. Taka 
kolejność skojarzeń przy interpretowaniu materiału numizmatycznego po- 
zostaje rezultatem przydawania współczesnej miary owym wyobrażeniom, 
odczytywania ich według „tytułu” nadanego im przez legendę, czyli 
(nieuświadomionego?) preferowania przekazu werbalnego. Jednakże koncen
trowanie się na strukturze ikonografii monetarnej i jej treści stanowi ugrun
towany nurt w badaniach historii rzymskiej, bazujących na analizie materiału 
numizmatycznego. Zwraca się w nich uwagę na „moc” monety, tę zaś plasuje 
się w trzech skojarzeniach. Podążając tu w terminologii za Christine Pćrez4, 
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można wskazać dwa następujące: siła przekazu monety (pouvoir de la mon
naie) oraz siła monety w jej funkcji obrazów władzy (monnaie du pouvoir)*.

Trzecie, to silniej ostatnio akcentowana zdolność do przekazania 
przez obrazy monetarne informacji o starożytnym świecie odczytywanych 
przez współczesnych* I. * * * S. 6. Uwagę na to wprost zwrócił Yves Perrin, kiedy 
sformułował i rozwinął frazę: „image du pouvoir, pouvoir de l'image”7.

6 Pokaźnie przedstawia się wykaz prac akcentujących już samym tytułem możliwe takie 
rozumienie monety, np. A.P. Gregory, „Powerful! images": response to portraits and the po
litical uses of images in Rome, JRA 7,1994. s. 80-99; C. King, Roman portraiture: images 
of power, [w:] G. M. Paul. M. lerardi (eds.), Roman Coins and Public Life under the Empire.
E. Togo Salmon Papers II, Ann Arbor 1999, s. 123-136; E. A. Arslan, Símbolo del potere. 
Potem del símbolo. Appunti per l'anatísi di una strategia della comunicazione da Augusto 
imperatora agti Ottorv, NAC 32, 2003, s. 337-341; O. J. Hekster, Beełden van macht, [Ni
jmegen] [2005]; M. Caccamo Cattablano, La moneta e la rappresentazione gerarchica dal 
potere, [w:] C. Atfaro. C. Marcos, P. Otero (ed), XIII Congreso Internacional de Numismática, 
Madrid, 2003: actas - proceedings - actes. I, Madrid 2005, s. 535-544; P. Brennan. M. Turner 
N.L. Wright. Faces of power: imperial portraiture on Roman coins. Sydney 2007; A. Bellido.
F. Pérez Rodriguez-Aregón. El poder de la imagen en las monedas romanas, [w:] E. Wat- 
tenberg Garcia (coord.), Numismática Romana en VaKedotid: arqueología. libros y antiguo 
coleccionismo, Valladolid 2011, s. 13-26; E. Manders, Coining Images of Power. Patterns In 
the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage. A.D. 193-284, Leiden 2012 etc.

6 Por. np. C. Auvray-Assayas (réd.), Images romaines, Paris 1998; E. Denlaux (dlr.). 
Rome antique. Pouvoir des images. Images du pouvoir, Caën 2000; I. Colpo, I. Favaretto, 
F. Ghedini (ed.), Iconografía 2001. Studi suil'immagine, Roma 2002; L de Blois, et alii 
(eds.), The Representation and Perception of Roman Imperial Power, Amsterdam 2003; 
M. Caccamo Caltabiano, D. Castrizlo, M. Puglisi (ed.), La tradizione ¡cónica come fon
te storica: il ruoto della numismática negli studi di Iconografía. Reggio Calabria 2004;
L. Travaini, A. Bolis (ed.). L'immaginario e H potere neH'iconografia monetaie, Milano 2004;
R. Pera (ed.), L'immaginario del potere. Studi di iconografía monetaie. Roma 2005; I. Colpo,
I. Favaretto, F. Ghedini (ed ), Iconografía 2005. Immagini a Immaglnari dall’antichité clas-
sica ai mondo moderno, Roma 2006; C. Rowan, Under Divine Auspices: Divine Ideology 
and the Visualisation of Power in the Severan Period (AD 193-235), Cambridge 2012.

Warto tu przywołać pracę P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München 1987
(por. idem, August i potęga obrazów, przeł. L. Olszewski, Poznań 1999) oraz Inne, w któr
ych nośnikami „obrazów" są różne źródła - np. L. Faedo, / porfidi: imagines di potere. [w.]
S. Ensoli, E. La Rocca (ed.), Aurea Roma. Dalla citté pagana alla citté cristiana, Roma 
2000, s. 61-65; F. Huriet, Pouvoir des images, images du pouvoir impérial. La province 
d’Afrique aux deux premiers siècles de notre ère. Metra 2000,112, s. 297-364.

7 Y. Perrin, Iconographie et société: mise en signe et mise en scène du pouvoir. En 
guide d'introduction, [w:] Y. Perrin, Th. Petit (éd.), Iconographie impériale, iconographie 
royale, iconographie des élites dans le monde gréco-romain, Saint-Etienne 2004, s. 10
i przypis 3, s. 13. Pojemny zwrot powraca w różnych wariantach w innych publikacjach, poza 
już wyżej wskazanymi np. D. Manconl, F. Catalll (ed.), Le immagini delpotere. IIpotere dette 
immagini. L'uso del ritratto officiate nel mondo romano da Cesare al Seven, Perugia 2005.
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Zatem - co i w jaki sposób o stanie państwa można wyczytać z samego 
wyobrażenia monetarnego?

1. „Rarytasy ikonograficzne” w mennictwie doby Antoninów 
i czasu kryzysu III wieko

Jako przykład ilustrujący istotę problemu oraz trudności badawcze 
z nim związane wybrałam wąską grupę numizmatów - bynajmniej nie regu
larnie emitowanych monet cesarskich, lecz tzw. medalionów oraz brązów 
prowincjonalnych. Spoiwem tej wydzielonej grupy jest właśnie wyobrażenie. 
Składa się ono z takich samych elementów: to bogini Zwycięstwa, jeździec, 
jeńcy oraz tropaeum. Kilkakrotnie powtórzono je na rewersach, chociaż 
różny był sens towarzyszących im napisów8 *.

8 Por. A. A. Kluczek , Quelques remorques sur l'iconographie des médaillons de Pro
bus du type.virtus Augustl triumfum Gotthicum", [w:] W. Kaczanowicz (ed.), Rzym antyczny. 
Politykę i pieniądz. L 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich. The Ancient Rome. Politics and 
Money, t. 5: Asie Minor In Roman Times, Katowice 2014. s. 159-172.

°Gn. 2, Ant.R, nr 26, pl. 45. nr 8. Oatacja konsulatu por. D. Kienast, Römische Kaiserta
belle: Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. Darmstadt 1990, s. 134.

10 Por. też Mion. 3, s. 231-232. nr 1298; D. Klose, Die Münzprägung von Smyme in 
der römischen Kaiserzelt, Berlin 1987, s. 120 i pl. 63; http:/rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/2944 
(dostęp 26 kwietnia 2014).

11 Mion. 3, s. 53. nr 148; BMCG Mytilene. s. 207, nr 204, pl.41. nr 5; V. Heuchelt The 
Chronological Development o! Roman Provincial Coin Iconography, [w:] Ch. Howgego, 
V. Heuchelt, A. Burnett (eds ), Coinage and Identity In the Roman Provinces. Oxford - New 
York 2005, s. 54-55, pl. 3.5. nr 44.

12 R. Delbrueck, Die Münzbitdnisse von Maximinus bis Carious. Bedin 1940, s. 172-173 

Wytworzone zostały za rządów kilku władców w różnych 
okolicznościach politycznych. Z epoki Antoninów pochodzi brązowy med
alion Antonina Piusa (Av.: antoninvs avg pivs p pis p xxii, popiersie władcy; 
Rv.: cos im, Victoria, jeździec, tropaeum, jeńcy), z mennicy rzymskiej, da
towany na rok 159’. Znany nam pojedynczy egzemplarz jest i uszkod
zony, i dosyć wytarty, niemniej rozpoznawalne są zasadnicze elementy 
wyobrażenia - do nich niżej powrócę10. Potem posłużono się tym schematem 
w emisji brązów z Mytilene (Av.: aytokpa k a ayp kommoaoc, popiersie władcy; 
Rv.: Ein CTP m ayph npnTEOY mytiahnakin, Nike, jeździec, tropaion, jeńcy). 
Noszą one na awersach portret Kommodusa, datowane są na lata 177-18011.

