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Wstęp

„Incluta Roma imperium terris […] aequabit” — pisze, u zarania Ce-
sarstwa, interpretując dzieje państwa rzymskiego i wskazując jego 

wielkość jako światowego imperium bez granic, Wergiliusz w swej epopei, 
i rozwija myśl, definiując pryncypia misji dziejowej Rzymian, których określa 
jako naród predestynowany do władania innymi ludami: „Tu regere imperio 
populos, Romane, memento […], parcere subiectis et debellare superbos”1. 
Od początku swych dziejów, okazuje się, Rzymianie przeznaczeni są, wolą 
bogów, do władztwa nad światem. Wizja ta, niemożliwa do pełnej realizacji 
w wymiarze rzeczywistym, w sferze ideologii przenikała propagandę pań-
stwową w różnym stopniu i zakresie w zależności od epoki.

Koncepcja imperium światowego, państwa zdobywców, i określenie Rzy-
mian jako panów świata władających innymi ludami przykuwają swą wie-
lostronną symboliką w aspekcie politycznym, militarnym, religijnym oraz 
w ogóle cywilizacyjnym. Jedną z możliwych jej interpretacji jest ta, którą 
w sztukach pięknych wyraził w epoce nowożytnej Pietro Santi Bartoli. Jego 
sztych miedziorytowy przedstawia na planie centralnym sylwetkę siedzą-
cej bogini Romy, otoczonej władcami krajów i ludów, podporządkowanych 
rzymskiej dominacji, reges reginae ac principes, i królującej nad nimi zgodnie 
z dewizą wypisaną na piedestale: parcere subiectis et debellare superbos (il. 1). 
Może to być traktowane jako artystyczna wariacja rozwiązania symboliczne-
go portyku ad nationes, wzniesionego za rządów Augusta, portyku, o którym 

 1 VERG., Aen. VI 781—782, 851—853. Nie ujednolicam pisowni cytowanych tekstów dzieł 
starożytnych, pozostawiam je w formie, jaką przyjęli wydawcy. Informacje o polskich przekła-
dach zob. Bibliografia.
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ęp wspomina Serwiusz2. Budowla ta, ozdobiona posągami wyobrażającymi ludy 

podległe Rzymowi, simulacra omnium gentium, miała w intencji Augusta speł-
nić istotny cel propagandowy. Cesarz chciał, pisze Piotr Bieńkowski, „przez 
wyobrażenie wszystkich ludów podległych lub niepodległych dokoła swe-
go posągu okazać zwierzchnictwo Rzymu nad światem”3. Skojarzenie inne 
— ale świetnie dopełniające owo uprzednie — wywołuje z kolei wyobraże-
nie na monetach typu VNDIQVE VICTORES4. Tu imperator rzymski stoi, ma-
jąc u stóp dwóch jeńców ze świata barbarzyńskiego. Rzymianin zbrojny jest 
we włócznię i wyposażony w glob. Atrybuty te sugerują, że panowanie nad 
światem zdobył on w walce, a pokonani barbarzyńcy „ze wszystkich stron” 
w sposób najprostszy unaoczniają rozmiary państwa i jego potęgę. Jest to 
najpełniejsze rozwinięcie numizmatyczne sensu koncepcji imperium świato-
wego. Owo przywództwo w świecie należało przecież wywalczyć, a dyspo-
nowanie przez Rzymianina virtus, w tym przypadku koniecznie rozumianą 
jako virtus bellica, dawało gwarancję walki dla niego pomyślnej. Nasuwa się 
tu fraza z poematu Enniusza: „Moribus antiquis res stat Romana uirisque”5. 
To przekonanie lub wiara urealniały daną Rzymianom obietnicę ich roli wy-
bitnej w świecie — roli jego przywódców.

W nawiązaniu do tych kilku możliwości, czyli obrazu Romy tryum-
fującej nad innymi ludami, zwycięskiego cesarza panującego nad obcymi 
oraz indykacji, że fundamentem trwania i wielkości Imperium Romanum 
jest virtus, zamierzam porównać, w jakim zakresie mit rzymskiej władzy 
nad światem był obecny i w jaki sposób rozwijano go w lansowanej za po-
średnictwem monet propagandzie imperialnej dwóch wybranych epok Ce-
sarstwa Rzymskiego.

Dwa określone w tytule okresy dziejów państwa rzymskiego: „złoty 
wiek Antoninów” i „kryzys III wieku”, zawierają wiele różnic, noszą wręcz 
wyraźne cechy odmienności. Pierwszy z nich, zdefiniowany w sposób chro-
nologiczny, określa lata 96—192, te obejmują rządy władców tradycyjnie za-
liczanych do dynastii Antoninów6. W rzeczywistości od Nerwy do Marka 
Aureliusza władza cesarska przekazywana była adoptowanym następcom 
rządzących augustów, dopiero Marek Aureliusz mógł przekazać rządy włas-
nemu synowi Kommodusowi7. Pojęcie „złoty wiek”, używane w odniesie-
niu do całego okresu tej dynastii albo do czasu rządów konkretnego wład-

 2 SERV., Aen. VIII 721.
 3 BIEŃKOWSKI 1900, s. 15. Por. OSTROWSKI 1990, s. 49—50; ANDO 2000, s. 297—298.
 4 RIC 5/2, Num., nr 422—423.
 5 ENN., ann. V 156. 
 6 Np. HOMO 1947; HAMMOND 1959; PETIT 1975, s. 354. H.-G. PFLAUM (1964, s. 118) przypomi-
na, że według niektórych starożytnych na wiek Antoninów składały się rządy Antonina Piusa, 
Marka Aureliusza, Lucjusza Werusa, Kommodusa, Karakalli, Gety, Diadumeniana i Elagabala. 
Wypada nadmienić, że Septymiusz Sewer dokonał adopcji do Antoninów. Zob. o magii wiel-
kości nomen Antoninorum: SYME 1971, s. 78—88.
 7 Np. HAMMOND 1956, s. 86—107; PARSI 1963, s. 14—21.
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cy ją reprezentującego (w tym przypadku rządy Antonina Piusa wyznaczają 
szczyt pomyślności8) zawiera ogromne uproszczenia. Sygnalizuje okres po-
wodzenia w Cesarstwie Rzymskim obejmujący sferę dziejów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Ów „złoty wiek” to w istocie zaledwie czterdzieści kilka lat 
bezpieczeństwa, stabilizacji i rozkwitu państwa, związanych z rządami Ha-
driana i Antonina Piusa. Pozostałe lata, składające się na wydzielony okres, 
to w większości wojny, aczkolwiek trzeba podkreślić, wojny w większości 
zwycięskie oraz jak zauważa Adam Ziółkowski, czas, w którym udało się 
ograniczyć konflikt do walk na limesie naddunajskim9. W sumie epoka Anto-
ninów zyskuje taką ocenę, jaką z emfazą wyraził Hans-Georg Pflaum: „Siècle 
d’or, apogée de l’empire, eh oui!”10. Drugie pojęcie — „kryzys III wieku” 
— także jest umownym w literaturze określeniem, obejmującym pięćdzie-
sięciolecie 235—28411. Również ono zawiera uproszczenia. Był to, owszem, 
czas impasu w funkcjonowaniu władzy centralnej i niepowodzeń lub nawet 
klęsk w wielu sferach, ale niepozytywne zjawiska nierównomiernie rozło-
żone były w przestrzeni, a ich skala zmieniała się w czasie; w sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych latach III wieku kryzys Cesarstwa doszedł do swe-
go punktu kulminacyjnego12. Z tego względu niektórzy badacze (Marcel Le 
Glay, Michel Christol) twierdzą, że słuszniej jest mówić nie o kryzysie, lecz 
o kryzysach, które następowały po sobie, przeplatane czasem uspokojenia13. 
Był to również okres konstruktywnych przemian i strukturalnych reform 
przeprowadzonych w drugiej połowie owego pięćdziesięciolecia. 

Mimo owych przewartościowań ocen tych dwóch okresów historii rzym-
skiej podtrzymać trzeba opinię, że zestawione z sobą, różnią się istotnie14. 
Różnice dotyczą, między innymi, kwestii pierwszorzędnych dla zagadnień 
poruszanych w niniejszej pracy. Odmienności zarysowują się na przykład 
w sferze stosunków polityczno-ustrojowych i w charakterze rządów wład-
ców. Stabilnej epoce Antoninów, w której cały niemal wiek wypełniają rzą-
dy kilku princepsów, przejmujących władzę bez perturbacji, przeciwstawić 

 8 Np. PIOTROWICZ 1934, s. 676—679; PFLAUM 1964, s. 118; RÉMY 2005. 
 9 ZIÓŁKOWSKI 2004, s. 514. Charakter i znaczenie tych wojen dla losów Imperium Romanum 
syntetycznie przedstawia WOLSKI 1978, s. 11—27.
 10 PFLAUM 1964, s. 121.
 11 Periodyzację tę wskazuje np. KOTULA 1987a, s. 229—237; IDEM 1992b, s. 6; IDEM 1992c, 
s. 107—118; IDEM 1994c, s. 121—147; IDEM 1995c, s. 152—156. W dalszej części pracy pojęć „zło-
ty wiek Antoninów” i „kryzys III wieku” nie opatruję cudzysłowem.
 12 Np. KOTULA 1995a, s. 78—82. Podobnie PIOTROWICZ 1934, s. 774—781. Także antyczni pi-
sarze zauważali, że ostrzejszy kryzys państwa zaczął się dopiero od połowy stulecia. Por. DE 
BLOIS 1984, s. 358—377.
 13 M. LE GLAY (1992, s. 253—269), mówiąc o kolejnych wstrząsach w epoce kryzysu, wy-
dziela w niej podokresy: 249—253, 259—261, 267—274 i 276—284; M. CHRISTOL (1997, s. 85—
190) wskazuje polityczny kryzys wewnętrzny 238 r. oraz kryzysy lat 249—253, 260, 266—270. 
Za ich determinantę uznaje wydarzenia związane z agresją z zewnątrz, które wpływały na po-
głębianie trudności wewnętrznych.
 14 Wyraźnie je przeciwstawiają w syntetycznych ujęciach dziejów Imperium Romanum np.: 
PIOTROWICZ 1934, s. 636—745, 766—792; MROZEWICZ 1999b, s. 238—242.
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walizacją aż kilkudziesięciu władców15. Oba te okresy mogą być sobie prze-
ciwstawione także ze względu na położenie Cesarstwa Rzymskiego wzglę-
dem świata barbarzyńców. Wykorzystując takie kryterium, skonfrontować 
można, jak czynią to Yves A. Dauge oraz Jerzy Kolendo, epokę pierwszą, 
kiedy Imperium odpiera zwycięsko te zewnętrzne siły, z epoką drugą, gdy 
państwo rzymskie staje wobec szturmu barbarzyńców i zmuszone jest do 
defensywy16. Niezależnie od tych różnic, przejawiających się w płaszczyźnie 
wewnętrznej i na styku kontaktów Rzymianie — barbarzyńcy, które wpły-
wały na różną pozycję polityczną władców, różne kierunki ich działań oraz 
możliwości, cel propagandy imperialnej pozostawał ten sam — skonstruowa-
nie wizerunków władców idealnych. Konfiguracje rozbieżności i zbieżności 
wielu wątków propagandowych w tych dwóch okresach Cesarstwa Rzym-
skiego różnych, a nawet zdecydowanie odmiennych pod pewnymi wzglę-
dami, znajdują oto wspólną podstawę w dążeniach do rozpowszechniania 
obrazu cesarza jako idealnego przywódcy państwa. Te przesłanki otwierają 
interesujące perspektywy w zakresie badań komparatystycznych nad pro-
pagandą imperialną w epoce Antoninów i latach kryzysu III wieku. Dodat-
kowym kryterium, uzasadniającym ten wybór, jest fakt, że lata Wczesnego 
Cesarstwa aż po rok 69 były czasem kształtowania się i precyzowania wie-
lu aspektów cesarskiej propagandy, dopiero lata rządów pierwszej dynastii 
flawijskiej przyniosły w tym zakresie istotny przełom; z kolei rządy dyna-
stii seweriańskiej zaznaczyły się obecnością licznych i wyraźnych zwiastu-
nów przekraczania pewnych wartości właściwych epoce Wczesnego Cesar-
stwa. Oznacza to, że propaganda imperialna w dwóch tytułowych epokach 
przyjęła dwa różne oblicza. Stymulowana była wszak owymi bodźcami zro-
dzonymi w poprzedzających je kolejno: latach panowania dynastii flawijskiej 
oraz rządów Sewerów, i wyłoniła się w obu omawianych epokach jako „do-
skonalszy”, dojrzalszy, pełniejszy rezultat inicjatyw wcześniejszych. Następ-
nie, ewoluując w tych rozległych przecież przedziałach czasowych, jakie two-
rzą lata 96—192 oraz 235—284, zyskała w każdym z nich pewne stałe cechy, 
których podłożem były podstawy ideologiczne władzy cesarskiej oraz kon-
kretne okoliczności rządów władców. Wiadomo już, że odnośnie do propa-
gandy wieku Antoninów mówić można o „historyzmie rzymskim” (Janusz 
A. Ostrowski), o jej charakterze „ilustracyjnym”, podczas gdy dla kryzysu 
III wieku — o „tendencji do ogólnikowości” w propagandzie (Wiesław Ka-
czanowicz), a zmiany te wiązane są z szerszym zjawiskiem rozwoju myśle-
nia w kierunku abstrakcji sygnalizowanym tendencjami uobecniającymi się 

 15 Wyliczyć można 68 władców w Rzymie uznanych i pretendentów. Por. HARTMANN 1982, 
s. 63—65. W swym zestawieniu wymienia m.in. syna Galliena, Mariniana, chociaż ten nie no-
sił dynastycznego tytułu, oraz wśród uzurpatorów — Odenata; w sumie jest tu 70 imion.
 16 Y.A. DAUGE (1981, s. 54—55) czyni to w ramach szerszych przedziałów: 69—192 i 193—
305; KOLENDO 1994, s. 211—232; IDEM 1995, s. 81—99.
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w pozostawionych testimoniach z III stulecia (Stanisław Mrozek)17. Zarazem 
akcent przesunięty został z osoby cesarza — pierwszego obywatela, na oso-
bę cesarza — monarchy. Już w pierwszych latach istnienia Cesarstwa u pod-
staw ideologicznych uzasadnień praw i pretensji do dzierżenia lub wzmoc-
nienia władzy imperialnej legła aura religijna, jaka otaczała władcę. Trwała 
ona w obu omawianych epokach. W uproszczonym obrazie, w dobie An-
toninów podtrzymywała ją sława wojskowa i tradycyjne cnoty moralno-cy-
wilne, w epoce drugiej te możliwości pozostały, ale bardziej wyraźna stała 
się druga linia wiodąca do legitymizacji przez podkreślanie sakralnego cha-
rakteru władzy — cesarz był niemal nadludzkim bohaterem i stawał się na-
wet równy bogom18.

Propaganda imperialna — trzeba stwierdzić na wstępie — miała nie-
zmiennie, pomimo występowania w niej określonych trwałych tendencji oraz 
czasowych urozmaiceń, charakter na wskroś indywidualistyczny, a to zna-
czy, że różnorodne wątki tematyczne w niej podejmowane skupiały się wo-
kół jednostki: osoby cesarza. Dotyczy to również idei rzymskiego władztwa 
nad światem, którą należy rozważać przez pryzmat propagandowego wize-
runku władcy rzymskiego. Celem nie jest tu bynajmniej przeanalizowanie 
budowy terytorialnej potęgi Imperium Romanum i jego relacji z sąsiadami 
w ich historycznych realiach, ale zbadanie, w jaki sposób owe realia, wyra-
żające się w różnych warunkach koegzystencji dwóch światów: rzymskiego 
i barbarzyńskiego, modyfikowały obecność tytułowej idei w propagandzie 
imperialnej. Nawiązując do stwierdzenia Olivera Thomsona, że „Podstawo-
wym źródłem propagandy jest […] próżność i żądza władzy”, widzieć trze-
ba w lansowaniu idei rzymskiego panowania nad światem jeszcze jedno 
z owych „barwnych piór pawich ogonów”, zdobiących przywódców świa-
ta rzymskiego19. Ich władztwo nad światem będzie tu traktowane, oczywi-
ście, nie w sensie dosłownym, ale jako przedmiot aspiracji cesarzy oraz jako 
idea ożywiająca ich działania, budująca wokół nich aurę wielkości i wzmac-
niająca prestiż ich władzy.

Przedmiotem niniejszego studium jest aspekt funkcjonalny i struktu-
ralny symboliki oraz propagandy imperialnej. Osnowę analizy stanowi mit 
rzymskiego władztwa nad światem. Wymaga ona skonstruowania propa-
gandowych kształtów dwóch światów: rzymskiego i barbarzyńskiego, celem 

 17 OSTROWSKI 1990, s. 60; KACZANOWICZ 1990, s. 122; MROZEK 1994, s. 319—327; IDEM 1995, s. 79—84.
 18 ZECCHINI 1997, s. 95—130; NEMO 1998, s. 355—357. Por. inspirującą uwagę J.-P. MARTINA 
[b.r.w.], s. 77: „Il [władza cesarska — A.A.K.] s’inscrit dans la longue durée et les forces intel-
lectuelles et morales qui sous-tendent son existence supposent un fond cohérent; ce pouvoir 
doit se définir en fonction d’une conception globale de la société, de la place de l’homme dans 
la société. Chaque empereur s’inscrit à l’intérieur de forces dont il est à la fois le créateur et le 
serviteur conscient”.
 19 THOMSON 2001, s. 447. Propagandzie w starożytnym Rzymie poświęcono niewielkie wzmian-
ki w tej pracy — ibidem, s. 154—163, 171—172; podobnie STURMINGER 1960, s. 67—115; ALEK-
SIN 1969, s. 89—102. Por. ogólne opracowania historii propagandy, np. SZTUMSKI 1990; DOBEK-
-OSTROW SKA, FRAS, OCIEPKA 1999.
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krajów i ludów zamieszkałego świata, tworząc organizm spoisty i rozległy, 
rozciągający się od brzegów Atlantyku aż po pustynie Syrii i Arabii, i od 
rzek Ren i Dunaj aż do półpustynnych stref Afryki. Istotny będzie również 
propagandowy motyw barbarzyńcy. Istnienie świata barbarzyńskiego za-
przeczało faktowi osiągnięcia pełnego rzymskiego władztwa, a jednocześnie 
obecność barbarzyńców w propagandzie była niezbędna, by cesarze mogli, 
gloryfikując sukcesy w kontaktach i walce z nimi, budować swój wizerunek 
zwycięzców zbliżających się do osiągnięcia światowej dominacji. To wpro-
wadza ważną płaszczyznę rozważań, a mianowicie obraz propagandowy 
relacji Imperium Romanum z barbarzyńcami, jako tę sferę, w której wyku-
wa się przywództwo i zwierzchnictwo Rzymian nad innymi ludami. Będzie 
to przede wszystkim temat wojny, ale także zagadnienie koegzystencji po-
kojowej Cesarstwa Rzymskiego i jego sąsiadów. Tak postawiony problem, 
obejmujący wszak wiele zagadnień szczegółowych, zawiera potencjalnie naj-
bardziej atrakcyjny i przekonujący sposób budowy wizerunku cesarza cha-
ryzmatycznego — zwycięskiego przywódcy państwa20. Nie ma bowiem wąt-
pliwości, że w propagandzie o wiele łatwiej było promować zdecydowane 
sukcesy niż umiarkowaną politykę powściągliwych „czynów codziennych”; 
zwłaszcza to, co mieściło się w pojęciu victoria, tkwiło u jej podłoża i wpły-
wało na jej odnoszenie, mogło przybierać w propagandzie znacznie wyra-
zistsze barwy i tworzyć bardziej przekonujący wizerunek cesarza. 

Praca składa się z dwóch zasadniczych części, w których materiał źród-
łowy, zdefiniowany oraz ograniczony wymogami i celami propagandy im-
perialnej, opisywany jest i analizowany w kontekście strukturalnym, a tak-
że ideologicznym. W obu częściach zwracać będę uwagę na trzy kategorie: 
Cesarstwo Rzymskie, świat barbarzyńców oraz cnoty i osiągnięcia władcy 
rzymskiego, aczkolwiek nie są one, na ogół, w sposób kategoryczny przypo-
rządkowane poszczególnym rozdziałom w każdej z nich. W części pierwszej 
podjęta została próba konstrukcji imago mundi, czyli struktury świata, jaka 
wyłania się z obrazów propagandy cesarskiej. Otwiera ją omówienie w uję-
ciu „geograficznym” granic i struktury Imperium Romanum, obszerny roz-
dział pokazuje jego „serce”, Rzym. Następnie przedstawiony jest kolejny ele-
ment mapy: struktura i charakterystyka ogólna świata barbarzyńców. Treścią 
części drugiej są aspekty mitu cesarza zwycięskiego. Dotyczy ona ideolo-
gicznego wizerunku władcy rzymskiego jako pana świata, którym staje się 
on dzięki posiadanym zaletom — zwłaszcza virtus, a także w efekcie czy-
nów wojennych i osiągnięć. W tym przypadku motyw barbarzyńcy będzie 
jedynie funkcją mitu władcy zwycięskiego. Konkluzje dotyczące poszczegól-
nych zagadnień znajdują się w wydzielonych partiach podsumowujących 
każdy rozdział, dynamiki czynionym porównaniom dodać ma wkompono-
wanie ich w tło podstaw ideologicznych władzy cesarza. Zgodnie z powzię-

 20 Por. WEBER 1984, przypis na s. 134 i s. 144; MORAWIECKI 1989, s. 15, 33—38.
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tym zamysłem zamierzam wskazać, ile jest tu konwencjonalnych wspólnych 
konceptów i oryginalnych modeli właściwych propagandzie obu okresów, 
jak w danej epoce przebiega aktualizacja powszechnie znanych schematów 
w odniesieniu do ówczesnej rzeczywistości.

Specyfika nakreślonej problematyki, rozważanej w zamierzeniu w kom-
paratystycznym ujęciu dla dwóch okresów dziejów Cesarstwa Rzymskiego, 
sprawia, że zasadniczą podstawę analizy stanowią treści mennictwa impe-
rialnego. Przekaz materiałów innych kategorii, takich jak literatura, inskryp-
cje, zabytki sztuki, a nawet monety autonomiczne, będzie traktowany jako 
ich ważny, ale dopełniający tylko komentarz. Selekcję taką uzasadniają waż-
ne przesłanki. Jedynie bowiem monety imperialne tworzą dla obu epok jed-
norodny zespół eksploracji badawczej oraz umożliwiają stworzenie wspólnej 
i identycznej podstawy wnioskowania. Monety imperialne, zwane też cesar-
skimi, są to emisje powstałe w imieniu i dla cesarzy rzymskich, mające zna-
czenie monety ogólnopaństwowej, wybijane w stołecznej mennicy w Rzy-
mie, a także w innych ośrodkach italskich i w mennicach rozmieszczonych 
w prowincjach Imperium Romanum. Są one oficjalne w swej genezie, funk-
cji i charakterze; w oficjalny i bezpośredni sposób komentują wydarzenia 
oraz ich tło. Emitowane były w mennicach państwowych, zatem kontrolowa-
nych przez urzędników cesarskich21, i kursowały w całym Imperium, chociaż 
w przypadku pieniądza brązowego cyrkulacja odbywała się głównie w ska-
li terytoriów mniejszych, odpowiadających rynkom lokalnym czy regional-
nym, faktycznie propagowały preferencje i polityczne racje danego cesarza 
lub otaczającej go elity władzy, a będąc nośnikiem informacji o najszerszym 
ówcześnie potencjale geograficznego odziaływania i relatywnie szerokim spo-
łecznym kręgu odbiorców22, odgrywać mogły rolę propagandową. Monety 
imperialne docierały praktycznie do wszystkich zakątków Cesarstwa i słu-
żyły władzy państwowej do transmisji pożądanych przez nią treści. Wyob-
rażenia umieszczane na tych monetach lansują wątki propagandowo-ideo-
logiczne oraz oddają istotę propagandy cesarskiej. Do bezpośredniej analizy 
włączone zostaną także treści zamieszczone na medalionach, czyli emisjach, 
które wyróżniają się swą wielkością i wagą, przekraczając nawet kilkakrotnie 
ciężar obiegowych nominałów. Nie były przeznaczane do regularnej cyrku-
lacji, ale mając charakter okazjonalny, służyły jako pamiątkowe dary wład-
cy ofiarowywane wybrańcom23. Odznaczają się perfekcją wyobrażeń i często 
rozbudowanym ich przesłaniem zawartym w unikatowych niekiedy legen-
dach i efektownej często ikonografii. Ze względu natomiast na ich wyjątkową 

 21 Organizację mennicy w epoce cesarskiej przybliżają inskrypcje, np. CIL 06.43—44 = ILS 
1634—1635; CIL 06.1641 = AE 1957, 323; CIL 06.9706. Por. LAFAURIE 1972, s. 267—271; BERNA-
REGGI 1974, s. 177—191; BRENOT, LORIOT, NONY 1999, s. 131—133.
 22 Zob. modele obiegu pieniądza w Rzymie, Italii, w prowincjach zachodnich, wschodnich 
oraz w rzymskim Egipcie: HARL 1996, s. 242—246; por. DUNCAN-JONES 1994, s. 33—46.
 23 Por. definicje medalionu: GNECCHI 1, s. XXIII—XXXIX; TOYNBEE 1986, s. 15—41; BURSCHE 
1998, s. 10—14.
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struowane. Przyjąć można, że każde wyobrażenie na monetach imperial-
nych i medalionach występujące współtworzyło fragment przekazu ideolo-
gii państwowej i obrazu propagandowego konkretnego cesarza24. Poza sferą 
analizy znajdzie się natomiast inna kategoria monet — monety autonomicz-
ne25. Nie stanowiły one znaczącego środka umożliwiającego przekazywanie 
ideologiczno-propagandowych treści, których pożądałby imperator. Emisje 
te były domeną lokalnych samorządów w prowincjach Cesarstwa, zwłasz-
cza na wschodnich jego terytoriach, a ich udział w obiegu monetarnym był 
w zasadzie ograniczony do określonego obszaru. W związku z decentrali-
zacją mennictwa autonomicznego pozostawało duże w nim zróżnicowanie 
w zakresie emitowanych nominałów monet oraz ich typologii. Wyobrażenia 
na tych monetach częściej należały do kręgu rodzimych tradycji i odzwier-
ciedlały miejscowe problemy, rzadziej zaś współgrały z ogólniejszymi ide-
ami dotyczącymi podstaw i istoty władzy rzymskiego princepsa26. Ich rola 
będzie zatem względem podejmowanego tematu podobna, jak rola źródeł 
innych kategorii, czyli jedynie pomocnicza w stosunku do pierwszorzędne-
go znaczenia emisji imperialnych.

Podobna będzie rola spuścizny piśmiennictwa antycznego. Z epoki An-
toninów przetrwały liczne i reprezentujące różne gatunki pisarstwa świadec-
twa współczesne, natomiast w odniesieniu do pięćdziesięciolecia kryzysu 
III wieku brakuje takiego porównywalnego materiału, a nawet żadna z ów-
cześnie spisywanych prac historycznych nie obejmuje całego okresu27. Wiele 
z tekstów starożytnych, potencjalnie ważnych z punktu widzenia tematyki 
poruszanej w niniejszej pracy i przedziału chronologicznego, jaki ona obej-
muje, powstało już w IV wieku albo nawet później, dają one opis owych 
dwóch epok dokonywany już z pewnej perspektywy czasowej28. W konkret-
nym przypadku, dotyczącym możliwości wyzyskania źródeł literackich do 

 24 Związek monety z symboliką władzy omawiają np. KUNISZ 1993, s. 54—67; HOWGEGO 1995, 
s. 62—87; ARSLAN 2003, s. 337—341.
 25 Zwane też w literaturze: kolonialne, lokalne, miejskie, imperialne greckie, prowincjonalne 
(nazwa ta może budzić nieporozumienia z powodu wybijania monet cesarskich w mennicach 
prowincjonalnych). Por. szerzej KUNISZ 1976, s. 87—103; IDEM 1992, s. 48—49; KRZYŻANOWSKA 2001, 
s. 299—304. Mennictwo autonomiczne rozwijało się do połowy III w., pod koniec III w. uległo 
likwidacji; por. np. CALLU 1969, s. 14—15; SALAMON 1970, s. 146—162; KUNISZ 1995a, s. 121—135; 
HARL 1996, s. 97—124; METCALF 2002, s. 175—180. 
 26 Por. np. o monetach z Antiochii Pizydyjskiej: KRZYŻANOWSKA 1970; szerzej o mennictwie 
autonomicznym: HARL 1984, s. 15—235; IDEM 1987; na temat emisji z Aleksandrii: VOGT 1924; 
SKOWRONEK 1967; IDEM 1978; IDEM 1982; BAKHOUM 1999.
 27 Charakterystyki obrazu literatury w tych dwóch epokach por.: CYTOWSKA, SZELEST 1992, 
s. 373—375, 468—469; o dziejopisarstwie: LEWANDOWSKI 2007, s. 273—368.
 28 Np. prace takich autorów, jak Seks. Aureliusz Wiktor (IV w.), Eutropiusz (IV w.), Festus 
(IV w.), Zosimos (V/VI w.). Obraz kryzysu III stulecia w pracach autorów IV w. przedstawia 
L. POLVERINI (1976, s. 252—270). Informacje o poszczególnych autorach starożytnych, ich dzie-
łach oraz ich opracowaniach i studiach szczegółowych zob. SALAMON 1982, s. 45—64; CYTOWSKA, 
SZELEST 1992; JANISZEWSKI 1999, s. 7—220; BRAVO, WIPSZYCKA 2001, s. 39—131; MARASCO 2003.
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badań porównawczych zjawisk propagandowych, mieszczących się w dobie 
Antoninów i w latach kryzysu III wieku, wszystkie one obciążone są pew-
nymi ograniczeniami, o jakich wspomina Nicole Méthy. Z jej badań nad 
propagandą w Imperium Romanum wynika, że literatura starożytna, nie 
będąc ani instrumentem woli politycznej cesarzy, ani jej wyrazem, lecz je-
dynie w pewnych okolicznościach jej słabym echem — nie pozostawała za-
wsze w służbie cesarza. Była nie tylko dziełem narodowym i patriotycznym, 
ale także tworem artystycznym, i to nie zawsze odpowiednim do wyraża-
nia treści politycznych. N. Méthy stwierdza zatem, puentując, że literatura 
starożytna przekazuje tylko pewne elementy oficjalnego obrazu propagan-
dowego, w dodatku w subiektywnym — a to istotniejszy zarzut — ujęciu 
danego autora antycznego29. Cenny pozostaje materiał inskrypcyjny, ma 
bowiem walor dokumentu, niekiedy powstającego z inspiracji władcy, nie-
mniej testimonia epigraficzne są stosunkowo rzadkie, zwłaszcza od połowy 
III wieku30. Podobnie przedstawia się ilość źródeł innych: zabytków sztu-
ki oficjalnej. Obfituje w nie wiek Antoninów. Wbrew temu bowiem, co pi-
sał Pliniusz Młodszy o skromności Trajana: „Cum arcus, cum tropaea, cum 
statuas deprecaris: tribuenda est uerecundiae tuae uenia; illa enim sane tibi 
dicantur”31, dla chwalby tylko tego jednego władcy zbudowano więcej mo-
numentów niż na przykład dla Augusta32. Wiele ich wzniesiono również 
dla innych członków dynastii Antoninów33. Z okresu kryzysu III wieku za-
bytków sztuki monumentalnej jest natomiast relatywnie mało. Wobec syg-
nalizowanych dysproporcji ilości i jakości źródeł stwierdzić trzeba, że pró-
ba porównywania jakiegokolwiek wątku propagandowego we wskazanych 
dwóch okresach oparta na analizie źródeł tych innych kategorii, literatury 
antycznej, epigrafiki, sztuki, które jedynie w odniesieniu do pierwszej epo-
ki spełniają warunek komplementarności, skazana jest na bezowocność. Jak-
kolwiek więc odwołania do nich będą ukazywać usadowienie i rozumienie 
pewnych idei w tradycji rzymskiej, także aktualizować, tłumaczyć bądź po-
twierdzać to, co wynika z badania monet imperialnych o znaczeniu dla po-
dejmowanego zagadnienia pierwszorzędnym, to jednak ich treści będą mia-
ły tylko ilustrująco-wyjaśniający charakter, wspierający argumentację, jaka 
wynika z badań źródeł numizmatycznych. W takiej też intencji przywoły-
wane są fragmenty tekstów dawnych autorów, które nie będą poddawane 

 29 MÉTHY 1983, s. 117—139.
 30 Por. POND 1971, s. 14—37; MROZEK 1973a, s. 113—118; IDEM 1998, s. 11—20.
 31 PLIN., paneg. 59, 2.
 32 Nazywano Trajana herba parietina: AMM. XXVII 3, 7; E.de Caes. 41, 13. Powodem była bu-
dowa wielu monumentów i umieszczanie na nich cesarskiego imienia.
 33 Zob. np. HAMBERG 1945; SCOTT RYBERG 1967; FLORESCU 1969; IDEM [b.r.w.]; ROSSI 1971b; KO-
EPPEL 1982a, s. 507—535; IDEM 1982b, s. 477—506; IDEM 1991, s. 135—198; IDEM 1992, s. 61—115; 
BECATTI 1982, s. 536—578; MALISSARD 1982, s. 579—606; GORDON 1983; SETTIS 1988, s. 86—255; GA-
LINIER 2000, s. 141—161. 
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nawet tego istotnego samego w sobie34.
Obfitość materiału numizmatycznego dla obu tytułowych epok pozo-

staje w kontraście z pozostałymi źródłami. Otrzymujemy bowiem ogromną 
ilość wyobrażeń monetarnych do rozważań nad propagandą oficjalną oraz 
ideologią władzy cesarskiej. Nieuzasadniony jest, jak wypada sądzić, scep-
tycyzm tych badaczy, którzy kwestionują rolę propagandową monety lub 
odmawiają jej dużego znaczenia, twierdząc, że jedynie powielano na niej 
retorykę niezrozumiałą dla większości mieszkańców państwa rzymskiego35. 
Opowiadam się tu po stronie tej grupy uczonych, którzy doceniają warto-
ści poznawcze źródeł numizmatycznych i zwracają uwagę na konieczność 
krytycznego z nich korzystania w studiach nad różnymi problemami histo-
rii rzymskiej36. Zamieszczanie rozlicznych wyobrażeń, ich różnorodne kom-
binacje i warianty pokazują, że służyły one rozpowszechnianiu treści pożą-
danych przez elitę rządzącą. Zauważalna jest ponadto ewolucja pewnych 
tematów i sposobów ich prezentowania w wyobrażeniach namonetnych. Su-
geruje to, że dostosowywano je do wymagań politycznych, reagowano na 
ideologiczne przemiany związane z władzą cesarską, a przede wszystkim 
— na bieżące wydarzenia, niekiedy nie licząc się z realiami, innym zaś ra-
zem przywołując zaszłe zdarzenia. W efekcie wizerunek na monecie należy 
uznać za oficjalne prezentacje cesarza w całym jego decorum, dzięki którym 
miało być postrzegane jego posłannictwo w świecie.

Ikonografia oraz legenda na awersie i rewersie monety przekazywały 
wiadomości różnej wagi, a także rozmaitej treści. W Cesarstwie Rzymskim 
tradycyjna praktyka umieszczania na awersie monety portretu rządzącego 
i jego tytulatury sprzyjała akcentowaniu praw cesarza jako suwerena dyspo-
nującego prawem emitowania monet. Cenniejsze są jednakże wyobrażenia 
na rewersach, jako że to one odgrywały zasadniczą rolę w dyskursie propa-
gandowo-politycznym. Zakodowane w warstwie ikonograficznej i w legen-
dach przesłanie — mimo zwięzłości przekazu, prostoty kształtów, powszech-
nie rozpoznawalnych znaków, a może dzięki tym właśnie cechom — mogło 
nieść bogate merytorycznie treści. Pojedyncze elementy, rozbudowane sceny 
narracyjne albo metaforyczne ujęcia, sens napisów, zwłaszcza tych ekspli-

 34 Dotyczy to, oczywiście, tekstów reprezentujących wiele gatunków i pochodzących z róż-
nych epok. Z podanych powodów nie dokonuję krytycznej oceny przywoływanych prac daw-
nych autorów, i to nawet w przypadku tak kontrowersyjnego dzieła, jak zbiór HA, o nim zob. 
CYTOWSKA, SZELEST 1992, s. 574—582; JANISZEWSKI 1999, s. 140—148; BIRLEY 2003, s. 127—149; LE-
WANDOWSKI 2007, s. 398—414. Por. BIRLEY 1991; tomy wydane w seriach BHAC i HAC.
 35 Np. SUTHERLAND 1959, s. 46—55; IDEM 1983, s. 73—82; CRAWFORD 1983, s. 47—64. Por. LE-
VICK 1982, s. 104—116; EADEM 1999, s. 41—60. 
 36 O takim znaczeniu i roli monety rzymskiej zob. np. GRANT 1950; IDEM 1957, s. 79—85; JO-
NES 1956, s. 13—33; TOYNBEE 1956, s. 205—226; ZADOKS 1962, s. 38—45; BELLONI 1976, s. 131—
159; KUNISZ 1980, s. 135—141; IDEM 1993, s. 54—67; IDEM 1995b, s. 124—152; MORAWIECKI 1980, 
s. 1—21; EHRHARDT 1984, s. 41—54; PANVINI ROSATI 1996, s. 133—136; HIERNARD 1997, s. 93—109; 
CHEUNG 1998, s. 53—61; KING 1999, s. 123—136.
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kacyjnych — wszystko to pozwalało charakteryzować prerogatywy cesarza 
i zakres jego władzy, jego zalety i osiągnięcia, również aspiracje polityczne, 
a zarazem wystarczająco określać także jego rolę w świecie. Ukazując wiel-
kie czyny wojenne władcy rzymskiego i jego zwycięstwa nad obcymi, ele-
menty te odzwierciedlały również strukturę świata i istotę stosunków Rzymu 
z barbarzyńcami. Konkretne przedstawienia rozwijały się w ramach typów 
charakterystycznych dla większości zabytków sztuki rzymskiej. Źródłem cie-
kawych kompozycji na monetach bywały nierzadko zapożyczenia czerpane 
z dzieł sztuki monumentalnej37, chociaż niekiedy zauważa się program od-
wrotny, na przykład panującą w kręgu prywatnym „zależność dzieł sztu-
ki i rzemiosła artystycznego od monetarnych rewersów, będącą […] dowo-
dem recepcji formy”38. 

Problemem zasadniczym, określającym perspektywy poznawcze, jest 
wszak odkodowanie treści zawartych w ikonografii i legendach monetar-
nych. Odsłaniają one ideowy zespół wyobrażeń o cząstce rzeczywistości 
w obu prezentowanych okresach. Proces jej przetworzenia w wyobrażenia 
monetarne podlegał trudnym niejednokrotnie do określenia zasadom i miał 
z pewnością charakter złożony. Równie skomplikowana „rzeczywistość”, 
przetransponowana w aparat znaków i haseł, które umieszczano na mone-
tach, zyskuje dzięki tym nie do końca uchwytnym zabiegom pewną donio-
słość, ale jednocześnie traci bezpośredni związek z rzeczywistymi wydarze-
niami i zjawiskami, będąc już tylko ich przetworzonym obrazem. I to ów 
obraz przekazywany użytkownikowi monety stanowi przedmiot interpreta-
cji współczesnego badacza. W owym bardzo uproszczonym schemacie: fakt 

 symbol  imago, decydujące w procesie przetwarzania materiału wyjścio-
wego na obraz lansowany w zabiegach propagandowych, czy raczej w pro-
cesie jego kreacji, jest ogniwo środkowe39. A przecież — jak pisze Władysław 
Kopaliński — „wszystko, co symboliczne, ma skłonność do wielowartościo-
wości […]. Właściwością symbolu jest niedookreśloność, mglistość; jest często 
płynny, migotliwy, pełen sprzeczności […]”40. Dlatego nawet prosta ikono-
grafia namonetna i zwięzła legenda, składające się na ów obraz, mogą skry-
wać całą głębię skojarzeń. W jakim stopniu trafnie odczytywano i jak dale-
ce słusznie odczytujemy podstawowe przesłanie, w jakim stopniu dostępne 
są możliwości docierania do tych głębszych pokładów? W analizach wyob-
rażeń monetarnych stale baczyć trzeba na owe „rozliczne pułapki”, przed 
którymi ostrzega Andrzej Kunisz41. Pisze on w tym kontekście o konieczno-
ści uwzględnienia wielu uwarunkowań i o niezbędności zachowania margi-
nesu ewentualnego błędu w interpretacji materiału źródłowego tej kategorii. 
Podkreśla, że w praktyce istniał „niemały rozziew” między intencjami emi-

 37 VERMEULE 1957, kol. 358—359.
 38 MIKOCKI 1997, s. 12.
 39 Por. PÉREZ 1985, s. 111—140.
 40 KOPALIŃSKI 1990, s. 8.
 41 KUNISZ 1993, s. 55—58.

2 - Vndiqve…
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czywistego zrozumienia kodu umieszczonego na monetach42, jak i w stop-
niu akceptacji, a następnie przyswojenia lansowanych idei. Wskazuje także 
niebezpieczeństwo zbyt swobodnego interpretowania wyobrażeń monetar-
nych i formułowania rozwiązań zależnych od apriorycznie przyjętych za-
łożeń. Wiele miejsca poświęcam więc w rozdziałach zasadniczych odtwór-
czemu opisowi wyobrażeń na monetach. W efekcie tego zabiegu, wskutek 
najmniejszej tylko ingerencji w przekaz konstruowany ikonografią i legen-
dami, wyłania się obraz treści propagandowych może „nieociosany”, mało 
wysublimowany, ale taki, który ma walor czystego efektu propagandowe-
go, trafiającego do nawet najbardziej niewyrobionego odbiorcy. Co więcej, 
wyobrażenia umieszczone na rewersach monet, noszących w dodatku na 
awersach imiona tak wielu władców, nie powstawały bynajmniej w inten-
cji ukazania spójnej wizji władztwa rzymskiego nad światem. Opisywane 
i analizowane w dalszych rozdziałach typy monet nie tworzą wszak jednego 
zespołu ukazującego kompleksowo obszary podległe władzy cesarza (poza 
nielicznymi wyjątkami serii Hadriana i Antonina Piusa). Wobec tego jedy-
nie globalne ujęcie prezentowanego materiału dostarczyć może argumen-
tów za odczytaniem wizji światowej dominacji Rzymian. Wyłania się ona 
z analiz wyobrażeń owych rozmaitych typów, których kontekst powstania 
i sens pierwotny dopiero w proponowanych systematyzujących zabiegach 
pozwalają na odzwierciedlenie tego, co na tę wizję składać się mogło. Zespół 
idei, terminów, rozwiązań szczegółowych, jakie ją tworzyły, „konstruuję” 
przecież z wyobrażeń, które bezpośrednio odnosiły się do ziem podległych 
władcom rzymskim lub będących przedmiotem rzymskiej ekspansji. Wsze-
lako najczęściej wyobrażenia te osadzone były w kontekście czynów, am-
bicji i przymiotów cesarza rzymskiego, przetworzonych w lapidarne hasła 
i ikonograficzne modele, umieszczane na monetach. Z tych również wzglę-
dów wizję tę odczytuję przede wszystkim w jej podstawowym rozumieniu, 
sytuując temat sprawowania rzymskiego władztwa nad światem — rzeczy-
wistego sprawowania zwierzchnictwa nad pewnymi obszarami oraz starań 
o jego zdobycie, a także aspirowania wyłącznie już w sensie ideowym, nie 
zaś rzeczywistym, do zyskania dominacji w świecie — w pryzmacie idei vic-
toria, w najbardziej oczywisty sposób z tematem tym się wiążącej. Inne, bar-
dziej wysublimowane, nie tak oczywiste sposoby wyrażania tytułowego te-
matu pozostawiam na uboczu analiz.

W podsumowaniu tej partii wstępnej wskazać trzeba pewne stwierdze-
nia, które choć są natury ogólnej, stanowią jednak podstawę dalszych, zasad-
niczych rozważań. Symbolika wyobrażeń monetarnych traktowana będzie 
jako autonomiczny komentarz propagandy cesarskiej, określający składniki 
świata rzymskiego i tego, który otaczał Imperium Romanum w II i w III wie-

 42 W kwestii powszechności sztuki czytania w starożytności zob. propozycje i ustalenia 
E. WIPSZYCKIEJ (1983, s. 1—26).
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ku, oraz ich wzajemne relacje podporządkowane ideom pax i bellum. Przed-
stawione zostaną „słowne” oraz ikonograficzne manifestacje władzy cesarza 
w kontekście odniesień do świata — rzymskiego i pozarzymskiego. Specy-
fika tego przekazu w wyobrażeniach widniejących na monetach — pokazy-
wanie obrazu bez możności szerszego jego argumentowania słownego — jest 
instrumentem demonstrowania zarówno władzy o naturze charyzmatycznej, 
jak i najbardziej pożądanych przez władzę państwową treści wyrażających 
misję dziejową Rzymian.

Perspektywę badawczo-poznawczą określają źródła numizmatyczne oraz 
ich charakter. Na monetach przedstawiono wizualnie i w formie legend ofi-
cjalną interpretację dziejów Imperium Romanum. Wyobrażenia na monetach 
nie są wiernym odwzorowaniem rzeczywistości. Jednakże owe wyobraże-
nia nie przekazują wizji świata wydobytego z jego kontekstu historycznego, 
lecz, owszem, w niego się wpisują. Nie zawsze na podstawie analizy wyob-
rażeń namonetnych możliwe jest uchwycenie prostych faktów uporządko-
wanych w chronologiczne ciągi następstwa czasowego43, lecz odwrotnie: to 
wydarzenia i zjawiska historyczne będą generować — choć oczywiście licz-
ne okażą się odstępstwa od tej reguły — ich obraz w propagandzie cesarskiej 
i to on stanie się quasi-samodzielnym przedmiotem analizy. Taka procedura 
badawcza wpisuje się w zalecenia dynamicznego podejścia do źródła histo-
rycznego i koncentrowania się na głębszych strukturach informacyjnego prze-
kazu44. Wyobrażenia monetarne stanowiły koherentny i logiczny w swych 
wewnętrznych kategoriach system rozumienia oraz tłumaczenia rzeczywi-
stości. Jej obraz, zawarty w wyobrażeniach monetarnych, jest wszak obrazem 
kreowanym, nie w pełni realnym, i — będąc podporządkowanym wskaza-
nym wcześniej zadaniom imperialnej propagandy — odsłania tylko niektó-
re aspekty rzeczywistości. Przejaskrawiano osiągnięcia, eksponowano suk-
cesy, pomijano niepomyślne zdarzenia — tworzono „autonomiczną” wizję 
historii rzymskiej, bo propaganda podporządkowana była realizowaniu za-
dań budowy mitu państwowego. Wyobrażenia naśladowały rzeczywistość, 
ale nie przedstawiały jej wiernie, „obrazy” zawierają niewątpliwie wszyst-
kie aluzje do „konkretu”, lecz rzeczywistości, do której odsyłają, nie da się 
sprowadzić do takich tylko odniesień45.

Kwestia, jak dalece wiarygodny jest przedstawiany obraz w stosun-
ku do czynów i osiągnięć konkretnych władców, nie będzie rozstrzygana. 

 43 Zob. np. próbę, jaką podjął C. FOSS (1990), uporządkowania chronologicznego materia-
łu numizmatycznego w celu zilustrowania dziejów rzymskich traktowanych jako prosta suma 
wydarzeń i ich sekwencji.
 44 TOPOLSKI 1976, s. 19—41.
 45 Por. w tym kontekście uwagi J. POMORSKIEGO (1985, s. 113): „Błąd wielu historyków polega 
na zawierzeniu, iż rzeczywistość wyglądała tak właśnie, jak widział ją ówczesny obserwator”, 
oraz W. WRZOSKA (1995, s. 135—136): „Badacze traktują przejawy takie, jak język, tekst, ikono-
grafia, nie jako odbicie rzeczywistości za nimi stojącej, lecz jako »filtr«, mistyfikujący i jedno-
cześnie ujawniający realność”.

2*
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nięciu różnych celów, miały wzmacniać wśród Rzymian przekonanie o ich 
wyjątkowości i o górowaniu nad sąsiadami — barbarzyńcami; także poza 
granicami Imperium Romanum rozpowszechniały obraz mocy cesarza i pań-
stwa rzymskiego, którego był on głową; odgrywały zapewne także rolę dez-
orientacyjną, kamuflażową — zwłaszcza w epoce kryzysu III wieku miały 
na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od niektórych zjawisk właściwych 
epoce, ale również w latach rządów Antoninów, tworząc subiektywny wize-
runek cesarza, współuczestniczyły w konstruowaniu fikcji przeznaczonej dla 
„ogółu”. Poza sferą zainteresowań pozostanie także ocena słuszności i zgod-
ności z rzeczywistością rozwiązań sugerowanych w propagandzie cesarskiej. 
Właściwie prawie niemożliwe jest badanie stopnia oddziaływania propagan-
dy na starożytnych. I jeśli już w kwestii percepcji przekazu mogą się rodzić 
wątpliwości, to tym bardziej jego recepcja pozostaje w sferze zadawania py-
tań retorycznych. Jak ocenić liczbę potencjalnych odbiorców przesłania pro-
pagandowego lansowanego przez wyobrażenia umieszczane na monetach, 
liczbę tych, którzy się z tym przesłaniem zetknęli, liczbę tych, którzy od-
czytali zgodnie z intencjami emitenta treść do nich kierowaną, a nawet: kto 
spośród tych, którzy monety posiadali, zwracał uwagę na ich wyobrażenie 
i jak duża była to grupa?

„Produkowanie” przekazów propagandowych wpisuje się w kontekst 
historyczny danej epoki, pokazuje hierarchię wartości, które były w niej ak-
tualne. Ekskursy czynione do innych niż tytułowe okresów wskazują odle-
głe korzenie omawianych rozwiązań graficznych lub hasłowych na monetach 
albo demonstrują ich nowatorski charakter, mogą też służyć podkreśleniu 
oryginalności owych treści. Wyobrażenia na monetach odzwierciedlają reflek-
sje środowiska, w którym powstały, elity władzy. Z tego powodu, pomimo 
pewnej nieścisłości, pojęcia „propaganda cesarska” — „propaganda cesarza” 
będą traktowane jako równoznaczne. Operowanie materiałem źródłowym 
powstałym w długich odcinkach chronologicznych, jakie tworzą wiek An-
toninów i pięćdziesięciolecie 235—284, pozwoli w analizie uchwycić ogólne 
tendencje rozwojowe i kierunek ewolucji treści propagandowych, chociaż nie 
zawsze ściśle odpowiadały one prowadzonej przez danych władców polity-
ce propagandowej, koniunkturalnej w znacznym stopniu.

Zasadniczym zamiarem pracy jest odczytanie wyznaczonych głównym 
tematem aspektów cesarskiej propagandy, lansowanej za pomocą monet 
i medalionów, a także ukazanie w tym zakresie jej podobieństw oraz różnic 
w dwóch epokach. Stwierdzić trzeba, że fakt, iż centralnym punktem iko-
nograficznego i hasłowego przekazu w owych wyobrażeniach pozostawał 
władca rzymski, a elementy świata rzymskiego i obcego istotne były jedy-
nie w takim stopniu, w jakim służyły zdefiniowaniu jego walorów lub wy-
eksponowaniu jego zalet i osiągnięć, daje możność porównywania różnych 
inicjatyw propagandowych w obu wskazanych okresach historii rzymskiej. 
Owe konstrukcje propagandowe, różne oraz zbieżne, zyskują wspólną pod-
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budowę ideologiczną w micie państwowym związanym z kreacją cesarza 
jako idealnego przywódcy państwa, a jednocześnie z doktryną ludu rzym-
skiego, który dominuje w świecie. Na poziomie teoretycznym to wyznacza, 
niekiedy przynajmniej, podobieństwa tych wątków. W wymiarze praktycz-
nym natomiast, ze względu na odmienności w sposobie i w charakterze 
rządów władców reprezentujących oba okresy, mogły być one traktowane 
w rozmaity sposób.

Ukazaniu barwności pomysłów lansowanych w propagandzie cesarskiej 
służy szczegółowość opisywania wyobrażeń na monetach i medalionach; 
ten zabieg poprzedza ich komentowanie i interpretowanie. Taki sposób po-
stępowania pozwolił również określić treści należące do kanonu przedsta-
wień w szerokich przedziałach czasu objętych badaniami. Poza odtwórczą 
deskrypcją wyobrażenia odnotowywałam, według potrzeb, również nomi-
nały, mennice, chronologię emisji, ponieważ detale te niekiedy wiele mówią 
o priorytetach w polityce propagandowej niektórych władców46. Istotą jed-
nak proponowanego ujęcia zakreślonej tematyki są komparacje. Pierwszą 
ich płaszczyznę stanowią porównania syntetyzujące, to znaczy poszukiwa-
nie w obu epokach wspólnych, uniwersalnych, czyli modelowych motywów 
propagandowych, co w założeniu musi mieć również wspólną podstawę 
ideologiczną rozważanej kwestii. Równolegle czynione porównania sumu-
jące umożliwiają pokazanie specyfiki danego rozwiązania propagandowego 
w pewnych węższych okresach. Natomiast porównania indywidualizujące 
wskazują w mennictwie konkretnych władców unikalność badanych wyob-
rażeń i treści namonetnych, w nich istotny będzie kontekst powstania danej 
emisji i szczegół przedstawienia. Dopiero wyszukanie w toku analizy wy-
obrażeń w mennictwie tych elementów plasujących się na trzech poziomach 
strategii porównawczej pozwoli ustalić analogie, niuanse oraz odmienności 
w propagandzie imperialnej złotego wieku Antoninów i pięćdziesięciole-
cia 235—284. W praktyce badawczej w każdym rozdziale, w zależności od 
sedna rozważanego w nim zagadnienia oraz jakości konkretnego dla niego 
materiału źródłowego (obecność pewnych szczegółowych wątków lub ich 
różne nasilenie, a niekiedy nawet brak w mennictwie danej epoki), przyję-
łam różną strategię analizy porównawczej. W pewnych fragmentach narra-
cja prowadzona jest w ujęciu problemowo-chronologicznym, w innych zde-
cydowałam się na ujęcie problemowe; zależy to zwłaszcza od stwierdzonej 
w badaniach wstępnych skali różnic w lansowaniu danych treści w propa-
gandzie Antoninów i władców III wieku, niekiedy różnice są tak duże, iż 
uniemożliwiają porównanie liniowe.

 46 Por. postulat analizowania materiału numizmatycznego wedle kryteriów: pierwszej emi-
sji, kontynuacji, odrzucenia, metalu, innowacyjności, mennic, rywalizacji: KACZANOWICZ 1990, 
s. 13—15; IDEM 1991, s. 141—144; IDEM 1997, s. 28—32; w kontekście kryterium metalu por. uwa-
gi o dobieraniu lansowanych treści do adresatów z różnych kręgów społecznych: KUNISZ 1993, 
s. 57; HEKSTER 2003, s. 31—32. W niniejszej pracy, odnotowując niekwestionowaną atrakcyjność 
tych pomysłów metodologicznych, stosuję je elastycznie, inne są przecież jej cele i założenia. 
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ne w każdym rozdziale, skonstruowane w taki sposób, aby w obu porówny-
wanych okresach w ramach krótszych przedziałów czasowych zobrazować 
obecność lub absencję danych motywów w propagandzie monetarnej i uka-
zać ewentualną zbieżność ich występowania zależną od zmiennej polityki 
poszczególnych władców i rozwijającej się ideologii władzy cesarskiej; mają 
one także uwypuklić różnice w rozwijaniu podobnych tematów. Owe krót-
sze odcinki czasowe to dla epoki Antoninów lata mieszczące się w następują-
cych przedziałach: 96—117, 117—161, 161—192. Tworzą ją kolejno: czas wo-
jen i podbojów Trajana, poprzedzony krótkim pryncypatem Nerwy; okres 
rezygnacji z ekspansywnej polityki zewnętrznej Hadriana i Antonina Piusa; 
czas ponownych wojen, niekiedy już o innym niż uprzednio charakterze, bo 
prowadzonych w obronie granic rzymskich, za panowania Marka Aureliusza 
i Lucjusza Werusa; przedłużeniem tej fazy są samodzielne rządy Kommodu-
sa, które zwiastują wiele nowinek w propagandzie cesarskiej. Odpowiednio 
— okres kryzysu III wieku konstytuują trzy fazy, obejmujące lata 235—249, 
249—268/269, 268—284. Są to po kolei: pierwsze lata i symptomy kryzysu; 
czas najbardziej dramatyczny, obejmujący wydarzenia związane z najazda-
mi Gotów, w tym śmierć cesarza Trajana Decjusza w bitwie pod Abrittus, 
oraz z agresją perską na Wschodzie, w tym pojmanie Waleriana I do niewo-
li, ale także próby pozytywnego reagowania Galliena i Postumusa na zjawi-
ska kryzysowe; wreszcie rządy wielkich reformatorów i zdolnych wodzów, 
przerywane chwiejnymi rządami władców efemerycznych. 

Przeprowadzenie zamierzonych badań umożliwia bogata spuścizna 
źródłowa zebrana i opracowana w korpusach i katalogach najważniejszych 
kolekcji światowych, publikowana w licznych artykułach i monograficznych 
rozprawach. Podstawowy korpus przywoływanych w pracy źródeł numiz-
matycznych zawierają kolejne tomy wydawnictwa The Roman Imperial Coin-
age. Zestawiono w nim katalog typów i odmian monet Antoninów i władców 
okresu kryzysu III wieku47. Monumentalne to wydawnictwo jest w pewnym 
stopniu już dziś przestarzałe, pierwsze jego woluminy powstawały przecież 
jeszcze w latach dwudziestych XX wieku, ale i późniejsze nie są wolne od 
zarzutu nieaktualności48. Alternatywnie emisje Trajana, Hadriana i Antonina 
Piusa obejmuje praca Paula L. Stracka49. Mennictwo Marka Aureliusza, Lu-

 47 RIC 2; RIC 3; RIC 4/2; RIC 4/3; RIC 5/1; RIC 5/2.
 48 Tomy wydano ponownie w 1968 r. Powoływanie się na RIC jest jednak nieodzowne, po-
nieważ w literaturze najczęstsze są odniesienia do tego właśnie korpusu, ponadto jeśli chodzi 
o mennictwo niektórych władców — nadal brak lepszych monograficznych zestawień. W dal-
szych przypisach znajdą się zatem równolegle informacje odsyłające do wielu materiałów, z któ-
rych korzystałam, nie podaję natomiast konkordancji. Incydentalnie przywołuję XIX-wieczną 
pracę H. COHENA (wydanie reprintowe z 1995 r.). Zdarzają się w niej interesujące opisy wyob-
rażeń na monetach.
 49 STRACK 1—3.
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cjusza Werusa i Kommodusa opracował z kolei Wolfgang Szaivert50. Mono-
graficzne ujęcie mennictwa III wieku przedstawił Karl Pink w swym wielo-
częściowym opracowaniu51, chociaż mennictwo wielu władców zostało już 
omówione w pracach nowszych. Dla okresu kryzysu III wieku bowiem po-
stęp badań na polu numizmatyki jest szczególnie widoczny; powstały nowe 
katalogowe opracowania mennictwa władców „Imperium Galliarum” (Pier-
re Bastien, Bernhard Schulte, Heinz-Joachim Schulzki), także mennictwa 
Maksymina Traka (Michael Alram), Aureliana, Waleriana I i Galliena (Ro-
bert Göbl)52. Okres panowania niektórych władców doczekał się opracowa-
nia poszczególnych emisji monetarnych z konkretnych ośrodków menni-
czych53. Cenne są również publikacje materiałowe skarbów, zwłaszcza nowe 
wielotomowe wydawnictwo poświęcone znalezisku z La Venèra, odnośnie 
do mennictwa niektórych władców trzeciowiecznych wnosi ono uaktualnie-
nie danych dotyczących chronologii i proweniencji menniczej numizmatów54. 
Nie straciły na aktualności opisy medalionów wybitych w obu epokach, za-
warte w tomach, które niegdyś opracował Francesco Gnecchi55. Zestawienia 
materiału źródłowego dostarczają również katalogi zbiorów numizmatycz-
nych, zwłaszcza zaś Heinricha Dressela katalog berlińskiej kolekcji medalio-
nów, opublikowany przez Anne S. Robertson tom kolekcji z Hunter Coin Ca-
binet z Glasgow, opracowany przez Harolda Mattingly’ego katalog bogatej 
kolekcji rzymskich numizmatów z British Museum, doprowadzony, nieste-
ty, jedynie do pierwszych czterech dziesięcioleci III wieku, a także doskona-
łe opracowanie przechowywanego w paryskim Cabinet des médailles zbioru 
monet cesarskich z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych III wieku, któ-
re sporządziła Sylviane Estiot56. Istotnym dodatkiem będą również dane za-

 50 SZAIVERT. Próbę uporządkowania chronologicznego monet Marka Aureliusza i Lucjusza 
Werusa stanowi praca: KUBITSCHEK 1932.
 51 PINK 1935, s. 12—34; IDEM 1936, s. 10—28; IDEM 1949, s. 13—74; IDEM 1963, s. 5—57; oraz 
IDEM 1928, s. 60—64; IDEM 1931, s. 249—260; IDEM 1954—1957, s. 88—94; IDEM 1955, s. 16—25; 
IDEM 1958, s. 553—562.
 52 BASTIEN 1967; IDEM 1976; SCHULTE; SCHULZKI; ALRAM; GÖBL 1993; IDEM 2000. Ostatnie wydaw-
nictwo to poszerzona i poprawiona wersja opracowań: GÖBL 1951, s. 8—45; IDEM 1953, s. 5—35. 
Zob. dyskusję nad proponowanymi w nim chronologią i atrybucją emisji w np.: PFISTERER 2004, 
s. 103—106; podobnie w odniesieniu do GÖBLA 1993 — zob. WEDER 1994, s. 243—266; ESTIOT 1995a, 
s. 50—94; w odniesieniu do SCHULZKIEGO — zob. WEDER 1997, s. 103—133; IDEM 1998, s. 99—126.
 53 Np. prace S. ESTIOT, dotyczące mennictwa Aureliana, prace H. HUVELIN, poświęcone men-
nictwu Klaudiusza II Gockiego, Kwintyllusa, Aureliana, prace C.E. KING, omawiające mennic-
two Galliena (zob. Bibliografia).
 54 Mało przydatny okazał się tom: GIARD 1995; natomiast cenne są: ESTIOT 1987; EADEM 1995b; 
GRICOURT 2000. 
  Woluminy te zastępują stary katalog zawartości skarbu: MILANI 1880; brakuje nadal partii 
poświęconej mennictwu Probusa. Najlepszym opracowaniem mennictwa tego władcy pozosta-
ją wskazane artykuły K. Pinka, oparte na kolekcji wiedeńskiej. Nie jest to wszak korpus monet 
Probusa, takim — mimo luk i błędów — pozostaje RIC 5/2.
 55 GNECCHI 1—3.
 56 DRESSEL 1973; BMCRE 3; BMCRE 4; BMCRE 6; HCC 1; HCC 3; HCC 4; ESTIOT 2004. 
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numizmatycznej, rejestrujące niepublikowane, rzadkie lub nieznane dotąd 
typy i warianty monet cesarskich. Wszystkie te, ale również cytowane w sto-
sownych miejscach jeszcze inne publikacje, dostarczające materiału źródło-
wego, stanowią podstawę podjętych badań.

Tak pokrótce nakreślona rozległa tematyka, która stanie się przedmio-
tem rozważań, w proponowanym tu syntetyzująco-porównawczym ujęciu 
nie była dotąd rozpatrywana. Wszak szczegółowe, ważniejsze i mniej istot-
ne, zagadnienia na nią się składające mają długą tradycję badań oraz bogatą 
literaturę przedmiotu z zakresu historii politycznej, ideologii imperialnej, nu-
mizmatyki rzymskiej. Z powodu obfitości tych publikacji, a także ze względu 
na konieczność powracania do tych spraw w toku właściwej narracji ogra-
niczam się w tym miejscu Wstępu do zwrócenia uwagi tylko na najważniej-
sze prace, których treść i wartość miały szczególne znaczenie dla omówie-
nia wybranych wątków w niniejszym studium poruszanych.

W pierwszej kolejności wskazuję prace, które w sposób bezpośredni do-
tyczą idei rzymskiego władztwa nad światem. Niewątpliwie bardzo wartoś-
ciowe jest opracowanie Franza Christa. Opublikował on w 1938 roku roz-
prawę niewielką, lecz dobrze udokumentowaną przykładami z literatury 
antycznej, zatytułowaną Die römische Weltherrschaft in der antiken Dichtung57. 
Rozpatruje w niej zjawisko władztwa światowego Rzymian, odnosząc się do 
różnych alegorii, jakie ewokuje jego sens przenośny, stanowiących podstawo-
we składniki mitu. Wskazuje różnorodność jego rozumienia przez autorów 
antycznych, barwność i sugestywność nawiązań do światowego władztwa 
w ich tekstach, a także wielość możliwości ich komentowania. Są tu interpre-
tacje pojęcia orbis, odniesienia do granic rzymskich, nawiązania do paraleli 
Urbs — orbis. Są także elementy idei cesarza zwycięskiego. Jedną z ważniej-
szych prac traktujących o zagadnieniu rzymskiego panowania nad światem 
jest również publikacja Josepha Vogta Orbis Romanus. Zur Terminologie des rö-
mischen Imperialismus58, która mimo odległego czasu powstania (1929 rok) cią-
gle jeszcze stanowi punkt wyjścia odwołań w kwestiach definicyjnych. Autor 
bowiem, wydobywszy ze źródeł różnych kategorii, w tym numizmatycznych, 
wiele cennego materiału, omawia w niej liczne rozumienia terminów orbis 
i orbis Romanus. Przedstawia także własne interpretacje rzymskiego uniwer-
salizmu. Wzmianki wymagają też artykuły, w których przedmiotem zain-
teresowania autorów stały się z kolei epitety cesarzy rzymskich, określające 
ich wprost władcami świata. Alfons Rösger, rozpatrując mit władztwa nad 
światem w dość ograniczonym wymiarze, analizuje przekaz zbioru Historia 
Augusta, dotyczący władców rzymskich, jako principes mundi59. Natomiast At-
tilio Mastino w swej obszernej publikacji poddaje badaniom materiał zaiste 

 57 CHRIST 1938.
 58 VOGT 1929.
 59 RÖSGER 1983, s. 255—273.
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różnorodny. Uzyskuje w rezultacie przegląd cesarskiej tytulatury od Augu-
sta do Teodozjusza Wielkiego i potwierdzenie silnego osadzenia w niej na-
zwań określających pretensje do władztwa światowego, zawierających mię-
dzy innymi termin orbis60. Jean-Marie André z kolei skupia się na obecności 
uniwersalistycznych nawiązań w literaturze pierwszych dwóch wieków ist-
nienia Cesarstwa, wskazując między innymi przeplatanie się w niej myśli 
o władztwie rzymskim ograniczonym i nieograniczonym przestrzennie, przy 
niezmiennym przekonaniu autorów starożytnych o wyjątkowości Rzymian 
wśród innych ludów61. Z prac wskazanych autorów wynika, że idea władz-
twa nad światem przewijała się jako topos w literaturze od czasów Repub-
liki po okres Późnego Cesarstwa, funkcjonowała w postaci aluzji w epite-
tach określających cesarzy w dokumentach oficjalnych, a także, równolegle 
do zaistnienia w literaturze jeszcze w epoce republikańskiej, wprowadzona 
została w mennictwie rzymskim. Podjęcie rozważań na temat wizji rzym-
skiego władztwa nad światem w propagandzie Antoninów i władców epo-
ki kryzysu III wieku, odzwierciedlonej w materiale numizmatycznym, by-
najmniej nie jest cofnięciem się w stosunku do ustaleń, jakie poczynili owi 
badacze. Monety imperialne mają, jak już wskazałam, wagę pierwszorzęd-
ną w badaniach nad propagandą i ideologią. Ich treści budują obraz jeszcze 
nie przetworzony przez autorów starożytnych, a taki pokazują — spośród 
wymienionych — prace F. Christa, A. Rösgera, J.-M. André, prezentujące 
kilka równoległych, subiektywnych wizji władztwa rzymskiego nad świa-
tem, jakie wyłaniają się z analiz pism twórców antycznych. Dwaj pozosta-
li, czyli J. Vogt i A. Mastino, owszem, korzystali ze źródeł numizmatycz-
nych, ale pierwszy z nich zgodnie z przyjętym założeniem opierał się tylko 
na przykładach monet, drugi natomiast nie poddał ich pogłębionym rozwa-
żaniom w kontekście ideologii imperialnej i historii rzymskiej. Tymczasem 
wobec postępu badań w tak dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie opra-
cowania te są już w tym względzie nieadekwatne do obecnego stanu wie-
dzy o mennictwie cesarskim i w związku z tym niewyczerpujące. Istnieją-
cą w tej płaszczyźnie lukę częściowo tylko wypełnia, powstały już w latach 
osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych XX wieku, cykl artykułów N. Méthy, 
korzystającej w badaniach przede wszystkim z materiału numizmatyczne-
go62. Objęła w nich rozważaniami przedstawienia tak zwanych prowincji 
rzymskich, uosobienia Romy/Rzymu oraz obecność pojęć orbis i genus huma-
num w mennictwie cesarskim. Jej zainteresowania koncentrują się na okresie 
69—235, czyli dotyczą mieszczącego się w nim między innymi wieku Anto-
ninów. W proponowanym przez nią ujęciu propaganda złotego wieku sta-
nowi jedynie element szerszej ewolucji, co jest oczywiście słuszne, niemniej 
słabiej uwypuklona w nim została specyfika treści mennictwa Antoninów 

 60 MASTINO 1986, s. 63—162.
 61 ANDRÉ 1982, s. 56—72.
 62 MÉTHY 1984, s. 7—25; EADEM 1992, s. 267—295; EADEM 1995, s. 25—43; EADEM 1997, s. 339—363.
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swe rozważania zawęża do kręgu tego, co w niniejszej pracy nazywane jest 
strukturą wewnętrzną Imperium Romanum. Nawet podejmując potencjalnie 
szerokie wątki, zakreślone terminami orbis i genus humanum, nie wykracza 
w swej refleksji poza zagadnienia dotyczące wyłącznie rzymskich interpre-
tacji. Wobec istotnej zmiany perspektywy badawczej potrzeba kontynuacji 
tych badań, a zarazem ich rozszerzenia nie budzi wątpliwości.

Pozostając w płaszczyźnie wewnętrznej konstrukcji świata rzymskie-
go, ale zwracając się już także na zewnątrz, wypada w tym miejscu wspo-
mnieć o monograficznych pracach P. Bieńkowskiego, Jocelyn M.C. Toyn-
bee oraz J.A. Ostrowskiego63. Poddano w nich analizie typy przedstawień 
personifikacji geograficznych w sztuce rzymskiej, korzystając też z wyobra-
żeń zamieszczanych na monetach. Przede wszystkim P. Bieńkowski, jesz-
cze w 1900 roku, podjął próbę sklasyfikowania tych modeli; między inny-
mi wskazał typ provincia capta obecny w przedstawieniach sztuki rzymskiej, 
który traktować trzeba jako obraz ludu barbarzyńskiego i uosobienie obcej 
krainy podbitej przez Rzymian. Idąc dalej w interpretacji i wiążąc takie, ale 
również inne schematy z tematem naczelnym, należy motyw barbarzyńcy 
uznać za aluzję do zdobywania w walce panowania nad światem. Z pomy-
słu tego wyłania się też możliwość określania władztwa Rzymian nad świa-
tem przez pryzmat obecności postaci barbarzyńcy zarówno w monumentalnej 
sztuce rzymskiej, jak i w wyobrażeniach na monetach, a także w literatu-
rze antycz nej. Kieruje to uwagę na kolejne liczne publikacje. Wskazać moż-
na jako przykłady mniej udanych i mało przydatnych propozycji artykuł 
Rosselli Pery, w którym wykorzystano, co prawda, wyłącznie numizmaty, 
ale jest on niemal zupełnie pozbawiony warstwy komentującej64, oraz stu-
dia Iaina Ferrisa, zwłaszcza jego monograficzne ujęcie obrazu barbarzyńcy 
w sztuce w dziejach Cesarstwa65. Bardziej interesujące w kontekście podję-
tego tematu — chociaż miejscami kontrowersyjne — jest opracowanie An-
naliny Caló Levi66. Autorka omawia w nim obecność postaci barbarzyńców 
w rzeźbie oraz (głównie) w mennictwie w świetle ideologii władzy cesar-
skiej. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianej pracy I. Ferrisa, bardziej 
tradycyjnej w interpretacjach i w sumie mało odkrywczej, w tej wiele jest 
oryginalnych pomysłów, chociaż nie zawsze do zaakceptowania, ale pobu-
dzających do polemiki. Przykład takiej konstruktywnej dyskusji daje Emi-
lienne Demougeot w swym syntetycznym artykule o analogicznym przed-
miocie badań, czyli operowaniu motywem barbarzyńcy w propagandzie 
rzymskiej67. Również Tadeusz Kotula w swym ciekawym studium pozosta-

 63 BIEŃKOWSKI 1900; TOYNBEE 1967; OSTROWSKI 1990; zob. też polską wersję tej pracy: IDEM 
1985a.
 64 PERA 2005, s. 327—343.
 65 FERRIS 2000. Por. IDEM 1995, s. 24—31; IDEM 1997, s. 22—28; IDEM 2003, s. 53—68.
 66 CALÓ LEVI 1952.
 67 DEMOUGEOT 1984, s. 123—143.
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je między innymi w sferze ideologiczno-propagandowych kontaktów Rzy-
mu i ludów barbarzyńskich68. Na kanwie analizy twórczości „dworskich 
autorów” epoki Późnego Cesarstwa autor ten bada wiele aspektów kontak-
tów Imperium Romanum — świat barbarzyńców. Jest więc tu także wątek 
gloryfikowania jako zwycięzców nad obcymi władców rzymskich z dyna-
stii Antoninów i rządzących w latach kryzysu III wieku, wyraźnie przecież 
odzwierciedlony w literaturze późnoantycznej. Są to jednak literackie echa 
tego, co było fragmentem bieżącej propagandy owych cesarzy, a co jest za-
sadniczym przedmiotem niniejszej pracy.

Podjęta próba przeanalizowania obecności tematu władzy nad światem 
w ikonografii i legendach monetarnych oraz komentowanie tych wyobrażeń 
jako emblematów władzy cesarzy rzymskich nawiązują do rozwijającego się 
dynamicznie w ostatnich kilku dziesięcioleciach nurtu badań, w którym zwra-
ca się uwagę na znaczenie „obrazów” jako „dokumentów historycznych”69. 
W wydzielonej do analizy wiązce zagadnień mogą one ilustrować to, o czym 
informują teksty antyczne; niekiedy ich przekaz dotyczy obszarów przez 
autorów starożytnych w ogóle nie zauważanych albo słabo zauważanych; 
zawsze wszak mają silny związek z władzą cesarską jako taką. Są niejako 
„obrazami” tej władzy wprzęgniętymi w jej służbę. Hasło „obrazy władzy 
— potęga obrazów” zrobiło już zawrotną karierę wśród przedstawicieli dy-
scypliny historii starożytnej, przy czym niektórzy ową moc odnoszą do wy-
obrażeń widniejących na monetach, inni — szerzej: do rozmaitych zabytków 
sztuki, zawsze jednak pozostając w kręgu interesującej nas problematyki 
ideologiczno-propagandowej70. Wśród podstawowych prac podejmujących 
relacje między polityką i sztuką są, szersze chronologicznie niż wydzielo-
ne dwie epoki Cesarstwa, publikacje Richarda Brillianta, Nielsa Hannestada 
i J.A. Ostrowskiego71. Nie ma jednak całościowych ujęć propagandy wieku 
Antoninów i półwiecza kryzysowego. W odniesieniu do propagandy lan-
sowanej za pośrednictwem monet, dla epoki kryzysu III wieku wartościo-
we jest opracowanie W. Kaczanowicza, które zawiera syntetyczny przegląd 
wybranych aspektów ideologicznych w mennictwie cesarskim tego okresu72. 
Brakuje, niestety, paralelnego opracowania propagandy lansowanej w men-
nictwie Antoninów. Szerokie wprowadzenie i komentarz do niej zamiesz-
czone w trzytomowej publikacji korpusu monet cesarzy Trajana, Hadriana 
i Antonina Piusa autorstwa P.L. Stracka oraz artykuł recenzyjny pierwsze-
go tomu pióra Marcela Durry’ego73 pozostają w wielu swych partiach nadal 

 68 KOTULA 2004.
 69 PERRIN 2004, s. 10—14.
 70 Zob. w odniesieniu do epok wcześniejszych: PÉREZ 1986; GREGORY 1994, s. 80—99; ZANKER 
1999.
 71 BRILLIANT 1963; HANNESTAD 1979, s. 361—390; IDEM 1986; OSTROWSKI 1990; IDEM 1991; IDEM 
1999.
 72 KACZANOWICZ 1990.
 73 STRACK 1—3; DURRY 1932, s. 316—327.
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propagandy monetarnej Antoninów poszerzyłam, sięgając też do literatury, 
w której dyskutowana jest ona w odniesieniu do wybranych jej problemów 
i do panowania poszczególnych władców. W tej grupie opracowań wska-
zać można między innymi publikacje Giana Guida Belloniego, Cristiny De 
Ranieri, Josefa Dobiáša, Martina Galiniera, Marie-Henriette Quet, W. Szai-
verta74. Korzystałam także z wielu artykułów podejmujących analizę tema-
tów propagandowych, lansowanych w mennictwie okresu kryzysu III wie-
ku. Jego obraz wzbogacają zwłaszcza analityczne studia Andrása Alföldiego, 
M. Christola, Georga Elmera, S. Estiot, Dominique Hollard, Hélène Huve-
lin, Jean-Marca Doyena, Philippe’a Gysena75, ale także innych, nie wymie-
nionych w tym miejscu, autorów. Prace te odnośnie do propagandy lanso-
wanej w mennictwie cesarskim Antoninów i władców lat kryzysu III wieku 
wnoszą z pewnością wiele istotnych szczegółów, ale niekiedy dotyczą, z po-
wodu swego przyczynkarskiego charakteru, jedynie pojedynczych kwestii. 
W żadnym przypadku nie podejmują — nawet w odniesieniu do wybrane-
go panowania — analizy treści lansowanych w mennictwie w szerszym kon-
tekście mitu rzymskiego władztwa nad światem. 

Ważne natomiast dla rozważanego zagadnienia są prace tematycznie na-
wiązujące do szerokiej płaszczyzny ideologii władzy imperialnej. Na temat 
ewolucji idei victoria oraz jej związku ze zmieniającymi się tendencjami we 
władzy cesarskiej ukazało się kilka publikacji. Przede wszystkim Jean Gagé 
prezentuje artykuł stanowiący doskonałe syntetyczne opracowanie, w któ-
rym kreśli przeobrażenia idei w ciągu kilku wieków Cesarstwa Rzymskiego76. 
W swych pracach pogłębiają wyniki tych badań Tonio Hölscher i J. Rufus 
Fears77. Natomiast niewiele nowego do tej problematyki wnosi opracowa-
nie Karla Christa oraz monografia autorstwa Alfreda R. Bellingera i Marjorie 
Alkins Berlincourt78. Wymienić także można bardziej interesujące artykuły 
Rudolpha H. Storcha, z których wyraźnie przebija różnica między ideolo-
gią a propagandą II i III wieku79. Pozostając w tym nurcie literatury, warto 
zwrócić uwagę na wyborne studium Gilberta Charles’a Picarda80. Analizu-
jąc występowanie tropajonów w sztuce rzymskiej oraz ich obecność w wy-
obrażeniach umieszczanych na monetach, kreśli on panoramę idei zwycię-

 74 DOBIÁŠ 1932, s. 127—172; BELLONI 1974, s. 997—1144; SZAIVERT 1994, s. 497—505; GALINIER 
1998, s. 115—142; DE RANIERI 2001, s. 167—191; QUET 2002, s. 75—150.
 75 ALFÖLDI 1931; IDEM 1967a, s. 123—154; IDEM 1967b, s. 155—209; IDEM 1967d, s. 57—72; EL-
MER 1935, s. 11—22; IDEM 1941, s. 1—106; HUVELIN 1982, s. 263—269, EADEM 1988, s. 173—191; 
EADEM 1998, s. 87—95; DOYEN 1984, s. 159—172; IDEM 1987, s. 85—103; CHRISTOL 1987, s. 105—
116; HOLLARD 1994b, s. 768—772; EADEM 1997a, s. 71—75; ESTIOT 1998, s. 97—117; EADEM 1999a, 
s. 51—165; EADEM 1999b, s. 335—448; GYSEN 1999a, s. 29—41.
 76 GAGÉ 1933b, s. 1—43.
 77 HÖLSCHER 1967; IDEM 1993; FEARS 1981c, s. 736—826.
 78 CHRIST 1957, s. 504—533; BELLINGER, BERLINCOURT 1962, s. 44—64.
 79 STORCH 1968, s. 197—206; IDEM 1973, s. 95—103.
 80 PICARD 1957.
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stwa w myśli rzymskiej na tle kontekstu historycznego i przemian władzy 
cesarskiej. Również opracowanie Katarzyny Balbuzy pozostaje w kręgu tej 
tematyki, a odnosi się do tryumfów władców rzymskich i szeroko pojmo-
wanej ideologii zwycięstwa81. Wspomnieć można także prace innych auto-
rów, takich jak Maria R.-Alföldi, Jacques Aymard, Stéphane Benoist, Jean 
Béranger, Pierre Dufraigne, François Heim, Carlos F. Noreña82. Poruszone 
w nich zostały wątki związane z kreacją propagandowego wizerunku cesa-
rza rzymskiego w kontekście jego cnót. W całych dużych passusach, a nie-
kiedy wyłącznie, konstruowane są one na podstawie materiału numizma-
tycznego. Pewne znaczenie w dalszych rozważaniach będą miały, również 
podejmujące kwestię antycznej teorii politycznej i symboliki władzy, mono-
grafie A. Alföldiego, Hansa Petera L’Orangego i Michaela McCormicka83, 
a także innych badaczy84. Dotyczą one problematyki podejmowanej w pra-
cy tylko pośrednio, ale cenne jest proponowane w nich szersze spojrzenie. 
Mniej przydatne okazały się inne monograficzne opracowania, w których 
poddano badaniom wizerunek propagandowy władcy rzymskiego, zmie-
rzając do pełnej analizy zagadnienia dotyczącej wybranego cesarza, ale nie 
do wychwycenia w owym wizerunku powszechniejszej idei85. Oczywiście, 
nie można rozpatrywać problematyki władzy Rzymu nad światem w sposób 
całkowicie oddzielony od aktywności politycznej Rzymu na różnych teatrach 
świata starożytnego oraz ogólnej sytuacji politycznej Imperium Romanum. 
Szeroko czerpię zatem w stosownych miejscach z publikacji rozpatrujących 
ich rozmaite płaszczyzny oraz epizody w złotym wieku Antoninów i w do-
bie kryzysu III wieku.

Wskazane najważniejsze przykłady prac, mieszczących się w różnych 
nurtach, pozwalają na istotne uogólnienia w kontekście podjętych badań. Nie 
ma w literaturze przedmiotu opracowań, które w całościowy sposób trak-
tują propagandę cesarską w dobie Antoninów i kryzysu III wieku. Także 
wątki ideologii władzy cesarskiej dotyczące tych epok poruszane były w ra-
mach większych opracowań, jedynie z szerszymi lub węższymi odwołania-
mi do czasów złotego wieku bądź kryzysu III stulecia. Tym bardziej zatem 
nie ma prób porównania wybranego problemu, analizy jego ideologicznego 
znaczenia i sposobów lansowania w propagandzie w zestawieniu konfron-
tatywnym dla dwóch różnych epok. Przeważające w tych pracach ujęcie li-
niowe lub wyjaśnianie ewolucyjne danej kwestii powodują, że widać bar-
dzo duże dysproporcje między prezentacją propagandy wieku Antoninów 
a prezentacją propagandy lat kryzysu, wynikające przede wszystkim ze sta-
nu zachowania różnych źródeł, na niekorzyść tych dotyczących epoki, a ra-

 81 BALBUZA 2005.
 82 AYMARD 1951; BÉRANGER 1975a, s. 411—428; HEIM 1991; DUFRAIGNE 1994; ALFÖLDI 1999; NOREÑA 
2001, s. 146—168; BENOIST 2005.
 83 L’ORANGE 1947; ALFÖLDI 1980a, s. 3—118; IDEM 1980b, s. 121—276; MCCORMICK 1987.
 84 Np. DVORNIK 1966; KOLB 2001.
 85 Np. FELL 1992; SEELENTAG 2004.
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rów zawierają interesujące przykłady wyników, jakie daje w badaniach nad 
ideologią władzy i jej symboliką połączenie perspektywy historycznej z nu-
mizmatyczną, i przekonują o zasadności zarysowanej wcześniej koncepcji 
metodologicznej, nakazującej potraktowanie źródeł monetarnych jako pod-
stawy do analizy. Równomierne nasycenie obu okresów materiałem takiej 
kategorii pozwoli się ustrzec owej — częstej w wielu pracach — dyspropor-
cji omówień problemów obu epok. Żadnego studium nie poświęcono wizji 
rzymskiego władztwa nad światem kreowanej w ramach propagandy mo-
netarnej. Jeśli zagadnienia na tę wizję się składające były poruszane, to sta-
nowiły tylko jeden z wątków pobocznych lub nie objaśnione dotąd tło oma-
wianej w publikacjach innej problematyki. W związku z tym wspomniane 
prace przynoszą wyłącznie szkicowe i fragmentaryczne ujęcie tego ważne-
go tematu. Z tych właśnie powodów próba przedstawienia wizji rzymskie-
go władztwa nad światem jest ze wszech miar uzasadniona, stanowi jednak 
tylko propozycję odczytywania, ujętych w legendy i ikonografię monetarną, 
„mitów” składających się na tę wizję.
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Wyobrażenia umieszczane na monetach nie w pełni odzwier-
ciedlały bogatą geograficzną wiedzę Rzymian starożytnych 

o ówczesnym świecie ani nie zawierały map. Nie to wszak było ich celem, 
ani nawet nie mogły takich zadań spełniać. Co prawda, Oswald A.W. Dil-
ke, pisząc o różnych rodzajach map w starożytności rzymskiej, wspomina 
w tym kontekście również o emisjach cesarskich, mianowicie tych z przed-
stawieniem portu rzymskiego w Ostii rozbudowanego za Klaudiusza oraz 
za Trajana, których inicjatywy w postaci schematycznych obrazów upamięt-
nione zostały kolejno na monetach i medalionach władców Nerona i Trajana, 
unaoczniających portowy charakter miasta1. Także Katarzyna Zalewska-Lor-
kiewicz w celu wskazania, że średniowieczne mapy, ukazujące trójdzielny 
wygląd Ziemi (mundus tripartitus), określane symbolem „O-T”, miały swój 
antyczny rodowód, przywołuje obraz na monetach Augusta, na których „trzy 
kontynenty zostały wyobrażone jako trzy kręgi o jednakowej wielkości”2. 
Inni badacze z kolei podobnie traktują wyobrażenia „planów” świątyni We-
nus z góry Eryks i miasta Tusculum zamieszczone na monetach republikań-
skich3. Niemniej powściągliwość, jaką okazał Ernest Babelon wobec przed-
stawień na monetach greckich z początku IV wieku p.n.e., pierwszych, które 

 1 DILKE 1987a, s. 245—246; monety Nerona zob.: RIC 12, Nero, nr 178—183, 440—441, 586—
589; FUCHS 1969, s. 63; SMITH 2001, s. 25—26; PERASSI 2002, s. 11—34; monety Trajana: RIC 2, Tr., 
nr 631—632; PENSA 1998, s. 120—121.
 2 K. ZALEWSKA-LORKIEWICZ (1997, s. 11 i przypis 20) powołuje się na monety Augusta z 22 r. 
p.n.e., z tematem pax orbis terrarum spqr, ale brak ich w RIC 12, Aug. Późniejsze są monety typu 
PAX ORBIS TERRARVM, w ikonografii Orbis lub Pax — RIC 12, Otho, nr 3—6.
 3 RRC, nr 424, 515/1; FUCHS 1969, s. 58—59; por. BRODERSEN 1995, s. 238.

3 - Vndiqve…
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… jakoby przedstawiały mapy4, zasadna jest także w odniesieniu do wyobra-
żeń na rzymskich monetach cesarskich.

Sposób prezentacji struktury świata w ikonografii monetarnej jest, bez 
wątpienia, daleki od modelu właściwego prawdziwym dziełom kartografii. 
Mapy te zresztą w praktyce rzymskiej przyjmowały różną postać5. Podą-
żając tropem Witruwiusza, który wspomina „orbe terrarum chorographiis 
picta itemque scripta”6, wyróżnić można dwie ich kategorie. Pierwszą ka-
tegorię stanowiły itineraria adnotata7. Były nimi mapy drogowe, ich kopie 
i wypisy, o charakterze schematów tras podróży, pozwalające podróżnym 
— urzędnikom państwowym, również prywatnym osobom — zapoznać się 
z drogą, którą musieli pokonać. Najczęściej poszczególne miejscowości wy-
mieniano w nich po kolei, podając dzielące je dystanse. Do wspomnianej 
grupy należały na przykład: Imperatoris Antonini Augusti itineraria provincia-
rum et maritimum, najprawdopodobniej również „mapa” Agryppy umiesz-
czona w porticus Vipsania na Polu Marsowym i zawierająca zapewne dane 
o całym orbis terrarum8. Drugą kategorię tworzyły itineraria picta9. Te w spo-
sób plastyczny demonstrowały układ punktów geograficznych, pokazu-
jąc właściwości terenu, który obejmowały, za pomocą schematycznych zna-
ków. Do tej grupy zaliczyć można na przykład plan Miasta — Forma Urbis 

 4 BABELON 1910, kol. 133: „[…] les vaques de la mer, symbole de la puissance maritime des 
Perses; des constellations; des serpents, des nuages, que sais-je encore!”. Zob. o tych monetach 
z portretem króla perskiego na awersach i z „mapą” okolic Efezu na rewersach: JOHNSTON 1967, 
s. 86—94; IDEM 1971, s. 75—76. 
 5 Najstarszy rzymski przekaz o wykonaniu mapy odnosi się do 174 r. p.n.e., kiedy T. Sem-
proniusz Grakchus polecił zawiesić w świątyni Mater Matuta mapę Sardynii (LIV. XLI 28, 10). 
Por. DILKE 1985, s. 148; NICOLET 1988, s. 110. O znajomości mapy i jej użytkowaniu w świecie 
rzymskim zob. np. KUBITSCHEK 1919, kol. 2100—2115; JANNI 1984; DILKE 1987a, s. 234—257; IDEM 
1987b, s. 201—211; IDEM 1988, s. 194—201; BRODERSEN 1995; IDEM 2001a, s. 137—148; IDEM 2001b, 
s. 7—21; SALWAY 2001, s. 22—66. O wiedzy geograficznej starożytnych Rzymian zob. THOMSON 
1948, s. 169—350; NICOLET 1988; IDEM [b.r.w.], s. 11—17; DE ROMANIS 1992, s. 223—274; PRONTERA 
1992, s. 275—317; o podróżach i wyprawach poznawczych Rzymian zob. CHEVALLIER 1988; SAL-
WAY 2004, s. 43—96.
 6 VITR. VIII 2, 6.
 7 Por. np. HA AS 45, 2—3; AMBR., expos.ps.CXVIII 5, 2; CIL 13.9158 = 17/2.675; CIL 13.8922 
= 17/2.489; CIL 13.2861 = 17/2.409; CIL 13.4085 = 17/2.676.
 8 Por. Itineraria romana. Vol. 1: Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense. Ed. O. CUNTZ. Lip-
siae 1929; także PLIN., nat. III 16—17; III 37; VI 139; XXXV 25. Mapa Agryppy miała znaczenie 
polityczne i ideologiczne, niejako ilustrując res gestae Augusta. Redagowana była między 12 
a 2 r. p.n.e. Niektóre z danych, jakie zawierała, stanowiły wynik doświadczeń Agryppy; o jego 
wyprawie na wybrzeże bałtyckie Germanii zob. PLIN., nat. IV 81; M. Vipsani Agrippae fragmen-
ta ad Chorographiam spectantia (s. 1—8). Por. DILKE 1987b, s. 207—208; NICOLET 1988, s. 108—130; 
IDEM [b.r.w.], s. 12—13; BRODERSEN 1995, s. 268—286.
 9 Por. VEG., mil. III 6, 4: „[…] itineraria prouinciarum, in quibus necessitas gerebatur, non 
tantum adnotata sed etiam picta habuisse firmentur, ut non solum consilio mentis uerum aspec-
tu oculorum uiam profecturus eligeret”; DILKE 1985, s. 210, przypis 1: sens szczegółowy pojęcia 
itinerarium pictum pozostaje niejasny. Z kolei Pliniusz Starszy wspomina „cognita Aethiopiae 
forma” (PLIN., nat. XII 19).
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Romae10, odwzorowanie „in pariete pictam Italiam” w świątyni Tellus11, obraz 
na tak zwanej tarczy z Dura-Europos12, przedstawienia mozaiki z Ammaeda-
ra13. Także antyczny wykaz dróg i miejscowości uporządkowany w układzie 
graficznym, Tabula Peutingeriana, pierwotnie — on względnie jego wzór — 
będący spisem dróg wraz z wyliczeniem odległości między najważniejszy-
mi miejscowościami, czyli de facto właściwą mapą (drogową), w swej osta-
tecznej wersji znanej nauce jest kopią itinerarium pictum14.

Tylko jako mutację map tej ostatniej kategorii traktować można umow-
nie, na potrzeby niniejszego opracowania, mapy-wyobrażenia na monetach. 
Nie chodzi w tym wypadku o wierne odwzorowanie graficzne wiedzy geo-
graficznej, ale wyłącznie o możliwość ich wyzyskania w celu określenia struk-
tury ówczesnego świata. Jest to możliwe do realizacji, wiedza ta bowiem 
fragmentarycznie zakodowana jest w nich w postaci symboli, uosobień, kon-
kretnych ludów, plemion, krain, prowincji, rzek, miast, etc., a także ich nazw. 
Z pewnością nie są to owe schematyczne i konwencjonalne znaki stosowa-
ne w prawdziwych dziełach współczesnej kartografii, brak im też wierności 
wobec odwzorowywanej rzeczywistości, co jest podstawowym warunkiem 
uznania takiego komunikatu za mapę. Tworząc „obrazy świata” w wyobra-
żeniach w mennictwie imperialnym, Rzymianie nie kierowali się bynajmniej 
względami naukowymi — teoretycznymi. Przeznaczenie treści monet było 
przecież inne. Dążeniem głównym przedsięwzięć propagandowych zawsze 
pozostawało lansowanie osoby władcy rzymskiego i obrazowanie świata, 
któremu przewodził. I właśnie w tym celu pokazywano również świat obcy, 
który cesarz starał się sobie podporządkować, z którego mieszkańcami mu-
siał walczyć albo nad którym zwierzchnictwo tytularne lub faktyczne ogła-
szał. W efekcie, wyobrażenia widniejące na monetach traktowane są nie jako 

 10 Zob. RODRÍGUEZ-ALMEIDA 1981; IDEM 1988, s. 120—131; BRODERSEN 2001a, s. 138—140. Por. 
FRONTIN., aq. 17, 3 o planach (formae) akweduktów rzymskich.
 11 VARRO, rust. I 2, 1. Por. NICOLET 1988, s. 110; IDEM [b.r.w.], s. 13.
 12 Pochodzi z okresu 165—256/257, odnosi się do rejonu Pontu, pokazuje wybrzeże mor-
skie i statki do niego się zbliżające, wymienia nazwy kilku miejscowości, dzielące je odległości, 
ma jednak znaczenie bardziej spektakularne niż użyteczne. F. CUMONT (1925, s. 1—15) nie wąt-
pił, że znaleziony fragment to część tarczy, jednakże P. ARNAUD (1988a, s. 151—161; IDEM 1989, 
s. 373—387), podając to w wątpliwość, określa zabytek jako pinax. Por. SHERK 1974, s. 560; BRO-
DERSEN 1995, s. 145—148; IDEM 2001b, s. 15—16. Zob. HOM., Il. XVIII 488—608; OV., met. V 187—
189; XIII 110; LECOQ 2004, s. 11—41, o tarczy Achillesa, ukazującej okrąg ziemski oblany woda-
mi Okeanosu, gwiazdozbiory, dwa miasta; HDT. V 49 — o tablicy tyrana Miletu, Aristagorasa, 
na której wyryty był obraz morza i rzek.
 13 Datowana na III-IV w.; BEJAOUI 1997, s. 825—858; IDEM 1999, s. 16—23; BRODERSEN 2001a, 
s. 141.
 14 Mapa powstała najpóźniej na początku III w., ale ostatnie jej opracowanie pochodzi z 1. po-
łowy V w., średniowieczny poemat (IX w.) mnicha imieniem Dicuil zawiera informację, że Teo-
dozjusz II polecił skopiować i opracować na nowo jakąś mapę Ziemi, tu zwrot: „totum breviter 
comprendimus orbem” — Divisio orb. 11 (s. 20). Zob. szerzej LEVI, LEVI 1978; IIDEM 1981, s. 139—
148; BOSIO 1983; ARNAUD 1988b, s. 302—320; WEBER 1998; SALVAY 2001, s. 43—47; w kwestii chro-
nologii powstania zob. np. BRODERSEN 1995, s. 107; IDEM 2001b, s. 18.

3*
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… summa wiedzy o świecie, jak na przykład dzieło Pomponiusza Meli15, lecz ra-
czej jako odwołujące się do pewnej konwencji swoiste widzenie świata, ima-
go mundi, jak je proponuję nazwać. W nim cała obszerna i wnikliwa niekiedy 
znajomość geografii ówczesnego świata sprowadzona została do prostych, 
lakonicznych nazw i schematycznych modeli ikonograficznych, których od-
czytanie, a następnie interpretacja wskazują główne i ważne — jak suge-
ruje przekaz propagandowy — części Imperium Romanum z jego najistot-
niejszym punktem — Rzymem, a także strukturalną charakterystykę świata 
zewnętrznego, barbarzyńskiego. Pominięcie w wyobrażeniach, zamieszcza-
nych na monetach, wielu składników rzeczywiście tworzących mapę antycz-
nego świata, jak również pozostających elementami ówczesnej detalicznej 
wiedzy geograficzno-politycznej o świecie bardziej zrozumiały czyni prze-
kaz monetarny o strukturze świata istotnej w propagandzie cesarskiej. Wo-
bec tego materiał numizmatyczny pozwala podjąć próbę deskrypcji, w pew-
nym zakresie, geograficznej i strukturalnej wizji świata.

Wyjaśnienia w tym miejscu wymagają pewne kwestie terminologiczne. 
Zdefiniować należy, co rozumiane dalej będzie jako świat rzymski, obszar 
państwa rzymskiego i jako sfera poddana hegemonii Rzymian. Odnieść się 
więc należy do kwestii granic Imperium Romanum, która może pozornie 
wydawać się prosta, jest wszelako bardzo rozległa i skomplikowana. Nie 
jest tu zamiarem przedstawienie jej w całej złożoności problemów, lecz je-
dynie zasygnalizowanie kluczowych dla analizy głównego tematu punktów 
dyskusji, jaka toczy się w literaturze, oraz wskazanie zaaprobowanych na 
jego potrzeby założeń, które wynikają z prac zawierających wyniki badań 
tej problematyki, na przykład Charlesa R. Whittakera, a także Pola Trous-
seta, P. Meyersona16. W tej próbie sformułowania uproszczonych definicji 
muszą wszelako zostać uwzględnione, często pozostające z sobą w kontra-
dykcji semantycznej, elementy całego systemu pojęć odnajdywanych w źród-
łach, a dotyczących kategorii i kryteriów strukturyzowania świata przez 
starożytnych Rzymian. Idee rzymskie propagatio imperii i dominatio gentium 
barbarorum — a rozumienie zgodne z tradycją grecką obszaru państwa jako 
twierdzy bronionej przez liczne wojska przed obcymi wrogami; chlubienie 
się imperium światowym — a wznoszenie owych claustra imperii, murów, 
wałów, umocnień, stanowiących jego logiczne zaprzeczenie; istnienie gra-
nic i za nimi innych, obcych organizmów państwowych — a stawianie rów-
noważnika między pojęciami orbis Romanus i orbis terrarum… Oto tylko nie-
które z przykładów trudności, czy nawet sprzeczności, na jakie natrafia się 
w takich analizach. Granica Imperium Romanum nie była przecież, co oczy-
wiste, ustalonym prawnie — w układach między uznającymi się stronami 

 15 Por. MELA I, praef. 1: „Orbis situm dicere aggredior”; I 4, 24: „[…] haec summa nostri or-
bis, hae maximae partes, hae formae gentesque partium”.
 16 MEYERSON 1990, s. 267—269; TROUSSET 1993a, s. 115—120; IDEM 1993b, s. 25—33; WHITTAKER 
1993a, s. 368—424; IDEM 1993b, s. 133—142; IDEM 1994; IDEM 1996, s. 25—41; IDEM 2004, s. 3—11.
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— rozgraniczeniem jego terytorium i obszarów należących do organizmów 
politycznych obcych.

Zdaniem P. Trousseta, aczkolwiek Rzymianie używali wielu określeń 
mogących oznaczać krańce ich władztwa — były to: finis, terminus, limes, ripa 
— pojęcie granic państwa było wszak dla nich jednoznaczne17. Limes i ripa 
stanowiły granicę de facto wytyczoną sztucznymi umocnieniami — wała-
mi, bądź naturalnymi przeszkodami — pasem pustyń, linią rzek18. Ze swy-
mi castra, castella, burgi, obozami, strażnicami, warowniami stanowiły osłonę 
rzymskiego imperium. Przyjąć można, że — poza naturalnymi zaporami, jak 
Atlantyk i pustynie afrykańskie — granice Cesarstwa Rzymskiego na prze-
łomie er ustabilizowały się w Europie wzdłuż biegu Renu, potem także nad 
Dunajem, a po sukcesie Trajana aż po czasy Aureliana kres dóbr rzymskich 
stanowiła wysunięta na północ Dacja na lewym brzegu tej rzeki. Na pół-
nocnym zachodzie posiadłości Rzymu objęły także większą część Brytanii. 
Na najbardziej zagrożonych odcinkach nadgranicznej strefy broniły państwa 
rzymskiego fortyfikacje limesowe, na przykład Wał Hadriana, limes germań-
ski i limes retycki. W Azji z kolei granice Cesarstwa opierały się na wscho-
dzie na sprzymierzonej z Rzymem Armenii; dalej, na ziemiach przyległych 
do wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego, limes chronił prowincje Sy-
rię i Arabię. Wysunięty przyczółek rzymskich włości przejściowo stanowiła 
część Mezopotamii. W Afryce posiadłości rzymskie obejmowały Egipt oraz 
ziemie północne — aż po Mauretanię Tingitańską. Łącznie w dobie szczyto-
wego rozwoju terytorialnego Imperium Romanum zajmowało obszar blisko 
czterech milionów kilometrów kwadratowych, zamknięty granicami, których 
długość wynosiła prawie dziewięć tysięcy kilometrów19.

Znaczenie metafory miały termini imperii. W myśl sloganów ideologicz-
no-propagandowych obszar imperium populi Romani traktowany bywał jako 
jednoznaczny z orbis terrarum, stanowił zatem orbis Romanus, ponieważ prze-
znaczeniem Rzymu było podbicie świata, utworzenie imperium nieograniczo-
nego w czasie i bez granic w przestrzeni, imperium sine fine. To wyobrażenie 
lub przeświadczenie, a w jego konsekwencji rozumienie granic jako nieokre-
ślonych, w tym szerszym, niematerialnym ich znaczeniu, mocno zakorzeniły 
się w ideologii i w propagandzie cesarskiej, stymulując utwierdzanie wize-
runku władcy rzymskiego jako władcy świata. W pierwszej części prezento-

 17 TROUSSET 1993a, s. 115—120. Por. LAEDERICH 2001, s. 129, przypis 1; INGLEBERT, GROS, SAU-
RON 2005, s. 38—41.
 18 Rozróżnienie limes i ripa, np. TAC., Agr. 41, 2: „[…] nec iam de limite imperii et ripa, sed de 
hibernis legionum et possessione dubitatum”; HA H 12, 6: „Per ea tempora et alias frequenter 
in plurimis locis, in quibus barbari non fluminibus sed limitibus dividuntur, stipitibus magnis 
in modum muralis saepis funditus iactis atque conexis barbaros separavit”. Znaczenie pojęcia 
limes zob. ISAAC 1988, s. 125—147. Por. SCHWARTZ 1970, s. 233—238; PIGANIOL 1973, s. 132—133; 
FORNI 1987, s. 272—294; MEYERSON 1988, s. 181—183; HANSON 1989, s. 55—63; WHITTAKER 1993a, 
s. 371—372; THEBERT 1995, s. 221—235.
 19 Por. KOTULA 2004, s. 18.



38

Im
ag

o 
m

un
di

… wanej pracy uwzględniam jednakże ten pierwszy wymiar granic Cesarstwa 
Rzymskiego, niejako ich format materialny. I choć stawiano słupy graniczne, 
cippi, z wypisanymi na nich formułami brzmiącymi na przykład: fines terrae, 
fines territorii, umieszczane między jednostkami podziału terytorialnego po-
zostającymi w ramach organizmu państwowego, oznaczające ich granice20, 
to nie odnaleziono na linii przebiegu kontynentalnych granic państwa rzym-
skiego kamieni granicznych, wobec czego powątpiewać można, czy takie 
istniały21. Wszak Imperium Romanum nie potrzebowało żadnych oznaczo-
nych granic. Wypada przyjąć, że granice „określone” Imperium Romanum 
wytyczała linia zewnętrzna terenu prowincji, na obszarze nią zarysowanym 
zawierało się terytorium państwa rzymskiego22. Wzmocnijmy to założenie 
trafnym uzupełnieniem Jerzego Wielowiejskiego, w myśl którego o linii gra-
nicy decyduje „zasięg suwerennej i niepodzielnej władzy rzymskiej. Kryte-
rium niepodzielności jest tu również ważne jak kryterium suwerenności”23. 
Ziemiami po jej wewnętrznej stronie zawiadywała administracja rzymska. 
Te rozciągające się po drugiej jej stronie mogły pozostawać w orbicie polity-
ki rzymskiej i podlegać hegemonii Rzymian. Kategorie ziem formalnie admi-
nistrowanych i tych kontrolowanych mogły być — teoretycznie — wzboga-
cone nowymi nabytkami pochodzącymi z alter orbis lub alius orbis24.

 20 Np. CIL 06.2086 = 32380 = ILS 451. Informacje i analizy dotyczące Mezji Dolnej zob. KO-
LENDO 1976, s. 45, 51—66.
 21 Por. ISAAC 1992, s. 396—397. W kontekście świadomości ograniczeń terytorialnych rzym-
skiego panowania zob. np. TAC., ann. II 61, 2: „[…] exin ventum Elephantinen ac Syenen, clau-
stra olim Romani imperii, quod nunc rubrum ad mare patescit”; Tab.Siar. fr. I 22—32, o decy-
zji wzniesienia łuku, ianus, na wschodzie i nad Renem. Por. POTTER 1987, s. 269—276; także np. 
TAC., ann. I 11, 3—4; IV 4, 2—3; TAC., Agr. 41, 2; HDN. II 11, 5; APP., hist.Rom., prolog 7, 28; por. 
POTTER 1991, s. 287—289.
 22 KORNEMANN 1943, s. 327. Zob. o cippus, który oddzielał prowincję Oshroene od ziem pod-
legających Abgarowi z Edessy (195 r.): LO CASCIO 2000, s. 85; WHITTAKER 2004, s. 7.
 23 WIELOWIEJSKI 1970, s. 165.
 24 Por. WHITTAKER 1993a, s. 371; IDEM 1994, s. 16—18; LO CASCIO 2000, s. 83—85. Termin al-
ter (alius) orbis został użyty w kontekście wyprawy Cezara na Brytanię, rozszerzania panowa-
nia rzymskiego i mitu przekraczania granic świata zamieszkanego, np. VELL. II 46, 1: „[…] alte-
rum paene imperio nostro ac suo quaerens orbem”; FLOR. I 45, 16: „[…] quasi hic Romanis orbis 
non sufficeret, alterum cogitauit”; Paneg.Lat. VIII (5) 11, 2: „Caesar […] alium se orbem terra-
rum scripsit repperisse, tantae magnitudinis arbitratus ut non circumfusa Oceano sed comple-
xa ipsum Oceanum uideretur”; por. ZECCHINI 1987, s. 253—259. Przyjmuję, że pojęcie alter orbis 
określa w sensie przenośnym to, co nie przynależy do państwa rzymskiego. W strefie tej, co 
ukazywała propaganda cesarska, znajdowały się ziemie, krainy i państwa zamieszkane przez 
barbarzyńców wrogich i „złych”, ale też zasiedlone przez pozostających w stosunkach dobro-
sąsiedzkich z Rzymem, którego wyższość uznali. Z tego względu posłużenie się pojęciem alter 
orbis, pozbawionym elementu wartościującego negatywnie, wydaje się słuszniejsze niż użycie 
pojęcia Barbaria. To bowiem nie tylko — jak poprzednie — wprowadza podział, kiedy używa-
ne jest w sensie przestrzennym, dotycząc krain i ludów świata barbarzyńskiego (np. CIC., Phil. 
XIII 18; CIC., nat.deor. II 126; HA AS 58, 5; FEST. VIII 2; AMM. XXXI 4, 9), ale ma ponadto zabar-
wienie negatywne. Wskazuje stan pozostawania w królestwie prymitywnych lub słabo roz-
winiętych norm obyczajowych oraz potwierdza pierwotne, dzikie, okrutne instynkty, a także 
moralne zło, które tkwić mogą w każdym człowieku i skłaniać go do życia sprzecznego z hu-
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Pewnym uproszczeniem byłoby założenie, iż granica państwa rzym-
skiego w swym znaczeniu podstawowym „barbaros Romanosque divide-
ret”, jak z przekonaniem pisze autor Historia Augusta, w tym wypadku do-
nosząc o Wale Hadriana wzniesionym w Brytanii25. Granica ta bowiem miała 
charakter otwarty. Była ona w rzeczywistości w większym stopniu strefą 
kontaktów aniżeli ścisłą linią oddzielającą to, co rzymskie, od tego, co obce, 
barbarzyńskie; była pasem, który pełnił funkcję filtra między państwem 
rzymskim, czyli jego prowincjami, a tym, co je otaczało. Rola tej strefy ewo-
luowała w zależności od celów polityki rzymskiej wobec ludów ościennych 
i każdorazowego układu sił. W latach niekorzystnych dla Rzymu zmian na 
obszarze barbarzyńskim i wzrostu zagrożenia wojennego ze strony sąsiadów 
zyskiwała ona na znaczeniu przede wszystkim w strategii defensywnej pań-
stwa rzymskiego, stawała się — twierdzi Benjamin H. Isaac — granicą obron-
ną26. W warunkach większej stabilizacji politycznej, czy wręcz pokojowych, 
był to rejon, który, uogólniając, bardziej łączył, niż dzielił27. Spostrzeżenie to 
dotyczy zarówno granicy wyznaczonej przez limes, jak i ripa. Drogi lądowe, 
szlaki wodne łączyły różne budowle administracyjnego przeznaczenia i na-
tury militarnej, służyły w celach transportowych, były także pomostem do 
penetracji politycznej, gospodarczej i kulturalnej w głąb świata zewnętrzne-
go. Na takie rozumienie kwestii powiązań pogranicznych naprowadzają róż-
ne świadectwa antyczne. Wskażmy przykładowo adnotację umieszczoną na 
Tabula Peutingeriana: „Areae fines Romanorum” oraz „Fines exercitus Syria-
ticae et conmertium Barbarorum”28, adnotację, która wiąże fines z obecnoś-
cią wojsk, ale również z kontaktami ekonomicznymi z innymi ludami. W tej 
granicznej strefie kwitnąć musiały przecież ożywione stosunki dyplomatycz-
ne, handlowe29, w niej pojawiali się migrujący przedstawiciele obcych ludów. 

manitas i pietas. Barbaria odnosić się może zarówno do Rzymian (np. CIC., Phil. II 108; XI 6; OV., 
am. III 8, 1—4), jak i do gentes externae (np. LIV. VI 18, 9; GELL. XIX 12, 7; AMM. XV 8, 6; HA Pr. 
21, 4). W obu wypadkach — jako kategoria przestrzenna i moralna — wiąże się z tym, co obce, 
wrogie, złe lub niebezpieczne. Por. DAUGE 1981, zwłaszcza s. 124—126, 563—564. Węższe prze-
strzennie znaczenie ma termin Barbaricum — tak nazywano od III w. obszary za Renem i Du-
najem; por. SARNOWSKI 1992, s. 212—217.
 25 HA H 11, 2.
 26 ISAAC 1988, s. 125—147.
 27 Zdania są w tym względzie podzielone — np. Wał Hadriana nie był barierą przeciw bar-
barzyńcom (WHITTAKER 1993a, s. 370—371); był zmilitaryzowanym pasem granicznym, grani-
cą między światem rzymskim a barbarzyńskim, stanowił barierę gospodarczą (KACZANOWICZ 
1995b, s. 111—118); z kolei fortyfikacje limesu nad Renem i Dunajem „miały za zadanie odstra-
szać przeciwników, jak i pokazywać mieszkańcom prowincji przygranicznych potęgę Imperium 
Rzymskiego […], rozdzielały wyraźnie Rzymian i barbarzyńców” (KOLENDO 1994, s. 212). Por. 
w kontekście rozprzestrzeniania się wpływów rzymskich: WIELOWIEJSKI 1965, s. 1—25; KOLENDO 
1981b, s. 453—472; IDEM 1993, s. 425—442; BURSCHE 1998; BŁAŻEJEWSKI 2007, s. 269—275.
 28 Tab.Peut. segment X 2.
 29 O aspekcie gospodarczym granicy por. WHITTAKER 1994, s. 98—131. O roli obozów w ży-
ciu przygranicznym por. SARNOWSKI 1988, s. 146—151; LE BOHEC 1989, s. 234—235, 241—244, 
273; MROZEWICZ 1999a, 337—345.
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… Niektórzy z sąsiadów popadali w mniejszą lub większą zależność od Im-
perium Romanum. Charakter ich stosunków z Rzymem, a przede wszystkim 
ich miejsce oraz rola w rzymskiej polityce zewnętrznej — dostarczali posił-
ków wojskowych, strzegli granicy, niekiedy płacili trybut albo otrzymywa-
li subsydia — pozwalają uznać, że ich siedziby oznaczały owe unsichtba-
ren Grenzen, zdefiniowane przez Ernsta Kornemanna, niewidzialne granice 
rzymskiego władztwa, w przeciwieństwie do granic widzialnych wytyczo-
nych przez Atlantyk, wielkie rzeki i umocnienia limesowe30. Appian z Alek-
sandrii w prologu do swej historycznej opowieści o podboju świata śród-
ziemnomorskiego przez Rzym, tworzonej w II stuleciu, wypowiada między 
innymi myśl, że władztwo Rzymian dotyczyło nie terytoriów, lecz przede 
wszystkim ludów. Niektóre z nich zostały siłą włączone do państwa rzym-
skiego; inne, pozostające poza nim, zostały również siłą podporządkowane 
mocy rzymskiej; jeszcze innym królowie zostali nadani z woli rzymskiej31. 
Czyż można zatem lepiej, niż czyni to Strabon — który określa posiadło-
ści rzymskie i wskazuje kraje tworzące Imperium, czyli te pod nazwą pro-
wincji, do których Rzym wysyła prefektów i kwestorów, oraz te rządzone 
przez królów — wyrazić pogląd, że granice administracyjne nie były gra-
nicami politycznymi wpływów Imperium, ale rozciągały się także na owe 
państewka klientelne32. Pozostawały one jednak poza właściwymi granica-
mi Cesarstwa. Krańce ich terytorium oznaczały fines imperii, ową trudną do 
jednoznacznego wskazania granicę zmienną hegemonii rzymskiej na pery-
feriach orbis Romanus. 

W konkluzji tego wywodu o naturze granic rzymskich stwierdzić na-
leży, że określenia limes i ripa oraz fines odzwierciedlają antynomię między 
rzeczywistością osiągniętą w wyniku podbojów i zaprowadzenia rzymskiej 
zwierzchności na pewnym obszarze a ideałem zakładającym ekspansję nie-
ograniczoną: granice rzeczywiste albo granice idealne, albo granice określo-
ne, albo granice nieokreślone.

Świat zewnętrzny, czyli ten poza tak zdefiniowaną materialną granicą, 
zamieszkiwali barbari. Pojęcie to miało złożone znaczenie, zawsze jednak 
opierało się na kryterium negatywnym33. W sensie ogólnym określa przeci-
wieństwo człowieka cywilizowanego. Ów barbarus nie jest jakoby zdolny po-
sługiwać się innym językiem niż własną prymitywną mową (termin powstał 
na zasadzie onomatopei, imitowania mowy tych, którzy wydawali dźwięki, 

 30 KORNEMANN 1943, s. 96—116.
 31 APP., hist.Rom., prolog 7, 25 i 27. Wskazywanie organizmów politycznych oparte na na-
zwaniu ludu było praktyką częstszą; odnośnie do państwa rzymskiego i innych państw zob.: 
RGDA 26; AUR. VICT., Caes. 13, 3; FEST., XX 2; Expos.mundi 2, 19, 21—22.
 32 STRABO XVII 3, 24. O „klientach Rzymu” i „sprzymierzeńcach klientów Rzymu” por. MA-
JEWSKI 1962, s. 56—57. Zob. ISAAC 1992, s. 26: „According to the Roman conception of empire no 
distinction was made between vassal kingdoms on the periphery and directly administered re-
gions. They were all equally part of the empire”. Inaczej: KLOSE 1934, s. 2—3, 131.
 33 Por. wnikliwe analizy terminów barbarus, barbaria: DAUGE 1981.
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przypominające nieartykułowany bełkot: bar-bar-bar)34, a ponieważ pozostaje 
poza kręgiem kultury i cywilizacji, czyli jest dziki i prymitywny, nie potra-
fi uczestniczyć w dyskursie intelektualnym. Jest gorszy, inny, obcy. Równie 
ważne jak wskaźnik kulturowo-językowy było kryterium etniczno-geogra-
ficzne. Ci obcy, barbarzyńcy, w ogóle mogli być i byli obecni wewnątrz orbis 
Romanus, dają temu wyraz na przykład Owidiusz, pisząc zwięźle: „[…] in-
gens orbis in Urbe fuit”, Tacyt, informując: „Postquam vero nationes in fami-
liis habemus”, również Lukan, który obecność obcych komentuje: „[…] nul-
loque frequentem ciue suo Romam, sed mundi faece repletam”35. Niemniej 
w dalszych partiach niniejszego studium nazwa barbari obejmuje tylko lud-
ność spoza Imperium. Jako barbarzyńcy traktowani są więc wszyscy miesz-
kańcy świata pozarzymskiego, bez uwzględniania ich bliskości lub oddalenia 
od granic państwa rzymskiego, niezależnie od ich bezpośredniego lub dalsze-
go z nim kontaktu, od stopnia korzystania przez nich z dobrodziejstw cywi-
lizacji rzymskiej, a nawet mocno zaawansowanego zbliżenia kulturowego do 
Rzymian, albo od nieraz wysokiego stopnia ich własnego rozwoju cywiliza-
cyjnego. Świat zewnętrzny był bowiem bardzo zróżnicowany wewnętrznie. 
Zamieszkiwały go, a czasem przemierzały, znajdując stałe siedziby jedynie 
na krótki okres, różne plemiona i ludy. Niektóre z nich tworzyły państwa, 
jak choćby Partowie/Persowie zorganizowani politycznie w stopniu równym 
Rzymianom, spadkobiercy dawnej, wielowiekowej kultury, a jednak barba-
rzyńscy36. Inni barbarzyńcy, jak mieszkańcy Barbaricum i obszarów w Afry-
ce, byli zorganizowani w plemiona i związki plemion. Tak wytyczone zna-
czenie pojęcia barbarus zawiera status ludu „z zewnątrz”, barbarzyńcy zaś 
stają się stereotypowymi „obcymi”37. Definicja taka w schematyczny sposób 
wyróżnia dwie zasadnicze grupy: Rzymian i barbarzyńców, a różnice mię-
dzy nimi są jednoznaczne.

Mieszkańcy świata barbarzyńskiego nazywani będą w dalszej części pra-
cy stosownie do kontekstu na przykład wrogami, jeńcami, obcymi, sąsiadami, 
zależnymi. Zazwyczaj bowiem barbarzyńca oznacza nieprzyjaciela, niebez-
piecznego, a na pewno „innego”, z którym Rzymianie muszą walczyć i któ-
rego należy ujarzmić. Niekiedy jednak utrzymują oni kontakty, na przykład 
handlowe, z gentes externae. Zdarzało się także, że lud barbarzyński łączyły 
ze stroną rzymską więzy nierównej przyjaźni, wyrażające się na przykład 
w stosunkach klientelnych. Jak już zasygnalizowałam, siedziby klientów po-

 34 Do pamięci o tym źródłosłowie pojęcia odwołuje się Owidiusz, pisząc: „[…] barbarus hic 
ego sum, qui non intellegor ulli, et rident stolidi uerba Latina Getae” (OV., trist. V 10, 37—38).
 35 OV., ars I 174; TAC., ann. XIV 44, 3; LUCAN. VII 404—405. O obecności obcych w świecie 
rzymskim zob. NOY 2000; RICCI 2005; EADEM 2006.
 36 Np. HOR., epod. XVI 11; AMM. XXIII 5, 2; Nom.prov.omnium 13 (s. 129).
 37 O pojęciu obcego-barbarzyńcy w antyku rzymskim zob. np. CHRIST 1959, s. 277—280; 
GAUDEMET 1965, s. 37—47; IDEM 1984, s. 7—37; CIZEK 1989, s. 360—371; VEYNE 1997, s. 419—450; 
CHAUVOT 1998, s. 17—20; INGLEBERT 2002, s. 249—250; PERRIN 2005, s. 123—136. Ogólnie o teorii 
stereotypów: WEJLAND 1991; BOKSZAŃSKI 1997; QUASTHOFF 1998, s. 11—30.
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… szerzały obszar poddany rzymskiej hegemonii, oddalając fines imperii, w tym 
znaczeniu wypadałoby zaliczyć owe ziemie i ich mieszkańców do elemen-
tów świata rzymskiego. Jednak z kilku względów klienci włączeni zostaną 
do świata barbarzyńskiego. Taka ich klasyfikacja wynika z przyjęcia wskaza-
nej wcześniej interpretacji właściwych granic państwa rzymskiego; atrybucja 
klientów do świata rzymskiego byłaby sprzeczna z aprobowanym wyznacz-
nikiem niepodzielności suwerennej władzy rzymskiej38. Ponadto pozyska-
nie sprzymierzeńca wśród barbarzyńców było efektem aktywności Rzymu, 
zaprzeczeniem czy przełamaniem inertia władców w sferze polityki zagra-
nicznej, czyli niejako rezultatem wyjścia poza tak limitowany świat rzymski. 
Zatem będą klienci konsekwentnie zaliczani do świata pozarzymskiego, po-
zostając elementem świata barbarzyńców.

 38 Por. argumentację J. WIELOWIEJSKIEGO (1970, s. 276).
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ROZDZIAŁ 1

Imperium Romanum: fines, provinciae

W sztuce rzymskiej zdarzały się prezentacje granic Imperium Ro-
manum, ujmowanych w ich, nakreślonym wcześniej, materialnym 

znaczeniu. W reliefach kolumny Trajana stojącej w Rzymie pokazany jest 
brzeg rzeki, ripa, strzeżony i umocniony, za nią finis, rzeka, materializująca 
granicę, za którą rozciąga się kraina zamieszkała przez Daków, owych ob-
cych i wrogich państwu rzymskiemu1. Podobny obraz umieszczony został 
w reliefach kolumny Marka Aureliusza, tu również pokazane są owe nad-
rzeczne umocnienia, obwarowania i strażnice2. W wyobrażeniach charakte-
rystycznych dla mennictwa cesarskiego nie ma takich złożonych przedsta-
wień. Przede wszystkim jako „granica” są tu pokazywane jedynie wielkie 
rzeki, oddzielające państwo rzymskie od świata barbarzyńców, oraz ocean, 
wyznaczający kres możliwości podboju; nie ma natomiast aluzji do innych 
jej odcinków. Wyobrażenia rzek granicznych nieczęsto jednak stanowiły mo-
tyw adaptowany w mennictwie cesarskim. Są w nim wszak obecne przedsta-
wienia rzek: Dunaj, Eufrat i Tygrys, Ren, w postaci ich personifikowanych 
bóstw. Takie motywy graficzne będą miały, poza ostatnim wywołanym sko-
jarzeniem do rzeki Ren, podobne znaczenie, jak te wspomniane w sztuce mo-
numentalnej, są bowiem powiązane zazwyczaj z obrazem wojska. Pokazują 
więc, że przekroczenie owych rzek zwiastuje wojnę z tymi, którzy „siedzą” 

 1 Scena I—II, CICHORIUS 1927, 1, s. 17—24, Taf. IV—VI; GALINIER 1995, s. 273—288; DEPEYROT 
2007a, s. 66—67. W kontekście przedstawienia „przestrzeni” jako tła obrazowanych wydarzeń 
por. MALISSARD 1974, s. 327—345. O przedstawieniach Dunaju w sztuce II w. por. TOYNBEE 1967, 
s. 13—14; ROSSI 1972, s. 111—143; RENDIĆ-MIOČEVIĆ 1990, s. 75—90; OSTROWSKI 1991, s. 31—32.
 2 Scena I—II, CAPRINO 1955, s. 81—82, tav. 3,4—7; ZWIKKER 1941, s. 256.
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… na drugim brzegu, albo w abstrakcyjnym wymiarze symbolizują pewne od-
ległe, peryferyjne, pograniczne rejony państwa rzymskiego. 

Najbardziej charakterystyczny w roli symbolu podziału świata między 
Imperium Romanum i światem barbarzyńców jest przykład personifikacji 
Dunaju w dobie Antoninów, kiedy pierwotnie na całej swej długości linia 
rzeki oddzielała to, co rzymskie, od tego, co obce; zresztą nawet po prze-
sunięciu na pewnym odcinku granicy na północ, na innych odcinkach Du-
naj takie polityczno-militarne znaczenie zachował. Obraz Dunaju znajduje 
wówczas odzwierciedlenie w ikonografii monet powstałych dla tych wład-
ców, którzy swą wojenną aktywność kierowali przeciw ludom barbarzyń-
skim zza tej rzeki. W mennictwie pierwszego z nich, Trajana, wskazać trzeba 
kilka emisji. Na sestercach, dupondiusach i asach typu S(enatus) P(opulus)
Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto) pokazany jest most 
na Dunaju, na falach unosi się statek3. Obraz tej samej budowli, dzieła Apol-
lodora z Damaszku, odnaleźć można w reliefie kolumny Trajana: cesarz skła-
da ofiarę, a w tle widać most4. Jest tu także przedstawienie wcześniejszej, 
prowizorycznej budowli, którą nowa monumentalna konstrukcja zastąpiła. 
Podczas jednak gdy w tym wypadku żołnierze rzymskiej armii przekraczają 
most na Dunaju, z wody wynurza się personifikowane bóstwo rzeki, ponie-
kąd błogosławiące swą obecnością rzymskie siły5, to widniejące na monetach 
wyobrażenie, chociaż pochodzi z czasów drugiej wojny dackiej, pozbawione 
jest aluzji do działań militarnych. Późniejsze denary, ze 107 roku, typu DAN-
VVIVS CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OP-
TIMO PRINC(ipi), zawierają wyobrażenie Dunaju uosobionego jako mężczy-
zna, brodaty, półleżący na skale, oraz statku (fot. 4, rys. 5)6. Z lat 105—106 
pochodzą również sesterce, typu S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTI-
MO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto), na których bóstwo Dunaju obala na ziemię 
Dację, mającą postać kobiety (rys. 10)7. To obraz symbolizujący przymierze 

 3 RIC 2, Tr., nr 569—570; STRACK 1, nr 385 i s. 127—129; ROSSI 1972, s. 129, 132; FLORESCU 
1969, s. 135; KLEINER 1991, s. 182—193.
 4 Scena XCIX, CICHORIUS 1927, 2, s. 135—141, Taf. LXXII. O moście na Dunaju wspomina CASS. 
DIO LXVIII 13; może również AMM. XXIV 3, 9; por. RICHIER 1997, s. 598—599; BARBULESCU 1998, 
s. 132—133; w reliefach kolumny pokazany kilkakrotnie, por. DEPEYROT 2007a, s. 116, 145, 245—246.
 5 Scena III na kolumnie Trajana, CICHORIUS 1927, 1, s. 24—28, Taf. VI (VII). Przedstawienie 
podobne na kolumnie Marka Aureliusza, scena III — CAPRINO 1955, s. 82—83, tav. 4,8.
 6 RIC 2, Tr., nr 100—101; STRACK 1, nr 159; ROSSI 1972, s. 129—131. J.M.C. TOYNBEE (1967, 
s. 17, przypis 5) datuje monety na 106 r. M. DURRY (1932, s. 323) słusznie opisuje wyobrażenie 
jako obraz „un fleuve ami”.
 7 STRACK 1, nr 383; WINKLER 1965, s. 228; TOYNBEE 1967, s. 75; ROSSI 1971a, s. 87—88; IDEM 1972, 
s. 131—132. Czasem postać identyfikowana jako Tyber — zob. RIC 2, Tr., nr 556—559; CHEVAL-
LIER 1983, s. 129; COHEN 2, Tr., nr 525, przypis 1, s. 71: „[…] je suis plus porté à croire que le 
fleuve représenté sur cette médaille est le Tibre, comme personification de Rome, terrassant la 
Dacie; mais supposer que, parce que le pont jeté sur le Danube fut un obstacle aux entreprises 
des Daces, l’artiste qui exécuta ce revers voulut représenter le Danube lui-même terrassant la 
Dacie, c’est s’éloigner par trop de l’esprit allégorique des anciens, tandis que la fureur du Tibre 
fait parfaitement allusion à l’acharnement des Romains contre les Daces”.
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Dunaj — Rzym. Do czasu pryncypatu Trajana rzeka, w jej militarnym zna-
czeniu, była barierą chroniącą Imperium przed uderzeniami dackimi oraz 
przeszkodą do prowadzenia operacji rzymskich w Dacji. Owe emisje cesar-
skie pokazują nowe jej znaczenie, które zostało docenione w kontekście dzia-
łań wojennych Trajana przeciw Dakom — jako „sojusznik” i droga prowa-
dząca do świata barbarzyńskiego, co symbolizuje gest obalenia Dacji przez 
Dunaj. W dwóch jednak pierwszych wypadkach ikonografia czyni aluzje do 
wartości rzeki jako traktu wodnego. Te wyobrażenia mogą nawiązywać do 
działań Trajana zmierzających do rozbudowy dróg, także wodnych, co do-
kumentują inskrypcje8.

Inaczej pokazany został Dunaj w mennictwie Marka Aureliusza, również 
prowadzącego walki z barbarzyńskimi wrogami zza tej rzeki. Jego sesterce 
z lat 171—172, typu VIRTVS AVGVSTI IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III, przedsta-
wiają cesarza, który wraz ze swym wojskiem przechodzi przez most na Du-
naju9. Clement H. Dodd sądzi, że jest to nie symboliczny obraz przekrocze-
nia granicy, lecz potwierdzenie faktu, że Dunaj został opanowany i stał się 
rzeką, za którą rozciągają się tereny podporządkowane władzy Rzymu10. Jest 
to wszakże inne przedstawienie aniżeli w mennictwie Trajana: podczas gdy 
na emisjach wcześniejszych ograniczono się do postaci bóstwa i architektury, 
teraz zamieszczono w ikonografii żołnierzy kroczących za cesarzem; ponad-
to uprzednio to personifikowany Dunaj występował po stronie rzymskiej, tu 
napis odnosi czyn i zasługę wyłącznie do osoby cesarza. W tym przypadku 
rzeka ma ewidentnie wymiar granicy między Imperium Romanum a świa-
tem barbarzyńskim, jej przekroczenie oznacza przejście do wrogiego siłom 
rzymskim świata. W mennictwie pozostałych władców z dynastii Antoni-
nów wyobrażeń Dunaju nie ma. Zapewne powodem jest to, że po anektowa-
niu Dacji za rządów Trajana do Cesarstwa Rzymskiego, na pewnej długoś-
ci rzeka straciła znaczenie jako granica państwa, ponadto za pryncypatów 
Hadriana i Antonina Piusa panował tu względny, acz przerywany zbrojny-
mi incydentami, spokój.

W połowie III stulecia pojawiły się w propagandzie cesarskiej nawiązania 
do Renu, rzeki ważnej, ponieważ „imperium, quod in litore Oceani non ste-
terat, in ripa Rheni fluminis staret”11. Bieg owej rzeki wytyczał jedną z dłuż-
szych, a zarazem istotniejszych granic Cesarstwa, oddzielając je od Barbari-
cum, skąd mieszkańcy obszarów zareńskich atakowali prowincje Imperium 
Romanum. Wyobrażenie Renu, znane już w mennictwie I wieku12, nieobec-
ne w dobie Antoninów, opatrywało rewersy emisji Postumusa, władcy „Im-

 8 Np. CIL 03.1699 = 8267 = ILS 5863; szerzej o szlakach lądowych i wodnych: ROSSI 1972, 
s. 122—126; POPESCU 1988, s. 187—190; ŻMUDZIŃSKI 2007, s. 212—238.
 9 RIC 3, M. Aur., nr 1047—1048; SZAIVERT, nr 238.
 10 DODD 1913, s. 193—194. Por. DOBIÁŠ 1932, s. 128—131; ROSSI 1972, s. 136, 141—142; GALI-
NIER 2000, s. 141—142.
 11 FLOR. II 30, 39.
 12 RIC 2, Domit., nr 259. 



46

Im
ag

o 
m

un
di

… perium Galliarum”. Wszelako elementy hasłowo-ikonograficzne stosownych 
jego monet bynajmniej nie eksponują takich militarnych skojarzeń. Owe au-
reusy i antoniniany, typu SALVS PROVINCIARVM, powstałe w pierwszym 
okresie jego rządów, wyobrażają bóstwo rzeki Ren, z kotwicą w dłoni, obok 
statek13. Ta ikonografia zawierała więc aluzje przede wszystkim do znaczenia 
politycznego i gospodarczego tej arterii wodnej, zapewniającej — jak donosi 
legenda — pomyślność (salus) prowincjom germańskim i galijskim, nie zaś 
do jej znaczenia strategicznego czy roli czynnika dzielącego świat rzymski 
i świat barbarzyński. Nie jest przy tym wykluczone, że u genezy zamiesz-
czenia wyobrażenia Renu na monetach Postumusa tkwiło jednak takie jego 
pojmowanie; chociaż pokazano utrzymane w konwencjonalnym stylu przed-
stawienie bóstwa rzecznego, nie zostało ono przecież wyróżnione spośród 
innych takich wyobrażeń jakimś charakterystycznym atrybutem przełamują-
cym tradycję ukazywania personifikacji rzek14. Nie przekonują natomiast pro-
pozycje badaczy, by dostrzegać przedstawienia Renu i Menu w mennictwie 
cesarza Galliena. Interpretacje owe dotyczą upostaciowanych bóstw rzecz-
nych w wyobrażeniach na jego srebrnych medalionach typu FIDES EXERCITVS, 
w których na planie głównym pokazano cesarza wieńczonego przez bogi-
nię Wiktorię15, oraz podobnie — akwatycznych bóstw, które wpółleżą u stóp 
władcy, w ikonografii antoninianów typu P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) 
P(otestate) VII CO(n)S(ul) P(ater) P(atriae)16. Napisy rewersowe nie tłumaczą 
tożsamości tajemniczych postaci. Kluczem do ich wyjaśnienia są w obu wy-
padkach: proweniencja mennicza numizmatów oraz czas ich powstania. Owe 
antoniniany, a także — zgodnie z ostatnimi propozycjami R. Göbla — meda-
liony datowane są na okres rządów samodzielnych Galliena, inaugurowany 
w 260 roku, i wiązane są z działalnością mennicy sytuowanej w Siscii w Pa-
nonii Górnej. Wypadałoby więc — szukając nazw pokazanych w ikonografii 
bóstw rzecznych — zwrócić się ku obszarom bliskim pochodzeniu geograficz-
nemu emisji, byłyby to personifikacje rzek przepływających przez Panonie17. 

 13 RIC 5/2, Post., nr 38, 87; SCHULTE, Post., nr 2; SCHULZKI, Post., nr 87a-c—88a-c. Por. BASTIEN 
1967, s. 47—48, 115, przypis 1. Brak w literaturze przedmiotu powszechnie akceptowanego sche-
matu atrybucji monet Postumusa do konkretnych ośrodków menniczych, ponieważ problemy 
lokalizacji i czasu aktywności mennic pracujących dla władców „Imperium Galliarum” nadal 
są dyskutowane. Główne warsztaty mieściły się w Kolonii albo w Trewirze, ponadto uwzględ-
niano Lugdunum. W imieniu Postumusa wybito też monety w Mediolanie. Zob. np. ibidem, 
s. 45—46, 110—111; CALLU 1969, s. 221—227; LAFAURIE 1975, s. 890—895. Bardzo syntetycznie 
por.: CARSON 1990, s. 111—115.
 14 O znaczeniu treści monet por.: LAFAURIE 1975, s. 958—959; KACZANOWICZ 1996, s. 95—96; 
CHRISTOL 1997, s. 146. O uosobieniu Renu w sztuce rzymskiej zob. OSTROWSKI 1991, s. 51, 58.
 15 RIC 5/1, Gall. JR, nr 108 łączy emisję z mennicą w Rzymie okresu współrządów Gallie-
na z Walerianem I.
 16 W katalogach wskazywane są Ren i Men — COHEN 5, Gall., nr 828; VOETTER 1901, s. 95—
96; RIC 5/1, Gall. SR, nr 549.
 17 O antoninianach por.: ALFÖLDI 1931, s. 17, nr 8; FITZ 1976, s. 80—81; GÖBL 2000, nr 1420; 
o medalionach: GNECCHI 1, Gall., s. 52, nr 3; GÖBL 2000, s. 121 i nr 1452. 
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Albo przynajmniej zachować ostrożność i unikać jednoznacznego ich defi-
niowania, jak czyni to na przykład w odniesieniu do wyobrażeń medalio-
nów A. Alföldi18. Jeśliby uwzględnić dodatkowo fakt, że po 260 roku Gallien 
utracił kontrolę nad zachodnimi ziemiami Imperium Romanum, to z pew-
nością należałoby się zastanawiać nad zasadnością szukania nazw owych 
rzek w tamtym kręgu geograficznym. Ich identyfikacja z Renem i Menem 
okazuje się nie do utrzymania. Nie można też przyjmować interpretacji Wil-
helma Froehnera, który w przedstawieniu na rewersach medalionów Gal-
liena, sugerując się zapewne analogią do wcześniejszych medalionów Gor-
diana III, dostrzegł uosobione bóstwa Tygrysu i Eufratu, a więc aluzje do 
dominacji rzymskiej w Mezopotamii19. Tak daleko, mimo wszystko, ambi-
cje Galliena, wyrażające się w sferze „praktycznych” terytorialnych aspira-
cji, nie mogły sięgać. Przypuszczać raczej można, że w wypadku obu emi-
sji Galliena wyobrażono na ich rewersach rzeki wewnętrzne, przepływające 
przez krainy świata rzymskiego, a nie odgradzające go od świata obcego, 
z tego względu powrócę do tych przedstawień przy okazji omawiania ak-
centów regionalnych w propagandzie monetarnej. Warto wszak zauważyć, 
że identyczne uosobienia rzek mogły się odnosić zarówno do wielkich rzek 
granicznych, jak i do mniejszych wewnętrznych. Ta swoista niejednoznacz-
ność ich wyobrażeń jest, rzecz jasna, związana z celem i sensem tworzonych 
obrazów propagandy imperialnej, czyli symbolizowania osiągnięć i czynów 
władcy bądź szerzej: sukcesów Rzymu; posłużenie się — tak jak w rozwa-
żanych przypadkach — personifikacjami rzek, a niekiedy nawet identycz-
nymi legendami i ikonograficznymi modelami, było li tylko środkiem do 
osiągnięcia tego celu.

Personifikacje wielkich rzek płynących na wschodnich obrzeżach świa-
ta rzymskiego, czyli Tygrysu i Eufratu, wystąpiły w mennictwie i Antoni-
nów, i władców lat 235—284. Jakkolwiek ich rola jako praktycznych określ-
ników granic jest ewidentnie mniej jednoznaczna niż w przypadku Dunaju 
i Renu, to również one mogły nabierać wymiaru przenośni oznaczającej 
rozległość rzymskich ambicji albo zyskane zdobycze terytorialne. Z czasów 
wschodniej wyprawy Trajana przeciw Partom pochodzą sesterce, które lan-
sują hasło ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P(opuli) R(omani) 
REDACTAE S(enatus) C(onsulto). Na nich pokazany został cesarz, który stoi 
w otoczeniu trzech postaci: dwie z nich, męskie, uosabiają rzeki Tygrys i Eu-
frat, symbolizują Mezopotamię, a trzecia, kobieca, w krótkim chitonie i w tia-
rze, personifikuje zapewne Armenię (rys. 2)20. Również na brązowych me-
dalionach Lucjusza Werusa zamieszczono scenę, w której dwie uosobione 
Wiktorie wieńczą cesarzy, obok klęczy jeniec ze skrępowanymi rękoma, na-

 18 ALFÖLDI 1931, s. 34, nr 2. Podobnie DELBRUECK 1940, s. 118.
 19 FROEHNER 1878, s. 217—218. 
 20 RIC 2, Tr., nr 642; STRACK 1, nr 472—474. Por. JATTA 1908, s. 12; BELLONI 1974, s. 1122; MI-
GLIORATI 2001, s. 239—240. Por. CALÓ LEVI 1952, s. 20, przypis 32; TOYNBEE 1967, s. 16; OSTROWSKI 
1990, s. 56; IDEM 1991, s. 53. P.L. STRACK (1, s. 223—224) widzi w siedzącej postaci Mezopotamię.
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… tomiast u stóp Rzymian, niejako deptane przez nich, leżą spersonifikowa-
ne dwa bóstwa rzeczne — męskie i kobiece — uosabiające Eufrat oraz Ty-
grys albo może rzekę Araks (rys. 49)21. Z kolei na brązowych medalionach 
Gordiana III, typu FIDES EXERCITVS, cesarz w stroju wojskowym stoi mię-
dzy postacią z włócznią (Roma, Virtus bądź Fides) a boginią Wiktorią trzy-
mającą gałązkę palmową, w tle widnieją sztandary, na ziemi leżą Tygrys 
i Eufrat personifikowane jako mężczyzna i kobieta22. Na innych brązowych 
medalionach tego władcy, typu PAX AETERNA, bogini Zwycięstwa wieńczy 
imperatora składającego ofiarę przy ołtarzu, Sol jedzie w kwadrydze, na 
pierwszym planie małe postacie, męska i żeńska, symbolizują Tygrys i Eu-
frat, w tle umieszczone są sztandary23. Wszystkie te prezentacje mają wy-
miar militarny, podkreślony strojem imperatora, obecnością Wiktorii, żoł-
nierzy, znaków wojskowych. Rzeki wschodnie stają się „flumina hostilia”24, 
podporządkowanymi siłą Rzymowi. Bytność nad nimi cesarzy, do których 
odnoszą się te przedstawienia, wiąże się z wojną przeciw wrogom zewnętrz-
nym — władcom partyjskim lub perskim. Cesarze działali więc na wschod-
nich rubieżach państwa rzymskiego. Biorąc pod uwagę przebieg i efekty ich 
kampanii wojennych, Tygrys i Eufrat faktycznie wyznaczały wschodnie fi-
nes świata rzymskiego: rąbek przestrzeni objętej ramionami tych rzek stano-
wił bowiem w danym momencie najdalej na wschód wysunięty obszar pod-
dany rzymskiej zwierzchności. W tym znaczeniu Festus pisze, że za Trajana 
„limes Orientalis supra ripam Tigridis est institutus”, a po decyzji Hadriana 
— „medium inter Persas at Romanos Euphraten esse uoluit”25. Przedstawie-
nia bóstw rzek Tygrysu i Eufratu w mennictwie cesarskim mogą być trakto-
wane także jako propagandowa demonstracja przekroczenia granic świata 
rzymskiego. W kontekście bowiem planów Trajana i jego marszruty aż nad 
Zatokę Perską oraz równie dalekosiężnych zamiarów, jakie miał Gordian III 
— „si dii faverint, Ctesifonta usque veniemus”26 — nie można w przedsta-
wieniach Tygrysu i Eufratu w ich mennictwie dostrzec wyobrażenia bariery 
rzymskiego władztwa na Wschodzie; wręcz przeciwnie, symbol rzeki jako 
czynnika dzielącego dwa światy: rzymski i obcy, służy jednocześnie jako 
znak przezwyciężenia granic. Obraz personifikacji Tygrysu i Eufratu, poka-
zanych u stóp władców rzymskich, jest raczej metaforą ich dominacji nad 
Mezopotamią albo przynajmniej nad jej częścią.

 21 Rewersy bez napisu i z zapisem tytulatury cesarskiej: TR P VIII IMP V COS III, TR P VIIII 
IMP V COS III — GNECCHI 2, L. Ver., nr 23—24, 34—35; SZAIVERT, nr 1013, 1044. Por. DODD 1911, 
s. 265—267; CALÓ LEVI 1952, s. 20—21, przypis 32; TOYNBEE 1967, s. 17; EADEM 1986, s. 136; OS-
TROWSKI 1991, s. 55.
 22 GNECCHI 2, Gord., nr 18; PINK 1931, nr 32. Por. OSTROWSKI 1991, s. 58.
 23 GNECCHI 2, Gord., nr 24; PINK 1931, nr 33; DRESSEL 1973, s. 221—222, nr 129.
 24 Wyrażenie zaczerpnięte z FRO., princ.hist. 5.
 25 FEST. XIV 3. Podobnie w APP., hist.Rom., prolog 2, 4, ujęcie Eufratu jako wschodniej gra-
nicy; por. CIL 12.1357 = ILS 2709 = AE 1992, 1208, tu wzmiankowany praefectus ripae fluminis 
Euphratis.
 26 HA Gd. 27, 6.
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Równie rzadko jak rzeki graniczne pokazywano na monetach imperial-
nych granicę wytyczoną przez mare externum. Chodzi tu o traktowanie ocea-
nu jako kresu rzymskiego władztwa w jego rzeczywistym wymiarze geogra-
ficzno-politycznym, który można ubrać w słowa „cetera Oceanus ambit”27. 
Tematy zwycięstwa nad oceanem i panowania Rzymian nad przestrzenia-
mi wodnymi obecne były w propagandzie cesarskiej, a każda wyprawa do 
Brytanii stanowiła impuls do ich podjęcia, co doskonale wykazuje Franç ois 
Richard28. Za przykład mogą posłużyć monety Antonina Piusa. Zawierają 
one obraz Brytanii, która siedzi na globie unoszącym się na falach, albo też 
bogini Romy siedzącej na tarczy wspartej na dziobie okrętu29. Wszakże do-
piero w mennictwie IV stulecia cesarz jako debellator maris, stojący na okrę-
cie, miota włócznią w małą sylwetkę Oceanusa, który wynurza się z fal30. 
Takich dynamicznych przedstawień w mennictwie obu analizowanych epok 
brak. Inne przecież skojarzenia budzi wyobrażenie na denarach Hadriana, 
typu P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) CO(n)S(ul) III. Oceanus, 
personifikowany jako mężczyzna, wpółleży wsparty lewym ramieniem na 
delfinie, trzymając w ręce trójząb, w stylizowanym wieńcu ze szczypców 
krabów na głowie31. Związek tych monet z podróżą cesarza do Brytanii wy-
daje się niewątpliwy. Anthony R. Birley przedstawia interesujący pomysł, 
by w owej wyprawie i w aktach wystawienia podczas niej ołtarzy bogom 
Oceanusowi i Neptunowi upatrywać naśladownictwa Aleksandra Mace-
dońskiego, wielkiego zdobywcy, i pyta retorycznie: „Czyż Hadrian nie był 
pierwszym władcą świata, który postawił stopę na tych odległych kresach 
Zachodu, tak jak Aleksander nad Indusem?”32. W tym rozumieniu wyobra-

 27 TAC., Germ. 1, 1. Ocean jako granica obcych krain albo kres świata — por. np. MELA III 3, 
25—26: „Germania hinc ripis eius usque ad Alpes, a meridie ipsis Alpibus, ab oriente Sarmati-
carum confinio gentium, qua septentrionem spectat oceanico litore obducta est”; APUL., mund. 
6 (299): „Maria maiora sunt Oceanus et Atlanticum, quibus orbis nostri terminantur anfractus”. 
W proroctwie wielkości Rzymian (VERG., Aen. I 286—287) ocean wyznaczy kres ich władztwa, 
z kolei HDN. I 6, 6; VII 2, 9, łączy z Markiem Aureliuszem i Maksyminem Trakiem projekt opar-
cia granic — po podboju barbarzyńców w Germanii — na Oceanie Północnym. F. CHRIST (1938, 
s. 51—53) pokazuje, że ocean traktowany był jako Teilgrenze bądź Gesamtgrenze świata rzym-
skiego albo jako Erdgrenze. Por. FRÉNEAUX 1974, s. 131—142.
 28 RICHARD [b.r.w.], s. 91—104; por. WOLSKI 1983a, s. 261—268; ZECCHINI 1987, s. 253—271; MEL-
MOUX 1990, s. 163—182; BALBUZA 2005, s. 209—210. Prowincję Brytanię zdobyto orężem za rzą-
dów Klaudiusza, zob. np.: „[…] gloria prolati imperii ultra Oceanum” — CIL 13.1668 = AE 1955, 
115 = 1975, 612 = 1983, 693; „[…] atque inter hostilia spolia naualem coronam fastigio Palatinae 
domus iuxta ciuicam fixit, traiecti et quasi domiti Oceani insigne” — SUET., Claud. 17, 5; por. 
TAC., Agr. 25, 1: „[…] hinc terra et hostis, hinc victus Oceanus militari iactantia compararentur”.
 29 Sesterce typów IMPERATOR II BRITAN S C, TR POT XIIII COS IIII ROMA S C, TR POT XV COS 
IIII ROMA S C — RIC 3, Ant. P., nr 744, 874, 892; STRACK 3, nr 927a, 1070.
 30 RIC 8, s. 283, nr 338 — monety Konstansa, typu BONONIA OCEANEN.
 31 RIC 2, Hadr., nr 75.
 32 BIRLEY 2002, s. 200. Por. H. MATTINGLY (1966, s. CXXIX—CXXX) i J.M.C. TOYNBEE (1967, 
s. 139—140), którzy wskazują uosobienie rzeki Tyne w ikonografii aureusów typu P M TR P COS 
III — RIC 2, Hadr., nr 79 (tu identyfikacja: Tyber). Z kolei P.L. STRACK (2, s. 86—87) w przedsta-
wieniach Oceanusa w mennictwie Hadriana widzi hiszpańskie sentymenty.

4 - Vndiqve…
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… żenie na monetach byłoby symbolicznym ukazaniem rozległości panowania 
Hadriana, rozciągającego się aż do oceanu. Możliwe, że takie jej pojmowa-
nie odzwierciedlone zostało też w treści brązowych medalionów Hadriana, 
na których umieszczono sylwetki cesarza w todze, któremu Roma podaje 
dłoń; u ich stóp — personifikacje Ziemi i Oceanusa, a związany, nagi jeniec 
stoi za władcą (rys. 15)33. Podkreślić wypada, że wyobrażenia granic Impe-
rium Romanum są w mennictwie cesarskim incydentalne. Do próby wyjaś-
nienia przyczyn i istoty tej rzadkości powrócę.

Wizja budowy państwa rzymskiego, którą odtworzyć można z danych 
pochodzących z wyobrażeń monetarnych, jest bardziej szczegółowa, jasna 
i konkretna. Wśród monet cesarskich podstawową grupę do analizy tej struk-
tury stanowią tak zwane emisje regionalne. Są to te emisje, w których prze-
wijają się hasłowe bądź ikonograficzne nawiązania do określeń i atrybutów 
poszczególnych prowincji, krain, regionów państwa rzymskiego, do jego rzek 
wewnętrznych i miast w nim leżących34. Nazwijmy je przenośnie imagines 
provinciarum mundi. Pojęcie provincia traktujmy przy tym umownie, pamię-
tając o uwagach zgłoszonych przez P. Bieńkowskiego i J.A. Ostrowskiego. 
Zauważają oni, że nie można mówić o personifikacjach prowincji w sensie 
administracyjnym, ani też o personifikacjach krajów i krain geograficznych. 
Należy bowiem uznać, że w sztuce rzymskiej pokazywano „ludy” i „naro-
dy”, nie przedstawiano personifikacji prowincji, lecz personifikację ludu ją 
zamieszkującego. Czasem jedna figura reprezentowała obszar, na którym 
było więcej niż jedna prowincja (na przykład: Galia, Germania, Hiszpania, 
Mauretania), czasem pojawiały się personifikacje krain, które prowincjom 
nie odpowiadały (na przykład: Frygia, Libia), niekiedy kraj i prowincja były 
identyczne (na przykład: Dacja i Macedonia). Nie są to więc przedstawienia 
prowincji w administracyjnym ich pojmowaniu, ale jak pisze P. Bieńkowski, 
„w szerszym, kulturalnym, etno- i geograficznym znaczeniu”. Kontynuuje: 
„Widocznie chodzi tu o etnologiczne, geograficzne, ewentualnie kulturalne 
obwody, rzadko zaś o polityczne prowincje”, czyli czasem wyobrażone są 
„szczepy”, czasem „geograficzne lub kulturalne konglomeraty, zawsze jed-
nak będą uosobieniami nacyj”35. Przedmiotem rozważań w niniejszym roz-
dziale objęte są te personifikacje „prowincji”, które odnoszą się do geograficz-
nych elementów już funkcjonujących w ramach Imperium Romanum. Takie 
zakreślenie ram tematycznych stanowi nawiązanie do definicji W. Kaczano-
wicza. Podobnie jak w jego rozważaniach na temat regionalizmów w pro-
pagandzie cesarskiej w latach kryzysu III wieku, poza sferą zainteresowa-

 33 Taką tożsamość sylwetek uosobień leżących u stóp pary głównej podaje F. GNECCHI (2, 
Adr., nr 48; GNECCHI 3, Adr., nr 104). Inaczej określa je P.L. STRACK (2, nr 471): bóstwa rzek i Ju-
dea (?), s. 139: Tellus, Tyber, Judea (?). Obecność jeńca nie jest aluzją do świata zewnętrznego, 
ale nawiązuje do zwycięstwa nad żydami.
 34 Emisje te były przedmiotem wielu analiz, np. JATTA 1908; TOYNBEE 1967; OSTROWSKI 1990; 
MÉTHY 1992, s. 267—295; EADEM 1995, s. 25—43; GARZÓN BLANCO 1994, s. 171—183.
 35 BIEŃKOWSKI 1900, s. 25, 57, 59; OSTROWSKI 1990, s. 19—21.
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nia pozostają monety propagujące podbój danego terytorium, na przykład 
victoria Germanica, oraz zawierające w tytulaturze cesarskiej cognomina devic-
tarum gentium, na przykład Dacicus, Germanicus albo Britannicus. Te bowiem 
lansują „nie tyle wielość i różnorodność obszarów, stanowiących o barwnej 
jedności Imperium Rzymskiego, ile propagują wcześniejszy etap działań, po-
zyskiwania nowego terytorium, które dopiero w przyszłości zacznie funk-
cjonować w systemie »naczyń połączonych« zintegrowanego państwa”36. 
Z podobnych względów z dociekań wyłączone będą emisje z nawiązaniem 
provincia capta, adquisita lub redacta jako te, które określają jakość jeszcze obcą 
rzymskiemu światu, czyli ziemie, które dzięki udanej akcji wojsk rzymskich 
dopiero staną się wskutek dalszych działań romanizacyjnych jego częścią. 
Natomiast uwzględniona zostanie grupa emisji lansujących hasło restitutor 
orientis, przy czym, podobnie jak przyjmuje Claude Nicolet37, oriens stanowi 
składową część wschodnią Imperium Romanum.

W mennictwie cesarskim przyjęło się ukazywanie prowincji, ziemi lub 
miasta jako kobiecych ich uosobień, pogodnych w wyrazie, obdarzonych sto-
sownymi atrybutami. Typ taki utrwalił się od czasów Wespazjana, kiedy na 
monetach imperialnych przedstawiono Hiszpanię w krótkiej tunice, z kłosa-
mi zboża i włóczniami. Inaczej też niż we wcześniejszych przypadkach, gdy 
posłużenie się takimi personifikacjami, w ogóle występującymi wtedy rzad-
ko, miało znaczenie przede wszystkim argumentu w walce politycznej, ta 
prezentacja nie była bynajmniej manifestacją polityczną szczególnych związ-
ków princepsa z tym wyodrębnionym obszarem państwa, lecz jedynie pro-
stym obrazem „prowincji”38. Podobny wymiar zyskają przedstawienia róż-
nych elementów budujących Imperium Romanum zwłaszcza w mennictwie 
cesarskim Antoninów. Aczkolwiek zwrócono w literaturze uwagę na zna-
czenie niektórych rozwiązań na monetach Trajana39, to jednak w okresie An-
toninów najpełniejszych, najbardziej urozmaiconych i najbogatszych odsłon 
struktury państwa rzymskiego dostarczają emisje „regionalne” dwóch wład-
ców: Hadriana i Antonina Piusa. Są to wszak dwa różne obrazy tej konstruk-
cji; inny był bowiem dobór „prowincji”, a ich wyobrażenia ponadto miały 
niezupełnie taki sam wydźwięk propagandowy.

Liczne i różnorodne są przedstawienia „prowincji” zwłaszcza w men-
nictwie Hadriana. Ujawniają one, i to na skalę w propagandzie imperialnej 
niespotykaną, wielość elementów państwa rzymskiego. W efekcie z wyob-
rażeń monetarnych wyłania się barwna mozaika, która składa się na obraz 
Imperium Romanum, a zarazem oddaje w uproszczony sposób szerszą wizję 
organizacji państwa i miejsca w nim poszczególnych „prowincji”, ponieważ 

 36 KACZANOWICZ 1996, s. 92.
 37 NICOLET 1988, s. 35.
 38 Zob. RIC 2, Vesp., nr 256; por. TOYNBEE 1967, s. 102. Wcześniej, w intencji uhonorowania 
przodków oraz w czasie wojen domowych u schyłku Republiki i w 68 r., epizodycznie wystą-
piły Sycylia, Afryka, Hiszpania, Galia. Por. MÉTHY 1992, s. 275—276, przypis 36—39.
 39 MÉTHY 1992, s. 279.

4*
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… określa również ich relacje z cesarzem. Wypada tu przypomnieć, że cesarz 
ten zrezygnował z wojen, zastępując wojenny program swego poprzedni-
ka Trajana wizją harmonijnego rozwoju Imperium i utrzymania kontaktów 
z jego sąsiadami przy użyciu metod pokojowych. Program „pokojowego 
współistnienia” z barbarzyńcami, ale i supremacji rzymskiej nad nimi, oraz 
przede wszystkim doprowadzenia do rozkwitu Cesarstwa Rzymskiego legł 
u podstaw cesarskich emisji o motywach regionalnych. Istota owych zamie-
rzeń sprowadzała się do wewnętrznego umacniania państwa i konsolidacji 
ziem wchodzących w skład imperium, rozwijania oraz odnowienia na tej dro-
dze państwa rzymskiego przez cesarza, który, porównując się z Romulusem 
i Augustem, niejako powielał ich osiągnięcia. Poza wczesną, to znaczy pocho-
dzącą z lat 119—120, serią asów poświęconych rzymskiej Brytanii40, a także 
poza późniejszymi pojedynczymi odwołaniami do kilku punktów geograficz-
nych w Cesarstwie monety „regionalne” Hadriana należą do wielkiego ze-
społu powstałego w okresie 134—138, czyli po powrocie cesarza z licznych 
podróży, podejmowanych od wczesnych lat dwudziestych II wieku41. Tre-
ści lansowane na owych monetach są symbolicznym wyrazem myśli two-
rzącej ideę świata rzymskiego. 

Emisje „regionalne” Hadriana uporządkować można w cztery grupy, 
określone zarówno legendą, jak i ikonografią. Pierwszą grupę stanowią emi-
sje, które w legendach rewersowych zawierały nazwę danej ziemi, prowincji, 
miasta lub rzeki wraz z odpowiadającym im wyobrażeniem personifikacji 
oraz właściwych jej atrybutów42. Drugą tworzą te, które anonsowały wizytę 
cesarza, adventus Augusti, w konkretnym miejscu, co ilustruje wyobrażenie 
władcy w todze, podnoszącego dłoń w geście powitalnym, a uosobiona „pro-

 40 RIC 2, Hadr., nr 577.
 41 Datowanie monet zob. STRACK 2, s. 139 (łączy je z vicennalia); MATTINGLY, SYDENHAM 1968a, 
s. 327; HILL 1971, s. 39—56; MÉTHY 1992, s. 279. Z kolei M. GRANT (1950, s. 104), ustalając ich 
emitowanie na przełom 134/135 r., łączy je ze 150. rocznicą ogłoszenia nowego wieku złote-
go przez Augusta. Podróże cesarza w 121—122 r.: Galia, Germania, Recja, Norikum, Brytania; 
122 r.: Hiszpania; 123 r.: Mauretania; 123—125 r.: Azja Mniejsza, wizyta w Nikomedii; 125—
126 r.: Grecja i Sycylia; 128 r.: Afryka; 129 r.: Grecja, Azja Mniejsza, Syria, Arabia; 130 r.: Judea 
i Egipt; 131 r.: Cyrenajka; 132 r.: Tracja, Mezja, Dacja, Macedonia; 133/134 r.: powrót do Rzy-
mu. Zob. np. DÜRR 1880; WEBER 1907, s. 86—276; SCHWARTZ 1983, s. 291—301; FOSS 1990, s. 114—
118; SCHACHINGER 1997, s. 83—108; PAPAEFTHYMIOU 2001a, s. 67—78; PUDILL 2001, s. 167—176; także 
HALFMANN 1986, s. 188—210; BIRLEY 2002, passim. O serii monet Hadriana: STRACK 2, s. 139—166; 
MATTINGLY 1966, s. CLXXI—CLXXXI; TOYNBEE 1967, s. 24—143; MÉTHY 1992, s. 279—284; por. 
MAGNAGUTI 1934, s. 17—28, 38—39, 44—71; w kontekście wzrostu znaczenia prowincji — THORN-
TON 1975, s. 446—450.
 42 Africa (aureus, denar, sesterc, dupondius lub as), Alexandria (denar, sesterc, dupondius 
lub as), Asia (denar), Britannia (sesterc, dupondius lub as), Cappadocia (sesterc, dupondius lub 
as), Dacia (sesterc, dupondius lub as), Germania (denar), Hispania (aureus, denar, sesterc, du-
pondius lub as), Iudaea (sesterc), Mauretania (sesterc, dupondius lub as), Nilus (aureus, denar, 
sesterc, dupondius lub as), Sicilia (sesterc), Italia (denar), Aegyptos (aureus, denar, sesterc, du-
pondius lub as) — RIC 2, Hadr., nr 296—311, 838—871; STRACK 2, nr 294—308, 311, 707—712, 
714—730, 732—736, *61, *63, *73, *76.
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wincja” trzyma wyróżniające ją rekwizyty; między postaciami umieszczo-
ny jest ołtarz do składania ofiary43. Trzecią stanowią monety, których legen-
dy przydawały władcy określenie odnowiciela — restitutor — danej krainy, 
prowincji lub miasta, z podobizną cesarza podnoszącego z klęczek kobie-
tę, również wyróżniającą się niekiedy przydanymi jej atrybutami44. Ostatnia 
grupa tematyczna — exercitus — interesująca jest tu ze względu na legendy 
na rewersach, w których w formie przymiotników wymienione są nazwy 
różnych regionów geograficznych; schemat ikonograficzny tych monet to 
cesarz konno w otoczeniu wojskowych45. Łącznie w ramach całego zespołu 
emisji „regionalnych” Hadriana podano aż dwadzieścia dziewięć nazw geo-
graficznych, określających różne punkty mapy Imperium Romanum. Wśród 
jego krain i prowincji przywołane lub pokazane zostały: Achaia, Aegyptus, 
Africa, Arabia, Asia, Bithynia, Britannia, Cappadocia, Cilicia, Dacia, Delma-
tia, Gallia, Germania, Hispania, Iudaea, Libya, Macedonia, Mauretania, Mo-
esia, Noricum, Phrygia, Raetia, Sicilia, Syria, Thracia, a także Italia. Z miast 
wyróżniona została Alexandria, która występuje przywołana w nominati-
vie oraz w ramach serii adventus, a także Nicomedia, której odnowicielem 
mieni się władca. Z rzek pokazany został Nilus. Najczęściej głosi się adven-
tus, upamiętniający przybycie princepsa do osiemnastu różnych miejsc Im-
perium, wobec trzynastu cesarz występuje jako restitutor, czternaście nato-
miast przywołanych jest tylko z nazwy, dwanaście ma formę przymiotnika 
na emisjach grupy exercitus. Jedynie Hispania znalazła się w każdej z czte-
rech grup, a sześć obszarów — Africa, Britannia, Mauretania, Sicilia, Asia 

 43 ADVENTVI AVG ARABIAE S C (sesterc, dupondius lub as), ADVENTVI AVG AFRICAE (S C) 
(aureus, denar, sesterc, dupondius lub as), ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE (S C) (aureus, ses-
terc, dupondius lub as), ADVENTVI AVG ASIAE S C (sesterc), ADVENTVI AVG BITHYNIAE S C 
(sesterc), ADVENTVI AVG BRITANNIAE S C (sesterc), ADVENTVI AVG CILICIAE S C (sesterc), AD-
VENTVI AVG GALLIAE S C (sesterc, dupondius lub as), ADVENTVI AVG HISPANIAE (S C) (aure-
us, denar, sesterc, dupondius), ADVENTVI AVG ITALIAE (S C) (aureus, sesterc, dupondius lub 
as), ADVENTVI AVG IVDAEAE S C (sesterc, dupondius lub as), ADVENTVI AVG MACEDONIAE 
S C (sesterc, dupondius lub as), ADVENTVI AVG MAVRETANIAE S C (sesterc, dupondius lub as), 
ADVENTVI AVG MOESIAE S C (sesterc), ADVENTVI AVG NORICI S C (sesterc), ADVENTVI AVG 
PHRYGIAE S C (sesterc), ADVENTVI AVG SICILIAE S C (sesterc), ADVENTVI AVG THRACIAE S C 
(sesterc) — RIC 2, Hadr., nr 315—320, 872—876, 878—907; STRACK 2, nr 312—316, 739—766.
 44 RESTITVTORI ARABIAE S C (sesterc, dupondius lub as), RESTITVTORI ACHAIAE (S C) (au-
reus, denar, sesterc, dupondius lub as), RESTITVTORI AFRICAE (S C) (aureus, denar, sesterc, du-
pondius lub as), RESTITVTORI ASIAE S C (sesterc), RESTITVTORI BITHYNIAE S C (sesterc, du-
pondius lub as), RESTITVTORI GALLIAE (S C) (denar, sesterc, dupondius lub as), RESTITVTORI 
HISPANIAE (S C) (aureus, denar, sesterc, dupondius lub as), RESTITVTORI ITALIAE (S C) (aure-
us, sesterc, dupondius lub as), RESTITVTORI LIBYAE S C (sesterc), RESTITVTORI MACEDONIAE 
(S C) (denar, sesterc, dupondius lub as), RESTITVTORI NICOMEDIAE S C (sesterc), RESTITVTORI 
PHR(Y)GIAE S C (sesterc, dupondius lub as), RESTITVTORI SICILIAE S C (sesterc, dupondius lub 
as) — RIC 2, Hadr., nr 321—329, 938—966, 1009; STRACK 2, nr 317—322, 767—784, *65.
 45 Sesterce: EXERC BRITANNICVS S C, EXER CAPPADOCICVS S C, EXERC DACICVS S C, EXERC 
DELMATICVS S C, EXERCITVS GERMANICVS S C, EXERC HISPANICVS S C, EXERCITVS MAVRETA-
NICVS S C, EXER MOESIACVS, EXERCITVS NORICVS S C, EXERCITVS RAETICVS S C, EXERCITVS SY-
RIACVS S C, EXERCI THRACIAE S C — RIC 2, Hadr., nr 690, 912—937; STRACK 2, nr 788—815.
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… i Italia — występuje w trzech z nich. Niektóre emisje wyróżniono ikonografią 
inną niż standardowa. Na aureusach i sestercach typu ADVENTVI AVG(usti) 
ALEXANDRIAE (Senatus Consulto) znajdują się dwa warianty ikonograficz-
ne. Ten różny od wcześniej wskazanego, typowego dla Hadrianowych emi-
sji z grupy adventus, ukazuje bogów Serapisa i Izydę — stoją oni naprzeciw 
cesarza i cesarzowej, podając im dłonie46. Inna od „modelowej” jest również 
ikonografia sesterców, dupondiusów i asów typu ADVENTVI AVG(usti) IV-
DAEAE S(enatus) C(onsulto) i sesterców typu IVDAEA S(enatus) C(onsulto), 
na których dodatkowo — poza schematem dla obu grup typowym — poka-
zano dzieci, symbol kolonii w sztuce rzymskiej (rys. 17)47.