Ten sam motyw odnajdujemy również w mennictwie okresu kryzysu 
HI wieku. W mennicy w Ticinum w 277 - pocz. 278 roku wyemitowane 
zostały brązowe medaliony Probusa (Av.: iovi conservatori probi Avg, dwa 
popiersia; Rv.: virtvs avg trivmfvm cotthicvm, Victoria, jeździec, tropaeum, 
jeńcy), znane dzisiaj w dwóch egzemplarzach12.
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Pomostem między tymi przypadkami są brązy prowincjonalne z por
tretem Karakalli z dynastii Sewerów. Wypuszczono je około 214/215 roku 
w Mytilene (Av.: aytkpat k map ayph antonf.inoc, popiersie władcy: Rv.: tni 
ctp AnEAAOY b menemaxoy mytiahnaion, Nike, jeździec, tropaion, jeńcy)1’ 
oraz w Pergamonie (Av.: aytkpat k map ayph antoneinoc, popiersie władcy; 
Rv.: EI1O (sic) CTP IOYA ANOIMOY HEPrAMHNON nPfflTlN TPIC NH1KOPRN, Nike, 
jeździec, tropaion, jeńcy)13 14 * * * *.

i 238. pl. 9. nr 28; E. Ćerśkov, Rimljani na Kosom I Metohijl, Beograd 1969, s. 122, 139, 
11.21-22; E. Pegan, EinBronzemedaHlondesProbusaufden Triumph Ober die Coten im Jahr 
278 in Pannonien, Numizmatićar 1980, 3, s. 47-56. il. 1-2; P. Bestien. Le buste monétaire 
des empereurs romains, vol. 2, Wetteren 1993, s. 567; vol. 3, Wetteren 1994, pl. 121, nr 1; 
S. Estiot. Ph. Gysen, Probus Invictus Augustus: bustes inédits ou rares de l’empereur Pro
bus. BSFN 2004.59. s. 82-84, il. 21 -22; S. Estiot, Une campagne germanique de l'empereur 
Probus: l'atelier de Tidnum en 277-278, (w:J S. Demougln (éd). H.-G. Pflaum, un historien 
du XX» siècle. Genève 2006. s. 219-222,246-247, pl. 8. nr 36.

13 Mion, suppl. 6, s. 73, nr 128; K. Kraft. Das System der kaiserzeitlichen Münzprägung 
in Kleinasien. Materialien und Entwürfe, Berlin 1972, pl. 41. nr 14, s. 148; A. Krzyżanowska, 
Numizmatyka grecka, [w:] E. Wipszycka (red.). Vademecum historyka starożytne/ Grecji 
i Rzymu. T. I/II. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, Warszawa 2001, tab. 25, 
il. 117; httpżwww.cngcoins.com/Coin.aspx?ColnlD=231402; http:/www.acsearch.info/search. 
html?ld=448929; htlp:/www.acsearch.info/seasrch.html?ld=72134 (dostęp 26 kwietnia 2014).

14 L. Forrer, The Weber Collection of Greek Coins, vol. 3/1, London 1926, s. 121, nr
5226; Mion. 2, s. 610, nr 623-624; H. von Fritze. Die Münzen von Pergamon. Berlin 1910.
s. 72 i pl. 7. nr7; K.W, Hari, Ctvic Coins and Civic Polltics in the Roman East A D. 180-23S,
Berkeley - Los Angeles-London 1987. s. 55 pl. 23, nr 1; M.-C. Marcellesl. A propos dune
monnaies de Caracalla trouvée è Thasos: le monnayage de Pergame et la troisième néoco- 
riedela cité. BSFN 1998, 53, s. 54-55. II. 6

W każdym ze wskazanych przypadków wyobrażenie rewersowe 
skomponowano tak samo, z użyciem tych samych elementów oraz niemal 
identycznym ich rozłożeniem w polu numizmatu, co ilustruję bardzo sche
matycznym rysunkiem. W centrum pokazana jest osoba jadąca konno, zbro
jna we włócznię. Tuż za jeźdźcem, 
wieńcząc go, kroczy Wiktoria. 
Z prawej strony przedstawie
nia wznosi się tropaeum, pod nim 
znajdują się dwaj związani jeńcy. 
Pierwszy z nich, stojący, ogranicza 
całą scenę z prawej strony, drugi 
siedzi na ziemi, przodem zwrócony 
do jeźdźca.

Po rozpisaniu tego wyobra
żenia na pojedyncze, proste sceny.
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otrzymujemy tematy ikonograficzne:
- wojownik jadący konno,
- zwycięzca wieńczony przez Wiktorię,
- zwycięzca obok tropaeum i jeńców,
- jeńcy pod tropaeum.
Historia monetarna tych tematów jest długa, dłuższa niż III czy 

II stulecie, z którego pochodzą wspomniane numizmaty. Pojedyncze ujęcia 
w różnych konfiguracjach wykorzystywane były od dawna w mcnnic- 
twie rzymskim15; zresztą niektóre szczegółowe rozwiązania, oczywiście 
w różnych wariantach, pozostawały wspólne w ogóle sztuce starożytnej. 
Połączenie ich w jednym wyobrażeniu rewersowym nadąje wyjątkowość 
wskazanej grupie numizmatów.

19 Np. Vidoria, tropaeum, Jeniec - RRC 326/2 (101 r. p.n.e); 332/1e-1c (98 r. p.n.e.); 
tropaeum i jeńcy - RRC, nr 427/1 (56 r. p.n.e.). 452/4 (48-47 r. p.n.e.), 468/2 (46-45 r. 
p.n.e ). 503/1 (43-42 r. p.n.e.).

2. Ekspresywność ikonografii monetarnej 
a stereo typizacja tematów obrazowych

Każda z wydzielonych scen sama w sobie buduje pewną mikrohistorię. 
Ponadto treści i sens konkretnych scen, łączą się, przenikają i tworzą wspól
nie sugestywny przekaz. Osadzony jest on w płaszczyźnie tematycznej: 
walka i zwycięstwo militarne, a zbudowany na zasadzie kontrastu: wielkość 
jednego oraz jego zwycięska moc i słabość pogromionych innych. Dzięki 
grze skojarzeń przekaz ten układa się w sekwencję: walka —» zwycięstwo —» 
nagrodzenie zwycięzcy. Nagromadzenie znaków graficznych, osadzonych 
w kontekście militarnym i zwycięskim, tworzy symboliczny obraz, który 
odzwierciedla pewne zdarzenia z dziejów rzymskich. W jeźdźcu upatrywać 
możemy samego cesarza, wieńczonego przez boginię Zwycięstwa, 
a w jeńcach - pokonanych jego wrogów. To oczywiste spostrzeżenia.

Ważne w kontekście postawionego wyżej zagadnienia jest to, że 
opisane wyobrażenie jest niewątpliwie samo w sobie oryginalne oraz że 
zamieszczono je na numizmatach o charakterze wyjątkowym. Zwraca przy 
tym uwagę, że tak rozbudowany i dopracowany pomysł ikonograficzny 
powtórzony został w różnych okolicznościach politycznych: wyobrażeniem 
posłużono się najpierw w złotym wieku Antoninów, potem za Sewerów, 
ale także w dobie kryzysu III wieku pozostawało ono atrakcyjne i aktu
alne w przekonaniu ówczesnych emitentów. Tym bardziej można się więc 
spodziewać powtarzania na obiegowych monetach pospolitszych rozwiązań 
ikonograficznych i ich wykorzystywania w mennictwie różnych władców. 
Nie tylko indeksy w różnych korpusach i katalogach monet rzymskich, ale 19 
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także syntetyzujące zestawienia np. Francesca Gnecchiego, Franziski Schmidt- 
Dick, Marii Caccamo Caltabiano16 17 * pokazują, że pewne hasła oraz wyobrażenia 
powtarzały się w mennictwie przez dłuższy czas, niezależnie od stwierdzo
nego przez nas stanu pomyślności państwa rzymskiego lub jego kryzysu, do 
innych zaś haseł i motywów ikonograficznych powracano po przerwie. Istniały 
utrwalane przez lata czy nawet stulecia schematy wyobrażeń, co oczywiście 
nie wykluczało w pewnych wypadkach tworzenia kolejnych nowych i orygi
nalnych przedstawień, którymi komentowano bieżące zdarzenia i sytuacje'1. 
Niemniej repertuar pomysłów bynajmniej nie wydaje się nieograniczony.