Trudno wszak wskazać w tej różnorodności cechującej serię Hadriano-
wych monet o nawiązaniach regionalnych jakiś porządek albo ustalić me-
chanizmy doboru miejsc wskazywanych w wyobrażeniach na monetach. 
Próby takich systematyzacji oparte na kryterium metalu (przeważają tu brą-
zy, ale są także aureusy i denary), liczby typów oraz rozmaitości rozwią-
zań ikonograficznych dla poszczególnych regionów nie dają pożądanych 
i przekonujących odpowiedzi. Jak dowieść, że aż czterokrotne przywoła-
nie Hiszpanii jest przypomnieniem rodzinnych stron Hadriana, skoro nie-
pewne jest sytuowanie w prowincji hiszpańskiej Betyce miejsca jego urodze-
nia; zapewne urodził się w Rzymie, natomiast Hiszpanię, ojczyznę swych 
przodków, zobaczył dopiero w wieku kilkunastu lat48, a i przejawy wyjąt-
kowej sympatii do tej krainy trudno — jak twierdzi A.R. Birley — odnaleźć 
w jego działaniach49. Wątpliwości odnośnie do genezy umieszczenia w wy-
obrażeniach na monetach personifikacji konkretnych punktów geograficz-
nych Imperium Romanum są rzeczywiście spore. Na przykład pokazanie 
Nilu i Egiptu może być aluzją do losu faworyta cesarskiego Antinousa, któ-
ry w rzece egipskiej znalazł śmierć i który otoczony został kultem50. Takie 
tłumaczenie proponuje P.L. Strack, choć równie dobrze mogła to być pró-
ba zwrócenia uwagi na interesy egipskie, jak sugerują J.C.M. Toynbee oraz 
José Antonio Garzón Blanco51. Ludwik Piotrowicz pisał o podróżach cesar-

 46 RIC 2, Hadr., nr 318, 877; STRACK 2, nr 314, 743. Por. TOYNBEE 1967, s. 42—43. O kulcie 
Serapisa w Aleksandrii zob. WEBER 1907, s. 260—262; szerzej o odzwierciedleniu jego postaci 
w mennictwie: BAKHOUM 1999, s. 31—58. Wyobrażenia te były wzorem dla monet Kommodu-
sa: RIC 3, Comm., nr 246, 614, 628, 630. 
 47 RIC 2, Hadr., nr 890—894, STRACK 2, nr 719, 752—755. Por. TOYNBEE 1967, s. 119—120; 
STRACK 2, s. 162; MATTINGLY, SYDENHAM 1968a, s. 332.
 48 Por. HA H 1, 3; 2, 1; CHAUSSON 2007, s. 131—132.
 49 BIRLEY 2002, s. 29, 48—50.
 50 HA H 14, 5; CASS. DIO LXIX 11, 2—4.
 51 Zob. TOYNBEE 1967, s. 30; GARZÓN BLANCO 1994, s. 178; STRACK 2, s. 165—166. Personifikacja 
Nilu widnieje też na anepigraficznych rewersach aureusów i na sestercach typu S C — RIC 2, 
Hadr., nr 312—314; STRACK 2, nr 309—311, 737—738; ikonografia na innych asach typu S C rów-
nież zawiera aluzje do Egiptu: cesarz stoi, wspierając stopę na krokodylu — BMCRE 3, Hadr., 
nr 1552—1553, 1617; inaczej STRACK 2, s. 138: krokodyl jest symbolem Palestyny albo w ogóle 
obcych.
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skich: „Wiodła Hadriana przy tym jego wiecznie żywa, nigdy niezaspoko-
jona ciekawość i chęć poznania wszystkiego, co było godne poznania lub 
choćby tylko widzenia, a nadto zupełnie nowe poczucie obowiązku wobec 
państwa”52. Najprawdopodobniej wyborem elementów geograficznych Im-
perium Romanum obecnych w mennictwie cesarskim kierował także przy-
padek, a różnorodność ich nazw w napisach na rewersach monet niewiele 
ma wspólnego z systematyzacją ważności przywołanych krain, prowincji, 
z ich wielkością, ze znaczeniem w życiu państwa i z czasem trwania ich hi-
storii w ramach Imperium Romanum. To stanowi szczególny znak regional-
nych nawiązań w propagandzie Hadriana. Tak liczne geograficzne personi-
fikacje nie wynikają bynajmniej ze szczególnych do nich politycznych lub 
osobistych odniesień, acz można założyć, że doskonała znajomość praktycz-
nej geografii Cesarstwa, jaką Hadrian posiadł w efekcie swoich po nim wo-
jaży, a może i pewne własne sentymenty wpłynęły na obecność niektórych 
personifikacji. Liczne nawiązania w mennictwie pojawiają się jednocześnie. 
Są tu wymienione prowincje, krainy, miasta — zarówno te, które od dawna 
pozostawały w granicach państwa rzymskiego, jak i relatywnie nowe jego 
nabytki. W rezultacie powstaje bardzo różnorodny, chociaż — podkreślmy 
— nieusystematyzowany obraz struktury państwa rzymskiego. Jest to — co 
słusznie zauważa N. Méthy w swej interpretacji serii monet „regionalnych” 
Hadriana53 — wizja globalna świata rzymskiego, już uformowanego, złożo-
nego z wielu różnych elementów.

Spersonifikowane „prowincje” występują w konwencjonalnym stroju, 
grecko-rzymskim. Częściej są to postacie kobiet, rzadziej mężczyzn. Strojem 
uosobień jest na ogół chiton i himation, chociaż Mauretania, Noricum i Thra-
cia, występujące niekiedy jako mężczyźni, noszą krótkie tuniki i płaszcze 
wojskowe. Nie są to wyobrażenia mieszkańców danych jednostek geogra-
ficznych, lecz abstrakcyjne przedstawienia ich jako pewnych całości. Różno-
rodność do tego kręgu figur podobnych wprowadzają elementy drugorzędne 
— atrybuty bądź detale nawiązujące do lokalnej symboliki i identyfikujące re-
gion lub miasto. J.M.C. Toynbee zestawia je szczegółowo w swym opracowa-
niu54. Wskażmy jedynie wyróżniki „prowincji” najbardziej charakterystycz-
ne, nota bene pojawiające się również w ustępach dzieł starożytnych autorów 
w czynionych przez nich rozmaitych odniesieniach do krain, prowincji i in-
nych geograficznych elementów ówczesnego świata. W ramach tych ugrunto-
wanych „obiegowych” skojarzeń na przykład Afrykę identyfikuje słoń, lew55, 
skorpion56 lub kłos zboża57. Z kolei Aleksandrię i Egipt określają przedmioty 

 52 PIOTROWICZ 1934, s. 671.
 53 MÉTHY 1992, s. 279—284.
 54 TOYNBEE 1967, s. 24—143.
 55 HOR., carm. I 22, 15; SOL. 27, 16—18 i 22.
 56 LUCAN. IX 833—834; SOL. 27, 33.
 57 HOR., sat. II 3, 87; PLIN., nat. XV 8; IOS., Iud. II 382—383.
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… związane z kultem Izydy: situla i sistrum (rys. 18)58, ale także: kwiat lotosu, 
winne grono, wąż lub ibis59. Kapadocję wyróżnia się, pokazując Mons Ar-
gaeus60. Hiszpanię cechują: gałązka oliwna, królik lub skała (fot. 6, fot. 7)61. 
Pierwszy element sygnalizował żyzność Betyki urodzajnej w oliwki, dwa 
następne zaś stanowiły aluzję do kopalń hiszpańskich62, ale ten trzeci wy-
różnik mógł nawiązywać także do skały Calpe, sławnej, ponieważ — wraz 
z Mons Abinna na afrykańskim brzegu — wytyczała „słupy Herkulesa”63. 
Azja jako kraj wielkich portów i miast64 pokazana została w postaci kobiety 
w corona muralis i ze sterem, acz niekiedy ta zbożodajna kraina występuje 
z sierpem albo też z berłem65. Mauretanię określają: słoń66, róg obfitości, ale 
również koń, oszczep i vexillum67. Rzekę Nil obrazują: róg obfitości, sfinks, 
hipopotam68, krokodyl69 oraz będące alegorią łokciowych miar wylewu rze-
ki, cubita, sylwetki dzieci (rys. 22)70. Niewieściej postaci Arabii towarzyszy 
dromader. Trzyma ona pudełko z pachnidłami i gałązkę drzewa balsamowe-
go, sygnalizujące naturalne bogactwa, z których kraina ta słynęła szeroko71. 
„Wizytówką” Dacji był zakrzywiony miecz (sica albo falx)72. Sycylię identyfi-
kowały: róg obfitości, latarnia morska Messany, triskelis73. Macedonia trzyma 

 58 PLU., Iside et Osiride 63, 376 C—F; APUL., met. 11, 4; SERV., Aen. VIII 696; OV., am. III 9, 33—
34. Głosy badaczy są różne, np. na monetach z grupy adventus przedmiot trzymany przez Alek-
sandrię to „un oiseau?” — COHEN 2, Adr., nr 16; „un scorpion?” — ibidem, nr 17; „bird” — RIC 
2, Hadr., nr 317; „purse?” — ibidem, nr 876; według J.M.C. TOYNBEE (1967, s. 42) to situla, na-
czynie używane w obrzędach izydyjskich.
 59 PLIN., nat. X 75; SOL. 32, 32.
 60 PTOL. V 6, 7; SOL. 45, 4. Zob. też inne monety Hadriana, typu COS III, z wyobrażeniem 
Mons Argaeus — GNECCHI 3, Adr., nr 135; por. RIC 2, s. 428.
 61 CATULL. 37, 18; STRABO III 2, 6; PLIN., nat. VIII 217 i 104; VARRO, rust. III 12, 6.
 62 PLIN., nat. III 30; IV 112; MELA II 6, 86; STRABO III 2, 9.
 63 SOL. 23, 13. Taka interpretacja detalu — COHEN 2, Adr., nr 821. Por. AMIOTTI 1987, s. 13—20.
 64 IOS., Iud. II 366.
 65 Por. COHEN 2, Adr., nr 188: „[…] un proue, […] un acrostolium et une rame”.
 66 STRABO XVII 3, 4; SOL. 25, 2 i 7.
 67 SALL., Iug. 97, 4; 101, 4; 106, 5; HOR., carm. I 22, 2; STRABO XVII 3, 7 — o walczących włócz-
niami i o konnicy. Użył jej też Trajan w walce z Dakami: CASS. DIO LXVIII 18. P.L. STRACK (2, 
s. 156) sądzi, że różne warianty przedstawień wynikają z wyróżnienia strefy północnej i połu-
dniowej, bardziej niespokojnej części Mauretanii.
 68 SOL. 32, 30. O wyobrażeniach Nilu w mennictwie zob. OSTROWSKI 1991, s. 38—39, 42—43, 
45—46, 54.
 69 SEN., nat. IV 2, 13—14; PLIN., nat. VIII 89; VIII 95; XXVIII 121; SOL. 32, 22.
 70 PLIN., nat. V 57—58; PHILOSTR., imag. I 5.
 71 HDT. III 107; THEOPH., hist.plan. IX 4, 2; STRABO I 2, 31; XVI 4, 4 i 19; PLIN., nat. XII 106; APUL., 
met. 11, 4; MELA I 10, 61; III 8, 79 i 81; STAT., silv. II 4, 37; V 1, 211; SOL. 33, 9—10. W kwestii atry-
butów Arabii na monetach powstałych już w imieniu Trajana por. BLANCHET 1944, s. 231—335; 
NASTER 1983, s. 160—164.
 72 Por. COULSTON 1990, s. 290—309; STEFAN 2005, s. 512—514. Atrybut ten pozwala zidenty-
fikować postać w wyobrażeniu na asach typu S C, to Dak/Dacia — COHEN 2, Adr., nr 1391; 
BMCRE 3, Hadr., s. 485. 
 73 TOYNBEE 1967, s. 129.
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w ręce bat, na głowie nosi causia74. Frygia, odziana w spodnie, krótką tuni-
kę i czapkę frygijską, nosi kij pasterza — pedum75. Achaja występuje z am-
forą i gałązką palmową, co stanowi aluzję do symbolu zwycięstwa w igrzy-
skach (rys. 24)76. Italia natomiast dzierży berło i róg obfitości77.

Niekiedy, a dotyczyło to „prowincji” obecnych w sztuce oficjalnej już 
wcześniej, dobór elementów wyróżniających region, krainę lub okręg admi-
nistracyjny — prowincję, dyktowała tradycja. Wiele jednak z nich to prezen-
tacje nowe, wprowadzone do wyobrażeń w mennictwie dopiero za rządów 
Hadriana. Ukazywano więc w owych przedstawieniach egzotykę ziemi, ak-
centując elementy pejzażu, przedstawicieli fauny lub flory charakterystycz-
nej dla krainy albo szczegóły stroju jej mieszkańców. W innych przypadkach 
wskazywano miejsce i rolę ziem w życiu kulturalnym bądź specyfikę ich ży-
cia ekonomicznego — taki wymiar mają kłosy zboża, gałązka oliwna, gałąz-
ka drzewa balsamowego. Czasem znaczenia ziem w życiu i strukturze Impe-
rium nakładają się na siebie, na przykład wyposażając Azję w ster albo sierp, 
podkreślono jej rolę i „morską”, i „rolniczą”. Czyniono też aluzje do znacze-
nia militarnego „prowincji”. Taki aspekt uwypuklono w przypadku Brytanii, 
Galii, Germanii, Mauretanii, Mezji, Cylicji, Dacji, Norikum, Tracji: to ziemie 
przygraniczne, narażone na najazdy obcych i ponoszące największe koszty 
prowadzonych walk. Personifikacje owych ziem noszą więc broń bądź inne 
elementy wskazujące ich rolę w wojnach. Także Afryka trzyma symbol mili-
tarny, vexillum — może to mieć związek z walkami z nomadami toczonymi 
na ziemi afrykańskiej78. W sumarycznym oglądzie zatem elementy różnicują-
ce „prowincje” wprowadzają do kreowanego za pośrednictwem ich wyobra-
żeń obrazu państwa rzymskiego w jego strukturalno-funkcjonalnym aspekcie 
szerokie odniesienia do wielu sfer życia polityczno-społecznego. Co waż-
ne, nawet najnowsze lub najbardziej oddalone od centrum krainy i prowin-
cje nie są przeciwstawiane w swym wymiarze nowości czy obcości temu, 
co rzymskie. Wszelkie różnice są przecież zniwelowane udziałem — wspól-
nym, chociaż niejednakowym — w funkcjonowaniu Imperium Romanum.

Treści owych wyobrażeń na monetach imperialnych Hadriana pokazu-
ją też, że zarówno trwanie świetnej egzystencji, jak i dalszy rozwój państwa 

 74 Ibidem, s. 121; PAPAEFTHYMIOU 2001b, s. 302—303. Causia jako element stroju macedońskie-
go: FREDRICKSMEYER 1994, s. 135—158.
 75 BMCRE 3, Hadr., nr 1828—1830; TOYNBEE 1967, s. 127. Inaczej COHEN 2, Adr., nr 74, 1286: 
„une faucille”; RIC 2, Hadr., nr 905: „sickle?”; ibidem, nr 962: „curved sword”.
 76 TOYNBEE 1967, s. 27—28.
 77 Ibidem, s. 111. Róg obfitości stanowi aluzję do obfitości i powodzenia, ma takie samo zna-
czenie, jak epitet na monetach typu ITALIA FELIX — RIC 2, Hadr., nr 368 (pochodzenie: Azja 
Mniejsza); STRACK 2, nr 62*; COHEN 2, Adr., nr 870 (pochodzenie: Syria). W kwestii tych monet 
por. MÉTHY 1995, s. 29, przypis 16 (może to błąd powstały w odległej mennicy prowincjonalnej 
w związku z emisją Roma felix).
 78 TOYNBEE 1967, s. 34; STRACK 2, s. 156. O tym detalu w wyobrażeniach „prowincji” na emi-
sjach Antoninów zob. ROSSI 1965, s. 61—81. O znaczeniu vexillum w wyobrażeniach monet au-
tonomicznych bitych w koloniach weteranów wojskowych por. DĄBROWA 2004, s. 394—405.
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… rzymskiego zależą w dużej mierze od cesarza. Zyskuje on wielkie znacze-
nie w wyobrażeniach na serii „regionalnej”. Jego postać jest w ikonografii 
najważniejsza, na niego też kieruje uwagę część legend monetarnych. Więk-
szość z personifikowanych pojęć geograficznych towarzyszy osobie cesarza, 
wyjątkiem są Aegyptus, Cappadocia, Dacia, Germania, Nilus. Także legen-
dy monet serii restitutor i adventus podkreślają zależność pomyślnego bytu 
danej krainy od uwagi oraz działań protektora i dobroczyńcy — Hadriana. 
Znajduje to odzwierciedlenie również w ikonografii dającej wyraz owej waż-
nej i wielkiej roli władcy: podnosi on z klęczek kobiecą personifikację danej 
ziemi — taki gest utrwaliła seria restitutor (rys. 25) — albo w jej obecności 
uczestniczy w składaniu ofiary (rys. 16). Od uosobienia odróżnia go wielkość 
sylwetki oraz gest, czyniący z niego dobroczyńcę i opiekuna danego rejo-
nu, prowincji, miasta. Nie nosi on stroju wojskowego, nie jest wojownikiem, 
który w drodze podboju włącza je pod władztwo rzymskie, natomiast jego 
ubiór — toga, kieruje uwagę na działalność cywilną. Nie występuje on jako 
zwycięski imperator, lecz jako władca przynoszący dobrodziejstwa79 i zapew-
niający harmonijny rozwój całemu państwu oraz prosperity każdej z jego czę-
ści80. Rola władcy jest olbrzymia. Dzięki uwadze, jaką poświęca każdej z pro-
wincji i ziemi, zapewnia im stosowne miejsce i wyznacza rolę w Cesarstwie 
Rzymskim. To on jest więc ogniwem, które — jak ukazują wyobrażenia mo-
netarne — łączy symbolicznie przedstawicieli różnych terenów w jedną ca-
łość, w rezultacie podejmowanych działań jest twórcą, lub raczej odnowicie-
lem całego Imperium, a nawet — dzięki swej powszechnej obecności — jest 
jego inkarnacją. W opinii N. Méthy, stanowi on wcielenie wartości romani-
tas81. Symbolika monet Hadriana pokazuje go jako twórcę nowego typu im-
perium: rozległego, zjednoczonego, „uniwersalnego” państwa. 

Szeroką również, choć węższą niż w mennictwie Hadriana, gamę regio-
nów, prowincji, krain Cesarstwa Rzymskiego pokazują wyobrażenia na mo-
netach Antonina Piusa, zawierających nawiązania regionalne. Ze wskazany-
mi emisjami monetarnymi Hadriana łączy je fakt, że ich powstanie również 
umieścić można w kontekście pokojowej wizji istnienia i rozwoju państwa 
rzymskiego. Na tę prezentację w mennictwie Antonina Piusa składają się licz-
ne typy monet imperialnych. U początku jego rządów, w 139 roku, prawdo-
podobnie jako upamiętnienie ofiarowania cesarzowi aurum coronarium przez 

 79 Np. o zasługach Hadriana wobec Achaji zob.: PAUS. I 36, 3; CASS. DIO LXIX 16, 1—2; HA 
H 13, 1 i 6; EUSEB. HIER., chron. CCXXVI Olymp. VIIII; Afryki: HA H 13, 4; CIL 08.10570; Alek-
sandrii: EUSEB. HIER., chron. CCXXIIII Olymp. I; HA H 20, 2; Bitynii: EUSEB. HIER., chron. CCXXIIII 
Olymp. IIII; HA H 11, 2; 12, 1; Dacji: HA H 6, 7; 7, 3; CIL 03.1462; Libii: EUSEB. HIER., chron. 
CCXXV Olymp. V; Brytanii: FRO., Parth. 2; ogólnie: FRO., princ.hist. 11.
 80 W podobnym sensie J.-P. MARTIN (1982, s. 286—287) ocenia znaczenie willi w Tibur: to 
„synteza” świata rzymskiego, w niej budowle, posągi uosabiały różne jego części, tu Hadrian 
mógł symbolicznie realizować adventus, przemierzyć orbis terrarum, zapewniając mu w ten spo-
sób pomyślność i trwałość.
 81 MÉTHY 1992, s. 284. Por. NISTA 1999, s. 113—114.
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Italię i prowincje na okoliczność jego adopcji, której dokonał Hadrian82, po-
wstała seria brązowych monet — sesterce, asy, dupondiusy — datowanych 
w napisach rewersów CO(n)S(ul) II, a zawierających w ikonografii personifi-
kacje geograficznych elementów Cesarstwa. Są wśród nich: Alexandria, Afri-
ca, Asia, Cappadocia, Dacia, Hispania, Mauretania, Phoenice, Sicilia, Syria, 
Thracia83. Wybór „prowincji” nie w pełni odpowiada tym obecnym wcześ-
niej w mennictwie Hadriana. Powtórzono pewne odwołania, ale cały zespół 
regionalizmów na monetach Antonina Piusa jest znacznie mniejszy, a jedy-
ną innowacją w zakresie nazewnictwa, które dotyczy struktur należących do 
Cesarstwa Rzymskiego, jest umieszczenie na nich nazwy PHOENICE84. Przed-
stawienia te już tradycyjnie utrzymane są w konwencji idealistycznej, typo-
wej dla sztuki okresu Hadriana i Antonina Piusa, pozostającej pod wpływem 
sztuki greckiej. Kobiece uosobienia w stroju grecko-rzymskim wszystkie zy-
skują podobny wygląd. W prawej ręce trzymają wieniec, czasem unoszą — 
w geście ofiarowania — kosz, który stanowi aluzję do daru. Bezpośrednią 
bowiem okazją do powstania tej serii był zapewne fakt, że Antoninus Pius 
„aurum coronarium, quod adoptionis suae causa oblatum fuerat, Italicis to-
tum, medium provincionalibus reddidit”85. W porównaniu z serią poprzedni-
ka w wyobrażeniach monetarnych przykłada się mniejszą wagę do specyfiki 
regionów. Chociaż nadal ich personifikacje nie są pozbawione wyróżniają-
cych je szczegółów, subtelniej niż uprzednio zaznaczono egzotykę lub spe-
cyfikę poszczególnych krain. Bardziej charakterystyczne są jednakże atry-
buty Aleksandrii: nosi ona kwiat lotosu i róg obfitości, obok niej występuje 
ibis, krokodyl. Afrykę wyróżnia róg obfitości, skorpion, głowa lwa lub sło-

 82 HA AP 4, 1—6 i 10. Por. GELL. V 6, 5—7: „Triumphales coronae sunt aureae, quae impe-
ratoribus ob honorem triumphi mittuntur. Id uulgo dicitur aurum coronarium. Haec antiqui-
tus e lauru erant, post fieri ex auro coeptae”. Początkowo nazywano tak złoto, z którego spo-
rządzano coronae triumphales, coronae aureae (SERV., Aen. VIII 721), potem określano tak prezent 
ofiarowany władcy z okazji objęcia rządów, adopcji, zakończenia wojny itp. O takich darach 
dla Oktawiana: CASS. DIO XLVIII 42, 4; dla Klaudiusza: PLIN., nat. XXXIII 54; dla Hadriana: HA 
H 6, 5; dla Septymiusza Sewera: BRENOT, LORIOT, NONY 1999, s. 102—103; dla Elagabala: CASS. 
DIO LXXIX 11.
 83 AFRICA COS II S C (sesterc, dupondius, as), ALEXANDRIA COS II S C (sesterc, dupondius), 
SICILIA COS II S C (sesterc, dupondius) oraz (sesterc) ASIA COS II S C, CAPPADOCIA COS II S C, 
DACIA COS II S C, HISPANIA COS II S C, MAVRETANIA COS II S C, PHOENICE COS II S C, SY-
RIA COS II S C, THRACIA COS II S C — RIC 3, Ant. P., nr 574—585, 587, 589—593, 595—596; 
STRACK 3, nr 593—594, 771—775, 778—790, 796—799. Serię omawiają: TOYNBEE 1967, s. 144—159; 
STRACK 3, s. 39—43; MÉTHY 1992, s. 285—287. Przy okazji prezentacji struktury świata zewnętrz-
nego uwzględniam odwołania do Partii, Armenii i Scytii na monetach włączanych w ową se-
rię. Ze względu na ich obecność B. RÉMY (2005, s. 350, przypis 2) powątpiewa w związek wy-
emitowania serii z ofiarowaniem aurum coronarium.
 84 Fenicja jednak pozostawała częścią Syrii, którą dopiero w 198 r. podzielono na Syria Mag-
na-Syria Coele i Syria Phoenice — por. TOYNBEE 1967, s. 145, przypis 6. Zob. HA H 14, 1 o wcześ-
niejszym zamyśle Hadriana dotyczącym oddzielenia Syrii od Fenicji: „Antiochenses inter haec 
ita odio habuit, ut Syriam a Phoenice separare voluerit, ne tot civitatum metropolis Antiochia 
diceretur”. 
 85 HA AP 4, 10.
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… nia. Dacja natomiast ubrana jest w braccae, trzyma sztandar z głową smoka 
na szczycie (draco)86. Z kolei Hiszpania pojawia się w corona muralis, z ga-
łązką oliwną i królikiem u stóp. Fenicja trzyma wieniec i berło. Dziób okrę-
tu u jej stóp jest aluzją do żeglugi, z której kraina słynęła, i do miast przy-
brzeżnych. Mauretania dzierży włócznię. Sycylia przestawiona jest w triskelis 
i z wieńcem w ręce, natomiast Syria — w corona muralis i z rogiem obfitości 
w ręce, u jej stóp leży upostaciowane bóstwo rzeki Orontes. Azja ma tylko 
kotwicę i amforę, Kapadocja — vexillum, obok znajduje się Mons Argaeus, 
natomiast Tracja trzyma zakrzywiony miecz87. Jak widać, wprowadzono róż-
ne elementy, które uznano za ważne dla charakterystyki i wyróżnienia nie-
których obszarów.

Rejestr regionalizmów określających w mennictwie imperialnym Anto-
nina Piusa poszczególne części państwa rzymskiego uzupełniają jego emisje 
monetarne, które nie wchodziły w skład owej serii, ale poszerzały katalog 
„prowincji”, jaki zakreślała, i spójne były z lansowanymi przez nią idea-
mi. Wymienić tu należy sesterce typów CAPPADOCIA S(enatus) C(onsulto), 
z przedstawieniem kobiecej personifikacji noszącej gwiazdę i koronę, mającej 
u stóp Mons Argaeus88, oraz MAVRETANIA CO(n)S(ul) III S(enatus) C(onsulto), 
z wyobrażeniem „prowincji” z wieńcem i vexillum89. Natomiast monety z kil-
ku emisji wskazywały Brytanię. Wymienić tu trzeba: sesterce typów BRI-
TANNIA S(enatus) C(onsulto) (rys. 27), IMPERATOR II BRITAN(NIA) S(enatus) 
C(onsulto) (rys. 28) oraz dupondiusy i asy typu BRITANNIA CO(n)S(ul) IIII 
S(enatus) C(onsulto)90. Nie jest to wszak obraz krainy dzikiej i obcej świa-
tu rzymskiemu, lecz wizerunek Brytanii już zdobytej, pozostającej w posia-
daniu Imperium Romanum i czujnie strzegącej jego ziem przygranicznych; 
czasem nosi ona broń, czasem vexillum, niekiedy zaś broń bywa złożona na 
ziemi. W sumie są to trzy typy ikonografii odzwierciedlające zmiany sytua-
cji politycznej na pograniczu, na przemian objętym wojnami albo cieszącym 
się wywalczonym pokojem. Na brązowych medalionach, na których rewer-
sach zamieszczono napis CO(n)S(ul) IIII, wyobrażono, poza postaciami ce-
sarza z włócznią i Wiktorii opodal tropaeum, Afrykę z rogiem obfitości oraz 
skorpionem lub z kłosami, głaszczącą lwa91. Jest także na monetach Antonina 
Piusa Italia. Jej miano przewija się kilkakrotnie w napisach: ITALIA (Senatus 

 86 Nawiązanie do ozdoby zwieńczającej sztandar dacki, jej wyobrażenie por. STEFAN 2005, 
fig. 220a: „étendars-dragon (draco) à la tête de loup”, fig. 225: „vexillum dace et étendard-dra-
gon”; DEPEYROT 2007b, s. 39—40. Pomysły interpretacji detalu zob. WINKLER 1965, s. 230—231; 
ROSSI 1971b, s. 126; COULSTON 1991, s. 101—114; CIOFU 1993, s. 34—36.
 87 TOYNBEE 1967, s. 152. Inaczej COHEN 2, Ant. P., nr 816: „une palme”.
 88 RIC 3, Ant. P., nr 1056.
 89 Ibidem, nr 748.
 90 Z lat 143—144 i 154—155: ibidem, nr 742—745, 930, 934; STRACK 3, nr 825, 926—927a, 
1102.
 91 GNECCHI 2, Ant. P., nr 23, 25; STRACK 3, nr 660—661. Por. J.M.C. TOYNBEE (1967, s. 36—37) 
o zaczerpnięciu pomysłu rysunku z mennictwa Hadriana.
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Consulto) — na denarach i sestercach92, albo uzupełnione cesarską tytulaturą 
— na aureusach, denarach, brązowych medalionach, sestercach i dupondiu-
sach93. Italię przedstawiano w ich ikonografii jako kobietę w corona muralis, 
z rogiem obfitości oraz globem. To kombinacja typów Hadriana i Trajana. 
Wprowadzono też na rewersy monet Antonina Piusa miano Tyber, którego 
wyobrażenie znane było już w mennictwie Hadriana, a i później zamiesz-
czano je na emisjach Marka Aureliusza94. 

Dla omawianej kwestii ważne są także zabytki innej kategorii, których 
sens współgra z treściami, jakie niosły wyobrażenia na monetach. W 145 
roku Antoninus Pius dedykował swemu przybranemu ojcu Templum Divi 
Hadriani na Polu Marsowym, Hadrianeum, świątynię zdobioną płaskorzeź-
bami pokazującymi personifikacje „prowincji” rzymskich i ludów poszcze-
gólnych regionów państwa rzymskiego oraz trofea składające się z elemen-
tów uzbrojenia barbarzyńskiego i rzymskiego (il. 12—13)95. Na wielostronne 
znaczenie ideologiczno-propagandowe tej świątyni zwraca uwagę J.A. Os-
trowski. Zauważa, że była ona hołdem złożonym poprzednikowi Antonina 
Piusa, dzięki niej bowiem podkreślano potęgę i rozmiary imperium zamiesz-
kałego przez wiele ludów, a zarazem przypominano liczne podróże Hadria-
na, ale była też uczczeniem fundatora świątyni. Jej dekoracja symbolizować 
miała zarazem jedność państwa i wspólnotę składających się na nie części. 
Przesłanie to pozostawało również w ścisłym związku z sensem nadchodzą-
cej 900. rocznicy istnienia Rzymu i ze zbliżającymi się decennalia Antonina 
Piusa. Splot tych okoliczności oraz idee łączone z wyobrażeniami „prowin-
cji” pozwalają postawić tezę, jak czyni to ów badacz, że Hadrianeum było 
obrazem „całego Imperium, zarówno w kontekście terytorialnym, jak i cza-
sowym”, a także że była to wielka alegoria „o trojakim znaczeniu: apoteozy 
Hadriana, gloryfikacji Antonina Piusa i uwydatnienia zromanizowania całe-
go Imperium”. Antoninus Pius bowiem — w przeciwieństwie do „kosmopo-
litycznego” Hadriana — podkreślał swą romanitas i starał się z Miasta uczy-
nić główny punkt nie tylko państwa rzymskiego, ale całego znanego świata96. 
Cesarz ten ponadto nie oddalał się z Italii, podróże bowiem — jak informuje 

 92 Z lat 140—143: RIC 3, Ant. P., nr 73, 746; STRACK 3, nr 91, 836.
 93 TR POT COS II ITALIA (S C), ITALIA TR POT COS III, ITALIA TR POT COS IIII ze 139 r., z lat 
140—143 i z okresu po 145 r.: RIC 3, Ant. P., nr 98, 594, 747, 789; STRACK 3, nr 79, 550, 882; GNEC-
CHI 2, Ant. P., nr 29. Także w rysunku na denarach typu TR POT COS III — RIC 3, Ant. P., nr 85 
— Italia siedzi z rogiem obfitości i berłem.
 94 Sesterce i asy TIBERIS S C, asy TR POT COS III TIBERIS S C — RIC 3, Ant. P., nr 642—643, 
691, 706; STRACK 3, nr 883; zob. anepigraficzne medaliony Antonina Piusa — GNECCHI 2, Ant. P., 
nr 108; aureusy Hadriana, P M TR P COS III — RIC 2, Hadr., nr 79; asy Marka Aureliusza, IMP 
VII COS III S C — RIC 3, M. Aur., nr 1142—1145; SZAIVERT, nr 290. O wyobrażeniu Tybru por. 
LE GALL 1953, s. 29—30; OSTROWSKI 1991, s. 36—37, 43—46.
 95 O świątyni: HA AP 8, 2; HA V 3, 1. Interpretowana wcześniej jako Bazylika Neptuna, np. 
BIEŃKOWSKI 1900, s. 61—87. Por. zestawienie propozycji dotyczących liczby i identyfikacji per-
sonifikacji: TOYNBEE 1967, s. 152—159; SAPELLI 1999, s. 9—82; LE ROUX 2001, s. 254—262.
 96 OSTROWSKI 1985b, s. 63, 104—105. Por. IDEM 1990, s. 40—41.
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… jego starożytny biograf — przedsiębrał najdalej do Kampanii97. Podobny jest 
również wniosek G.Ch. Picarda. O duchu dekoracji z Hadrianeum opiniu-
je, że rzeźby nie przedstawiają personifikacji geograficznych w postawach 
kornych bądź sygnalizujących ich podporządkowanie siłą, lecz przyjmują 
kształty provinciae piae fideles, które dobrowolnie funkcjonują w strukturze 
Imperium Romanum, zachowując swą odrębność i wolność98.

Treści opisanych tu emisji monetarnych Antonina Piusa są — jak się 
wydaje — zbieżne z tym przesłaniem. Przypuszcza się także, że w związku 
z celebracją rocznicy założenia Miasta pozostaje również wyeksponowanie 
Italii w jego mennictwie, chociaż aż kilkakrotne zamieszczenie jej miana na 
monetach sugeruje, że to kolejne rozdawnictwa, liberalitates i congiaria, mogły 
dawać bezpośredni impuls tym numizmatycznym inicjatywom99. Niezależ-
nie od czasu powstania owych emisji Antonina Piusa, traktowane globalnie, 
ich wyobrażenia budują obraz Imperium Romanum rozległego, obejmujące-
go liczne krainy i prowincje, o czym informują legendy monetarne. Jest to 
również świat barwny. Tę właściwość oddaje przede wszystkim ikonografia 
personifikowanych „prowincji”. Wszystkie one prezentują typ nazwany jesz-
cze przez P. Bieńkowskiego provincia pia fidelis, nic w ich wyobrażeniu nie 
zdradza już ich pierwotnej dzikości i barbarzyństwa. Dawne bowiem gen-
tes devictae stały się protagonistami zjednoczonego pod władztwem rzym-
skim świata. Był to proces, który przebiegał stopniowo, co świetnie pokazują 
emisje dotyczące Brytanii — jak zostało wskazane — różne ikonograficznie. 
J.M.C. Toynbee, analizująca je szczegółowo, zauważa ewolucyjne odchodze-
nie od przedstawiania „prowincji” ogarniętej niepokojami wojennymi przez 
obraz nazwany „the vigilant Britannia” do jej pokazywania jako spokojnej 
i integralnej części państwa rzymskiego100. Z kolei N. Méthy formułuje po-
dobną uwagę odnośnie do personifikacji Mauretanii, która nosząc wieniec, 
w tym przypadku będący symbolem lojalności, niejako sama ofiaruje się ce-
sarzowi, a wspomniane przez starożytnych autorów rozruchy tubylczych 
plemion w prowincji, do których nie ma żadnych odniesień w wyobraże-
niu, stają się w ten sposób przeszłością niegodną odnotowania101. Jeszcze 
bardziej owa unifikacja „prowincji” i pogodzenie się z faktem pozostawa-
nia w granicach państwa rzymskiego — lub nawet zadowolenie z tego stanu 

 97 HA AP 7, 11.
 98 PICARD 1957, s. 425.
 99 TOYNBEE 1967, s. 112—113; FOSS 1990, s. 128—129. O rozdawnictwach por. EUTR. VIII 8, 3; 
HA AP 4, 9; 8, 1; HA V 3, 1. 
 100 TOYNBEE 1967, s. 58—62. O rezultacie tych przemian komentuje: „Pius’ type displays he 
same attitude of vigilance, the same conception of Britain, not as the home of a conquered peo-
ple, but as a unit of the Empire in her capacity as a frontier province, an outpost of Roman ci-
vilisation in the north-west”. Por. BIEŃKOWSKI 1900, s. 34. Zob. PAUS. VIII 43, 4 o napadzie Bry-
gantów i anektowaniu przez Rzymian części ich terytorium; o uspokojeniu sytuacji w Brytanii 
— też HA AP 5, 4.
 101 MÉTHY 1992, s. 286. O niepokojach w prowincji: PAUS. VIII 43, 3; HA AP 5, 4; por. CHRISTOL 
2005, s. 24—29.
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— podkreślane są w interpretacjach wskazanej serii „regionalnej” jako cało-
ści. J.A. Ostrowski, pisząc o kryterium doboru prowincji na monetach w jej 
skład wchodzących, zauważa, że były to: najstarsza prowincja, największe 
prowincje cesarskie i senatorskie, najnowsza zdobycz102. Zasadniczo zwróco-
no się przede wszystkim ku najważniejszym i najbardziej zromanizowanym 
częściom Cesarstwa, a rezygnacja z wyrazistszego ukazywania specyfiki ani-
żeli wyposażenie personifikacji w subtelne ich wyróżniki w postaci dzier-
żonych przez nie atrybutów przydawała wrażenia owej jednolitości części 
tworzących jedno imperium. Istotą bowiem programu politycznego Antoni-
na Piusa, lansowanego w mennictwie imperialnym, ale charakterystycznego 
szczególnie dla tego władcy i wyłaniającego się również z innych testimo-
niów, była prezentacja świata rzymskiego jako jednorodnej całości. N. Mé-
thy pisze więc, że przedstawianie różnorodności „prowincji” ustąpiło miej-
sca podkreślaniu romanitas, która objęła je wszystkie. Cesarstwo Rzymskie 
bowiem w propagandzie Antonina Piusa zyskało strukturę homogeniczną103. 
Państwo rzymskie było — co akcentowano na emisjach imperialnych Anto-
nina Piusa — rozległe terytorialnie, doskonale uporządkowane, jego części 
składowe pozostawały lojalne wobec cesarza, a same cieszyły się pokojem 
i dobrobytem; słowem, jak konkludował autor antyczny: „[…] provinciae 
sub eo cunctae floruerunt”104.

Mennictwo pozostałych władców należących do dynastii Antoninów 
przedstawia dla każdego z nich nieporównanie skromniejszy obraz struktu-
ry państwa rzymskiego. Niemniej zwracają w nim uwagę monety nazywa-
jące konkretne obszary, czasem powtarzające obecne już w mennictwie Ha-
driana i Antonina Piusa części państwa rzymskiego, a czasem ubogacające 
ten obraz Imperium Romanum jeszcze innymi jego elementami. W owych 
przedstawieniach jest więc aż dziesięć różnych krain i prowincji, które nale-
żały do państwa rzymskiego. 

Najczęściej powtarzało się miano Italii. Właśnie w dobie rządów Antoni-
nów wprowadzone zostało ono do mennictwa cesarskiego. Poza wskazanymi 
już przypadkami monet Hadriana i Antonina Piusa odnajdujemy je w menni-
ctwie Nerwy w legendach jego sesterców: VEHICVLATIONE ITALIAE REMISSA 
S(enatus) C(onsulto), z wyobrażeniem dwóch mułów i dyszli wozu105, oraz 
TVTELA ITALIAE S(enatus) C(onsulto), z przedstawieniem cesarza, Italii, któ-
rej podaje dłoń, oraz dzieci106. W mennictwie Trajana do Italii nawiązuje kilka 

 102 OSTROWSKI 1990, s. 59.
 103 MÉTHY 1992, s. 285—287. Z kolei N. HANNESTAD (1979, s. 375) wymowę treści na monetach 
podsumowuje: „[…] free et equal members of the Roman Commenwealth”.
 104 HA AP 7, 1.
 105 RIC 2, Nerva, nr 93, 104. Por. SHOTTER 1983, s. 223.
 106 RIC 2, Nerva, nr 92; wiarygodność tych monet bywa podważana: BMCRE 3, s. 21; TOYN-
BEE 1967, s. 108—109; LO CASCIO 2000, s. 223, przypis 1, s. 265, przypis 1; albo negowana: MER-
LIN 1906a, s. 298—301; ich historyczność przyjmują: CONCIA 1972, s. 103—104; GRAINGER 2003, 
s. 57. Wyobrażenie Italii wystąpiło już w mennictwie republikańskim, np. RRC, nr 403.
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… typów monetarnych. W pierwszej ich grupie łącznikiem jest temat alimenta, 
ilustrowany w trojaki sposób. Należą do niej aureusy z legendami na rewer-
sach: ALIM(enta) ITAL(iae) CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)
Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI oraz ALIM(enta) ITAL(iae) S(enatus) 
P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI, z przedstawieniem władcy 
i dzieci107. Następnie — sesterce, asy, dupondiusy typu ALIM(enta) ITAL(iae) 
S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto), 
z wyobrażeniem spersonifikowanej idei abundantia lub annona, stojącej z ro-
giem obfitości, obok dzieci108. Trzeci model przynoszą sesterce, dupondiu-
sy i asy typu ALIM(enta) ITAL(iae) S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OP-
TIMO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto). W ich ikonografii cesarz siedzi na sella 
curulis, a Italia stoi przed nim z dzieckiem na ręku i z drugim obok niej109. 
W drugiej grupie monet Trajana wspólnym tematem jest restitutio. Do niej 
należą z kolei aureusy, dupondiusy i sesterce z legendami na rewersach: 
REST(ituta) ITAL(ia) CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)Q(ue) 
R(omanus) OPTIMO PRINC(ipi) oraz REST(ituta) ITAL(IA) S(enatus) P(opulus)
Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto), które ukazywały 
cesarza obok klęczącej kobiety — uosobionej Italii oraz dwojga dzieci110. Te-
mat restytucji obecny jest też w mennictwie kolejnego władcy, Marka Aure-
liusza. Jego sesterce typu RESTITVTORI ITALIAE IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III 
S(enatus) C(onsulto) ukazują imperatora noszącego berło lub włócznię, wy-
ciągającego dłoń ku kobiecie, która personifikuje Italię, w corona muralis, klę-
czy ona, trzymając glob (rys. 43)111. Temat ten podjęto też w propagandzie 
Kommodusa. Obecny jest na sestercach typów ITALIA P(ontifex) M(aximus) 
TR(ibunicia) P(otestate) VIIII IMP(erator) VII CO(n)S(ul) IIII P(ater) P(atriae) (Se-
natus Consulto) oraz ITALIA P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) X 
IMP(erator) VII CO(n)S(ul) IIII P(ater) P(atriae) (Senatus Consulto), z wyobra-
żeniem kobiety siedzącej na globie z rogiem obfitości i berłem112. We wszyst-
kich tych przypadkach wyróżnienie Italii w legendach, a także pokazanie 
jej w ikonografii monet miały podstawę w umiejscowieniu działań cesarzy 
w sferze socjalno-ekonomicznej, rzadziej — ewentualnie — w płaszczyźnie 
politycznej. W mennictwie Nerwy impulsem mogło być stworzenie cursus 
publicus113, ale także inicjatywy cesarza podjęte w sferze socjalnej: „Puellas 
puerosque natos parentibus egestosis sumptu publico per Italiae oppida ali 

 107 RIC 2, Tr., nr 93, 230; STRACK 1, nr 155, 167.
 108 RIC 2, Tr., nr 459—460, 604—606: Abundantia; STRACK 1, nr 172—173, 405, 416, 419: An-
nona.
 109 RIC 2, Tr., nr 461—462; STRACK 1, nr 404, 418. Por. TOYNBEE 1967, s. 109—110.
 110 Niekiedy forma: ITALIA REST SPQR OPTIMO PRINCIPI S C — RIC 2, Tr., nr 105—106, 470, 
472—473; STRACK 1, nr 162, 412—413.
 111 RIC 3, M. Aur., nr 1077—1081; SZAIVERT, nr 259, monety ze 172-173 r.
 112 RIC 3, Comm., nr 438, 447, 458; SZAIVERT, nr 650, 662.
 113 MERLIN 1906b, s. 76; CONCIA 1972, s. 107—108; BELLONI 1974, s. 1075—1076; MÉTHY 1995, 
s. 28.
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iussit”114. W przypadku nawiązań w propagandzie Trajana mogło to być z ko-
lei przeprowadzenie akcji alimentacyjnej, wprowadzającej pożyczki z fisku-
sa cesarskiego dla właścicieli ziemskich w zamian za wpłacanie do kas mu-
nicypalnych odsetek od pożyczonych kwot, by następnie ze zgromadzonych 
funduszy wypłacać zasiłki ubogim dzieciom115. Z kolei w emisjach Marka 
Aureliusza można widzieć — jak uważają badacze — efekt niepokojów zwią-
zanych z najazdami Germanów i zwycięstw nad nimi. Obraz cesarza w stroju 
wojskowym obok Italii wydaje się związany właśnie z wojennymi wydarze-
niami. Treść legendy można odczytywać jako chęć zapewnienia odrodzenia 
Italii będącej symbolem romanitas i stojącej naprzeciw świata barbarzyńskie-
go, który jej kondycji i egzystencji pomyślnej zagrażał116. Niektórzy badacze 
uważają, że u źródła emisji mogły tkwić również inicjatywy związane z libe-
ralitates i congiaria cesarza, który „Italicis civitatibus famis tempore frumen-
tum ex urbe donavit omnique frumentariae rei consuluit”117. Taki mógł być 
także podtekst emisji Kommodusa. Może odnosiły się one do donativa i con-
giaria, które cesarz zrealizował lub obiecał118. N. Méthy, zestawiając w swej 
analizie przypadki obecności Italii w mennictwie doby Wczesnego Cesarstwa, 
zauważa znamienną ich prawidłowość. Otóż odniesienia do Italii w propa-
gandzie imperialnej pojawiają się, gdy grozi jakieś naruszenie jej terytorium 
albo jej uprzywilejowanego statusu, ugruntowanego w tradycji. Lata rządów 
Antoninów naznaczone były w tych płaszczyznach ważnymi faktami i zja-
wiskami. Należały do nich na przykład: awans polityczny Trajana, wywo-
dzącego się z hiszpańskiej Betyki, na najwyższe miejsce w państwie rzym-
skim; reformy administracyjne Hadriana, który usiłował ściślej związać Italię 
z centrum władzy, a w ogóle spędził większość okresu swego panowania 
poza Italią; podczas rządów Marka Aureliusza zagrażający Italii najazd bar-
barzyńców, którzy przeprawili się przez Alpy, docierając aż do Opitergium; 
inklinacje Kommodusa ku Wschodowi i lekceważenie przez niego tradycji. 
W tym kontekście obecność Italii w mennictwie imperialnym byłaby — zda-

 114 E.de Caes. 12, 4. Aluzje do szczodrobliwości Nerwy też MART., epigr. XII 5 (6), 1—6. Por. 
MERLIN 1906b, s. 81—84; CONCIA 1972, s. 103—104; GRAINGER 2003, s. 57—61.
 115 Zob. o działaniach Trajana w sferze socjalno-ekonomicznej, np. CIL 09.1455 = ILS 6509; 
PLIN., paneg. 26, 3; 28, 6—7; CASS. DIO LXVIII 5, 4; HA H 7, 8. O scenie alimenta w reliefach na 
łuku Trajana w Benewencie por. TOYNBEE 1967, s. 22, 109; SIMON 1981, s. 4. Szerzej zob. VEYNE 
1965, s. 163—177; GARNSEY 1968, s. 367—381; DUNCAN-JONES 1974, s. 291—319; CIZEK 1983, s. 246—
252; GARZÓN BLANCO 1988a, s. 165—174; BOSSU 1989, s. 372—382; FELL 1992, s. 81; ALFÖLDI 1999a, 
s. 128—129; LO CASCIO 2000, s. 265—283; SEELENTAG 2004, s. 188—189.
 116 MATTINGLY, SYDENHAM 1968b, s. 205; STORCH 1968, s. 204; FOSS 1990, s. 139; MÉTHY 1995, 
s. 38—40; GRIMAL 1997, s. 167. Por. BRILLIANT 1963, s. 150. Aspekty propagandowe w mennic-
twie związane z wojną z barbarzyńcami zob. np. SCHINDLER-HORSTKOTTE 1985, s. 37—39; SCHEI-
DEL 1990, s. 1—18.
 117 HA MA 11, 3. O congiaria: HA MA 22, 12; 27, 5; 27, 8; Chronogr.a.354, Chron. urbis Romae 
(s. 147, w. 3). Por. TOYNBEE 1967, s. 115—116.
 118 Obietnice: HA P 7, 5, i realizacja: HA C 16, 8; Chronogr.a.354, Chron. urbis Romae (s. 147, 
w. 6). Por. TOYNBEE 1967, s. 116; ARNÀLDI 1986, s. 200.

5 - Vndiqve…
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… niem owej autorki — w propagandzie cesarskiej próbą zaprzeczenia postę-
pującej marginalizacji stanu i statusu tej ziemi oraz reakcją na zagrożenie jej 
bezpieczeństwa119. Warto tu podkreślić, co również potwierdzałoby tę tezę, 
że z personifikowaną Italią związane są takie pojęcia abstrakcyjne, jak po-
myślność, a także zwierzchność nad światem rzymskim, czy nawet idea uni-
wersalnej władzy120. Ale przecież Italia, nosząc ich symbole — róg obfitości, 
berło, glob — klęczy przed władcą. I to on, w większości wyobrażeń na mo-
netach, pokazany jest jako jej zwierzchnik i protektor.

W mennictwie Trajana jako część składową państwa rzymskiego poka-
zano Dację. W kilka lat po tym, jak w wyniku wojen dackich „universa Da-
cia devicta est”121, wyemitowane zostały sesterce i dupondiusy typu DACIA 
AVGVST(i) PROVINCIA S(enatus) C(onsulto), z wyobrażeniem uosobionej Da-
cji; w etnicznym stroju, w braccae, siedzi ona na skale, symbolizującej natural-
ną dzikość i górzysty krajobraz regionu, czasem ze sztandarem wojskowym, 
z zakrzywionym mieczem i globem, obok siedzi dwoje dzieci z kłosem zbo-
ża i kiścią winogron (rys. 4)122. Wyobrażenie to pozbawione jest napomknień 
o wojnach o opanowanie krainy dackiej, nie ma też w nim nawiązań do jej 
pierwotnego stanu barbarzyństwa, który ją cechował wcześniej, to znaczy 
przed jej włączeniem do Imperium Romanum. Wręcz przeciwnie. Emisja 
ukazuje wynik pewnego procesu cywilizacyjnego: oto Dacia capta albo Da-
cia victa staje się Dacia provincia. Dodatkowo kwalifikuje ją epitet Augusti, za-
zwyczaj złączony z wartościami abstrakcyjnymi, teraz związany z konkret-
nym terytorium123. Czas powstania tych monet (112—114 rok) świadczy, że 
nie dotyczą one kampanii militarnej, nie są też związane z celebracją rocz-
nicy podboju krainy. Sytuują one natomiast nową prowincję w strukturze 
państwa, Dację, która in formam provinciae redacta silnie związana jest z cesa-

 119 MÉTHY 1995, s. 41—43.
 120 Zob. opinie, w których podkreślono rangę Italii, np. Paneg.Lat. X (2) 2, 2; Expos.mundi 55, 
także PLIN., nat. XXXVII 201: „Ergo in toto orbe, quacumque caeli conuexitas uergit, pulcherri-
ma omnium est iis rebus, quae merito principatum naturae optinent, Italia, rectrix parensque 
mundi altera”; ibidem, III 39: „[…] terra omnium terrarum alumna eadem et parens, numine 
deum electa quae caelum ipsum clarius faceret, sparsa congregaret imperia ritusque molliret et 
tot populorum discordes ferasque linguas sermonis commercio contraheret ad colloquia et hu-
manitatem homini daret, breuiterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret”. Według 
P. LE ROUX (2001, s. 232, przypis 4) jest to wszak punkt wyjścia łączenia z Romą idei tworze-
nia wspólnej cywilizacji i ojczyzny dla różnych ludów. I to jej chwalbie służy kolejny fragment 
z dzieła Pliniusza Starszego (PLIN., nat. III 40): w Italii „Vrbs Roma uel sola in ea et digna iam 
tam festa ceruice facies, quo tandem narrari debet opere?”; ale por. NAAS 2002, s. 427—432. Z ko-
lei według H. MATTINGLY’EGO (1967, s. 152) jako Italia mogła być interpretowana Roma, ucieleś-
niająca państwo rzymskie, obydwie bywały w berło wyposażane.
 121 AE 1934, 2.
 122 RIC 2, Tr., nr 621—623a, 990; STRACK 1, nr 435.
 123 STRACK 1, s. 210—211. Treść monet komentują: JATTA 1908, s. 16; DURRY 1932, s. 323; WIN-
KLER 1965, s. 229; TOYNBEE 1967, s. 76—79; GRANT 1968, s. 53—54; BELLONI 1974, s. 1113—1114; 
MÉTHY 1992, s. 278. Co ma jednak na myśli C. FOSS (1990, s. 102), odnosząc treść monet do „pa-
cification of Dacia”?
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rzem i Rzymem. W tym znaczeniu pojęcie „prowincja” łączy się ściśle z po-
jęciem „rzymskość”. Są w wyobrażeniu sugestie o roli militarnej nowych po-
granicznych ziem — sztandar wojskowy sugeruje, że Dacja już uczestniczy 
w obronie Imperium, ponieważ tu właśnie stacjonowały legio XIII Gemina 
(w Apulum) i legio IV Flavia Felix (w Berzobis). Są też aluzje do ustanowie-
nia kolonii (ich symbol to dzieci), co zgadza się ze wzmianką autora staro-
żytnego o akcji podjętej w nowej prowincji124. Sarmizegetusa Regia, dawna 
stolica królestwa Decebala, zniszczona podupadła, ale w jej pobliżu założo-
no nowy ważny ośrodek — Ulpia Traiana Sarmizegetusa Augusta Dacica. 
Stopniowo tworzono na pozyskanych dla Rzymu ziemiach kolonie i muni-
cypia, do nowych rzymskich posiadłości przybywali z innych regionów pań-
stwa obywatele rzymscy125. Są jeszcze inne — wspomniane — szczegóły iko-
nograficzne, nawiązujące do spraw lokalnych, które czynią odniesienia do 
pokoju i pomyślności, odtąd będących udziałem rzymskiej Dacji. W ten sam 
kontekst wpisują się treści równolegle emitowanych sesterców typu S(enatus) 
P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto). Prezentu-
ją one cesarza w stroju kapłana, obok zaprzęgu wołów, w rytualnym akcie 
zakładania miasta126. Również one odnoszą się do tworzenia w nowej pro-
wincji osad, kolonii, czyli szerzej: przemian cywilizacyjnych, jakie zachodzi-
ły na terenie Dacji po jej anektowaniu przez Rzym.

W płaszczyźnie ekonomicznej szukać należy genezy legend kwadransów 
typów: METALL(i) VLPIANI PANN(onici), METALLI PANNONICI, DARDANI-
CI, METALLI VLPIANI DELM(atici), wybijanych na potrzeby rynku lokalnego 
w latach rządów Trajana127. Na wskazanych obszarach działały kopalnie rud 
metalu, na przykład złota, o czym w odniesieniu do Dalmacji wzmiankuje 
Pliniusz Starszy128. Spośród wskazanych tu obszarów Dardania i Delmatia, 
ale także Noricum oraz Pincum, ośrodek wydobycia w Mezji Górnej, znala-
zły w podobnym kontekście odzwierciedlenie także w mennictwie Hadria-
na i Antonina Piusa, mianowicie w napisach na drobnych brązowych mone-
tach, przeznaczonych, podobnie jak emisje Trajana, do opłacania pracujących 
w miejscowych kopalniach129.

Spośród ziem naddunajskich Panonię wyróżniono w propagandzie ce-
sarskiej związanej z osobą cezara Lucjusza Eliusza Werusa. W jego imie-

 124 CASS. DIO LXVIII 14, 3.
 125 Por. EUTR. VIII 6, 2, we wzmiance o niezrealizowanym pomyśle Hadriana ustąpienia z Da-
cji. Zob. syntetyczne ujęcie dziejów i rozwoju Dacji rzymskiej — PISO 1998, s. 125—128; o napły-
wie ludności — BALLA 2000, s. 85—90. Organizacja władzy na terenie Dacji w II w.: PETOLESCU 
1985, s. 45—55; IDEM 1986, s. 131—138; SCHMITT 1997, s. 127—131; zob. też OLTEAN 2007, s. 53—58.
 126 RIC 2, Tr., nr 567—568; STRACK 1, nr 384; BMCRE 3, Tr., nr 829—830. Por. GALINIER 1998, 
s. 130; STEFAN 2005, s. 667.
 127 RIC 2, Tr., nr 703—707, 710; STRACK 1, nr 497—498, 505—506. Por. WOYTEK 2004, s. 35—68. 
 128 PLIN., nat. XXXIII 67.
 129 MET NOR, DARDANICI, METAL DELM, AELIANA PINCENSIA — RIC 2, Hadr., nr 1011—1014, 
1016; DARDANIA — RIC 3, Ant. P., nr 1068B. O tej kategorii pieniądza: ZMAJIĆ 1964, s. 1—11; 
DUŠANIĆ 1977, s. 56—63.
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… niu wyemitowane zostały sesterce, dupondiusy oraz asy typu TR(ibunicia) 
POT(estate) CO(n)S(ul) II PANNONIA S(enatus) C(onsulto), z postacią Pano-
nii trzymającej vexillum130. Nawiązuje to zapewne do misji, którą wypełniał 
on w tym rejonie Cesarstwa Rzymskiego, ponieważ „praetor factus et Pan-
nonis dux ac rector inpositus”131.

W imieniu cezara Lucjusza Eliusza Werusa wyemitowano również ses-
terce, których rewersy napisem HISPANIA S(enatus) C(onsulto) wskazują ko-
lejną krainę Imperium Romanum, a w ikonografii zawierają wizerunek wpół-
leżącej uosobionej Hiszpanii, która trzyma gałązkę oliwną132. Wedle hipotezy, 
którą formułuje Tomaso Tomasi, monety te nawiązują w pewien sposób do 
okoliczności adopcji Lucjusza Eliusza Werusa przez Hadriana i do zamia-
rów dynastycznych cesarza. Głos ten uzupełnia dawniejszy pomysł J.M.C. 
Toynbee, której zdaniem, na monetach tych dano wyraz aluzji do miejsca 
urodzenia adopcyjnego ojca, Hadriana133. Sprawa jednak nie jest tak oczy-
wista. „Hiszpańskość” Hadriana — co już zostało zasygnalizowane — jest 
przecież dyskusyjna, podobnie jak w ogóle niektórych Antoninów. Podkre-
śla to François Chausson w swych analizach genealogii członków rodziny 
panującej, a ponadto wskazuje istniejące zapewne już wcześniej, czyli przed 
aktem adopcji, związki pokrewieństwa cezara z augustem134. Wobec tego 
trudno jednoznacznie określić genezę przywołania Hiszpanii na omawia-
nych monetach. Niewykluczone, że była to aluzja do „praojczyzny” rodu. 
Pochodzący ze starej rodziny italskiej, gens Ceionia, cezar wszedł do rodzi-
ny imperialnej o hiszpańskim rodowodzie. Demonstrowanie tych związków 
zapewnić miało szersze podstawy jego społecznego uznania i rekomendacji 
mieszkańcom państwa, zwłaszcza że po adopcji stawał się on Aelius, a peł-
ne jego imię brzmiało: cezar Lucjusz Cejoniusz Kommodus Werus Eliusz135. 
Warto jednak przy tej okazji zwrócić uwagę na brak takich nawiązań w men-
nictwie innych władców z dynastii Antoninów. Odmienny bowiem charak-
ter miało na przykład umieszczenie wyobrażenia Herkulesa z Gades na mo-
netach Trajana i Hadriana136.

 130 RIC 2, Ael., nr 1059—1060, 1071—1073; STRACK 2, nr 982—987; por. JATTA 1908, s. 27.
 131 HA Ael. 3, 2. Por. TOYNBEE 1967, s. 133—134. Także Hadrian był tu zarządcą w 107 r., por. 
HA H 3, 9.
 132 RIC 2, Ael., nr 1077; por. JATTA 1908, s. 22.
 133 TOMASI 1971, s. 101—106; TOYNBEE 1967, s. 105.
 134 W kwestii hiszpańskiej proweniencji członków dynastii Antoninów i przywrócenia jej 
„ses justes proportions” por. CHAUSSON 2007, s. 124—140, oraz o powiązaniach rodzinnych ce-
zara Lucjusza Eliusza Werusa z Hadrianem — ibidem, s. 145, 158.
 135 HA Ael. 6, 6.
 136 Aureusy, denary i kwinary Trajana: P M TR P COS III P P, P M TR P COS IIII P P, asy SPQR 
OPTIMO PRINCIPI S C — STRACK 1, nr 32, 59, 428; aureusy Hadriana: P M TR P COS III — STRACK 2, 
nr 87—90; P M TR P COS III HERC GADIT — RIC 2, Hadr., nr 125; STRACK 2, nr 68. Na temat Her-
kulesa z przydomkiem Gaditanus zob. STRACK 1, s. 95—102; STRACK 2, s. 86—98; BEAUJEU 1955, 
s. 81—83, 212; ÉTIENNE 1958, s. 470—472, i w kontekście kultów rodzimych w Hiszpanii — LAMB-
RINO 1965, s. 223—239; GARZÓN BLANCO 1988b, s. 257—262.
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Pokazano w mennictwie Antoninów również personifikowaną Germa-
nię rzymską. Na aureusach i denarach powstałych w imieniu Trajana, typów 
P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) CO(n)S(ul) II P(ater) P(atriae) oraz 
P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) CO(n)S(ul) III P(ater) P(atriae), 
zyskuje ona wygląd kobiety odzianej w krótką tunikę, siedzącej na tarczy, 
z gałązką oliwną w ręce137. Chociaż emisja ta nawiązuje do bellum Germani-
cum, którą prowadził Trajan jako namiestnik Germanii Górnej za rządów 
cesarza Nerwy, wydźwięk jej nie jest militarny. Wojna w Germanii nie zo-
stała upamiętniona wyobrażeniem provincia capta. Wskazane uosobienie „pro-
wincji” to Germania pacata. Udziałem rzymskiej Germanii stał się wywal-
czony pokój, bo przecież trzyma ona gałązkę oliwną: „pinguem et placitam 
Paci […] oliuam”138. Pojęcie „prowincja” odrywa się tym samym od pojęcia 
„podbój”.

Brytania z kolei została przedstawiona na sestercach Kommodusa, typu 
BRITT(ania) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) VIIII IMP(erator) VII 
CO(n)S(ul) IIII P(ater) P(atriae) S(enatus) C(onsulto)139, oraz na jego brązowych 
medalionach, typu BRITTANIA P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) 
X IMP(erator) VII CO(n)S(ul) IIII P(ater) P(atriae)140. Uosobiona Brytania sie-
dzi na skale, z włócznią i ze sztandarem, obok tarczy owalnej ze spiczastym 
umbem. Jest to prezentacja prowincji przygranicznej, odgrywającej ważną 
rolę militarną sygnalizowaną sztandarem, czyli obraz „prowincji” strzegą-
cej świata rzymskiego przed barbarzyńcami141.

W mennictwie Kommodusa pojawiła się także upostaciowana Afryka. 
W wyobrażeniach namonetnych aureusów, denarów i sesterców typu PRO-
VIDENTIAE AVG(usti) (Senatus Consulto) Herkules otrzymuje kłosy zboża od 
Afryki, u jej stóp znajduje się lew i sistrum142. Natomiast brązowe medaliony 
Kommodusa, typu CO(n)S(ul) VI, pokazują boginię Wiktorię z tarczą i tro-
feum oraz cesarza z włócznią, a także postać Afryki z kłosem zboża, głasz-
czącej lwa, co przypomina ikonograficzny pomysł z wcześniejszych meda-
lionów Antonina Piusa143. Tę listę regionalizmów w mennictwie Antoninów 
zamyka odwołanie do Mauretanii, obecnej także na sestercach Kommodu-

 137 RIC 2, Tr., nr 5, 15, 35—36; STRACK 1, nr 12, 23, 31, monety z lat 98—100. Por. BELLONI 1974, 
s. 1087—1089; STROBEL 1984, s. 132; OSTROWSKI 1990, s. 56; MÉTHY 1992, s. 277.
 138 VERG., georg. II 425. Por. SIL XIII 68—69: „[…] tum pignora pacis praetendens dextra ra-
mum canentis oliuae”.
 139 RIC 3, Comm., nr 437; SZAIVERT, nr 648.
 140 GNECCHI 2, Comm., nr 2; DRESSEL 1973, s. 138—139, nr 69; SZAIVERT, nr 1109.
 141 Por. TOYNBEE 1967, s. 62—63. Źródła niejednoznacznie wskazują podłoże niepokojów w Bry-
tanii, zob. HA C 13, 5 — o sprzeciwie mieszkańców prowincji wobec Kommodusa, CASS. DIO 
LXXII 8 — o ruchach barbarzyńców. 
 142 RIC 3, Comm., nr 259, 641; SZAIVERT, nr 861.
 143 GNECCHI 2, Comm., nr 5—6; SZAIVERT, nr 1148; por. TOYNBEE 1967, s. 37. Zob. HA C 13, 5 
— o powstaniu Maurów. Może wybicie medalionów było inspirowane tymi wydarzeniami. 
W mennictwie Antonina Piusa zob. GNECCHI 2, Ant. P., nr 23, 25; STRACK 3, nr 660—661.
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… sa. Legendę MAVRETANIA S(enatus) C(onsulto) dopełnia personifikacja „pro-
wincji” i koń obok niej144.

Z dokonanego przeglądu legend oraz modeli ikonograficznych zamiesz-
czanych na monetach imperialnych, powstałych w latach rządów Antoninów, 
wynika, że nawiązania do różnych części składowych państwa rzymskiego 
odnaleźć można w mennictwie każdego z przedstawicieli tej dynastii. Wy-
obrażenia takie wiążą się z różnymi okolicznościami. Potwierdzają zwierzch-
nictwo nad krainą lub prowincją, deklarują specjalne zainteresowanie władz 
ich problemami, odnotowują przybycie panującego do danego miejsca. Te de-
monstracje łączą się pośrednio z zasięgiem i zakresem władzy cesarzy w świe-
cie rzymskim. Zarazem wyobrażenia monetarne ujawniają — przynajmniej 
w pewnym zakresie — różnorodność życia polityczno-społecznego w róż-
nych partiach państwa rzymskiego, stanowią aluzję do ich spokojnej egzy-
stencji, do rozwoju cywilizacyjnego bądź do wojen prowadzonych na pogra-
niczu. Przez pryzmat tych wyobrażeń, traktowanych łącznie, ujawniają się 
dane na temat bogatej struktury Imperium Romanum.

Inaczej jest w mennictwie imperialnym władców okresu kryzysu III 
wieku. Regionalizmy zaznaczyły się w owej epoce stosunkowo późno. Były 
nieobecne w mennictwie pierwszej fazy kryzysu, a zatem w latach 235—
249. Przełomem pod tym względem stały się rządy Trajana Decjusza, cesa-
rza pochodzenia illiryjskiego, które zainaugurowały okres częstych odwołań 
do „prowincji” w mennictwie imperialnym. Inaczej niż w epoce Antoninów, 
nie ma w nim propagowania rozmaitości struktury państwa rzymskiego, lecz 
raczej exempla podkreślania w propagandzie ważności określonych jego rejo-
nów, ze względów politycznych i militarnych, ze względów prywatnych — 
w tym przypadku decydują kwestie urodzenia bądź awansu politycznego 
danego imperatora. Treść tych odwołań pozwala na wydzielenie kilku stref 
geograficznych. Są to prowincje naddunajskie, ziemie galijskie, wschodnie. 
Są wszak także inne, wymieniane sporadycznie krainy, rzeki i miasta.

Wśród regionalizmów w propagandzie monetarnej III stulecia pierw-
sze miejsce zyskała kwestia prowincji naddunajskich, tak zwanego Illiry-
kum, obejmującego Panonie, Mezje, Dalmację, Dację i Trację. Niebezpieczne 
sąsiedztwo mieszkańców Barbaricum, ich ponawiane wielokrotnie najazdy 
zza Dunaju, niezbędna koncentracja dużych sił rzymskich w tym rejonie, 
sława rekrutowanych tu bitnych i dzielnych żołnierzy, ale także uzurpa-
cje władzy imperialnej, niektóre zakończone powodzeniem — wszystkie te 
czynniki złożyły się na specyficzne miejsce Illirykum w strukturze militar-
no-politycznej Imperium Romanum. Obszar stał się istotnie „kolebką” gru-
py władców, czytamy wszak: „Pannonia regio […] semper habitatio impe-
ratorum est”145. Zwykło się określać ich mianem cesarzy illiryjskich; otwiera 
tę grupę Trajan Decjusz, należą do niej także Klaudiusz II Gocki, Aurelian, 

 144 RIC 3, Comm., nr 636; por. SZAIVERT, s. 311: „dubios”.
 145 Expos.mundi 57.
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Probus, ale również niektórzy uzurpatorzy146. Rodowód ten, ale pewnie też 
owa szczególna sytuacja polityczna nad Dunajem związana z zagrożeniem 
inwazjami barbarzyńców spowodowały silne wyeksponowanie spraw nad-
dunajskich w mennictwie imperialnym epoki kryzysu III wieku. Przydatne 
okazywały się wzory, jakich dostarczało mennictwo autonomiczne — często 
podejmowano w nim motywy lokalne, a praktyką popularną było wyróż-
nianie uosobień danej krainy. W mennictwie autonomicznym Filipa Araba 
odnotować można na przykład brązową monetę z mennicy prowincjonalnej 
w Dacji, z legendą na rewersie PROVINCIA DACIA AN(no) I. Personifikowana 
Dacja stoi w charakterystycznej czapce „frygijskiej”, z mieczem sierpowatym 
w prawicy i ze sztandarem w lewicy, między orłem i lwem147. Z kolei meda-
lion brązowy z Wiminacjum wyróżniał naddunajską prowincję Mezję Gór-
ną, P(rovinciae) M(oesiae) S(uperioris) COL(onia) VIM(inacium) AN(no) VIIII. 
Tu uosobiona Mezja stoi, a po jej stronach widnieją wół i lew, będące aluzjami 
do legio VII Claudia stacjonującej w Wiminacjum i legio IV Flavia kwaterującej 
w Singidunum148. Przełom w zakresie regionalnych nawiązań w propagan-
dzie cesarskiej przyniósł okres rządów Trajana Decjusza. Naturalnie, nadal 
stanowiły one motyw w mennictwie autonomicznym. Wymienić można na 
przykład brązy z Dacji, typu PROVINCIA DACIA AN(no) IIII, z przedstawie-
niem personifikowanej Dacji trzymającej sztandary, oraz brązy z Wimina-
cjum, typu P(rovinciae) M(oesiae) S(uperioris) COL(onia) VIM(inacium) AN(no) 
XI i P(rovinciae) M(oesiae) S(uperioris) COL(onia) VIM(inacium) AN(no) XII, 
z przedstawieniem uosobionej Mezji149. Równolegle pojawiły się regionalne 
nawiązania w mennictwie imperialnym.

W tej grupie emisji cesarskich wskazać należy monety Trajana Decjusza, 
różnych nominałów (aureusy, srebrne kwinary, antoniniany, sesterce, du-
pondiusy, asy) z mennic w Rzymie i Mediolanie, typu DACIA, które przed-
stawiają uosobienie „prowincji” jako kobiety, dzierżącej sztandar z zatkniętą 
na jego szczycie głową fantastycznego zwierzęcia (fot. 14, rys. 73)150. Ele-
ment taki pozostawał od czasów Antoninów etnograficznym wyróżnikiem 
Dacji i Daków w sztuce monumentalnej oraz w wyobrażeniach w menni-
ctwie, zdobiąc sztandary dackie, a swą genezę wywodził z lokalnego kultu. 
W katalogach niekiedy identyfikowany jest on z głową osła. Iudita Winkler 
przez analogię do wizerunków na monetach typów Pannonia i Genius exer-

 146 W odniesieniu do wymienionych władców zob. kolejno: AUR. VICT., Caes. 29, 1; HA Cl. 
14, 2; HA A 3; E.de Caes. 35, 1; 36, 1. Por. SYME 1971, s. 194—207; IDEM 1973, s. 310—316; BRIZZI 
1978, s. 89—115; IDEM 2004, s. 319—342; FRÉZOULS 1998, s. 5—10.
 147 SCHMITT, PRIEUR 2004, nr 3050. Zob. różne typy ikonograficzne monet Filipa Araba i innych 
władców: PICK 1898, nr 1—69.
 148 SCHMITT, PRIEUR 2004, nr 3051. Zob. różne typy ikonograficzne monet władców od Gordia-
na III do Galliena: PICK 1898, nr 70—195.
 149 SCHMITT, PRIEUR 2004, nr 3102—3105; por. różne formy legend i ikonografię różniącą się 
w detalach: COHEN 5, Tr. D., nr 133—136 i 137—145. Por. szerzej: CRNOBRNJA 1993, s. 7—19.
 150 RIC 4/3, Tr. D., nr 2, 12—13, 35—36, 101, 112—113.
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… citus Illyriciani, gdzie wyobrażone są signa wojskowe, stwierdza jednak, że 
chodzi o stylizowany sztandar, zakończony głową smoka — taką identyfi-
kację zresztą proponował już wcześniej P. Bieńkowski151. Kolejny typ monet 
Trajana Decjusza reprezentują, pochodzące z Mediolanu i Rzymu, aureusy, 
srebrne kwinary, antoniniany, sesterce i asy z hasłem na rewersach Dacia felix 
i z wyobrażeniem Dacji noszącej sztandar wojskowy (rys. 74)152. Na innych 
jego aureusach, antoninianach, sestercach, dupondiusach i asach z Mediola-
nu i Rzymu oraz na antoninianach z Antiochii powstałych dla jego synów 
Herenniusza Etruskusa i Hostyliana umieszczono napis PANNONIAE (Sena-
tus Consulto) (rys. 75)153. W ikonografii tych monet ukazano jedną bądź dwie 
kobiety z welonem, personifikujące prowincje panońskie — jest to aluzja do 
podziału krainy na Panonię Górną i Panonię Dolną154. Poza jednostkowymi 
nawiązaniami do Dacji i Panonii dostrzeżone też zostało w propagandzie ce-
sarskiej wielkie znaczenie całego rozległego obszaru Illirykum. Na rewersy 
monet wprowadzono przymiotnik Illyricianus, Illyricus albo Inluricus, który 
identyfikował i wyróżniał tę ważną część Imperium Romanum. Co charak-
terystyczne, w propagandzie monetarnej dotyczył on najpierw oddziałów 
wojskowych155, może tych stacjonujących w prowincjach illiryjskich, a na 
pewno tych tu tworzonych. Cieszyły się one zapewne sporym uznaniem, co 
pośrednio sugeruje fakt, że zalety militarne wywodzących się stąd cesarzy, 
czy też szerzej: pewna tężyzna i sprawność wojskowych, zostały zdefinio-
wane i uwypuklone przez autorów antycznych156. Odbicie tej wysokiej oceny 

 151 BIEŃKOWSKI 1900, s. 55, 57; WINKLER 1965, s. 232—233. Por. JATTA 1908, s. 17—18; KACZA-
NOWICZ 1996, s. 93. Inna identyfikacja w katalogu RIC 4/3, Tr. D, nr 2: „vertical staff with ass’ 
head”. O chorągwiach z wyobrażeniami smoków i ich nosicielach w armii rzymskiej: AMM. XVI 
10, 7: „[…] eumque post antegressos multiplices alios purpureis subtegminibus texti circumde-
dere dracones hastarum aureis gemmatisque summitatibus illigati hiatu uasto perflabiles et ideo 
uelut ira perciti sibilantes caudarumque uolumina relinquentes in uentum”; VEG., mil. II 7, 5: 
„[…] signiferi qui signa portant, quos nunc draconarios uocant”; NEMES., cyn. 84—85: „[…] au-
rea purpureo longe radiantia uelo signa micant sinuatque truces leuis aura dracones”.
 152 RIC 4/3, Tr. D., nr 14, 37, 114.
 153 Ibidem, nr 5, 20—26, 41, 124; RIC 4/3, Her. Etr., nr 158; RIC 4/3, Host., nr 195. Por. JAT-
TA 1908, s. 61; TOYNBEE 1967, s. 134—135.
 154 OSTROWSKI 1990, s. 62.
 155 W innych źródłach przymiotnik Illyricianus, Illyrius lub Illyricus popularność zyskał od 
IV w., np. dotyczy części Cesarstwa: Illyricianae partes — Cod.Theod. X 10, 25; Illyricianae neces-
sitates — Cod.Theod. XI 17, 4, albo odnosi się do pochodzenia cesarzy: Illyriciana gens — HA Cl. 
14, 2; Illyriciani parentes — HA Car. 4, 2. Zob. szerzej KUNTIĆ-MAKVIĆ 1996, s. 185—192.
 156 SOL., 21, 3: „Pannonia viro fortis”; Paneg.Lat. X (2) 2, 2: „Italia […] gentium domina gloriae 
uetustate, sed Pannonia uirtute”; AUSON., epigr. 31, 4: „[…] imperiis gravidas […] Pannonias”; 
HA Cl. 11, 9: „In quo bello, quod (a Claudio) gestum est, equitum Dalmatarum ingens exti-
tit virtus, quod originem ex ea provincia Claudius videbatur ostendere”; ibidem, 14, 2: „Clau-
dium, Illyricianae gentis virum, tribunum Martiae quintae legioni fortissimae ac devotissimae 
dedimus, virum devotissimis quibusque ac fortissimis veterum praeferendum”; HA A 35, 4: 
„[…] ad Illyricum redit paratoque magno potius quam ingenti exercitu”; AUR. VICT., Caes. 39, 
26: „His sane omnibus Illyricum patria fuit: qui, quanquam humanitatis parum, ruris tamen ac 
militiae miseriis imbuti, satis optimi rei publicae fuere”; por. ZAWADZKI 1998, s. 23, 25.
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odnajdujemy w wyobrażeniach monetarnych. Formuła, która później nieco 
inne brzmienie przybrała w źródłach literackich: Illyriciani exercitus157, wy-
stąpiła na powstałych w imieniu Trajana Decjusza sestercach i asach z Rzy-
mu, typu EXERCITVS INLVRICVS S(enatus) C(onsulto). Ikonografia ich zawie-
ra proste przedstawienie personifikacji Fides ze sztandarami158. Przywołano 
także Geniusza ziem illiryjskich. Pokazują go wyobrażenia na aureusach, an-
toninianach i sestercach z Rzymu i Mediolanu, typu GEN(ius) ILLVRICI (Se-
natus Consulto): ów Geniusz stoi z paterą i rogiem obfitości159. W ostatnim 
modelu ponownie zwrócono się wprost ku sprawom wojskowym. Aureu-
sy, antoniniany, srebrne kwinary, denary, sesterce, dupondiusy, asy z Rzy-
mu, Mediolanu i Antiochii, typu GENIVS EXERCITVS ILLVRICIANI (Senatus 
Consulto), ukazują Geniusza w pileus, z paterą i rogiem obfitości, stojącego 
na tle sztandaru wojskowego160.

W mennictwie okresu rządów Trajana Decjusza zwracają uwagę nastę-
pujące kwestie. Po bardzo długiej przerwie ponownie na monety cesarskie 
powróciły nazwy i wizerunki uosobionej Dacji (nieobecna od czasów Anto-
nina Piusa) i Panonii (nieobecna od czasów Lucjusza Eliusza Werusa), wpro-
wadzone zostały nowatorskie odniesienia do całego Illirykum. Propagandę 
regionalizmów uprawiano, wypuszczając przez cały okres rządów Trajana 
Decjusza monety rozlicznych nominałów we wszystkich pracujących wów-
czas mennicach państwowych. Zwraca uwagę także wielość haseł wyróżnia-
jących prowincje i cały obszar naddunajski państwa rzymskiego, zwłaszcza 
ów bezprecedensowy wśród epitetów określających prowincje epitet felix, któ-
rym oznaczono Dację. Są też lokalne wyróżniki pokazujące specyfikę kultów 
regionu, ale przede wszystkim elementy ikonograficzne militarne, to znaczy 
sztandary, które sugerują stacjonowanie tu oddziałów wojskowych, w tym 
auxilia, i które akcentują rolę obszaru w organizowaniu obrony przed bar-
barzyńskimi agresorami, a tę ostatnią funkcję regionu podkreślają również 
militarne nawiązania w niektórych przytoczonych legendach. Monety Traja-
na Decjusza prawdopodobnie odnoszą się do działań wojennych na północ-
no-wschodniej granicy państwa toczonych w latach 250—251161. Przyjmuje 
się również kontekst osobisty powstania tych emisji Trajana Decjusza, które 

 157 HA S 5, 3; HA T 11, 1; HA A 17, 3; HA Pr. 6, 2; IORD., Get. 58, 300.
 158 RIC 4/3, Tr. D., nr 102. Por. LASCU 1948, s. 348—353.
 159 RIC 4/3, Tr. D., nr 9, 15, 38, 116.
 160 Ibidem, nr 3—4, 16—18, 39—40, 103—105, 117—119; GYSEN 1999b, s. 75—76.
 161 Rola Dacji w walkach obronnych za Trajana Decjusza wywołała nasilenie takich emisji, 
por. statystyczne zestawienia — WINKLER 1965, s. 231—233, przypis 5. Motyw ikonograficzny 
— Dacja z vexillum, parazonium, popularny też w mennictwie prowincjonalnym, zob. np. CO-
HEN 5, Phil. I, nr 250—257; COHEN 5, Otacilie, nr 77—81; COHEN 5, Phil. II, nr 92—96; COHEN 5, 
Tr. D., nr 133—136; COHEN 5, Etruscille, nr 35—36; COHEN 5, Her. Etr., nr 43—44; COHEN 5, Host., 
nr 72—74; COHEN 5, Treb. Gall., nr 139—140; COHEN 5, Vol., nr 142—143; COHEN 5, Ém., nr 69—
70; COHEN 5, Gall., nr 1357—1360. Por. TOYNBEE 1967, s. 79—80.
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… uświetniają rodzinne strony cesarza urodzonego w okolicach Sirmium nad 
Sawą, w prowincji Panonii Dolnej162.

Monety Trajana Decjusza stały się wzorem dla emisji imperialnych in-
nych władców okresu kryzysu III wieku, także wywodzących się z obsza-
ru naddunajskiego państwa rzymskiego. W sprawie antoninianów lansują-
cych wątek Dacia felix, jakoby powstałych w Mediolanie dla Klaudiusza II 
Gockiego163, wypowiedzieli się ostatnio H. Huvelin i Xavier Loriot. Przeko-
nująco podważają autentyczność owych monet. Wskazują również, że model 
rewersu nie był użytkowany w czasach Klaudiusza II, nie ma go też w men-
nictwie Kwintyllusa, chociaż ten, bijąc swe monety w mennicy w Mediola-
nie, przejął wzornictwo rewersów poprzednika. Monety te najprawdopodob-
niej są przeróbką monet Aureliana, władcy, w którego mennictwie akcenty 
regionalne są stosunkowo częste, a ów slogan Dacia felix jest niekwestiono-
wany164. Przyjmując te zastrzeżenia, wypada uznać, że to nie Klaudiusz II, 
lecz dopiero Kwintyllus jako pierwszy powtórzył znane z czasów Trajana 
Decjusza nawiązania do ziem naddunajskich. W jego imieniu w Mediola-
nie powstały antoniniany z legendą PANNONIAE i z przedstawieniem ko-
biety noszącej gałązkę oliwną oraz sztandar wojskowy165. W tym przypadku 
uświetnia się miejsce pochodzenia cesarza, może w zamiarze zyskania na zie-
miach panońskich szerszego poparcia u progu jego rządów166. Analogiczny 
zapewne cel i znaczenie miały antoniniany z Siscii powstałe w imieniu pre-
tendenta do purpury z połowy lat osiemdziesiątych III wieku Marka Aure-
liusza Juliana, dla którego obszar naddunajski był bazą rewolty. Podstawowy 
temat zmodyfikowano, przyjął on formę PANNONIAE AVG(usti), ikonogra-
fia natomiast pozostała schematycznym obrazem personifikacji prowincji 
panońskich167.

Wśród władców emitujących monety z regionalnymi nawiązaniami 
wyróżnia się Aurelian, w którego propagandzie ziemie naddunajskie zo-
stały mocno wyeksponowane. W jego mennictwie odnotować trzeba prze-
de wszystkim — może inspirowane podobnymi monetami Trajana Decjusza 
oraz Kwintyllusa — aureusy i antoniniany z Mediolanu, typu PANNO-
NIAE, z przedstawieniem personifikacji z berłem lub sztandarem168, oraz 
aureusy i antoniniany z Mediolanu i antoniniany z Siscii, typu DACIA FE-
LIX, z przedstawieniem Dacji, z drzewcem zwieńczonym głową zwierzę-
cą — owym wspomnianym już charakterystycznym sztandarem dackim — 

 162 KACZANOWICZ 1996, s. 94; por. FOSS 1990, s. 211; LORIOT 1998, s. 43—55.
 163 RIC 5/1, Cl. Got., nr 143.
 164 HUVELIN, LORIOT 1984, s. 440—445. Por. HUVELIN 1998, s. 88—89.
 165 RIC 5/1, Quint., nr 60—61. Por. HUVELIN 1988, s. 189.
 166 Por. KACZANOWICZ 1996, s. 97.
 167 RIC 5/2, Marcus Aurelius Julianus of Pannonia, nr 4. Por. PEGAN 1968, s. 45—50; HOUDART 
1995, s. 58—63: koniec 283 r.; GRICOURT 2000, s. 57—58: koniec 284 — początek 285 r.
 168 RIC 5/1, Aurel., nr 113; ESTIOT, AMANDRY 1990, s. 730—731, nr 2; GÖBL 1993, s. 144, nr 221; 
ESTIOT 1999a, nr 22.
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w ręce169. Inne emisje wyodrębniały ogólnie pojmowane ziemie illiryjskie. Sła-
wiły ich Geniusza, zarówno aureusy, jak antoniniany z Siscii i Mediolanu, 
z końca 270 roku, typu GENIVS ILLV(Rici), ukazujące Geniusza z paterą i ro-
giem obfitości oraz sztandar170. W zakresie tematycznym nawiązań do Illiry-
kum Aurelian w swej propagandzie poszedł wszak dalej niż jego poprzedni-
cy. Na monetach pojawiło się unikatowe w mennictwie III wieku hasło virtus 
Illurici. Wysławiano nim odwagę i męstwo żołnierzy stąd się wywodzących, 
które to ich zalety — jak wspomniałam — były szeroko znane i wychwalane. 
Aureusy wyemitowane w 273 roku w Trypolisie oraz wiosną 274 roku w Si-
scii, Serdice i Trypolisie, a także antoniniany i denary emitowane w Antiochii 
od lata 272 do wiosny 273 roku, typu VIRTVS ILLVRICI, pokazują boga Mar-
sa, który niesie trofeum, u jego stóp siedzi jeniec171. Przyczyny tych nawią-
zań były podobne, jak uprzednio. Aurelian bowiem również wywodził się 
z Illirykum, pochodził prawdopodobnie z Sirmium w Panonii Dolnej, a jego 
kariera, łącznie z wyniesieniem do purpury, łączyła się z tym rejonem pań-
stwa rzymskiego, tu również prowadził walki z barbarzyńcami. Clive Foss, 
poszukując historycznych okoliczności wspomnianych emisji, wiąże je z wy-
niesieniem Aureliana do władzy przez oddziały stacjonujące w prowincjach 
naddunajskich, wskazuje też opuszczenie Dacji zadunajskiej w latach rządów 
Illiryjczyka172. S. Estiot dodaje pragnienie wyeksponowania w propagandzie 
okoliczności obdarzenia Aureliana purpurą — okoliczności podobnych do 
tych, które towarzyszyły awansowi jego słynnego poprzednika Trajana De-
cjusza, oraz chęć lansowania programu umocnienia władzy rzymskiej w tym 
newralgicznym rejonie państwa, jaki stanowiły Panonia i Dacja. Wydarzenia 
późniejsze wszak sprawiły, że cesarz musiał się zdecydować na opuszczenie 
Dacji zadunajskiej173. W podobnym kontekście Maciej Salamon sytuuje sens 
emisji Aureliana. Wiąże monety grupy Dacia felix z dążeniem władcy do wy-
kazania się zasługami dla rekonstrukcji regionu naddunajskiego, komentując 
utworzenie nowych prowincji dackich na terenie Mezji i Dardanii słowami: 
„Władca przypisywał sobie nawet zasługę odzyskania Dacji dla Cesarstwa”174.

Inne niż schemat wywodzący się z mennictwa Trajana Decjusza były od-
niesienia do obszaru naddunajskiego w mennictwie cesarza Galliena. W na-
pisach na jego monetach określenia geograficzne wydzielające jakiś obszar 
lub punkt pozostający elementem państwa rzymskiego były rzadkie, ale bar-

 169 RIC 5/1, Aurel., nr 108; GÖBL 1993, nr 17; według ESTIOT, AMANDRY 1990, s. 731—732, nr 3; 
ESTIOT 1999a, nr 27, rekwizyt trzymany przez Dację to „un bâton surmonté d’une tête d’âne”. 
Podobnie ESTIOT 2004, s. 318—319. 
 170 RIC 5/1, Aurel., nr 110—111, 172—173, 204—205, 222—224, 418; GÖBL 1993, nr 35, 179—
182; GYSEN 1995a, s. 26—27, fig. 1; ESTIOT 1999a, nr 103, 122. Por. ESTIOT 2004, s. 71, 83—84.
 171 RIC 5/1, Aurel., nr 378—380, 388; GÖBL 1993, s. 150, nr 363, 367; ESTIOT 1999a, nr 144—
147, 156, 186—199.
 172 FOSS 1990, s. 239.
 173 ESTIOT 2004, s. 71.
 174 SALAMON 1976, s. 118.
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… dzo wyraziste. Odnośnie do obszaru naddunajskiego zauważyć należy cieka-
we w tym zakresie inicjatywy związane przede wszystkim z funkcjonowa-
niem otwartej w 262 roku mennicy w Siscii. W ośrodku tym wyemitowano 
wspomniane już antoniniany Galliena, typu P(ontifex) M(aximus) T(ribunicia) 
P(otestate) VII CO(n)S(ul) P(ater) P(atriae), przedstawiające władcę i dwa uoso-
bione bóstwa rzek175, oraz srebrne medaliony typu FIDES EXERCITVS, które 
powtarzając wyobrażenie — znane też w mennictwie Gordiana III — poka-
zują bóstwa rzeczne obecne w scenie wieńczenia imperatora przez boginię 
Wiktorię, czemu towarzyszy zbrojna we włócznię postać kobieca (Roma, 
Virtus bądź Fides) (rys. 85)176. Proweniencja tych numizmatów uwiarygod-
nia identyfikację owych postaci jako uosobienia rzek Sawa i Kulpa, przepły-
wających przez Panonie, jak czynią to odnośnie do wyobrażenia na antoni-
nianach A. Alföldi, Jenö Fitz, Duje Rendić-Miočević177. Podobnie, a tyczy się 
to ikonografii srebrnych medalionów, Henri Cohen, F. Gnecchi utożsamiają 
owe sylwetki z uosobieniami rzek Sawa i Drawa, natomiast R. Göbl, pozo-
stając w kręgu skojarzeń panońskich, ale nieco zawężając obszar, wskazu-
je Sawę i Kulpę178. Postacią dominującą w tych przedstawieniach jest cesarz 
ukazany w stroju wojskowym. Nie można mieć wątpliwości, że czuwa on 
nad bezpieczeństwem ziem rozciągających się nad tymi rzekami; a czyni to 
z powodzeniem, co podkreśla gest wieńczenia go przez Wiktorię. Z pewnoś-
cią też do spraw panońskich nawiązywały wyobrażenia na antoninianach 
wyprodukowanych w Siscii, opatrzonych hasłem SISCIA AVG(usti). Ich re-
wersy ukazywały personifikację miasta jako kobietę siedzącą nad falami rze-
ki Sawy, w nich zaś — postać nimfy179. Siscia stanowiła jedną z baz wojsko-
wych w latach samodzielnych rządów Galliena, ponieważ napięta sytuacja 
na granicy dunajskiej związana z atakami barbarzyńców wymagała obec-
ności cesarza w tym rejonie. Tę ważność Siscii i szeroko pojmowanego ob-
szaru Illirykum, wynikającą z panujących tu warunków militarnych, zdają 
się wyrażać omawiane emisje180. W tym wypadku o zaistnieniu owych ziem 

 175 RIC 5/1, Gall. SR, nr 549; ALFÖLDI 1931, s. 17, nr 8; GÖBL 2000, nr 1420.
 176 GNECCHI 1, Gall., s. 52, nr 3; ALFÖLDI 1931, s. 34, nr 2; GÖBL 2000, nr 1452; por. RIC 5/1, 
Gall. JR, nr 108 (przypisane mennicy w Rzymie i okresowi współrządów Waleriana I i Galliena).
 177 ALFÖLDI 1931, s. 17, nr 8; FITZ 1976, s. 80—81; RENDIĆ-MIOČEVIĆ 1990, s. 83; GÖBL 2000, s. 121 
i nr 1420. Inaczej — jako uosobienia Renu i Menu, traktują je COHEN 5, Gall., nr 828; VOETTER 
1901, s. 95—96; RIC 5/1, Gall. SR, nr 549. 
 178 COHEN 5, Gall., nr 224; GNECCHI 1, Gall., s. 52, nr 3; GÖBL 2000, s. 121 i nr 1452. Z kolei 
A. ALFÖLDI (1931, s. 34, nr 2) i R. DELBRUECK (1940, s. 118) nie podają nazw rzek.
 179 VOETTER 1901, s. 92; ALFÖLDI 1931, s. 11, nr 4, s. 13; RIC 5/1, Gall. SR, nr 582; GÖBL 2000, 
s. 120 i nr 1416. O tej emisji por. GAGÉ 1975, s. 838—839; FITZ 1976, s. 77; RENDIĆ-MIOČEVIĆ 1990, 
s. 77, 83. O personifikacji Sawy: OSTROWSKI 1991, s. 58.
 180 Por. FOSS 1990, s. 225; KLUCZEK 2004, s. 214. W. KACZANOWICZ (1996, s. 95) widzi w tej emi-
sji rezultat inicjatywy lokalnej. Ongiś R. MOWAT (1904, s. 14), skłaniając się ku rozwiązaniu pa-
nońskiemu identyfikacji rzek, słusznie wiązał je z akcjami wojennymi Galliena, pochopnie su-
gerując zwycięstwo nad Ingenuusem jako tło emisji. Przeczy temu przyjmowana współcześnie 
chronologia: rewolta Ingenuusa — 260 r., powstanie monet — najwcześniej 262 r.
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w propagandzie imperialnej zadecydowały obiektywne względy politycz-
ne, a nie tylko powiązania osobiste cesarza z nimi. Gallien bowiem wywo-
dził się prawdopodobnie z italskiej miejscowości Falerii Novi. Znana jest in-
skrypcja, w której nazwany został: „[…] rector orbis et dominus terrarum ac 
redintegrator coloniae Faliscorum”181. Natomiast na niektórych emisjach mo-
netarnych — człon ich legend rewersowych może przypominać signum Gal-
liena, które brzmiało właśnie: Falerius — przypuszczalnie zwrócono uwagę 
na owo domniemane miejsce jego pochodzenia. Były to antoniniany z Rzy-
mu, typu VIRTVS FALERI, pokazujące atrybuty Herkulesa: maczugę i skó-
rę lwa182, oraz złote i srebrne medaliony z Mediolanu, typu PIETAS FALERI, 
wyemitowane dla Galliena i augusty Saloniny, które ukazują kozę Amal-
teę karmiącą dzieci swym mlekiem183. Emisje te mogły budzić — dzięki tre-
ści napisów — skojarzenia z rodzinnymi stronami cesarza i ze związanymi 
z nimi legendami.

Kolejne innowacje w nawiązaniach do ziem naddunajskich w mennic-
twie cesarskim notujemy dopiero na antoninianach Probusa pochodzących 
z mennicy w Siscii. Pierwszy typ, określony hasłem RESTITVTOR ILLVRICI, 
prezentuje w ikonografii dwie stojące obok siebie kobiety, przy nich sztan-
dary wojskowe184. Drugi typ: SISCIA PROBI AVG(usti), przedstawia — jak 
gdyby bezwiednie nawiązując do opisu rzek, przepływających przez Pano-
nie i do lokalizacji nad nimi Siscii, autorstwa Pliniusza Starszego: „Colapis 
in Saum influens iuxta Sisciam gemino alveo insulam ibi efficit quae Sege-
stica appellatur” — personifikację miasta trzymającą w ręku diadem, a u jej 
stóp uosobienia wód Sawy i Kulpy (rys. 113)185. Antoniniany te obrazują dwie 
kwestie zauważone już w przypadku innych władców emitujących monety 
z nawiązaniami do obszaru naddunajskiego: pochodzenie władców — z jed-
nej, i teatr ich działań z drugiej strony, ale dodatkowo także podkreślają ak-
cję restytucyjną cesarza, czyli próby zaprowadzenia porządku i zapewnienia 
bezpieczeństwa przez Probusa na ziemiach illiryjskich186. Niewykluczone, jak 
na podstawie treści zamieszczonych na owych monetach sugeruje S. Estiot, 
a przyjmuje Ph. Gysen187, że cesarz wywodził się z Siscii, gdzie owe monety 

 181 CIL 06.1109 = AE 1979, 217b; por. MASTINO 1986, s. 99. O miejscu urodzenia Galliena zob. 
WICKERT 1926, kol. 352; KUBITSCHEK 1940, kol. 200; ALFÖLDI 1967c, s. 110—111; GAGÉ 1975, s. 832—
835; IDEM 1986, s. 2383—2384.
 182 GÖBL 2000, nr 349—350; monety przypisane mennicy w Siscii — RIC 5/1, Gal., SR, nr 596; 
VOETTER 1901, s. 93.
 183 GNECCHI 1, Gall. e Salonina, s. 8, nr 1, s. 54, nr 1; RIC 5/1, Gall. and Salonina, JR, nr 1—2; 
GÖBL 2000, nr 942A. Por. ALFÖLDI 1967c, s. 110—113; DULIÈRE 1979, s. 173; TOYNBEE 1986, s. 162; 
MIKOCKI 1997, s. 129 i przypis 106.
 184 RIC 5/2, Pr., nr 730.
 185 Ibidem, nr 764—766. Zob. PLIN., nat. III 148.
 186 FOSS 1990, s. 244; KACZANOWICZ 1996, s. 98.
 187 ESTIOT 1992, s. 342, przypis 6; GYSEN 2001, s. 78. Jednak AUR. VICT., Caes. 37, 4; HA Pr. 3, 1; 
21, 2, jako miejsce urodzenia cesarza wskazują Sirmium, por. VITUCCI 1952, s. 1—2; KACZANO-
WICZ 1997, s. 35, 71; KREUCHER 2003, s. 91.
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… powstały. Co interesujące, w tej samej mennicy wyemitowane zostały tak-
że inne antoniniany z napisem ORIGINI AVG(usti) oraz z przedstawieniem 
wilczycy i bliźniąt na rewersach188. Tak zademonstrowano „korzenie” cesa-
rza Probusa, jednocześnie rzymskie i illiryjskie.

Drugim dużym i ważnym obszarem wyeksponowanym w mennictwie 
imperialnym epoki kryzysu III wieku stały się ziemie galijskie. Również 
w tym wypadku przesądziła o tym sytuacja polityczna, związana z niebez-
pieczeństwem grożącym im zza linii Renu. Po ponad stu dwudziestu latach 
od umieszczenia wyobrażeń Galii na monetach „regionalnej” serii Hadriano-
wej jej wizerunki ponownie wprowadzone zostały do mennictwa cesarskie-
go. Wśród nawiązań do prowincji galijskich ważne jest hasło restitutor Gal-
liarum, użyte na monetach Galliena i sygnalizujące zasługi cesarza dla tych 
ziem zachodnich. Wszak z czasów jego wspólnych z Walerianem I rządów 
pochodzą antoniniany typu RESTITVTOR GALLIARVM, z prezentacją cesarza 
i klęczącej Galii, której podaje dłoń w geście wspierania189. Temat taki podjęty 
został następnie w mennictwie Postumusa. W jego imieniu kilkakrotnie wy-
emitowano antoniniany i monety brązowe typu REST(ITVTOR) GALLIAR(VM) 
(Senatus Consulto)190. Wyobrażony został na nich cesarz podnoszący z klę-
czek postać kobiecą, która symbolizuje Galię, niekiedy dodatkowo przed-
stawiano jeńca (rys. 95). Emisje te są interesujące, ponieważ władztwo Po-
stumusa — „Imperium Galliarum” — obejmowało przecież szersze połaci 
Cesarstwa Rzymskiego, rozciągało się na Hiszpanie oraz Brytanie, niemniej 
w propagandzie monetarnej Postumusa tamte prowincje nie zostały zauwa-
żone. W interesującym nas zakresie wyodrębnił on jedynie ziemie galijskie. 
Ponadto mienił się panem całego Imperium Romanum i nie odczuwał po-
trzeby eksponowania swego przewodnictwa poszczególnym jego częściom. 
Nie czynili tego również liczni inni władcy okresu kryzysu III wieku, trak-
tujący się jako zwierzchnicy całego świata rzymskiego, niezależnie od rze-
czywistej geograficznej rozległości ich uznanej władzy. W przypadku Postu-
musa jest to jednak uderzające, ponieważ jednocześnie w swej propagandzie 
monetarnej lansował ideę odrodzenia Galii, nazywając się restitutor Gallia-
rum, a także odwoływał się do tradycji lokalnych, na przykład przypomina-
jąc Herkulesa, określonego mianem Deusoniensis lub Magusanus, którego 
czciła ludność Galii i terenów nadreńskich — szczególnie Batawowie i Ubio-
wie nad dolnym Renem191. To ziemie galijskie stanowiły, w przekazie jego 

 188 RIC 5/2, Pr., nr 701—703; ALFÖLDI 1937—1938, pl. 20, nr 40.
 189 RIC 5/1, Gall. JR, nr 27—35; GÖBL 2000, nr 876—879; GNECCHI 3, Gall., nr 51.
 190 RIC 5/2, Post., nr 82, 157—159, 223—225; BASTIEN 1967, nr 25a—30, 148, 197, 352—353; 
SCHULZKI, Post., nr 71—74.
 191 RIC 5/2, Post., nr 20—22, 64—66, 68, 98—99, 130—134, 137, 139—140, 200—202, 247, 343; 
BASTIEN 1967, nr 1, 15—16, 103—105, 113, 118, 132, 158, 166—168, 172, 189, 191, 212, 217, 223, 
231, 291, 293, 311, 355, 359; SCHULTE, Post., nr 3—5, 37—38, 77, 154; SCHULZKI, Post., nr 25—26, 
30; HOLLARD 1996, s. 7—12; DUPONT 1997, s. 89—90. Por. o tych emisjach: ELMER 1941, s. 34; BA-
STIEN 1967, s. 67—68; KÖNIG 1981, s. 118—121; KACZANOWICZ 1996, s. 95. O popularności Herku-
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propagandy, tereny, których sprawy najbardziej go absorbowały i które od 
zarania rządów stanowiły trzon jego włości192. Podobnie w mennictwie Wik-
toryna, również władcy „Imperium Galliarum”: te same sentymenty do ziem 
galijskich wymagających szczególnej czujności ich zwierzchnika, ale jedno-
cześnie stanowiących terytorialną bazę jego władztwa spowodowały wyeks-
ponowanie prowincji galijskich. Jego brązowy medalion typu [Restitutor Ga]
LLIARVM VOTIS PVBLICIS pokazuje Wiktorię, która wieńczy cesarza, w stroju 
wojskowym i z parazonium, przed nim klęczy Galia, w tle ukazana jest Feli-
citas stojąca z berłem i rogiem obfitości (rys. 98)193. Zbliżoną scenę — cesarz 
stoi z włócznią przed klęczącą kobietą, w corona muralis, z rogiem obfitości 
(Galią?) — zamieszczono na jego aureusach typu INDVLGENTIA AVG(usti)194. 
Obydwu władców „Imperium Galliarum”, Postumusa, a potem Wiktoryna, 
przedstawiano jako odnowicieli ziem galijskich, co ilustruje gest podnosze-
nia Galii z klęczek przez cesarza. Szczegół ikonografii medalionu Wiktoryna 
— róg obfitości — dodatkowo sygnalizuje, że zwycięstwa imperatora przy-
niosą powodzenie tej misji restytucyjnej, a więc — pomyślność Galii.

Z kolei na emisjach Leliana, innego z pretendentów do purpury cesar-
skiej, niektórzy badacze dostrzegają wyobrażenie kolejnych dwóch krain za-
chodniego świata rzymskiego. Pierwszą jest Hiszpania, ukazana jako kobieta 
z gałązką oliwną w dłoni i królikiem u stóp, na aureusach typu TEMPO RVM 
FELICITAS; Jean Lafaurie określa to przedstawienie klasycznym wyobra-
żeniem Hiszpanii — w tym znaczeniu, że takim ongiś opatrywano mone-
ty Hadriana195. Pokazanie Hiszpanii w mennictwie Leliana mogłoby stano-
wić orędzie skierowane ku rodzinnym stronom (?) uzurpatora; mogłoby też 
w sposób, co prawda, dość enigmatyczny czynić aluzje do fikcyjnych w tym 
przypadku parenteli z wielkim imperatorem z II wieku. Jego nomen Ulpius 
(Ulpius Cornelius Laelianus) łączyło go z cesarzem Trajanem (Marcus Ul-
pius Traianus), który wszak miał pochodzenie hiszpańskie. Niemniej pod-
kreślmy, że byłaby to dosyć nieudolna próba tworzenia koneksji sztucznych. 

lesa w Galii: JACZYNOWSKA 1977, s. 412—414; EADEM 1981, s. 654—655; EADEM 1987, s. 179—181, 
231—234; GENEVRIER 1986, s. 371—377; THYS 1988, s. 71—78. O nawiązaniach lokalnych na mo-
netach Postumusa: WATSON 1992, s. 172—174.
 192 KACZANOWICZ 1996, s. 96. Por. KLUCZEK 2004, s. 210—213.
 193 GNECCHI 2, Vict., nr 1. Por. JATTA 1908, s. 19; LAFAURIE 1975, s. 964—965. J.N. BARRANDON 
i C. BRENOT (1976, s. 104) sugerują związek treści z powrotem tryumfalnym Wiktoryna spod 
Augustodunum.
 194 RIC 5/2, Vict., nr 8; SCHULTE, Vict., nr 18. Por. MICHON 1987, s. 133—135. M. CORBIER (1992, 
s. 111) sugeruje, że może to być aluzja do polityki Wiktoryna wobec mieszkańców Augustodu-
num, proszących o łagodne potraktowanie. Ale to pozostaje w sprzeczności z surowymi karami 
na nich nałożonymi. O buncie, oblężeniu miasta i reperkusjach wydarzenia por. KOTULA 1994b, 
s. 44; zob. też Paneg.Lat. V (8) 2, 5 i 4, 2. Ze swej strony CAES., Gall. VII 63, 8, wspomina o indul-
gentia wobec Eduów, ale czy w otoczeniu Wiktoryna przechowywano by pamięć o tym?
 195 SCHULTE, Lael., nr 1—4; por. LAFAURIE 1975, s. 963—964; CARSON 1990, s. 113. Inaczej: RIC 
5/2, Lael., nr 1: Hiszpania lub Tellus; SCHMITT 1987, s. 312, nr 2—5: Hiszpania, Tellus lub Feli-
citas. O ikonografii Hiszpanii w mennictwie: TOYNBEE 1967, s. 97—106.
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… Drugą domniemaną krainą obecną w mennictwie Leliana jest Germania. Jej 
nazwy również brak w legendach monetarnych, ale uznaje się, że to właśnie 
Germania została spersonifikowana jako Virtus z włócznią i vexillum w dło-
niach, na aureusach typu VIRTVS MILITVM196. Przyjęcie takiej interpretacji po-
zwoliłoby w owym wyobrażeniu upatrywać oryginalnej inicjatywy zwracają-
cej uwagę na miejsce uzurpacji Leliana i na wspierające go siły. Obwołał się 
on bowiem cesarzem w 269 roku w Germanii Górnej, niewykluczone przy 
tym, że buntownikowi udzieliły poparcia „ingentia auxilia Germanorum”197. 
Taki tok rozumowania wskazać mógłby jeszcze jedną przyczynę zamieszcze-
nia na monetach Leliana wspomnianego nawiązania do Hiszpanii. Właśnie 
w końcu lat sześćdziesiątych ziemie hiszpańskie odłączyły się od „państwa 
galijskiego”198. Czyżby więc równoległa w czasie inicjatywa propagandowa 
Leliana, upamiętniona w mennictwie, była mglistym śladem prób ratowa-
nia zwierzchności nad Hiszpanią, lub raczej — poszukiwań w tamtym krę-
gu wsparcia dla jego własnych ambicji politycznych?

Kolejnym wielkim obszarem, który przyciąga uwagę ze względu na 
wyobrażenia monetarne w latach kryzysu III wieku, jest oriens. Pod tym po-
jęciem rozumieć należy szeroko pojmowane ziemie wschodnie Imperium 
Romanum. Wskazano je w mennictwie imperialnym — i to w połączeniu 
z odnowicielskimi wobec nich działaniami władców — związanym z imio-
nami tylko trzech cesarzy: Waleriana I i Galliena z dynastii Licyniuszy oraz 
Aureliana. W mennicy wschodniej (Samosata) dla Waleriana I i dla Gallie-
na powstały antoniniany typu RESTITVTORI ORIENTIS, przedstawiające ce-
sarza i Oriens lub Tyche z wieńcem w ręce199. Emisje te są zapewne związa-
ne z ewidentną aktualnością spraw ziem wschodnich w latach rządów tych 
władców w związku z uzurpacją Uraniusza Antonina i wojną prowadzo-
ną przez Szapura I perskiego. Co istotne, poszczególne prowincje wschod-
nie państwa rzymskiego nie są wyodrębniane, ale postrzegane jako całość. 
Podobna tendencja cechowała propagandę Aureliana: jego monety nawią-
zują do uporządkowania przezeń kwestii ziem wschodnich Cesarstwa oraz 
do rozprawy z Zenobią i Waballatem z Palmyry200. Notujemy liczne emisje 
imperialne, w których cesarz występuje w charakterze dobroczyńcy ziem 
wschodnich jako pacator lub restitutor. Od 271 do 272 roku najpierw w Me-
diolanie, potem w innych mennicach podejmowany był wątek restitutor orien-
tis. Tu wymienić trzeba antoniniany z Siscii i Mediolanu, typu RESTITVTOR(I) 
ORIENTIS, które kopiując model znany w mennictwie Waleriana I i Gallie-
na, wyobrażają cesarza nagradzanego wieńcem przez kobietę uosabiającą 

 196 SCHULTE, Lael., nr 5; SCHMITT 1987, s. 311, nr 1. O wyobrażonej Germanii por. ALFÖLDI 1937, 
s. 95—100.
 197 HA T 6, 2. Chronologię uzurpacji por. KIENAST 1990, s. 241—242.
 198 Por. KOTULA 1992b, s. 35.
 199 RIC 5/1, Val. I, nr 286—287; GÖBL 2000, nr 1677, 1685, 1700. Por. ALFÖLDI 1967a, s. 129—131.
 200 FOSS 1990, s. 240; ESTIOT 2004, s. 63, 72, 86, 88, 108, 125.
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Oriens201; aureusy i złote medaliony z Siscii i Antiochii oraz antoniniany 
z Kyzikos i Trypolis, z legendą RESTITVTOR ORIENTIS na rewersach, które 
pokazują boga Sol z batem lub globem w ręce, czasem obok jeńców202; an-
toniniany z Rzymu, Siscii, Kyzikos przedstawiające cesarza, który podnosi 
z klęczek kobietę personifikującą Oriens, w modius, co jest aluzją do odzy-
skanych terenów wschodnich dostarczających zboża Rzymowi203. Ikonogra-
fia innych monet — aureusów z Kyzikos — typu RESTITVTOR ORIENTIS ak-
centuje militarny aspekt odnowicielskiej działalności cesarza, pokazując go 
konno z włócznią, nad leżącymi wrogami204. Z kolei jako pacator orientis, ce-
sarz, z jeńcem u stóp, widnieje na rewersach antoninianów z Siscii205. 

Jeszcze inny akcent regionalny w interesującym nas zakresie — ter-
min Italia — powrócił w propagandzie monetarnej Galliena. Na jego an-
toninianach z Mediolanu z początkowego okresu jego jedynowładztwa 
umieszczono nieszablonową legendę SALVS ITAL(iae), a ilustrował ją wize-
runek uosobionej Salus wręczającej owoce imperatorowi206. J.-M. Doyen oraz 
R. Göbl twierdzą, że wezwanie salus Italiae w mennictwie Galliena było na-
stępstwem jego zwycięstw nad Alamanami w 260 roku207. Salus w tym wy-
padku symbolizowała bezpieczeństwo i pomyślność mieszkańców Italii, przy-
wrócone w efekcie działań cesarza. Inaczej twierdzi Lorenz Winkler, który 
dostrzega w tych monetach reakcję na oddzielenie się prowincji galijskich 
i na powstanie monet Postumusa głoszących ideę salus provinciarum208. Nie-
wykluczone również, iż treści owych emisji pozostawały w związku z epi-
demią zarazy, a ich znaczenie wyrażało się w określeniu stanowiska władcy 
wobec tego nieszczęścia trapiącego mieszkańców Italii, Salus zaś pozostawa-
ła w swym podstawowym znaczeniu uosobieniem zdrowia.

Wyobrażenia granic Imperium Romanum na monetach cesarskich są 
rzadkie (por. tab. 1). Są to nawiązania do oceanu, ale przede wszystkim 
obrazy uosobień wielkich rzek, które mogły oznaczać maksymalny zasięg 
rzymskiego władztwa, tak jak określają to w swych dziełach Florus i Neme-

 201 RIC 5/1, Aurel., nr 140, 234, 404; GÖBL 1993, nr 44, 55, 183. Por. ESTIOT 1991b, s. 458, 462, 
464, 466.
 202 RIC 5/1, Aurel., nr 374—375; GÖBL 1993, nr 219, 227, 323, 364, 372; ESTIOT 1999a, nr 142—
143, 148, 151, 165—176.
 203 RIC 5/1, Aurel., nr 141, 233, 350—351; GÖBL 1993, nr 110, 193—194, 320, 324, 330.
 204 ESTIOT 1999a, nr 159. Por. GÖBL 1993, nr 365 (mennica Antiochia); PFLAUM 1954, s. 299—
300; BASTIEN 1976, s. 36.
 205 RIC 5/1, Aurel., nr 231; GÖBL 1993, nr 192.
 206 RIC 5/1, Gall. JR, nr 400; GÖBL 2000, nr 951. Por. KING 1991, s. 423—424.
 207 DOYEN 1984, s. 163; GÖBL 2000, s. 105.
 208 WINKLER 1995, s. 177.

6 - Vndiqve…
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… zjan, a także inni starożytni autorzy209. Częściej wyobrażenia takie występują 
w okresie rządów Antoninów niż w latach kryzysu III wieku. Podczas gdy 
w odniesieniu do II stulecia wymienić można emisje monetarne, które po-
wstały w imieniu Trajana, Hadriana, Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa, 
to w epoce drugiej pewność dotyczy w zasadzie tylko emisji Gordiana III 
oraz Postumusa. Przedstawienie owych „granic” państwa najpełniejszy wy-
raz znalazło w propagandzie Trajana, w której czyni się aluzje jednocześnie 
do zdobycia dla Rzymian Dunaju oraz podporządkowania Rzymowi ziem 
nad Tygrysem i Eufratem. Nawet jednak i w tym wypadku był to program 
ubogi, nie ma w jego mennictwie napomknięć o rzece Ren. A przecież pisa-
no ówcześnie o Trajanie, schlebiając mu: „Rhenumque et Euphratem admi-
rationis tuae societate coniungeres”210. Niemniej jednak w wyobrażeniach na 
jego monetach brakuje takich skojarzeń.

Tabela 1 
Rzeki graniczne i Oceanus w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku

Złoty wiek Antoninów Kryzys III wieku

96—117 117—161 161—192 235—249 249—268/269 268—284

Danuvius
Tygrys*
Eufrat*

Oceanus* Dunaj*
Tygrys*
Eufrat*
Araks (?)*

Tygrys*
Eufrat*

Ren* —

* Motyw występuje tylko w ikonografii.

W podsumowaniu treści numizmatów, jakie stanowiły aluzje do granic 
państwa rzymskiego, zauważa się przede wszystkim pewną niedookreślo-
ność panującą w tym zakresie w propagandzie monetarnej. Nie było, oczy-
wiście, celem prezentowanych w niej pomysłów ikonograficznych i haseł 
definiowanie Imperium Romanum w jego przestrzennym aspekcie, ale na-
wet te informacje, które wydobyć można, docierając do podtekstów treści 
o znaczeniu pierwszorzędnym w wyobrażeniach monetarnych, bynajmniej 
nie satysfakcjonują. Owszem, pokazane są rzeki graniczne. Nie ma jednak 
ich nazw, co zresztą — jak już wskazałam — wywołuje niekiedy wątpliwo-
ści co do identyfikacji danej personifikacji. Czasem — wydaje się — okre-
ślanie ich jako przedstawień rzek granicznych wynika z projekcji przekonań 
współczesnych badaczy, jak pokazuje to zwłaszcza przypadek wspomnianej 
emisji Galliena. Może owe dwie cechy: rzadkość i enigmatyczność wyobra-
żeń monetarnych, które pozwalałyby podjąć próbę odczytywania informacji 
o jakichkolwiek barierach naturalnych czy granicach materialnych władztwa 
rzymskiego, wynikały z szerszej tendencji do unikania jasnego postawienia 

 209 Odnośnie do Renu i Eufratu zob. np.: FLOR. II 34, 61; SEN., brev. IV 5; AMM. XVI 10, 6; o Renie 
i Tygrysie, wyznaczających kres włości rzymskich, np.: LUCAN. VII 432—433; NEMES., cyn. 67—68.
 210 PLIN., paneg. 14, 1.
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kwestii relacji faktycznej rozciągłości państwa rzymskiego do aspiracji Rzy-
mian. Jak bowiem pogodzić z owymi pretensjami do dominacji światowej, 
artykułowanymi w ideologii i propagandzie, oczywistość, że Imperium Ro-
manum w praktyce było jednak ograniczone przestrzennie?

Ze swej strony A. Ziółkowski, uogólniając, uważa, że „Trudno o bar-
dziej nienaturalne granice niż Ren, Dunaj i Eufrat. Wielkie rzeki, jako naj-
lepsze drogi komunikacyjne, nie dzielą, ale łączą i dlatego nie są »natural-
nymi granicami«; co najwyżej bywają liniami demarkacyjnymi”211. Widać 
pewne ślady takiego osądu także w wypowiedziach autorów antycznych. 
Na przykład Tacyt burzy na kartach swych dzieł — jak w swej analizie wy-
kazuje Pierre Laederich212 — obraz państwa rzymskiego o jasno określonych 
i naturalnych granicach, nigdy nie przedstawia Renu jako bariery nieprze-
kraczalnej, chociaż zarazem w sprzeczności z tym oglądem stoi sens passu-
su u Tacyta, w którym pisze o Auguście, iż ten „mari Oceano aut amnibus 
longinquis saeptum imperium”213. Podobnie ocenili funkcje wielkich rzek 
również inni autorzy starożytni, wskazując co prawda nieskuteczność rzek 
jako zapory w historii stosunków wojennych rzymsko-barbarzyńskich, ale 
jednocześnie określając ich ważką rolę, a mianowicie wyznaczanie zakresu 
obszaru objętego pax Romana i oddzielanie go od ziem zamieszkałych przez 
omnes gentes214. W tym duchu utrzymane są zapisy wielu starożytnych215. Ta-
kie ich świadectwo traktowane może być jako odbicie czy recepcja ideologii, 
w której myśl wielkie rzeki, przede wszystkim Dunaj, Ren, także Eufrat, zy-
skiwały wymiar granic jednocześnie ideologicznych, kulturowych i natural-
nych216. Kuszące wobec wspomnianej rzadkości ich pokazywania w takim 
charakterze w propagandzie monetarnej zdaje się wytłumaczenie, że gra-
nica naturalna stanowi pochodną ideologii; mianowicie, jeśli lud wyznacza 

 211 ZIÓŁKOWSKI 2004, s. 466.
 212 LAEDERICH 2001, s. 133—135.
 213 TAC., ann. I 9, 5.
 214 O granicach obszaru zakreślonego pax Romana por. SEN., prov. IV 14.
 215 Np. VERG., georg. II 497: „[…] aut coniurato descendens Dacus ab Histro”; MART., epigr. X 
7, 4—5: „Rhene […] nec te barbara contumeliosi calcatum rota conterat bubulci”; PLIN., paneg. 
82, 5: „[…] hostium, quibus moris est eadem illa nunc rigentia gelu flumina aut campis super-
fusa, nunc liquida ac placide ferentia lustrare nauigiis nandoque superare” (por. ibidem, 12, 3); 
FLOR. II 28, 18: „[…] quotiens concretus gelu Danuvius iunxerat ripas, decurrere solebant et ui-
cina populari”; SEN., nat. I, praef. 8: „O quam ridiculi sunt mortalium termini! Vltra Istrum Da-
cos <nostrum> arceat imperium, Haemo Thraces includat; Parthos obstet Euphrates; Danuuius 
Sarmatica ac Romana disterminet; Rhenus Germaniae modum faciat”. Zob. też np. OV., trist. 
III 10, 7—8 i 53—64 — o wodach Dunaju broniących od wrogów; SEN., nat. VI 7, 1 — o rzekach 
Dunaj i Ren, pierwsza zatrzymuje najazdy Sarmatów, a druga — Germanów; o Renie podob-
nie IOS., Iud. II 377; AUSON., Mos. 434—435. Jeszcze inne przykłady prac autorów starożytnych, 
określających takie znaczenie rzek jako granic, zwłaszcza Renu, Eufratu i Tygrysu, a także Du-
naju, rzeki Araks, podaje CHRIST 1938, s. 47—51.
 216 O znaczeniu rzek jako granic naturalnych: MANN 1974, s. 513, 518—521. Aspekt strategicz-
ny wód Eufratu por. DĄBROWA 1996, s. 120—126. Ideologiczny wymiar granicy na Dunaju por. 
ALFÖLDI 1952, s. 1—16; BRAUND 1996, s. 43—47.

6*



84

Im
ag

o 
m

un
di

… „granicę naturalną” swoich włości, to wskazuje tym samym kres ich rozprze-
strzenienia, tak więc to, co leży za nią, nie jest już przedmiotem jego prag-
nień217. Byłoby to poniekąd nawiązanie do interesującej myśli sformułowa-
nej przez Plutarcha z Cheronei. Opisując żywot Numy Pompiliusza, który 
wybudował świątynię Terminusowi, antyczny autor zauważył, że w kon-
traście z jego działalnością pozostaje postępowanie Romulusa, który teryto-
rium swego państwa nie wymierzał, będąc niejako wyrazicielem idei pod-
boju nieskończonego, a także przekonania, iż granice mogą być więzami 
hamującymi siłę ekspansji i czynnikiem kwestionującym prawa Rzymian 
do tworzenia imperium w drodze podboju obcych218. W odzwierciedlaniu 
struktury świata rzymskiego i świata obcego w propagandzie monetarnej 
podporządkowanej naczelnemu mitowi władztwa światowego takie ogra-
niczenia już nie musiały obowiązywać. I to może wyjaśniać skromne de-
monstrowanie w wyobrażeniach na monetach granic Imperium Romanum. 
W tej kwestii nie ukazywano materialnej granicy, pokazywano raczej nie-
ograniczony rozwój państwa (imperium sine fine). To zresztą — podkreślmy 
raz jeszcze — nie było nadrzędną intencją powstawania określonych wy-
obrażeń monetarnych. Wszelako unaocznienie w nich sukcesów cesarza 
rzymskiego, albo nawet tylko jego ambicji politycznych, w obrazach, w któ-
rych korzystano z personifikacji geograficznych, zwłaszcza owych wielkich 
rzek, zawiera pośrednio takie aluzje do zakresu i zasięgu jego władztwa. 
Oto przekroczenie tego, co dzieliło dwa światy: rzymski i barbarzyński, 
stawało się, w symbolice wyobrażeń na monetach ukazujących uosobienia 
Dunaju, Renu, Eufratu i Tygrysu, demonstrowaniem rozciągłości dominacji 
rzymskiej poza tymi wodnymi ogranicznikami, podkreśleniem pretensji do 
takiej zwierzchności albo przynamniej równie metaforycznym wyrażeniem 
siły rzymskiej w stosunku do świata obcego, którego linie granic właśnie 
przekroczono.

W odniesieniu natomiast do struktury wewnętrznej Imperium Roma-
num, jaka wyłania się z przeglądu haseł oraz ikonografii w mennictwie An-
toninów i panujących okresu kryzysu III wieku, stwierdzić można, że jest 
ona — ogólnie — bogata i urozmaicona (por. tab. 2). Liczne i różne wyob-
rażenia prowincji, regionów, krain, rzek, miast obecne są w mennictwie im-
perialnym cesarzy mających różne programy i różną ideologię, pojawiają 
się w rozmaitych okolicznościach politycznych. Niemniej, traktując suma-
rycznie każdy z obu porównywanych okresów, zauważa się w tym zakre-
sie duże różnice, które uwypuklają w propagandzie imperialnej w epoce 
pierwszej ową wielość i rozmaitość elementów budujących państwo, a po-
mniejszają oba te pierwiastki w drugiej. Za J.A. Ostrowskim wyliczmy, 

 217 Por. FEBVRE 1922, s. 336: „Quand un peuple se fixe une frontière naturelle […] c’est sim-
plement une limite qu’il établit à l’intensité de son désir d’expansion”. A odwoływanie się do 
„testamentu Augusta” (TAC., ann. I 11, 4; CASS. DIO LVI 33) pozwalało władcom usprawiedli-
wić ich inertia — LAEDERICH 2001, s. 129—130.
 218 PLU., Numa 16, 3.
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że po stu latach od czasów Antonina Piusa pojawiają się wizerunki Dacji 
w mennic twie Trajana Decjusza, podobnie po serii Hadrianowej przedsta-
wienia Galii powracają za Galliena i cesarzy „galijskich”, Panonia obecna jest 
w mennictwie Lucjusza Eliusza Werusa, potem dopiero w czasach Trajana 
Decjusza. 

T a b e l a  2
Motywy regionalne w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku

Złoty wiek Antoninów Kryzys III wieku

96—117 117—161 161—192 235—249 249—268/269 268—284

Dacia
Dardania
Delmatia
Germania*
Italia
Pannonia 

Achaia
Aegyptus
Africa
Alexandria
Arabia
Asia
Bithynia
Britannia
Cappadocia
Cilicia
Dacia
Dardania
Delmatia
Gallia
Germania
Hispania
Italia
Iudaea
Libya
Macedonia
Mauretania
Moesia
Nicomedia
Nilus
Noricum
Pannonia
Phoenice
Phrygia
Pincum
Raetia
Sicilia
Syria
Thracia
Tiberis

Afryka*
Brittannia
Italia
Mauretania
Tyber*

— Dacia
Drawa*
Falerii Novi
Gallia
Illyricum
Italia
Kulpa*
Oriens
Pannonia
Sawa*
Siscia 

Dacia
Gallia
Germania (?)*
Hiszpania (?)*
Illyricum
Kulpa*
Oriens
Pannonia
Sawa*
Siscia

* Motyw występuje tylko w ikonografii.

To ponowne — po latach przerwy — po raz pierwszy od II wieku zaist-
nienie w wyobrażeniach monetarnych niektórych uosobień „prowincji” jest 
znamienne, ale ich przedstawienia ograniczają się do niedużej liczby i nie 
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… są popularne w III stuleciu219. W istocie trzykrotnie mniejsza jest w stosun-
ku do wieku Antoninów liczba nazwanych lub pokazanych komponentów 
geograficznych Cesarstwa Rzymskiego. Różnice w propagandzie Antoninów 
i władców lat kryzysu III wieku w omawianym jej zakresie nie są wszela-
ko tylko ilościowe.

W latach rządów Antoninów nawiązania regionalne przewijają się w pro-
pagandzie każdego władcy. W propagandzie monetarnej, traktowanej glo-
balnie dla całej dynastii, umiano pokazać charakterystyczne cechy „prowin-
cji”, a jednocześnie ich integrację w ramach państwa rzymskiego. Wszystkie 
one to provinciae piae fideles. Dzieło Rzymian zostało zdefiniowane jako uni-
fikacja krajów i ludów świata zamieszkałego, podkreślano z jednej strony 
różnorodność budowy Imperium Romanum, z drugiej — jego koherentną 
strukturę. Państwo rzymskie w jego strukturalnym oglądzie w wyobraże-
niach monetarnych w złotym wieku Antoninów jawi się jako jeden organizm, 
złożony z rozmaitych elementów, zintegrowanych doskonale i harmonijnie 
z sobą koegzystujących, wszystkie one uczestniczą wspólnie w dobrodziej-
stwach pax Romana. Nawet ziemie nowo przyłączone, niedawno pozyskane 
dla Cesarstwa Rzymskiego, patria maior, partycypują w korzyściach płyną-
cych z faktu przynależenia do niego i funkcjonują już jako sprawne, a za-
razem istotne elementy całego państwa. Role poszczególnych części skła-
dowych Cesarstwa są jednakże różne. Uwydatniają to atrybuty przydane 
personifikacjom „prowincji”: jedne ukazujące żyzność i urodzajność ziemi, 
inne symbolizujące bogactwa naturalne, jeszcze inne zwracające uwagę na 
rolę kulturalną „prowincji”, czasem na jej funkcję militarną. Zaakcentować 
należy, że na taką opinię o wyobrażeniu Imperium Romanum w epoce An-
toninów wpływają niewątpliwie przedstawienia na monetach wchodzących 
w skład serii „regionalnych” Hadriana i Antonina Piusa, powstałych w dru-
giej fazie złotego wieku. Jednak już za czasów Trajana zauważyć można po-
dobne podejście do elementów tworzących państwo rzymskie. Personifiko-
wano w okresie jego rządów te kraje i ludy, z którymi prowadzono wojny 
i które wcielono do Cesarstwa, lecz pokazane one zostały w mennictwie im-
perialnym jako obszary nie tylko pogodzone z rzymską zwierzchnością, ale 
już zintegrowane ze światem rzymskim. W tym sensie nie ma dużej różnicy 
między przedstawieniami „prowincji” Germanii, z dawna pozostającej częś-
cią Imperium, a jego nowego nabytku: „prowincji” Dacji. Z tego względu 
można przyjąć, że to Trajan, żołnierz i zdobywca, położył podwaliny panu-
jącej w propagandzie Antoninów koncepcji świata rzymskiego: jednego or-
ganizmu zbudowanego z rozmaitych dopełniających się cząstek, w pełnym 
zadowoleniu uczestniczących w pożytkach, które płyną z pozostawania pod 
bezpośrednim władztwem Rzymu. Podkreślić również warto, że Trajan był 

 219 OSTROWSKI 1990, s. 61—65. Mało jest też odpowiedników personifikacji w sztuce. Por. ta-
belaryczne zestawienie występowania personifikacji „prowincji” w mennictwie, rzeźbie, na mo-
zaikach, malowidłach pochodzących z I w. p.n.e. — początku IV w.: ibidem, s. 223.
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pierwszym cesarzem rzymskim wyrosłym z prowincji, zarazem od czasu 
jego rządów przedstawienia „prowincji” zyskały ważne w epoce Antoni-
nów miejsce w wyobrażeniach monetarnych i w propagandzie imperialnej. 
Pokazywanie tak licznych wizerunków „prowincji” unaoczniało w sposób 
bezpośredni, a zarazem najbardziej efektywny rozmiary Imperium Roma-
num i jego zróżnicowanie geograficzne. Demonstrowało także potentia pań-
stwa rzymskiego. Ta zaś wynikała również z silnej wspólnoty owych róż-
norodnych elementów, które połączyła romanitas. 

Grupa władców okresu kryzysu III wieku, emitujących monety z regio-
nalnymi nawiązaniami, spośród kilkudziesięciu w tym okresie rządzących, 
w stosunku do liczby wszystkich pretendentów i suwerenów, których emi-
sje monetarne znamy, jest faktycznie skromna. Są to Trajan Decjusz, Heren-
niusz Etruskus, Hostylian, Walerian I, Gallien, Kwintyllus, Aurelian, Probus, 
Postumus, Lelian, Wiktoryn, oraz Marek Aureliusz Julian. Co więcej, w wy-
obrażeniach monetarnych władców trzeciowiecznych, w których mennictwie 
regionalizmy wystąpiły, nie ma w żadnym przypadku prezentacji tak boga-
tej i różnorodnej struktury państwa rzymskiego, jak było to w propagandzie 
niektórych Antoninów. W efekcie obraz struktury Imperium Romanum, który 
wyłania się z przedstawień charakterystycznych dla mennictwa okresu kry-
zysu III wieku, jest nieporównanie uboższy niż ten, który powstaje z obra-
zów właściwych mennictwu epoki Antoninów. W okresie kryzysu III wieku 
przełomowe, a zatem kluczowe, jest znaczenie wyobrażeń na emisjach Traja-
na Decjusza i Galliena. Za rządów pierwszego z nich nawiązania regionalne 
do spraw naddunajskich wprowadzono na rewersy monet cesarskich emito-
wanych w pięćdziesięcioleciu 235—284. Odtąd aluzje te były stałe w mennic-
twie epoki. Sens Gallienowych emisji jest jeszcze głębszy. W. Kaczanowicz 
pisze: „[…] uderza duże ubóstwo motywów regionalnych w mennictwie Gal-
liena, zwłaszcza jeśli skonfrontować ową sferę propagandowych orientacji 
cesarza z analogicznymi […] akcentami, występującymi na monetach krótko 
panującego Decjusza. Należy w tym miejscu mocno zaakcentować, iż Gallien 
sprawował władzę przez w sumie piętnastolecie i były to najdłuższe rządy 
w czasach kryzysu w III stuleciu n.e.”220 Niemniej to właśnie w mennictwie 
tego władcy zaprezentowano w latach kryzysu najbogatszą strukturę pań-
stwa rzymskiego, relatywnie jest ona w propagandzie imperialnej III wieku 
najbardziej urozmaicona. Podkreślić warto przełomowe znaczenie niektórych 
rozwiązań dotyczących regionalizmów. Do czasów Galliena w mennictwie 
cesarskim epoki kryzysu — w odniesieniu do budowy wewnętrznej państwa 
rzymskiego — zauważano jedynie krainy naddunajskie, odtąd — także zie-
mie galijskie oraz wschodnie. Wprowadzono też akcenty osobiste, wnoszą-
ce do katalogu regionalizmów doby kryzysu III stulecia elementy Cesarstwa 
Rzymskiego nowe, właściwe ponadto wyłącznie mennictwu Galliena. Moty-
wy regionalne na jego emisjach ukazują także priorytet w propagandzie mo-

 220 KACZANOWICZ 1996, s. 94—95.
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… netarnej w latach 235—284 w rozważanym zakresie. Owe akcenty regional-
ne dotyczą trzech płaszczyzn. Są tu przywołania ziem i prowincji państwa 
rzymskiego, w których prowadzono zacięte walki z sąsiadami; jest też od-
wołanie do ojczystej krainy władców, przy czym o ile dla innych władców 
często te kwestie się splatają, o tyle w przypadku Galliena pozostają one nie-
zależne; jest również charakterystyczne unikanie konkretniejszych sformu-
łowań dotyczących oglądu struktury państwa. W przypadku monet Traja-
na Decjusza, ograniczonych tematycznie do ziem naddunajskich, niektóre 
z owych znaczeń (genealogia cesarza i teatr jego działań wojennych) nakła-
dają się na siebie, nie uwypuklając dostatecznie istoty rzeczy.

W epoce kryzysu III wieku, w odróżnieniu od złotego wieku Antoni-
nów, widać nie tyle różnorodność budowy państwa rzymskiego — idea Ce-
sarstwa respektującego specyfikę najróżniejszych regionów zniknęła — ile 
znaczenie, jakie w jego strukturze miały trzy strefy. Po okresie absencji mo-
tywów regionalnych w pierwszej fazie kryzysu, począwszy od fazy drugiej, 
wyodrębniono bardzo wyraźnie, z powodów militarnych, obszar naddunaj-
ski, ziemie galijskie i tereny wschodnie. Na drugim planie uplasowały się 
Italia oraz patria originis — miasto lub kraina rodzinna — niektórych wład-
ców. Wyjątkowej aktualności nabrał wówczas dualizm geograficzno-politycz-
ny — ogólnopaństwowe sprawy przewijały się z problemami mniejszych te-
rytoriów221. Ten specyficzny związek i hierarchię widać przede wszystkim 
u władców illiryjskich: Trajana Decjusza, Aureliana i Probusa. Ci, eksponu-
jąc miejsca, z którymi byli związani pochodzeniem, karierą i aktywnością 
już w roli władcy, jednocześnie dostrzegali obszary narażone na najwięk-
sze niebezpieczeństwo ze strony obcych. Sprawy całego państwa oceniali 
— jak sugerują wyobrażenia monetarne — przez pryzmat swojej „małej oj-
czyzny”. Nawet będąc panami rozległego imperium, pozostawali reprezen-
tantami konkretnych prowincji i ziem. Geograficzne pochodzenie władców 
i lokalizacja obszarów ich działań przesłoniły wizję całego państwa w jego 
różnorodnej strukturze, a jednocześnie zadecydowały o rodzaju regionalnych 
nawiązań. Warto również przytoczyć przyjętą w literaturze przedmiotu opi-
nię, że Imperium Romanum pozostaje w tym okresie bezsprzecznie jednością 
w ideologii konkurujących z sobą o przewodnictwo polityczne pretendentów, 
wspieranych zapewne przez armie prowincjonalne, a może również przez 
provinciales, ale ten lokalny rodowód ich władzy oraz fakt, że tylko mniejsze 
obszary pozostawały terytorialnym zapleczem dla ich władzy, nie zostały 
odzwierciedlone w większości przypadków w propagandzie uprawianej za 
pośrednictwem monet. Lansowanie zaś motywów regionalnych w wyobra-
żeniach monetarnych nie było wyrazem idei separatystycznych — monety 
te bowiem „wyrażały, w istocie rzeczy, troskę o prowincje szczególnie za-

 221 Por. KOTULA 1996, s. 53—63, o istocie „podwójnego” obywatelstwa w świecie rzymskim: 
lokalnego i ogólnego, o trwałości i hierarchicznym dualizmie pojęć polis — „mała ojczyzna” 
i imperium — patria maior.
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grożone najazdami z zewnątrz, propagując tym samym koncepcję ich jed-
ności i ważności w ramach państwa rzymskiego”222.

W analizie propagandy doby Antoninów zwrócić należy uwagę na zło-
żoną, bogatą i urozmaiconą strukturę państwa rzymskiego, jaka wyłania 
się z wyobrażeń monetarnych przede wszystkim dwóch władców: Hadria-
na i Antonina Piusa, w których mennictwie regionalizmy były najliczniej-
sze. Ponadto, u źródeł tych obrazów legły szerokie wizje państwa i miejsca 
w nich różnych ziem. W latach kryzysu III wieku takiego szerokiego po-
strzegania problemów rozległego i zróżnicowanego Cesarstwa Rzymskie-
go nie odzwierciedlono w mennictwie. Ówczesną prawidłowość dla nawią-
zań regionalnych w mennictwie imperialnym stanowi wyeksponowanie tych 
ziem, które były kolebką cesarza, wymagały obrony, odzyskania albo pełniły 
funkcję militarnej podpory władzy panującego. W efekcie w propagandzie 
pierwszej epoki otrzymujemy bardzo urozmaicony obraz struktury Impe-
rium Romanum, bez wyraźnie zarysowujących się regionów przodujących. 
Co więcej, wrażenie to utrzymuje się nawet po wyłączeniu emisji Hadriana 
oraz Antonina Piusa. Wówczas obraz struktury państwa staje się bardzo roz-
myty, choć pozostaje ona nadal bogata, a składają się na nią Afryka, Brytania, 
Dacja, Dalmacja, Dardania, Germania, Hiszpania, Italia, Kapadocja, Maure-
tania i Panonia, Tyber. W propagandzie całej epoki drugiej — poza szcze-
gólnym przypadkiem niektórych emisji monetarnych Galliena — pozostają 
jedynie obszary uprzywilejowane w mennictwie cesarskim, które znajdują 
odzwierciedlenie w mennictwie kilku władców i w dłuższym czasie. Nazwą 
wyodrębnione zostały ziemie: Galia, Dacja, Illirykum, Oriens oraz Panonia, 
spośród miast natomiast wymieniono Siscię. Nawet jednak włączenie treści 
emisji Gallienowych niewiele rozszerzy — o Italię i Falerii Novi — krąg geo-
graficznych skojarzeń, a wrażenia tego nie zmienią także kolejne wyobraże-
nia, w których to ikonografia określa, dosyć enigmatycznie, jakąś „prowin-
cję”. Barwniej także przedstawia się w II wieku zróżnicowanie wewnętrzne 
składników państwa rzymskiego. W wyobrażeniach monetarnych uchwy-
cono w tym okresie elementy stroju i atrybuty charakterystyczne dla danej 
„prowincji”. W epoce kryzysu III wieku ta różnorodność zanika. Przeważa-
ją prezentacje zunifikowane, schematyczne, bez kostiumów etnicznych i de-
tali charakteryzujących poszczególne „prowincje”. Jedynie Dacja nadal wy-
różnia się swym etnograficznym szczegółem.

Odmienność w propagandzie imperialnej wieku Antoninów i okresu 
kryzysu III wieku widać także w sposobie informowania za pośrednictwem 
wyobrażeń monetarnych o budowie świata rzymskiego. W złotym wieku 
Antoninów rzadkością było umieszczanie uosobień „prowincji” obok napi-
sów podających formuły cesarskiego cursus honorum lub przywołujących ja-
kąś abstrakcję — na przykład providentia: taki zabieg dotyczył Afryki, Ger-
manii, Italii, Dacji — czy podkreślających rangę i zasługi osoby władcy, na 

 222 KACZANOWICZ 1996, s. 99.
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… przykład restitutor Italiae. Najczęściej elementy składowe Imperium Romanum 
wskazywano w legendach monetarnych, podając konkretną nazwę prowin-
cji, krainy, ziemi lub innego geograficznego elementu. Niemal brak takich 
prostych wskazań w epoce drugiej. W taki sposób wyszczególniono jedynie 
Dację, Panonię i Siscię. Siscia jednak, co znamienne, połączona została z ce-
sarzem jako takim na emisjach Galliena, a z Probusem — w szczególności 
— na jego monetach. W większości wypadków nazwy części budujących 
Imperium Romanum zakodowane zostały w napisach, które komuniku-
ją o zasługach, jakie miał dla poszczególnych ziem władca rzymski nazwa-
ny restitutor lub pacator, nawiązują do pojęć abstrakcyjnych: salus, pietas, lub 
dotyczą spraw i cnót wojskowych, na przykład: virtus Illurici, Genius exerci-
tus Illuriciani. Podobnie zdarza się w odniesieniu do nienazwanych przed-
stawień „prowincji”. „Bezimienne” pojawiają się na monetach, których tre-
ści dotyczą wartości, takich jak: temporum felicitas, indulgentia Augusti lub 
virtus militum. Bezsporne odczytanie ich tożsamości okazuje się w tych wy-
padkach mocno utrudnione. 

Wszechobecność takich legend w latach kryzysu III wieku sprawia, że 
różny jest dla porównywanych okresów ogląd miejsca władcy w struktu-
rze Imperium Romanum, tak jak różna jest konstrukcja państwa i sposób 
przekazu o niej. Są, co prawda, w mennictwie obu epok rozwiązania ikono-
graficzne podobne, pokazujące miejsce i rolę władcy w państwie. Niektóre 
emisje władców III wieku — Galliena i Postumusa, z grupy restitutor, wy-
raźnie nawiązują w rysunku do stosownych emisji Hadriana. W obu przy-
padkach cesarz podnosi z klęczek personifikację „prowincji”. Zbieżności jest 
wszelako niewiele. Podczas gdy w epoce Antoninów misja cesarza w świe-
cie rzymskim realizuje się w czasie pokoju i występuje on — według ikono-
graficznego przekazu — w roli obywatela-dobroczyńcy wobec Italii i pro-
wincji, w latach kryzysu III wieku akcent w wielu emisjach „regionalnych” 
pada na rolę cesarza wobec ziem i prowincji, realizowaną w sferze wojny, co 
wskazują przede wszystkim militaria w ikonografii rewersów. Bardzo czę-
sto również w ikonografii monet trzeciowiecznych przywiązywano więk-
szą wagę do przedstawienia cesarza, dobroczyńcy-wojownika niż do per-
sonifikowanej „prowincji”. Zdarza się, co prawda, w wieku Antoninów, że 
nawet obdarzona symbolami suwerenności — globem, berłem — uosobio-
na Italia klęczy przed cesarzem noszącym insygnia władzy, jednakże pry-
mat postaci cesarza w wyobrażeniach monetarnych to cecha, która ujawnia 
się w III wieku w stopniu wyższym aniżeli w wieku poprzednim. To kolejna 
własność odróżniająca przedstawienia w mennictwie epoki kryzysu III wie-
ku od powstałych w latach rządów Antoninów, kiedy poza rozwiązaniami 
typowymi dla monet z grup restitutor, adventus i exercitus z serii „regional-
nych” Hadriana, emisji Trajana i Marka Aureliusza dotyczących Italii oraz 
emisji Kommodusa dotyczących Afryki — na pozostałych, tak licznych ty-
pach monet królują uosobienia „prowincji”. Początkowo znaczenie osoby ce-
sarza jest eksponowane słabiej, sceny restitutio odnoszą się do restituta Italia, 
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cesarz jest w legendach nieobecny. Stopniowo — jeszcze w II wieku, w cza-
sach od Hadriana do Marka Aureliusza, legendy coraz wyraźniej odnoszą 
się do akcji cesarza (adventus, restitutor), a i w ikonografii w wyniku obdarze-
nia postaci cesarza większymi rozmiarami niż uosobionej „prowincji” to on 
staje się pierwszą personą, na którą zostaje przeniesiony akcent. Dyspropor-
cje takie utrzymują się jako „niezmiennik” w wyobrażeniach monetarnych 
lat kryzysu III wieku. Ta transformacja ikonograficzna monet, z której okre-
ślić można strukturę państwa rzymskiego, jest refleksem ewolucji ideologii 
władzy cesarskiej. Koncepcja Cesarstwa Rzymskiego uległa wszak zmianie. 
Z jednej strony „prowincja” pokazana jest jako terytorium niegdyś podbite, 
natomiast teraz pozostające wewnątrz państwa, a co za tym idzie — pod-
porządkowane władzom rzymskim, zachowuje jednak swą odrębność od 
innych równorzędnych części Imperium Romanum. To uwaga zasadna dla 
epoki pierwszej. Z drugiej strony „prowincje” nadal są traktowane jako część 
jednorodnej całości, ale tracą swe cechy specyficzne — to konstatacja aktual-
na dla wyobrażeń monetarnych wywodzących się z epoki drugiej. Ta postę-
pująca w czasie uniformizacja stanowi rezultat przemian relacji „prowincji” 
z cesarzem. Najpierw są to stosunki z władcą rozmaite, określane i limito-
wane możliwościami udziału krain, ziem i prowincji w życiu państwa w sfe-
rze kulturalnej, ekonomicznej, militarnej. Potem, w III wieku sprowadzają 
się one w zasadzie do funkcji wojskowej, na ogół jednak „prowincje” pod-
porządkowane są bohaterowi o zgoła nadludzkich cechach, który osobiście 
odgrywa role dobroczyńcy, stróża i obrońcy, realizując je w sferze najważ-
niejszej w epoce, bo militarnej. Rezultat rozwoju tej tendencji, odzwiercied-
lony w wyobrażeniach monet, N. Méthy trafnie streściła, konkludując, że 
Cesarstwo Rzymskie stało się „l’empire de l’empereur”223.

W wyobrażeniach monetarnych wyposażenie „prowincji” w militarne 
detale, jak broń, sztandary wojskowe, obrazuje czujność symbolizowanych 
uosobionych krain jako obrońców państwa rzymskiego przed najazdami bar-
barzyńskimi. Jednocześnie takie rozwiązania ikonograficzne sugerują istnie-
nie sił zewnętrznych — innych i potencjalnie groźnych — będąc zarazem sym-
bolicznym przyznaniem faktu podziału świata na część należącą do Rzymian 
i tę im obcą. Symptomatyczne, a zarazem wspólne propagandzie obu epok 
jest to, że idea wojny z wrogiem zewnętrznym, wobec konieczności prowa-
dzenia walki, niekiedy zaczepnej, najczęściej obronnej, była poniekąd katali-
zatorem realizowania w wyobrażeniach monetarnych takich pomysłów, z któ-
rych wyłania się możliwość definiowania pewnych obszarów należących do 
Imperium Romanum. W latach kryzysu III wieku była to główna okolicz-
ność wprowadzenia regionalizmów do mennictwa cesarskiego, z niej wyni-
ka prymat propagandowych nawiązań do ziem naddunajskich, za nimi — 
wschodnich oraz galijskich, a także niemal całkowite pomijanie innych, już 
nie tak newralgicznych, regionów. W wieku Antoninów natomiast w takim 

 223 MÉTHY 1992, s. 289.
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… kontekście przyjdzie umieścić tylko kilka prowincji przygranicznych, które 
jednak, w sumującym dla całej tej epoki ujęciu, pozostają na marginesie bo-
gatej wewnętrznej konstrukcji państwa rzymskiego. 

Dane wyzyskane z treści monetarnych o ziemiach należących do świa-
ta rzymskiego i o jego geograficznej rozległości oraz zaproponowane ich od-
czytanie, pozwalają stwierdzić, że różnica w określoności tego, co rzymskie, 
i w jego wypełnianiu różnymi krainami w propagandzie wieku Antoninów 
i w dobie kryzysu III wieku jest bezsprzecznie duża. Podstawowe różnice, 
jakie wyłaniają się z oglądu wyobrażeń w mennictwie, dotyczą stopnia wy-
pełnienia konstrukcji państwowo-geograficznej Imperium Romanum szcze-
gółowymi elementami, określanymi przedstawieniami „prowincji” i szerzej: 
regionalizmami. Następne wskazują zmianę perspektywy, w jakiej umieś-
cić można owe przedstawienia. W przeciwieństwie więc do obrazu państwa 
rzymskiego, rozległego, spokojnego, harmonijnie się rozwijającego w tak wie-
lu dziedzinach, co wynika głównie z treści emisji Hadriana i Antonina Piusa, 
a także państwa czujnie reagującego na sytuację na granicach, w propagan-
dzie III stulecia otrzymujemy stworzony za pośrednictwem różnych wyob-
rażeń monetarnych, skurczony do zaledwie kilku stref geograficznych obraz 
państwa zagrożonego. Możliwość odrodzenia wiąże się z aktywnością cesa-
rza rzymskiego. Jednakże jeżeli przedstawione wcześniej propozycje inter-
pretacji kształtów i jakości Imperium Romanum, które widnieją na monetach 
cesarskich, są słuszne, dostrzegać tu można (pozorną?) sprzeczność treści, ja-
kie niosła uprawiana propaganda imperialna. Takie bowiem oceny konfron-
tować trzeba będzie z wizerunkiem — i Antoninów, i panujących w III stu-
leciu — cesarzy w roli panów świata. Przyjęcie tej perspektywy skłania do 
przypuszczenia, że musiały w rozumieniu tego zwierzchnictwa i w lansowa-
niu przekonania o nim zachodzić dalsze różnice, wyrażające się w plasowa-
niu tego tematu w sferze bardziej lub mniej rzeczywistej, bardziej lub mniej 
abstrakcyjnej. Będzie to — wypada sądzić — klucz do zrozumienia cechu-
jącej się większą w tym zakresie wybujałością propagandy władców epoki 
kryzysu III wieku, którzy podtrzymując mit rozległości rzymskiego włada-
nia „bez granic”, dążyli do podbudowania swego prestiżu jako tych, których 
rządy mają szeroki zasięg światowy. 
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ROZDZIAŁ 2

Imperium Romanum: Roma

„Terrarum dea gentiumque Roma, cui par est nihil et nihil secun-
dum” — pisał Marcjalis, i kontynuował: „[…] dixit praeside gloriosa 

tali: »Parthorum proceres ducesque Serum, Thraces, Sauromatae, Getae, Bri-
tanni, possum ostendere Caesarem; uenite«”1. Tekst ten dotyczy konkretnie 
Romy i osoby cesarza Trajana. Niemniej można mu nadać szerszy wymiar, 
ową bezsprzeczną pochwałę Romy wiążąc w sensie ogólniejszym z laudacją 
władcy rzymskiego jako takiego i z topiczną ideą wyższości Rzymian oraz 
dominacji Rzymu nad barbarzyńcami2.

Ugruntowała się bowiem tradycja, zgodnie z którą Miasto nad Tybrem 
zajmowało miejsce uprzywilejowane na mapie Imperium Romanum i całe-
go świata. Tę jego wysoką pozycję w hierarchii poświadczano w różnych 
przekazach, nie tylko antycznych. W Ab Urbe condita Liwiusz, w słowach 
włożonych w usta Romulusa, prorokował: „[…] abi, nuntia, inquit, Roma-
nis, caelestes ita uelle ut mea Roma caput orbis terrarum sit”3. Niemal iden-
tycznymi słowami, jak w cytowanym ustępie z epigramu Marcjalisa, sławił 
Romę Frontinus: „[…] regina et domina orbis in dies, quae terrarum dea con-
sistit, cui par est nihil et nihil secundum”4. Auzoniusz z kolei umieścił Rzym 
na pierwszym miejscu wśród innych opisywanych przez siebie miast, infor-
mując: „Prima urbes inter, divum domus, aurea Roma”5. Pisząc już w wie-

 1 MART., epigr. XII 8, 1—2 i 7—10. Por. RODRÍGUEZ-ALMEIDA 2003, s. 35.
 2 Czyni podobnie S. SETTIS (1988, s. 249), ale wiążąc fragment z PLIN., paneg. 56, 5—7; PLIN., 
epist. VIII 4, nadal odnosi go wyłącznie do Trajana. Zob. ogólnie MART., sp. III 1—10.
 3 LIV. I 16, 7.
 4 FRONTIN., aq. 88, 1.
 5 AUSON., urb. I 1. Por. SZELEST 1973, s. 109—122.



94

Im
ag

o 
m

un
di

… kach średnich, Alkuin wyznawał: „Roma caput mundi, mundi decus, aurea 
Roma, nunc remanet tantum saeva ruina tibi”6. A przybywających do Rzy-
mu witał jeszcze w dobie renesansu napis zamieszczony na jednej z bram: 
„Roma, caput orbis, splendor, spes, aurea Roma […]”7. Również na Tabula 
Peutingeriana zaznaczono w szczególny sposób trzy miasta — właśnie Rzym, 
ale także Konstantynopol i Antiochię — ukazując ich bóstwa-personifikacje 
oraz detale architektury i krajobrazu lokalnego jako ich graficzne wyróżni-
ki, podczas gdy dla innych miejscowości — mniejszej rangi — użyto wy-
łącznie elementów architektury, winiet lub tylko najprostszych graficznych 
symboli wskazujących na mapie usytuowanie poszczególnych miejsc. Nato-
miast w tym konkretnym przypadku widzimy tronującą boginię Romę, z glo-
bem trzymanym w prawej i z włócznią w lewej ręce. Jej wyobrażenie opisa-
ne jest Roma i obwiedzione podwójnym okręgiem, przez który przeciągnięta 
została linia Tybru, nad nią wznosi się siedzisko Romy. W nim też koncen-
trycznie schodzą się drogi. Obok zaś wyobrażona jest stylizowana podobi-
zna świątyni, którą identyfikuje napis: Ad Sanctum Petrum8. Nie sposób tu 
wskazać wszystkich zabiegów odnajdywanych w dawnej literaturze i zako-
rzenionych w tradycji, które określały Rzym jako centrum świata i pierw-
sze w świecie miasto. Wiele z nich zebrał F. Christ, pokazując dostatecznie, 
że Roma w roli uosobienia Miasta nosi epitety: magna, maxima, potens, vic-
trix, invicta, domina, regia, regina, libra mundi, mater, decus, caput, culmen9. Za-
zwyczaj określają one jej wybitny status10.

W mennictwie cesarskim, pośród innych geograficznych personifikacji, 
Roma zajmuje miejsce szczególne11. Jej wyobrażenie jest zgoła inne od przed-
stawień bohaterek założycielek innych miast w mennictwie lokalnym i od 
uosobień „prowincji” w mennictwie cesarskim. Inne też jest jego znaczenie 
w propagandzie imperialnej. Trudno bowiem oddzielić znaczenie Romy węż-
sze: jako inkarnacji Miasta nad Tybrem, od szerszych jej konotacji. Jest ona 
przecież abstraktem ludu rzymskiego, Miasta i całego imperium populi Roma-

 6 ALCUINUS: Carmina. Epigrammata et Aenigmata, 238, CCLXXX. De rerum humanarum vicissi-
tudine et clade Lindisfarnesis monasterii, kol. 806, C.
 7 Liber Pontificalis, s. 138: kopia inskrypcji z IX w., która do XV w. widniała na porta s. Pel-
legrini (porta Viridaria).
 8 Tab.Peut., segment IV 5. Por. KUBITSCHEK 1919, kol. 2138—2139; BOSIO 1983, s. 81—87. Naj-
wspanialej wszak pokazana została Antiochia: gaj, świątynia, akwedukt, fale Orontesu u stóp 
personifikacji miasta, mniejszej rangi są np. Rawenna, Akwileja, Thessaloniki, Nikomedia, inne 
niekiedy nie są opisane. Zob. WEBER 1998, s. 20—21; SALWAY 2001, s. 44—47, tu sugestia, że do-
bór ośrodków jest refleksem swobodnej selekcji miast opisanych w Ordo urbium nobilium Au-
zoniusza.
 9 CHRIST 1938, s. 78—89. Por. MELLOR 1981, s. 1004—1010; EDWARDS, WOOLF 2003, s. 1—20. 
Rzym — dzięki nagromadzeniu w nim arcydzieł sztuki — to też kulturalna stolica świata, PLIN., 
nat. XXXIV 101: „Verum et ad urbis nostrae miracula […]”. O sposobach opisywania i przed-
stawiania Rzymu przez starożytnych: EDWARDS 1998, s. 235—246. Por. il. 30.
 10 Jednak u Marcjalisa (MART., epigr. I 3, 3) określenie domina Roma ma wydźwięk pejoratywny.
 11 Z prac podejmujących kwestię obecności Romy w mennictwie zob. np. CESANO 1929, 
s. 385—396; VANCE RAE 1956.
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ni12, jest też boginią Dea Roma, obiektem kultu religijnego13, jest związana 
również z osobą cesarza14, a jako Roma aeterna, której kult oficjalny zinstytu-
cjonalizowany został w świątyni wzniesionej w stolicy państwa rzymskiego, 
stała się symbolem wieczności Rzymu i jego trwałości15. Sens poszczególnych 
jej znaczeń nachodzi na siebie, krzyżuje się z wątkami ideologicznymi kon-
ceptu władzy cesarskiej, to owocuje bogactwem wydźwięku propagandowe-
go motywu Romy16. Z tego obfitego zbioru znaczeń Romy i sytuowanych 
w różnych płaszczyznach związków jej motywu z osobą i władzą cesarza, 
w proponowanym ujęciu uwzględniam tylko znaczenia wybrane. Te mia-
nowicie, które między innymi na kanwie umieszczania w wyobrażeniach 
namonetnych motywu Romy pozwolą określić Rzym ten dawny, jeszcze le-
gendarny, jako zalążek światowego imperium Rzymian oraz to, w jaki spo-
sób Romę/Rzym już jako caput mundi wiązano w propagandzie z tematem 
wiktorii rzymskich nad obcymi. Formalnym kryterium pojmowania motywu 
Romy w takim sensie będą obecne w wyobrażeniach monetarnych nawiąza-
nia do idei zwycięstwa nad barbarzyńcami. Interesować mnie będzie także, 
w jakim sensie i zakresie Roma traktowana była w propagandzie imperial-
nej wieku Antoninów i lat kryzysu III wieku jako sedes imperii. Oba te poję-
cia będą rozpatrywane w sensie geograficznym, ale przede wszystkim me-
taforycznym. Zgodnie z przyjętym założeniem pierwsze z nich, caput mundi, 
dotyczy aspektu pierwszeństwa Rzymu na pewnej terytorialnej całości, dru-
gie, sedes imperii, wyraża związki Romy z władcą sprawującym imperium17. 
Przedmiotem analizy staną się więc takie treści emisji cesarskich, w których 
zostaną ujęte w system graficznych znaków lub komentarzy w legendach 
monet kwestie legitymizacji władzy cesarza, ze względów formalnych pier-
wotnie możliwej — teoretycznie — jedynie w Rzymie. Problem ten nakreślić 
wszak należy na tle przemian zachodzących w Cesarstwie, które wynika-

 12 Por. MELLOR 1981, s. 983—984, 1026—1027. O idei identyfikowania Urbs i orbis zob. RO-
CHETTE 1997, s. 551—553.
 13 Zob. hymn do Romy: RUT. NAM. I 45—116. Por. w kontekście analizy mowy Eliusza Ary-
stydesa (ARISTID., or. XXVI) o etapach rozwoju idei boskości Romy: Roma jest bóstwem pod-
rzędnym, ma władzę daną przez bóstwo najwyższe i wykonuje ją na płaszczyźnie ludzkiej, ale 
układ bóstw jest hierarchiczny — N. MÉTHY (1991, s. 660—669). E. RATTI (1971, s. 292—339) opi-
niuje, że tekst mowy Eliusza Arystydesa skonstruowany został według modelu zwyczajowe-
go dla pochwały bogów. Szerzej o boskości (i wieczności) Romy zob. ADRIANI 1955, s. 381—390; 
MELLOR 1975; IDEM 1981, s. 950—1030; FAYER 1976; MÉTHY 1983, s. 120—134.
 14 Por. TAYLOR 1931, s. 205—216; FISHWICK 1987, s. 97—149; JACZYNOWSKA 1987, s. 123—129.
 15 Por. KOCH 1960, s. 142—175; PRATT 1965, s. 25—44; TURCAN 1983, s. 7—30.
 16 Por. RICHTER 1909—1915, kol. 130—164; GNECCHI 1978, s. 21.
 17 Por. określenie caput odnośnie do Romy, np. LUCAN. II 136: „caput mundi rerumque po-
testas”; LIV. I 16, 7: „caput orbis terrarum”; OV., am. I 15, 26: „Roma triumphati dum caput or-
bis erit”; OV., fast. V 93: „orbis caput”; OV., met. XV 435: „immensi caput orbis erit”; Ov., met.
XV 736: „iamque caput rerum Romanam intrauerat urbem”; PLIN., nat. III 38: „terrarum caput”; 
STAT., silv. I 2, 191—192: „imperii Latiale caput”; RUT. NAM. I 194: „qui dominas arces et caput 
orbis habet”; AUSON., Mos. 409: „caput rerum Romam”. Natomiast pojęcia sedes augusta używa 
Wergiliusz (VERG., georg. IV 228), pisząc o obyczajach pszczół.
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… ły między innymi z natężenia wojen na granicach państwa, a odzwiercied-
lających się w dyskontowaniu roli politycznej Rzymu na rzecz ośrodków 
prowincjonalnych. Podporządkowane tym dwóm naczelnym tematom, wy-
selekcjonowane wyobrażenia monetarne ukażą Rzym jako geograficzno-po-
lityczny punkt na mapie Imperium Romanum i jako pewną ideę polityczną 
z owym punktem związaną. Specyfika i polityczna waga, co trzeba wstęp-
nie podkreślić, ujęć motywu Romy w propagandzie imperialnej nakazywa-
ły więc oddzielenie poruszanych tu kwestii od przedstawienia innych geo-
graficznych składników świata rzymskiego.

Prezentowanie upostaciowanej Romy oraz posługiwanie się jej imieniem 
w napisach na rewersach było praktyką powszechną w mennictwie impe-
rialnym. Portret Romy albo jej miano występują w mennictwie wszystkich 
cesarzy z dynastii Antoninów oraz sporej grupy spośród władców okresu 
kryzysu III wieku18. Roma nie jest li tylko personifikacją geograficzną, jest 
„czymś” więcej: już w II wieku staje się wyrazicielką rozmaitych idei abs-
trakcyjnych. Bogactwo treści z nią wiązanych powoduje, iż te same wyob-
rażenia na tych samych monetach mogą się odnosić do miasta-bogini-idei. 
I nie zawsze kontekst geograficzno-polityczny motywu z jej udziałem wy-
suwa się na plan pierwszy, niekiedy pojawia się on w zawoalowanej formie, 
czasem zaś uchwytny jest w analizie jedynie na szerszym tle propagandy 
konkretnego władcy. Pokazuje to doskonale N. Méthy w swych poszukiwa-
niach wyobrażeń miasta Rzymu w mennictwie imperialnym. Dotyczą one 
wyłącznie epoki Wczesnego Cesarstwa do 235 roku. W odniesieniu do tego 
okresu stwierdza ona, że Roma prawie nigdy nie miała statusu zwykłej per-
sonifikacji geograficznej19. Przeprowadzone już badania pozwalają tę uwa-
gę rozszerzyć także na mennictwo doby kryzysu III wieku20. Oczywiście, 
zdarzały się wyobrażenia monetarne, w których nacisk padał na ten, czy-
li geograficzny, aspekt motywu Romy. Można tu wymienić emisje pokazu-
jące popiersie Romy, w hełmie, na monetach głoszących ideę Roma aeterna, 
powstałych w imieniu władców Waleriana I, Postumusa, Wiktoryna, oraz 
temat vota Augusti — na emisjach ostatniego z nich — niejako mutację iko-
nografii monet republikańskich, Roma jest w nich tradycyjnie uosobieniem 
Miasta21. Następna może być prezentacja Romy, która siedzi na tarczy, z wik-

 18 Por. GNECCHI 1978, tab. na s. 8—12. Praca po raz pierwszy opublikowana została w 1908 r., 
jest już nieaktualna w niektórych punktach, ale podaje dane wystarczające do określenia skali 
podejmowania wątków w propagandzie cesarskiej: Roma wystąpiła w mennictwie 7 władców 
z epoki Antoninów i 25 z lat kryzysu III w. 
 19 MÉTHY 1984, s. 7—25.
 20 KLUCZEK 2006b, s. 19—54.
 21 Monety z grupy Romae aeternae — RIC 5/1, Val. I, nr 65; GNECCHI 1, Val. I, s. 51, nr 12; 
GÖBL 2000, nr 895; SCHULTE, Post., nr 24; RIC 5/2, Vict., nr 26—27; SCHULTE, Vict., nr 16—17A; 
vota Augusti — RIC 5/2, Vict., nr 31—32; SCHULTE, Vict., nr 24—26. Motyw ikonograficzny na 
monetach republikańskich — np. RRC, nr 45, 50, 55, 119/2, 141, 239, 247, 266, 292, 294—295, 
302. Powtarzały go monety „restytucyjne” Trajana — RIC 2, Restored coins of Tr., 766—767, 
769, 771—772; KOMNICK 2001, nr 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0.
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toriolą i berłem w ręku, na aureusie Probusa, dedykowanym restitutori Ur-
bis22. W tym przypadku legenda eksplikacyjna określa ją właśnie jako prostą 
personifikację Rzymu. Takie rozumienie, skupione na sensie geograficznym 
motywu Romy, zawierają również treści na rewersach dupondiusów Traja-
na, typu ROMA REST(ituta) OPTIMO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto), z przed-
stawieniem klęczącej Romy, władcy, który podnosi ją, wyciągając ku niej 
dłoń, obok stoją dzieci23. Wyobrażenia te wiązać wypada z polityką cesarza, 
dbałego o rozwój i dobrobyt miast. Inicjatywy te dotyczyły również Rzymu, 
chociaż nieobjętego systemem alimentacyjnym, gdzie jednak ekwiwalentem 
alimenta Italiae były frumentationes i congiaria, którymi — jak pisze Pliniusz 
Młodszy w Panegyricus — Trajan hojnie mieszkańców Miasta obdarzał24. 
Taka geneza wyemitowania tych monet, podejmujących wątek osadzonych 
w praktycznej, socjalno-ekonomicznej sferze działań cesarza, zawęża zna-
czenie motywu Romy do jego prostego znaczenia przestrzennego. Również 
w propagandzie Hadriana można odnaleźć ślad takiego ujmowania motywu 
Romy. Anepigraficzne rewersy jego brązowych medalionów pokazują scenę, 
w której Roma podaje dłoń cesarzowi odzianemu w togę, u ich stóp wyob-
rażone są uosobione bóstwa Ziemi i Oceanusa, nagi jeniec związany stoi za 
władcą25. Emisja ta nie jest precyzyjnie datowana, mało wnosi w tym wzglę-
dzie element napisu awersów: CO(n)S(ul) III. Jest jednak prawdopodobne, że 
wiąże się ona z dwoma wydarzeniami: dotyczy drugiego „wejścia” cesarza 
do Rzymu, tego, które nastąpiło w 134 roku, po podróżach po krainach Im-
perium Romanum, a jednocześnie nawiązuje do wojny z żydami, którzy od 
wewnątrz wprowadzili zamęt i wywołali wojnę w państwie26. Ta hipoteza 
— choć także geograficzna homogeniczność natury personifikacji ukazanych 
w ikonografii — określa sylwetkę Romy jako personifikację Miasta. Ale nie 
tylko. We wskazanych przypadkach motyw ten może też być jednocześnie 
symbolem innych treści.