16 F. Grtecchi. The co/n types of Imperial Romę, London 1908; F. Schmidt-Dick. Typena
lles der römischen Reichsprägung von Augustus bis Aemillanus. 1 Bd_: Weiblichen Derstel- 
lungen, Wien 2002 (NZ 110); eadem, Typenatlas der römischen Reichsprägung von Au
gustus bis Aemilianus, 2 Bd.: Geographische und männliche Darstellungen, Wien 2011;
M. Caccamo Caltabiano, II slgnificato, s. 131-174.

17 Por. P.G. Hamberg. Studios in Roman Imperial Art, with Special Reference to the 
State Reliefs of the Second Century, Uppsala-Kabenhavn 1945. s. 41-42; T. Mikocki. 
Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzym
skiej, Wrocław 1997, s. 11.

,eT. Hölscher Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny, tłum., oprać., 
wstęp L. Olszewski, Poznan 2011, s. 108-113.

Bez wątpienia można również - przynajmniej w części - zastosować 
do wyobrażeń namonctnych uwagi Tonią Hólschera interpretującego sztukę 
rzymską. Badacz zwraca uwagę na typizację, a nawet pewną stereotypizację 
tematów obrazowych, co prowadziło w praktyce do replikowania w wielu 
egzemplarzach gotowych formuł obrazowych, które mogły służyć głoszeniu 
konkretnych, często przewidywalnych wątków ideologii państwowej. 
Ponieważ zaś celem sztuki rzymskiej było nie tyle uchwycenie specyfiki 
i różnorodności rzeczywistości, ile „ezgemplifikacja określonych idei", to 
czerpano gorliwie z już istniejącego repozytorium przedstawień1’.

Powyższe stwierdzenia muszą prowadzić do pytań, po pierwsze - 
o autonomiczność przekazu ikonograficznego, po drugie - o jego związek ze 
stanem państwa. Sprowadzając rzecz do uproszczeń, jest raczej oczywiste, 
że np. - interpretowany jako znak obfitości dóbr, powodzenia, urodzaju - róg 
obfitości, pokazywany przez lata w mennictwie rzymskim, bynajmniej nic 
dowodzi stałej pomyślności państwa.

3. Symbole okresu pomyślności 1 czasów kryzysu
- współczesne interpelacje

Napotykane w literaturze przedmiotu metody odczytywania przeka
zu wyobrażeń monet są różne. Tu ograniczam się do przykładów studiów, 
w których autorzy, analizując źródła numizmatyczne w ich nummograficznej 
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odsłonie, odnoszą ich treści wprost, co sugerują tytułami, do okresów dzie
jów rzymskich „pomyślnych” lub „niepomyślnych”.

Pierwszy przykładdotyczy złotego wieku Antoninów. Wswym artykule 
„Los símbolos numismáticos de la Edad de Oro de los Antoninos” José Anto
nio Garzón Blanco jako jego wyróżniki potraktował takie wartości, jak felici
tas, fortuna, hilaritas oraz iaetitia,'>. W interesującym mnie zakresie, badacz, 
definiując ich podstawowe znaczenia, dalej wymienił warianty ikonograficz
ne emisji je głoszących. To bardzo statyczna propozycja. Nie odnajdujemy 
w niej odpowiedzi na pytania wprawdzie niezadane, a nasuwające się, mia
nowicie: czy owe wartości były aktualne wyłącznie w mennictwie okresu 
„złotego wieku”? Jeśli nie - to czy rozwiązania zastosowane na monetach 
czasów Antoninów wyróżniały się czymś szczególnym? Czy poza pojedyn
czymi optymistycznymi skojarzeniami wspólnie układały się one w całość 
odbijającą pozytywny stan państwa? Padła wszak uwaga, że glob, który po
kazano na monetach panującego w latach 117-138 Hadriana, typu cos iii, 
jako atrybut upostaciowanej Felicitas, sygnalizuje, że przekaz dotyczy Fe
licitas Orbis Terrarunr”. A przecież cytowany autor wskazał także np. serię 
monet Hadriana ze 118 roku, która objęła między innymi aureusy, na których 
w napisie (p m tr p cos ii fel avg) oraz ikonografii obecna była felicitas, oraz 
srebrne kwinary (pm tr p cos ii) z wyobrażoną postacią Wiktorii19 20 21. Bazując 
wyłącznie na skojarzeniach wywołanych tą ikonografią, możemy domyślać 
się (czy jednak trafnie?), że pod przykrywką głoszonej idei pomyślności czy 
szczęśliwości, kryło się jakieś wrzenie - może walka czy może jakieś zwycię
stwo. Warunkiem nastania felicitas byłaby więc konieczność wcześniejszej 
walki albo starania w celu przezwyciężenia jakiś nienazwanych trudności.

19 J.A. Garzón Blanco, Los símbolos numismáticos de le .Edad de Oro de los Antoni
nos-: FELICITAS, FORTVNA, HILARITAS y LAETITIA. SHHA1989, 7. s. 153-162.

20 Ibidem, s. 153; por. BMCRE 3. s. civ; RIC 2. Hadr., nr 340.
21 JA. Garzón Blanco, Los símbolos numismáticos, s. 153; por. BMCRE 3, s. cxxvnr I nr 

56, 64-67; RIC 2. Hadr., nr 36. 37.40.
22 M. Horster, The emperor's family on coins (third century): ideology of stability In times 

of unrest, [w:] O. Hekster, G. De Kleijn, D. Slootjes (eds.). Impact of Empire, vol. 7: Crises 
end the Roman Empire, Leiden - Boston 2007, s. 291-309.

Przykład drugi odnosi się do kryzysu III wieku. Stanowi go propo
zycja Marietty Horster, która w swym studium „The emperor’s family on 
coins (third century): ideology of stability in times of unrest” omawia wy
brane treści monetarne jako wyraz pożądanej - wbrew ówczesnej chwiejnej 
i zmiennej rzeczywistości politycznej - stabilizacji Imperium. Tę stabiliza
cję miały przynieść i zabezpieczyć rządy ugruntowanej dynastii, dającej też 
nadzieję na ich przedłużenie22. Takie przesłanie wyrażały np. monety, w któ
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rych użytkowano określenia: Augustorum, a także: princeps iuventutis. Tym 
pierwszym posługiwano się niekiedy wówczas, gdy na czele państwa stał 
tylko jeden władca, tymi drugimi określano czasem władców już dojrzałych. 
Tym samym wypaczano sens zasadniczy określeń, w zamian tworzono złudę 
współrządów oraz pozór ich przyszłej długotrwałości. To przykłady, które 
pokazują, że przesłanie o dynastii kreowano, operując konkretnymi hasłami. 
Jednak odwoływano się też do możliwości przekazu ikonograficznego. Ba
daczka zwraca uwagę na grupę monet, na których awersach pomieszczono 
„bliźniacze", podwójne portrety władców i bogów. Takie rozwiązania za
stosowano w mennictwie Postumusa (260-269), którego towarzyszem stał 
się Herkules* 24 25 26, Wiktoryna (269-271) - ten wystąpił obok Marsa24 lub Jo
wisza25, oraz Probusa (276-282), któremu towarzyszy Słońce24 albo Herku
les27. Mamy tu pewien rozbrat między napisem a obrazem, albowiem legen
dy awersów tych monet podają tylko imiona cesarzy i ich tytulaturę, a milczą 
o ich portretowanych towarzyszach. W tych przypadkach obrazem starano 
się wyrazić bardziej rozbudowane przesłanie niż napisem. Usytuowanie 
przedstawień Marsa, Herkulesa bądź Słońca w ikonografii awersowej może z 
nich czynić niejako współwladców i tworzy fikcję dynastii z ich udziałem28.

aGGK, Post, nr 108-133. 135-137, 139, 147-155,160, 161-163, Q10-14; por. R1C 
5/2, Post., nr 254, 258-264, 267, 269, 271-274, 283, 284, 301, 334-340, 342-352, 354, 
359. 360, 361. 363.