Niekiedy szczególne okoliczności, które wymagały nawiązania do Romy 
bądź je umożliwiały, ożywiały tę propagandę, wpływając korzystnie na po-
pularność motywu. Taką okazją było, bez wątpienia, celebrowanie rocznic 
założenia Miasta i podkreślanie w ten sposób jego długiego trwania. W in-
teresujących mnie przedziałach czasowych, obejmujących rządy Antoninów 
i władców okresu kryzysu III wieku, uroczystości takie powtórzyły się kilka-
krotnie. Najpierw Hadrian fetował w 121 roku 874. rocznicę założenia Rzy-
mu, zainicjował też budowę wspólnej świątyni Wenus i Romy, dedykowa-
nej im kilkanaście lat później, przy czym Roma obdarzona została epitetem 

 22 RIC 5/2, Pr., nr 926. Por. PINK 1949, s. 41; KREUCHER 2003, s. 88.
 23 RIC 2, Tr., nr 474.
 24 PLIN., paneg. 25—28. Por. Chronogr.a.354, Chron. urbis Romae (s. 146, w. 23); szerzej: MRO-
ZEK 1973b, s. 61—66.
 25 GNECCHI 2, Adr., nr 48; GNECCHI 3, Adr., nr 104. Por. STRACK 2, nr 471.
 26 Datacja adventus: BIRLEY 2002, s. 411. Por. HALFMANN 1986, s. 209; STRACK 2, s. 130—131. 

7 - Vndiqve…
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… aeterna, a następnie corocznym świętem Romaia, obchodzonym 21 kwietnia, 
ustanowił dies natalis Urbis27. Kolejna rocznica świętowana była za rządów An-
tonina Piusa, kiedy w 147 lub w 148 roku obchodzono dziewięćsetlecie trwa-
nia Miasta, kilka lat wcześniej rozpocząwszy przygotowania do niej, a tak-
że przedłużając później okres jej celebracji w propagandzie imperialnej28. Już 
w latach kryzysu III wieku, za rządów Filipa Araba, w 248 roku zorganizo-
wane zostały z kolei, przeniesione z roku 247, wielkie uroczystości milenij-
ne, odzwierciedlone w propagandzie monetarnej29. Podobnie odnoszono się 
do idei wieczności Rzymu i jego już tysiącletniej historii w mennictwie na-
stępnych władców, których rządy przypadały na czas bliski owym obcho-
dom milenijnym. Byli wśród nich Hostylian, Trebonian Gall, Woluzjan, ce-
sarzowa Herennia Etruscylla, a także pretendenci do purpury Pakacjan oraz 
Uraniusz Antoninus30. Trzeba również wspomnieć hipotezę sformułowa-
ną przez Cécile Dulière, w myśl której echo tego tysięcznego jubileuszu po-
brzmiewało w propagandzie monetarnej jeszcze późniejszych władców trze-
ciowiecznych. Ci podejmowali ów temat, licząc rocznice każdych kolejnych 
dziesięciu lat, które od milenium upłynęły. Mieli jakoby nawiązać do niego 
na przykład Gallien w roku 258 i 268, a także Probus w 278 roku31. W tym 
programie świętowania i nawiązywania do rocznic założenia Miasta, reali-
zowanym — jak się okazuje — przez wielu władców doby Antoninów i lat 
kryzysu III wieku, Roma jest przede wszystkim boskim wcieleniem stolicy 

 27 Cesarz osobiście zaprojektował świątynię — podaje CASS. DIO LXIX 4, 3; por. BIRLEY 2002, 
s. 172—174. Literatura na temat inicjatyw Hadriana, dies Natalis Urbis, świątyni Romy i We-
nus jest obszerna, np. STRACK 2, s. 102—105, 174—179; GAGÉ 1936a, s. 151—187; BEAUJEU 1955, 
s. 128—139, 151—159; VERMEULE 1959, s. 35—39, 42—46; TURCAN 1964, s. 42—55; BOATWRIGHT 
1987, s. 121—132; MOLS 2003, s. 458—465; BALBUZA 2004, s. 215—219. Kult Romy zyskiwał stop-
niowo większe znaczenie i wypierał kult Wenus, co odzwierciedlała nazwa: Templum Urbis 
lub Fanum Urbis — por. GAGÉ 1936b, s. 153, przypis 1. Architektura świątyni — zob. materiał 
ilustracyjny w: MUŇOZ 1935; wyobrażenia w mennictwie — PANVINI ROSATI 1955, s. 78—79; PEN-
SA 1978, s. 51—59; PERA 1978, s. 85—86; HILL 1989, s. 15—17. O kulcie Roma aeterna por. GAGÉ 
1974, s. 225—241. O wcześniejszych połączeniach pojęć aeternitas i Roma oraz aeternitas i Urbs 
zob. FAYER 1976, s. 10—11, 253; MELLOR 1981, s. 962, 1008—1009, 1019—1020; MÉTHY 2000, s. 68—
81; zob. monety Wespazjana, typu ROMA PERPETVA — RIC 2, Vesp., nr 309. Por. il. 27.
 28 W kwestii chronologii por. BEAUJEU 1955, s. 298, który podaje datę 147 r.; PERASSI 1993, s. 394, 
przypis 21; BENOIST 2005, s. 276 — w pracach tych pogląd, że obchody odbyły się w 148 r. O ko-
lejnych rocznicach i różnych sposobach ich liczenia zob. NILSSON 1920, kol. 1696—1720; BROŻEK 
1961, s. 552—554; GAGÉ 1933a, s. 172—202, 400—435; PAVIS D’ESCURAC 1993, s. 79—89; FREYBUR-
GER 1993, s. 91—101.
 29 O obchodach milenijnych por. GAGÉ 1933a, s. 412—435; IDEM 1938, s. 179—186; KOTULA 
1961, s. 69—84; PAVAN 1990, s. 401—419; KÖRNER 2002, s. 248—259. O nawiązaniach rocznico-
wych w propagandzie Filipów por. CHARBONNEAUX 1960, s. 258—266; KACZANOWICZ 1990, s. 39—
42; PERASSI 1993, s. 406—407.
 30 KLUCZEK 2005, s. 48; szerzej nawiązania w mennictwie do rzymskiej legendy: ibidem, s. 37—
56. Por. MARTIN 1999, s. 329—340.
 31 DULIÈRE 1979, s. 172—174. Nie kwestionując wagi nawiązań do Urbs w mennictwie tych 
władców, należy wszak zauważyć mało precyzyjną datację monet, zwłaszcza emisji Probusa.
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państwa, Urbs in aeternum condita, w mniejszym zaś stopniu bóstwem opie-
kuńczym władcy lub inkarnacją ludu rzymskiego32.

Autorzy starożytni skąpym zainteresowaniem darzyli w swych dzie-
łach święta rocznicowe33. Propaganda numizmatyczna natomiast odnoto-
wała ich obchody szerzej, ale pozostawała — w stosunku do wagi tematu 
— niewspółmiernie mało urozmaicona, a nawet stosunkowo monotonna, 
mimo iż monety cesarskie, których wyobrażenia ją lansowały, powstawa-
ły przez ponad 150 lat, w różnych okolicznościach politycznych i w imieniu 
władców o różnych programach rządów. Tymczasem motywem w niej pod-
stawowym pozostawało przedstawienie kobiecego uosobienia Romy, towa-
rzyszącego napisowi, który głosił ideę Roma aeterna, wprowadzoną do men-
nictwa cesarskiego i propagowaną w nim na dużą skalę przez Hadriana, 
a powtarzaną w różnych kontekstach przez licznych późniejszych władców 
rzymskich (rys. 64 i 127)34. Zdarzały się, rzecz jasna, pomysły indywidual-
ne w propagandzie monetarnej poszczególnych cesarzy. W mennictwie cza-
su rządów Antonina Piusa wypuszczono brązowe medaliony, aureusy i ses-
terce, które ze względu na tematy ikonograficzne ich rewersów (legendy na 
ogół powtarzały zapis cesarskich godności i urzędów) nazwać można serią 
historyczną. Przypominały wiele barwnych epizodów związanych z legen-
dą, tradycją i historią dawnego Rzymu. W ich wyobrażeniach znalazł się na 
przykład Eneasz (bądź grupa Eneasza z Askaniuszem i Anchizesem), Romu-
lus, zagościły także postacie z czasów królestwa i wczesnorepublikańskich, 
bohaterski Horacjusz Kokles, augur Attiusz Nawiusz, słynna matrona Klau-
dia Kwinta, Rzymianie walczący z Sabinami35. Natomiast w mennictwie Fili-
pa Araba i członków jego dynastii: Filipa juniora oraz Otacylii Sewery, poja-
wiły się trzy serie, obejmujące aureusy, antoniniany, srebrne kwinary, także 
sesterce, dupondiusy i asy, określone legendami nawiązującymi do wątku 
rocznicowego: SAECVLVM NOVVM, SAECVLARES AVGG, MILIARIVM SAECV-
LVM S(enatus) C(onsulto). W ikonografii przedstawiały one Romę zasiadającą 
w swej świątyni, wilczycę karmiącą dzieci, sylwetki egzotycznych zwierząt 

 32 Tak o działaniach Hadriana stwierdzają WISSOWA 1912, s. 340; BEAUJEU 1955, s. 135.
 33 O uroczystościach za rządów Antonina Piusa: AUR. VICT., Caes. 15, 4; o tych z czasów rzą-
dów Filipa Araba: ibidem, 28, 1—2; E.de Caes. 28, 3; EUTR. IX 3; HA Gd. 33, 1—2; EUSEB. HIER., 
chron. CCLVI Olymp. II; OROS., hist. VII 20, 2; IORD., Rom. 283; CASSIOD., chron. XXIIII 949 (s. 149); 
por. także materiały w: LORIOT, NONY 1997, s. 183—186.
 34 Zob. RIC 2, Hadr., nr 263—263A, 265, 774—775; STRACK 2, nr 259—261, 684—685; także 
np. RIC 3, Ant. P., nr 80c, 543, 621—623, 664; STRACK 3, nr 98a, 846—849; RIC 4/3, Phil. I, nr 
44—45, 65, 85; RIC 4/3, Phil. II, nr 243; RIC 5/1, Gall. JR, nr 36, 297, 432—433, 449; RIC 5/1, 
Gall. SR, nr 654—655; RIC 5/1, Salonina, JR of Gall., nr 62, 67; GÖBL 2000, nr 1414, 1535, 1546, 
1571, 1605, 1613, 1678, 1689, 1701; HUVELIN 1985, s. 723—724; RIC 5/2, Pr., nr 182—197, 408—
412, 737—741; GNECCHI 3, Pr., nr 53; GYSEN 1994, s. 33—36; RIC 5/2, Num., nr 449.
 35 GNECCHI 2, Ant. P., nr 5, 32—33, 99, 115; GNECCHI 2, Faustina seniore, nr 2, 9; GNECCHI 2, 
M. Aur., nr 84; GNECCHI 3, Ant. P., nr 144; RIC 3, Ant. P., nr 91, 615, 627; STRACK 3, nr 69, 526, 
533, 535, 539, 553, 592, 687, 691, 868, 870, 903—904, 942, 1148; VAN BUREN [b.m.r.w.], s. 192; DRES-
SEL 1973, s. 66—69, nr 33. Por. RÉMY 2005, s. 259—260. 
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… lub elementy architektury36. W mennictwie okresu rządów Galliena, a po-
tem Probusa szerzej adaptowano motyw wilczycy i bliźniąt, wcześniej prze-
twarzany na przykład za czasów Hadriana (rys. 19)37 albo Antonina Piusa38. 
Teraz, w III wieku zajął on miejsce obok tematu salus Urbis na rewersie brą-
zowego medalionu, powstałego dla jednego z synów Galliena — Waleriana 
juniora albo Salonina39. Również obecny był na antoninianach należących do 
serii „monet legionowych”, uzupełniając napis rewersowy, który przywoły-
wał jedną z jednostek armii rzymskiej — legio II Italica, utworzoną niegdyś 
za rządów Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa. To ich wspólny pryncypat 
miał dać — zdaniem C. Dulière — asumpt do wyboru owego charaktery-
stycznego wyróżnika oddziału40. Wilczyca oraz dziecięcy Romulus i Remus 
znaleźli się także w ikonografii bitych w Rzymie i w mennicach na Wscho-
dzie antoninianów i denarów Galliena, typu AETERNITAS AVG(usti)41. Iden-
tyczne połączenie napisu i elementów graficznych odnajdujemy na antoni-
nianach Probusa, wyemitowanych w warsztatach w Siscii42. W tym samym 
ośrodku powstały dla niego także inne antoniniany, na których ów obraz 
towarzyszył dewizie ORIGINI AVG(usti), określającej rzymską „genealogię” 
cesarza, acz faktycznie wywodził się on z rejonu naddunajskiego Imperium 
Romanum43. Natomiast w Trypolisie wyemitowany został dla Probusa, wspo-
mniany już, aureus typu RESTITVTORI VRBIS, który przedstawia Romę sie-
dzącą na tarczy, z wiktoriolą i berłem44.

Nie jest to, oczywiście, pełny rejestr nawiązań „rocznicowych” w men-
nictwie cesarskim doby Antoninów i władców epoki kryzysu III wieku, ale 
rejestr taki, który w stopniu wystarczającym pozwala uchwycić charakte-
rystyczne rysy propagandy imperialnej w tym jej aspekcie. W traktowanej 
globalnie, pokazano w niej skromne początki Rzymu (wilczyca i bliźnięta), 

 36 RIC 4/3, Phil. I, nr 12—25, 86, 157—164; RIC 4/3, Phil. II, nr 224—225, 244; RIC 4/3, Ota-
cilia Severa, nr 116—118, 199—202. Motywy obecne w mennictwie późniejszym — np. RIC 4/3, 
Host. nr 199, 205; RIC 4/3, Herennia Etruscilla, nr 67; BLAND, AMANDRY 1992, s. 336; RIC 4/3, 
Treb. Gall., nr 90—91; RIC 4/3, Vol., nr 222, 235—236. Zob. też aureusy z Emezy — RIC 4/3, 
Uranius Antoninus, nr 7: SAECVLARES AVGG, cippus z napisem COS I.
 37 GNECCHI 2, Adr., nr 13; GNECCHI 3, Adr., nr 157; RIC 2, Hadr., nr 192—193; STRACK 2, nr 145, 
194—195, 439, 577a.
 38 GNECCHI 2, Ant. P., nr 27; RIC 3, Ant. P., nr 42a, 94—96, 603, 630—634, 648—650, 718, 734—
735, 788, 997, 986, 1060; STRACK 3, nr 72—74, 588a, 872—879, 895—897, 943—945, 1150.
 39 GNECCHI 3, Sal., nr 6; GÖBL, nr 866. Z osobą Waleriana juniora wiążą go: GÖBL 1951, s. 29; 
ZACCARIA 1978, s. 106, 112; z osobą Salonina — DULIÈRE 1979, s. 173; TOYNBEE 1986, s. 163, 201; 
MIKOCKI 1997, s. 164.
 40 RIC 5/1, Gall. JR, nr 329—330; GÖBL 2000, nr 991A—993; DULIÈRE 1979, s. 248.
 41 RIC 5/1, Gall. SR, nr 349, 628, 677; GÖBL 2000, nr 1526, 1628. Motyw taki zdobi też anto-
niniany Klaudiusza II Gockiego, P M TR PO P P — SCHMITT, PRIEUR 2004, nr 3219.
 42 RIC 5/2, Pr., nr 638—640; ALFÖLDI 1937—1938, tab. V—VI, nr 10—13. Por. BASTIEN 1976, s. 173, 
przypis 7. Identycznie na antoninianach Aureliana, AETERNITAS AVG, z Kyzikos — RIC 5/1, 
Aurel., nr 326; GÖBL 1993, nr 303. Por. MANNS 1939, s. 18; WATSON 1999, s. 185; ESTIOT 2004, s. 107.
 43 RIC 5/2, Pr., nr 701—703; ALFÖLDI 1937—1938, pl. 20, nr 40.
 44 RIC 5/2, Pr., nr 926.
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trojańską — nobilitującą genealogię Rzymian (motyw Eneasza), rozmach 
igrzysk związanych ze świętami rocznicowymi (egzotyczna fauna), a te trzy 
wątki, ale również inne, splata idea Roma aeterna. Ta bowiem — powtórz-
my — była obecna w mennictwie wszystkich wymienionych tu władców, na 
których rządy przypadały obchody rocznic założenia Miasta. W propagan-
dzie traktowanej na ich użytek indywidualnie owo wrażenie różnorodności 
mimo wszystko się gubi. Złudna może być także impresja, że — w stosun-
ku do epoki Antoninów — w latach kryzysu III wieku, w efekcie korzysta-
nia oprócz znanych wcześniej motywów graficznych także z nowych legend, 
propaganda owa była bogatsza. Traktując motyw Romy/Miasta jako naczel-
ny, zauważamy, że te nowe legendy bynajmniej go nie ubarwiają, odnoszą 
się przecież głównie do władcy rzymskiego45. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że Roma aeterna pozostawała, czy raczej stała się, przede wszystkim 
konwencjonalnym mottem w propagandzie, którym, w jego transpozycji 
na wyobrażenia monetarne, słabo uwypuklono niekwestionowaną wszak 
wielkość Rzymu, zadowalając się na ogół wskazaniem jego cechy kapital-
nej: wieczności (aeternitas).

W przypadku innych emisji niekiedy jest inaczej, to znaczy wielkość 
Rzymu zostaje zauważona i podkreślona. W wyobrażeniach monetarnych 
uosobiona Roma wyposażana bywa w atrybuty, które łączą ją z wiecznoś-
cią, ale także z odradzaniem się: feniks46, oraz z pomyślnością: róg obfitości; 
określają jej zwierzchnią i suwerenną rolę: glob47, berło. Często związane są 
one z dziedziną militarną i ze zwycięstwem: pancerz, tarcza, włócznia, tro-
paeum, victoriola (rys. 23, rys. 39)48. W tym zakresie w mennictwie omawia-
nych dwóch epok zauważa się ważną cechę. Otóż w latach kryzysu wyraź-
nie zaznacza się mocniejszy akcent militarny w obrazowanej postaci Romy, 
o czym świadczy wyposażenie jej w wojenne akcesoria. Są one jej atrybuta-
mi również w mennictwie wcześniejszym, ale nie w skali typowej dla okresu 
kryzysu49. Zdarzają się wszakże w mennictwie obu epok takie przedstawie-

 45 Por. modyfikację formuły Roma aeterna na monetach z Antiochii: ROMAE AETERNAE AVG 
— RIC 4/3, Herennia Etruscilla, nr 66; RIC 4/3, Host., nr 197; RIC 4/3, Vol., nr 234.
 46 Wyjątkowa prezentacja w mennictwie Emiliana — RIC 4/3, Aem., nr 9, 38, 49—50. Por. 
MATTINGLY 1946, s. 44; CHRISTOL 1976, s. 82—96. W tekstach dawnych autorów feniks nie jest 
związany z Imperium Romanum, chociaż np. PLIN., nat. X 3—5, informuje o rozpowszechnianiu 
się legendy w świecie rzymskim, czego dowodzi też wzmianka STAT., silv. II 4, 36—37, z kolei 
MART., epigr. V 7, 1—4, czyni porównanie z Miastem, natomiast TAC., ann. VI 28, 1—6; SOL. 33, 
11—14, przekazują encyklopedyczną wiedzę o feniksie.
 47 SCHLACHTER 1927, s. 88—89.
 48 Por. systematyzacje wyobrażeń Romy w mennictwie: VERMEULE 1959, s. 29—62; GNECCHI 
1978, s. 21; SCHMIDT-DICK 2002, s. 96—103.
 49 Zob. np. monety Antonina Piusa, Lucjusza Werusa i Galliena: CHRISTOL 1973, s. 471—472; 
MEISSONNIER 1990, s. 831—832; RÉMY, COTTE, AMANDRY 2002, s. 1116. O wspomnianych przemia-
nach por. SCOTT RYBERG 1955, s. 97—98, 146—147; VERMEULE 1959, s. 37, 41. K.W. HARL (1987, 
s. 73) zwraca uwagę na podobną ewolucję wizerunku Romy na monetach autonomicznych, od 
końca II w. upowszechnia się typ Romy, która jest the bearer of victory.
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… nia, które dzięki odpowiednim symbolom graficznym wyraźnie wiążą Romę 
z ideą zwycięstwa nad obcymi i w ten sposób uwypuklają jej światową wiel-
kość — nieobecną w takim jej wymiarze w modelach omawianych wcześ-
niej. W mennictwie Antoninów takie ujęcia charakterystyczne były przede 
wszystkim dla „cesarzy walczących”: Trajana, Marka Aureliusza i Lucjusza 
Werusa. Dla pierwszego z nich wyemitowane zostały sesterce, dupondiusy, 
asy, co prawda z mało interesującymi legendami, ale za to z barwną i waż-
ną ikonografią. Tu cesarz demonstruje Romie wiktoriolę, czasem obok wy-
obrażony jest jeniec (rys. 13); władca stoi naprzeciw Romy, towarzyszy im 
klęcząca kobieta, która personifikuje Dację; albo Dak klęczy u stóp Romy, 
trzymającej wiktoriolę i włócznię50. Podobnie na brązowych medalionach Mar-
ka Aureliusza wyobrażony został władca pokazujący wiktoriolę Romie (rys. 
41)51, a na innych, typu ROMA, przedstawiono Romę, siedzącą obok bogini 
Wiktorii, oraz tropaeum52. W wyobrażeniach emisji Lucjusza Werusa widnieje 
— na brązowych medalionach — siedząca Roma, której głowę wieńczy bo-
gini Zwycięstwa, obok zaś stoi cesarz z gałązką oliwną (rys. 50), albo też — 
na rewersach aureusów, denarów, sesterców, dupondiusów — Roma, która 
idzie, niosąc wiktoriolę i trofeum53. W mennictwie okresu kryzysu III wieku 
natomiast symptomem takich rozwinięć ideologicznych były sceny demon-
strowania przez Romę, siedzącą na tarczy, z włócznią w ręku, wiktorioli cesa-
rzowi, zachowane na emisjach typu ROMAE AETERNAE. Taki pomysł znalazł 
odzwierciedlenie w mennictwie Galliena, na jego antoninianach z Samosa-
ty i Antiochii, także na monetach cesarzowej Saloniny54, a następnie w men-
nictwie Aureliana, na antoninianach z Mediolanu i „mennicy bałkańskiej”55, 
oraz Probusa, na jego antoninianach z Ticinum56. Innym znakiem propagan-
dy epoki kryzysu III wieku, wyraźniej łączącym Romę z ideą zwycięstwa, 
było umieszczanie jej sylwetki w ikonografii monet lansujących ten właśnie 
temat. Wymienić tu można brązowe medaliony Filipa Araba, typu VICTO-
RIAE AVGVSTORVM. Pokazano na nich kwadrygę, w której jadą obaj Fili-
powie, obok koni ciągnących wóz stoją dwie postacie; według interpretacji 

 50 TR P VII IMP IIII COS V P P S C, TR P VII IMP IIII COS IIII DES V P P S C, SPQR OPTIMO PRIN-
CIPI S C — RIC 2, Tr., nr 448—449, 451—453, 485—488; STRACK 1, nr 353, 371. Por. BELLONI 1974, 
s. 1104—1105; OBERLÄNDER 1998, s. 175.
 51 IMP VIII COS III — GNECCHI 2, M. Aur., nr 18; SZAIVERT, nr 1066.
 52 GNECCHI 2, M. Aur., nr 29.
 53 COS III — GNECCHI 2, L. Ver., nr 8; SZAIVERT, nr 1047; TR P V IMP II COS II (S C) — RIC 3, 
L. Ver., nr 535—537, 1424—1425; SZAIVERT, nr 103—104.
 54 RIC 5/1, Gall. JR, nr 449; RIC 5/1, Salonina, JR of Gall., nr 62, 67; GÖBL 2000, nr 1605, 1701. 
Por. PONCELET 1989, s. 94—95.
 55 RIC 5/1, Aurel., nr 142, 405; GÖBL 1993, nr 52, 64, 65, 274. W sprawie lokalizacji „mennicy 
bałkańskiej” ostatnio S. ESTIOT (2004, s. 94—96) sugeruje, że mieściła się w Salonie lub Naronie; 
inaczej R. GÖBL (1993, s. 60—62), który uważa, że mennica polowa przekształciła się w menni-
cę stacjonarną w Bizancjum.
 56 RIC 5/2, Pr., nr 407. Por. HÖLSCHER 1967, s. 27.
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H. Dressela jedną z nich jest Roma57. Z kolei w imieniu Postumusa wyemi-
towano w Galii antoniniany typu VICTORIA POSTVMI AVG(usti), w ich iko-
nografii Roma zasiada na sella, obok tarczy, z wiktoriolą i berłem w ręku58. 
Natomiast w imieniu Probusa powstały w Rzymie aureusy typu VICT(oria) 
PROBI AVG(usti), na których siedząca Roma pokazuje wiktoriolę cesarzowi, 
za nim stoi żołnierz ze sztandarem59.

Przenikanie się różnych wymiarów Romy pojmowanej w sensie politycz-
no-geograficznym i w sensie abstrakcyjnym obrazują wyobrażenia na mone-
tach odnoszących się do ceremonii adventus, czyli uroczystego wejścia władcy 
do Miasta. Praktyczny wymiar uroczystości każe sytuować owe przedstawie-
nia w płaszczyźnie realnej, okazuje się jednak, że niejednokrotnie w propa-
gandzie imperialnej ustępował on bardziej oderwanej od rzeczywistości ka-
tegorii. Cesarz, owszem, wkracza do konkretnego miasta, ale moment ten 
uchwycony w propagandzie imperialnej jest obudowany systemem gestów 
i znaków, które transponują owo wejście w wymiar idealny. Już „kanonicz-
ne” przedstawienie adventus w ikonografii monetarnej, to, które ustaliło się 
w II-III wieku, nosi znamiona procesu ideologizacji działania władcy. Wystę-
puje on jako jeździec, prawicę unosi w charakterystycznym geście pozdro-
wienia. H.P. L’Orange stwierdza, że gest wyciągniętej ręki ma wymiar cha-
ryzmatyczny; to pochodzenia wschodniego znak kosmokratora, znak, który 
znamionuje jednocześnie moc władcy i zapowiada jego opiekę tym, do któ-
rych przybywa, to „the huge hand of power”60. S. Benoist sądzi, że ten gest 
w wyobrażeniach monet wystarczy, by rozpoznać — właśnie jako adventus 
— przedstawianą scenę61. Bywał on umieszczany i na rewersach anepigra-
ficznych62, i obok legendy z zapisem cesarskiej tytulatury63. Dopiero jednak 
na aureusach z przełomu 175/176 roku powstałych dla Kommodusa z oka-
zji jego powrotu do Rzymu ze Wschodu takie wyobrażenie zyska tłumacze-
nie: ADVENTVS CAES(aris)64.

Inne modele ikonograficzne monet z grupy adventus koegzystencję tych 
dwóch pierwiastków, rzeczywistego i symbolicznego, demonstrują w jesz-

 57 DRESSEL 1973, s. 241—242, nr 137; GNECCHI 2, Fil. I, Otacilia e Fil. II, nr 17.
 58 HOLLARD 1994b, s. 768—771.
 59 RIC 5/2, Pr., nr 140.
 60 L’ORANGE 1953, s. 139—170. R. BRILLIANT (1963, s. 47—48) odnajduje taki model już na mo-
netach z Tarentu z III w. p.n.e.; modelem zmodyfikowanym posłużono się w mennictwie wład-
ców rzymskich.
 61 BENOIST 1999, s. 169—170.
 62 Zob. np. monety Hadriana — RIC 2, Hadr., nr 293; STRACK 2, nr 290; Marka Aureliusza i Lu-
cjusza Werusa — GNECCHI 2, M. Aur., nr 88; GNECCHI 2, L. Ver., nr 36; SZAIVERT, nr 1003—1004.
 63 Zob. np. monety Hadriana — RIC 2, Hadr., nr 186—188, 204—205, 515, 717; STRACK 2, 
nr 146, 148—150, 215, 329—332, 831; Marka Aureliusza — RIC 3, M. Aur., nr 281, 295; SZAIVERT, 
nr 243, 264; w III w. np. monety Gordiana III — RIC 4/3, Gord., nr 50A, 80—81, 138, 295.
 64 RIC 3, Comm. under M. Aur., nr 604; SZAIVERT, nr 334. Wcześniej, za rządów Nerona, le-
gendę zawierającą pojęcie adventus umieszczono na monetach lokalnych z Koryntu i Patras — 
RPC 1, nr 1203—1204, 1264—1274; DUFRAIGNE 1994, s. 43, 51—52; BENOIST 2005, s. 58.
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… cze wyższym stopniu. Dla Trajana powstały w Rzymie emisje, których le-
genda rewersowa głosiła (po raz pierwszy na emisjach imperialnych) te-
mat adventus Augusti. Były to srebrne i brązowe medaliony typu S(enatus) 
P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPT(imo) PRINCIPI ADVENTVS AVG(usti), cechu-
jące się też oryginalną ikonografią — cesarz jedzie konno z włócznią, przed 
nim Felicitas otwiera pochód, a zamykają go trzej żołnierze podążający pie-
szo (rys. 1)65. Scena ta obrazuje zatem powrót do Miasta z wyprawy wojen-
nej, w tym przypadku z drugiej wojny dackiej, nadto daje wyraz przeko-
naniu, że jest to powrót pomyślny. To tylko jedno z przedstawień adventus 
w propagandzie Trajana. W sztuce monumentalnej akcent padał na związki 
między cesarzem i prastarymi instytucjami oraz na boską aprobatę jego wła-
dzy. Pokazują to w kilku ujęciach reliefy z łuku tryumfalnego wzniesionego 
w Benewencie, odnoszące się do pierwszego wejścia cesarza w 99 roku albo 
do adventus ze 107 roku. Senatorzy, ekwici i plebejusze są widzami przyby-
cia władcy, ale niekiedy pojawiają się także postacie symbolizujące Geniu-
sza Senatu, populus Romanus lub Italię, są również bóstwa: Herkules, Liber 
Pater, Ceres, Roma, architektoniczne tło tworzą porta triumphalis albo świą-
tynie, może świątynia Fortuna Redux albo Marsa (il. 5—6)66. Podobnie Wiel-
ki Fryz Trajana, wbudowany w łuk Konstantyna w Rzymie, pokazuje adven-
tus: cesarz, przed nim Virtus, wieńcząca go Wiktoria, w otoczeniu liktorzy 
i wojskowi (il. 8)67. Scena ta odnosi się do powrotu z drugiej wojny dackiej 
i adventus, który poprzedzał tryumf dacki. Przedstawienia owe przypomina-
ją — w swym realistycznym wymiarze — opis adventus z 99 roku dokonany 
przez Pliniusza Młodszego. Właśnie w tym opisie wzmiankowane są i po-
witanie z senatorami, i lud radosny, i orszak liktorów, i eskorta żołnierzy68. 
Monety będą, oczywiście, upraszczały schemat przedstawienia wejścia ce-
sarza do Miasta, ale sądzić wypadnie, że w kontekście tych zdarzeń i skoja-
rzeń mieszczą się na przykład wyobrażenie cesarza obok Geniusza Senatu, 
trzymających wspólnie glob, w ikonografii srebrnego medalionu typu PRO-

 65 GNECCHI 1, Tr., s. 44, nr 1; GNECCHI 2, Tr., nr 1; STRACK 1, nr 118 i s. 130—131; por. DUFRAI-
GNE 1994, s. 52: 106 r.
 66 DUFRAIGNE 1994, s. 47—49; por. SIMON 1981, s. 9—10 (107 r.). Są trzy sceny adventus: na fo-
rum przed Kurią personifikacje Genius Senatus, Genius ordo equester i Genius populi Romani, 
naprzeciw nich cesarz; władca w towarzystwie liktorów przed bramą (to raczej nie porta triumpha-
lis — cesarz pieszo) podaje dłoń Geniuszowi Senatu, przed nim prefekt miasta; cesarz w stroju 
cywilnym, obok postać w pancerzu i paludamentum (Hadrian?), konsulowie, bogini Roma albo 
Italia oraz Geniusz Senatu i Geniusz Ludu Rzymskiego, w tle świątynia Marsa, inne bóstwa — 
Herkules, Liber Pater, Ceres, Jowisz. Ta ostatnia scena (relief pośmiertny?) interpretowana jest 
różnie; G. KOEPPEL (1969, s. 161—170): uświetnienie powrotu z wyprawy dackiej i adventus po-
przedzający tryumf; P. VEYNE (1960, s. 181—219): metafora adventus przekształconego w apo-
teozę władcy, Hadrian występuje jako sukcesor Trajana; podobnie S. BENOIST (2005, s. 70—71, 
99—101).
 67 KOEPPEL 1969, s. 158—161; IDEM 1982a, s. 517—518; IDEM 1985, s. 173—175. Por. inną iden-
tyfikację (Roma): HAMBERG 1945, s. 56—63; SCOTT RYBERG 1967, s. 69—70.
 68 PLIN., paneg. 22—24. O nadziejach wiązanych z powrotem władcy i o jego oczekiwaniu 
w Rzymie zob. PLIN., epist. X 10, 2; III 7, 6; MART., epigr. X 7, 8—9; szerzej: BENOIST 2005, s. 66—71.
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VIDENTIA SENATVS69, oraz przedstawienie jeźdźca z włócznią na rewer-
sach sesterców typu TR(ibunicia) POT(estate) CO(n)S(ul) III P(ater) P(atriae) 
S(enatus) C(onsulto)70. W porównaniu z wyobrażeniami w sztuce monumen-
talnej program numizmatycznych odzwierciedleń adventus Trajana jest skrom-
ny, ale wystarczająco naświetla pojmowanie Rzymu jako centralnego miej-
sca w strukturze administracyjno-politycznej Imperium Romanum. Ważne 
znaczenie ma tu także „identyfikacja” władcy w Mieście w kontekście rela-
cji princeps — populus oraz princeps — senatus. Do tej kwestii powrócę w dal-
szej partii niniejszego opracowania.

W polityce Hadriana widać — także ukazane w propagandzie mone-
tarnej — dążenie do zachowania stanu równowagi między pozycją Rzymu 
i innych ośrodków czy krain, które w czasie swych podróży cesarz wizy-
tował, a które zostało odzwierciedlone w omówionej wcześniej serii monet 
„regionalnych” z grupy tematycznej adventus. Wyjątkowość czy co najmniej 
ważność Romy poświadcza wszak jej wywyższenie w polityce i propagan-
dzie Hadriana — mimo realnego oddalenia władcy od Miasta, co wynikało 
z dalekich podróży, a także z pobytu w Tibur, ten właśnie cesarz uhonoro-
wał Romę epitetem aeterna i doprowadził do ukonstytuowania jej kultu w sa-
mym Rzymie. On również obdarzył ją, co poświadczają jego denary i ses-
terce z ostatnich lat rządów, przydomkiem felix. W ikonografii tych monet 
pokazano ją albo siedzącą na sella z gałązką oliwną, wiktoriolą, berłem bądź 
włócznią w dłoniach, albo utrwalono barwniejsze jej wyobrażenie utrzymane 
w „scenerii militarnej”: siedliskiem Romy są tarcze, za nią stoi bogini Wikto-
ria, obok wznosi się tropaeum (fot. 8, rys. 21)71. Z pewnością rację ma N. Mé-
thy, która podkreślając oryginalność formuły Roma felix, widzi w niej rów-
noległe dopełnienie tej istoty Romy, którą jest jej aeternitas. Dwie są zatem 
główne jakości Romie przypisane: aeternitas i felicitas, ale to charyzma władcy 
rzymskiego — jak przekonuje badaczka — stanowi gwarancję ich istnienia 
i trwania Romy72. Doniosłość tego pomysłu zdradzają już wczesne monety 
Hadriana odnoszące się do jego pierwszego adventus, sesterce i dupondiusy 
typu ADVENTVS AVG(usti) PONT(ifex) MAX(imus) TR(ibunicia) POT(estate) 
CO(n)S(ul) II S(enatus) C(onsulto) ze 118 roku73, a o stałości owego pomysłu 
w propagandzie świadczą późniejsze aureusy, denary, sesterce, dupondiu-
sy lub asy z lat 134—138, typu ADVENTVS AVG(usti) (Senatus Consulto)74. 
Na emisjach tych pokazano cesarza i Romę, którzy podają sobie prawice, 

 69 GNECCHI 1, Tr., s. 44, nr 2; por. BÉRANGER 1975a, s. 417.
 70 RIC 2, Tr., nr 418; STRACK 1, nr 330.
 71 GNECCHI 3, Adr., nr 78; STRACK 2, nr 262, 348—349, 461, *64; RIC 2, Hadr., nr 220, 264, 369. 
Por. aureusy, denary i monety brązowe Kommodusa głoszące ideę Romae felici, Roma siedzi 
na sella z wiktoriolą, berłem lub włócznią — RIC 3, Comm., nr 224—224a, 228, 583; SZAIVERT, 
nr 817—818.
 72 MÉTHY 1999, s. 114—135, 142—146. Por. PICARD 1957, s. 420—421.
 73 RIC 2, Hadr., nr 547, 554.
 74 Ibidem, nr 224—227, 740—741, 793—794; STRACK 2, nr 217, 221, 637—643.
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… Roma niekiedy siedzi — to podkreśla jej status i rangę, ale władca występu-
je jako jej partner, co zdradzają proporcje ich sylwetek i ów łączący je gest. 
Warto zaznaczyć, że żadna z personifikacji „prowincji” w mennictwie Ha-
driana nie jest pokazana w takim geście dextrarum iunctio, jak w przypad-
ku przedstawienia Romy na monetach z grupy adventus. Wspomnieć można 
również o istnieniu podobnego reliefu, odnoszącego się do wejścia cesarza 
do Miasta w 118 roku. Bogini Roma podaje glob Hadrianowi, odzianemu 
w togę, za nimi ukazani są Geniusz Senatu, Geniusz Ludu Rzymskiego, tak-
że postać cesarskiego poprzednika — Trajana (?), w tle widnieją znaki woj-
skowe75. Łączą się w tym przedstawieniu różne wątki: „desygnacji” Hadria-
na przez Trajana, wkroczenia do Rzymu po zwycięskiej kampanii wojennej 
przeciw Sarmatom i Roksolanom oraz uznania władcy przez Romę.

W propagandzie monetarnej Marka Aureliusza, opartej na wypracowa-
nych już wzorach, czyli wielofiguralnej scenie adventus, zauważono wejście 
do Rzymu cesarza zwycięzcy, łącząc tym samym tematy: adventus i święto-
wanie wiktorii militarnej. Brązowe medaliony z przełomu 172/173 roku, typu 
ADVENTVS AVG(usti) IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III, prezentują cesarza w stro-
ju wojskowym, w pancerzu, z włócznią i trofeum, który kroczy poprzedza-
ny przez signiferi, idąca za nim Wiktoria „koronuje” go, z tyłu wznoszą się 
świątynia Fortuna Redux (H. Dressel, Ferdinando Castagnoli) lub świątynia 
Jowisza Kapitolińskiego (F. Gnecchi), na pierwszym planie — ołtarz (rys. 
42)76. Interesujące jest to, że w formie podobnej alegorii adventus pokazany 
został w płaskorzeźbie Marka Aureliusza na łuku Konstantyna. W przed-
stawieniu tym, powstałym po walkach z Kwadami, Germanami i sarmacki-
mi Jazygami, w którym upamiętniono powrót cesarza ze Wschodu w 176 
roku, przed świątynią Fortuna Redux i porta triumphalis ukazany jest cesarz 
w paludamentum, acz bez pancerza, stoi on w towarzystwie zbrojnego we 
włócznię i w tarczę boga wojny Marsa oraz postaci kobiecej, którą jest Vir-
tus (albo Dea Roma), powyżej unosi się, trzymając girlandę, bogini Wiktoria, 
w tle widać uosobioną Felicitas i jeszcze jedną postać kobiecą (il. 18)77. Mo-
ment powrotu ze Wschodu pokazują też rewersy brązowych medalionów 
Marka Aureliusza, z przełomu roku 175/176, typu IMP(erator) VIII CO(n)
S(ul) III, na nich władca wojownik, noszący włócznię, pokazuje wiktoriolę 
Romie, siedzącej na pancerzu i tarczy78. Te wyobrażenia, również ze wska-

 75 KOEPPEL 1969, s. 156—158; TURCAN 1995, s. 177—178.
 76 GNECCHI 2, M. Aur., nr 2; SZAIVERT, nr 1054; DRESSEL 1973, s. 81—87, nr 43. Por. ZWIKKER 
1941, s. 135—136; CASTAGNOLI 1943—1945, s. 137—140; DUFRAIGNE 1994, s. 55—56.
 77 Druga postać kobieca identyfikowana jest np. jako Aeternitas, Pietas lub diva Faustina. 
Por. analizy treści reliefu: AYMARD 1950, s. 71—76; RUYSSCHAERT 1962—1963b, s. 112—113; KOEP-
PEL 1969, s. 148—152; IDEM 1986, s. 70—72; MAGGI 1993, s. 86—87; MOINE 2000, s. 91—101. Zob. 
także HAMBERG 1945, s. 80—81 (identyfikacja centralnych postaci: cesarz, Mars i Dea Roma); 
SCOTT RYBERG 1967, s. 66—71; GORDON 1983, s. 23—25; HANNESTAD 1986, s. 232—233; HÖLSCHER 
1993, s. 97.
 78 GNECCHI 2, M. Aur., nr 18; SZAIVERT, nr 1066.
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zanych wcześniejszych medalionów, a także z panneau z łuku Konstanty-
na, łączy to, że wszystkie są ujęciami antycypującymi święto, jego teatrem 
będzie Rzym, będzie ono uświetniało odniesione wcześniej zwycięstwa; ce-
sarz przecież nie odwiedził stolicy między 169 a 176 rokiem79. Jednoczą się 
w tych przedstawieniach różne aspekty Romy. Obecna jest jako personifika-
cja albo tkwi w skojarzeniach wywołanych elementami architektury. Zawsze 
jednak jest to Urbs — w jej rzeczywistym wymiarze. Pozostawała ona cen-
tralnym miejscem, do którego powraca zwycięski władca. Zarazem widocz-
ny jest jej inny metaforyczny aspekt: pozostawanie ucieleśnieniem sił, dla 
których on walczył.

Na tle tych prezentacji w mennictwie Marka Aureliusza mało ciekawie 
przedstawiają się wyobrażenia na emisjach Kommodusa, ostatniego repre-
zentanta dynastii Antoninów. Jego powrót do Rzymu z frontu germańskie-
go w 180 roku szeroko opisuje w swej historii Herodian. Informuje o po-
witaniu władcy przez senat i mieszkańców miasta, którzy tłumnie wylegli 
mu naprzeciw, i o ofiarach złożonych Jowiszowi oraz innym bogom. Czyni 
również wzmianki o wielkich oczekiwaniach i nadziejach wiązanych z oso-
bą młodego Kommodusa80. Wszelako na sestercach z grupy adventus, wybi-
tych w związku z tym wydarzeniem, jedynie powtórzono motyw jeźdźca, 
który znalazł się już na wspomnianych wcześniej jego aureusach81. Uposta-
ciowana Roma nie jest tu obecna.

Obraz cesarza przybywającego konno, z berłem lub włócznią w jed-
nej ręce i z drugą ręką uniesioną w geście pozdrowienia albo powitania, 
był popularny również na monetach propagujących wątek adventus Augusti 
w latach kryzysu III wieku. Zamieszczono taki motyw na aureusach Gor-
diana III, denarach i antoninianach Filipa Araba, aureusach i antoninianach 
Trajana Decjusza, aureusach Treboniana Galla, aureusach i antoninianach 
Galliena, antoninianach Klaudiusza II Gockiego, srebrnych kwinarach cesa-
rza Tacyta82. W niektórych przypadkach ów podstawowy wariant zyskiwał 
dopełnienie w postaci bogini Zwycięstwa. Nie ma już wtedy żadnych wąt-
pliwości, że oto wkracza do Miasta cesarz zwycięzca. Niekiedy natomiast 
ikonografię uzupełniano sylwetką jeńca. Ten element wywołuje jeszcze jed-
no symptomatyczne rozwinięcie tematu adventus — wtedy ewidentnie jest to 
powrót zwycięzcy, który pogromił barbarzyńców. Tak więc bogini Wiktoria 
poprzedzała, krocząc z wieńcem zwycięstwa i gałązką palmową, jadących 
dwóch władców — na brązowych medalionach Filipa Araba i Filipa juniora83, 

 79 Por. CASS. DIO LXXI 32, 1; DOBIÁŠ 1932, s. 156—158; HALFMANN 1986, s. 213.
 80 HDN. I 7, 2—6. Por. DUFRAIGNE 1994, s. 56—57, 154, 176; LEHNEN 1997, s. 143; BENOIST 2005, s. 90.
 81 ADVENTVS AVG IMP IIII COS II P P S C — RIC 3, Comm., nr 294; SZAIVERT, nr 471.
 82 RIC 4/3, Gord., nr 247; RIC 4/3, Phil. I, nr 26, 165; RIC 4/3, Tr. D., nr 1, 11; RIC 4/3, 
Treb. Gall., nr 14; RIC 5/1, Gall. SR, nr 22, 158; RIC 5/1, Cl. Got., nr 13; BRENOT, CHRISTOL 1985, 
s. 613—614. Na temat monet Gordiana III por. LORIOT 1971, s. 18—19.
 83 GNECCHI 1, Fil. I e Otacilia, s. 49, nr 1; GNECCHI 2, Fil. I e Fil. II, nr 2; GNECCHI 3, Fil. I e Fil. 
II, nr 8. 
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… Treboniana Galla i Woluzjana84. Popularne było takie wyobrażenie w latach 
współrządów Waleriana I i Galliena, kiedy owymi przybywającymi do Mia-
sta władcami byli pokazani w ikonografii na rewersach reprezentanci rodu 
Licinii, którzy jadą konno — w dwóch lub trzech — za Wiktorią, a towa-
rzyszą im żołnierze, czasem jeńcy barbarzyńscy85. Tak samo — sylwetkami 
bogini Zwycięstwa i zbrojnych — wzbogacone zostały wyobrażenia na re-
wersach brązowych medalionów Klaudiusza II Gockiego86. Na medalionach 
Tacyta utrwalono wariant z Wiktorią poprzedzającą orszak, niekiedy za nią 
podąża tylko cesarz, niekiedy zaś i wojskowi87. Kopią rewersów medalio-
nów Tacyta jest obraz Wiktorii, cesarza i żołnierzy, widniejący na medalio-
nach Probusa, który w jego propagandzie monetarnej wykorzystano dwu-
krotnie: w 277 i 281 roku, kiedy władca wizytował stolicę (rys. 109)88. Z kolei 
srebrne kwinary Probusa pokazują boginię Wiktorię, za którą cesarz jedzie 
konno89. Na aureusach i antoninianach wyemitowanych w Rzymie, typów 
ADVENTVS AVG(usti) i ADVENTVS PROBI AVG(usti), pokazano cesarza jadą-
cego konno, a obok — jeńców (fot. 19)90. Taki pomysł znany był już w propa-
gandzie Aureliana, podjęto go na antoninianach wypuszczonych w Rzymie 
w 273 roku, anonsujących przyszły cesarski adventus91. W podobnym klima-
cie ideologicznym, acz bez tak mocno podkreślonego motywu zwycięża-
nia, powstały wyobrażenia ograniczone do sylwetki cesarza jadącego konno 
i żołnierzy, jak na przykład na brązowych medalionach Aureliana, typu AD-
VENTVS AVG(usti)92. W jeszcze inny sposób zmodyfikowano schemat podsta-
wowy na brązowych medalionach Treboniana Galla i Woluzjana, typu AD-
VENTVS AVGG (rys. 77)93. Tu dwaj władcy przybywają konno, jeden z nich 
trzyma włócznię, a taki jego gest zwiastuje nadejście wojownika.

 84 RIC 4/3, Treb. Gall., nr 15; RIC 4/3, Treb. Gall. and Vol., nr 128; GNECCHI 2, Treb. Gall., nr 1; 
GNECCHI 2, Treb. Gall. e Vol., nr 2; GNECCHI 2, Vol., nr 1; GNECCHI 3, Treb. Gall. e Vol., nr 8.
 85 GNECCHI 2, Val. I e Gall., nr 2—3; GNECCHI 2, Gall., nr 4—6; GNECCHI 2, Gall. e Sal., nr 2; 
GNECCHI 3, Val. I e Gall., nr 5; GNECCHI 3, Gall., nr 56; GNECCHI 3, Gall. e Salonina, nr 5; RIC 5/1, 
Val. I and Gall., nr 4; RIC 5/1, Gall. JR, nr 260; wariant z jeńcami: GNECCHI 1, Gall. e Sal., s. 55, 
nr 1; RIC 5/1, Gall. and Sal., nr 1. Błędnie P. DUFRAIGNE (1994, s. 70) w ikonografii na rewer-
sach dostrzega Galliena, Salonina i Waleriana juniora. Ci dwaj ostatni nie dostąpili jednocześ-
nie udziału we władzy, są to więc Walerian I, Gallien i Walerian junior, bądź też na miejscu 
ostatniego — Salonin. Zob. też GNECCHI 3, Fil. I e Otacilia, nr 3; inaczej — to emisja dla Gallie-
na i Saloniny: DRESSEL 1973, s. 266—267, nr 157.
 86 GNECCHI 2, Cl. Got., nr 1.
 87 GNECCHI 2, Tac., nr 3—4; GNECCHI 3, Tac., nr 20; DRESSEL 1973, s. 272—273, nr 164.
 88 277 r. — GNECCHI 2, Pr., nr 7; PINK 1955, nr 4 (mennica Siscia, 278 r.), ale zob. ESTIOT, GY-
SEN 2004, s. 73—78; IIDEM 2006, s. 239—240. 281 r. — GNECCHI 2, Pr., nr 6 i 9. O adventus Probu-
sa do Rzymu por. KREUCHER 2003, s. 137—138.
 89 RIC 5/2, Pr., nr 261.
 90 RIC 5/2, Pr., nr 133, 154—167; por. GNECCHI 3, Pr., nr 46, 65.
 91 RIC 5/1, Aurel., nr 42—43; GÖBL 1993, nr 108.
 92 GNECCHI 2, Aurel., nr 1.
 93 GNECCHI 2, Treb. Gall. e Vol., nr 1.
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Rozwiązania ikonograficzne, opisane wyżej, tematu adventus Augusti 
w mennictwie Antoninów i władców okresu kryzysu III wieku widnieją 
głównie na emisjach okolicznościowych (medaliony), których powstanie wy-
nikało z niecodziennych sytuacji. W szczegółach tych modeli graficznych do-
strzeżono wyjątkowość i wagę ceremonii wejścia. Detale, jakie mogły fak-
tycznie towarzyszyć wkroczeniu cesarza do Miasta, przeplatały się tu z jej 
elementami przenoszącymi wydźwięk zilustrowanej sceny w sferę irrealną. 
W mennictwie doby Antoninów, w którym widać zbieżność, a może nawet 
zależność wyobrażeń monetarnych od przedstawień sztuki monumentalnej, 
adventus jest spotkaniem władcy z upostaciowaną boginią Miasta, w podob-
nym sensie, w jakim ujmował rzecz Marcjalis, pisząc: „[…] lauru redimita 
comas et candida cultu Roma salutauit uoce manuque ducem”94. Adventus 
ten jest manifestacją wejścia do Rzymu wojownika zwycięzcy oraz nadej-
ściem stanu felicitas dla cesarza i w ogóle dla Rzymian. W mennictwie okre-
su kryzysu III wieku widać pewne zawężenie sensu ceremonii do jednego 
— militarnego — aspektu. Żadna postać w ikonografii monet z grupy adven-
tus nie uosabia Miasta. Nie ma przykładów władcy idącego pieszo, co moż-
na by nazwać cywilnym wejściem panującego do Rzymu. Najczęściej poka-
zywany jest orszak wkraczającego konno zwycięzcy — poprzedza go bogini 
Wiktoria, są również wojskowi oraz jeńcy — symbolizujący czy stanowiący 
podsumowanie okoliczności towarzyszących panowaniu, walka z barbarzyń-
cami bowiem stała się jednym z pierwszorzędnych zadań władcy. P. Dufrai-
gne określa więc tę praktykę przedstawiania adventus ukrytą formą tryumfu, 
nie jest to tryumf, ale adventus triomphal, który następuje po wiktorii i który 
jest przede wszystkim jej świętowaniem95. W takim ujęciu Rzym, mimo że 
nie ma do niego odniesień wprost w legendach i ikonografii monet, staje się 
w przekazie propagandy imperialnej miejscem, w którym dokonuje się ma-
nifestowanie mocy zwycięskiej cesarza, siły państwa rzymskiego i przewagi 
rzymskiej nad obcymi ludami. Takie rozumienie miejsca Miasta nad Tybrem 
widoczne jest w propagandzie imperialnej obu omawianych epok, aczkol-
wiek w mennictwie drugiej z nich demonstrowane jest w większym stopniu 
aniżeli w pierwszej. Wiązano bowiem nieustannie z Rzymem powrót cesa-
rza zwycięzcy, jak obrazują to słowa Nemezjana. Ten, pisząc już w osiem-
dziesiątych latach III wieku, wyraża nadzieję na wejście do Rzymu Karynu-
sa i Numeriana w glorii tryumfatorów: „Iam gaudia uota temporis impatiens 

 94 MART., epigr. VIII 65, 5—6.
 95 P. DUFRAIGNE (1994, s. 47—69) wydziela dwie formy adventus: cywilny i wojskowy, obie 
obecne były za Antoninów, w III w. — jedynie ta druga. W kwestii zbliżenia adventus i tryum-
fu por. VERSNEL 1970, s. 384—396. Adventus od epoki schyłkowej Republiki i w dobie Pryncy-
patu ewoluował w kierunku święta zwycięstwa i ukazywania przybywającego jako semper vic-
tor. Zob. np. opisy wejścia Marka Antoniusza i Oktawiana w 40 r. p.n.e. — CASS. DIO XLVIII 31, 
3; wejścia Witeliusza w 68 r. — TAC., hist. II 89, 1—2; wejścia Septymiusza Sewera w 193 r. — 
CASS. DIO LXXV 1, 3—5; HDN. II 14, 1—2; HA S 7, 1. Por. S. BENOIST (2005, s. 61—101) o etapach 
ewolucji adventus, od Trajana do Konstantyna Wielkiego narastają w nim akcenty militarne.
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… sensus spretorque morarum praesumit uideorque mihi iam cernere fratrum 
augustos habitus, Romam clarumque senatum et fidos ad bella duces et mili-
te multo agmina quis fortes animat deuotio mentes”96. Można tu wspomnieć 
potwierdzające ową tezę wyobrażenia na złotych medalionach powstałych 
w mennicy w Kolonii dla Waleriana I i Galliena. Zespół ten objął typy okre-
ślone legendami: ROMAE AETERNE (sic!), z popiersiem bogini Romy, ROMA 
REDVX, z upostaciowaną Romą, która towarzyszy jadącemu konno cesarzo-
wi, VIRTVS GALLIENI AVG(usti), z przedstawieniem o charakterze militar-
nym: cesarz konno, obok żołnierze, dwaj wrogowie poniżej97. Powtarza się 
imię Romy, będące mianem bogini, ale jednocześnie odnoszące się do Mia-
sta, do którego zapowiadany jest powrót władcy. Co interesujące, scena ad-
ventus, w swym kształcie niejako klasycznym w mennictwie okresu kryzy-
su III wieku, zdobi w tej serii monety należące do grupy tematycznej virtus, 
a powtarzające się miano Romy przenosi treść tych numizmatów — mimo ich 
wyemitowania w Kolonii w Germanii Dolnej — w sferę skojarzeń łączonych 
z Rzymem. W tym samym nurcie, to znaczy powrotu zwycięzcy do Miasta, 
utrzymane są także treści na późniejszych brązowych medalionach, wyemito-
wanych w panońskiej Siscii dla Floriana98 oraz dla Probusa99. Temat legendy 
rewersowej: reditus Augusti, połączony w nich został z obrazem Romy, która 
wręcza imperatorowi glob lub wiktoriolę. Wszelako słabiej wyeksponowano 
w propagandzie monetarnej to, że właśnie w Rzymie dopełnia się ceremonii 
tryumfu. Fakt ten mógł — wydaje się — służyć jako wręcz modelowa eks-
pozycja miejsca Romy/Miasta na mapie rzymskiego imperializmu i rozle-
głości przestrzennej władzy cesarskiej. Z uroczystościami tymi przecież wią-
zało się wznoszenie łuków tryumfalnych i posągów zwycięskich władców, 
te z kolei także dzięki swym dekoracjom dodatkowo manifestowały wiel-
kość i niezwyciężoność rzymską. Taki sens miało również demonstrowanie 
w czasie tryumfów simulacra gentium i reprezentantów pokonanych ludów 
barbarzyńskich. Doskonałych przykładów dostarczają w tym zakresie opisy 
pochodów tryumfalnych, urządzonych za czasów Galliena i Aureliana; tea-
trem tych uroczystości pozostawał Rzym100. Jednakże wyobrażenia na mo-
netach, i to nie tylko wymienionych władców, ale w ogóle wszystkich rzą-
dzących, których tryumfy zdecydowano się tak upamiętnić, koncentrowały 
się nie tyle na perspektywie przestrzeni, w jakiej święto się odbywa, ile na 
osobie cesarza, którego zwycięstwo stało się przyczyną fetowania.

 96 NEMES., cyn. 78—83.
 97 RIC 5/1, Val. I, nr 65; RIC 5/1, Gall. SR, nr 149; GNECCHI 1, Val. I, s. 51, nr 12; GNECCHI 1, 
Gall., s. 54, nr 31; GÖBL 2000, nr 895—897.
 98 RIC 5/1, Fl., nr 90—91; ALFÖLDI 1939—1940, pl. 4, nr 13; ESTIOT 2004, s. 93, 380—381.
 99 GNECCHI 3, Pr., nr 51; PINK 1955, nr 29.
 100 HA Gall. 8, 7; HA A 33, 4—34, 1. Zob. też inne przykłady, które podają i komentują: BIEŃ-
KOWSKI 1900, s. 13, 15; OSTROWSKI 1990, s. 44—46, 50; BRODERSEN 1995, s. 118—133; PARISI PRESICCE 
1999, s. 87—92; BEARD 2007, s. 107—141. Tryumf jako demonstrowanie osoby cesarza w prze-
strzeni miejskiej: BENOIST 2001a, s. 28—29; IDEM 2005, s. 195—272; BEARD 2003, s. 25—39.
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W wyobrażeniach monet z grupy adventus Augusti, powstałych w III wie-
ku, odzwierciedlone zostało także inne zjawisko typowe dla epoki kryzysu, 
związane z transformacją porządków w Imperium Romanum i awansem 
prowincji w jego życiu politycznym. Wielokrotnie bowiem pokazany jest 
cesarski adventus do innych niż Rzym miast państwa rzymskiego. W epoce 
Antoninów — przypomnijmy — motywy takie charakterystyczne były dla 
propagandy namonetnej Hadriana, który informował stosownymi emisjami 
o swych wizytach w wielu miejscowościach, krainach i prowincjach Cesar-
stwa Rzymskiego, ale w mennictwie innych władców należących do owej 
dynastii takich pomysłów brakuje. W III stuleciu natomiast temat adventus, 
chociaż bez uzupełnienia wskazującego wizytowane miejsce, zamieszczano 
jednak konsekwentnie także na produktach z cesarskich mennic prowincjo-
nalnych. W latach kryzysu III wieku bowiem obserwuje się, zwłaszcza dla 
drugiej jego połowy, zwiększenie liczby rezydencji cesarza, co ma niewąt-
pliwie związek z wędrówkami władcy, który musiał się przemieszczać, by 
dowodzić armią reńską, naddunajską lub syryjską. W itinerariach władców 
w III wieku wymienia się sporą grupę miejsc, które zapewne stanowiły cen-
tra dowodzenia, a wskazówki do ich geograficznego sytuowania daje lokali-
zacja mennic cesarskich i przebieg ważnych szlaków w państwie. Znaczącą 
rolę w tym względzie odgrywały na przykład Sirmium, Serdika, Siscia, Wi-
minacjum, Mediolan, Ticinum, Akwileja, Naissus, Antiochia101. Powstawały 
więc monety, które oznajmując adventus, nie tylko emitowano w mennicach 
innych niż mennica rzymska, ale także ich temat dotyczył wkroczenia wład-
cy do innego, niż polityczna stolica Imperium Romanum, miasta. Była to nie-
jako imitatio ceremonii wejścia do Rzymu, wejścia podobnego do tego, o któ-
rym odnośnie do sytuacji związanej z wyniesieniem Gordiana I w 238 roku 
i jego wkroczeniem z orszakiem cesarskim oraz z żołnierzami do Kartaginy 
informują autorzy antyczni. W ówczesnych okolicznościach miasto Kartagina 
stało się — według Herodiana — niemal zwierciadlanym odbiciem Rzymu102.

W propagandzie imperialnej adventus bywał niekiedy oderwany od re-
alnej ceremonii i faktycznego introitus, a zyskiwał wymiar symbolicznej pre-
zentacji konkretnego władcy w różnych prowincjonalnych punktach Cesar-
stwa Rzymskiego. W wyobrażeniach na monetach odnotowano na przykład 
wizytę cesarza we wschodnim ośrodku Antiochii — w tym ośrodku temat 
adventus podjęty został na antoninianach wypuszczonych w imieniu Fili-
pa Araba, Herenniusza Etruskusa, Hostyliana, Treboniana Galla i Woluzja-
na103, mimo iż jedynie pierwszy z nich faktycznie na Wschodzie przebywał. 

 101 Por. SALAMON 1975, s. 11—13; DUVAL 1997, s. 129—135. O siedzibach w Rzymie i miastach 
prowincjonalnych oraz o wędrówkach cesarzy: MILLAR 1984, s. 3—12, 18—28, 40—57; HALFMANN 
1986; np. o Akwilei: SOTINEL 2005, s. 10—15; o Antiochii: SARTRE 2001, s. 711—714.
 102 HDN. VII 6, 1—2. Por. HA Max. 14, 4; HA Gd. 9, 6; DUFRAIGNE 1994, s. 62—63, 165—166, 
198; MILES 2003, s. 135—144; HILALI 2007, s. 59. 
 103 RIC 4/3, Phil. I, nr 81; RIC 4/3, Her. Etr., nr 156; RIC 4/3, Host., nr 193; RIC 4/3, Treb. 
Gall., nr 79; RIC 4/3, Vol., nr 214, 224; zob. też RIC 4/3, Herennia Etruscilla, nr 62.
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… W przypadku pozostałych osób jest to wyłącznie symboliczna forma zapre-
zentowania rządzących, nie związana bynajmniej z ich pobytem w Antio-
chii, ale istotniejsza w kontekście szerzej wyzyskiwanej przez cesarzy rzym-
skich praktyki przybliżania ich wizerunku i osoby mieszkańcom Imperium 
Romanum104. W wielu wszak przypadkach emisje monetarne głoszące ad-
ventus do miast prowincjonalnych miały za podstawę autentyczne zdarze-
nia. Adventus do Mediolanu głoszą na przykład monety Trajana Decjusza, 
Galliena, Aureliana105, a do Ticinum — monety Karynusa106. Wejścia do re-
zydencji na terenie „państwa galijskiego”: do Kolonii i Trewiru (?), dotyczą 
stosowne emisje monetarne jego władców — Postumusa i Tetryka I107. Na 
wzór wyobrażania adventus do Rzymu, także w przypadkach upamiętnia-
nia tych wizyt — rzeczywistych lub symbolicznych — w prowincjonalnych 
miastach utrwalano niekiedy ich kontekst wojenny. Antoniniany Galliena, 
typu ADVENTVS AVG(usti), wyemitowane w prowincjonalnej mennicy w Si-
scii, pokazywały jeńca obok jeźdźca108. Inne jego antoniniany wizytę cesa-
rza w tym ośrodku upamiętniały oryginalnym napisem: BONVS AVENTVS 
(sic!) AVG(usti), będącym efektem kontaminacji pojęcia adventus i imienia 
bóstwa Bonus Eventus, który zilustrowano przedstawieniem jeźdźca na ko-
niu spiętym w galopie109. Jednakże to zwłaszcza w mennictwie Probusa wy-
mienić można wiele inicjatyw upamiętniających pochód cesarza zwycięzcy 
przez ziemie państwa rzymskiego. W wielu mennicach prowincjonalnych 
wypuszczone zostały monety głoszące temat adventus Augusti albo adventus 
Probi Augusti. W Kyzikos i Siscii powstały aureusy pokazujące cesarza, któ-
ry konno podąża za boginią Wiktorią, niosącą gałązkę palmową i wieniec 
zwycięstwa, przy czym obraz ten niekiedy wzbogacano sylwetkami żołnie-
rzy; w warsztatach menniczych w Kyzikos, Serdice, Siscii, Ticinum i Lug-
dunum wybito antoniniany, które pokazują władcę jadącego konno, poniżej 
niego — jeńców (rys. 110)110. W wersji zmodyfikowanej temat „tryumfalne-
go” adventus pojawił się w mennictwie ostatnich władców epoki kryzysu III 

 104 O rozpowszechnianiu obrazów cesarzy w różnych miastach Cesarstwa zob. np. HDN. V 5, 
6, VIII 6, 2; IGRR 03.481 = ILS 8870. Por. LEHNEN 1997, s. 307—309.
 105 Np. antoniniany Trajana Decjusza — RIC 4/3, Tr. D., nr 34; antoniniany Galliena — GÖBL 
2000, nr 937; złote medaliony Aureliana — ESTIOT 1991b, nr 9, 25—29, 40; EADEM 1999a, nr 25, 
44—48, 61; GÖBL 1993, nr 27, 53; por. RIC 5/1, Aurel., nr 8—9 (przypisane mennicy w Rzymie); 
GNECCHI 1, Aurel., s. 9, nr 1—2.
 106 GRICOURT 2000, s. 26—27 i nr 1552; por. RIC 5/2, Carin., nr 294 (Rzym).
 107 RIC 5/2, Post., nr 115, 191; BASTIEN 1967, nr 10—11; RIC 5/2, Tetr. I, nr 8; SCHULTE, Tetr. I, 
nr 41.
 108 RIC 5/1, Gall. SR, nr 551; ALFÖLDI 1931, s. 30, nr 13.
 109 GENEVIÈVE, HOLLARD 2004, s. 193—197. Wcześniej proponowana lekcja: [felix adven]TVS 
AVG(usti) — ALFÖLDI 1931, s. 14, nr 2; por. GÖBL 2000, nr 1432.
 110 RIC 5/2, Pr., nr 2, 19—20, 63—64, 582—584, 624—636, 836—837, 890, 903—904; PFLAUM 
1966, s. 4. W kwestii marszruty Probusa por. GYSEN 1995b, s. 137—151. Zob. też antoninian z Ti-
cinum głoszący ideę virtus Augusti, którego ikonografia ukazywała adventus — cesarza jadące-
go konno poprzedza Wiktoria — do Ticinum lub do pobliskiego Mediolanu: ESTIOT 2006, s. 216, 
219, pl. 7, nr 23.
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wieku. Dla Karynusa i Numeriana wyemitowano w Kyzikos aureusy z le-
gendą rewersów ADVENTVS AVGG NN (Augustorum nostrorum), w których 
ikonografii obaj cesarze stoją naprzeciw siebie, wspólnie trzymając glob 
z posążkiem Wiktorii, znak ich współwładzy w państwie, będący jedno-
cześnie symbolem zwycięstwa111. Na medalionach z Siscii, typu ADVENTVS 
AVGG, powstałych dla wszystkich trzech członków ostatniej dynastii doby 
kryzysu, Karus oraz Karynus i Numerian podążają konno za Wiktorią, to-
warzyszą im żołnierze112. Wypuszczenie tych wszystkich emisji typu adven-
tus w mennicach cesarskich lokalizowanych w prowincjach było szczególną 
próbą zwrócenia uwagi provinciales i wojsk stacjonujących w danej krainie 
na zalety konkretnego władcy. Staje się on — głosi propagandowy przekaz 
— tym bardziej godny zaufania, że jak pokazuje ikonograficzna praktyka 
numizmatyczna zauważalna w drugiej połowie okresu kryzysu III wieku, 
jest zwycięzcą, wspiera go Wiktoria. Ikonografia tych monet zawsze skupio-
na była na osobie wizytującego, niemniej ewolucja wyobrażeń na rewersach 
zmierzała w kierunku nadania mu coraz wyrazistszych rysów, aż do wyeks-
ponowania imienia własnego władcy w legendach monet z grupy adventus 
w mennictwie Probusa czy podkreślenia jego „swojskości” mianem noster 
w mennictwie ostatnich dynastów owego okresu. To symptom zmian zain-
teresowania, jakie w propagandzie przywiązywano do osoby cesarza i tła, 
na którym swą misję realizuje. W tym kontekście liczy się nie tyle miejsce, 
do którego przybywa, ile on sam. Manifestowana jest jego obecność, ale po-
stępuje w III wieku symbolizacja aktu adventus.

Nawiązania do innych ośrodków w Imperium Romanum nie obniżają 
jednak rangi Rzymu jako miasta, które tradycyjnie związane było z res publi-
ca populi Romani. Ranga ta pozostawała niezmiennie wysoka, niezależnie od 
okoliczności i przemian politycznych. Po zaprowadzeniu „reżimu” Augusta 
politycznie, geograficznie i duchowo władza była związana nadal z Rzymem. 
M. Christol trafnie pisze, że to jedynie Urbs, sedes imperii, ofiarowała właś-
ciwą przestrzeń do celebrowania jedności i pomyślności państwa rzymskie-
go113. W latach pryncypatów stabilnych problem nie urastał do rangi pierw-
szoplanowego, chociaż to consensus ludu rzymskiego i senatu sankcjonował 
władzę — tę na planie „ludzkim”, był tą formułą, która pozwalała odróżnić 
princepsa od tyrana114. Kwestia nabierała wagi w sytuacji, kiedy to w pro-
wincji wojsko obwoływało imperatora i obdarzało go purpurą. Już lata 68—
69 ukazały ważność zajęcia stolicy państwa dla losów uzurpacji wojskowej115. 

 111 RIC 5/2, Num., nr 462; PINK 1928, s. 61; RIC 5/2, Carin., nr 317.
 112 GNECCHI 2, Car., Carin. e Num., nr 1; PINK 1958, nr 3, 9; GRICOURT 2000, s. 50.
 113 CHRISTOL 1990b, s. 147. Podobne uwagi zgłasza NICOLET [b.r.w.], s. 7—21.
 114 Dlatego wybrany najpierw odmawia przyjęcia godności. Por. szerzej BÉRANGER 1975b, 
s. 137—190.
 115 BENOIST 2001c, s. 279—311. Zob. monety z motywem ofiarowania władcy wiktorioli przez 
Romę: PAX GER ROM S C — RIC 12, Vit., nr 119; IMP V P P COS II DESIGN III — RIC 2, Vesp., 
nr 265; ROMA ET AVGVSTVS COS ITERVM TRIBVN POT S C — RIC 2, Vesp., nr 385. Ale też mo-

8 - Vndiqve…
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… Tutaj bowiem władza imperatora proklamowanego przez wojsko, i to na-
wet w późniejszych okolicznościach, kiedy senat jedynie zatwierdzał wybór 
dokonany wcześniej przez armię, mogła znaleźć głębsze usprawiedliwienie 
w starej republikańskiej koncepcji suwerenności ludu. Jeszcze w III stuleciu 
opinię taką wyraził Herodian, w mowę wygłoszoną przez cesarza Pupiena 
do wojska wplatając myśl, że od wieków władza jest własnością ludu rzym-
skiego, i to w Rzymie znajduje swe usankcjonowanie116.

Dlatego, mimo dużego znaczenia prowincji i ziem pogranicznych świa-
ta rzymskiego w latach kryzysu III wieku, Rzym zachowywał swe wielkie 
znaczenie, czasem w polityce, zawsze w ideologii władzy cesarskiej. Ci, któ-
rzy aspirowali do władzy i chcieli ją zachować, nie mogli ignorować trady-
cji wiązanej z tym miejscem. Starali się dotrzeć rychło po swym awansie do 
Rzymu bądź przynajmniej pozyskać wparcie w Rzymie. Nie bez przyczy-
ny i słusznie S. Benoist nazywa ceremonię adventus „prise de possession”117. 
I faktycznie, starania władców desygnowanych w prowincjach przez armię 
o uznanie w Rzymie, które tradycyjnie — według Seks. Aureliusza Wiktora 
— przetrwały do 282 roku118, pokazują, że stawienie się w Mieście dowieść 
miało ich prawa do purpury — takiego szczególnego wymiaru nabierała ich 
pierwsza wizyta w Rzymie po wyniesieniu, stawała się ona prawdziwym 
wydarzeniem. Tytularna hegemonia Rzymu nie podlega w ogóle dyskusji, 
mimo że w większości wypadków nie było to centrum, gdzie zapadały decy-
zje dotyczące obsady „tronu” cesarskiego. Takie rozumienie kwestii pozwala 
przyjąć, że wyobrażenia na monetach, na których Roma pokazana jest w roli 
bogini bądź personifikacji Miasta aprobującej władcę, miały wymiar odno-
szących się do legitymizacji władzy i jej uznania w Rzymie. Potwierdzały też 
miejsce Rzymu na mapie politycznej, a zwłaszcza na „mapie ideologicznej” 
Imperium Romanum. Nie zawsze jednak oświetlały one fakt rzeczywistego 
uznania konkretnego władcy lub pretendenta przez instytucje z Rzymem 
związane, zdarzały się bowiem również takie przedstawienia, które doty-
czyły jedynie sfery ideologicznych pragnień — zaprezentowania się w roli 
uznawanego przez Romę, a zatem legalnego, pana Imperium Romanum.

Obrazy takie obecne są w propagandzie monetarnej obu epok. W wieku 
Antoninów znaczenie i wagę podkreślania związków z Rzymem dostrzegł 
już Nerwa. Dawał temu wyraz sestercami typu ROMA RENASCENS S(enatus) 

nety, na których władca podaje dłoń klęczącej Romie: ROMA RESTI S C — RIC 12, Galba, nr 485; 
ROMA RESVRGE(N)S S C — RIC 2, Vesp., nr 310, 407, 445, 520, 735; VRBEM RE[… S C] — RIC 1, 
Vit., nr 16; por. RIC 12, s. 277.
 116 HDN. VIII 7, 5. Zob. też HDN. VII 7, 5. Również Ulpian, teoretyk władzy absolutnej cesa-
rza, piszący za Sewerów, którego doktryna została zachowana w Kodeksie Justyniana, infor-
muje, że lud rzymski delegował władzę cesarzowi: „[…] quod principi placuit legis habet vi-
gorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum 
imperium et potestatem conferat” (Dig. I 4, 1).
 117 BENOIST 1999, s. 151. Szerzej w kwestii legitymizacji władzy: ibidem, s. 162—165; IDEM 2005, 
s. 66—97. Por. LEHNEN 1997, s. 37—53, 75—77.
 118 AUR. VICT., Caes. 37, 5. Zob. CHRISTOL 1997, s. 187; szerzej: CHASTAGNOL 1980, s. 45—50.
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C(onsulto), w których ikonografii widniał prosty wizerunek Romy119. Wyra-
ziściej ten związek podkreślały przedstawienia pary cesarz — Roma. Nie bra-
kuje ich w mennictwie żadnego z kolejnych władców z dynastii Antoninów. 
Taki przecież wydźwięk — nie tylko związek z ideą victoria — mają treści 
wspomnianych już sesterców i dupondiusów Trajana120 oraz brązowych me-
dalionów Marka Aureliusza121, w których ikonografii zostali uwiecznieni jed-
nocześnie cesarz i Roma. Takie przesłanie propagandowe ma także współ-
obecność w jednej scenie bogini Romy i cesarza, również Geniusza Senatu 
— na aureusach i sestercach Hadriana122 oraz na medalionach Antonina Piu-
sa123; przedstawienie władcy i Romy podających sobie dłonie — na monetach 
Hadriana124, Lucjusza Eliusza Werusa125 i Lucjusza Werusa126. Podobny jest 
sens gestu wręczania gałązki oliwnej cesarzowi, widniejącego na medalio-
nach Antonina Piusa127, lub pokazywania palladium cesarzowi przez Romę, 
utrwalonego na monetach Hadriana128. Barwniejsze było wyobrażenie na 
brązowych medalionach Kommodusa: Roma ofiarowywała glob cesarzowi, 
w obecności bogini Wiktorii i Felicitas (rys. 56)129, albo cesarz składał ofiarę 
w obecności Romy i uosobienia Felicitas/Fortuny130. Monotonne były nato-
miast legendy wymienionych tu emisji. W nich powtarzały się dane o cesar-
skich urzędach i godnościach. Głównie więc obrazem podkreślano uzyska-
nie przez cesarzy sankcji Romy — pełnomocnictw do sprawowania władzy 
w państwie rzymskim. Ponadto — jak już zasygnalizowałam — w dobie sta-
bilnych rządów Antoninów w propagandzie cesarskiej dostrzegano istotę za-
gadnienia, ale nie traktowano go jako naczelnego. Jeden był tylko panujący 
uznawany przez boginię Romę w roli pana Imperium Romanum. Tę apro-
batę warto było, oczywiście, w propagandzie podkreślić, by wzmocnić ideo-
logiczne podstawy pozycji konkretnego władcy.

W latach kryzysu III wieku, znaczonych tak częstą desygnacją władców 
extra Urbem, licznymi uzurpacjami, jednoczesnymi częstokroć rządami pre-
tendentów, walkami z barbarzyńcami, problem pozyskania akceptacji Romy 

 119 RIC 2, Nerva, nr 67, 91. Por. SHOTTER 1983, s. 221; NONY 1987, s. 54—55.
 120 TR P VII IMP IIII COS V P P S C, TR P VII IMP IIII COS IIII DES V P P S C — STRACK 1, nr 353; 
RIC 2, Tr., nr 448—449, 451—453.
 121 IMP VIII COS III — GNECCHI 2, M. Aur., nr 18; SZAIVERT, nr 1066.
 122 COS III S C — STRACK 2, nr 216, 632; RIC 2, Hadr., nr 349, 642, 968.
 123 P M TR POT COS II, TR POT XIIII COS IIII — GNECCHI 2, Ant. P., nr 39, 48; STRACK 3, nr 552, 
615. Czasem w wyobrażeniu dodatkowo Geniusz Senatu.
 124 Złote kwinary, COS III — RIC 2, Hadr., nr 166; STRACK 2, nr 151.
 125 Sesterce, dupondiusy lub asy, TR POT COS II S C — RIC 2, Ael., nr 1069; STRACK 2, nr 992.
 126 Asy, TR POT VII IMP IIII COS III S C — RIC 3, L. Ver., nr 1463; SZAIVERT, nr 145.
 127 Bez napisu, GNECCHI 2, Ant. P., nr 105; STRACK 3, nr 584.
 128 COS III — GNECCHI 3, Adr., nr 61; STRACK 2, nr 425.
 129 P M TR P XV IMP VIII COS VI P P, P M TR P XVI IMP VIII COS VI P P — GNECCHI 2, Comm., 
nr 102, 108—109; SZAIVERT, nr 1142; DRESSEL 1973, s. 153—154, nr 85; KAISER-RAISS 1980, tab. 24, 
nr 3, 5. Por. KLUCZEK 2006b, s. 56—67.
 130 TR P VIII IMP V COS IIII P P, P M TR P VIIII IMP VI COS IIII P P — GNECCHI 2, Comm., nr 68—
69, 148; SZAIVERT, nr 1090, 1097; KAISER-RAISS 1980, tab. 8, nr 7. Por. LICHOCKA 1997, s. 60, 279.

8*
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… stawał się zasadniczy, a niekiedy wręcz pierwszoplanowy. Istotę zagadnie-
nia doskonale określa casus cesarza Emiliana z 253 roku. Ten zyskał władzę 
w wyniku buntu wojsk prowincjonalnych przeciw Trebonianowi Gallowi, ale 
głosił, że walczy wszędzie, w Tracji przeciw Gotom i na Wschodzie przeciw 
Persom, a władzę sprawuje jako cesarz aprobowany przez senatorów131. Przy-
padek ten pokazuje znaczenie pozyskania i prób zdobycia poparcia w stolicy 
państwa, nie tylko rangę działań polityczno-militarnych władcy na granicach 
Cesarstwa Rzymskiego. Dążenie do zyskania aprobaty w Rzymie pokazywa-
ne jest w testimoniach numizmatycznych okresu kryzysu III wieku w różny 
sposób, ze względu na okoliczności historyczne, które wymagały zdecydowa-
nych akcji, i na rozwój sztuki numizmatycznej, który przyniósł barwniejsze 
rozwiązania hasłowo-ikonograficzne, niejednokrotnie ciekawsze niż uprzed-
nio. Mieszczące się w tej grupie tematycznej wyobrażenia monetarne przy-
porządkować można kilku sposobom wyzyskania idei Romy.

Brązowe medaliony Gordiana III, wyemitowane w Rzymie, typu PONTI-
FEX MAX(imus) TR(ibunicia) P(otestate) III CO(n)S(ul) P(ater) P(atriae) S(enatus) 
C(onsulto), pokazują „klasyczne” ujęcie, w którym Roma przekazuje glob 
władcy, ten występuje czasem w todze, w towarzystwie widać też żołnierzy 
(rys. 66)132. Przedstawienie jest proste, czytelne, ale określić je trzeba jako ra-
czej tradycyjne ze względu na towarzyszącą mu legendę. Niemniej w men-
nictwie Gordiana III Roma wręcza także wieniec cesarzowi w ikonografii 
medalionów typu VIRTVS AVGVSTI133. Również w mennictwie innych wład-
ców trzeciowiecznych odnaleźć można ów gest ofiarowania symbolu zwy-
cięstwa lub atrybutu władzy. I tak, na monetach propagujących ideę Romae 
aeternae Aurelian otrzymuje od Romy wiktoriolę (fot. 17)134. Na monetach 
głoszących wątek reditus Augusti glob otrzymuje Florian135. W propagandzie 
Probusa Roma ofiarowuje wiktoriolę cesarzowi w ikonografii monet propa-
gujących tematy: Romae aeternae136, reditus Augusti137 oraz victoria Probi Augu-
sti138, albo glob — w ikonografii medalionów głoszących ideę temporum fe-
licitas (rys. 114)139. Legendy monetarne się zmieniają, nadając różne znacze-
nia przedstawianym scenom, wszelako łączy je wszystkie motyw sankcjo-
nowania rządzącego przez Romę — aprobaty swej udziela ona, wręczając 
cesarzowi symbol władzy.

 131 Anon.p. Dionem fr. 2, s. 193; ZON. XII 22. Por. BERSANETTI 1948, s. 266—270; CHRISTOL 1990b, 
s. 141—142.
 132 GNECCHI 2, Gord., nr 30; PINK 1931, nr 11—12; RIC 4/3, Gord., nr 296, 321—322. Zob. też 
GNECCHI 2, Gord., nr 25.
 133 GNECCHI 2, Gord., nr 60. 
 134 RIC 5/1, Aurel., nr 142, 405; GÖBL 1993, nr 52, 64, 65, 274. 
 135 RIC 5/1, Fl., nr 90—91. 
 136 RIC 5/2, Pr., nr 407.
 137 GNECCHI 3, Pr., nr 51; PINK 1955, nr 29. 
 138 RIC 5/2, Pr., nr 140. 
 139 GNECCHI 2, Pr., nr 42; PINK 1955, nr 35; DRESSEL 1973, s. 282—284, nr 173. 
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Inaczej w propagandzie monetarnej Galliena. Poza obrazami zawiera-
jącymi motyw wręczania wiktorioli cesarzowi przez Romę140 zamieszczono 
w niej innowacyjne rozwiązania podkreślające związek władcy z Rzymem. 
Taki jest sens emisji jego złotych medalionów z Rzymu, typu CONCORD(ia) 
P(opuli) R(omani) ET MILI(tum), ze złączonymi dłońmi, otoczonymi corona ci-
vica141. O ile ikonografia rewersu w swym podstawowym elemencie, którym 
jest gest dextrarum iunctio, stanowi jedną ze zwyczajowych dla prezentacji 
idei concordia142, o tyle unikatowa pozostaje legenda, łącząca populus Roma-
nus oraz milites. Z jednej strony odnosi się do „siły”, która w epoce kryzysu 
III wieku dużego realnego wpływu na obsadę „tronu” cesarskiego nie mia-
ła; w kwestii kandydata do purpury lud rzymski wypowiedział się — jak 
podają źródła — w 238 roku, demonstracyjnie żądając awansu polityczne-
go Gordiana III, ale poza tym odosobnionym przypadkiem w III wieku lud 
nie stanowił rozstrzygającego elementu gry politycznej, chociaż w myśl daw-
nej, republikańskiej w swym rodowodzie, koncepcji był predestynowany do 
udzielania sankcji rządzącemu143. Z drugiej strony cytowana legenda odno-
si się do wojskowych, czyli tej grupy, która w warunkach kryzysu III wie-
ku wyrosła na główną siłę wynoszącą imperatorów, ale była także tą, która 
usuwała tych spośród nich, których uznawała za niewygodnych lub ocenia-
ła jako nieudolnych, a więc w zakresie desygnacji i elekcji władców zyskała 
głos decydujący144. Przyjąć zatem trzeba, że z tych względów napis ów jest 
symbolicznym spotkaniem dwóch „instytucji”, do którego doszło, czy dojść 
mogło, podczas adventus Galliena do stolicy w 265 roku145. Ślad dostrzeże-
nia wagi aprobaty „Rzymu” zdradzają prawdopodobnie również sester-
ce i dupondiusy typu INT VRB S C, z przedstawieniem wieńca laurowego 
i z hasłem GENIVS P(opuli) R(omani) obok głowy samego cesarza lub jego 
Geniusza na awersach146. Napis rewersowy, który można rozwinąć do peł-
nego brzmienia: intravit Urbem senatus consulto, S. Benoist traktuje jako wy-
raz powrotu do starych formuł legend inskrypcji przez użycie owego zwro-
tu senatus consultum albo — co szczególnie interesujące w kontekście reform 
„antysenatorskich” Galliena — jako przejaw poszanowania, jakim darzył 
senat147. Legenda ta odnotowuje również, a raczej przede wszystkim fakt 

 140 Tematy Romae aeternae i virtus Augusti — RIC 5/1, Gall. JR, nr 449, 457; GÖBL 2000, nr 1701.
 141 GÖBL 1953, s. 16—17 i 33; IDEM 2000, nr 700 i s. 92—93; CHRISTOL 1990a, s. 721—724.
 142 Zob. REEKMANS 1958, s. 32—37; ogólnie o ikonografii idei concordia: ZANZARRI 1997.
 143 W kwestii wyniesienia Gordiana III zob. HDN. VII 10, 5—9, VIII 8, 7; HA Max. 20, 2; HA Gd. 
22, 2—3, 5—6; HA MB 3, 2—5; 8, 2—4; 9, 4—5; 15, 6; 16, 6. Por. ZIMMERMANN 1999, s. 138—140.
 144 O okolicznościach wyniesień do władzy w III w. zob. HARTMANN 1982. O politycznej roli 
armii rzymskiej w III w. zob. CHRISTOL 1988, s. 169—204; LE BOHEC 1989, s. 191—217; CIZEK 1994b, 
s. 33—43; ZIÓŁKOWSKI 2004, s. 521—524.
 145 Por. interpretacje: CHRISTOL 1990a, s. 721—724; IDEM 1990b, s. 143—145; IDEM 1997, s. 149. 
Zob. PLIN., paneg. 22—23; HDN. I 7; II 14, 1 — o podobnych spotkaniach wojska i ludu; OV., trist. 
IV 2, 15—16 i 19 — o spotkaniach takich podczas tryumfu.
 146 RIC 5/1, The Interregnum A.D. 275, nr 1—3.
 147 BENOIST 2005, s. 81—82. D. YONGE (1979, s. 47—56) wykluczył przypisywanie monet Au-
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… wkroczenia władcy do Miasta. Jej wyjątkowa treść to przykład indywidua-
lizowania w propagandzie tematu adventus cesarza i poszukiwania nowych 
form przekazu.

Interesujący jest przykład propagandy monetarnej cesarza Tacyta. Spo-
sobem, w jaki akcentował swą legalną władzę, było między innymi szerokie 
lansowanie tematu Roma aeterna. W mennictwie imperialnym wątek ten stał 
się bardzo popularny, czasem mechanicznie kopiowany, w tym przypadku 
jednak dodaje mu wyrazu umieszczanie go, owszem, na antoninianach, ale 
przede wszystkim na aureusach, pochodzących z wielu mennic w Rzymie, 
Lugdunum, Ticinum, Siscii, Serdiki, Kyzikos i Antiochii148. Idea ta obecna 
jest w takim stopniu w mennictwie Tacyta, że S. Estiot nazywa ją „lejtmoty-
wem” powtarzanym na monetach złotych, a także „acte de foi obsessionnel 
en l’Éternité de l’empire”. Jest to również wyrażenie przywiązania władcy do 
tradycji z Rzymem łączonych. Monety złote (sic!) bowiem z Serdiki i Antio-
chii noszą na rewersach znamienną formułę senatus consulto, w mennictwie 
wiązaną tradycyjnie z brązami149. Cesarz podkreśla tym samym swą łącz-
ność z instytucją senatu, a emisje te trzeba traktować jako element propagan-
dy zmierzającej do umocnienia pozycji politycznej Tacyta. Spośród dotyczą-
cych jego osoby inicjatyw należy również odnotować wybicie oryginalnego 
brązowego medalionu typu TEMPORVM FELICITAS, na którym powtórzo-
no temat rysunku znany już z mennictwa Antoninów: Roma ofiarująca glob 
cesarzowi, w obecności Wiktorii i Felicitas150. Natomiast w ikonografii anto-
ninianów z Ticinum Roma wręcza glob cesarzowi, a komentuje tę scenę na-
pis CLEMENTIA TEMP(orum)151. 

Wskazane egzemplifikacje monet władców pięćdziesięciolecia 235—284 
— z lat początkowych epoki (medaliony Gordiana III), z okresu przesilenia 
kryzysu (emisje Galliena) oraz z ostatniej jego dekady (emisje Tacyta, Aure-
liana, Floriana, Probusa) — świadczą o żywotności w propagandzie pomy-
słu poszukiwań sankcji sprawowanej władzy w idei Romy, miasta i bogini. 
Zauważyć w całym owym okresie można jeszcze jedno charakterystyczne 
zjawisko. Jedność państwa rzymskiego jest — mogłoby się zdawać — wów-
czas poddawana próbom wskutek wojen domowych i działań uzurpatorów, 
których w tym znaczeniu można by określić „dysydentami”, pamiętając jed-
nakże o owym niezbędnym w tym przypadku cudzysłowie. Każdy z pre-

relianowi, jak czynił to M. GRANT (1950, s. 139—140), i ustalił czas ich emisji na rządy Galliena 
(268 r.); podobną atrybucję przyjmuje J. BÉRANGER (1975a, s. 420—422), proponuje lekcje: intrat Ur-
bem, introit Urbem; por. COHEN 5, Gall., nr 333: introitus urbis; ALFÖLDI 1980a, s. 91: intravit Urbem.
 148 RIC 5/1, Tac., nr 10—11, 74—79, 113—115, 156, 174—176, 188, 205, 209; GNECCHI 1, Tac., 
s. 9, nr 1; BASTIEN, AMANDRY, GAUTIER 1989, s. 12—13, nr 10; ESTIOT 1999b, Tac., nr 3—8, 36—86, 
95—107, 112—113, 116—118.
 149 ESTIOT 1999b, s. 353, 359—363.
 150 GNECCHI 2, Tac., nr 9; ESTIOT 1999b, s. 342, pl. 13h; EADEM 2004, s. 312 i pl. 90, nr 339. Meda-
liony Kommodusa: GNECCHI 2, Comm., nr 102, 108—109; SZAIVERT, nr 1142; DRESSEL 1973, s. 153—
154, nr 85; KAISER-RAISS 1980, tab. 24, nr 3, 5. Por. KLUCZEK 2006b, s. 56—79.
 151 RIC 5/1, Tac., nr 126.
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tendentów do purpury pozostawał przecież w swoim mniemaniu panem 
Imperium Romanum niepodzielnego, chciał się zaprezentować jako jego su-
weren i adsertor Romani nominis. Niektórzy z nich musieli walczyć na grani-
cach państwa, wielu nie mogło stawić się in persona w Rzymie, zdarzały się 
przypadki jednoczesnego „rozmnożenia się” owych adsertores Romani nomi-
nis152. Podobnie warto zwrócić uwagę na fenomen, który określić by można 
„multiplikowaniem” Romy. Sankcję Romy zyskać można, zajmując Rzym. 
Wspomniany wcześniej przypadek uroczystego adventus Gordiana I Afry-
kańskiego do Kartaginy jedynie to potwierdza — Kartagina stała się quasi-
-Rzymem. Jednocześnie „Rzym jest tam, gdzie cesarz”, jak pisze T. Kotula, 
opierając się na frazie z dzieła Herodiana153. Okazuje się, że ta ważka myśl 
miała odległe korzenie. Ideę podobną propagowano już w okresie Repub-
liki — najbardziej wymownym przykładem jest wyjątek z pism Cycerona, 
w którym głosi on: „[…] mihique esse iudicabo Romam ubicumque liberum 
esse licebit”154. Od czasu, kiedy Roma stała się Dea Roma, tworem przekra-
czającym mury, tym bardziej nie była już związana z konkretnym miejscem, 
czyli Roma „polityczna” nie musiała być tożsama z Romą „fizyczno-geogra-
ficzną”. W rezultacie Roma — centrum polityczno-ideologiczne państwa — 
przekracza wąskie jej pojmowanie, identyczne z granicami Miasta. Zjawisko 
to Robert Turcan ujmuje w trafną konkluzję, pisząc, że Rzym nie mógłby po-
zostać Rzymem, gdyby „nie wykroczył” poza siebie, poza przestrzeń miej-
ską155. Rzym, a raczej uosabiająca go Roma była wszak ideą z Miastem nad 
Tybrem nierozerwalnie genetycznie związaną, ale funkcjonującą także jako 
niematerialny abstrakt. W III wieku kwestia ta nabrała szczególnej aktual-
ności. Uzurpatorzy władzy imperialnej, obdarzani purpurą poza Rzymem 
i w czasie swych rządów pozostający poza Rzymem, korzystali z danego 
przez boginię Romę uprawomocnienia do zaprezentowania się w roli wład-
ców rzymskich. Refleks takiego ujmowania sprawy przekazują źródła numiz-

 152 HA T 5, 5.
 153 KOTULA 1992b, s. 48—53. Zob. HDN. I 6, 5. Wspomnieć można mit altera Roma w historii 
cesarskiej, tj. pomysły utworzenia nowej stolicy związanej bezpośrednio z osobą władcy, np. 
Kaliguli, Nerona, Kommodusa; szerzej: CEAUŞESCU 1976, s. 90—107; na temat zamysłów Kom-
modusa też: DE RANIERI 1995, s. 344—368. 
 154 CIC., ad Brut. I 16, 8. Z kolei w 43 r. p.n.e. Brutus i Kasjusz ogłosili, że „ubicumque ipsi 
essent, praetexentes esse rem pubblicam” — VELL. II 62, 3; por. CIC., Phil. II 113. Istotne myśli 
wypowiada Lukan: res publica nie mogła być identyfikowana z jednostkami, stąd ogromna rola 
senatu, który stanowił ucieleśnienie rodzaju legalności: „[…] rerum nos summa sequetur im-
periumque comes”, niezależnie od odległości od Miasta: „Non unquam perdidit ordo mutato 
sua iura solo”, i miał władzę nieograniczoną w czasie: „[…] uos quorum finem non est sensu-
ra potestas” (LUCAN. V 17—47).
 155 TURCAN [b.r.w.], s. 59—68. Por. HAMMERSTEIN [b.r.w.], s. 59—64; WATSON 1992, s. 245—247. 
Warto wspomnieć, że omawiając scenę adventus Marka Aureliusza w reliefie łuku Konstantyna, 
G.CH. PICARD (1957, s. 382, przypis 3) o towarzyszącej cesarzowi bogini pisze: „[…] elle ne vient 
pas à la rencontre du Prince en sortant de la Ville, […] elle rentre donc avec lui de la guer re”, 
i na tej podstawie sądzi, iż jest to nie Roma, lecz Virtus. Interpretacja ta nie do końca jest słusz-
na, ponieważ nie dostrzeżono w niej możliwości owego metaforycznego sensu Romy.
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… matyczne. Najwyraźniej określają to trzy podane tu przykłady, odzwiercied-
lające w tym punkcie propagandę pretendentów, którzy nigdy nie posiedli 
rzeczywistej władzy nad miastem Rzym.

Pierwszy przykład dotyczy działalności propagandowej władcy „galij-
skiego” Postumusa. W jego imieniu wyemitowane zostały aureusy dedyko-
wane Romae aeternae156 oraz inne aureusy z przedstawieniem na rewersach 
postaci cesarza i bogini Romy wyciągającej do niego rękę, opatrzone legendą 
P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) VI CO(n)S(ul) III P(ater) P(atriae), 
zawierającą dane o sprawowanych urzędach i dzierżonych godnościach re-
publikańskiej jeszcze natury157. Zwierzchnik tworu politycznego obejmują-
cego (tylko) zachodnie połacie świata rzymskiego posługiwał się ideą Romy 
w celu zyskania sankcji moralnej dla swej pozycji politycznej, chociaż geo-
graficzna Roma nie mieściła się w jego państwie. Postumus prowadził, co 
prawda, wojnę z Gallienem rządzącym równolegle i uznawanym w Rzymie, 
ale zapewne to właśnie ten drugi rozpoczął działania przeciw uzurpatorowi 
„galijskiemu”158. Kontynuator Kasjusza Diona donosi o spotkaniu Galliena 
i Postumusa oraz o pomyśle stoczenia pojedynku między nimi, jednak Po-
stumus na propozycję pojedynku miał odrzec, że to Galowie wybrali go ce-
sarzem, i nie ma on innych ambicji niż ich bronić159. Ów „minimalistyczny” 
program jednoznaczny był z rezygnacją z prób zyskania realnej władzy nad 
Italią i Rzymem. Nie bacząc jednak na deklarowane powstrzymywanie się od 
zamiarów i działań, które mogły się zakończyć wkroczeniem do Miasta nad 
Tybrem, Postumus wykorzystywał w swej propagandzie monetarnej możli-
wości, jakie dawało mu wpisywanie się w tradycję z Rzymem wiązaną. Po-
sługiwał się zatem formułą senatus consulto na emisjach brązowych160, wska-
zywał swe godności i urzędy o republikańskim rodowodzie, a także zgłaszał 

 156 RIC 5/2, Post., nr 36—37; SCHULTE, Post., nr 24, 47—53A.
 157 RIC 5/2, Post., nr 10; SCHULTE, Post., nr 97 i s. 36—37. O emisjach tych zob. KOTULA 1992b, 
s. 51—52.
 158 Zob. HA Gall. 4, 4—6; 7, 1—2; 21, 5; HA T 3; 6, 1—2; 11, 3; ZON. XII 24; por. CHASTAGNOL 
1994, s. 801; RATTI 2000, s. 106—107. W kwestii działań wojennych, ich datacji, także liczby wo-
jen zdania badaczy są podzielone. Np. E. MANNI (1949, s. 33) podaje 261 lub 262 r., A. ALFÖL-
DI (1967d, s. 57—72) — 263 r. Wojny w 261 r. i w latach 266—267 wylicza M. CHRISTOL (1987, 
s. 112—114). Jeszcze inni badacze (np. KÖNIG 1981, s. 102—111; HALFMANN 1986, s. 238; DRINK-
WATER 1987, s. 30—31, 105—106, 172; KIENAST 1990, s. 215; KOTULA 1992b, s. 32—33) datują woj-
nę na 265 r.
 159 Anon.p. Dionem fr. 6, s. 194—196. O siłach prowincjonalnych wspierających Postumusa 
zob. KOTULA 1987b, s. 353—367.
 160 BASTIEN 1967, s. 49—51 i nr 10—13, 17, 19—23, 25a, 28, 36—40, 47—54, 58—64, 68—69, 
80—82, 91—97, 108, 112, 116, 119, 121, 123—125, 128, 140—141, 147, 150—155, 163—164, 170, 
174, 177, 183—185, 187, 192, 195, 199—201, 214, 241, 250, 252, 255—256, 259, 261, 271—272, 279, 
323, 327, 329, 337, 340, 343, 361, 365, 367. Zdaniem niektórych badaczy, senat — dublujący in-
stytucję w Rzymie — istniał w „Imperium Galliarum”; tak np. ALFÖLDI 1956, s. 187—188; CI-
ZEK 1994b, s. 74. Do takiego stanowiska przychylają się też COSME 1998, s. 122; TURCAN [b.r.w.], 
s. 63—64. Inni rzecz kwestionują, np. KÖNIG 1981, s. 73—75; KOTULA 1987b, s. 354 i przypis 6; 
CHASTAGNOL 1992, s. 232; WATSON 1992, s. 178—181. W nurt zabiegów Postumusa podejmowa-
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wierność wobec Romy. Szukał ideologicznej legitymizacji swej pozycji poli-
tycznej w akceptacji przez boginię Romę, która jest „poza Rzymem”.

Drugi przykład wiąże się — podobnie jak poprzedni — z propagandą 
„galijskiego” władcy Wiktoryna. Na jego złotych monetach typu CO(n)S(ul) II 
wyobrażony jest cesarz, który pokazuje glob siedzącej obok Romie, za nim 
stoi żołnierz ze sztandarem161. Ponownie więc bogini Roma występuje jako 
ofiarująca władzę. Wierność wobec jej idei pokazują także inne aureusy. Jej 
popiersie widnieje na monetach typu ROMAE AETERNAE, a wespół z popier-
siem Diany — na monetach typu VOTA AVGVSTI162. Claude Brenot wiąże 
treści szerszego zespołu numizmatów, do którego należą te aureusy, z afir-
macją Wiktoryna jako pana Imperium Romanum oraz z trwałością i niena-
ruszalnością jego rządów, ale wyrażają one również myśl o związku władcy 
z Rzymem. Może odnoszą się one do fetowanych w Kolonii lub Trewirze (?) 
po wyprawie przeciw Eduom, wiosną 270 roku, sukcesów Wiktoryna, przy 
czym cytowany badacz suponuje, że świętowanie to połączone było z uro-
czystościami ku czci bogini Romy, Romaia, obchodzonymi 21 kwietnia163.

Analogiczne wyeksponowanie Romy przekraczającej fizyczne granice 
Miasta znalazło odzwierciedlenie w mennictwie Pakacjana, innego preten-
denta do purpury cesarskiej, który wyniesiony został w rejonie bałkańskim 
Imperium, gdzie wcześniej zapewne pełnił dowództwo wojskowe z poru-
czenia Filipa Araba164. Sprawował swe krótkotrwałe rządy w Panonii Górnej 
i Panonii Dolnej oraz w Mezji Górnej (?). Dla Pakacjana wyemitowane zosta-
ły w mennicy w Wiminacjum wyjątkowe w treści antoniniany typu ROMAE 
AETER(nae) AN(no) MILL(esimo) ET PRIMO, z przedstawieniem Romy siedzą-
cej z wiktoriolą i włócznią w ręku165. Posłużono się w ich legendach rzadkim 
w treściach monet cesarskich systemem datowania od założenia Miasta166. 
Nawiązano w nich do długiej, bo liczącej dokładnie tysiąc jeden lat, histo-
rii Rzymu, zapowiadając jednocześnie jej nieskończoną trwałość. W danym 
wypadku istotniejszy jest wszak fakt, że samozwaniec ten, który pozosta-
wał w strefie naddunajskiej Imperium Romanum i nigdy nie zyskał poza nią 
uznania, wykorzystał ideę Romy jako sankcjonującej jego władzę.

Ci trzej uzurpatorzy, podobnie jak inni pretendenci, nie odłączali się od 
Romy, lecz jedynie od cesarza rywala, który w Rzymie rządził albo był tam 

nych w celu pozyskania przychylności senatorów A. SAVIO (1979, s. 235—240) włącza wybicie 
monet głoszących ideę claritas Augusti; SCHULTE, Post., nr 115—117; GILLJAM 1995, s. 288.
 161 RIC 5/2, Vict., nr 1; SCHULTE, Vict., nr 47.
 162 RIC 5/2, Vict., nr 26—27, 31—32; SCHULTE, Vict., nr 16—17A, 24—26.
 163 BRENOT 1972, s. 255—258 (atrybucja monet: Kolonia).
 164 ZOS. I 20, 2; ZON. XII 19.
 165 RIC 4/3, Pacatianus, nr 6. Por. KUBITSCHEK 1908, s. 47—48; MOWAT 1912, s. 198—202; LORIOT 
1994, s. 846—848; KACZANOWICZ 1995a, s. 144—145. Mennica w Wiminacjum zaprzestała wów-
czas produkcji monet autonomicznych dla Filipów; por. LORIOT 1975a, s. 794.
 166 Zob. monety Hadriana, ze 121 r., ANN DCCCLXXIIII NAT VRB P CIR CON (S C) — GNEC-
CHI 3, Adr., nr 56; STRACK 2, nr 56, 420, 545; RIC 2, Hadr., nr 144, 609; DRESSEL 1973, s. 22—25, 
nr 6.
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… uznawany. W swej propagandzie posłużyli się hasłem Roma aeterna, tym, 
które było „esencją koncepcji jedności i trwania Rzymu”167. Idea ta w ich 
przypadku jest kluczowa dla określenia związków łączących ich z Rzymem. 
Starali się w ten sposób wykorzystać charyzmę, jaka stamtąd płynęła, do 
uwiarygodnienia swej pozycji i uprawomocnienia władzy. Jest to jednak już 
nie tyle Miasto, ile pewien symbol suwerennej władzy z Rzymem i z Romą 
tradycyjnie związanej. Uzurpatorzy, przez wojsko obrani i w purpurę przy-
obleczeni, szukali dla wsparcia swej pozycji politycznej takich argumentów 
ideologicznych, których geograficzne źródło tkwiło właśnie w tak pojmo-
wanym Rzymie168.

Odniesienia do Romy są liczne i różnorodne w mennictwie cesarskim 
złotego wieku Antoninów i lat kryzysu III wieku. Pojawiają się bez wyjąt-
ku w każdej z wydzielonych faz obu epok. Były niewątpliwie ważnym ele-
mentem lansowanej wówczas propagandy monetarnej, przede wszystkim ze 
względu na bogactwo ideologiczne i ponadczasową aktualność treści, jakie 
Roma sobą reprezentowała. Nie była ona bowiem w propagandzie wyłącz-
nie abstraktem geograficznym, personifikacją stolicy, Miasta; była przecież 
także boginią oraz uosobieniem idei trwałości i jedności państwa rzymskie-
go. W tych różnorakich przejawach swej natury występowała w propagan-
dzie cesarskiej, będąc obecna w mennictwie wszystkich panujących należą-
cych do dynastii Antoninów, stanowiąc także jeden z popularniejszych — acz 
bynajmniej nie powszechnych — motywów wykorzystywanych przez wład-
ców rzymskich w pięćdziesięcioleciu 235—284. 

Zestawienie tabelaryczne obecności uosobionej Romy oraz jej nazwania 
w wyobrażeniach monetarnych wykazuje w pierwszym oglądzie ogromne 
różnice w propagandzie obu omawianych epok (por. tab. 3). Mało jest bo-
wiem wspólnych haseł monetarnych. W tym zakresie najczęstszą legendą nar-
racyjną w mennictwie obu okresów jest Roma aeterna. W większości przypad-
ków zaznaczają się, w odniesieniu do napisów rewersowych identyfikujących 
typy monetarne w propagandzie Antoninów i władców III wieku, wyraźne 
różnice. W mennictwie Antoninów sylwetka Romy znalazła się w ikonogra-
fii monet podających, wedle praktyki wówczas częstej, cesarski cursus hono-
rum. Charakterystyczne było także dla mennictwa tego okresu obdarzanie 

 167 KACZANOWICZ 1996, s. 98. Z podobnych uzasadnień korzystał Karauzjusz u schyłku III w.; 
por. IDEM 1985, s. 85—103.
 168 Ciekawy pomysł wysuwa S. BENOIST (2005, s. 264—265): „La nature première du camp 
n’est-elle pas d’être une Vrbs en miniature qui a respecté les rituels de fondation, lors de son 
établissement ? Ainsi, malgré l’abandon de Rome, ce lieu perpétue certaines traditions et retrou-
ve notamment la signification première des milites, ces citoyens romains en armes”.
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… Romy różnymi epitetami. Jest więc: Roma renascens, Roma restituta, Roma 
felix oraz Roma aeterna. W dobie kryzysu III wieku wzrosła w porównaniu 
z epoką Antoninów liczba napisów narracyjnych, zawierających hasła o ak-
tualnych treściach politycznych, ilustrowane wyobrażeniami personifikowa-
nej Romy. Wskazać tu wypada nawiązania do świąt rocznicowych, ożywio-
ne obchodzonym milenium Rzymu, a także odniesienia do sfery militarnej, 
polegające na wyakcentowaniu cnót i zasług wojennych cesarza, oraz od-
zwierciedlenie nadziei lub marzeń o restitutio świetności państwa rzymskie-
go, które to tematy łączono z motywem Romy zwłaszcza w ostatniej fazie 
pięćdziesięciolecia 235—284.

Różnorodnie w mennictwie imperialnym przedstawiano upostaciowa-
ną Romę. W jej wyobrażeniu tradycyjne były akcenty militarne, ale mogła 
ona nosić atrybuty wywołujące inne niż zwycięstwo skojarzenia: palladium 
symbolizujące panowanie Rzymu i jego niewzruszoność, glob i berło będą-
ce znakami suwerennej władzy, róg obfitości, przywołujący myśl o dobro-
bycie i pomyślności, lub znaki Sol i Luny, wiążące Romę z ideą wieczności. 
Kombinacje modeli graficznych Romy z różnymi napisami, a także wplata-
nie jej sylwetki w wielopostaciowe sceny mogły nadawać jej dużo różnych 
znaczeń. Może ona symbolizować wiele wartości. Będzie to więc personifi-
kacja o wojennych konotacjach, dysponentka władzy imperialnej, gwarant-
ka pomyślności, symbol trwałości i stabilności państwa. Wydarzenia histo-
ryczne oraz tendencje polityczne konkretnych rządów sprzyjały obecności 
Romy w mennictwie imperialnym w jej różnych odsłonach. Nie są więc przy-
padkiem na przykład ani mniej liczne i mało wyraziste wyobrażenia Romy 
na monetach Nerwy i Antonina Piusa w wieku Antoninów lub Gordianów 
Afrykańskich w epoce kryzysu III wieku, ani też częste i efektowne jej przy-
wołania na monetach Hadriana, reprezentującego dynastię Antoninów, lub 
Tacyta, przedstawiciela doby kryzysu. Zachodzi ewidentny związek mię-
dzy charakterem odniesień do Romy/Rzymu i daną sytuacją historyczną. 
W zależności od niej nawet identycznie brzmiące legendy monetarne lub ta-
kie same rozwiązania rysunkowe mogą zyskiwać wydźwięk indywidualny. 
W dobie rządów Trajana i jego zwycięskich wojen Roma victrix staje się pa-
tronką jego wiktorii. Nie do końca tak samo jest już w propagandzie Marka 
Aureliusza, kiedy Roma łączona jest nadal z wojną i ze zwycięstwem, acz 
wojna z plemionami zadunajskimi może budzić wątpliwość w niezwycię-
żoność rzymską. Wymowne również, że w propagandzie tego cesarza brak 
tematu Roma aeterna. W półwieczu 235—284, w dobie największego nasile-
nia trudności, ten sam wątek stanie się bardzo ważnym hasłem propagan-
dy, wyrażającym ufność w przetrwanie. Charakterystyczne jest na przykład, 
że w mennictwie Waleriana I i Galliena podejmowały go emisje powstałe 
w warsztatach na Wschodzie, czyli tam, gdzie wiara w moc Rzymu — wo-
bec postępów wojsk Szapura I perskiego — mogła być nadwątlona. Rów-
nież w III wieku ważny motyw w propagandzie imperialnej stanowi Roma 
ukazana w swej wojowniczej i „królewskiej” naturze. Szczególnie efektow-
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ne są jej przywołania na emisjach Aureliana, Tacyta, Floriana, Probusa, Po-
stumusa i Wiktoryna. 

Wyobrażenia monetarne z zespołu połączonego obecnością imienia 
Romy w legendzie albo jej obrazem w ikonografii podporządkować można 
dwóm głównym nurtom. Te ukazują wiele wspólnych pierwiastków w pro-
pagandzie złotego wieku Antoninów i okresu kryzysu III stulecia. Określa-
ją one dwie najważniejsze role Romy w propagandzie imperialnej. Pierwszy 
nurt dotyczy pokazywania i wykorzystywania motywu Romy jako miejsca 
związanego nierozerwalnie z władzą suwerenną w Imperium Romanum: 
Rzym traktowany jest jako sedes imperii. Tę myśl odzwierciedlają obrazy mo-
netarne, charakterystyczne dla mennictwa obu analizowanych epok, plasują-
ce Romę w kategoriach geograficzno-politycznych. Są to również takie wy-
obrażenia, w których mit Romy (Rzymu) służył uprawomocnieniu władzy 
imperialnej w płaszczyźnie naturalnej, rzeczywistej, czyli przez instytucje 
polityczne w państwie działające, niekiedy jednak zagadnienie legitymiza-
cji władzy przedstawiały w kategoriach ideologiczno-politycznych oderwa-
nych od aktualnych realiów. Takie rozwiązania były właściwe mennictwu 
władców III wieku. Pokazują one, że mimo przemian politycznych, jakie za-
chodziły w państwie rzymskim, trwała i niezmienna była tradycja łączenia 
z Rzymem i Romą źródeł sankcjonowania władzy imperialnej. W tym zna-
czeniu Rzym pozostawał, zarówno w wieku Antoninów, jak w latach kry-
zysu III wieku, najważniejszym punktem na mapie politycznej Imperium 
Romanum, a promieniującą z niego ideę suwerenności wiązanej z Romą 
wykorzystywano szeroko w poszukiwaniach autorytetu władzy cesarskiej. 
Z takich uzasadnień swej pozycji politycznej czerpali nie tylko wszyscy pa-
nujący z dynastii Antoninów, ale także w latach kryzysu III wieku władcy, 
ci w Rzymie uznani i ci, którzy w Rzymie poparcia nie zyskali. 

Wspomniany nurt drugi to traktowanie Romy/Rzymu jako caput mundi. 
Ideę tę materializują w wyobrażeniach monetarnych te symbole, które obra-
zują związek Miasta lub Romy rozumianej w jej szerszym znaczeniu ze zwy-
cięstwami rzymskimi nad obcymi ludami. Związek Romy ze zwycięstwem 
sensu latiore był w propagandzie cesarskiej bardzo żywotny. Jego wyjaśnie-
nie stanowiły różne rozwiązania ikonograficzne monet, począwszy od pro-
stego wyposażania uosobionej Romy w atrybuty o militarnym charakterze, 
a skończywszy na prezentowaniu pochodu władcy zwycięzcy tryumfującego 
nad pokonanymi barbarzyńcami albo na równie wymownej scenie demon-
strowania Romie wroga zwyciężonego przez Rzymianina. Właśnie przede 
wszystkim te dwa ostatnie obrazy stanowią numizmatyczną parafrazę cyto-
wanego wcześniej wyjątku z dzieł Marcjalisa, w jego fragmencie wyrażającym 
myśl o dominacji Rzymu nad barbarzyńcami. Stanowiły one element charak-
terystyczny dla mennictwa obu epok. W pierwszej z nich ubarwiały rewer-
sy emisji Trajana, władcy preferującego wojenny charakter rządów. W epoce 
kryzysu III wieku związek motywu Romy i tematu zwycięstwa nad barba-
rzyńcami był wyrażany w szczególny sposób w mennictwie Filipa Araba, 
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… Galliena, Postumusa, Probusa. W przypadkach tych owe ważkie rozwiąza-
nia ikonograficzne znajdują się nie tylko przy napisach, które odnoszą się do 
Romy, ale również przy takich, które przywołują bezpośrednio ideę zwycię-
stwa. Emisje Trajana panującego w II wieku oraz władców rządzących w III 
stuleciu łączy bardzo istotna cecha. Wyobrażenia, w których cesarz ofiaro-
wuje Romie wiktoriolę albo prezentuje jej jeńca, są śladem uznania wyso-
kiej rangi Romy (Rzymu), uznania jej pierwszeństwa i przewagi nad inny-
mi ośrodkami polityczno-geograficznymi w państwie rzymskim.

Pokonany wróg barbarzyński pokazany był także na monetach głoszą-
cych adventus do miast prowincjonalnych. Ten pomysł ikonograficzny bynaj-
mniej nie kwestionuje przekonania o prymacie Romy. Brakuje go w mennic
twie Antoninów, a pojawia się w III wieku w mennictwie kilku władców. 
Ich emisje należące do tej grupy eksponują wszak nie miejsce, do którego 
po zwycięstwie nad barbarzyńcami wkracza victor. To sam cesarz jest naj-
ważniejszą postacią, wokół której konstruowany jest przekaz wyobrażenia. 
W żadnym wypadku monety nie pokazują owych ośrodków prowincjonal-
nych jako miast o paralelnym do Rzymu znaczeniu. Roma swą supremację 
w tym względzie utrzymała. Zarówno w mennictwie imperialnym wieku An-
toninów, jak i lat kryzysu III wieku Roma siedzi w obecności władcy, otrzy-
muje od niego wiktoriolę albo wręcza mu ów znak zwycięstwa lub glob, to 
jej cesarz pokazuje pokonanego wroga albo postać jej samej nad barbarzyń-
cą dominuje. Związek z symbolami władzy uprawomocnionej zwycięstwem 
i równie symboliczny udział w zwycięstwie wynoszą Romę nad inne perso-
nifikacje miast rzymskich i „prowincji”. Niemniej na tle tych ustaleń słabo 
uwypukla się prezentacja procesu wzrostu Rzymu od kolebki Rzymian do 
kosmopolis, stolicy światowego imperium. Może to efekt tego, iż święta rocz-
nicowe nie stały się pretekstem do wyeksponowania roli i miejsca Miasta 
nad Tybrem jako centrum świata rzymskiego. Są, co prawda, napomknie-
nia o trojańskim rodowodzie Rzymian oraz o losie Romulusa i Remusa, jed-
nakże odnośnie do wykorzystania motywu Romy nasuwa się ogólne spo-
strzeżenie, że nie widać dochodzenia Rzymu do roli potęgi światowej, lecz 
jedynie już osiągniętą jego siłę. I to ona w przenośni ukazuje wielkość Im-
perium Romanum.

Romę, we wszystkich wątkach, z jakimi mogła być skojarzona, wprzęg-
nięto w służbę ideologii cesarskiej. Obecność jej w mennictwie imperialnym 
podlegała prawidłom takiej samej ewolucji, jaką przechodziła cała propa-
ganda cesarska, mianowicie tej, która wiodła do wyolbrzymienia już i tak 
dużej roli władcy rzymskiego. Los Rzymu był z cesarzem związany inte-
gralnie. Słusznie twierdzi S. Benoist, że jako pontifex maximus, pater patriae, 
wcielał on w siebie przeszłość, to łączyło go z Romulusem, był także ziem-
skim gwarantem wieczności Miasta, jako zwycięzca zaś — tym, który mógł 
terytorium imperium powiększyć i granice Miasta poszerzać169, i tam, gdzie 

 169 TAC., ann. XII 23, 2; HA A 21, 10.
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on, władca, przebywał, mieściła się istota tego, co było esencjonalnie z Rzy-
mem związane — władza i romanitas170. Rację ma także N. Méthy, pisząc o ko-
egzystencji na początku II stulecia postaci Romy i cesarza na honorowym 
miejscu w wyobrażeniach monetarnych, potem o stopniowym za Antoninów 
wypieraniu Romy przez cesarza oraz o tym, że już na początku III wieku to 
on stał się punktem centralnym, wokół którego skumulowano ideę państwa 
i mocarstwa światowego171. Spostrzeżenia te trzeba wszak uzupełnić wnio-
skiem o stale aktualnym znaczeniu Romy w propagandzie cesarskiej, które-
go wskazane zjawiska bynajmniej nie podważały. Roma pozostała centrum, 
z którego promieniowała idea władzy imperialnej. Ta pozycja Romy zosta-
je zachowana. W wyobrażeniach na monetach powstałych w latach kryzysu 
III wieku — zatem w okresie, gdy wspomniany proces wzrostu roli i zna-
czenia władcy rzymskiego w propagandzie numizmatycznej osiągnął apo-
geum — Roma nigdy nie klęczy przed cesarzem, acz zdarzały się takie uję-
cia w wieku Antoninów, kiedy cesarz podnosząc ją, uznawał tym gestem 
jej godność. Roma bowiem faktycznie ustąpiła pierwszeństwa władcy rzym-
skiemu w tym sensie, że to jego wykreowała propaganda na głównego ak-
tora, siłę sprawczą. Jego to czyny i zalety — głoszono — są warunkiem nie-
zbędnym trwania i mocy państwa. Roma wszak pozostawała ucieleśnieniem 
wartości, dla których władcy działali, zarówno w złotym wieku Antoninów, 
jak i w latach kryzysu III wieku. 

Pozwala to na ostateczną konkluzję: Rzym był w porządku chronologicz-
nym pierwszym i w układzie hierarchicznym centralnym miejscem w struk-
turze Imperium Romanum. Refleks takiego przeświadczenia jest stale aktual-
ny w propagandzie wieku Antoninów i władców okresu kryzysu III wieku, 
lansowanej w mennictwie. Odzwierciedla się on wszak w różny sposób 
w propagandzie obu epok, co wynika z różnych w nich związków cesarza 
z Miastem nad Tybrem. Splatają się tu rezultaty zmian politycznych w pań-
stwie rzymskim oraz ewolucji idei władzy imperialnej. Utrzymywanie przez 
Rzym pierwszego miejsca na mapie ideologiczno-politycznej Imperium Ro-
manum koegzystuje z procesem osiągania coraz wyższej rangi osoby wład-
cy i wzrostu znaczenia jego roli w państwie. W tym zakresie i w tym sensie 
Roma traci swą supremację na korzyść cesarza. 

 170 BENOIST 2001a, s. 25—49; IDEM 2001b, s. 30—33; IDEM 2005, passim.
 171 MÉTHY 1984, s. 22.
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„Społeczności archaiczne i tradycyjne otaczający je świat postrze-
gają jako mikrokosmos. Poza granicami ich świata wyznaczającymi 

jego odrębność rozciągają się obszary tego, co nieznane i pozbawione for-
my. Po jednej stronie istnieje przestrzeń kosmiczna — zamieszkana i zorga-
nizowana, po drugiej zaś, za granicami tej oswojonej przestrzeni, rozciąga 
się nieznana i przerażająca kraina demonów, upiorów, umarłych, obcych; 
jednym słowem: chaos, śmierć, noc”1. Wprowadzeniem do opisu świata ze-
wnętrznego, alter orbis, zamieszkanego przez barbarzyńców, są słowa Mir-
cei Eliadego. Może nie do końca są one dokładną literacką transpozycją wi-
zji tego świata w propagandzie cesarskiej, rzeczywisty świat barbarzyński 
przedstawiał duże zróżnicowanie, a i w propagandowym jego obrazie będą 
— jak się okaże w toku wywodu — zachowane pewne odcienie różnicują-
ce jego mieszkańców. Zostaną więc wskazane konkretne struktury w obcym 
świecie, świadczące skądinąd o sporej wiedzy o jego mieszkańcach. Jednak-
że sugerowany w przytoczonym ustępie dychotomiczny podział przestrze-
ni na „naszą” i „obcą” pozostanie tu bardzo ważny. Jak już wskazałam, po-
jęcie „barbarzyńca” zawiera status ludu z zewnątrz i obcego — innego niż 
Rzymianie. W przekazie propagandy monetarnej barbarzyńca jest zazwyczaj 
nieprzyjacielem, z którym trzeba walczyć, i obcym, którego należy ujarzmić. 
Niekiedy wrogowie ci są niebezpieczni nie jako istoty ludzkie po prostu, ale 
przede wszytkim jako wcielenie obcych, nieprzychylnych i niszczycielskich 
mocy. Naprzeciw tego świata stają Rzymianie. Wprowadzają do niego ład 
i porządek. Gwarantują pokój i prawdziwą cywilizację: „Nam pulsis, quod 

 1 ELIADE 1998, s. 42—43.

9 - Vndiqve…
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… dii prohibeant, Romanis quid aliud quam bella omnium inter se gentium 
exsistent?”2. Podobnie w świetle propagandy monetarnej: to Rzym jest je-
dynym sprawcą pozytywnych przemian w świecie barbarzyńców. Te dwa 
nurty przemian ich uproszczonego propagandowego wizerunku, czyli ra-
dykalna ich „barbaryzacja” w wyniku ich własnego rozwoju oraz ich „cy-
wilizowanie” wyłącznie za sprawą Rzymian, wywołają interesujące skut-
ki w przedstawianiu świata barbarzyńców w wyobrażeniach monetarnych, 
przy czym natura tych metamorfoz również przynależy do sfery konstruk-
tów propagandowych.

Przedstawienie mieszkańców pozarzymskiego świata było popularne 
w wyobrażeniach monetarnych3. Według E. Demougeot, która najszerzej, 
a zarazem najbardziej syntetycznie, potraktowała zagadnienie obecności 
odwołań do barbarzyńców w propagandzie cesarskiej lansowanej w men-
nictwie, oficjalny w niej wizerunek barbarzyńcy lub barbarzyńców to obraz 
ludu zewnętrznego, podbitego i zwyciężonego przez władcę rzymskiego4. 
Taki jest również wymiar obecności motywu barbarzyńcy w literaturze an-
tycznej (T. Kotula) oraz w zabytkach sztuki rzymskiej (A. Caló Levi)5. Także 
R. Pera, analizując przedstawienia barbarzyńców-obcych w mennictwie rzym-
skim, dochodzi do podobnych konstatacji, aczkolwiek jej artykuł gromadzi 
w zasadzie materiał numizmatyczny jedynie dla okresu Wczesnego Cesar-
stwa, potwierdzający jednakże mocno zakorzenioną w wyobrażeniach mone-
tarnych obecność motywu barbarzyńcy6. Ten generalny wniosek jest niewąt-
pliwie słuszny, niemniej w dalszych rozważaniach w niniejszym rozdziale 
przedmiotem dociekań nie będzie znaczenie motywu barbarzyńcy w pro-
pagandzie cesarskiej, lecz skonstruowany w niej obraz świata zasiedlonego 
przez bliższych i dalszych sąsiadów Imperium Romanum. Przedstawienie 
barbarzyńcy w mennictwie, jak zostało przyjęte, zawsze uosabia świat ze-
wnętrzny, aczkolwiek w zakresie szczegółów ten symbol może być trakto-
wany w rozmaity sposób w propagandzie władców reprezentujących epokę 
Antoninów i okres kryzysu III wieku: jako uosobienie lub reprezentant ludu, 
plemienia, państewka, państwa albo po prostu jako symbol obcego.

W mikrokosmosie płaszczyzny monety między pokazanymi w ikono-
grafii barbarzyńcami a reprezentantami strony rzymskiej trwa swoisty dys-
kurs, zasygnalizowany na różnych poziomach: w układzie i gestach sylwe-
tek oraz w ich rozmiarach. Porządek tak wywołanych skojarzeń sugeruje 
bezwzględny prymat treści wiązanych z siłami rzymskimi. Postacie barba-

 2 TAC., hist. IV 74, 3. Por. BORZSÁK 1966, s. 47—61; GONZÁLEZ-CONDE 1996, s. 626—637; NEMO 
1998, s. 400—401. Por. PLIN., nat. III 5, 39—42: Rzym dał światu humanitas. Przeciwstawienie hu-
manitas Romana barbarzyństwu i misja cywilizacyjna Rzymian: HINGLEY 2005, s. 61—67.
 3 Zob. np. BIEŃKOWSKI 1900; CHRIST 1957, s. 509—529; IDEM 1959, s. 280—281; GRABAR 1971, 
s. 31—45; ZISA 1996, s. 49.
 4 DEMOUGEOT 1984, s. 123—143.
 5 CALÓ LEVI 1952; KOTULA 2004, s. 34—112.
 6 PERA 2005, s. 327—343.
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rzyńców bowiem, czyli elementy świata zewnętrznego, służyły zdefinio-
waniu walorów Rzymianina lub wyeksponowaniu jego zalet i osiągnięć. 
Co najmniej równie wyraziście cel ten eksponowany jest w treściach haseł 
monetarnych, towarzyszących takim przedstawieniom, zresztą tylko niektó-
re z napisów pozwalają na nazwanie barbarzyńców ukazanych w ikonogra-
fii. Odrzucając pierwszą warstwę przekazu wyobrażeń namonetnych, sku-
piającą się na kreowaniu propagandowego wizerunku władcy rzymskiego, 
można jednak podjąć próbę odczytania pogłębionego przekazu, czyli wizji 
świata barbarzyńców w jego aspekcie strukturalnym. Odwracając niejako 
akcenty wyobrażenia, da się odnaleźć w materiale numizmatycznym cha-
rakterystykę składników świata barbarzyńców. Przedmiotem analizy będą 
więc treści monet, na których widnieją hasłowe bądź ikonograficzne nawią-
zania do ludów, plemion, krain, państw ze świata pozarzymskiego, zatem 
tych, które nie funkcjonują w ramach Cesarstwa Rzymskiego. Tak zakreślo-
ne ramy tematyczne sprawiają, że w sferze zainteresowania pozostają emi-
sje propagujące podbój lub w ogóle zajęcie danej ziemi, dotyczące wojen, 
ale również układów z mieszkańcami obcego świata. Znajdujące się na nich 
wyobrażenia łączą aluzje do świata barbarzyńców. Będą oni traktowani jako 
obcy — także wtedy, gdy krainy, do których dane wyobrażenia się odnosi-
ły, w wyniku akcji Rzymian stawały się nowym nabytkiem Imperium Roma-
num, niemniej w legendach monet, a czasem także w ikonografii, odzwier-
ciedlony został ów akt przyłączenia. Ziemie barbarzyńców stanowią zatem 
jakość pierwotnie obcą światu rzymskiemu, a takie wyobrażenia monetarne 
pozwalają odtworzyć strukturę świata pozarzymskiego w tym jego wymia-
rze, w którym istotny był w propagandzie imperialnej.

O obcych, gentes lub nationes externae Rzymianie starożytni wiedzieli wie-
le, przede wszystkim dzięki coraz ściślejszym kontaktom z sąsiednimi lu-
dami, głównie kontaktom o pokojowym charakterze, podróżom kupców do 
barbarzyńskich krajów, wielkim eksploracjom w celach handlowych i poli-
tycznych, działalności wywiadu, a także wojnom7. Takie różnorodne w swym 
charakterze akcje stanowiły źródło stałego dopływu do Imperium Romanum 
różnych informacji o ludności, politycznym ustroju, lokalizacji siedzib, religii, 
wierzeniach, obyczajach, uzbrojeniu mieszkańców pozalimesowego świata, 
nawet o tak odległych ludach, jak Chińczycy czy mieszkańcy odległych In-
dii. Odzwierciedlenie tej solidnej w wielu wypadkach i bogatej wiedzy od-
naleźć można w odpowiednich passusach dzieł historyków starożytnych — 
w pracach Tacyta, Florusa, Herodiana, Kasjusza Diona, Ammiana Marcellina 
i innych autorów. Ich obserwacje odnosiły się przede wszystkim do gentes 
foederatae, ale też do wrogich plemion i ludów. Z owych uwag, ze skąpych 

 7 Źródła informacji omawia w sposób syntetyczny KOTULA 2004, s. 18—25. Podkreśla znacze-
nie kontaktów o pokojowym charakterze jako źródeł pełniejszej i solidniejszej wiedzy o świecie 
barbarzyńskim. Zob. szerzej: WIELOWIEJSKI 1970; IDEM 1980; KOLENDO 1981a; IDEM 1998a, s. 221—
229; IDEM 1998b, s. 231—236; IDEM 2007, s. 224—237; IDEM 2008, s. 24—44; NICOLET 1988, s. 98—
101; AUSTIN, RANKOW 1995; OLĘDZKI 2008.

9*
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… wzmianek bądź z rozbudowanych fragmentów, traktowanych sumarycznie, 
wyłania się świat barbarzyński w swej strukturze niezwykle bogaty i bardzo 
wnikliwie opisany8. W napisach monetarnych — trzeba wstępnie zaznaczyć 
— przekazano nazwy tylko niektórych z jego elementów, a w ikonografii 
monet charakterystyka jego mieszkańców ogranicza się do symbolicznych 
lub schematycznych prezentacji. Wynika to z dwóch przyczyn: z natury 
propagandy, która zawsze eksponuje jedne, a pomija inne dane przetwa-
rzanej rzeczywistości, a także ze specyfiki tego instrumentarium propagan-
dowego, jakie stanowiły monety. W konsekwencji obraz świata barbarzyń-
ców wyłaniający się z wyobrażeń monetarnych musi być, i faktycznie jest, 
nieporównanie uproszczony w stosunku do świata opisywanego w litera-
turze starożytnej.

Zespół wyobrażeń monetarnych przekazujących informacje o świecie 
barbarzyńców okazuje się wszak zasobny, jeżeli uwzględnić ikonografię i na-
pisy na monetach cesarskich. Świat ów pokazywano w różny sposób. Za-
mieszczano w legendach określenia pozwalające identyfikować różne ludy, 
plemiona, krainy lub państewka zewnętrzne. Także w ikonografii występo-
wały elementy symbolizujące świat barbarzyńców w relacji ze stroną rzym-
ską. Najczęściej były to personifikacje obcych krain i przedstawiciele świa-
ta barbarzyńców, pokazywani jako jeńcy, wrogowie, czasem jako rzymscy 
„przyjaciele”. Dysproporcje układają się na korzyść tych przedstawień, które 
sugerują militarny, a nie pokojowy charakter kontaktów Imperium Romanum 
z mieszkańcami świata barbarzyńskiego. W świetle materiału numizmatycz-
nego bowiem to wojna jest środkiem poznania ludów sąsiednich oraz najważ-
niejszą okolicznością wywołującą, a zarazem ograniczającą obecność ludów 
obcych w propagandzie cesarskiej9. Takie sprzężenie znajomości geografii po-
litycznej świata barbarzyńskiego i działań polityczno-militarnych zauważa-
li już autorzy antyczni, wielokrotnie dający upust przekonaniu, że to wojna 
otwarła możliwość poznania innych krajów i ich mieszkańców, „gentibus ac 
regibus, quos bellum aperuit”10. W wyobrażeniach monetarnych tę zależność 
zaistnienia konkretnego ludu w propagandzie imperialnej od działań wojen-
nych pokazuje zarówno treść przekazu hasłowo-rysunkowego, jak i chrono-
logia powstania danej emisji. Stąd wynika na przykład obfitość monet, za-
wierających nawiązania do barbarzyńców, które emitowano w czasie wojen 
dackich i wyprawy wschodniej Trajana11, lub wojen markomańskich Marka 
Aureliusza12. Również zamieszczanie motywu wroga i jeńca jako sui generis 

 8 Zob. przede wszystkim: DAUGE 1981, s. 53—379. Por. TYSZKIEWICZ 1990, s. 30—173; np. 
o znajomości Indii zob. RIGHINI 1997, s. 6—18.
 9 Por. HANNESTAD 2001, s. 146—154; HÖLSCHER 2003, s. 1—17.
 10 TAC., Germ. 1, 1. Por. PLIN., nat. V 51; VI 40; MELA III 6, 49; VELL. II 106, 1; szerzej: SHERK 
1974, s. 534—543; MATTERN 1999, s. 26—41.
 11 Np. ROSSI 1971b, s. 42—48; SCHEIPER 1982, s. 212—224; RICHIER 1997, s. 594—613; OBERLÄN-
DER 1998, s. 166—179; MIGLIORATI 2001, s. 225—241.
 12 Np. ZWIKKER 1941, s. 120—149; SCHINDLER-HORSTKOTTE 1985; SZAIVERT 1994, s. 497—505.
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toposów w mennictwie okresu kryzysu III wieku ma swe źródło w niemal 
nieustannie wówczas prowadzonych wojnach z barbarzyńcami13. W efek-
cie, w wyobrażeniach monetarnych umieszcza się przede wszystkim nazwy 
i wizerunki tych ludów i ich przedstawicieli, z którymi Rzymianie prowa-
dzili wojny albo które były zaangażowane w wojny przez nich prowadzo-
ne. Skromnym dopełnieniem prezentowanej charakterystyki świata barba-
rzyńskiego będą odniesienia do tych jego mieszkańców, którzy pozostawali 
zależni od Imperium Romanum, zawarli z nim sojusze albo oddali się pod 
jego protekcję, i otrzymali króla przez Rzym wyznaczonego.

Pierwszą kwestią jest nazwanie w propagandzie imperialnej mieszkań-
ców świata obcego i jego politycznych komponentów. Jak bowiem celnie pi-
sze Mieczysław S. Popławski odnośnie do tituli miast i krajów zdobytych, wy-
pisanych na tabliczkach, niesionych podczas tryumfów wodzów rzymskich, 
czyli niejako do znajomości elementów świata zewnętrznego i ich „zauwa-
żaniu” przez Rzymian: „Nazwa zawiera w sobie samodzielne istnienie”14. 
A zatem dopiero wskazanie w legendach monetarnych nazw plemion, ludów, 
krain i państewek barbarzyńskich niejako wydobywało je z owego chaosu, 
jaki w swym generalnym kształcie stanowił ów obcy świat otaczający Impe-
rium Romanum, i tworzyło jego strukturalną mapę. Wykorzystując wszyst-
kie możliwości określone (i ograniczone) występowaniem wśród elementów 
napisów namonetnych różnych form nazwy konkretnego organizmu poli-
tycznego bądź ludu albo jej kodu w określeniach odnoszących się do stro-
ny rzymskiej, określić można podstawowe — istotne dla propagandowych 
inicjatyw — elementy świata barbarzyńskiego. Dokonajmy przeglądu jego 
mapy politycznej, jaka wyłania się z wyobrażeń na monetach cesarskich, po-
czynając od zachodnich rubieży europejskich i podążając na wschód aż po 
kraj Partów/Persów, tak jak czyni to późnoantyczne źródło. Wylicza: „Gen-
tes barbarae quae pullulaverunt sub imperatoribus”, począwszy od Scoti, 
Picti, Caledonii przez ludy zamieszkujące wzdłuż Renu i Dunaju, na przy-
kład: Alamanni, Iuthungi, Marcomanni, Quadi, Taifali, Vandali, Sarmatae, 
Carpi, następnie: Gothi, Palmyreni, i inne nacje aż po Isauri, Persae, Marma-
ridae w Azji15. Podobnie w legendach monet cesarskich pojawiają się pojęcia 
etniczne, geograficzne, czyli nazwania obcych plemion, ludów, państewek 
i krain zamieszkałych przez barbarzyńców. Będzie jednak — co zasygnali-
zowałam — mniej tych zdefiniowanych struktur.

 13 Np. KLUCZEK 2006a, s. 275—296; EADEM 2008, s. 104—132.
 14 POPŁAWSKI 1922, s. 38—39.
 15 Nom.prov.omnium 13 (s. 128—129). Zob. też bogactwo nazw odnoszących się do różnych 
ludów w źródle z IV w., które wylicza aż w 69 punktach „Gentes autem quae linguas suas ha-
bent”. Tu najpierw „Hebrei qui et Iudei, Assyrii, Chaldaei, Persae, Medi, Arabes”, dalej m.in.: 
„Germani, Pannoni Peones, Norici, Dalmatae”, za nimi na 58. miejscu „Romani qui et Latini”, 
dalej: „Ligyres, Galli qui et Celtae” itd. aż do „Garamantes” — Chronogr.a.354, Lib.gener. I 196—
197 (s. 107). Por. prezentację sąsiadów Imperium Romanum: KOTULA 2004, s. 26—33.
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… W nazewnictwie etnicznym propagandy monetarnej wskazać więc wy-
pada najpierw miano Brytanii. Występuje w wieku Antoninów, odnosząc 
się do krainy obcej, tej przez Rzymian nie opanowanej, rozciągającej się za 
murem Hadriana, a potem za vallum Antonina Piusa. Mieszkańcy tej poza-
rzymskiej części wyspy Brytanii, wśród nich Sylurowie, Ordowikowie, Bry-
gantowie, manifestowali swą ferocia, wielokrotnie najeżdżając posiadłości 
Rzymian. Zagrożenie napaściami, powstania oraz walki były niemal stałym 
elementem krajobrazu społeczno-politycznego w tym rejonie świata i uak-
tualniały obecność w propagandzie imperialnej nazwiązań do Brytanii, za-
równo prowincji, jak i tej pozarzymskiej. Przy czym aluzje do zewnętrznych 
wrogów umieszczano w obu tych odsłonach. I tak, w imieniu Hadriana wy-
emitowane zostały asy typu PONT(ifex) MAX(imus) TR(ibunicia) POT(estate) 
CO(n)S(ul) III S(enatus) C(onsulto) BRITANNIA, personifikowana Britannia 
siedzi, wspierając stopę na skale, oparta na tarczy, z berłem w ręce16. Jest to 
wszak przedstawienie, w którym uwaga zwrócona została przede wszyst-
kim na pograniczne niepokoje w Brytanii rzymskiej. Również w postaci na-
pomknień o wojnach prowadzonych z atakującymi część rzymską ludami 
północnymi przewija się Brytania w propagandzie Antonina Piusa. Wskazać 
tu trzeba jego sesterce typów BRITANNIA S(enatus) C(onsulto), IMPERATOR 
II BRITAN(NIA) S(enatus) C(onsulto) oraz dupondiusy i asy typu BRITAN-
NIA CO(n)S(ul) IIII S(enatus) C(onsulto)17, które ukazywały spersonifikowaną 
rzymską Brytanię w roli strażnika przed barbarzyńcami z północy. Byli oni 
w wyobrażeniu obecni tylko w wymiarze mglistej aluzji, wywołanej militar-
nymi akcesoriami uosobionej „prowincji”. Inaczej w innych emisjach Anto-
nina Piusa, na aureusach, sestercach typu IMPERATOR II BRITAN(nia) (Sena-
tus Consulto), z przedstawieniem bogini Wiktorii (rys. 29)18 oraz asach typu 
IMPERATOR II S(enatus) C(onsulto), na których Wiktoria stoi z tarczą opisa-
ną BRITAN(nia)19. Temat wojny z mieszkańcami nieujarzmionej Brytanii od-
grywa tu rolę przewodnią, chociaż nadal nie ma wyobrażeń owych barba-
rzyńców, gentes barbaras trans Oceanum20. Inaczej jest w przypadku innych 
emisji Antonina Piusa. W. Froehner przyjmuje bowiem, że sylwetki kobie-
ty i dziecka stojących pod tropaeum, obok bogini Wiktorii, w ikonografii na 
anepigraficznych rewersach brązowych medalionów odnoszą się właśnie do 
ludności Brytanii21. Natomiast bez wątpienia dotyczy tej krainy sens wyob-

 16 RIC 2, Hadr., nr 577. Por. STRACK 2, s. 70; TOYNBEE 1924, s. 145—146; EADEM 1967, s. 54—
56; PERA 2005, s. 340.
 17 Z lat 143—144 i 154—155 — RIC 3, Ant. P., nr 742—745, 930, 934; STRACK 3, nr 825, 926—
927a, 1102.
 18 RIC 3, Ant. P., nr 113, 719; STRACK 3, nr 123, 928.
 19 RIC 3, Ant. P., nr 732; STRACK 3, nr 939. Zob. o monetach: PERA 2005, s. 341—342; o wal-
kach w Brytanii: HA AP 5, 4; RÉMY 2005, s. 231—235.
 20 Takie określenie w napisie (I w.): CIL 06.40416 = 920 = AE 1948, 80. Z kolei przedstawie-
nia barbarzyńców pokonanych przez Rzymian odnaleziono w zabytkach sztuki na terenie rzym-
skiego pogranicza w Brytanii — zob. np. HASSALL 1977, s. 327—340; FERRIS 2000, s. 113—117.
 21 GNECCHI 2, Ant. P., nr 106—107; STRACK 3, nr 538, 560. Zob. FROEHNER 1878, s. 54.
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rażenia na brązowych medalionach i sestercach cesarza Kommodusa, w le-
gendach zawierających formuły cursus honorum i przedstawiających tropaeum 
oraz Wiktorię, która nosi tarczę z napisem identyfikującym obszar: VIC(Toria) 
BRIT(annia)22. Na innych jego brązach, podobnie jak na wspomnianych emi-
sjach Hadriana, aluzją do niebezpiecznych sąsiadów z północnych rubieży 
wyspy, najeżdżających włości Cesarstwa, jest umieszczenie obrazu personi-
fikowanej Brytanii rzymskiej strzegącej pogranicza23.

Do Germanii, rozumianej jako ziemie Barbaricum za Renem oraz Du-
najem, i jej mieszkańców czyniono odwołania w obu interesujących nas 
epokach. W dobie rządów Antoninów nawiązania takie zamieszczano na 
emisjach monetarnych z okresu rządów Marka Aureliusza. Jego sesterce, 
asy i dupondiusy typu GERMANIA SVBACTA IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III 
S(enatus) C(onsulto) pokazują pokonaną Germanię siedzącą pod tropaeum 
(rys. 38), obok niekiedy złożona jest broń24. Brązowe medaliony tego same-
go typu przedstawiały Wiktorię i cesarza obok tropaeum oraz siedzących pod 
nim jeńców germańskich25. Sesterce typu GERMANICO IMP(erator) VI CO(n)
S(ul) III S(enatus) C(onsulto) są natomiast ilustrowane sylwetkami dwojga 
jeńców obok tropajonu26. Z kolei denary, sesterce i dupondiusy emitowane 
w imieniu Marka Aureliusza27 oraz aureusy, denary, sesterce, asy i dupon-
diusy powstałe w imieniu Kommodusa28 zawierają na rewersach napis DE 
GERM(ANIS) (Senatus Consulto) i obraz tropaeum, pod którym umieszczo-
no jeńców germańskich. Aureusy, denary, sesterce, semisy lub kwadran-
se, bite w imieniu Marka Aureliusza, z zapisem cesarskich godności i for-
mułą de Germanis pokazują stos już nieużytecznej broni Germanów (fot. 11, 
rys. 35). Ów pomysł graficzny znalazł odzwierciedlenie już w mennictwie 
wcześniejszych cesarzy, teraz jednak wyjątkowo związano go z przeciwni-
kiem nazwanym w napisie rewersowym29. Identyczny motyw ikonograficz-

 22 Napisy na rewersach P M TR P X IMP VII COS IIII P P (S C); P M TR P VIIII IMP VII COS IIII 
P P S C; P M TR P XI IMP VII COS IIII P P S C — GNECCHI 2, Comm., nr 80; RIC 3, Comm., nr 440, 
451, 459e; SZAIVERT, nr 653, 665. Por. tytuł Britannicus — CIL 02.6082; 03.3202, 3385; CIL 08.76 etc.
 23 BRITT P M TR P VIIII IMP VII COS IIII P P S C, BRITTANIA P M TR P X IMP VII COS IIII P P 
— RIC 3, Comm., nr 437; GNECCHI 2, Comm., nr 2; DRESSEL 1973, s. 138—139, nr 69; SZAIVERT, nr 
648, 1109.
 24 RIC 3, M. Aur., nr 1021—1025, 1027, 1049—1057, 1094—1095; SZAIVERT, nr 241—242, 253—
254, 271. Por. tradycyjne typy ikonograficzne przedstawiania zwycięstwa nad Germanami w pro-
pagandzie monetarnej w I w.: WOLTERS 1989, s. 41—62.
 25 GNECCHI 2, M. Aur., nr 7—8; SZAIVERT, nr 1055.
 26 RIC 3, M. Aur., nr 1058—1062; SZAIVERT, nr 255; GNECCHI 2, M. Aur., nr 10.
 27 Uzupełnione zapisem TR P XXX IMP VIII COS III P P i IMP VIII COS III P P S C — RIC 3, 
M. Aur. nr 339, 1179—1182; SZAIVERT, nr 352, 369.
 28 Niekiedy dodatkowy zapis TR P(OT) II COS P P (S C) — RIC 3, Comm. under M. Aur., 
nr 605—607, 632, 1532, 1554—1556, 1565; SZAIVERT, nr 335, 386—387, 397.
 29 TR P XXX IMP VIII COS III P P, TR P XXXI IMP VIII COS III P P, IMP VIII COS III P P S C, IMP VIII 
COS III S C — RIC 3, M. Aur., nr 337, 362—363, 1162, 1184; SZAIVERT, nr 351, 356, 368, 370. Zob. 
też sesterce Trajana typu S C — STRACK 1, nr 453; sesterce Hadriana, typu COS III — STRACK 2, 
nr 443; COHEN 2, Adr., nr 469; por. RIC 3, Hadr., nr 643: „without S.C.?”.
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… ny zdobi aureusy i sesterce emitowane równolegle dla Kommodusa, typu DE 
GERM(ANIS)30. W wyobrażeniach tych monet Marka Aureliusza i jego syna 
rozpoznać można zwłaszcza owe wspomniane już przez Tacyta „inmen-
sa barbarorum scuta, enormis hastas”, o których pisze on w innym miej-
scu: „[…] hastas vel […] frameas” oraz „scuta tantum lectissimis coloribus 
distinguunt”31. Do Germanów także odnosi się w mennictwie Marka Aure-
liusza wątek victoria Germanica. Temat ów uzupełniał zapis cesarskiej tytu-
latury oraz obraz bogini Zwycięstwa jadącej w kwadrydze — tak na brązo-
wych medalionach (rys. 37)32, bogini trzymającej tarczę opisaną VIC(toria) 
GER(manica) — na aureusach, denarach, sestercach i dupondiusach33, lub 
napis umieszczony w wieńcu — na sestercach i dupondiusach34.

W epoce kryzysu III wieku liczne są co prawda w wyobrażeniach mo-
netarnych odwołania do Germanów, ale pozostają stosunkowo monotonne 
w zakresie haseł. Ograniczają się bowiem do legend, które głoszą wiktorie 
rzymskie nad sąsiadami zza Renu i Dunaju — victoria Germanica, oraz zwy-
cięskie przydomki władców — Germanicus, także sugerujące pogrom lub 
klęskę Germanów. Większą różnorodnością cechują się warianty graficzne, 
pokazujące owych barbarzyńców, ale też abstrakcyjne symbole zwycięstwa 
rzymskiego nad nimi.

Pod względem rozmaitości modeli ikonograficznych, a także liczby emi-
sji i wielości nominałów — co dowodzi aktualności kwestii germańskiej — 
najbogatsze jest mennictwo Galliena i Waleriana I. Niekiedy odniesienie do 
wojen z Germanami zamieszczano tylko w legendach monet, podejmujących 
ideę victoria Germanica, podczas gdy w ikonografii ograniczano się do przed-
stawienia Wiktorii, bez ukazania postaci wrogów germańskich35. W innych 
przypadkach ich sylwetki są obecne w wyobrażeniach. Jeńcy germańscy, 
albo jeniec, siedzą u stóp bogini Wiktorii z wieńcem w ręce — na aureusach 
Galliena, emitowanych w Rzymie, typu VICTORIAE AVG GERMANICA (sic!)36, 
na antoninianach Galliena i Waleriana I z Rzymu, typu VICTORIAE AVGG 
IT(erum) GERM(anici)37, oraz na monetach wielu nominałów bitych w róż-
nych mennicach dla Waleriana I i Galliena, typu VICTORIA GERM(ANICA) 

 30 TR P II COS, TR P II COS P P (S C) — RIC 3, Comm. under M. Aur., nr 629, 633, 1569—1570; 
SZAIVERT, nr 385, 396, 398.
 31 TAC., ann. II 14, 2; TAC., Germ. 6, 1; por. TAC., Germ. 13, 1; 14, 2; GELL. X 25, 2.
 32 IMP VI COS III — GNECCHI 2, M. Aur., nr 57—58; SZAIVERT, nr 1056, 1059.
 33 COS III, IMP VI COS III (S C) — RIC 3, M. Aur., nr 240, 256—257, 1001—1002, 1029—1032; 
SZAIVERT, nr 228, 236.
 34 IMP VI COS III S C — RIC 3, M. Aur., nr 1090—1093; SZAIVERT, nr 262—263.
 35 RIC 5/1, Gall. JR, nr 2, 39—43, 196, 451—452; RIC 5/1, Gall. SR, nr 122, 377; GÖBL 2000, 
nr 875, 891, 1603, 1607; RIC 5/1, Val. II, nr 53; temat victoria Germanica maxima — RIC 5/1, Gall. 
JR, nr 176.
 36 RIC 5/1, Gall. JR, nr 98; GÖBL 2000, nr 78.
 37 HCC 4, Gall. JR, nr 19; RIC 5/1, Val. I, nr 129—130; GÖBL 2000, nr 35, 79. Por. wariant bez 
jeńca: RIC 5/1, Gall. JR, nr 178—179.
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(Senatus Consulto)38. W ikonografii podejmujących ten sam temat antoni-
nianów Galliena, wypuszczonych w Kolonii, mieszkaniec Germanii poka-
zany jest jako wróg deptany przez boginię Zwycięstwa, noszącą trofeum39. 
Z kolei brązowe medaliony z Rzymu i złote medaliony z Mediolanu, typu 
VICTORIA GERMANICA, pokazują Germanów w scenie wieńczenia władcy 
przez boginię Wiktorię40. Jako jeńcy, obok tropaeum — czyli w podobnym 
układzie jak niegdyś w mennictwie okresu rządów Marka Aureliusza — 
występują Germanowie na antoninianach Waleriana I, z Rzymu, typu GER-
MANICVS MAX(imus) TER, oraz Galliena, z Rzymu i Kolonii, typów GERMA-
NICVS MAX(imus) TER i GERMANICVS MAX(imus) V (fot. 15, rys. 81), a także 
na jego antoninianach i asach z Wiminacjum, typu GERMANICVS MAXI-
MVS41. Takie przedstawienie widnieje również na rzymskich antoninianach 
Galliena, typu VICTORIA GERM(ANICA), czasem legenda przyjmuje na nich 
formę abrewiacji VICTORIA G(er)M(anica), a może VICTORIA G(ermanica) 
M(axima)42. 

W mennictwie imperialnym innych władców schematów wykorzystu-
jących sylwetki Germanów jest mniej. Hasło victoria Germanica bowiem, po-
pularne w propagandzie monetarnej od pierwszych lat kryzysu III wieku 
aż po jego fazę schyłkową, ilustrowane bywa często prostym przedstawie-
niem bogini Zwycięstwa, niekiedy dodatkowo obok niej stoi cesarz. Taki 
model zastosowano na emisjach wielu władców, których rządy przypada-
ją na całe kryzysowe pięćdziesięciolecie. Są to na przykład Maksymin Trak, 
Trajan Decjusz, Hostylian, Herenniusz Etruskus, Aurelian, Postumus oraz 
Tetryk I43. W wielu przypadkach jednakże obrazowano dewizę victoria Ger-
manica przedstawieniem Germanów. Dla okresu rządów Maksymina Traka 
wskazać można wyobrażenie, w którym jeniec siedzi u stóp bogini Wikto-
rii — tak na aureusach, denarach, złotych i srebrnych kwinarach, sestercach, 

 38 Aureusy, srebrne kwinary, antoniniany, sesterce i asy Waleriana I emitowane w Wimi-
nacjum i w Rzymie, aureusy, antoniniany, kwinary, sesterce, asy Galliena wypuszczone w Wi-
minacjum, Kolonii i w Rzymie, niekiedy abrewiacja G M lub formuła VICT GER II — RIC 5/1, 
Val. I, nr 132, 181, 203, 263—265; RIC 5/1, Gall. JR, nr 44—52, 61—63, 95—97, 173—175, 180—
180a, 194—195, 245, 283—284, 404, 406, 429—430; RIC 5/1, Gall. SR, nr 307—308, 400—402, 
435—437; GNECCHI 3, Gall., nr 95—96, 103—104; GÖBL 2000, nr 37, 80—81, 116—118, 146—147, 
187—188, 415, 429, 442, 447, 451, 454, 793, 845, 848, 873—874, 893.
 39 RIC 5/1, Gall. JR, nr 3; GÖBL 2000, nr 892.
 40 GNECCHI 2, Gall., nr 33; GNECCHI 3, Gall., nr 77—78; RIC 5/1, Gall. JR, nr 285; GÖBL 2000, 
nr 307, 960—961.
 41 GNECCHI 3, Gall., nr 84; RIC 5/1, Val. I, nr 9—9a; RIC 5/1, Gall. JR, nr 17—19, 60, 141—
142, 382—383; GÖBL 2000, nr 93, 840, 872, 883. Z okresu samodzielnych rządów Galliena anto-
niniany z Rzymu, GERMAN MAX TR P — RIC 5/1, Gall. SR, nr 200.
 42 RIC 5/1, Gall. JR, nr 177; GÖBL 2000, nr 148.
 43 RIC 4/2, Maxim. I, nr 74; RIC 4/3, Tr. D., nr 43; RIC 4/3, Host., nr 185; RIC 4/3, Her. 
Etr., nr 154; RIC 5/1, Aurel., nr 355; GÖBL 1993, nr 314; RIC 5/2, Post., nr 91, 102, 177; SCHULZ-
KI, Post., nr 98—99; SCHULTE, Tetr. I, nr 1—2; temat podstawowy uzupełniony tytulaturą cesar-
ską P M TR P V COS III P P — RIC 5/2, Post., nr 14—15, 97; SCHULTE, Post., nr 72, 74—76.
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… dupondiusach, asach44; wrogów germańskich tratuje Rzymianin jadący kon-
no, podążający za Wiktorią — na brązowych medalionach45; albo jeniec ger-
mański siedzi, uczestnicząc biernie w scenie wieńczenia imperatora rzym-
skiego przez Wiktorię — na sestercach, dupondiusach, asach46. Natomiast 
na antoninianach z Kyzikos emitowanych dla Klaudiusza II Gockiego wy-
stępują jeńcy obok tropaeum47, a na jego antoninianach z Rzymu — jeniec 
lub jeńcy przedstawieni są u stóp bogini Zwycięstwa48. Te same dwa sche-
maty ikonograficzne powtórzono w mennictwie Probusa na monetach licz-
nych nominałów z mennicy w Rzymie, ukazując jeńców germańskich pod 
tropajonem (fot. 20, rys. 115, 116)49 albo obok Wiktorii50. Na aureusach Ka-
rynusa, typu VICTORIA GERMANICA, z mennicy w Kyzikos, wróg germań-
ski umieszczony został poniżej Wiktorii jadącej w bidze51. Jeniec barbarzyń-
ski, towarzyszący scenie wieńczenia imperatora przez boginię Zwycięstwa, 
wyobrażony został na monetach Tetryka I, typu VICTORIA GERM(anica) (rys. 
99)52. Z kolei w mennictwie Postumusa wybito na antoninianach, sestercach 
i dupondiusach model wyobrażenia znany z mennictwa Galliena, umiesz-
czając obok formuły GERMANICVS MAX(imus) V przedstawienie jeńców pod 
tropaeum (rys. 93)53.

W propagandzie cesarskiej lansowanej za pośrednictwem monet zacho-
wało się również miano Kwadów. Był to odłam germańskiego ludu Swebów, 
lokalizowany nad Dunajem, w środkowym biegu rzeki. Sławę, męstwo i potę-
gę Kwadów głosi w swym dziele Tacyt, jednocześnie informuje o ich bliskich 
i przyjaznych stosunkach z Imperium Romanum54. Te wiadomości adekwat-
ne były dla II wieku55. W ich kontekst wpisuje się treść sesterców Antonina 
Piusa, typu REX QVADIS DATVS S(enatus) C(onsulto), pokazujących cesarza 

 44 RIC 4/2, Maxim. I, nr 23, 72—73, 90—92, 116; ALRAM, nr 19—6/C, 27—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
GNECCHI 3, Massim. I, nr 6.
 45 RIC 4/2, Maxim. I, nr 115; RIC 4/2, Maxim. I and Max., nr 121; GNECCHI 2, Massim. I, nr 4; 
GNECCHI 2, Massim. I e Mass., nr 4; ALRAM, nr 47—11, 48—11.
 46 RIC 4/2, Maxim. I, nr 70—71, 93—94; ALRAM, nr 18—5/C, 6/C, 26—5, 7, 32.
 47 RIC 5/1, Cl. Got., nr 247—250; GYSEN 1999a, s. 32.
 48 VICTORIA G M — RIC 5/1, Cl. Got., nr 108; HOLLARD 1998, s. 83—87.
 49 Aureusy, antoniniany, denary, srebrne kwinary, asy — RIC 5/2, Pr., nr 141—142, 149, 
220—223, 257—259, 269, 273—278, 300, 425; GNECCHI 3, Pr., nr 76, 96, 100—108.
 50 Antoniniany, denary, srebrne kwinary i asy — RIC 5/2, Pr., nr 217—219, 254—256, 268, 
272, 299; GNECCHI 3, Pr., nr 77—78, 95, 99.
 51 RIC 5/2, Carin., nr 319—320; PINK 1928, s. 61.
 52 RIC 5/2, Tetr. I, nr 38; DAHMEN 2001, s. 970—971.
 53 RIC 5/2, Post., nr 63, 129, 198—199; SCHULZKI, Post., nr 118; BASTIEN 1967, nr 301—302.
 54 TAC., Germ. 42, 1—2.
 55 O ich związkach z Rzymem zob. KLOSE 1934, s. 95—114; PITTS 1989, s. 46—52. W odniesie-
niu do czasów Kommodusa zob. SPEIDEL 2000, s. 193—197. W przedstawieniu na kamei z Ar-
gentovarii w barbarzyńcy, którego tratuje cesarski rumak, badacz dostrzega władcę Kwadów. 
Ów podnosi palmę w geście poddania się. Pokazany jest z włosami kunsztownie związanymi 
w węzeł, fryzura ta odpowiada nodus Suebicus (TAC., Germ. 38, 2; por. SEN., ira III 26, 3); o nim 
por. FLORESCU [b.r.w.], s. 631—648; KOLENDO 2007, s. 232; IDEM 2008, s. 148—150.
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i barbarzyńskiego władcę, zwróconych ku sobie56. W propagandzie monetar-
nej przywołani są Kwadowie także w epoce kryzysu III wieku. Wtedy jed-
nak występują nie jako sąsiedzi połączeni więzami przyjaźni z Rzymianami, 
lecz jako pokonani przez nich wrogowie. Takiego znaczenia nabiera wyob-
rażenie na rewersie brązowego medalionu Numeriana, z mennicy w Siscii, 
typu TRIVNFV(s) QVADOR(um). Bogini Wiktoria z palmą poprzedza kwa-
drygę z władcami, jeńcy barbarzyńscy siedzący pod tropaeum niesieni są na 
ferculum, dwaj inni — w odcinku monety — siedzą ze związanymi rękoma 
obok elementów porzuconego uzbrojenia (rys. 128)57.

Do zadunajskich sąsiadów Cesarstwa Rzymskiego odnoszą się także 
emisje monet cesarskich, w których wzmiankowani są Jazygowie, tu noszący 
miano: Sarmaci, jakoby tak barbarzyńscy, iż nie znają pojęcia pokoju: „Tan-
ta barbaria est, ut nec intellegant pacem”58. Emisje przypominające owych 
Sarmatów charakterystyczne były dla mennictwa okresu rządów Marka Au-
reliusza. Dla niego wyemitowane zostały aureusy, denary i sesterce, które 
podejmują w napisach rewersowych temat de Sarmatis, przedstawiające ko-
bietę i mężczyznę jako jeńców stojących koło tropajonu jak gdyby w poczu-
ciu bezsilności59. W identyczny sposób jeńców barbarzyńskich pokazano 
na aureusach, sestercach i dupondiusach Kommodusa, typu DE SARM(atis) 
TR(ibunicia) P(otestate) II CO(n)S(ul) P(ater) P(atriae) (Senatus Consulto)60. 
Inny wariant ikonografii monet tych władców pokazuje nie postacie barba-
rzyńców, lecz stos ich broni (fot. 12, rys. 36), wśród niej jest także ów arcus, 
typowy dla Sarmatów i mieszkańców Sarmacji61. Temat legendy na rewer-
sach monet pozostaje taki sam: DE SARM(ATIS), uzupełnia go odpowiednia 
tytulatura władców na aureusach i sestercach Marka Aureliusza62 oraz na 
aureusach i sestercach Kommodusa63.

Godny wyodrębnienia w propagandzie monetarnej okazał się także bar-
barzyński lud Daków, „gens numquam fida”64, którego siedziby również mieś-
ciły się nad Dunajem. To wyobrażenia związane wyłącznie z mennictwem 
okresu rządów Trajana. Odwołania do Daków i ich krainy, Dacji, były wów-

 56 RIC 3, Ant. P., nr 620, 1059; STRACK 3, nr 852.
 57 GNECCHI 2, Num., nr 11; PINK 1958, nr 12; GRICOURT 2000, s. 51.
 58 FLOR. II 29, 20.
 59 Uzupełnione tytulaturą IMP VIII COS III P P S C, TR P XXX IMP VIII COS III P P, TR P XXXI 
IMP VIII COS III P P — RIC 3, M. Aur., nr 340—341, 364, 1186—1188; SZAIVERT, nr 353, 372—372a.
 60 Uzupełnione tytulaturą TR P II COS P P (S C) — RIC 3, Comm. under M. Aur., nr 634, 1557, 
1571, 1573—1575; SZAIVERT, nr 389, 399.
 61 MELA III 3, 35; OV., trist. V 7, 15.
 62 Uzupełnione tytulaturą TR P XXXI IMP VIII COS III P P, IMP VIIII COS III P P S C — RIC 3, 
M. Aur., nr 366—367, 1190—1191, 1221; SZAIVERT, nr 371, 373, 411.
 63 Uzupełnione tytulaturą TR POT II COS, TR P II COS P P S C — RIC 3, Comm. under M. Aur., 
nr 630, 1576—1577; SZAIVERT, nr 388, 400. Por. monety Konstantyna Wielkiego z IV w., SARMA-
TIA DEVICTA, z wyobrażeniem Wiktorii i jeńca — RIC 7, s. 475, nr 48; o nich: Anon.p. Dionem 
fr. 14, s. 199.
 64 TAC., hist. III 46, 2.
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… czas różnorodne. W ikonografii denarów typu DAC(ia) CAP(ta) CO(n)S(ul) 
V P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI Dak 
stoi lub siedzi obok złożonej broni (fot. 3, rys. 3)65. Podobnie na dupondiu-
sach typu DA(cia) CAP(ta) S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRIN-
CIPI personifikowana Dacja klęczy, ze związanymi rękoma66. Na asach typu 
S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto) 
wyobrażono tarczę z wyrytym napisem DACIA CAPTA67. Z kolei denary ty-
pów: CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTI-
MO PRINCIPI oraz S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI uka-
zują boginię Wiktorię, która stoi, trzymając trofeum i tarczę opisaną DACICA68, 
lub — sesterce, dupondiusy i asy typu S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) 
OPTIMO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto) — Wiktorię trzymającą tarczę z na-
pisem VIC(toria) DAC(ica)69. Zwycięski przydomek cesarza przypomina na-
tomiast pokonanych przez niego Daków w napisach na rewersach złotych 
i srebrnych kwinarów typu DACICVS CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae) — z przed-
stawieniem bogini Zwycięstwa, oraz aureusów tego samego typu — z pre-
zentacją uosobionej Dacji siedzącej na stosie broni, z głową wspartą na ręce70.