24GGK, Viet, nr 10; por. RIC 5/2, Viet., nr 102; por. Ibidem, nr 30. Niejasna tożsamość 
drugiego sportretowanego - ibidem, nr 29.

25 GGK, Viet., nr 55-56; por. RIC 5/2, Viet., nr 90. Władca na awersie pokazany został 
także wraz ze Słońcem - por. RIC V/2. Viet., nr 12-13, 21,25.

26 RIC 512, Pr.. nr 263, 596; Gn. 3, Pr., nr 47.
27 RIC 5/2, Pr., nr 271,282.
28 M. Horsier, The empemTs family, s. 308.

Już w tych pokrótce skomentowanych artykułach zauważyć można 
prawidłowość, która jest charakterystyczna dla szerszej grupy prac. Miano
wicie w nich źródła numizmatyczne ilustrują stan Cesarstwa, który jest ba
daczom już znany i uznany dla arbitralnie wydzielonych okresów dziejów 
państwa rzymskiego. W tym przypadku mówić można o apriorycznej ocenie 
stanu państwa: złoty wiek lub kryzys. W konsekwencji to ona będzie decydo
wała o kierunku interpretacji legend oraz wyobrażeń namonetnych.

4. Starożytni o czasach pomyślności i kryzysu - kryteria ocen

W odniesieniu do czasu kryzysu III wieku współcześnie dokonywane 
analizy ukazują wielowątkowość zewnętrzych oraz wewnętrzych aspektów 
stanu kryzysu oraz „polikazualny" i współzależny wymiar składających 
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się nań zjawisk29. Najczytelniejszym przejawem kryzysu państwa jest 
niestabilność rządów oraz upadek prestiżu władzy cesarskiej30. Natomiast 
mniej wyraźnie rysuje się to» co składa się na ów drugi okres umieszczany 
w II wieku, czyli „złoty wiek Antoninów", „złoty wiek Rzymu". Najbardziej 
podkreślanym współcześnie jego wyznacznikiem jest ciągłość dynastyczna, 
to ona staje się niejako prymamą przyczyną rozwoju i rozkwitu wewnętrzne
go Imperium i jego wysokiej pozycji w ówczesnym świecie31.

29 Por, np. T. Kotula. Trzeci wiek cesarstwa rzymskiego: Kryzys czy przemiany? Me
ander 1987. 42. s. 229-237; idem, Kryzys Ili wieku w zachodnich prowincjach cesarstwa 
rzymskiego, Wrocław 1992; idem, Początek „kryzysu Ul wieku’ cesarstwa rzymskiego: od 
kiedy?, [w:] A. Bursche, M. Mielczarek, W. Nowakowski (red.). Nunc de suebis dicendum 
est: Studia archaeologica et histórica Georgii Kolendo ab amid et discipuli dicata. Studia 
dedykowane profesorowi Jerzemu Kolendo w 60-łecłe urodzin i 40~lede pracy naukowej. 
Warszawa 1995. s. 152-156; A. Ziółkowski. Źródła kryzysu cesarstwa rzymskiego w III 
wieku, [w:] P. Janiszewski, E. Wipszycka, R. Wiśniewski (red.), U schyłku starożytności. 
Studia żródłoznawcze, t. 7. Warszawa 2008. s. 264-285; Idem, The Background to the 
Third-Century Crisis of the Roman empire, [w:] J.P. Amason, K.A. Raafłaub (eds.), The 
Roman Empire in Context: Histórica! and Comparative Perspectives. Malden, MA 2011, 
s. 111-133.

30 W ciągu ok. 50 lat do purpury Imperialnej pretendowało lub rządy sprawowało ok. 
70 osób. Por. F. Hartmann. Herrscherwechsel und Reichskrise. Untersuchungen zu den 
Ursachen und Konsequenzen der Herrscherwechsel im Imperium Romanum der Sołdaten- 
kaiserzeit (3. Jahrhundert n. Chr.), Frankfurt a. M. - Bem 1982. zwł. s. 63-65; T. Kotula, 
Ideologia dynastyczna w pięćdziesięcioleciu 235-284, [w:] A. Kunisz (red.), Studia z dziejów 
starożytnego Rzymu, Katowice 1988. $. 73-75. tab. 1 ; A. A. Kluczek. Polityka dynastyczne 
w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284, Katowice 2000. s. 25-63.

31 Por. L. Homo, Le siéde d'or de l'Empire romain. Parts 1947; B. Rémy, Antonin le 
Pieux (138-161). Le siéde d’or de Rome, Paris 2005.

32 Por. I. Lewandowski, Historiografía rzymska, Poznań 2007. s. 390-395, tu informacje 
o dalszej literaturze.

Truizmem jest stwierdzenie, te żadne ze źródeł - wyizolowane - nie 
da nam wyczerpującej charakterystyki ani fenomenów kryzysu, ani zjawisk 
składających się na pomyślność państwa. Najpełniejsze - w stosunku do 
świadectw innych kategorii - relacje, komentarze, oceny zdarzeń i dziejów, 
generalnie: ujęcie złożoności procesów historycznych i zjawisk składających 
się na kryzys lub pomyślność państwa odnajdujemy w źródłach literackich.

W IV wieku Eutropiusz, opisując dzieje Imperium Rzymskiego 
w „Breviarium ab Urbe condita"32, interesujący mnie czas zawarł w księgach 
ósmej i dziewiątej, które łącznie obejmują lata 96-305. W wydzielonych 
przez siebie odcinkach czasu, co się tyczy historii Cesarstwa poszat- 
kowanych dodatkowo czasem panowania poszczególnych cesarzy, posługuje 
się przykładami tego, co „wybitne, zarówno w sprawach dotyczących woj
ny, jak i pokoju" („quae in negotiis vel bellicis vel civilibus cminebant"), 

68



przeplatanych informacjami o tym „czym wyróżniali się w swym zaszczyt
nym życiu władcy" („in principum vita egregia extiterunt”) (Eul., praef.)”.

Niewiele w tym kompendium uogólniających ocen. Nie padają w nim 
też w odniesieniu do epoki Antoninów oraz lat 235-284 określenia formalne: 
czas pomyślności i czas kryzysu. Niemniej, wybierając urywki z szerszych 
fragmentów, można odnaleźć charakterystyki tych okresów oraz uchwycić 
mechanizm oceniania kondycji Imperium, dokonywanej przez antycznego 
autora. Przykładowo Eutropiusz uznał, że - w związku z przejęciem wła
dzy przez Nerwę po obaleniu Domicjana w 96 roku - „w roku osiemset 
pięćdziesiątym od założenia Miasta, za konsulatu Wetusa i Walensa, rzecz
pospolita powróciła do bardzo pomyślnego stanu (prosperrimum status), 
dzięki temu, że wielce szczęśliwie powierzano ją dobrym władcom (boni 
principes). [...] Nerwa [...] okazał się [władcą] ze wszech miar sprawie
dliwym i pełnym cnót obywatelskich (aequissimus el civilissimus)” (Eutr., 
8.1). Potem panujący w latach 161-180 Marek Aureliusz „dzięki męstwu 
i łagodności (yirtute et mansuetudine) uczyniwszy rzeczpospolitą szczęśli
wą (fortunata res publica), zmarl w 18. roku panowania [...]” (Eutr., 8.14). 
Inaczej rzecz przestawiała się w III wieku. Krok po kroku gorzej, w uję
ciu Eutropiusza, działo się w Imperium, kiedy zaś nadeszły rządy Waleriana 
i Galliena (253-268), to, pisze brewiarzysta, „okazały się [one] dla imie
nia rzymskiego szkodliwe i niemal zgubne („horum imperium Romano no- 
mini pemiciosum et paene exitiabile fuit”) albo z powodu braku szczęścia 
(infelicitas) władców, albo z racji [ich] gnuśności (ignavia)" (Eutr., 9.7). 
„Wówczas, gdy sytuacja stała się beznadziejna i niemal całe państwo rzym
skie popadlo w ruinę („desperatis rebus et deleto paene imperio Romano”), 
w Galii przywdział purpurę Postumus, [człowiek] pochodzący z bardzo ni
skiego stanu (obscurissime natus), i przez dziesięć lat rządził w ten sposób, 
że odzyskał niemal już utracone prowincje dzięki bezprzykładnemu męstwu 
i rozwadze („consumplas paene provincias ingenti virtute et moderatione re- 
paraverit”)” (Eutr., 9.9).

Patrząc już z pewnego dystansu czasowego na minione dzieje II i III 
stulecia oraz operując w stosunku do nich jednakową skalą wartości, Eutro
piusz, jak się okazuje, wiąże „stan pomyślny” lub „sytuację beznadziejną" 
i „stan ruiny” z kondycją moralną oraz z czynami rządzących. To bogac
two i jakość cnót cesarza - lub ich niedostatek czy nawet absencja - sta
ją się wyznacznikiem stanu Imperium i są pierwszorzędnym czynnikiem 
decydującym o tym stanie. Problemy na granicach, utrata ziem, trudności * 

33 Tul niżej cytaty w języku polskim za: Eutropiusz. Brewiarium od założenia Miasta, [w:j 
Brewiaria dziejów rzymskich, z jęz tac. przel. P. Nehring, B. Blblk, współpraca J. Skoracka, 
P. Wożniczka. wstęp I przyp. P. Nehring, Warszawa 2010.
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ekonomiczne, niepokoje społeczne etc. są dostrzegalne przez autora, ale 
są one splecione przyczynowo z determinantem zasadniczym, którym jest 
osoba panującego. Taki personalistyczny mechanizm dokonywania ocen 
i podejściado kwestii przyczyn kryzysu lub stanu pomyślności jest oczywiście 
uproszczony, ale bynajmniej Eutropiusz nie pozostaje w nim odosobniony. 
Podobnie czynili inni antyczni historycy54.

34 Por. odnośnie do zabójstwa Aurellana i interregnum 275 r.: Aurel. Vid., Caes. 35.13-
14: .Quod factum praecipue edocuit cuneta in se orbis modo verti nibllque aeddere quod
rursum naturae vis ferre nequeat aevi spado; adhuc virtutibus principian res attolli facile
vel afflictas, easque firmiores praeceps vitiis dan" (.Fakt ten szczególnie mocno dowiódł,
że wszystko powraca do siebie jakby po kole I że nic się nie dzieje, czego by moc natury
nie mogła przywrócić z upływem czasu. Poza tym cnoty władców łatwo podnoszą państwa
prawie całkiem zrujnowane, natomiast Ich wady nawet silne państwa strącają w otchłań*,
tłum, za Sekstus Aureliusz Wiktor. Zarys historii cesarzy od Augusta Oktawiana, czyli od
końca dzieła Tytusa Uwiusza aż do dziesiątego konsulatu augusta Konstancjusza i trzeciego
konsulatu cezara Juliana, przekl., wstęp, kom. I. Lewandowski. Poznań 2010); w kwestii
koła fortuny i koncepcji cykticznośd dziejów - np. Cic., Rep. 6.22; Cic., Nat. deor. 2.51;
Tac., Ann. 3.55. Por. też Cass. Dio, 71.36.4; Hdn. 1.1.4-6; Aurel. Vid., Caes. 13.7; 24.9
110; szczęście i powodzenie władców warunkiem pomyślności państwa - np. Eutr. 8.12.2;
idla Innych okresów-Tac., Ann. 12.43.2; 13.3: Hdn, 1.14.7;Amm. Marc., 28.5.14; 16.12.18;
15.1.2; Pan. Lat. 8.13.1; 13.4; 3.18.112-3: por. Petr., Set. 44.10-11. Por. o związku felicitas
imperatoria - pomyślność pań6twa na przykładzie dzieła Eutropiusza - S. Ratti, Les empe
reurs romains d’Auguste è Dioclétien dans le Bréviaire d’Eutrope, Paris 1996, s. 101-102.

Wprowadzone passusy z Breviarium Eutropiusza wskazują pewien 
wspólny mianownik zmiennym dziejom państwa i ich ocenom dokony
wanym w różnych rodzajach źródeł: to spojrzenie na los Imperium i jego 
kondycję przez pryzmat osoby panującego. Takie ograniczone, a nawet jed
nowymiarowe podejście do kwestii przyczyn zjawisk korzystnych i nieko
rzystnych oraz wynikającego z nich stanu państwa godne jest zastanowienia 
w odniesieniu do przekazu monet rzymskich.

5. „Cesarzocentryzm”, afirmacja 
oraz aktualność wyobrażeń monetarnych

Wracając do wyobrażeń w mcnnictwie doby Cesarstwa Rzymskie
go, chciałam zwrócić uwagę na kilka ich cech. Wyobrażenia monetarne nie 
odbijały świata rzeczywistego wprost i w całej jego złożoności oraz różno
rodności, ale kodowały jedynie wybrane jego elementy, istotne w aktual
nych programach czy okolicznościach politycznych. Koncentrowały się 
w czasach Cesarstwa na osobie emitenta, cesarza i członkach jego rodziny, 
tak jak wcześniej w dobie późnej Republiki skupiały się na osobie mennicz- 
nika czy jego mocodawcy, polityka, konsula, imperatora etc. W odniesie
niu do monet cesarskich tę regułę widać przede wszystkim na ich awcrsach, 34 * * * * * * * * * * * * * * * * 
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gdzie podawano formuły tytulatury i imię cesarza (bądź członka dynastii) 
oraz prezentowano jego portret. Dotyczy ona też rewersów. Tu nawiązania 
do władcy czynione wprost znalazły się nie tylko w inskrypcjach, ale z roz
machem wkroczył on in persona także do sfery ikonografii. W tym zakresie 
można zauważyć ewolucję, której pierwszym elementem jest wprowadzanie 
sylwetki cesarza do ilustrowania coraz to innych tematów artykułowanych 
w legendach. Treści monetarne stają się sprzęgnięte coraz bardziej - na po
ziomie ikonograficznym - z osobą władcy rzymskiego. On zaś występu
je w mnożących się rolach, dając przy tym wrażenie swej wszechobecności 
w różnych sferach życia polityczno-społecznego. Natomiast drugim składni
kiem jest wzrastające podkreślanie znaczenia władcy poprzez wyolbrzymianie 
tej jego sylwetki pokazywanej w różnych konfiguracjach często samodziel
nie, czasem z innymi postaciami, w różnej scenerii, z rozmaitymi atrybutami. 
Akcent w tych przedstawieniach rewersowych coraz silniejszy padał na osobę 
cesarza. Apogeum tego procesu umieściłabym w drugiej połowie III wieku”.

W przypadku przekazu monet rzymskich nie można oczekiwać obiek
tywizmu w zakresie przekazywania informacji o ówczesnym świecie, jakości 
życia polityczno-społecznego, rzeczywistych działaniach konkretnych osób 
etc. Treści zamieszczane na monetach służyły - biorąc pod uwagę skutek, 
a niekoniecznie cel - skonstruowaniu najpierw i przede wszystkim ko
rzystnego, niekiedy przesadnego, nawet pochlebnego obrazu rzeczywisto
ści widzianej z perspektywy interesów i pozycji emitenta16. Nierozerwalny 
związek monety rzymskiej z władzą, czyli w dobie Cesarstwa z panującym, 
sprawił, że to wokół władcy (ewentualnie członków dynastii) legendy mo
netarne oraz wyobrażenia obudowują elementy świata, który można nazwać 
pozytywnym. Istnieją w nim bowiem pożądane wartości uosobione w „ale
gorycznych personifikacjach”1’, funkcjonują w nim wzorcowi obywatele - 35 * 37 

35 Por. np. A. A. Kluczek, Vndiqve vidores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem 
w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze, 
Katowice 2009, zwl. s. 284-287: E. Mandera. O. Heksler, Identities of Emperor and Empire 
in the third century AD: some considerations, [w:] St. Benoist, A. Oaguet-Gagey, Ch. Hoôt- 
Van Cauwenberghe (éd). Figures d'emplre, fragments de mémoire: pouvoirs et identités 
dans le monde romain impérial, Ile s. av. n.é.-VIe s. de n.é., Lille 2011, s. 153-162.