Przedstawiciela dackiego ludu Karpów pokazano w epoce kryzysu 
III wieku. Na brązowym medalionie powstałym w latach rządów Filipa 
Araba i Filipa juniora ukazano go jako jeńca wspólnie z jeńcem germańskim. 
Ci dwaj pokonani wrogowie biernie uczestniczą w scenie, w której Wikto-
ria, jadąc w kwadrydze, wyciąga dłonie ku władcom rzymskim, z tyłu wid-
nieje także bóg Mars, przynależność plemienną obu barbarzyńców pozwa-
la określić legenda GERM(anici) MAX(imi) CARPICI MAX(imi) III ET II CO(n)
S(ules) (rys. 69)71. Również Karpów — chociaż bez prezentacji ich w ikono-
grafii monetarnej, ta bowiem sprowadza się do schematycznej postaci bogini 
Zwycięstwa kroczącej z wieńcem i gałązką palmową — identyfikuje legen-
da VICTORIA CARPICA umieszczona na rewersach antoninianów z Rzymu, 
powstałych dla Filipa Araba72. 

Szczególne miejsce zajmują wśród przywołanych w propagandzie ce-
sarskiej barbarzyńskich ludów Goci, zaliczani do ludów wschodniogermań-

 65 RIC 2, Tr., nr 96—99; STRACK 1, nr 156—158.
 66 GNECCHI 3, Tr., nr 7; RIC 2, Tr., nr 620; STRACK 1, nr 117.
 67 RIC 2, Tr., nr 585.
 68 Ibidem, nr 129, 234, 286—287; STRACK 1, nr 131, 165, 189.
 69 RIC 2, Tr., nr 527—531; STRACK 1, nr 373.
 70 RIC 2, Tr., nr 73—76, 78; STRACK 1, nr 64—67. Por. CASS. DIO LXVIII 10, 2; AE 1959, 309; 
CIL 02.4782; CIL 06.955; CIL 10.7472; CIL 16.48 etc. W odniesieniu do innych władców epitet 
znany z inskrypcji, Maksymin Trak i Maksymus: CIL 08.10047 = ILS 488; CIL 10.6811 = ILS 489; 
CIL 03.7612; Trajan Decjusz: AE 1969/70, 525; CIL 02.4949, 4958, 4957 = ILS 517; Aurelian: CIL 
13.8973 = ILS 581.
 71 GNECCHI 2, Fil. I, Otacilia e Fil. II, nr 4.
 72 RIC 4/3, Phil. I, nr 66. Por. tytuł Carpicus maximus, noszony przez Filipów — BURETH 1964, 
s. 115; i przez Aureliana — CIL 02.4506 = ILS 576; CIL 06.1112; CIL 12.5548 = ILS 582; CIL 
12.5561 = CIL 17.172 etc.; HA A 30, 4—5; KETTENHOFEN 1987, s. 63—69.
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skich, którzy wraz ze spokrewnionymi z nimi Herulami i Gepidami od lat 
trzydziestych III wieku atakowali posiadłości rzymskie. W mennictwie im-
perialnym zaistnieli późno. Do Gotów odnosi się przede wszystkim temat 
victoria Gothica, który pojawił się dopiero jako rezultat starć z nimi w końcu 
lat sześćdziesiątych, a zwłaszcza zwycięstwa Klaudiusza II odniesionego pod 
Naissus w 269 roku i na tle walk toczonych przez kolejnych władców z tym 
ludem przetrwał w propagandzie okresu kryzysu do schyłku lat siedem-
dziesiątych III wieku. Podjęły go więc najpierw wyobrażenia na antoninia-
nach Klaudiusza II Gockiego, emitowanych w Kyzikos: VICTORIA GVTTICA 
AVG(usti), VICTORIA GOTHIC(a) i VICTORIAE GOTHIC(ae), z tropae um i jeńca-
mi gockimi (rys. 91)73. Miano Gotów zakodowane zostało również w zwycię-
skim przydomku Gothicus, którym opatrywano awersy pośmiertnych monet 
powstałych dla owego władcy74. Identyczne, jak wcześniej omówione, przed-
stawienie pokonanych Gotów pod tropajonem powtórzono również na an-
toninianach z mennicy w Kyzikos, wyemitowanych w imieniu Kwintyllusa 
oraz Aureliana75. Z kolei na aureusach cesarza Tacyta pochodzących z Serdi-
ki zmodyfikowano formułę napisu i ikonografię. Głosiły one napis VICTORIA 
GOTTHICA CO(n)S(ul) II, a jeniec gocki pokazany został u stóp bogini Wikto-
rii76. Również na Tacytowych antoninianach z Ticinum i Serdiki umieszczono 
hasło VICTORIA GOTTHI(ca), ale sylwetki Gota tu brak, ograniczono się tylko 
do postaci bogini Zwycięstwa77. Podobnie w imieniu Floriana w warsztatach 
w Serdice i Kyzikos powstały aureusy typu VICTORIA GOTTHICA z motywem 
graficznym pokazującym Wiktorię i jeńca gockiego78. Powtórzono to wyob-
rażenie na aureusach Probusa powstałych w mennicy w Lugdunum; temat 
zwycięstwa nad Gotami podjęły też w Siscii złote medaliony tego władcy79. 
Dwaj jeńcy goccy — siedzący i stojący — obok tropaeum, do którego zmierza 
cesarz jadący na koniu i wieńczony przez boginię Wiktorię, wyobrażeni zosta-
li także w ikonografii brązowego medalionu Probusa, z mennicy w Ticinum. 
Ideę virtus Augusti, wyrażoną w legendzie otokowej na rewersie, uzupełnia 
napis: triumfum Gotthicum, umieszczony w odcinku (rys. 122), jednoznacz-
nie określający przynależność zwyciężonych wrogów do szczepu Gotów80.

 73 RIC 5/1, Cl. Got., nr 251—252; GYSEN 1999a, s. 31—36.
 74 RIC 5/1, Cl. Got., nr 263—264. Por. EE IX 318; AE 1890, 153 = CIL 17.159; CIL 08.4876 = ILS 
571; CIL 12.5511 = CIL 17.149. Także w tytulaturze: Aureliana — CIL 03.219, 12333, 12517, 13715; 
CIL 12.5553, 5561 etc.; BURETH 1964, s. 123, Tacyta — CIL 12.5563 = ILS 591, Probusa — np. AE 
1923, 102; CIL 02.3738 = ILS 597; CIL 11.1178b = ILS 594; CIL 12.5467, 5472; BURETH 1964, s. 124.
 75 VICTORIAE GOTHIC — RIC 5/1, Quint., nr 87; RIC 5/1, Aurel., nr 339—340; GÖBL 1993, 
nr 295—296.
 76 RIC 5/1, Tac., nr 110; ESTIOT 1999b, Tac., nr 92—94.
 77 RIC 5/1, Tac., nr 171—173, 199—200. S. ESTIOT (1984a, s. 445—447) wskazuje, że efektem 
błędnego odczytania tematu victoria Gothica jest hasło victoria Pontica Aug — RIC 5/1, Tac., nr 204.
 78 ESTIOT 1999b, Fl., nr 9 i 18 (GHOTTICA).
 79 VICTORIA GOTHIC i VICTORIA GVTTHICA — RIC 5/2, Pr., nr 10; BASTIEN 1976, Pr., nr 176; 
ESTIOT, GYSEN 2004, s. 84, przypis 37.
 80 PEGAN 1980, s. 47—56; ESTIOT, GYSEN 2004, s. 82—84.
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… Wśród krain Wschodu dostrzeżono w propagandzie cesarskiej wieku 
Antoninów Arabię. W imieniu Trajana ukazały się liczne monety — aure-
usy, denary, sesterce, dupondiusy, asy — opisane na rewersach ARAB(ia) 
ADQVISIT(a) CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) 
OPTIMO PRINC(IPI) (Senatus Consulto). Przedstawiają one personifikowaną 
Arabię jako kobietę ubraną na sposób grecko-rzymski, noszącą szczególne 
produkty tej krainy, gałązkę kwiatu mirtowego i calami odorati, niekiedy obok 
niej widnieje wielbłąd lub struś (fot. 5)81. Ikonografia monet, a szczególnie 
aura, jaką wokół siebie wytwarzała, powodowały, że zazwyczaj rozpatrywa-
no je w ramach emisji „regionalnych”, dotyczących wyłącznie świata rzym-
skiego. Na przykład według N. Méthy pokazują one cechy Arabii traktowa-
nej już jako prowincja rzymska; owszem, zwracają uwagę na jej specyfikę, ale 
jednocześnie podkreślają jej pozostawanie już w ramach Imperium Romanum, 
chociaż dotyczą ziem dopiero przyłączonych82. Faktem jest, że personifikacja 
stoi w spokojnej postawie, takiej, która znamionować może pełne oddanie, 
rezygnację, a nawet zadowolenie z kondycji politycznej owej krainy. Zwróć-
my wszak uwagę na termin określający Arabię: adquisita. Epitet ten jest — jak 
słusznie zauważa Adrien Blanchet — z pewnością mniej dosadny niż przy-
miotniki capta albo devicta i nie sugeruje bynajmniej walki83. Niemniej okre-
śla jakość świeżo nabytą dla Cesarstwa Rzymskiego; i właśnie ta świeżość, 
czy nawet pewna jeszcze obcość-inność, zaznaczona jest bardzo silnie w le-
gendzie monet. Kierując się zatem tym wymownym przymiotnikiem, kwa-
lifikuję Arabię jeszcze do świata barbarzyńskiego, chociaż po aneksji pozo-
stawała ona rzymską prowincją Arabia Petrea. Ten nowy nabytek Rzymian 
był bardzo atrakcyjny ze względów gospodarczych. Tu pozyskiwano won-
ności, mirrę i kadzidło, a źródło bogactwa stanowił też handel84. Te ważne 
aspekty ekonomiczne krainy podkreślono w ikonografii monet.

W mennictwie Trajana również Armenia i Mezopotamia otrzymały okre-
ślenia identyfikujące je jako zdobycz Imperium Romanum. Te prezentacje, 
podobnie jak uprzednio wskazane, uwidoczniają w propagandzie imperial-
nej wspomniany prymat treści związanych ze stroną rzymską, pod których 
powłoką doszukiwać się należy informacji o stronie przeciwnej. Konkretnie 
w odniesieniu do sesterców Trajana, typu ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN 

 81 RIC 2, Tr., nr 94—95, 244—245, 465—468, 610—615; STRACK 1, nr 174, 408—410, 422—423; 
JATTA 1908, s. 12; HILL 1970a, s. 68—69; GRICOURT 1971, s. 88—90. W katalogach trzymane przez 
Arabię przedmioty opisywane są różnie (trzcina, laska cynamonu, kołczan, wiązka gałązek 
zawierających żywicę itd.), zestawia te interpretacje P. NASTER (1983, s. 160—169). Natomiast 
J.M.C. TOYNBEE (1967, s. 48—49) unika ich precyzowania; J.A. OSTROWSKI (1990, s. 56) uważa, że 
atrybutem jest gałązka drzewa balsamowego. Wielbłąd to aluzja do karawan (PLIN., nat. VIII 67).
 82 MÉTHY 1992, s. 279.
 83 BLANCHET 1944, s. 230. Por. KACZANOWICZ 1976, s. 170; NASTER 1983, s. 166—167. O przyłą-
czeniu Arabii ok. 105-106 r.: CASS. DIO LXVIII 14, 5; EUTR. VIII 3, 2; AMM. XIV 8, 13; FEST. XIV 5; 
CIZEK 1983, s. 403—405; EADIE 1986, s. 243—252; BENNETT 1997, s. 175—182; BALL 2000, s. 60—67.
 84 HDT. III 107; THEOPH., hist.plan. IX 4, 2; PLIN., nat. XII 106; MELA I 10, 61; III 8, 79 i 81; STAT., 
silv. II 4, 37; V 1, 211; APUL., met. 11, 4; STRABO I 2, 31; XVI 4, 4 i 19; SOL. 33, 9—10; AMM. XIV 8, 13.
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POTESTATEM P(opuli) R(omani) REDACTAE S(enatus) C(onsulto), z sensu le-
gendy wnioskować można, że „niegdyś” i Armenia, i Mezopotamia pozosta-
wały poza Cesarstwem Rzymskim, przed owym przyłączeniem lub podbi-
ciem stanowiły więc część świata obcego. W tym przypadku nie ma w tych 
monetach owej pogody czy stanu zadowolenia właściwego wskazanemu już 
przedstawieniu Arabii, ale wyobrażenie sugeruje, że kolejnego nabytku do-
konano w wyniku wojennej akcji cesarza. Stoi on, w stroju wojskowym, ma-
jąc u stóp trzy postacie; dwie z nich, męskie, uosabiają rzeki Tygrys i Eufrat, 
symbolizujące Mezopotamię, a ostatnia, kobieca, personifikuje prawdopo-
dobnie Armenię85. Usytuowanie geopolityczne Armenii i charakter jej miesz-
kańców — „Ambigua gens ea antiquitus hominum ingeniis et situ terrarum, 
quoniam nostris provinciis late praetenta penitus ad Medos porrigitur; maxi-
misque imperiis interiecti et saepius discordes sunt, adversus Romanos odio 
et in Parthum invidia”86 — sprawiały, że kraj ten, będący terenem rywaliza-
cji polityków i cesarzy rzymskich oraz władców partyjskich87, ponownie zo-
stał przywołany w propagandzie imperialnej. Armenię odzwierciedlono na 
emisjach cesarskich kolejnych reprezentantów dynastii Antoninów. Sperso-
nifikowana jako kobieta w typie provincia capta, siedzi obok złożonej broni, 
sztandaru rzymskiego lub tropaeum — na aureusach i denarach Marka Au-
reliusza (fot. 9)88, a także na aureusach, denarach, asach, dupondiusach Lu-
cjusza Werusa89, które w legendach rewersów zawierają temat ARMEN(ia?), 
uzupełniony cesarską tytulaturą. W ikonografii brązowych medalionów Lu-
cjusza Werusa, typów ARMENIA oraz ARMENIIS, uosobiona Armenia klęczy 
skulona przy tropaeum i stojącym obok niego cesarzu rzymskim90. Na innych 
medalionach tego samego władcy, typu ARMENIA, Armenia klęczy naprze-
ciw cesarza, który jedzie konno ku bogini Zwycięstwa unoszącej wieniec91. 
Na kolejnych medalionach uosobiona Armenia, również nazwana w legen-
dach rewersów, staje się przedmiotem ataku Rzymianina jadącego konno 
i mierzącego w nią włócznią (rys. 51)92. Inny jest wydźwięk następnych wy-
obrażeń. Na aureusach, sestercach i dupondiusach Lucjusza Werusa, typu 

 85 RIC 2, Tr., nr 642; STRACK 1, nr 472—474; JATTA 1908, s. 12. O denarach typu P M TR P VI 
AVG IMP, z przedstawieniem uosobionej Armenii — RIC 2, Tr., nr 375; COHEN 2, Tr., nr 285 — 
por. TOYNBEE 1967, s. 23, przypis 6; MÉTHY 1992, s. 275 i przypis 34.
 86 TAC., ann. II 56, 1.
 87 Zob. CHAUMONT 1976, s. 71—194; CIMMA 1976, s. 315—330; ANGELI BERTINELLI 2000, s. 35—
40. Z punktu widzenia polityki i interesów Partii naświetla ten problem J. WOLSKI (1994, s. 81—
103; IDEM 1996, s. 167—207). 
 88 Uzupełnione tytulaturą P M TR P XVIII IMP II COS III, TR P XVIII IMP II COS III, P M TR P 
XIX IMP II COS III — RIC 3, M. Aur., nr 80—82a, 85—86, 121—121a; SZAIVERT, nr 89—90, 107.
 89 Uzupełnione tytulaturą TR P III IMP II COS II, TR P IIII IMP II COS II (S C) — RIC 3, L. Ver., 
nr 498—501, 507—509, 1364—1366, 1369; SZAIVERT, nr 61—62, 68—70; SCHMITT 1992, s. 423—425.
 90 GNECCHI 2, L. Ver., nr 5, 7; SZAIVERT, nr 1015.
 91 GNECCHI 2, L. Ver., nr 2—3; SZAIVERT, nr 1020.
 92 ARMENIA, ARMENIA TR P VIII IMP IIII COS III — GNECCHI 2, L. Ver., nr 4, 6; DRESSEL 1973, 
s. 108—109, nr 54; SZAIVERT, nr 1021, 1042.
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… REX ARMEN(IIS) DAT(VS) TR(ibunicia) P(otestate) IIII IMP(erator) II CO(n)S(ul) 
II (Senatus Consulto)93, pokazano Armenię nie jako kraj nieprzyjacielski, ale 
nawiązano do pokojowych z nim relacji. Podobnie pokojowy nastrój przebija 
z jej wyobrażeń na sestercach Antonina Piusa, typów REX ARMENIIS DATVS 
S(enatus) C(onsulto), z cesarzem rzymskim i królem armeńskim w ikonogra-
fii94, oraz ARMENIA CO(n)S(ul) II S(enatus) C(onsulto), z przedstawieniem ko-
biety z diademem95.

W mennictwie imperialnym Antonina Piusa znalazły odzwierciedlenie 
kolejne obszary spoza Cesarstwa Rzymskiego. Są to Scytia i Partia. Identy-
fikują je legendy sesterców SCYTHIA CO(n)S(ul) II S(enatus) C(onsulto)96 oraz 
PARTHIA CO(n)S(ul) II S(enatus) C(onsulto)97, a towarzyszą im upostaciowa-
ne przedstawienia tych krain. Monety te należą do tej samej serii, w której 
ramach powstał wspomniany wcześniej typ ARMENIA CO(n)S(ul) II S(enatus) 
C(onsulto), ale także liczne inne typy monetarne zawierające w swych treś-
ciach regionalizmy, a której wyemitowaniu asumpt dał prawdopodobnie 
— przypomnijmy — dar ofiarowany cesarzowi, aurum coronarium. O ile 
jednak tamte „prowincje” określają części składowe Imperium Romanum, 
o tyle w przypadku tu wskazanych typów monet rzecz dotyczy trzech kra-
in obcych: Armenii, Partii i Scytii. Zastanawiające jest ich włączenie w tak 
istotną w propagandzie Antonina Piusa serię tematyczną. Propozycje bada-
czy dotyczące genezy i znaczenia takich nawiązań padają rozmaite. Marie-
-Louise Chaumont sądzi, że emisje te stanowią wyraz chęci utrzymania pro-
tektoratu rzymskiego nad Armenią, przy jednoczesnym traktowaniu Partii 
jako państwa wasalnego (!)98. Zdaniem Zygmunta Haszczyca, wybicie mo-
net z napisem Parthia „stanowiło prowokację wymierzoną w prestiż sąsied-
niego państwa posiadającego pozycję mocarstwa faktycznie równorzędnego 
z Rzymem, a pozornie mogłoby świadczyć o przejściu do polityki zdobywczej 
w stylu Trajana”99. Z kolei o unikatowym w mennictwie cesarskim przywo-
łaniu Scytii Bernard Rémy suponuje, że może uczczono nim sukces militar-
ny nad Tauroscytami atakującymi Olbię, a Rzym potwierdzał w ten sposób 
swój „protektorat” nad całą Scytią, ale zauważa on też, że treści na owych 
monetach bynajmniej nie musiały mieć żadnego związku z tymi wydarze-

 93 RIC 3, L. Ver., nr 511—513, 1370—1375; SZAIVERT, nr 91—92. O wyobrażeniu por. BRILLIANT 
1963, s. 153—154.
 94 RIC 3, Ant. P., nr 619; STRACK 3, nr 851.
 95 STRACK 3, nr 777. Por. OSTROWSKI 1990, s. 61, 102—103. Armenia po raz ostatni pojawiła się 
w mennictwie Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa.
 96 RIC 3, Ant. P., nr 588; STRACK 3, nr 795.
 97 RIC 3, Ant. P., nr 586; STRACK 3, nr 791—792. O emisjach Hadriana z grupy adventus z na-
zwą Partii zob. RIC 2, przypis na s. 456: „The B.M. has a note of an ADVENTVI AVG PARTHIAE 
S C coin, but no record of its present whereabouts”.
 98 CHAUMONT 1976, s. 146—147. Badaczka nie pisze tu o rzymskiej Armenii Mniejszej.
 99 HASZCZYC 1977, s. 414. Por. FOSS 1990, s. 124—125: „The final coins of his series represent 
areas which were not under Roman control, perhaps as a reflection of renewed claims to Trajan’s 
conquest”.
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niami wojennymi. Również obecność Armenii i Partii w wyobrażeniach mo-
netarnych komentuje jako wskazanie zwierzchności rzymskiej nad tymi ob-
szarami100. Faktycznie, w napisach pojawia się nazwanie krainy, do której 
kontroli Rzym rościł pretensje, jak Armenia pozostająca poza granicami ad-
ministracyjnymi Imperium Romanum. Jest również odwieczny wróg Rzy-
mian, jak Partia. Jest także Scytia. Termin ten różnie był rozumiany wśród 
samych starożytnych, a wyraz jego wieloznaczności daje na przykład Pli-
niusz Starszy w Naturalis Historia, pisząc: „Scytharum nomen usquequaque 
transiit in Sarmatas atque Germanos; nec aliis prisca illa duravit appellatio 
quam qui extremi gentium harum, ignoti prope ceteris mortalibus, degunt”101. 
Nie można więc wykluczać, że w propagandzie monetarnej chodzi jednak 
o obszar daleko odsunięty w głąb tytułowego alter orbis, a nawet o taki, któ-
ry nie pozostawał pod rzymską kontrolą. Upodobnienie personifikacji owych 
trzech krain do provinciae fideles oraz wyemitowanie tych monet w ramach 
serii „regionalnej” sprawiają, że słuszniejsze wydaje się sytuowanie genezy 
i sensu tych nawiązań terytorialnych w szerszym kontekście programu po-
litycznego Antonina Piusa, kontynuatora pokojowych rozwiązań w stosun-
kach z barbarzyńcami, proponowanych jeszcze przez Hadriana. Czyni tak 
J.M.C. Toynbee. Można za nią uznać, że umieszczenie tych trzech personifi-
kacji na monetach serii „regionalnej” Antonina Piusa, w dodatku wcale nie 
ukazywanych inaczej niż inne uosobienia oznaczające części składowe pań-
stwa rzymskiego, miało służyć rozpowszechnianiu przekonania, że majestat 
i autorytet cesarza są powszechnie uznawane w całym świecie, także poza 
granicami Imperium Romanum102.

Wschodni sąsiad Cesarstwa Rzymskiego, monarchia Arsacydów i jej 
mieszkańcy, przywołany został w propagandzie Antoninów również na mo-
netach o innym wydźwięku. Wymienić trzeba aureusy i sesterce Trajana, 
typu REX PARTH(ic)VS (Senatus Consulto)103, oraz sesterce typu REX PAR THIS 
DATVS S(enatus) C(onsulto)104, których treść oznajmia rzymskie pretensje do 
„protektoratu” nad Partią. Rozwijają tę myśl wyobrażenia widniejące na au-
reusach i denarach tego władcy, typu PARTHIA CAPTA P(ontifex) M(aximus) 
TR(ibunicia) P(otestate) CO(n)S(ul) VI P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)
Q(ue) R(omanus), z przedstawieniem tropaeum i dwóch siedzących pod nim 

 100 RÉMY 2005, s. 245—249. Ataki na Olbię: HA AP 9, 9. O wyobrażeniu Scytii por. GARZÓN 
BLANCO 1994, s. 181.
 101 PLIN., nat. IV 81. Por. opis np. MELA III 5, 36—43; PTOL. VI 13—15. O identyfikacji Scytów 
i lokalizacji Scytii w piśmiennictwie geograficznym antycznym zob. przede wszystkim ZWOL-
SKI 1984, s. 15—26.
 102 TOYNBEE 1967, s. 145—146, 150—151. Por. STRACK 3, s. 42—43; MÉTHY 1992, s. 284—286; 
WHITTAKER 2004, s. 45. Na przyjazne relacje Antonina Piusa z ludami wschodnimi uwagę zwra-
cają HA AP 7, 12; 9, 6—10; E.de Caes. 15, 3—4; EUTR. VIII 2; w takim kontekście dla czasów Ha-
driana pojawiają się informacje o Partii w HA H 21, 10 i 13.
 103 RIC 2, Tr., nr 263a, 310—312, 669; STRACK 1, nr 209, 220, 450, 465.
 104 RIC 2, Tr., nr 667—668; STRACK 1, nr 476.

10 - Vndiqve…
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… Partów (rys. 6)105. Ten ostatni schemat: Part, czyli wróg, obowiązywał rów-
nież w mennictwie Marka Aureliusza. W ikonografii jego brązowych me-
dalionów, typu TR(ibunicia) P(otestate) XXII IMP(erator) IIII CO(n)S(ul) III, 
jeniec partyjski siedzi opodal sztandaru wojskowego, a dwie upostaciowa-
ne Wiktorie trzymają tarczę z napisem S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) 
VIC(toriae) PARTH(ICAE)106. Podobnie bogini Zwycięstwa dzierży tarczę opisa-
ną VIC(toria?) PAR(thica?) na innych monetach Marka Aureliusza, aureusach, 
denarach i sestercach zawierających w legendach rewersowych zapis tytu-
latury cesarskiej (fot. 10, rys. 44)107 oraz — identycznie — na aureusach, de-
narach, sestercach, dupondiusach, asach Lucjusza Werusa108. Rozszerza krąg 
tych geograficznych odwołań do krain Wschodu kolejna nazwa — Media — 
zakodowana w epitecie zwycięskim cesarzy Medicus, który wchodził w skład 
napisów na awersach monet Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa109. 

W latach kryzysu III wieku w zakresie nawiązań do wschodniego sąsia-
da, monarchii Sassanidów, panuje większa monotonia. Jedynie na antoninia-
nach Waleriana I, wyemitowanych w Wiminacjum i Kolonii, typu VICT(oria) 
PART(ICA), pokazano jeńca u stóp bogini Zwycięstwa110. W innych przypad-
kach Part/Pers był wszelako nieobecny w ikonografii. Na antoninianach 
z Antiochii bitych dla Waleriana I, Galliena oraz Waleriana juniora, typu 
VICT(oria) PART(HICA), demonstrowano boginię Wiktorię i cesarza111, a na 
antoninianach Galliena z Rzymu, typu VICTORIA PART(hica) — wyłącznie 
Wiktorię112. Porównywalnie tylko legenda rewersów antoninianów Aureliana 
z mennicy w Siscii, VICTORIA PARTICA, identyfikuje wschodnich nieprzyja-
ciół, obraz zawiera sylwetki cesarza i bogini Zwycięstwa113. Należy wskazać 
także antoniniany powstałe w mennicy antiocheńskiej w imieniu Filipa Ara-
ba, które swym napisem PAX FVNDATA CVM PERSIS, umieszczonym obok 
spersonifikowanej idei pax (rys. 70)114, odnosiły się do wschodniej monarchii. 
Domyślać tylko się można, że to właśnie jej mieszkańców symbolizują jeń-
cy przedstawieni obok tropaeum na antoninianach Galliena, z tej samej men-

 105 RIC 2, Tr., nr 324—325; STRACK 1, nr 247.
 106 GNECCHI 2, M. Aur., nr 48, 54—55; SZAIVERT, nr 1041.
 107 TR P XX IMP II COS III S C, TR P(OT) XX IMP IIII COS III (S C) — RIC 3, M. Aur., nr 160—
163a, 934—935; SZAIVERT, nr 141—142, 152.
 108 TR P(OT) VI IMP IIII COS II (S C), TR P VII IMP IIII COS III — RIC 3, L. Ver., nr 562—564, 566, 
571, 1456—1459; SZAIVERT, nr 141—142, 156.
 109 RIC 3, M. Aur., nr 940; RIC 3, L. Ver., nr 1455; SZAIVERT, nr 137. Zob. tytuły cesarzy Par-
thicus, Medicus, Armeniacus w inskrypcjach: CIL 05.5805; 06.360; CIL 08.4195, 4208, 17866, 23941; 
CIL 14.105—106 etc. A odnośnie do Kommodusa por. także IGRR 01.1145.
 110 RIC 5/1, Val. I, nr 22, 262; GÖBL 2000, nr 846—847, 881.
 111 RIC 5/1, Val. I, nr 291; RIC 5/1, Gall. JR, nr 453; RIC 5/1, Gall. SR, nr 310; RIC 5/1, Val. II, 
nr 54; GÖBL 2000, nr 1604.
 112 RIC 5/1, Gall. SR, nr 309.
 113 RIC 5/1, Aurel., nr 240; GÖBL 1993, nr 208.
 114 RIC 4/3, Phil. I, nr 69, 72. Por. POMA 1981, s. 265—272; KÖRNER 2002, s. 120—134.
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nicy, typu PAX FVNDATA115. Już tylko napisem przypomniano ich na awer-
sach pośmiertnych monet powstałych w imieniu Karusa, na których nosi on 
zwycięski przydomek: Parthicus lub Persicus116.

Z dotychczasowego przeglądu mennictwa cesarskiego wynika, że cho-
ciaż legendy monet, powstałych w omawianych dwóch okresach historii 
państwa rzymskiego, zawierają niekiedy nazwanie danego plemienia, ludu 
bądź krainy, to nazwy te rzadko występują samodzielnie w owych napisach. 
Częściej włączone są w legendy monetarne jako ich składnik drugorzęd-
ny i opatrzone takim komentarzem, który ujmuje im znaczenia czy nawet 
podmiotowości. Zarysowuje się wszelako w tym zakresie dla propagandy 
obu epok znacząca różnica. Mianowicie w wieku Antoninów wymienia-
ne są obszary, które zamieszkują dane ludy. Czyni się to na dwa sposoby. 
W pierwszym modelu wskazywane są tylko konkretne nazwy: Britannia, 
Armenia, Parthia oraz Scythia, określające ziemie, do których zwierzchni-
ctwa roszczono pretensje albo z których mieszkańcami walczono. W dru-
gim natomiast dołączony jest epitet wprost wskazujący zależność i podle-
głość nowo zdobytego obszaru: Arabia adquisita, Dacia capta, Parthia capta, 
Germania subacta, Armenia et Mesopotamia in potestatem populi Romani redactae. 
Także w wieku Antoninów tożsamość mieszkańców świata pozarzymskiego 
rozpoznać można w zwycięskich przydomkach cesarzy rzymskich: Dacicus, 
Germanicus lub Medicus, w komentarzach: de Sarmatis lub de Germanis, albo 
w przymiotnikach określających zwycięstwo rzymskie: victoria Dacica, victo-
ria Parthica, victoria Germanica, victoria Britannica. W latach kryzysu III wie-
ku sposób określania plemion i ludów ościennych staje się inny, to znaczy 
przede wszystkim „przymiotnikowy”. Świat barbarzyńców, sąsiadów Rzy-
mu, przetrwały w ówczesnych wyobrażeniach monetarnych, to świat definio-
wany — nawet jeśli chodzi o jego wymiar strukturalny — wyłącznie przez 
pryzmat sukcesów cesarza i Imperium Romanum. Informacje o tożsamości 
barbarzyńców wplecione są bowiem w napisy podające przydomek zwycię-
ski cesarza: Germanicus (maximus), Parthicus/Persicus albo Germanicus maximus 
et Carpicus maximus. Nazwania obcych odnaleźć można także w przymiotni-
ku kwalifikującym zwycięstwo rzymskiej armii i jej wodza: victoria Germa-
nica (maxima), victoria Carpica, victoria(e) Gothica(e)/victoria Guttica Augusti, 
victoria Part(h)ica. Czasem to napisy odnoszące się do tryumfów cesarskich 
pozwalają określić tożsamość ludu, nad którym zwycięstwo było świętowa-
ne: virtus Augusti triumfum Gotthicum. Wyjątki od owego „przymiotnikowe-
go” identyfikowania barbarzyńców są dwa. Pierwszy stanowią Kwadowie, 
którzy zdefiniowani są „rzeczownikowo”, jako ci, nad którymi się tryumfu-
je: triunfus Quadorum. Drugi to Persowie, którzy wskazani są w haśle wyjąt-
kowym nie tylko ze względu na ów „rzeczownikowy” sposób identyfikacji 
mieszkańców świata zewnętrznego, ale także ze względu na to, że wystę-

 115 RIC 5/1, Gall. SR, nr 652; GÖBL 2000, nr 1635. Por. ALFÖLDI 1967b, s. 190—191.
 116 RIC 5/2, Car., nr 30, 48, 50, 108—113.

10*
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… puje ono w kontekście zawartego układu pokojowego, który zamyka okres 
działań wojennych: pax fundata cum Persis.

W wielu przypadkach w ikonografii monet podających w napisach toż-
samość sąsiadów Imperium Romanum znajdował się jakiś element ich okre-
ślający. Najczęściej — zarówno w mennictwie wieku Antoninów, jak i lat 
kryzysu III wieku — były to personifikacje danego ludu lub kraju, albo też 
przedstawiciele świata barbarzyńców pokazywani jako jeńcy bądź wrogowie. 
Niekiedy walkę z nimi symbolizował stos złożonej ich broni. Niekonwencjo-
nalnym wariantem identyfikacji były trzy tropajony, pokazane w mennic twie 
Lucjusza Werusa i Marka Aureliusza. Symbolizują one mieszkańców Arme-
nii, Partów i Medów, zwyciężonych przez Rzymian117. Zdarzało się również 
w propagandzie w obu epokach, że na monetach cesarskich znajdowała się 
jedynie nazwa określająca lud ze świata pozarzymskiego, ale bez żadnej gra-
ficznej jego prezentacji w wyobrażeniach, w których obecna była na przy-
kład standardowa postać bogini Wiktorii.

Najczęściej w mennictwie obu epok powtarza się miano Germanów. 
Tworzą oni obraz mieszkańców Germania ferox pozostającej poza granica-
mi państwa rzymskiego. Mieściły się w niej siedziby wielu rozmaitych ple-
mion germańskich. Informacje o stosunkach wewnętrznych w Germanii, 
nazwach licznych szczepów, charakterach Germanów i ich obyczajach Rzy-
mianie posiedli w rezultacie praktycznej eksperiencji i była to wiedza boga-
ta, poświadczona wyraźnie na przykład w traktacie etnograficznym Tacyta 
Germania, jak wykazuje J. Kolendo w swej analizie tego dzieła118. W propa-
gandzie monetarnej ta duża różnorodność jednak zanikła. Bez względu na 
różnice językowe i kulturalne barbarzyńska ludność zza Renu oraz górnego 
i środkowego Dunaju nazwana została Germanami119. Oczywiście, nie jest 
też wykluczone, że niejednokrotnie w legendach monet pod tym ogólnym 
mianem kryją się Goci, tak prawdopodobnie było w mennictwie na przy-
kład Trajana Decjusza i jego synów, lansującym ideę victoria Germanica, któ-
ra być może, odnosi się do walk z Gotami wodza Kniwy nad Dunajem opi-
sanych przez Jordanesa120, a potem w mennictwie Klaudiusza II Gockiego, 
który również musiał się zmierzyć z gockimi najeźdźcami121. Owi Germa-
nowie niemal zawsze w wyobrażeniach monetarnych są wrogami Rzymian. 

 117 Asy Lucjusza Werusa, typu TR POT VII IMP IIII COS III S C, i Marka Aureliusza, typu TR P 
XXI IMP IIII COS III S C — RIC 3, L. Ver., nr 1464—1465; RIC 3, M. Aur., nr 947; SZAIVERT, nr 153. 
Pomysł interpretacji zob. PICARD 1957, s. 440. W kwestii asów TR P VIII IMP IIII COS III S C, które 
— według opisów RIC 3, L. Ver., nr 1474—1475; COHEN 3, L. Ver., nr 321—322 — oprócz tro-
pajonów zawierały przedstawienie jeńców, por. SZAIVERT, s. 303: „Typen unbelegt (zum Teil ir-
rigaus)”.
 118 Z odniesieniami do Germanów, Swebów, Lugiów, Burów etc. zob. KOLENDO 1998c, s. 57—
63; IDEM 1999, s. 217—237; IDEM 2005, s. 103—118; IDEM 2008, s. 111—112.
 119 Por. DAUGE 1981, s. 468—481; CHASTAGNOL 1984, s. 97—101.
 120 IORD., Get. 18, 101—103.
 121 RIC 4/3, Tr. D., nr 43; RIC 4/3, Host., nr 185; RIC 4/3, Her. Etr., nr 154; RIC 5/1, Cl. Got., 
nr 108, 247—250; GYSEN 1999a, s. 32. Por. HUVELIN 1992, s. 311—312.
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Mimo że Domicjan utworzył limes, udoskonalony potem przez Trajana, Ha-
driana i Antonina Piusa, mimo zorganizowania Agri Decumates wzrastała 
presja plemion barbarzyńskich i zagrożenie z ich strony, a szczególnie sil-
ne było w III wieku. Konieczność niemal stałej walki z nimi, trudność tych 
zmagań i niemożność pokonania wroga, chociaż małe zwycięstwa nad nim 
odnoszono, to wszystko spowodowało, że Tacytowa fraza — „tam diu Ger-
mania vincitur”122 — pozostawała aktualna i w wieku Antoninów, i w dobie 
kryzysu III wieku. Germanin nieustannie przedstawiał w propagandzie typ 
barbarzyńcy, który się nieskończenie odradza i będąc najbitniejszym, bar-
dzo odważnym, żyjąc w ustawicznym zgiełku oręża, niezmiennie pozosta-
je wrogiem; na różne sposoby wyrażali tę aktualność autorzy starożytni123. 
Interesujący, ale i wyjątkowy jest przykład germańskich Kwadów. W epo-
ce Antoninów w propagandzie czasów Antonina Piusa pojawił się temat rex 
Quadis datus jako efekt pozostawania tego zadunajskiego ludu w przyjaźni 
z i zależności wobec Imperium Romanum. Także w epoce kryzysu III wie-
ku na medalionie Numeriana ukazani są Kwadowie. Niemniej teraz wystę-
pują jako pokonani wrogowie w ikonografii obok legendy, lansującej hasło 
triunfus Quadorum. Generalnie jednak etniczną i plemienną rozmaitość bar-
barzyńców zza Renu i Dunaju propaganda imperialna w legendach monet 
także minimalizuje, określając ich tylko kilkoma nazwami ludów i plemion, 
z którymi toczono walki. Na przykład, co się tyczy mieszkańców Sarmacji, 
skrupulatnie wymienia ich Klaudiusz Ptolemeusz, a Pomponiusz Mela, opi-
sując ich barwnie, zwraca uwagę w tej charakterystyce na umiłowanie przez 
nich wolności, ich dzikość, surowość i okrucieństwo124. Niemniej w mennic-
twie — i to jedynie okresu rządów Marka Aureliusza — tylko jeden przy-
taczany już napis de Sarmatis jest śladem dostrzeżenia obecności wrogich 
sąsiadów zaliczonych do Sarmatów, ale brak odzwierciedlenia innego zain-
teresowania ludami zamieszkującymi terytorium Sarmacji. Jednakże bardziej 
enigmatycznie i jednocześnie bardziej ogólnikowo brzmi inskrypcja namo-
netna Scythia, bezprecedensowa w mennictwie Antonina Piusa. 

W napisach monet imperialnych w obu analizowanych epokach nie ma 
odwołań do nazw plemion barbarzyńskich w Afryce, stosunkowo bezpiecz-
nej, chociaż na przykład w Mauretanii trwały okresowe walki z nimi wy-
wołane akcjami nomadów przeciw przekształcaniu ich kraju125. Niekiedy też 
czyniono w propagandzie monetarnej aluzje do tych wydarzeń. Wypuszcza-
no na przykład emisje, w których ikonografii znajdowała się postać Wiktorii 
i charakterystyczny element — mogły to być: lew, głowa słonia — sytuują-

 122 TAC., Germ. 37, 2.
 123 Np. HOR., epod. 16, 7; SEN., ira I 11, 3; SEN., nat. VI 7, 1; PAUS. VIII 43, 6.
 124 PTOL. III 5, 7—11; V 8, 10 i 12—13; MELA III 3, 26 i 33—35. O Sarmacji, jej granicach i miesz-
kańcach por. PLIN., nat. IV 80—81; AMM. XXII 5, 5. Por. KOLENDO 2008, s. 188—194, tu w kon-
tekście braku bezpośrednich odniesień do Sarmacji w dziele Tacyta uwagi na temat jej granic, 
czyli szerzej: znajomości jej geografii w pracach innych autorów starożytnych.
 125 Por. np. CHRISTOL 2005, s. 11—29, 40—49.
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… cy na kontynencie afrykańskim tych wrogów, do których nawiązywał temat 
zwycięstwa rzymskiego126. Treści emisji wszelako odnoszą się „imiennie” wy-
łącznie do przeciwników Rzymu europejskich i azjatyckich. Zauważyć moż-
na w propagandzie cesarskiej obojętność, czy może raczej swoistą reakcję na 
przemiany polityczne zachodzące w świecie barbarzyńskim w tych dwóch 
kręgach geograficznych. Na Wschodzie był to w III stuleciu upadek monar-
chii Arsacydów, który skutkował nastaniem rządów Sassanidów, z ich wo-
jowniczym i agresywnym reprezentantem Szapurem I. Natomiast również 
na terenie europejskiego Barbaricum w III wieku w wyniku znacznych prze-
grupowań barbarzyńcy umocnili swą wewnętrzną organizację łączeniem 
się w związki plemienne, a zamiast izolowanych gentes powstały silniejsze, 
a tym samym groźniejsze ich federacje i państewka plemienne. Wśród lu-
dów germańskich koalicję nad górnym Renem i Dunajem utworzyli Ala-
manowie, nad dolnym Renem powstał związek Franków, dalej, na północy 
zawiązała się koalicja Sasów, atakująca posiadłości rzymskie w Galii i Bry-
tanii, do połączenia różnych szczepów doszło także wśród Gotów, wspo-
maganych niekiedy przez Herulów i Gepidów, ligi tworzyli sarmaccy Rok-
solanowie i daccy Karpowie. Te niekorzystne dla Rzymian zmiany są słabo 
odzwierciedlone w hasłach monetarnych powstałych w III stuleciu. Stwier-
dza się w tym zakresie pewne anachronizmy w identyfikowaniu monar-
chii perskiej, sygnalizowane w napisach monetarnych obecnością nazw od-
noszących się do partyjskiej i sassanidzkiej fazy jej rozwoju127. W legendach 
bowiem do nazywania imperium sassanidzkiego używa się nadal tych sa-
mych określeń, które uprzednio służyły wskazywaniu monarchii arsakidz-
kiej. Są więc w mennictwie okresu kryzysu III wieku tematy: Parthicus, vic-
toria Part(h)ica, niemniej paralelnie użytkowane są: Persicus oraz pax fundata 
cum Persis. Akceptując tezę Józefa Wolskiego, że tytuł zwycięzcy nad Parta-
mi uchodził w starożytności rzymskiej za bardziej zaszczytny niż tytuł po-
gromcy Persów128, dostrzec trzeba w tym przemieszaniu nazw celowy zabieg 
zastosowany w propagandzie imperialnej lat kryzysu, który służył przyda-
niu cesarzom rzymskim większej chwały zwycięskiej. Powstały w II wieku 
komentarz: „Soli hominum Parthi adversus populum Romanum hostile no-
men haud umquam contemnendum gesserunt”129, oddawał zapewne postrze-
ganie wschodniego sąsiada jako głównego wroga Rzymian także w III stu-

 126 Np. w mennictwie Antonina Piusa — GNECCHI 2, Ant. P., nr 23, 25; STRACK 3, nr 660—661. 
Może również GNECCHI 2, Ant. P., nr 26. Typ powtórzony potem w mennictwie Kommodusa, 
GNECCHI 2, Comm., nr 5—6; SZAIVERT, nr 1148.
 127 Por. KACZANOWICZ 1990, s. 61. Również w inskrypcjach w tytułach zwycięskich władców 
występują obie formy: Persicus maximus i Parthicus (maximus), zob. np. w odniesieniu do Filipa 
Araba: CIL 03.4634, 10619; CIL 06.1097; AE 1935, 27; Galliena: CIL 08.22765 = ILS 8923; EE IX 
582; CIL 10.4784; CIL 11.3089; Aureliana: CIL 06.1112; CIL 12.5456, 5561; AE 1936, 129.
 128 WOLSKI 1996, s. 218—219. Por. GAGÉ 1933b, s. 29. R. SUSKI (2008a, s. 182—198), omawiając 
użytkowanie tych tytułów w propagandzie władców illiryjskich, nie odnosi się szerzej do tej 
kwestii, przyjmuje, że „były one traktowane jako synonimy”.
 129 FRO., princ.hist. 6.
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leciu. Natomiast w kontekście niekorzystnych dla Rzymu zmian w świecie 
barbarzyńców — w Europie, owszem, obecne są w III wieku odniesienia do 
nowych wrogów, Gotów i Karpów, zmienia się też sposób prezentacji Kwa-
dów, interesujące, że zanika w propagandzie monetarnej sprawa wrogów 
z pozarzymskiej części Brytanii. Wszelako przedstawienia w mennictwie 
w zakresie charakterystyki struktury obcego świata ogólnie cechuje schema-
tyzm i swoisty tradycjonalizm, które wyrażają się w powściągliwym wpro-
wadzaniu do treści legend namonetnych nowych nazw etnicznych i w kon-
sekwentnym czerpaniu z tych dostarczanych przez tradycję.

Kwestie zorganizowania politycznego mieszkańców świata barbarzyń-
skiego źródła numizmatyczne sygnalizują w bardzo wąskim zakresie, a ska-
la różnic u ludów barbarzyńskich przedstawia się zaiste skromnie z perspek-
tywy propagandy monetarnej; zresztą, powtórzmy, informacje te zawsze są 
elementem szerszego przekazu odnoszącego się do kwestii pierwszorzędnej, 
jaką pozostaje nadal przedstawienie chwały strony rzymskiej. O ile źródła 
innych kategorii dostarczają materiału, w którym owo zorganizowanie we-
wnętrzne świata barbarzyńców jawi się w swej różnorodności i na różnych 
poziomach, o tyle w wyobrażeniach na monetach kwestia jest bardziej jed-
noznaczna, prosta, a nawet schematyczna. Odnaleźć tu można co najwyżej 
informację, iż niektórzy z sąsiadów mają króla (por. tab. 4); nie jest to by-
najmniej taka rozwinięta charakterystyka jego pozycji i zakresu władzy, ja-
kiej dokonali autorzy starożytni130.

T a b e l a  4
Rex oraz rex datus w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku — 

tematy legend monetarnych

Złoty wiek Antoninów Kryzys III wieku

96—117 117—161 161—192 235—249 249—268/269 268—284

rex Parthicus
rex Parthis datus

rex Armeniis datus
rex Quadis datus

rex Armeniis datus
— — —

Owi władcy barbarzyńscy występują w mennictwie imperialnym za-
sadniczo jako reges socii et amici populi Romani, przyjaźni, sprzymierzeni, ale 
również zależni od Rzymu, mniej znaczący niż cesarz rzymski i odgrywa-
jący wobec państwa rzymskiego ważną, chociaż podrzędną rolę w polity-
ce na rzecz umacniania wpływów filorzymskich na terenach pogranicznych 
i w głębi ziem barbarzyńskich131. Komentarz rex datus w napisach monet in-
formuje, iż rzecz dotyczy władcy „danego” konkretnemu ludowi, to znaczy 

 130 Zob. KONIK 1987, s. 25—36.
 131 Pojęcie „państwo klientelne”, sposoby pozyskiwania klienta, ceremonia inwestytury, rola 
klienta por.: KLOSE 1934; GAGÉ 1959, s. 221—260; NADEL 1961, s. 118—134; CIMMA 1976; BRAUND 
1984; WILL 1987, s. 1—61; PITTS 1989, s. 45—58; KEHNE 2000, s. 311—334; COLTELLONI-TRANNOY 
2005, s. 122—123.
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… wyniesionego z inicjatywy strony rzymskiej lub przy jej aprobacie. Towarzy-
szące legendom rozwiązania ikonograficzne także sugerują pokojowy cha-
rakter stosunków łączących owego władcę z Imperium Romanum.

W takim kontekście w odniesieniu do mieszkańców europejskiego Bar-
baricum stosowny fragment cesarskiej propagandy pochodzi z czasu rzą-
dów Antonina Piusa. Informację, że Kwadowie mają króla, przekazują jego 
sesterce typu REX QVADIS DATVS S(enatus) C(onsulto)132. Przedstawiają cesa-
rza w todze, stojącego naprzeciw władcy barbarzyńskiego i przekazującego 
mu diadem (rys. 31). Praktyka, jaką odzwierciedlają wyobrażenia, doskona-
le mieści się w obrazie polityki zewnętrznej Antonina Piusa, odnotowanym 
przez autorów antycznych133. Cesarz ten bowiem, dążąc do utrzymania po-
tęgi rzymskiej w świecie, ale też do osiągnięcia tego celu za pomocą przede 
wszystkim środków dyplomatycznych, finansował barbarzyńców i ingero-
wał w ich wewnętrzne stosunki polityczne, mianując władców.

Pozostałe emisje cesarskie nawiązujące do wyniesienia i akceptacji przez 
Rzym zależnych władców dotyczą państw leżących na Wschodzie. Hasło 
REX ARMENIIS DATVS S(enatus) C(onsulto) zamieszczone na sestercach An-
tonina Piusa odnosi się do powołania władcy armeńskiego134. Pokazują one 
cesarza w todze, wkładającego tiarę na głowę króla, który stoi przed nim 
(rys. 30). Mało precyzyjna datacja tych numizmatów — dosyć szeroki prze-
dział lat 140—144 — nie pozwala wskazać z pełnym przekonaniem, do któ-
rego z władców Armenii w ten sposób nawiązano; można jedynie przy-
puszczać, że wyobrażenie informuje o wyniesieniu i uznaniu Sohemusa 
albo Pakorusa135. Wątek inwestytury sąsiada wschodniego powrócił w pro-
pagandzie Lucjusza Werusa. Napis REX ARMEN(IIS) DAT(VS) TR(ibunicia) 
P(otestate) IIII IMP(erator) II CO(n)S(ul) II (Senatus Consulto) na aureusach, 
sestercach i dupondiusach ubarwiony został obrazem cesarza siedzącego na 
suggestus, w otoczeniu wojskowych, niżej stoi król prezentowany zebranym 
(rys. 52)136. Upamiętniono w tym przypadku osadzenie z woli Rzymian So-
hemusa na tronie armeńskim w 163 roku. Miał on zastąpić kandydata par-
tyjskiego Pakorusa, wyniesionego przez Wologazesa137. Listę królów ościen-
nych wschodnich, wskazanych w wyobrażeniach na monetach cesarskich, 

 132 RIC 3, Ant. P., nr 620, 1059; STRACK 3, nr 852. Por. SWOBODA 1957, s. 5—12; GAGÉ 1959, s. 254; 
ALFÖLDI 1999c, s. 91—94; RÉMY 2005, s. 244. O stosunkach z Kwadami i akceptacji ich królów 
przez Rzym w okresie wcześniejszym — TAC., Germ. 42, 2, w czasach Marka Aureliusza — HA 
MA 14, 3; CASS. DIO LXXI 13, 2—4; por. OLĘDZKI 2008, s. 106—107; może także w czasach Ha-
driana — HA H 12, 7; por. WEBER 1907, s. 108.
 133 PAUS. VIII 43, 4; ARISTID., or. XXVI 70; E.de Caes. 15, 3; HA AP 9, 6—10; 13, 4.
 134 STRACK 3, nr 851; RIC 3, Ant. P., nr 619.
 135 Por. CHAUMONT 1976, s. 146—147; RÉMY 2005, s. 248.
 136 RIC 3, L. Ver., nr 511—513, 1370—1375; SZAIVERT, nr 91—92. O wyobrażeniu zob. BRILLIANT 
1963, s. 153—154. 
 137 CASS. DIO LXXI 3, 1. BRAUND 1984, s. 94; FOSS 1990, s. 146, datują wydarzenie na 164 r. Por. 
BIRLEY 1966, s. 175; ANGELI BERTINELLI 1976, s. 27; CHAUMONT 1976, s. 149—152. Honory rzymskie 
wobec Sohemusa por. BRAUND 1984, s. 43; SARTRE 1997, s. 54.
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zamykają przykłady zaczerpnięte z mennictwa Trajana. Legendą REX PAR-
THIS DATVS S(enatus) C(onsulto) na sestercach przypomniano, że z jego woli 
diadem Arsacydów otrzymał Partamaspates i stał się władcą marionetkowe-
go państwa partyjskiego138. Wyobrażenie na sestercach ukazuje cesarza sie-
dzącego na sella castrensis, na suggestus, obok stoi prefekt pretorianów, Tra-
jan prezentuje klęczącej Partii jej nowego władcę (rys. 7)139. Jego władztwo 
nie trwało jednak długo, a ponadto rządził on znacznie okrojonym obszarem 
imperium partyjskiego140. Na pograniczu rzymsko-partyjskim sytuować na-
leży także owe regna adsignata, wspomniane w napisach na aureusach i ses-
tercach Trajana. W ich ikonografii przed cesarzem, zasiadającym na sella, na 
suggestus, i przed prefektem pretorianów, zwróceni ku imperatorowi, w po-
stawie wyrażającej oddanie dla niego, stoją trzej przedstawiciele Wschodu141. 
Nie zostały utrwalone w legendach monetarnych ich imiona. Nie jest też jas-
ne, do którego z epizodów wschodniej wyprawy Trajana odnosi się wyob-
rażenie142. Źródła wskazują kilka takich aktów wiernopoddańczych hołdów 
władców drobnych państewek zza Eufratu, których zawsze ściślej określić 
nie sposób, i uznania ich panowania przez Rzym, złożonych na różnych eta-
pach ekspedycji143. Efektem tych zabiegów był system aliansów upamiętniony 
napisem regna adsignata. Nierozstrzygnięte pozostaje, czy wśród tych ukaza-
nych w mennictwie sprzymierzeńców był Abgar VII z Edessy, król Oshro-
ene, jeden z ważniejszych władców, który wcześniej odkupił swoje państwo 
od Pakorusa, wysłał dary do Trajana zaraz po wkroczeniu tegoż do Arme-
nii, nie stawił się jednak osobiście, lecz dopiero podczas marszu Rzymian 
przez Mezopotamię przybył do Trajana i oddał mu honory144.

Ikonografia wymienionych monet cesarskich w sposób symboliczny 
pokazuje, że jak to w literaturze starożytnej ujął Tacyt, „vis et potentia re-
gibus ex auctoritate Romana”145. Jednocześnie odzwierciedla tę hierarchię 
w świecie, o jakiej pisał Stacjusz: „[…] propriis sub regibus omnis terra; pre-
mit felix regum diademata Roma”146. W wyobrażeniach monetarnych jest 

 138 CASS. DIO LXVIII 30, 3; MALAL. XI 352, 357.
 139 STRACK 1, nr 476; RIC 2, Tr., nr 667—668.
 140 Por. GUEY 1937, s. 133—134; LEPPER 1948, s. 212—213; CIZEK 1983, s. 463—464.
 141 RIC 2, Tr., nr 366—367, 666; STRACK 1, nr 240, 250, 475.
 142 W literaturze padają różne propozycje: HASZCZYC 1975, s. 148; FOSS 1990, s. 104; ROSS 2000, 
s. 31; BIRLEY 2002, s. 111—112, sugerują 114 r.; MIGLIORATI 2001, s. 237: między 114 a 115 r.; PA-
RIBENI 1926—1927, s. 302: 116 r.; GONZÁLEZ 2000, s. 207, przypis 17: nie wiadomo, czy chodzi 
o r. 114 czy o przełom 115/116 r.
 143 EUTR. VIII 3; FEST. XX 2; ARR., peripl. 11, 2; CASS. DIO LXVIII 18, 2; 19, 2; 28, 3—4.
 144 CASS. DIO LXVIII 18, 1; ARR., Parth. fr. 45. E. CIZEK (1983, s. 442) i G. MIGLIORATI (2001, 
s. 237) sądzą, że jest on jednym z trzech hołdowników pokazanych na monetach. O roli Ab-
gara VII w polityce Trajana por. CASS. DIO LXVIII 21, 1—3; ARR., Parth. fr. 46; CHAUMONT 1976, 
s. 139; SARTRE 1997, s. 52; ROSS 2000, s. 33—34; LAUDE 2003, s. 89—91. Już po zdobyciu Ktezyfon-
tu przez Trajana poddał mu się Atambelos V, król Meseny, stając się klientem Rzymu — CASS. 
DIO LXVIII 28, 3—4; SARTRE 1997, s. 52—53; ANGELI BERTINELLI 2000, s. 47.
 145 TAC., Germ. 42, 2.
 146 STAT., silv. III 3, 50—51.
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… przecież sportretowany mianowany król barbarzyński, ów rex datus, oraz 
władca rzymski, wzmacniający go swym cesarskim autorytetem, wręcza-
jący mu oznaki władzy, dokonujący inwestytury gestem ofiarowania tiary, 
diademu. Pozyskanie króla „wasala” było efektem różnych działań, na któ-
re mogły się składać: wojna, korespondencja i układy cesarza rzymskiego 
z władcą barbarzyńskim sąsiedniego lub bardziej odległego ludu, wysyła-
nie legatów do Rzymu i hołd przed cesarzem albo oddanie hołdu przedsta-
wicielowi cesarza poza Rzymem, foedus między Rzymem i państewkiem za-
leżnym. Tymczasem w propagandzie monetarnej cała procedura i niuanse 
polityki wynoszenia króla barbarzyńskiego sprowadzone zostały do proste-
go obrazu. Jest na nim niekiedy przedmiot symbolizujący nadaną władzę, 
czasem kilku wojskowych, których obecność sygnalizuje wojenny kontekst 
poprzedzający wydarzenie, w wyjątkowym przypadku pojawia się perso-
nifikacja krainy, nad którą wyniesiony z woli Rzymu władca sprawować 
ma rządy, zawsze jest para: cesarz suweren i barbarzyński władca zależny. 
Nie ma żadnych innych aluzji do kwestii „protokolarnych”. Takim mode-
lem ikonograficznym posłużono się w mennictwie już w I wieku. Wówczas 
na monetach powstałych w Cezarei Kapadockiej ukazano Germanika kła-
dącego tiarę — oznakę królewską — na głowie armeńskiego króla Zenona-
-Artaksesa. To jasny i wyrazisty przekaz rysunkowy, wiernie oddający wy-
darzenia opisane przez Tacyta147. Występuje tu, co prawda, nie cesarz, lecz 
jego wysłannik i przedstawiciel, ale chodzi o pewną ogólną zasadę symbo-
licznego pokazania owej ceremonii. Ta zasada pozostaje wspólna we wska-
zanych przypadkach emisji Antoninów. Wyobrażenia są niemal identyczne, 
najważniejsze w nich są owe dwie postacie. Jednocześnie ten schemat jest 
jednoznaczny i współgra z głównymi elementami uroczystości mianowania 
królów opisywanej w literaturze starożytnej148 i odzwierciedlonej również 
w monumentalnej sztuce, jak w reliefie Marka Aureliusza z łuku Konstanty-
na w Rzymie (il. 19)149. Wymienione emisje monetarne nie przekazują imion 
władców nadanych przez Rzym, chociaż niekiedy wskazują je inne źródła, 
aczkolwiek i wówczas — o czym nadmieniłam w odniesieniu do monet An-
tonina Piusa — mogą pozostawać w tym zakresie niejasności. Władcy bar-
barzyńscy bowiem, nawet ci przez Rzym uznani, w hierarchii obowiązują-
cej w propagandzie ustępują pierwszeństwa cesarzowi. Jedynie na emisjach 
z hasłami regna adsignata i rex Quadis datus osoba mianowana zwrócona jest 
ku Rzymianinowi, w innych sytuacjach niejako prezentowana jest przezeń 
zebranym. Zawsze też Rzymianin przewyższa wzrostem barbarzyńskiego 

 147 RIC 12, Germanicus under Gaius, nr 59 i s. 107; TAC., ann. II 56, 2—3. Por. GAGÉ 1959, 
s. 241—242; LAEDERICH 2001, s. 169—172.
 148 Zob. np. SUET., Nero 13, 1—2.
 149 Por. GAGÉ 1959, s. 221—260; CHAUMONT 1976, s. 116—123; BRAUND 1984, s. 23—27. Odnoś-
nie do reliefu Marka Aureliusza z łuku Konstantyna: HAMBERG 1945, s. 87—89; SCOTT RYBERG 
1967, s. 43—56. O sposobie ikonograficznego wyrażenia inwestytury w mennictwie: KLOSE 1934, 
s. 144, przypis 30; GÖBL 1961, s. 70—80; ALFÖLDI 1999a, s. 149—152. 
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władcę. Ta zasada korzystnych dla pierwszego z nich proporcji zostaje za-
chowana nawet wtedy, gdy jak na monetach Antonina Piusa, król Kwadów 
zbliża się wzrostem do cesarza. Ten, odziany w togę, zdaje się „zwykłym 
urzędnikiem”. W innych przypadkach władca rzymski występuje jako impe-
rator, co może stanowić aluzję do okoliczności towarzyszących wyniesieniu 
króla barbarzyńskiego. Najistotniejszy w każdym ze wskazanych przypad-
ków jest gest zwierzchnika, gest, jaki wykonuje cesarz wobec barbarzyńcy. 
„Nadanie lub potwierdzenie godności królewskiej przez rzymskiego impe-
ratora” wyraża „klasyczną zewnętrzną legitymizację władzy”150. Ład poli-
tyczny w świecie barbarzyńców, w tym jego rozumieniu, które dotyczy za-
prowadzenia i utrzymania władzy, nie wynika z wewnętrznej ewolucji sił 
w tym świecie, jako że ład wprowadzają — w świetle owej propagandy — 
jedynie władcy rzymscy. Opisane wyobrażenia monetarne są więc alegorycz-
nym ujęciem mocy oraz skuteczności cesarza i Imperium Romanum. Są też 
ograniczonym do jednego aspektu inwestytury z ręki cesarskiej odzwier-
ciedleniem pojmowania hierarchii w świecie, którą to myśl wyłożył szerzej 
Pliniusz Młodszy w Panegyricus, notując o barbarzyńcach: „Rogant, suppli-
cant; largimur, negamus, utrumque ex imperii maiestate; agunt gratias qui 
impetrauerunt; non audent queri quibus negatum est”151. W tym też kontek-
ście T. Kotula pisze o uczuciu bojaźliwego szacunku dla Rzymu, reverentia 
imperii, które nie opuściło barbarzyńców aż do późnej epoki. Faktem jest, że 
powaśnieni między sobą i słabi niejednokrotnie przywódcy plemion i pań-
stewek barbarzyńskich, poszukując autorytetu, przyjmowali władzę od Rzy-
mian, uznając „Imperium Romanum za państwo par excellence zwierzchni-
cze, rządzące cywilizowanym światem”152.

W latach kryzysu III wieku wszelako brakuje w mennictwie imperialnym 
odzwierciedlenia praktyki wynoszenia władcy zaprzyjaźnionego, a nawet 
pozyskiwania go dla sprawy rzymskiej153. Odosobniony ślad takich działań 
zachował się wszak w mennictwie autonomicznym: akceptację króla-sojusz-
nika przez Gordiana III dokumentują wyobrażenia monet z Edessy. Od-
noszą się one do uznania przez Rzym w końcu lat trzydziestych III wieku 
króla Oshroene Abgara X (L. Aelius Aurelius Septimius Abgar)154. Rewer-

 150 BURSCHE 1998, s. 224.
 151 PLIN., paneg. 12, 2.
 152 KOTULA 2004, s. 119. Por. np. AMM. XVII 12, 15: Sarmaci byli „semper Romanorum clien-
tes”. O pozyskiwaniu barbarzyńców w późnej starożytności: ILUK 1985, s. 331—347.
 153 O kryzysie systemu państw klientelnych w II w. i o nowych wyzwaniach stojących przed 
cesarzami w III w. zob. ZIÓŁKOWSKI 2004, s. 462 i 514. Teza, którą formułuje E.N. LUTTWAK (1976, 
s. 111—117) o kresie koncepcji państw klientelnych w II w., jest zbyt kategorycznie postawiona.
 154 Zob. ROSS 2000, s. 72—82; SARTRE 2001, s. 961—962; LAUDE 2003, s. 96—97 (o wyniesieniu 
króla w 238 lub 239 r. i jego miejscu w rzymskiej polityce na Wschodzie). Por. LORIOT 1975b, 
s. 768—769; KETTENHOFEN 1983, s. 153—154. Rodowód Abgara, tria nomina, związki z Rzymem: 
TEIXIDOR 1989, s. 220—222; IDEM 1990, s. 161—162; ROSS 1993, s. 199—200; BENOIST 2000, s. 318—
320. Jego poprzednicy też pozostawali w okresowych układach z Rzymem, np. Ma’nu VIII — 
z czasów Lucjusza Werusa, Abgar VIII — z czasów Kommodusa. Por. BRAUND 1984, s. 44, 51; 
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… sy pokazują kilka różnych modeli ikonograficznych. Cesarz siedzi na sugge-
stus na sella curulis, z berłem w ręce, przed nim stoi król, brodaty, w tiarze, 
trzyma wiktoriolę; na innych monetach cesarz w paludamentum stoi z glo-
bem, przed nim król, w tiarze i w stroju wschodnim, z wieńcem w dłoni; 
na kolejnych samodzielnie występuje Abgar jadący na koniu albo pokazane 
jest popiersie króla z tiarą i diademem. Na awersach natomiast wyryto imię 
Gordiana III i pokazano jego cesarskie oblicze155. Treści tych monet wyra-
żają chęć umocnienia rządów „wasala” cesarskim autorytetem, a także po-
średnio określają rolę państwa Abgara X w rzymskich planach wojennych 
na Wschodzie. Nie znajdujemy jednak analogii do wyniesienia bądź uzna-
nia króla-sojusznika w propagandzie Gordiana III lansowanej na emitowa-
nych wówczas monetach imperialnych. Podobnie odnośnie do polityki in-
nych cesarzy rzymskich półwiecza 235—284 nie ma w wyobrażeniach w ich 
mennictwie odzwierciedlenia pozyskania klienta wśród władców ościennych 
i akceptacji przez Rzym jego pozycji politycznej, chociaż niewątpliwie, poza 
wskazanym przypadkiem dotyczącym Abgara X, podejmowano w polity-
ce starania o pozyskiwanie sprzymierzeńców wśród innych obcych. Świet-
nym refleksem takich przedsięwzięć jest miejsce i rola Septymiusza Odena-
ta, władcy Palmyry, zyskana na Wschodzie w czasie rządów Galliena156, ale 
również sygnalizują je pośrednio uchwytne ślady działań Rzymu podejmo-
wanych w celu zawarcia przymierza, foedus, z władcami plemion barbarzyń-
skich157. Mimo to w propagandzie namonetnej barbarzyńcy w III wieku sta-
nowią jak gdyby pozbawiony ładu politycznego zbiór jednostek, w którym 
jedynym ich elementem porządkującym jest — jak już stwierdziłam — na-
zwa danego ludu.

Niekiedy sylwetki władców klientelnych, przyjaznych Rzymowi, czy-
li szerzej: barbarzyńców, wyposażone są w pewne rysy przeciwstawiające 

BALL 2000, s. 34—36; ROSS 2000, s. 34—36, 69—70; LAUDE 2003, s. 83—96. Zob. P.A. BRAUND (1984, 
s. 105—107) o przydomkach philorhōmaios, philokaisar, amicus populi Romani, amicus Caesaris, któ-
re nosili władcy sprzymierzeni, oraz (ibidem, s. 39—53, 173—174) o przyjmowaniu imion rzym-
skich przez barbarzyńców, P.A. Braund nazywa ich w ślad za SUET., Aug. 48, 2: membra partes-
que imperii.
 155 MPR 4, Gord., nr 2241—2247; BMCG, Arabia, s. 113—115, nr 136—148, s. 117, nr 164. 
O symbolice scen i ewentualności osobistego udziału Gordiana III w ceremonii inwestytury 
króla por. GESCHE 1969, s. 47—77; ROSS 2000, s. 72—78, 145—158. W tym kontekście na temat 
trasy marszruty cesarza por. KRZYŻANOWSKA 1970, s. 61—65.
 156 Zob. CHRISTOL 1981, s. 101—104; IDEM 1997, s. 147—148; GAWLIKOWSKI 1985, s. 254—255; 
MILLAR 1993, s. 334—335; SWAIN 1993, s. 157—164; POTTER 1996, s. 272—274; BALL 2000, s. 77; BE-
NOIST 2000, s. 320—323; SARTRE 2001, s. 973—979; KOTULA 2006, s. 75—82.
 157 Np. M. CHRISTOL (2005, s. 11—12 i przypis 17) działania dyplomacji za rządów Probusa 
podejmowane wobec wodzów plemion tubylczych w Mauretanii Tingitańskiej przyrównuje do 
praktyki rex datus; upamiętnia je inskrypcja z Volubilis; zob. KOTULA, ŁADOMIRSKI 1962, s. 97—98; 
KOTULA 1992b, s. 39—40. Zob. też o okolicznościach obdarowania złotymi medalionami władców 
Barbaricum w połowie III w. Ponętna jest hipoteza, którą formułuje w odniesieniu do pewne-
go gockiego władcy A. BURSCHE (1998, s. 109), iż „pozostawał co najmniej kilkanaście lat w bliż-
szych kontaktach z dworem cesarskim”. 
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ich w aksjologicznym systemie innym mieszkańcom świata barbarzyńskiego 
w legendzie rex datus, która in extenso wyraża ich zależność od Imperium Ro-
manum, ale również przez obraz, który wyróżnia ich spośród „dzikusów”, 
zbliżając do cywilizacji Rzymian. Na przykład na wspomnianych monetach 
Antonina Piusa król Kwadów, występujący nieomal nago, nosi na ramio-
nach płaszcz, może jest to sagum, udrapowany na wzór togi. Byłżeby to nikły 
ślad procesu togatio, o którym, wprawdzie odnośnie do innego ludu, wspo-
mina Tacyt: „Inde etiam habitus nostri honor et frequens toga”158? Z kolei 
Partamaspates, władca Partów z woli Rzymian, ukazany został na monetach 
w rzymskim stroju wojennym, nosi pancerz i paludamentum. Nie jest on już 
li tylko barbarzyńcą, ale zaadaptował detale rzymskiego stroju, co symbo-
licznie podkreśla jego zbliżenie do Rzymian i jest sposobem na pozyskanie 
afirmacji jego godności sprzymierzonego monarchy. Nawiązując do uwag, 
które formułuje Pierre Gros, sugerować można z pewną ostrożnością, że są 
to odzwierciedlone w ikonografii monetarnej ślady asymilacji niektórych 
mieszkańców świata barbarzyńskiego do świata rzymskiego159. Stają się oni 
niejako półcywilizowanymi półbarbarzyńcami. W najwyższym stopniu, ale 
i w najbardziej metaforycznym ujęciu, ów proces zbliżania dwóch światów 
wiodący aż do identyfikacji tego, co pierwotnie było barbarzyńskie, z „rzym-
skością” odzwierciedlają monety Trajana z napisem Arabia adquisita, na któ-
rych uosobienie ziemi pozyskanej dla Imperium Romanum przyjmuje kształt 
provincia pia fidelis, nie różniąc się niczym od personifikacji „prowincji”, oraz 
monety Antonina Piusa, w których wyobrażeniach spersonifikowane Arme-
nia, Partia i Scytia zyskały takie podobieństwo. Niemniej tylko nielicznych 
przedstawicieli świata zewnętrznego ukazywano jako przyjaciół lub sojusz-
ników Rzymian i wyposażano ich w wyobrażeniach monetarnych w elemen-
ty stroju, które sygnalizowały ich zbliżenie cywilizacyjne do Rzymian. Takie 
rozwiązania właściwe były wyłącznie propagandzie Antoninów.

Wyłaniającą się z tych uwag ogólną impresję, że owi królowie rodem 
z alter orbis utrzymywali powszechnie przyjazne stosunki z Rzymem, tonu-
ją inne obrazy utrwalone w mennictwie imperialnym. Wprawdzie trudno 
dostrzegać sportretowanego władcę barbarzyńskiego w adwersarzu cesa-
rza rzymskiego w symbolicznych scenach walki — konwencja rządząca tymi 
przedstawieniami w mennictwie nie upoważnia przecież do takich interpre-
tacji, lecz można jednak wskazać wyjątek od normy pokazywania w wyob-
rażeniach namonetnych króla barbarzyńskiego Rzymowi przyjaznego. Takie 

 158 TAC., Agr. 21, 2.
 159 GROS 1998, s. 143—160, w kwestii procesów asymilacji do civitas Romana interpretowanych 
na podstawie tekstów z okresu Późnej Republiki i Wczesnego Cesarstwa, zatem obrazu bar-
barzyńcy zasymilowanego, albo raczej asymilowanego, a także określenie, jaka ikonologia po-
zwala go jako takiego identyfikować. Brakuje dokumentacji faz przechodzenia od „dzikusa” do 
„obywatela w todze” — to nie interesowało historyków i artystów rzymskich. Por. np. na pod-
stawie analizy źródeł pisanych o przemianach cywilizacyjnych Gotów: DAGRON 1971, s. 295—
305. Szerzej o fazach barbarzyństwa zob. DAUGE 1981, s. 486—494.
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… jest znaczenie treści aureusów i sesterców Trajana, typu REX PARTH(ic)VS 
(Senatus Consulto), z przedstawieniem cesarza, władcy wschodniego, uoso-
bionej Partii oraz żołnierzy rzymskich (rys. 8)160. Brakuje, co prawda, napisu 
nie tylko kontrastującego z formułą rex datus, lecz także akcentującego od-
mienne, czyli wrogie, relacje owego króla z Rzymem. Ikonografia również 
— w pierwszym oglądzie — takiego ich charakteru nie eksponuje. Wsze-
lako okoliczności powstania emisji jednoznacznie sugerują anse i waśnie 
między bohaterami wyobrażenia. Zazwyczaj wiąże się treść tych monet ze 
spotkaniem w 114 roku w Elegei Trajana i Partamazyrysa, króla armeńskie-
go, wyniesionego na tron z woli Chosroesa partyjskiego, ale bez konsulta-
cji ze stroną rzymską, więc przez nią nieuznanego. Kasjusz Dion, relacjonu-
jący zdarzenie, pisze, jak to Partamazyrys stanął przed cesarzem siedzącym 
na trybunale, złożył diadem u jego stóp w oczekiwaniu, że ów go podniesie 
i włoży mu na głowę, potwierdzając jego władzę. Miał nadzieję otrzymać 
królestwo od cesarza, jak niegdyś Tiridates z rąk Nerona. Trajan odmówił. 
Proklamował aneksję Armenii Większej do państwa rzymskiego, pozwolił 
jednak odejść Partamazyrysowi pod eskortą, który potem został zabity pod 
pretekstem próby ucieczki161. Niemniej zastanawia w kontekście tych wyda-
rzeń legenda monet, która odnosi się do króla partyjskiego, a nie — jak na-
leżałoby oczekiwać — do króla armeńskiego. Zwraca słusznie na ten fakt 
uwagę Ernesto Bernareggi. W jego opinii wyobrażenie monetarne bynaj-
mniej nie oddaje opisanych wydarzeń, za mało bowiem znajduje zbieżności 
szczegółów z przekazem Kasjusza Diona. Dochodzi więc do konkluzji, że 
albo jest to obraz innego spotkania, albo w Elegei doszło do jeszcze innych 
epizodów, o których milczą inne źródła poza źródłami numizmatycznymi162. 
Bezsporne jest wszak, że werdykt cesarza z Elegei był wyrazem sprzeciwu 
wobec polityki partyjskiej. Zakwestionowanie przez Rzym tego konkretnego 
władcy armeńskiego można traktować jako upokorzenie wspierającego go 
mocarstwa Partów. To może tłumaczyć dopełnienie sceny — w niej władca 
wschodni, kornie uniżony, stoi przed Rzymianinem, w obecności Partii — 
szyderczym napisem przywołującym króla partyjskiego. Przecież podobnie 
Kasjusz Dion uwypukla filiację Partamazyrysa do Partów, nazywając go po-

 160 RIC 2, Tr., nr 263a, 310—312, 669; STRACK 1, nr 209, 220, 450, 465.
 161 CASS. DIO LXVIII 19, 2—20, 4. O zabiciu króla: FRO., princ.hist. 18; EUTR. VIII 3, 1; ARR., Parth. 
fr. 40; o polityce wobec Armenii: FEST. XIV 3 i XX 2; ARR., Parth. fr. 38—40. O wydarzeniach za 
Nerona: TAC., ann. XV 29—31; SUET., Nero 13, 2—4; CASS. DIO LXII 23; WOLSKI 1983b, s. 167—
178; LAEDERICH 2001, s. 236—240. Wielu badaczy komentuje epizod za Trajana, np. GUEY 1937, 
s. 53—54; BELLONI 1974, s. 1121—1122; HASZCZYC 1975, s. 148 (monety rex Parthus wiąże z wy-
niesieniem Partamaspatesa z woli rzymskiej na władcę Partów — ibidem, s. 152); CHAUMONT 
1976, s. 135; CAMPBELL 1993, s. 235; WOLSKI 1996, s. 201—202; BENNETT 1997, s. 194; RICHIER 1997, 
s. 604; GONZÁLEZ 2000, s. 207; BIRLEY 2002, s. 212—213.
 162 BERNAREGGI 1982, s. 187—191. Por. ANGELI BERTINELLI 1976, s. 13, przypis 51: monety te 
„All’incontro di Traiano con Parthamasiris alludono probabilmente”; R. PERA (2005, s. 338) iden-
tyfikuje uosobienie krainy jako Partię, nie odnosząc się do znaczenia napisu.
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tomkiem Arsacesa, synem Pakorusa i wnukiem Chosroesa163. W świetle ta-
kiej interpretacji wyobrażeń na omawianych monetach określonymi w nich 
antagonistami Rzymu są dwaj wschodni władcy.

Charakterystyka barbarzyńców w wyobrażeniach monetarnych jako tych, 
którzy są pod wpływami Rzymu (zależni, przyjaciele) albo którzy pozostają 
obcy (wrogowie, jeńcy), wprowadza pewną rozmaitość do świata pozarzym-
skiego. Bardzo mgliście atoli z wyobrażeń monetarnych przebija zróżnico-
wanie kulturowe mieszkańców tego świata. Obraz ten zakłócają dwa czyn-
niki: specyfika przekazu wyobrażeń na monetach oraz nacisk stereotypów. 
Rozmiary sylwetek barbarzyńców zdeterminowane wielkością pola monety, 
ale częstokroć także konwencja wynikająca z ideologicznych przesłanek po-
wodują, że do minimum ograniczano etnograficzne szczegóły identyfikują-
ce obcego jako przedstawiciela konkretnego ludu albo zarysowywano jego 
sylwetkę w sposób jedynie schematyczny. Chociaż jednak nie charakteryzo-
wano sąsiadów Rzymu szczególnie subtelnie i wnikliwie, to niekiedy budo-
wano ich indywidualne wizerunki, posiłkując się stereotypowym myśleniem 
przede wszystkim o ich wyglądzie i stroju, niejako bezwiednie parafrazując 
myśl Wergiliusza: „Incedunt uictae longo ordine gentes, quam uariae lin-
guis, habitu, tam uestis et armis”164. I faktycznie, różnorodność kulturową do 
świata barbarzyńców pokazywanego w mennictwie wprowadza oraz przy-
należność barbarzyńców do różnych stref geograficznych określa cyzelowa-
nie w ikonografii takich elementów, jak strój, ogólnie: wygląd, a także broń. 
Dotyczy to przede wszystkim mennictwa wieku Antoninów, gdy dopraco-
wywano takie właśnie niuanse prezentowania personifikacji i przedstawicie-
li pewnych ludów bądź krajów, zwłaszcza tych wschodnich, acz nie tylko. 
W okresie kryzysu III wieku takie wyróżnienie za pośrednictwem szcze-
gółów etnograficznych w ikonografii monet zdarzało się rzadziej. W wie-
lu przypadkach jedynie kontekst chronologiczny i powiązanie z ówczesną 
polityką zagraniczną pozwalają upatrywać w wyobrażeniach monetarnych 
na przykład przedstawicieli północno-zachodniej barbarzyńskiej Europy, 
jak na monetach Postumusa i Tetryka I, bądź barbarzyńców ze Wscho-
du na monetach Gordiana III. Zwłaszcza w III wieku165, ale także w epoce 

 163 CASS. DIO LXVIII 19, 4.
 164 VERG., Aen. VIII 722—723. O stereotypowym wizerunku obcych zob. np. Physiogn. 9; FIRM., 
math. I 1—4; SERV., Aen. VI 724; ISID., orig. IX 2, 105; w kontekście wpływu klimatu na charakte-
ry np.: CIC., div. II 46, 96; SEN., ira II 15, 1—5; VEG., mil. I 2; AUJAC 1966, s. 270—274; szerzej: SAL-
MON 1984, s. 75—97; IDEM 1997, s. 67—82; DUBUISSON 1985, s. 83—90. Por. BALDSON 1979, s. 214—
222; MATTERN 1999, s. 66—80. 
 165 Np. w mennictwie Postumusa — RIC 5/2, Post., nr 39—40, 89, 94, 103, 166—172, 174—
176, 181—182, 185, 230—231, 233—236, 251—252, 331—332; BASTIEN 1967, nr 3—4, 22, 33—46, 
91—102, 106, 150—152, 162—163, 166, 174—175, 179, 184, 188, 193, 194a, 210, 219, 229, 246, 252, 
255, 259—260, 272—273, 287, 296, 298, 321, 328—329, 356, 366; SCHULTE, Post., nr 10; SCHULZ-
KI, Post., nr 97a,b,c, 104—105; Wiktoryna — SCHULTE, Vict., nr 56; Tetryka I — RIC 5/2, Tetr. I, 
nr 33—34, 40—43; SCHULTE, Tetr. I, nr 19, 33—35, 73; Maksymina Traka i Maksymusa — RIC 
4/2, Maxim. I and Max., nr 120; ALRAM, nr 50—12; GNECCHI 2, Massim. I e Mass., nr 3. W iko-
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… Antoninów166 wiele powstało wyobrażeń monetarnych, pozwalających prze-
ciwników, z którymi walczył i których pokonał cesarz, jak głosiła oficjal-
na propaganda, identyfikować jedynie dzięki znajomości chronologii emi-
sji lub na podstawie tytulatury emitenta, a nie ze sposobu ich graficznego 
ukazywania. 