38 Por. S. Suchodolski., Czy wyobrażenia na monetach odzwierciedlają rzeczywistość, 
czy ją kreują? Przykład monety polskiej w średniowieczu, [w:] M. Fabiański (red.), Dzieło 
sztuki: źródło ikonograficzne, czy coś więcej?. Warszawa 2005, s. 45-66.

37 Por. F. Gnecchi, The coin types, s. 26-27 I tab. na s. 29-35: abundantia, aequdes, 
aetemdas, annona, bonus eventus, cardas, dardas, dementia, Concordia, fecundltas, félici
tas, Mes, fortuna, genius, hilaritas. honos. indulgenlia, iustdia, iuventus fiuventas), laetitia. 
libéralités, libertés, moneta, munificerdia, nobilitas, ops, patentia, pax, perpétuités, pletas, 
providentia, pudicitia, quies/requies, salus, securitas, spes, tranqulllltas, uberdas, victoria, 
virtus, oraz .true Personifications or simple abstractions' beebtudo. disdplina, humandas.
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na czele z samym cesarzem18, ich działalność - a zwłaszcza samego cesarza

rełigio. tutela. utilités. Do tej listy dodać można: consiantia. gloria, magniflcentia, moderatio. 
valetudo - T. Mikocki, Zgodna, pobożna, s. 9. Por. też J.R. Fears, The Cuit of Virtues and 
Roman Imperial Ideotogy, (w:)ANRWII. 17/2.1981, s. 889-939.

30 Por. A. A. Kluczek, Obywatel? Jaki obywatel? Świadectwo mennictwa rzymskiego 
czasów KarakalH, In Gremium 2013.7. s. 9-25.

39 Por. np. A. A. Kluczek, .Wojna ideC na monetach Galliena i Postumusa w III w. n.e., 
[w:] W. Kaczanowicz (red.). Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza. 
Katowice 2004, s. 206-227; C. Grandvallet, L’affrontement idéologique entre Gallien et 
Postume: l'exemple des bustes casques et des bustes à attributes Herculéens, [w:] O. Hek- 
ster, G. De Kleijn. D. Slootjes (eds.), impact of Empire, s. 337-351; O. Hekster, Imaglning 
Power: Reality Gaps in the Roman Empire. BABesch 2011. 86. s. 111-124.

- umożliwia nastanie lub warunkuje trwanie ładu.
Wrażenie pozytywnej wymowy wyobrażeń umacnia brzmienie in

skrypcji, w których określenia mogące sugerować potrzebę podjęcia starań 
na rzecz np. restitutio, przyjmują formę: restitutor / restituta. Tym samym 
sugerują, że dzieło naprawy już się dokonało czy właśnie się dokonuje i to
- jak można się domyślać z sensu dopełnień w napisach albo ze szczegółów 
ikonograficznych - dzięki staraniom przede wszystkim władcy.

Były odnotowywane w mennictwie wybrane zdarzenia dziejącej się 
na bieżąco historii rzymskiej, czasem były czynione aluzje do niedawnych 
faktów lub bardziej odległych dziejów minionych, był też proponowany 
program na przyszłość. Niemniej dobór tematów i sposób ich pokazywania 
przechodziły przez „sito”, w którym, nazwijmy to, cesarzocentryzm stanowił 
osnowę, natomiast wątkiem pozostawał afirmatywny charakter wyobrażeń 
monetarnych i napisów. Splot tych dwóch czynników nie pozwala oczekiwać 
informacji literalnie podanych o trudnościach Imperium i przeciwieństwach, 
z którymi musialo się borykać. Działo się tak również nawet w tych sytu
acjach, gdy w wyniku różnych uwarunkowań i współdziałania rozmaitych 
czynników wyłaniały się w państwie rzymskim - co jest oceniane dzisiaj 
jako symptom jego kryzysu politycznego - konkurencyjne wobec siebie 
ośrodki władzy i występowali liczni rywale do purpury. Emitenci - czy to 
władcy uznani, czy tylko pretendenci - w treściach swoich numizmatów 
o konkurentach do purpury nie informują nas wprost. Wydawać by się nawet 
mogło, że konkretną odpowiedzią daną w mennictwie na fakt wystąpienia 
uzurpatora czy zaistnienia buntu było podnoszenie zalet, zasług, osiągnięć 
i boskich przymiotów władcy emitenta”.

Podobnie było w przypadku najazdów obcych i wojen z nimi. Na 
przestrzeni kilku wieków mennictwa cesarskiego odnajdujemy szereg in
formacji o starciach i konfliktach z obcymi wplecionych w napisy oraz 
zakodowanych w obrazach namonctnych. Niemniej odgrywają one rolę * 39 
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służebną wobec głównego zamierzenia, którym jest tworzenie przesłania 
o cesarzu rzymskim i jego rządach. Wyrażenia Germania subacia40. Dacia 
captcć', Parthia captcf1 etc. są, owszem, przykre w swej wymowie dla Ger
manów, Daków czy Partów, ale przecież nie dla rzymskiego władcy. Jemu 
dodają chwały. Również kiedy pojawiał się obraz wroga, deptanego, tra
towanego końskimi kopytami, przebijanego włócznią, pokonanego pod tro- 
paeum, czy pohańbionego w więzach, to przewrotnie symbolizuje on zalety 
cesarza lub uwypukla trudy, jakie on ponosi. Sylwetka owego nieprzyjaciela 
lub jeńca i jej zestawienie z Rzymianinem służy unaocznieniu i uwydatnien
iu owych cnót i działań cesarskich41 42 43.

40 MIR 18. nr 241-242, 253-254, 271, 1055; por. RIC 3, M. Aur., nr 1021-1025, 1027, 
1049-1057.1094-1095.

41 MIR 14, nr276, 293, 289, 311; por. RIC 2, Tr„ nr 96-99. 620.
42 MIR 14, nr 560; por RIC 2, Tr.. nr 324-325,
43 Por. M. Dubuisson. La vision romaine de l'étranger stéréotypes, idéologie, mentali

tés, Cahiers de Clio 1985, 81, s. 92-95; A. A. Kluczek. Vndiqve victores, s. 130-172.

6. Sens „motywu barbarzyńcy” w ikonografii monetarnej

W świetle powyższych uwag widać, że w legendach i wyobrażeniach 
monetarnych informacje o państwie kryją się za zasłoną utkaną z przymiotów, 
czynów, osiągnięć władcy i jego programu czy raczej dezyderatów ideologicz- 
no-politycznych. Trudno przyjmować, że treści namonetne żyjąosobnym życiem 
bez związku z przekształceniami ustrojowymi oraz ideologicznymi w Imperium, 
a także, iż dobre - bądź złe - dla Rzymu zdarzenia i zjawiska zachodzące 
w życiu polityczno-społecznym nie wpływały na treści lansowane w mennic- 
twie. Gdyby jednak kierować się wyłącznie subiektywnym przekazem mon
et wyrażonym explicite, zwłaszcza w legendach, to stwierdzić by można, 
że Cesarstwo trwa w stanie permanentnej prosperity. To rezultat gene
tycznego związku treści monety z władzą „tu i teraz”. Biorąc pod uwagę 
optykę emitenta, czyli w odniesieniu do dziejów Cesarstwa, optykę cesar
za, trudno by przyznał on, że państwo przeżywa słabość czy źle się dzieje 
w różnych sferach życia publicznego. Przyzna się natomiast do pomyślności, 
która jest - zdają się przekonywać treści namonetne - rezultatem jego 
(i bardzo często tylko jego) czynów. W ten sposób w mennictwie rzymskim 
trwa pewien panegiryczny model świata, w którym li tylko jako dopełnienie, 
aluzja, i to, podkreślmy, w celu zaakcentowania, zwielokrotnienia tych pozyty
wnych jakości, wprowadzane są elementy tego, co należy do świata innego, 
czasem o negatywnej wartości. Te mieszczą się w polu semantycznym pejora
tywnym. Tu prym wiedzie motyw barbarzyńcy, który może być ukazany jako 
jeniec lub wróg.
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Znaczenie takich „negatywnych” elementów ikonograficznych jest 
szersze niźli tylko symbolizowanie ludów i państw spoza świata rzym
skiego, przeciwników Rzymian, barbarzyńców. To jest ich, owszem, podsta
wowe przesianie. Jednakże mogą one również symbolizować barbarzyństwo 
jako takie, barbaria in se, tkwiące w samym świccie rzymskim, które było 
także udziałem niektórych Rzymian. Badania, które na bazie dogłębnej 
analizy źródeł literackich i statystycznego podejścia do czerpanych 
z nich fraz, przeprowadził Yves Albert Dauge, są kluczowe dla uchwycenia 
w świadomości starożytnych obecności tego dwuwymiarowego poj
mowania tematów barbarzyńcy i barbarzyństwa oraz dla określenia kierunku 
jego ewolucji. Tenże barbarus, zachowując swe podstawowe znaczenie, 
zakreślone cechami: feritas, vanitas.ferocia. bellifuror, discordia, także in- 
humanitas, impietas, superbia, stopniowo staje się manifestacją mocy zła, 
wcieleniem sił ciemnych, które dążą do zniszczenia cywilizowanego świata, 
ta barbaria zagraża romanitas, wymusza więc konieczność walki44.

44 YA. Dauge. Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de 
la civilisation, Bruxelles 1981.

45 Ibidem, s. 297-303. Por. A. Calô Levi. Barbarians on Romen Imperial Coins end 
Sculpture. New York 1952. s. 22-24, 27-40; G. Ch. Picanl. Les trophées romains. Con
tribution à l'histoire de la Religion et de l'Art triomphal de Rome, Paris1957. s. 471-481; 
G. Depeyrot, L'animalité de l'ennemi, un thème iconographique et monétaire romain, BCEN 
2008, 45.1, s. 1-11; A. A. Kluczek, Vndiqve vicions, s. 166-167, 281-289.

Przypominam tę myśl ponieważ potwierdza ona to, co odnajdujemy 
w ikonografii monetarnej Wczesnego Cesarstwa. Tu bowiem niejednokrotnie 
sylwetka wroga lub jeńca pozostawała obrazem rzeczywistego przeciwnika, 
niekiedy konkretyzowanego za pomocą szczegółów stroju lub broni, częściej 
definiowanego wskazówką zawartą w legendzie towarzyszącej ikonografii. 
Jednakże od 2. połowy II wieku coraz częściej postacie te ukazywano 
w znacznym uproszczeniu i schematycznie; stawały się też częściej anoni
mowe. Nabierały stopniowo znaczenia nie tyle konkretnego mieszkańca 
świata zewnętrznego, ile bardziej abstrakcyjnej wartości ogólnego symbolu 
mocy nieprzyjaznych Rzymowi i ładowi, który on proponuje. W ikonografii 
monetarnej niejednokrotnie były tylko drobnym detalem funkcjonującym na 
zasadzie kontrastu z tymi silami, którym przewodzi cesarz. Podczas gdy on 
reprezentuje świat porządku, ładu, dobra, to owe postacie personifikują to, co 
jest w opozycji do tych wartości, czyli chaos, nieład, zło4S. Linia podziału nie 
musiała się zbiegać wyłącznie z przebiegiem granic Imperium Rzymskiego. 
Inna granica mogła mieć sens ideologiczny, a także etyczny i oddzielać to, 
co należało do zbudowanego wokół postaci cesarza pozytywnego kręgu, od 
tego, co było jego negatywem.
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Z pewnością motyw barbarzyńcy w sposób sugestywny unaocznia sy
tuację zewnętrzną państwa rzymskiego, otoczonego silami obcymi i wrogi
mi. Jednakże silnie podkreśliłabym - na potrzeby niniejszego tematu - zna
czenie owej sylwetki wroga lub jeńca jako uosobienia nie tylko tego złego, 
które świat rzymski otacza, ale też tkwiącego w nim i go osłabiającego zła 
wewnętrznego. Analogie odnajdywane w literaturze starożytnej, pokazują, 
że pod pojęciem „barbarzyńca” może kryć się także „tyran”, czyli także „zły 
władca” i uzurpator może być do niego przyrównany"’. Nie ma powodów, 
by odmawiać podobnego sensu przynajmniej niektórym przedstawieniom 
w mennictwie i widzieć w nich aluzje do tego, co złe, co wprowadza zamęt, 
co osłabia państwo i zagraża Imperium.

7. Zamiast konkluzji

W kontekście podjętego przeze mnie problemu wskazany ikono
graficzny motyw barbarzyńcy nabiera dużej wagi. To on bowiem psuje 
wrażenie idealności świata władcy rzymskiego. Staje się wyraźnym tropem 
umożliwiającym odnalezienie defektów i rys w obrazie „idylliczności” Ce
sarstwa. Rzecz wszak nie we wskazaniu odbicia w mennictwie za pomocą 
jakiegoś wyobrażenia zbudowanego przy pomocy motywu barbarzyńcy np. 
jednej konkretnej stoczonej przez Rzymian walki. Nawet jeśliby miała ona 
przełomowe znaczenie militarne i polityczne, to odzwierciedla właśnie jed
nostkowe zdarzenie, a nie świadczy ona o stanie dłużej trwającym, chociaż 
oczywiście może pozostawać jego detalem. Takie jednostkowe wyobrażenie 
(niezależnie od walki wygranej czy przegranej w rzeczywistości) nie 
stanowi jeszcze o oddaniu w źródłach numizmatycznych stanu kryzysu. 
Poszukując jego śladów, nie wystarczy skupić się na jedym wyizolowanym 
wyobrażeniu monetarnym, nawet nie na wybranej serii, czy emisji monet. 
Możliwość odniesienia pewnych elementów ikonograficznych do stanu 
kryzysu Imperium rozumianego czy to jako okres słabości, czy jako stan 
przesilenia, lub - odwrotnie - do stanu pomyślności państwa rzymskiego 
wymaga próby uchwycenia ich występowania w szerszym przedziale czasu 
i w również większym oraz bardziej różnorodnym pod względem modeli 
ikonograficznych zespole numizmatów. Ten zaś postulat prowadzi do ujęć 
bardziej wymiernej obecności wybranych modeli ikonograficznych w men
nictwie wyselekcjonowanych odcinków czasu, a w efekcie do wniosków 
wspartych liczbami określającymi popularność konkretnych wyobrażeń. 
Podobnie Clare Rowan, odnosząc się do złotego wieku Antoninów, poddała 
analizie ilościowej wybrane typy monet Antonina Piusa (138-161). Jej wyl
iczenia przekonują, że nagromadzenie w mennictwie tego władcy wyobrażeń * 

” Y A. Dauge, te Barbaro. s. 436-438, 504-506.
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personifikacji i virtutes zbudowało trwałe wrażenie o pomyślności państwa 
pod rządami lego znakomitego cesarza47.

47 C. Rowan, Imaging the Golden Age: The Coinage of Antoninus Pius. PBSR 2013, 
81. s. 211-246.

40 Przykładowo analizy na podstawie danych Portable Antiquities Scheme (PAS) 
obejmujących skarby z Brytanii nie są w tej mierze wystarczające. Wynika z nich, że np. 
motyw jeńca wystąpił na 0,25% numizmatów z lat 96-193 (10 465 egz. w bazie), z kolei dla 
lat 238-296 (39 376 egz.) procent ten wyniósł 0.3. To nieznaczna różnica, nie sądzę, by 
te wyniki oddawały skalę występowania tego motywu w mennictwie w II i III w. Podane tu 
wyliczenia związane są z menniczą proweniencją monet służących do obrachunków, zatem 
też z ich typologią. Por. http://finds.org.uk/database (dostęp 6 stycznia 2014).

40 Obliczenia własne (A.A.K.) na podstawie opisów zawartości kilkunastu wielkich skar
bów, ich proweniencja wraz ze wskazaniem literatury przedmiotu por. A. A Kluczek, .Virtue 
AugustTdans le monnayage et la propagandę de Tempereur Aurślien (270-275 apr. J.-C.), 
[w:] P. Berdowski, B. Blahaczek (red.), Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica 
in Memory of Professor Lesław Morwrieeki, Rzeszów 2007. s. 322-331; eadem. Wizerunek 
„obcego-wroga" w ikonografii monetarnej. Przykład mennictwa cesarza rzymskiego Aureli
ana (270-275), [w:] K. Nowotka. M. Pawlak (red.), Grecy, Rzymianie i ich sąsiadzi. Wrocław 
2007, s. 305-321. Na ten wysoki wskaźnik w mennictwie Aureliana wpływają istotnie monety, 
których legendy rewersowe dotyczą promocji Słońca Niezwyciężonego. Znowu wyniki wylic
zone na podstawie danych RAS (http://finds.org.uk/database, dostęp 6 stycznia 2014) ogrom
nie się od tych danych różnią, wśród 487 monet Aureliana tytko 19 nosi obraz jeńca (3.9%). 
wśród 1 696 monet Probusa takich jest 21 (1,2%). I nie zmieni tego fakt że barbarzyńca 
w ikonografii monet to nie tylko jeniec, ale czasem po prostu wróg. Tak różne wyniki 
unaoczniają mankamenty stosowania prostych wyliczeń w oparciu o dane dostarczone przez 
skarby I znaleziska tylko z jednego regionu należącego niegdyś do państwa rzymskiego.

Zwraca uwagę duża intensywność pokazywania w mennictwie motywu 
barbarzyńcy mierzona proporcjonalnie dużym udziałem monet, na które go 
wprowadzono w Ul wieku. Niestety, nie mamy obecnie precyzyjnych danych 
umożliwiających pełne i skrupulatne porównanie występowania tego motywu 
w mennictwie kryzysu III wieku oraz złotego wieku Antoninów48. Ten nie
dostatek wiedzy jest m.in. rezultatem zwracania w pracach, w których zasto
sowano metody kwantytatywne do określania popularności tematów, uwa
gi na inskrypcje lub typy monetarne, a odsuwania na plan dalszy znaczenia 
modeli ikonograficznych. Jednakże pewne szacunki już zostały przeprowad
zone i w ujęciu sumującym dla lat 235-284 pozwalają wnioskować o dużej 
popularności motywu barbarzyńcy. Wiemy przykładowo, że u schyłku kryzy
sowego pięćdziesięciolecia motyw barbarzyńcy pomieszczony został na około 
1 /5 rewersów monet Aureliana (270 275), a podobny wynik uzyskujemy także 
w odniesieniu do mennictwa Probusa (27Ó-282)49. To dane skrajnie wysokie.

W tak zmierzonej popularności motywu barbarzyńcy można widzieć 
z jednej strony swoisty wyraz ewolucji wątku cesarza zwycięzcy, która 
postępowała na drodze potęgowania zasług wojennych tegoż, jego sukcesów 
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militarnych i nieprzebranych możliwości w dziedzinie militarnej. Wyrazem 
tych przeobrażeń było coraz częstsze wprowadzanie akcentów czerpanych ze 
sfery wojennej i zwycięskiej metaforyki, w tym także motywu barbarzyńcy, 
do ikonografii monet, których legendy bynajmniej nie odnosiły się wprost do 
dziedziny wojny, jak np. adlocutio, adventus, Concordia,fortuna redux,felici- 
las lubpaxx. Z drugiej strony temu długotrwałemu procesowi, bez wątpienia, 
dynamiki dodały zdarzenia zachodzące w pięćdziesięcioleciu 235-284, 
wśród nich walki między pretendentami do purpury oraz wojny z najeźdźcami 
spoza granic Imperium, czyli te najbardziej dla nas czytelne symptomy 
trudności politycznych dotykających w skali ogólnej państwo rzymskie. Te 
niepokoje były, jak się zdaje, głównym katalizatorem popularności motywu 
barbarzyńcy w mennictwie w skali całego okresu kryzysu. Uwieńczenie lego 
procesu wzrostu znaczenia osoby cesarza i upowszechniającej się obecności 
postaci barbarzyńcy w wyobrażeniach monetarnych wywołanej trudnościami 
okresu kryzysu III wieku widać czytelnie w treściach monet władców Wik- 
toryna (269-271), typu defensor orbis50 51, i Numeriana (282-284), typów 
pacator orbis5" oraz vndiqve victores53.W proponowanym ujęciu motyw 
barbarzyńcy oddawałby w ikonografii monetarnej - przy ograniczeniach jej 
konstruowania płynących z umowności, tradycjonalizmu, schematyczności 
wyobrażeń oraz także z utrudnień technicznych związanych z tworzeniem 
miniaturowych obrazów na małej płaszczyźnie - najbardziej dla nas czytelnie 
trudne położenie, w jakim znajdowało się państwo rzymskie w III wieku.

50 Np. Concordia Augustorum: atrybutem władcy jest vlctoriola - Jacquier P.-F., Un 
nouvel antoninien de Régalien, BSFN 1983, 38, s. 404-405; indulgentia Auguste cesarz 
w stroju wojskowym - GGK, Vict., nr 18; por. RIC 5/2, Vict., nr 8, lub Wiktoria- RIC 5/2. Car., 
nr 130; por. A. A. Kluczek. Vndiqve vlctores, s. 276-280.

51 GGK, Vict., nr 54-55; por. RIC 5«, Vict.. nr90.
52 RIC 5/2, Num., nr 390. Por. D. Gricourt, Ripostiglio délia Vénéra, 4: Caro - Diode- 

ziano, Verona 2000. s. 65.
53 RIC 5/2, Num.. nr 422-423; D. Gricourt. Ripostiglio dalla Vénéra, s. 35-37139-41.
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Agata Kluczek

Power(lessness) of pictures? Coins as evidence of the periods of prosperity 
and crisis of the Roman Empire

The representations and legends in the Roman coinage were, to some 
extent, a mirror of the cutTent political and social situation as the events and 
phenomena of the political and social life - either favourable or unfavourable for 
Rome - entailed the choice of contents promoted through the coinage. It seems, 
therefore, that the representations and legends should reflect the condition of the 
Roman state: its prosperity or crisis. Such an assumption is the basis of our consi
derations, whose area of focus is the power and quality of the message conveyed 
by the iconography of the coin reverses.

The arbitrariness, schematism, conventionality and traditionalism of the 
iconographic solutions show on the example an image that recurrently appeared 
in the golden age of Antonine dynasty (96-192), then under Severan dynasty 
(193-235) and also in the period of the third century crisis (235-284).

It has also been noticed that, both in the legends and in the coin imagery, 
the information concerning the condition of the state hides behind the veil of 
qualities, deeds and achievements of its ruler, his programme and ideological 
and political desires. Moreover, the picture of the Roman world, as created via 
numismatic imagery, is positive, full of positive and optimistic values, guided 
by the emperor - the guarantor of order and the gainer of victories. However, it 
would be a mistake to view the condition of the Roman state as a continuance of 
prosperity, as the coin images and monetary legends may, at first glance, suggest.

The “barbarian motif* in the Roman iconography is an allusion to what is 
bad, what brings chaos, what - coming from outside of Rome or from within the 
Roman world - weakens the state and threatens the Empire. The accumulation of 
“barbarian" representations in the Roman coinage becomes a clear trace leading 
to a detection of faults and cracks in the “idyllic” image of the Empire.

This iconographic motif, with its pejorative connotations, may be viewed 
as a reflection of the Roman Empire in the state of crisis. Also the results of the 
introductory quantitative numismatic analysis, concerning of the occurrence of 
the “barbarian motif* in the imperial coinage of the third century crisis, speak for 
that. (English by the author)
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