Przyjęło się, w rezultacie niejako bezwiednego wykorzystania stereo-
typowego obrazu wschodniego sąsiada Rzymu, wyróżniać go w ikonogra-
fii monetarnej przez dopełnienie jego sylwetki na przykład tiarą, krótkimi 
spodniami — jeżeli chodzi o strój, oraz łukiem, kołczanem — jeżeli cho-
dzi o broń: przyznano mu też bowiem cnotę waleczności167. Takim odzna-
czającym się swą ikoną krajem jest Armenia, ukazana jako kobieta, ubrana 
w spodnie i chiton, w przepasanej koszuli z rękawami, ze ściętą tiarą na gło-
wie; niekiedy identyfikuje ją także łuk i kołczan. Takie szczegóły pozwalają 
utożsamiać z jeńcem lub z wrogiem armeńskim postać siedzącą pod tropaeum 
albo atakowaną przez władcę, chociaż nie zawsze ów adwersarz jest imien-
nie wskazany, albo dostrzegać w niej — ogólnie — wschodniego przeciw-
nika. Legenda pomaga w identyfikacji barbarzyńcy na brązowych medalio-
nach Lucjusza Werusa typów ARMENIA, ARMENIIS, ARMENIA TR(ibunicia) 
P(otestate) VIII IMP(erator) IIII CO(n)S(ul) III168. Na jego medalionach mają-
cych rewersy anepigraficzne może to być — jak opiniują badacze — repre-
zentant Armenii169 albo uosobienie Partii na monetach i medalionach z ce-
sarską tytulaturą170. Przedstawienie mieszkańców Wschodu jest identyczne 

nografii tych monet głoszących idee victoria Augusti/Augustorum i virtus Augusti pokazani są 
przypuszczalnie mieszkańcy Germanii, choć mogą to być też symboliczni „anonimowi” obcy.
 166 W mennictwie Trajana, z okresu wojen dackich, na monetach zawierających dane o cur-
sus honorum lub formułę SPQR OPTIMO PRINCIPI, np. RIC 2, Tr., nr 70—71, 88, 208—211, 215, 
447, 534—545, 547, 551—552; STRACK 1, nr 52b, 54, 71, 80—83, 320, 358, 360—361, pokazani są 
w różnych układach graficznych Dakowie; w mennictwie Marka Aureliusza i Lucjusza Weru-
sa, na monetach — z cursus honorum lub formułą victoria Augusti uzupełnioną danymi o urzę-
dach i godnościach lub o rewersach anepigraficznych — tych z lat wojny wschodniej i święto-
wania tryumfu będą to barbarzyńcy wschodni, np. RIC 3, M. Aur., nr 890—892; RIC 3, L. Ver., 
nr 543—545, 549, 567, 1362—1363, 1402—1406, 1408—1411; GNECCHI 2, M. Aur., nr 50; GNEC-
CHI 2, L. Ver., nr 17—19, 39; SZAIVERT, nr 67, 111, 121, 136, 1018, 1032—1033; natomiast na tych 
z okresu wojen markomańskich będą to barbarzyńcy z północy, np. RIC 3, M. Aur., nr 277—
280, 289—293; SZAIVERT, nr 251—252, 269—270; GNECCHI 2, M. Aur., nr 23.
 167 Tiara: ISID., orig. XIX 30, 3; kołczan i łuk: HOR., carm. II 16, 6; LUCAN. VII 230; VIII 221, 295, 
302—304 etc.; VERG., georg. IV 290; HDN. IV 10, 3; NEMES., cyn. 74—75; Expos.mundi 19; 22. O iko-
nografii wschodnich ludów por. BIEŃKOWSKI 1900, s. 33, 35; GARZÓN BLANCO 1994, s. 174; SCHNEI-
DER 1998, s. 95—146.
 168 GNECCHI 2, L. Ver., nr 4—7; DRESSEL 1973, s. 108—109, nr 54; SZAIVERT, nr 1015, 1042.
 169 GNECCHI 2, L. Ver., nr 28—30, 34, 37, 39; SZAIVERT, nr 1013, 1017—1018, 1026. Por. QUET 
2002, s. 132: to jeniec partyjski.
 170 Aureusy, denary TR P III IMP II COS II, aureusy, denary, sesterce, dupondiusy i asy TR 
P(OT) V IMP III COS II (S C), TR P(OT) VI IMP III COS II (S C), brązowe medaliony TR P VI IMP IIII 
COS II, TR VIII IMP V COS III, TR VIIII IMP V COS III — RIC 3, L. Ver., nr 502—506, 539—542, 
547—548, 1429—1435, 1440—1447; SZAIVERT, nr 59—60, 112—114, 122—123, 1029, 1044; GNEC-
CHI 2, L. Ver., nr 13, 23—24.
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w ich ikonografii. Podobnie w przypadku wspominanych już monet Traja-
na postać kobieca, nosząca krótki chiton i tiarę, personifikuje Armenię albo 
Mezopotamię171. A na innych wskazanych już jego emisjach, głoszących ideę 
rex Parthis datus172, Partia została wyobrażona w chitonie i himationie, w krót-
kich spodniach i w spiczastej czapce, w pozycji klęczącej, z wyciągniętymi 
rękoma, i jakoby akceptując nominata Rzymu, zdaje się uznawać zwierzch-
ność rzymską. Wschodnia kreacja oraz korna, uniżona postawa Partii odróż-
niają się od stroju i pełnej godności pozycji imperatora. Kontrast tych dwóch 
sylwetek mimowolnie przywodzi na myśl opinię Marcjalisa o mieszkańcach 
Partii, o których pisał on: „[…] turpes humilesque supplicesque”173. Służal-
czość i podłość pozostają — zdaje się — elementami ich stereotypowego ne-
gatywnego wizerunku. Poza personifikowanej Partii może być jego refleksem, 
a nie tylko wynikiem okoliczności wyniesienia marionetkowego władcy Par-
tów. Orientalny strój — krótkie tuniki, spodnie — podkreśla też odmienność 
postaci władców wschodnich od cesarza odzianego w rzymski strój wojsko-
wy na monetach lansujących temat regna adsignata174. Także w mennictwie 
Antonina Piusa, mimo idealistycznej maniery przedstawiania personifikacji 
geograficznych, uosobionej Armenii pozostawiono diadem; Partii — braccae, 
krótki chiton, kołczan i łuk; natomiast Scytii — braccae, chiton i broń przy-
pominającą miecz. Ten ostatni atrybut może jest aluzją do religijnych zwy-
czajów Scytów, o których wspomina Ammianus Marcellinus: „[…] gladius 
barbarico ritu humi figitur nudus eumque ut Martem regionum, quas cir-
cumcircant, praesulem uerecundius colunt”175. Podobnie w okresie kryzysu 
III wieku sposób wyróżniania i określania przeciwnika polegający na wypo-
sażeniu go w specyficzny element stroju odnajdujemy na przykład w mennic-
twie Gordiana III. Na jego brązowych medalionach z Rzymu, typu VICTORIA 
AVG(usti), w wielofigurowej scenie klęczący jeniec nosi spiczastą czapkę176. 
W taki sposób zaznaczono jego wschodnią proweniencję.

Charakterystyczne było pokazywanie personifikowanej Dacji bądź Daka 
w ikonografii monet Trajana. Iudita Winkler, pisząc o ewolucji przedsta-
wień Dacji w mennictwie cesarskim, w obrazach z okresu rządów zdobyw-
cy tej krainy dostrzega realizm177. W tym przypadku pomocne w identyfika-

 171 RIC 2, Tr., nr 642; STRACK 1, nr 472—474. Interpretację pierwszą podają: TOYNBEE 1967, s. 16; 
BELLONI 1974, s. 1122; drugą — STRACK 1, s. 223—224. O wątpliwościach, jaką krainę — Armenię 
czy Mezopotamię — symbolizuje przedstawienie, por. CALÓ LEVI 1952, s. 20, przypis 32; OSTROW-
SKI 1990, s. 56; IDEM 1991, s. 53.
 172 RIC 2, Tr., nr 667—668; STRACK 1, nr 476.
 173 MART., epigr. X 72, 5—7.
 174 Aureusy i sesterce — RIC 2, Tr., nr 366—367, 666; STRACK 1, nr 240, 250, 475.
 175 AMM. XXXI 2, 23.
 176 GNECCHI 2, Gord., nr 44—47; HCC 3, Gord., nr 164; DRESSEL 1973, s. 224—225, nr 131.
 177 WINKLER 1965, s. 223—234. Podobnie w kwestii reliefów na kolumnie Trajana: COULSTON 
2003, s. 399—404. Por. o trudnościach identyfikacji postaci klęczącej przed cesarzem umiesz-
czonej w reliefach na łuku w Benewencie. Jej idealistyczne przedstawienie powoduje, że może 
to być personifikacja wielu różnych krain, np. G. HAMBERG (1945, s. 69): „is possibly Armenia”; 

11 - Vndiqve…
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… cji stają się wyobrażenia Daków uwiecznione w reliefach kolumny Trajana 
w Rzymie lub w metopach Tropaeum Traiani w Adamklissi, gdzie mimo 
konwencji w przedstawieniu wrogów Daków — noszą oni miecze i tarcze, 
ale pozbawieni są chroniących ich hełmów i pancerzy; to podkreślić miało 
wyższość uzbrojenia Rzymian oraz ułatwić widzowi odróżnienie wrogów 
od Rzymian — szczegóły są bardziej dopracowane i większej wartości ar-
tystycznej178. Niemniej, pomijając te naturalne różnice, także w mennictwie 
pokazywano niekiedy Dację, w dackiej czapce o ściętym końcu (pileus) i ko-
szuli z rękawami, siedzącą na tarczy, obok miecza kształtu sierpa (sica lub 
falx), czasem obok tarczy owalnej lub sześciobocznej, na licznych monetach 
Trajana — aureusach, denarach, sestercach, dupondiusach i asach, z zapisem 
cesarskiej tytulatury P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) CO(n)S(ul) 
V P(ater) P(atriae) lub typu S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRIN-
CIPI (Senatus Consulto)179. Niekiedy te detale ikonograficzne — miecz sier-
powaty albo tarcza owalna lub sześciokątna — wystąpiły samodzielnie jako 
znak identyfikujący pokonanych przeciwników dackich na licznych mone-
tach Trajana: denarach typu CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)
Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINC(ipi), podobnie na denarach, dupondiu-
sach, asach typu S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI (Se-
natus Consulto), acz niekiedy dodatkowo tarczę opisano: DACIA CAPTA180, 
co niewątpliwie ułatwiało identyfikację zwyciężonego wroga. Co interesują-
ce, w mennictwie władców późniejszych, kiedy Dację pokazywano już jako 
część państwa rzymskiego, ów miecz szczególnego kształtu pozostał jednak 
cechą dystynktywną przedstawienia tej „prowincji”.

Z kolei mieszkańców krain północnego Barbaricum mogą wyróżniać 
w ikonografii monetarnej, szerzej: w antyku rzymskim — o czym przekonują 
ich przedstawienia na przykład w płaskorzeźbie sarkofagowej (il. 21—22, 24), 
a także stosowne ustępy dzieł starożytnych — łączone z wyglądem owych 
barbarzyńców: broda, długie włosy, niekiedy obnażony tors181. Ten sposób 

E. SIMON (1981, s. 8) proponuje: Italia; natomiast T. HÖLSCHER (1999, s. 286 i przypis 28): Orbis 
terrarum. Z kolei A. SADURSKA (1980, s. 170) przyjmuje, że to Dacja, czego nie wyklucza J.A. OS-
TROWSKI (1999, s. 314); por. IDEM 1990, s. 56, 138; IDEM 1991, s. 53: Armenia, Dacia, Mesopotamia, 
Italia (?). Jej tożsamość jest ważna dla określeń kolejnych postaci. Pomysł, że jest to Dacja, ewo-
kuje określenie pokazanych w sposób konwencjonalny bóstw rzek jako Cisa i Olt, tak np. HAN-
NESTAD 1986, s. 186.
 178 O doborze uzbrojenia w dekoracjach kolumny zob. STEFAN 2005, s. 508. O uzbrojeniu da-
ckim i elementach stroju Daków: CASS. DIO LXVIII 9, 1; AUR. VICT., Caes. 13, 3; BIEŃKOWSKI 1900, 
s. 31, 35, 55, 71; PICARD 1957, s. 403; VULPE 1963, s. 57—58; FLORESCU [b.r.w.], s. 569—624; IDEM 
1969, s. 85—99; ROSSI 1971b, s. 121—126; STEFAN 2005, s. 508—515; DEPEYROT 2007b, s. 118—167. 
Katalog przedstawień Dacji w sztuce rzymskiej i komentarz: OSTROWSKI 1990, s. 124—138. O ewo-
lucji nawiązań do Dacji w mennictwie cesarskim II—III w.: PAPAEFTHYMIOU 2001b, s. 303—309.
 179 STRACK 1, nr 70, 84—85, 365; RIC 2, Tr., nr 89, 216—223, 560—566. Por. TOYNBEE 1967, 
s. 78—79.
 180 STRACK 1, nr 98, 138—141, 382; RIC 2, Tr., nr 147—147b, 225—227, 585—587. 
 181 Długie włosy i zarost — np.: CAES., Gall. V 14, 3; OV., am. I 14, 45—49; OV., trist. IV 2, 33—
34, 43—44; V 7, 17 i 50; STAT., silv. I 1, 50—51; LUCAN. I 463; MART., epigr. V 37, 7; V 68, XIV 26; 
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wskazywania „fizyczności” sąsiadów Imperium Romanum zauważyć moż-
na na przykład w mennictwie Galliena. Na brązowych medalionach z Rzy-
mu, typu ADLOCVTIO AVGG, dwaj związani, brodaci barbarzyńcy dopełniają 
przedstawienia władców i wojskowych182. Także w mennictwie Klaudiusza 
II Gockiego na aureusach z Rzymu, typu VICTORIA AVG(usti), klęczą dwaj 
jeńcy, jeden z nich nosi brodę, a ręce ma związane na plecach, drugi wycią-
ga ręce ku bogini Wiktorii183. Podobnie wyróżniono obcych w mennictwie 
Probusa na brązowych medalionach z Rzymu, typu ADLOCVTIO AVG(usti), 
na których tytułową scenę z udziałem cesarza i wojskowych dopełniają bar-
barzyńcy stojący i klęczący184, oraz na medalionach brązowych z Siscii, typu 
VIRT(us) AVGV(s)T(i) NOSTRI: brodaty i nagi barbarzyńca — podczas gdy 
inny nosi wschodni strój — kroczy za zwycięskim cesarzem jadącym kon-
no185. Niekiedy bowiem stosownym wyobrażeniem postaci barbarzyńców 
w ikonografii monet pokazywano jednocześnie wrogów wschodnich i pół-
nocnych, podobnie jak uczyniono to w reliefach Wielkiego Sarkofagu Lu-
dovisi (il. 23—24). Tak również w wyobrażeniu na rewersach antoninianów 
Numeriana, z Rzymu, jeden z barbarzyńców ma nakrycie głowy będące ty-
powym elementem orientalnego stroju, drugi, z brodą, ucharakteryzowany 
jest na mieszkańca północnych krain (rys. 130). Legenda VND(I)QVE VICTO-
RES wskazuje, że siedzib ludów, które oni reprezentują, szukać należy właś-
nie „wszędzie”186.

Krystalizują się zatem w ikonografii monetarnej dwa główne typy miesz-
kańców świata barbarzyńskiego: przedstawiciel świata północnego — cechu-
ją go wojowniczość, surowość, dzikość, które symbolicznie wyraża broń, ale 
też broda, długie włosy i nagość, oraz reprezentant kręgu wschodniego — 
niekiedy cechuje go serwilizm, częściej charakteryzuje go również upodoba-
nie do walki i przepychu, co odzwierciedlają w ikonografii broń i elementy 
bogatego stroju. Portrety zbiorowe ludów północnych oraz wschodnich są 
malowane z delikatnym i wybiórczym zaznaczeniem cech fizycznych, ze-
wnętrznych, natomiast cechy mentalne przypisywane ludom obu stref świa-
ta barbarzyńskiego są wyłącznie refleksem skojarzenia atrybutów lub póz 
sylwetek barbarzyńców w tym obrazkowym przekazie z obiegowymi opi-
niami o mieszkańcach pozarzymskiego świata. Szczegółów etnograficznych 
wszak w ogóle jest mało albo niewielkie rozmiary przedstawianych postaci 

TAC., Germ. 38, 2; HA V 10, 6; nagość — np.: SALL., hist. fr. III 104M; CAES., Gall. IV 1, 10; VI 21, 
5; TAC., hist. II 22, 1; TAC., Germ. 6, 1; SEN., ira I 11, 3. Zob. też MART., epigr. XIV (apoph.) 176 (Per-
sona Germana): „Sum figuli lusus russi persona Bataui. Quae tu derides, haec timet ora puer”. 
Por. BIEŃKOWSKI 1900, s. 35; DESNIER 1991, s. 611, 614—615; KOLENDO, MĄCZYŃSKA 1991, s. 249—
270; KOLENDO 2008, s. 127—128.
 182 GNECCHI 2, Gall., nr 1—2; GÖBL 2000, nr 301—302, 771.
 183 RIC 5/1, Cl. Got., nr 9, 119, 170; GYSEN 1999a, s. 31—32.
 184 GNECCHI 2, Pr., nr 1; PINK 1955, nr 1.
 185 GNECCHI 2, Pr., nr 43—44; PINK 1955, nr 38. Por. opis: COHEN 6, Pr., nr 797.
 186 RIC 5/2, Num., nr 422—423. Por. CALÓ LEVI 1952, s. 45; GRICOURT 2000, s. 35—37.
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… uniemożliwiają odszukanie jakichkolwiek identyfikujących je detali. Zazwy-
czaj jednak — zwłaszcza w okresie kryzysu III wieku — sylwetki wrogów 
lub jeńców, pokazane w mennictwie cesarskim w sposób schematyczny, mają 
charakter anonimowy. Była to po prostu pewna norma przedstawiania bar-
barzyńców, obowiązująca szeroko w historii mennictwa rzymskiego, w któ-
rym, pisząc słowami P. Bieńkowskiego, „strój lub broń artyści nieraz uprasz-
czali lub ujednostajniali”187. Bez uwydatnionych cech indywidualnych tracą 
oni swój wymiar historyczny i stają się symbolem uniwersalnym wroga albo 
jeńca wojennego, i w tym sensie są personifikacją victoria aeterna188.

Wyróżnić można dwa podstawowe modele semantyczne postaci barba-
rzyńców w ikonografii monet cesarskich. Pierwszy model cechuje się tym, 
że niektórzy mieszkańcy świata zewnętrznego przedstawiani są jako przy-
jaźni i zależni — to rozwiązanie stosowane było, acz rzadko, w epoce An-
toninów, w latach kryzysu III wieku „dobrego sąsiada” w wyobrażeniach 
monetarnych brak. Zgodnie z drugim modelem mieszkańcy obcego świa-
ta pokazywani są w roli wrogów — albo jako już pokonani jeńcy, albo jako 
przedmiot agresji rzymskiej. Występują oni zatem obok tropaeum lub sto-
su broni. Czasem są przedmiotem ataku cesarza wojownika. Ukazywani są 
w scenach, w których bóstwo wieńczy imperatora albo przekazuje mu glob. 
Stanowią często bezimienne tło, na którym realizują się victoria Romana oraz 
virtus bellica. Zwłaszcza w drugiej połowie III wieku takie połączenia z mo-
tywem barbarzyńcy stały się nieomal powszechne. 

Znamienne jest przedstawianie w propagandzie cesarskiej mieszkań-
ców świata pozarzymskiego jako wrogów. Wspomniane ich cechy — wo-
jowniczość i upodobanie do walki, czy raczej natura ich kontaktów z Rzy-
mianami — sygnalizowane w ikonografii monetarnej elementami uzbrojenia 
i, generalnie, kontekstem, w jakim mieszczą się prezentacje barbarzyńców 
— bynajmniej nie zyskują pierwszoplanowego znaczenia. Istotne są jedy-
nie dla uwypuklenia przymiotów Rzymian, których waleczność i skutecz-
ność w walce przewyższają możliwości barbarzyńców w wojennej konfron-
tacji. Zarówno odnośnie do wieku Antoninów, jak i do lat kryzysu III wieku 
stwierdzić wypada, że nie ma w mennictwie cesarskim przykładów demon-
strowania dzielności wojennej barbarzyńców oraz ich cech pozytywnych. 
Ich portret zbiorowy jest bardzo schematyczny i obejmuje w zasadzie wy-
łącznie cechy negatywne. Podobnie jak w opisach barbarzyńców w literatu-
rze rzymskiej189 lub w ich przedstawieniach w rzymskiej sztuce monumen-
talnej190, obcy, czyli przedstawiciele świata pozarzymskiego, przeciwstawiani 

 187 BIEŃKOWSKI 1900, s. 5; BELLONI 1979, s. 206.
 188 RIC 4/3, Gord., nr 154—156, 165—166, 337—338; RIC 5/1, Gall. SR, nr 291.
 189 Np. Tacyt przekonany był o wyższości rzymskiej, głosił ideologię panowania najlepszych, 
por. np. TAC., ann. XIII 56, 1. O jego ocenie obcych np.: SHERWIN-WHITE 1967, s. 33—61; POHL 
1994, s. 59—66. 
 190 Por. VULPE 1973b, s. 109—125; FERRIS 2000, passim; IDEM 2003, s. 53—68; COULSTON 2003, 
s. 393—424.
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są Rzymianom na zasadzie kontrastu, który uwydatnia własności obu stron, 
a i to według prawidła „hi sunt barbari, quos rabies et immodicus furor ad 
perniciem rerum suarum coegit occurrere nostris uiribus opprimendos”191. 
Podkreśla to Michel Dubuisson, w swych badaniach stwierdzając, że wska-
zywanie negatywnych cech barbarzyńców uwypukla pozytywne cechy 
Rzymian192. Specyfika źródeł numizmatycznych, w których zawiłe przesła-
nie ideologiczno-propagandowe, charakterystyka zjawiska lub komentarz 
do faktów sprowadzone zostały do symbolicznego obrazu i krótkiego napi-
su, nie pozwala na przeprowadzenie tak analitycznego studium barbarzyń-
ców i barbarzyństwa, jakie na przykład przedstawia w swej rozprawie Y.A. 
Dauge, opierając się na zawartości źródeł literackich, od dzieł Katona Star-
szego do Klaudiana. Wyłania się z niej zróżnicowany obraz barbarzyńskie-
go świata, powstaje też ogólna charakterystyka różnych ludów, ale także ste-
reotypowy wizerunek barbarzyńcy modelowego. Wskazując istotę pojęcia 
barbarus, rozmaite jednostkowe cechy i szersze opisy barbarzyńców badacz 
podporządkowuje pięciu podstawowym ich wyróżnikom. Są to: feritas, vani-
tas, ferocia, belli furor, discordia. U niektórych ludów i plemion zaznaczają się 
rysy dominujące, na przykład vanitas jest cechą mieszkańców Afryki i Azji, 
belli furor to zasadniczo cecha Gotów i Franków, ferocia — Germanów, feritas 
— Sarmatów, Kwadów, Markomanów; u innych ludów pewne cechy nega-
tywne są skumulowane193. Zauważa się również niekiedy inne zależności: 
nasilenie ferocia i feritas w miarę oddalenia od centrum świata, czyli Rzymu, 
w kierunku extrema, ultima, punktów krańcowych na mapach. Odległe tere-
ny opanowują Hunowie, dzicy i prymitywni194. Jeszcze dalej krańce ziemi 
zamieszkują potwory. Są to na przykład Atlantes195, „animalium hominum-
que monstrificas effigies circa extremitates eius gigni minime mirum, artifici 
ad formanda corpora effigiesque caelandas mobilitate ignea”196, „Cetera iam 
fabulosa: Hellusios et Oxionas ora hominum voltusque, corpora atque artus 
ferarum gerere”197. Także klimat ma wpływ na temperament: południe wy-
wołuje niechęć do działania, północ zaś ożywia waleczność. W takim znacze-
niu Seneka Młodszy pisze: „Germanis quid est animosius”, i przeciwstawia 
ludy zamieszkujące krainy o surowym klimacie, obdarzone „immansue-
ta ingenia” — Germanów, Scytów „gentes iracundissimae”, „in frigora sep-
temtrionemque uergentibus” — ludom stref umiarkowanych198. W tym uję-

 191 AMM. XVI 12, 31. Por. LIV. VI 7, 3: „[…] hostis est quid aliud quam perpetua materia uir-
tutis gloriaeque uestrae?”. 
 192 DUBUISSON 1985, s. 92—95. W kwestii opozycji virtus rzymska — ferocia germańska zob. CHRIST 
1965, s. 62—73; szerzej: DAUGE 1981, passim. Por. TRZASKA-RICHTER 1991, zwłaszcza s. 222—226.
 193 DAUGE 1981, s. 413—449.
 194 AMM. XXXI 2, 1—12. Są oni „exacte antithèse du monde civilisé […], expression typolo-
gique du mal absolu” — DAUGE 1981, s. 478.
 195 PLIN., nat. V 45.
 196 PLIN., nat. VI 187.
 197 TAC., Germ. 46, 4. Por. też GELL. IX 4: „De barbararum gentium prodigiosis miraculis”.
 198 SEN., ira I 11, 3; II 15, 1 i 5.
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… ciu vera virtus, virtus rzymska staje w opozycji do dzikości, zniewieściałości 
i próżności — cech właściwych barbarzyńcom otaczającym państwo rzym-
skie199. Wymowne są tu strofy Owidiusza: „Crinibus en etiam fertur Germa-
nia passis Et ducis inuicti sub pede maesta sedet”, oraz Stacjusza: „[…] va-
cuae pro cespite terrae aurea captivi crinem tegit ungula Rheni”200, z których 
treści wynika — regulowana walką — właściwa hierarchia miejsc zajmowa-
nych przez Rzymian i barbarzyńców.

Trudno wszelako na podstawie przedstawień barbarzyńców w wyob-
rażeniach monetarnych konstruować podobny rozbudowany katalog cech 
owych wrogich sąsiadów Rzymu. Niemniej zasada ich pokazywania pozo-
staje analogiczna. Wizerunki ich traktowane sumarycznie uwypuklają ich 
cechy istotne na zasadzie kontrastu z reprezentantami strony rzymskiej. 
Demonstrowanie wyolbrzymionych zalet Rzymian uwypukla słabość barba-
rzyńców, ale też odwrotnie — niemoc pokonanych barbarzyńców wyjaskra-
wia vis Romana. I ta druga zależność wydaje się bardziej istotna, jeśli zważyć 
na perspektywę celów propagandy imperialnej. W efekcie więc Rzymianie 
walczą, zwyciężają i tryumfują, barbarzyńcy zaś giną, poddają się, godzą 
się z ujarzmieniem. Wyobrażenia monetarne bowiem charakteryzują virtus 
władcy rzymskiego, jego walkę i jej skutki — wiktorie militarne nad repre-
zentantami świata zewnętrznego. Te same obrazy imperialnej propagandy 
pokazują wrogów broniących się nieudolnie i bez powodzenia przed akcją 
Rzymianina. Ich wojowniczość okazuje się mniejszej wartości niż jego zalety 
militarne201. Broń, już nieprzydatna, leży na ziemi obok pokonanego wojow-
nika202 albo bywa składana na stosie203. Jeżeli barbarzyńcy walczą, to jedynie 
bronią się nieskutecznie, jak sugeruje i obraz, i napis, lansujące ideę victoria, 
na brązowych medalionach Maksymina Traka i Maksymusa (rys. 62)204. Na-
wet kiedy barbarzyńcy są w liczebnej przewadze wobec Rzymian: na me-
dalionach Lucjusza Werusa — dwóch wrogów205, na aureusach Klaudiusza 

 199 W kontekście uzasadnienia dominacji Rzymian zob. VITR. VI 1, 10—11: „Cum ergo haec 
ita sint ab natura rerum in mundo conlocata et omnes nationes inmoderatis mixtionibus dispa-
ratae, ueros inter spatium totius orbis terrarum regionesques medio mundi populus Romanus 
possidet fines. […] Italia inter septentrionalem meridianamque ab utraque parte mixtionibus 
temperatas et inuictas habet laudes. Itaque consiliis refringit barbarorum uirtutes, forti manu 
meridianorum cogitationes. Ita diuina mens ciuitatem populi Romani egregia temperataque re-
gione conlocauit, uti orbis terrarum imperii potiretur”; podobnie STRABO VI 4, 1. Por. HÖLSCHER 
2003, s. 10—11.
 200 OV., trist. IV 2, 43—44; STAT., silv. I 1, 50—51.
 201 Także w piśmiennictwie antycznym, nawet jeśli autorzy zauważają virtus barbarzyńców, 
bagatelizują jej znaczenie, zresztą liczniejsze są ich cechy negatywne. Por. DAUGE 1981, s. 247—
266, 534—544; SALMON 1997, s. 73—78; NEMO 1998, s. 398—400; MATTERN 1999, s. 202—206.
 202 TR P III IMP II COS II ARMEN — RIC 3, M. Aur., nr 501; SZAIVERT, nr 62.
 203 IMP VIII COS III P P S C DE SARMATIS — RIC 3, M. Aur., nr 1190—1191; SZAIVERT, nr 373.
 204 VICTORIA GERMANICA — GNECCHI 2, Massim. I e Mass., nr 4; RIC 4/2, Maxim. I and Max., 
nr 121; ALRAM, nr 48—11.
 205 Rewersy anepigraficzne: GNECCHI 2, L. Ver., nr 39; SZAIVERT, nr 1018.
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II Gockiego — trzech206, na brązowych medalionach Probusa — dwóch lub 
trzech (rys. 121)207, na złotych i brązowych medalionach Numeriana — pię-
ciu lub sześciu (rys. 129)208, nie równoważy to ich dzielności, i to barbarzyń-
cy zostają pokonani. W dialektycznym zestawieniu barbarzyńca — Rzymia-
nin zalety wojenne są przecież adaptowane na korzyść strony reprezentującej 
Rzym. To cesarz jest invictus209 i victoriosus semper210. Konkludując: w propa-
gandzie monetarnej antytezę virtus Romana stanowi świat barbarzyńców, 
w którym virtus jest nieobecna.

W literaturze zwrócono uwagę na okres rządów Marka Aureliusza, kie-
dy krystalizuje się nowe rozumienie barbarzyństwa, rozwijane w oficjalnej 
sztuce rzymskiej. Analizując sceny na kolumnie Marka Aureliusza (il. 14—
15) i dekoracje współczesnych sarkofagów, badacze opiniują, że postać bar-
barzyńcy nie służy już tylko, jak uprzednio, uwydatnieniu kontrastu Rzymia-
nie — barbarzyńcy, ale nabiera głębszego znaczenia. Staje się manifestacją 
mocy zła, wcieleniem sił ciemnych, które dążą do zniszczenia cywilizowane-
go świata i wymuszają konieczność walki. Ponadto w zestawieniu z wcześ-
niejszymi przedstawieniami, na przykład na kolumnie Trajana, stwierdzają 
oni odejście od realizmu ukazywania postaci barbarzyńców, nawet porów-
nują ich twarze do małpich — jak czyni to Léon Homo — i wskazują brak 
godności tudzież szlachetności w ich postawach: kiedy barbarzyńcy walczą, 
uciekają lub giną, wtedy zdradzają ślady dzikości i bestialstwa211. Taką samą 
— jak się zdaje — ewolucję koncepcji barbarzyńcy sygnalizują, aczkolwiek 
oczywiście nie w tak pełnym wymiarze, wyobrażenia w mennictwie. Właś-
nie w dobie rządów Marka Aureliusza zmienia się sposób ich przedstawia-
nia w propagandzie namonetnej. Odtąd większość modeli ikonograficznych 
pokazuje postaci barbarzyńców w znacznym uproszczeniu i schematycznie; 
są oni też częściej anonimowi212. Nabierają stopniowo znaczenia nie tyle kon-
kretnego mieszkańca świata zewnętrznego, ile symbolu mocy nieprzyjaznych 
Rzymowi. W latach kryzysu III wieku proces ten się rozwinął. Zazwyczaj 

 206 VIRTVS CLAVDI AVG — RIC 5/1, Cl. Got., nr 227.
 207 VIRTVS AVGVSTI, VIRTVS PROBI AVG — GNECCHI 2, Pr., nr 45; GNECCHI 3, Pr., nr 58, 61; 
PINK 1955, nr 40—41.
 208 VIRTVS AVGVSTORVM — RIC 5/2, Num., nr 401; GNECCHI 1, Num., s. 11, nr 1; GNECCHI 2, 
Num., nr 12; PINK 1958, nr 14.
 209 Np. RIC 5/2, Vict., nr 9; SCHULTE, Vict., nr 28; RIC 5/2, Pr., nr 451—456.
 210 RIC 5/2, Pr., nr 143—144, 224.
 211 O scenach zamieszczonych na kolumnie Marka Aureliusza zob. HOMO 1947, s. 309; DEMOU-
GEOT 1969, s. 228; DAUGE 1981, s. 220; także HAMBERG 1945, s. 78—93, 111—118, 177—181; CAPRI-
NO 1955, s. 81—117; PALLOTTINO 1955, s. 45—60; PIRSON 1996, s. 139—179; FERRIS 2000, s. 61—81, 
86—98; GALINIER 2000, s. 141—161; HÖLSCHER 2000, s. 89—105; ROBERT 2000, s. 175—196; ZAN-
KER 2000a, s. 163—174. Natomiast w celu porównania o wyobrażeniach barbarzyńców widnie-
jących w reliefach kolumny Trajana zob. BRILLIANT 1984, s. 90—123; COULSTON 2003, s. 399—413; 
także ogólne oceny obu zabytków: HANNESTAD 1986, s. 154—163 i 236—244; IDEM 2001, s. 151—
152. W prymitywniejszym stylu utrzymane są dekoracje metop trofeum w Adamklissi — por. 
FLORESCU [b.r.w.], s. 401—669; VULPE 1963, s. 49—60. 
 212 Np. SZAIVERT, nr 198, 268, 282. Por. CALÓ LEVI 1952, s. 22—24, 27—40; PICARD 1957, s. 435.



168

Im
ag

o 
m

un
di

… w wyobrażeniach monetarnych wizerunek obcego staje się detalem funkcjo-
nującym zaledwie na zasadzie kontrastu z siłami rzymskimi. W sposób su-
gestywny i poniekąd dramatyczny ma unaocznić sytuację zewnętrzną pań-
stwa rzymskiego, otoczonego zewsząd siłami obcymi — wrogimi; jest więc 
elementem obrazu, którego tematem pozostaje walka ze złem213. Źródła nu-
mizmatyczne pokazują, że walka z barbarzyńcami stanowi źródło określania 
władców rzymskich epitetami: restitutor Galliarum, restitutor saeculi, restitutor 
orbis, restitutor orientis, pacator orbis albo pacator orientis214. Przewrotnie odwra-
cając intencje owych napisów — by odnaleźć właściwości i określić sens dzia-
łania barbarzyńców — stwierdzić trzeba, że to oni wprowadzają destrukcję 
i nieład w życie Cesarstwa Rzymskiego, to oni są sprawcami braku w nim 
pokoju, a obecności wojen. W walkę z siłami ze świata pozarzymskiego mu-
szą się angażować również bogowie państwowego panteonu, pokazywani 
w ikonografii monetarnej w zbrojnej konfrontacji z barbarzyńcami215.

Mapa alter orbis, świata zewnętrznego, wyłaniająca się z analizy legend 
i ikonografii w mennictwie złotego wieku Antoninów i lat kryzysu III wieku, 
jest bardzo ogólna, niepełna i uproszczona. Są to niejako dalekie echa rzeczy-
wistej znajomości barbarzyńców i ich świata przez Rzymian. Z pewnością 
nie wyczerpuje to ich wiedzy o innych ludach, ale pokazuje, że w wyobra-
żeniach monetarnych, podporządkowanych wymogom propagandy cesar-
skiej, wiedza ta — a zatem obraz świata barbarzyńskiego w swej strukturze 
i charakterystyce wewnętrznej — została sprowadzona jedynie do takiego 
selektywnego przekazu, który służy nadaniu głębi i wyrazistości wizerun-
kowi propagandowemu władcy rzymskiego, a wszelki ład, jaki w tamtym 
zewnętrznym świecie panuje, jest darem Rzymian i wynikiem ich działania. 
W efekcie świat ów jest w propagandzie monetarnej postrzegany wyłącznie 
przez pryzmat stosunków ze światem rzymskim. Wyłania się on z przedsta-
wień zamieszczanych na monetach nie w kontekście dziejów plemion i ludów 
barbarzyńskich oraz czynów ich władców, ale funkcjonuje zaledwie jako tło 
realizowania się cesarza rzymskiego. Nie są więc istotne wszystkie elementy 
i cechy struktury rzeczywistej, w gruncie rzeczy ziemie zależne od cesarza 

 213 Por. PICARD 1957, s. 471—481; DAUGE 1981, s. 297—303.
 214 RIC 5/2, Post., nr 82; SCHULZKI, Post., nr 71—72, 74; RIC 5/1, Aurel., nr 231, 349; GÖBL 1993, 
nr 192, 337, 365; ESTIOT 1999a, nr 159; RIC 5/2, Pr., nr 136, 403—406, 591; RIC 5/2, Num., nr 390.
 215 Schemat popularny w mennictwie Aureliana — RIC 5/1, Aurel., nr 2—3, 66, 154, 185, 243, 
257, 274—275, 283, 307—315, 353, 358—359, 372—373, 383—385, 390; GÖBL 1993, nr 71, 73, 75, 
217, 227, 232, 253, 255, 257—258, 336, 350, 366, 368, 372, 374, 378—379, 389—390; ESTIOT 1999a, 
nr 151, 163, 165. W węższym zakresie w mennictwie innych władców — RIC 5/1, Gall. SR, 
nr 57, 238—239, 493; GÖBL 2000, nr 628, 949; RIC 5/1, Tac., nr 112; ESTIOT 1999b, Tac., nr 30—
33; RIC 5/2, Pr., nr 5, 35.
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w luźny sposób i nie wchodzące z Rzymem w ściślejsze kontakty nie intere-
sują prawie wcale twórców monet, ale ukazane są jedynie te, które wybra-
no, by określić danego władcę rzymskiego, wyeksponować jego czyny oraz 
cnoty. Nie jest to wszelako wyjątek. W innych źródłach, opisujących dzie-
je Imperium Romanum w ich rozmaitych aspektach, obszary zamieszkałe 
przez barbarzyńców także schodzą na dalszy plan; są też one z tego powo-
du mniej istotne. Wyjątek od tej zasady stanowią dzieła geografów, z natury 
swej lub z założenia skoncentrowane na deskrypcji całego świata, bez wyłą-
czania jego barbarzyńskiej partii albo właśnie jej poświęcone216.

Wskazując wspólne cechy świata barbarzyńców w wyobrażeniach mo-
netarnych w wieku Antoninów i w latach kryzysu III wieku, podkreślić trze-
ba, że w obu przypadkach nie ma on niezależnego istnienia, lecz jego obraz 
wytworzony w propagandzie nierozerwalnie związany jest z elementami 
świata rzymskiego, a także zawsze pozostaje wobec nich podrzędny. Obraz 
świata barbarzyńców konstruują przecież rozmaite konfiguracje haseł i iko-
nografii określające i symbolizujące Rzymian oraz ich świat, a dopiero w na-
stępnej kolejności, pod ich kątem — opisujące tę część świata, która należy 
do obcych. Sylwetki cesarza i barbarzyńców, gesty, jakie wykonują, oraz róż-
ne układy barbarzyńców i symboli rzymskiej mocy odzwierciedlają bipolar-
ny układ Imperium Romanum — świat barbarzyńców oraz antynomiczny 
duet Rzymianie — barbarzyńcy. Ową dychotomię struktur powoduje przede 
wszystkim wojna. To ona przeciwstawia grupę innej grupie albo jednostkę 
wrogowi. Pozwala też w propagandzie wydobyć najbardziej ważkie cechy 
obu stron. Charakteryzując i gloryfikując to, co rzymskie, dostarcza materia-
łu o tym, co należy już do innego, gorszego, bo pozarzymskiego świata. 

Wyobrażenia owe ukazują na ogół jednostronny charakter relacji Cesar-
stwa Rzymskiego z mieszkańcami świata barbarzyńskiego, z reguły bowiem 
są oni wrogami Rzymian. Są oni deptani przez władcę lub bóstwo rzymskie, 
atakowani przez cesarza, tratowani końskimi kopytami; często bywają pod-
porządkowywani symbolom rzymskiej mocy. W zakresie konfrontacji wo-
jennych w propagandzie imperialnej pokazywano, co oczywiste, wyższość 
absolutną świata rzymskiego i jednocześnie wskazywano, prawem kontra-
stu, niższość barbarzyńców. 

Na tym tle łatwiej będzie ocenić, co różnicowało w obu epokach propa-
gandę związaną z przekazem o świecie barbarzyńców. Odmienność widać 
już w sposobie komunikowania o strukturze świata zewnętrznego. W legen-
dach monetarnych użyto w tym zakresie różnych nazw, które go określają 
w jego aspekcie terytorialnym, politycznym lub symbolicznym. W pierwszej 
epoce pewne elementy świata barbarzyńców wskazane są explicite w legen-
dach monet, natomiast w epoce drugiej ujawniają się one implicite, za po-
średnictwem metafor związanych z wszechobecnym — jak przekonywała 
propaganda — zwycięstwem Rzymian. 

 216 Por. np. DAUGE 1981; THOLLARD 1987.
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… W wieku Antoninów w wyobrażeniach monetarnych w rozmaity sposób, 
wymieniając konkretny obszar, tożsamość ludu, plemienia lub nazwę krai-
ny, zdefiniowano jedenaście struktur w świecie zewnętrznym (por. tab. 5). 
Są to: Dacia, Britannia, Germania, Arabia, Armenia, Parthia, Media, Mesopo-
tamia, Scythia oraz Kwadowie i Sarmaci. Z mieszkańcami tak zakreślonego 
świata zewnętrznego toczono wojny lub zawierano układy albo roszczono 
pretensje do protektoratu nad nimi. Odnajdujemy tu nazwy wrogów, klien-
tów, nazwy krain, z których mieszkańcami toczono walki lub które zostały 
zdobyte albo pozyskane jako ziemie sprzymierzonych. Najbardziej odległe 
geograficznie było prawdopodobnie terytorium Scytii, które zostało przywo-
łane w propagandzie Antonina Piusa. W dodatku Imperium Romanum nie 
rozciągało nad nim swojej zwierzchności. W tym przypadku to nie wojna 
była impulsem do wprowadzenia tak egzotycznego obszaru do propagandy 
cesarskiej (podobnie jak Armenii i Partii), ale szerszy program ideologicz-
no-polityczny, czyli prezentacja świata rzymskiego czy nawet całego świata 
jako jednorodnej całości, w której uznawany jest autorytet cesarza. W pro-
pagandzie okresu kryzysu III wieku świat barbarzyńców w swym struktu-
ralnym wymiarze jest uboższy (por. tab. 5). 

T a b e l a  5
Świat barbarzyński w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku: 

aspekt strukturalny

Złoty wiek Antoninów Kryzys III wieku

96—117 117—161 161—192 235—249 249—268/269 268—284

Arabia
Armenia
Dacia
Mesopotamia
Parthia

Armenia
Britannia
Kwadowie
Parthia
Scythia

Armenia
Britannia
Germania
Media
Parthia
Sarmatia 

Germanowie
Karpowie
Persowie

Germanowie
Parthia
Persowie

Germanowie
Goci
Kwadowie
Parthia
Persowie

Jest to wszak — podkreślmy — obraz wyłaniający się wyłącznie z wy-
obrażeń monetarnych. Kolejne bowiem nazwy odnoszące się do pozarzym-
skiego świata wyprowadzić można z cognomina devictarum gentium, poświad-
czonych w materiale epigraficznym i papirologicznym oraz przypisywanych 
władcom przez autorów antycznych. Wśród nich są na przykład epitety: 
Arabicus, Britannicus, Dacicus, Medicus, Palmyrenicus, Sarmaticus, wyodręb-
niają one kolejne, nie wskazane w mennictwie struktury w obcym świecie217. 
Ten określony w propagandzie monetarnej ogranicza się wszakże do enig-
matycznych Germanów, dalej Karpów, Kwadów, Gotów i kraju Partów/
Persów. Novum stanowią wówczas odniesienia do nowych niebezpiecznych 
sąsiadów: do Karpów — na emisjach Filipa Araba, oraz do Gotów obec-

 217 Zestawienie tytulatury zwycięskiej władców kryzysu III w.: BURETH 1964, s. 110—126; 
KNEISSL 1969, s. 232—238; PEACHIN 1990, s. 54—101.
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nych w mennictwie cesarskim od czasu Klaudiusza II Gockiego do Probusa. 
Zupełnie inne było wtenczas w stosunku do przedstawień z okresu Antoni-
nów ukazanie Kwadów. W sprawach wschodnich z kolei zauważyć można 
w III wieku w porównaniu z epoką Antoninów zubożenie przedstawień są-
siadów. Zanikła sprawa Armenii, nadal w propagandzie monetarnej posłu-
giwano się przymiotnikami Persicus lub Parthicus, przy czym uderza jednak 
skromna liczba takich nawiązań.

W propagandzie cesarskiej doby rządów Antoninów świat barbarzyń-
ców jest bogatszy w składniki, więcej w nim ludów, plemion i krain aniże-
li w propagandzie epoki kryzysu III wieku. Barwniej przedstawia się tak-
że w II wieku zróżnicowanie wewnętrzne świata barbarzyńców. Zdarzały 
się w wyobrażeniach monetarnych obok obrazów obcych-wrogów prezen-
tacje barbarzyńców ucywilizowanych przez Rzymian. Możliwa jest bowiem 
ich kohabitacja, ale jej warunek stanowi poddanie się woli Rzymu. W epo-
ce kryzysu III wieku obraz jest w tym względzie uboższy, nawet unilateral-
ny. Obowiązuje wyłącznie wizerunek barbarzyńcy wroga. Nie przeczy ta-
kiemu kategorycznemu rozstrzygnięciu ani hasło pax fundata cum Persis, ani 
wystąpienie jeńców pod tropajonem na emisjach głoszących ideę pax funda-
ta. W obu bowiem przypadkach wspomniany pokój zrodził się z wojny.

Jedynie w wieku Antoninów zdarzają się ujęcia „portretowe” wybra-
nych reprezentantów świata zewnętrznego, chociaż przeważają w ówczes-
nym mennictwie cesarskim wizerunki barbarzyńców symbolizujących całe 
ludy, plemiona lub mieszkańców większego obszaru. W propagandzie lat 
kryzysu III wieku przedstawieni na monetach mieszkańcy świata pozarzym-
skiego utożsamiani są wyłącznie z tymi większymi zespołami, nie ma w niej 
miejsca dla jednostki. Barbarzyńca jest anonimowym członkiem szerszej gru-
py, a cechy, w jakie go wyposażono, określają wszystkich, którzy należą do 
całej zbiorowości. Nie do końca ma więc rację M. Dubuisson, twierdząc, iż 
barbarzyńcy nigdy nie byli traktowani globalnie, a każdy z ludów obcych 
otrzymywał własny stereotypowy obraz, mniej lub bardziej zindywiduali-
zowany218. Opinia ta bowiem odnośnie do propagandy okresu III wieku jest 
już nieadekwatna.

Inaczej przedstawia się w epoce Antoninów i w latach kryzysu III wie-
ku obecność wyobrażeń, w których uchwycono — lub nie — elementy stroju 
charakterystyczne dla danej nacji lub specyfikę broni, a dany lud identyfikuje 
legenda. W pierwszym okresie częste są przedstawienia „historyczne”, które 
uzupełniono napisem podającym tożsamość sąsiada i w których wyróżniono 
go jakimś szczegółem etnograficznym219. W okresie drugim ta różnorodność 
zanika. Przeważają prezentacje „abstrakcyjne”, w których brakuje zindywi-

 218 DUBUISSON 1985, s. 85.
 219 Podobnie w mennictwie Sewerów TH. VERMEEREN (1993, s. 285) wskazuje grupę historycz-
ną i grupę stereotypową przedstawień. Pierwszą cechuje realizm, drugą — brak znaków iden-
tyfikujących barbarzyńców. 
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… dualizowanych cech etnicznych barbarzyńców i własnych znaków ich wy-
różniających, a wyobrażenia tracą charakter osobisty. Wiedzie to ostatecznie 
do polaryzacji postaci barbarzyńcy w propagandzie imperialnej, funkcjonuje 
on poniekąd jako archetypiczny model barbarzyńcy uniwersalnego.

W okresie Antoninów motyw barbarzyńcy w ikonografii oraz nawiąza-
nia do barbarzyńców w napisach na monetach orientowane były pod kon-
kretne osiągnięcia oraz etapy i epizody polityki rzymskiej. Odzwierciedla się 
to w możliwości określenia większości ówczesnych wyobrażeń monetarnych 
jako „historycznych”. W propagandzie lat kryzysu III wieku, nie stroniąc nie-
kiedy od takich rozwiązań i dostosowania się do zachodzących wydarzeń, 
częściej określano barbarzyńcę w kategoriach konkretnego typu abstrakcji, 
który ma określone konotacje ideologiczne. I z tego gotowego konstruktu ko-
rzystano niejako „aplikacyjnie”: w mennictwie wielu ówczesnych władców 
barbarzyńca funkcjonuje jako oderwany od realiów — aczkolwiek wyrosły 
z rzeczywistego zagrożenia — składnik mitu o wszechobecnym złu otacza-
jącym Imperium Romanum. Ogólnie stwierdzić można, że podwaliny ideo-
logiczno-propagandowe przekazu o świecie barbarzyńskim w złotym wie-
ku Antoninów i w latach kryzysu III wieku nie różniły się zbytnio od siebie. 
Obrazy tego świata utrwalone w wyobrażeniach monetarnych, choć wyro-
słe na owych fundamentach, nie były wszelako identyczne.
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Wyrażenie gentium victor orbisque possessor zaczerpnięte jest z dzie-
ła historycznego Florusa, gloryfikującego dzieje Rzymu1. Ten bar-

dzo sugestywny zwrot w tekście oryginalnym odnosi się do populus Roma-
nus. W kilku zaledwie słowach autor starożytny uchwycił istotę rzymskiego 
władztwa nad światem, dając wyraz przekonaniu o wyższości Rzymian nad 
innymi ludami oraz wskazując stosownie dobranym epitetem victor meto-
dę tworzenia owego imperium światowego: odnoszenie zwycięstw militar-
nych. Pisze Florus także w innym miejscu: „Vnus ducum ante aciem postu-
lato silentio: »Qui uos estis?«, inquit, responsum inuicem: »Romani gentium 
domini«. Et ille »ita« inquit »fiet, si nos uiceritis«”2, wskazując nie mniej jed-
noznacznie ową zależność zyskania przez Rzymian prymatu w świecie od 
pomyślnej walki zbrojnej. Jej drugą wszak, w propagandowym obrazie nie-
zależną, konsekwencją jest również chwała, jaką cieszy się ten, kto zwycię-
ża w wojnach z obcymi.

Sugestie i wnioski wypływające z przedstawionych w pierwszej części 
rozdziałów, konstruowanych na podstawie analizy wyobrażeń monetarnych, 
są zbieżne z tą myślą starożytnego historyka. Zaprezentowana wyżej, uroz-
maicona treść oblicza świata, imago mundi, nie stanowiła bynajmniej przypad-
kowego zbioru różnorodnych elementów. Otóż okazuje się, że mapę ideolo-
giczno-geograficzną świata wypełniają tylko dwie wielkie struktury. Tak jak 
różna jest ich istota, tak również różny jest sposób ich deskrypcji w propa-

 1 FLOR. II 1, 2. 
 2 FLOR. II 26, 14—15. Zob. też np. FLOR., praef. 2—3; I 1, 18; I 1 (7), 9; I 18, 1; I 22, 61; II 34, 
61 etc.; JAL 1965, s. 358—383; DAUGE 1981, s. 268—272.
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… gandzie monetarnej doby Antoninów i władców okresu kryzysu III wie-

ku. Pierwszą strukturę konstytuuje to, co rzymskie. Tę całość budują części 
składowe Imperium Romanum: jego krainy, prowincje, miasta, z pierwszym 
ośrodkiem wśród nich: Rzymem. Dopełnia jej w owym imago mundi to, co 
należy do komponentu drugiego, czyli świata barbarzyńskiego. Jego obraz 
zasadniczy tworzą przede wszystkim te krainy, państewka i ich mieszkańcy, 
z którymi Rzymianie prowadzili walki. Na wąskim marginesie stworzonej 
w ten sposób mapy świata zewnętrznego pozostają ziemie ościenne, zamiesz-
kałe przez barbarzyńców, którzy z Rzymianami, akceptując ich jako wład-
ców, doszli do porozumienia. Nie ulega też wątpliwości, że podział świata 
miał wymiar wartościujący. Inaczej rzecz ujmując, poza Imperium Romanum 
istnieje świat barbarzyńców, których, jak głosi propaganda, Rzymianie poko-
nali, zatem w hierarchii stają się niżsi od nich w efekcie walki zbrojnej, albo 
takich, którzy uznają pierwszeństwo i przywództwo Rzymian w rezultacie 
układów, niejako dobrowolnie, a nie w drodze przemocy. Tak definiowany 
świat barbarzyńców wyłania się z wyobrażeń monetarnych za każdym ra-
zem jako produkt bieżącej sytuacji politycznej Cesarstwa Rzymskiego. Me-
taforycznie można więc rzec, że świat ów, rzeczony alter orbis, „staje się” 
w wyniku aktywności Rzymian. Czyn wojenny, zwyciężanie, nawet jeże-
li mają one tylko propagandowy, a nie rzeczywisty wymiar, są katalizato-
rem owego „stawania się”. Świat rzymski natomiast „jest”. Paradoksalnie 
bowiem, odwracając zasadniczy sens namonetnego przekazu propagando-
wego — wszak w nim czyn pozostaje domeną Rzymian, podczas gdy bier-
ność cechuje barbarzyńców — orzec można, że istnienie świata rzymskiego 
ma charakter „pasywny” w stosunku do genezy „aktywnej” bytności świa-
ta barbarzyńców. Poza tymi dwiema wielkimi strukturami, współbudujący-
mi „świat” w propagandzie monetarnej, nie istnieje nic więcej. 

Takie określenie składników i sugerowane rozumienie struktury świata 
mają swe ważkie reperkusje w istocie nazywania Rzymian panami świata. 
Miano to może przyjmować różne znaczenia i rozmaite ich odcienie. W pro-
ponowanym w niniejszej pracy ujęciu kwestia ta zostaje skonkretyzowana 
w sposób następujący: ponieważ jedna z dwóch zasadniczych części świata 
uobecnia się w jego propagandowym obrazie dopiero w efekcie „aktywno-
ści” Rzymian, to wypływa z tego świadomość ograniczenia zakresu władz-
twa już „biernie” posiadanego i niezbędności starań o jego rozszerzenie. Pi-
sał wszak Horacy: „[…] stet Capitolium fulgens triumphatisque possit Roma 
ferox dare iura Medis. Horrenda late nomen in ultimas extendat oras, qua 
medius liquor secernit Europen ab Afro, qua tumidus rigat arva Nilus”3. 
Wtórowali mu inni, wśród nich Stacjusz, Pliniusz Młodszy i Seneka Młod-
szy. Dają bowiem niewątpliwie sławę wojenną działania nad Renem i nad 
Dunajem, i to w walkach z obcymi ludami zamieszkującymi „za Renem, za 

 3 HOR., carm. III 3, 42—48. Por. HOR., carm. III 5, 3—4; IV 14, 41—52.
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Dunajem i za Eufratem”4 rodzi się mit wielkiego zwycięzcy i władcy świa-
ta. Warto więc starać się uchwycić tytułową kwestię rzymskiego władztwa 
nad światem w jej dynamicznym wymiarze, czyli problem stawania się Rzy-
mian panami świata, a nie, nazwijmy to, pozostawania panami części świa-
ta. Przy czym nie chodzi tu bynajmniej o uchwycenie procesu poszerzania 
terytorium imperium rzymskiego ani też o proste odzwierciedlenie w pro-
pagandzie przebiegu lub efektów wojen Rzymian z innymi ludami, plemio-
nami, państwami. Niemniej, najistotniejszym przedmiotem rozważań w pre-
zentowanej części muszą być relacje Rzymian z barbarzyńcami i odniesienia 
do świata zewnętrznego analizowane w kontekście tytułowego propagando-
wego mitu, ponieważ pełne rzymskie władztwo nad światem może się rea-
lizować tylko w czynie, głównie zaś w walce. Jedynie działanie wydobędzie 
z nicości elementy świata barbarzyńskiego i określi je, jednocześnie zawsze 
podporządkowując je Rzymianom zwycięzcom lub po prostu zwierzchnikom. 
Dopiero więc odzwierciedlenie tego działania w propagandzie ewokuje tegoż 
gentium victor orbisque possessor. W przekazie propagandy imperialnej pozo-
stawał nim sam cesarz rzymski. I to właśnie w jego osobie personalizowały 
się i idea panowania Rzymian nad innymi ludami, i idea budowania rzym-
skiego władztwa nad światem dzięki zwycięskim walkom. To jego znacze-
nie i rolę w świecie doskonale wyrażają słowa Seneki Młodszego: „[…] nul-
la pars usquam nisi uolente propitioque me floret; haec tot milia gladiorum, 
quae Pax mea conprimit, ad nutum meum stringentur; quas nationes fundi-
tus excidi, quas transportari, quibus libertatem dari, quibus eripi, quos reges 
mancipia fieri quorumque capiti regium circumdari decus oporteat, […] mea 
iuris dictio est”5.

W propagandzie lansowanej w wyobrażeniach monetarnych to dosyć 
abstrakcyjne przesłanie konkretyzowane było na różne sposoby, za pomo-
cą rozmaitych kompozycji hasłowo-obrazowych. Za punkt wyjścia rozwa-
żań warto przyjąć klasyfikację obrazów, którą proponował Gustaf Ham-
berg, wskazując cztery różne sposoby wizualizacji treści ideowych w tradycji 
rzymskiej. Są to: alegoria, w niej idea przedstawiana jest jako personifika-
cja; symbol w sensie dosłownym, kiedy materialny przedmiot staje się zna-
kiem idei; wyobrażenie abstrakcyjnej wartości w postaci aktu symboliczne-
go, który nie ma związku z rzeczywistością historyczną; aluzja do idei przez 
pokazanie wydarzenia historycznego6. Należy wszakże uzupełnić ową sys-
tematyzację, słuszną skądinąd i bardzo wartościową dla materiału ikono-
graficznego, o brakujące w niej założenia i umożliwić poszerzenie podstaw 
wnioskowania, które wypływają z treści napisów monetarnych. Te przecież 
mogły objaśniać, uzupełniać lub uszczegółowiać obraz. Podobną propozy-

 4 Por. STAT., silv. I 1, 80; PLIN., paneg. 16, 2; SEN., brev. IV 5.
 5 SEN., clem., prooem. I 1, 2. Myśl Seneki w kontekście terytorialnych ograniczeń i uniwersa-
lizmu panowania rzymskiego omawia ANDRÉ 1982, s. 57—60.
 6 HAMBERG 1945, s. 41—42.

12 - Vndiqve…
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… cję zgłosił już Tomasz Mikocki. Wydziela on z kolei cztery sposoby propa-

gowania „moralnych treści” w wyobrażeniach monetarnych: napis; symbol, 
czyli atrybut, przedmiot, gest, wiązane z uosobieniami; przedstawienie bó-
stwa-personifikacji „o określonej ikonografii i zespole atrybutów”; alegorię, 
„najczęściej wielopostaciową scenę odnoszącą się do cech, charakteru lub 
znaczenia personifikacji”7. 

Te procedury praktykowane w propagandzie rzymskiej, niekiedy łączo-
ne w jednym przedstawieniu namonetnym, wiodą do tego, że program uka-
zywania cesarza w roli pana świata jawi się jako potencjalnie niezmiernie 
obfity. Wydawałoby się wręcz, że większość wyobrażeń na awersach i re-
wersach monetarnych mogła służyć propagowaniu tego wątku. Mogłyby to 
bowiem być wszystkie rozwiązania, które przekazują imię władcy, nawet ja-
kiego bądź efemerycznego uzurpatora, i pokazują jego portret, albo przedsta-
wiają prerogatywy władcy i zakres jego władzy, kwestię praw do rządzenia, 
idee, które mają przyświecać panowaniu, osiągnięcia panującego w sferze 
politycznej, ekonomicznej bądź religijnej, a także jego przymioty moralne, 
uzasadniające sprawowanie przez niego rządów. Niejednokrotnie wyobraże-
nia te, acz podejmują problem suwerenności danego cesarza i jego aspiracji 
politycznych także w ich rozciągłości terytorialnej, pozostają wszak odległe 
od przedmiotu podjętych tu badań. Co więcej, wprawdzie „duo sunt, qui-
bus extulit ingens Roma caput: uirtus belli et sapientia pacis”8, jednak z al-
ternatyw tych bardziej oczywiste i najatrakcyjniejsze możliwości określania 
władztwa rzymskiego nad światem zapewnia pierwsza z nich. W tym kon-
tekście, w owym przebogatym repertorium symboli, alegorii oraz haseł, za-
mieszczanych na monetach imperialnych, porządek wprowadzają i pozwa-
lają wyselekcjonować te niezbędne do wystarczającej analizy zakreślonego 
tematu następujące kryteria. Wyższość i zwierzchność cesarza Rzymianina 
nad mieszkańcami świata pozarzymskiego pokazywane były w sposób bar-
dzo prosty i jednocześnie wyrazisty, przede wszystkim przez odpowiednie 
skonfrontowanie jego postaci z sylwetką barbarzyńcy albo jej ekwiwalen-
tem, również symbolem obcego świata. Obecność w ikonografii monetarnej 
takich wątków będzie pierwszym z owych kryteriów. Drugim będzie wy-
stępowanie w wyobrażeniach motywu barbarzyńcy połączonego z pomni-
kami zwycięstwa rzymskiego (tropaeum, arcus) oraz z bóstwami rzymskimi. 
Uwzględnienie następnego warunku: obecności w legendach monetarnych 
aluzji do świata barbarzyńców, pozwoli włączyć do badanego zespołu te 
wyobrażenia monetarne, które zawierają scenę nagradzania władcy za wal-
kę — w domyśle zwycięską — z barbarzyńcami. Takie rozwinięcia graficz-
ne z kolei często towarzyszyły legendom monetarnym, które określają cnoty 
władcy, a także jego zasługi i osiągnięcia. To pozwala skonstruować kata-
log przymiotów tego, do którego należy prymat w świecie. Nie chodzi tu 

 7 MIKOCKI 1997, s. 11.
 8 SULPICIA, carm. 20—21.
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bynajmniej o dokonanie syntetycznego przeglądu lansowania ich w propa-
gandzie obu epok, lecz o określenie miejsca i znaczenia owych cech cesarza 
zwycięskiego w jego wizerunku wynikającym z przetransponowania w sfe-
rę wyobrażeń monetarnych maksymy: parcere subiectis et debellare superbos. 
Wyłącznie w takiej perspektywie będą sytuowane virtutes określone w na-
pisach na monetach. Równoważnym kryterium kwalifikacji wyobrażeń do 
grupy tych, które podejmują wątek rządów rzymskich nad światem, będzie 
występowanie w nich personifikacji Orbis albo nazywanie cesarza w legen-
dach takimi epitetami, w które wplecione było pojęcie orbis, nadające czy-
nom władcy i jego zasługom format światowy.

Temat zdobytego w walce pierwszeństwa Rzymu w świecie wynikał 
zwłaszcza z ideologicznych podstaw władzy cesarskiej, w nich idea zwycię-
stwa zajmowała ważne miejsce od wczesnych lat Cesarstwa Rzymskiego9. 
Istotnym czynnikiem były też skłonności do wiązania w rzymskiej propa-
gandzie państwowej konkretnych zdarzeń i czynów z wartościami wyższe-
go rzędu. Niemniej niekiedy posłużenie się pewnymi wyobrażeniami pozo-
stawało bez związku z rzeczywistymi wydarzeniami, tak zwłaszcza postać 
barbarzyńcy mogła przyjmować charakter atrybutu zwycięskiego władcy 
i, rzecz jasna, szczególnie wtedy dotyczyć w planie ideologicznym relacji 
Rzymianie — barbarzyńcy. Mimo więc indywidualnych znaczeń, jakie kon-
kretne obrazy lansowane w mennictwie mogły przybierać dla poszczegól-
nych władców, w ogólnym obrazie tworzyły one wokół cesarza rzymskiego 
jako takiego atmosferę zwycięskiego, a nawet niezwyciężonego przywódcy 
imperium światowego, panującego nad innymi ludami. Taki był efekt prze-
kazu propagandy monetarnej, w której wydarzenie wojenne, zarówno zwią-
zane z walką ekspansywną, jak i obronną, sprowadzone było do jednakowe-
go w obu przypadkach obrazu przewagi Rzymian nad obcymi.

Nie jest wszak celem niniejszych rozważań analiza wszystkich prob-
lemów lansowania idei cesarza zwycięskiego w propagandzie władców 
rzymskich ani nakreślenie tej ogromnej problematyki w pełnej złożoności jej 
wątków, ani nawet wyczerpanie któregokolwiek z nich, ale jej omówienie 
w kontekście władztwa Rzymian nad światem. Interesować mnie tu będą: 
kwestia ukazywania przestronności geograficznej władzy cesarza oraz okre-
ślania przymiotów pana całego świata. Wymaga to również odnalezienia 
indywidualnego sensu przesłania danego wyobrażenia monetarnego przez 
usytuowanie go w kontekście konkretnej sytuacji politycznej, natomiast syn-
teza tych pojedynczych znaczeń na tle prądów ideologicznych da obraz — 
lub raczej obrazy — cesarza rzymskiego jako zwycięskiego władcy świata 
w dwóch różnych fazach rozwoju ideologii imperialnej osiągniętych w stu-
leciu Antoninów i w latach kryzysu III wieku. Rozmaitość legend namonet-
nych oraz ich związek z różnymi dziedzinami życia państwowego, a tak-

 9 O „wojskowym aspekcie” pozycji cesarza w I—III w. por. STORCH 1968, s. 197—206; MCCOR-
MICK 1987, s. 11—34; o charyzmie płynącej z victoria militarnej por. ALFÖLDI 1999a, s. 83—99.

12*
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owych wyobrażeń przekaz o władcy zwycięskim obejmuje wiele sfer seman-
tycznych. Stąd hasło: undique victores — ubique barbari. Jego człon pierwszy 
powtarza wprost brzmienie legendy z monet imperialnych i bezpośrednio 
wyraża ideę zwycięstwa cesarza rzymskiego odnoszonego nad wrogami z ze-
wsząd. Drugi zaś utworzony został jako antonimia treści monet głoszących 
temat ubique victores10, a priori sygnalizuje, że w propagandzie imperialnej 
barbarzyńcy obecni byli „wszędzie”, zarówno w sensie przestrzennym, jak 
i tematycznym. Wskazuje więc mechanizmy i przyczyny budowania wize-
runku cesarza-zwycięzcy. Wydzielić wszak należy jako odrębną kwestię vir-
tutes Augusti, cnót, które bezpośrednio definiują cechy władcy rzymskiego. 
Dzięki ich posiadaniu i wcielaniu w czyn staje się on — jak czytamy rów-
nież w napisie monetarnym — rector orbis11. 

 10 Zob. monety (IV w.): ALFÖLDI 1963, nr 512—525.
 11 Zob. np. GÖBL 2000, nr 1400.
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ROZDZIAŁ 1

Virtutes Augusti

Wizerunek cesarza rzymskiego lansowany w propagandzie ukuty 
został z wartości poczytywanych za pozytywne i najistotniejsze, ich 

posiadanie umożliwiało między innymi podporządkowanie innych ludów 
jego zwierzchności lub co najmniej uzasadniało roszczenie sobie pretensji do 
dominacji nad obcymi. Walory te dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stano-
wią wewnętrzne cnoty-zalety, czyli przymioty moralne, obywatelskie i mili-
tarne, będące ze swej natury przymiotami ducha, zgodnie ze stwierdzeniem 
Cycerona: „[…] uirtus est animi habitus”1. Natomiast drugą grupę wartości 
tworzą niejako niezależne od charakteru człowieka, ale łączone z podstawa-
mi porządku politycznego i społecznego, „zewnętrzne” kategorie, na przy-
kład idee dobrobytu, obfitości, szczęścia, wieczności, sukcesów, które skła-
dały się na idealny lub pożądany stan państwa. W mennictwie starożytnych 
Rzymian graficzną syntezą owych przymiotów człowieka i idei społeczno-
-politycznych były alegoryczne personifikacje. Nie ma zgody wśród bada-
czy odnośnie do dokładnego ich zestawu i liczby: F. Gnecchi w swych syn-
tetycznych ujęciach wymienia ich czterdzieści, dając, co prawda, tylko ich 
szacunkową wielkość liczbową2, ale jej wartość świadczy o potencjalnym 

 1 CIC., inv. II 159.
 2 GNECCHI 1978, s. 26—27 i tab. na s. 29—35. Są to: abundantia, aequitas, aeternitas, annona, bo-
nus eventus, caritas, claritas, clementia, concordia, fecunditas, felicitas, fides, fortuna, genius, hilaritas, 
honos, indulgentia, iustitia, iuventus (iuventas), laetitia, liberalitas, libertas, moneta, munificentia, no-
bilitas, ops, patentia, pax, perpetuitas, pietas, providentia, pudicitia, quies/requies, salus, securitas, spes, 
tranquillitas, uberitas, victoria, virtus. Wskazuje przykłady: beatitudo, disciplina, humanitas, religio, 
tutela, utilitas, które trudno jednoznacznie określić, są to „true Personifications or simple abs-
tractions”. Liczniejszy jest zespół personifikacji, jaki podaje MIKOCKI 1997, s. 9: clementia, con-
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stwa były one związane z Imperium Romanum, ale przede wszystkim per-
sonalnie z osobą panującego i zyskały wymiar indywidualnych cnót wład-
cy rzymskiego, określając jego przymioty, możliwości, osiągnięcia i stan 
państwa pod jego rządami. Ten ich związek z osobą cesarza wprost wyra-
żały zwłaszcza legendy monetarne, w nich owe cnoty i idee określone for-
mą Augusti lub Augusta stanowią virtutes cesarskie3. Virtutes Augusti są za-
wsze boskiej natury i boskiego pochodzenia darem, który — co podkreśla 
Jean-Pierre Martin — otrzymują władcy wybrani przez bogów, wywyższeni 
w ten sposób ponad innych śmiertelników4. Zestaw virtutes Augusti w pro-
pagandzie poszczególnych władców nie był identyczny i zmieniała się ich 
liczba5. W ujęciu liniowym można mówić o coraz powszechniejszym, od woj-
ny domowej lat 68—69, uzupełnianiu wyobrażeń monetarnych owymi po-
nętnie brzmiącymi hasłami. Zamieszczano coraz to nowe, ale też — pisze 
Lesław Morawiecki — niekiedy jednak powielano je mechanicznie, co pro-
wadziło do ich schematyzacji i zaniku realnego znaczenia. Odnotować przy 
tym trzeba, że w dobie rządów Antoninów propaganda cnót cesarskich jest 
już w pełni wykształcona i przeżywa apogeum — przynajmniej jeżeli cho-
dzi o ich liczbę; i tak za panowania Antonina Piusa było ich — jak stwier-
dza ów uczony — trzydzieści dwie6. Z kolei pięćdziesięciolecie 235—284 to 

cordia, constantia, disciplina, fides, hilaritas, honos, iustitia (aequitas, moneta), indulgentia, liberalitas, 
magnificentia, moderatio, munificentia, patientia, pietas, providentia, pudicitia, sapientia/sophia, tran-
quillitas, virtus, czyli virtutes, oraz aeternitas, abundantia, annona, bonus eventus, caritas, claritas, fe-
licitas, fecunditas, fortuna, genius, gloria, iuventas, laetitia, libertas, nobilitas, ops, pax, perpetuitas, sa-
lus, securitas, spes, tutela, uberitas, utilitas publica, valetudo, victoria, czyli res expetendae. Zauważa, 
iż podział na te dwie grupy może być dyskusyjny, „niektóre personifikacje drugiej grupy […] 
nabywają charakteru indywidualnych virtutes danego władcy”. 
 3 MORAWIECKI 1994, s. 118. Por. IDEM 1989, s. 35—37: forma Augusta (mianownik) dotyczy res 
expetendae, podczas gdy Augusti (dopełniacz) określa virtutes — wewnętrzne kategorie władcy. 
P.L. STRACK (1, s. 51—52) podkreśla różnicę między formami Augusti (dopełniacz rzeczowni-
ka) a Augustus, Augusta (przymiotnik). Pierwsza odnosi się do ścisłego związku z konkretnym 
i każdym władcą, np. pax Augusti to pax dana przez cesarza, natomiast druga przywołuje Au-
gusta, symbol Pryncypatu, np. pax Augusta to pax, którą zapewnia Cesarstwo. Od końca I w. te 
dwa koncepty mocno się do siebie zbliżyły. W kwestii definicji personifikacji i virtutes zob. też 
CHARLESWORTH 1937, s. 105—133; MATTINGLY 1937, s. 103—117; FEARS 1981b, s. 827—934; WAL-
LACE-HADRILL 1981, s. 298—323; CLASSEN 1988, s. 289—302; IDEM 1991, s. 17—39; NOREÑA 2001, 
s. 152—154.
 4 MARTIN 1998, s. 49—55, 65—69. Por. MORAWIECKI 1989, s. 34; szerzej FEARS 1977, s. 121—252.
 5 A. WALLACE-HADRILL (1981, s. 305—307) twierdzi, że odmiany czasowe podważają istnie-
nie kanonu, w zestaw virtutes włącza: aequitas, clementia, constantia, indulgentia, iustitia, liberali-
tas, munificentia, patentia, pietas, providentia, pudicitia, virtus (ibidem, s. 310); z kolei C.C. VERMEULE 
(1959, s. 11) podaje: caritas, clementia, concordia, honos, nobilitas, pietas, victoria, virtus, prawdopo-
dobnie indulgentia. Por. FEARS 1981b, s. 904.
 6 MORAWIECKI 1989, s. 37. Inną liczbę (28) podaje J.R. FEARS (1981b, s. 903—904). O schematy-
zacji virtutes por. MORAWIECKI 1987, s. 143—144. Zob. też IDEM 2005, s. 132—135, tu pada liczba 
44 personifikacji znanych z monet cesarskich, z nich 31 wykształciło się w okresie Cesarstwa, 
pozostałe to spuścizna po okresie Republiki.
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właśnie okres, w którym dość powszechnie kopiowano w propagandzie im-
perialnej szablonowe tematy, liczba cnót cesarskich nie wzrastała, ale zda-
rzały się, częściej niż uprzednio, oryginalne ich wyjaśnienia lub rozwinięcia 
ikonograficzne. 

System virtutes Augusti — jak wynika z tej pobieżnej jego charaktery-
styki — pozostawał zmienny, a ponadto nie był zamknięty. Umożliwiało 
to indywidualne dobieranie katalogu cnót w propagandzie poszczególnych 
cesarzy, bez popadania w sprzeczność z istotą owego systemu. Lansowane 
w propagandzie imperialnej, mogły one wyrażać program i ideały konkret-
nych władców, definiując ich propagandowe portrety jako tych, w których 
są one wcielone i którzy nimi dysponują. Określają sposoby i reguły spra-
wowania rządów nad poddanymi, na przykład eksponując cesarską hojność, 
zapobiegliwość, sprawiedliwość, łagodność, dar zapewniania czy obdarza-
nia pokojem, pomyślnością, bezpieczeństwem7. Pozytywna wartość tych mo-
ralnych zasad i wypływających z ich posiadania dobroczynnych dla ogółu 
skutków dawała sankcję do rządzenia w świecie rzymskim osadzoną w ka-
tegoriach etycznych. Te same zasady moralno-polityczne mogły być także 
fundamentem ideologicznym służącym podbudowaniu dążności mocarstwo-
wych Rzymu i realizowaniu postulatu władztwa światowego, rozumianych 
w kategoriach szerzenia wartości moralnych i dóbr cywilizacyjnych przez 
cesarzy. W wyobrażeniach monetarnych trudno jest rozgraniczyć te dwie 
— węższą, wewnętrzną, czyli w świecie rzymskim, i szerszą, ogólną, czyli 
także w świecie zewnętrznym — sfery, w których plasowałby się ów „hu-
manizm”, oddający pozytywne właściwości ludzkiej natury oraz, najzwy-
czajniej, ludzkie odwieczne marzenia. 

W interesującym mnie zakresie przekazywania cech wizerunku cesarza 
w jego roli jako władcy świata virtutes obejmowały, ogólnie rzecz ujmując, 
program, który poszczególni władcy mogli, musieli albo chcieli realizować 
wobec mieszkańców świata zewnętrznego8. Mogą one być odzwierciedle-
niem i oddaniem w symbolicznym języku numizmatyki prozaicznych wyda-
rzeń, na przykład odniesionego zwycięstwa, zawartego pokoju, narzuconej 
zwierzchności, ale są również budowanym niekoniecznie na realnych pod-
walinach artystycznym nimbem, który tworzy wokół cesarza aurę zwycię-
stwa i gloryfikuje ich posiadacza jako nieustannego tryumfatora nad obcymi. 
Zawęża to, oczywiście, zespół virtutes, uzasadniających prawo do zwierzch-
nictwa nad barbarzyńcami, do tych, które motywują je zwycięstwami mili-
tarnymi, ale pozostaje w harmonii z wezwaniem parcere subiectis et debellare 

 7 Współgrają z takim programem np. poglądy Diona z Prusy, który w swej doktrynie od-
mawiał wartości władzy opartej na wiktorii militarnej. Żądza chwały, pasja walki i podbojów 
— oto niektóre z przywar, których powinien unikać dobry rządca, winien on pielęgnować ta-
kie cnoty, jak łagodność, sprawiedliwość, mądrość (DIO CHR., or. IV 24—25). O ideale władcy 
w filozoficzno-literackiej teorii antycznej por.: DVORNIK 1966, s. 525—555; JÓZEFOWICZ-DZIELSKA 
1976, s. 49—57; EADEM 1977, s. 135—153; SZARMACH 1976, s. 163—176; NEMO 1998, s. 417—420.
 8 Por. HANNESTAD 1979, s. 371; HÖLSCHER 1993, s. 69—73.
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… superbos. Po poddaniu we wstępnej analizie takiej selekcji wszystkich virtu-

tes cesarskich okazuje się, że zaledwie kilka z nich, o których szeroko w dal-
szej partii tekstu, spełnia wskazane wcześniej kryteria, są bowiem połączone 
w ikonografii monet z motywem barbarzyńcy, jego substytutem lub czy-
telnym znakiem zwycięstwa nad obcymi. Ujmując rzecz według prawideł 
synekdochy, można uznać, że owe virtutes Augusti oraz ich ikonograficzne 
modele w wyobrażeniach monetarnych są sposobem uporządkowania rze-
czywistości ówczesnego świata pod przywództwem Rzymu.

Pierwsza z wyselekcjonowanych idei — virtus Augusti — w swej ge-
nezie pozostaje cnotą cywilną. Przekonują o tym okoliczności związania jej 
z osobą Augusta. Ofiarowanie mu bowiem w 27 roku p.n.e. złotej tarczy, na 
której napis zaświadczał, że otrzymuje ją „virtutis clementiaeque iustitiae et 
pietatis causa”, miało związek z uporządkowaniem spraw Rzeczypospoli-
tej9. Ta virtus różniła się od starej cnoty wojennej połączonej ściśle z honos10. 
Wszelako w początkach II wieku cywilna i religijna virtus Augusti zasymi-
lowała się z virtus dynamiczną i militarną11. Z tych względów virtus Augusti 
ofiarowała cesarzom rzymskim różne swe przejawy. Manifestować się mo-
gła w przymiotach takich, jak wspaniałomyślność, sprawiedliwość, szczo-
drobliwość, łaskawość, dobrotliwość, pobożność, dzielność, odwaga, które 
tworzą zbiór różnorodnych cnót idealnego władcy. W pewnych latach kon-
kretny jej przejaw wyprzedzał inne, mogła więc virtus Augusti przyjmować 
różny charakter jako cnota niezbędna i w czasie wojennym, i w czasie po-
koju. Ma ona również szczególne znaczenie dla rozważań na temat cesarza 
zwycięskiego i tryumfującego nad siłami extra fines. To virtus była przecież 
tą siłą, która kazała Rzymowi rozszerzać imperium na świat i jego miesz-
kańców, „cuius uirtute terribilior erat populus Romanus exteris gentibus”12. 
Owa abstrakcja, uosobiona13 oraz ubóstwiona — jest ona divina virtus14 — 
doskonale wyrażała wojenne przymioty Rzymianina, jego odwagę, walecz-
ność i moc zwyciężania, a uzewnętrzniała się w sile i niezwyciężoności prze-

 9 RGDA 34. Por. CIL 06.40365 = AE 1994, 227; CIL 09.5811 = ILS 82; CIL 06.876 = ILS 83; 
SESTON 1954, s. 286—297; SCOTT RYBERG 1966, s. 232—238; LACONI 2003, s. 28—30. Clipeus otrzy-
mał też Germanik za talenty oratorskie — TAC., ann. II 83, 3.
 10 Wspólnie widnieją na monetach republikańskich: RRC, nr 403; osobno Virtus: RRC, 
nr 401/1; Honos: RRC, nr 473/2a.
 11 Niemniej nadal występuje para honos — virtus, zob. np. ILS 3797; CIL 03.3307 = ILS 3795; 
CIL 08.1626 = ILS 3798. O virtus zob. szerzej np. HILD 1877—1919b, s. 926—927; GAGÉ 1934, 
s. 398—405; AYMARD 1951, s. 551—556; PICARD 1957, s. 371—481; LACONI 1988, s. 13—107; HEIM 
1991, s. 175—184.
 12 CIC., Phil. II 65. Zob. też np. FLOR., praef. 2; I 7, 3.
 13 Np. CIL 13.8513 = ILS 3800; por. DEUBNER 1897—1909, kol. 2154—2155.
 14 CIC., Marcell. 26; Paneg.Lat. XII (9) 10, 3; CIL 08.9026 = ILS 3801; CIL 08.9028. Por. CIC., 
Phil. XIII 19; CIC., Manil. 33: „incredibilis ac diuina uirtus”; CIC., Manil. 36: „diuina atque incre-
dibilis uirtus”; CIC., prov. 32: „diuina atque eximia uirtus”. Szerzej: WISSOWA 1912, s. 149—151; 
IDEM 1924—1937, kol. 336—347; EISENHUT 1974, kol. 896—910; AXTELL 1987, s. 25—26.
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de wszystkim podczas walki15. Z tego względu łączyła się ona ściśle z ideą 
victoria16. Victoria Augusta odnosiła się bowiem przede wszystkim, chociaż 
nie wyłącznie, do militarnej sfery, wyrażając jednocześnie sukces wojenny, 
chwałę i potęgę zrodzoną ze zwycięstwa17 (il. 28). Była, począwszy od cza-
sów Augusta, jako victoria Augusti lub victoria Augustorum protektorką cesa-
rzy rzymskich i dawczynią ich zwycięstw. Zyskała także walor ich atrybu-
tu18. Rozumiana była też jako moc wcielona w osobie władcy, pozostawała 
również towarzyszką bogów i sama była boginią. Mogła też być efektem in-
terwencji bogów i symbolem potężnych sił boskich, jakie — prosząc o moż-
ność odniesienia zwycięstwa — otrzymał Rzymianin19. 

W mennictwie tematy victoria Augusti oraz virtus Augusti podejmował 
napis namonetny, zawierający ich nazwę (również w formie abrewiacji i mu-
tacji podstawowych legend), obrazowała je także ikonografia, w której wy-
jaśniano sens owych idei. Wartości, jakie te virtutes określały, mogły obej-
mować sferę stosunków wewnętrznych w państwie rzymskim; virtus na 
przykład niekiedy oznaczała wzorowe wypełnianie „cywilnych” obowiąz-
ków władcy, victoria zaś patronowała pomyślności ekonomicznej, przeka-
zywaniu władzy cesarskiej, a w swym aspekcie militarnym odnosiła się do 
rywalizacji i zwycięstw nad konkurentami do purpury. Obie idee dotyczyć 
mogły także kwestii bardziej zasadniczych dla podejmowanego tematu, czy-
li relacji z obcymi. Obie te płaszczyzny, wyznaczające i uzupełniające sfe-
ry, w jakich kreowano cechy portretu propagandowego władcy rzymskiego, 
bywały niekiedy symbolizowane w wyobrażeniach monetarnych w sposób 
identyczny, jako że enigmatyczne legendy i proste rozwinięcia ikonogra-
ficzne znaczeń tych nie różnicowały. Brak napomknięć wprost o istnieniu 
rywali do rządzenia i o walce z nimi jest tu istotny, zwłaszcza dla lat kry-
zysu III wieku. Z tego powodu proste uosobienia cnót Virtus oraz Victoria 
w większości należy z analizy wykluczyć, chociaż w numizmatyce ich iko-
nografia zasadniczo inspirowana była symboliką wojenną20. Podstawowym 

 15 Np. LUCAN. I 144—145: „[…] nescia uirtus stare loco solusque pudor non uincere bello”; 
CIC., Manil. 36: „bellandi uirtus”; CIC., Manil. 64: „militaris illa uirtus”; CIC., Marcell. 6: „[…] in 
armis militum uirtus, locorum opportunitas […] multum iuuant”; SALL., Catil. 54, 4: „magnum 
imperium, exercitum, bellum nouum exoptabat ubi uirtus enitescere posset”.
 16 Np. ILS 3811 = EE VII 387.
 17 Zob. ogólnie BAUDRILLART 1894, s. 23—26, 55—94; DEUBNER 1897—1909, kol. 2163—2164; 
TOU TAIN 1907, s. 433—437; LATTE 1924—1937, kol. 294—302; HÖLSCHER 1967; FEARS 1981c, s. 736—
826; AXTELL 1987, s. 15—18. O rozumieniu idei victoria i jej miejscu w propagandzie również 
SMADJA 1986, s. 508, 510; ANDO 2000, s. 278—296.
 18 GAGÉ 1933b, s. 9—11: victoria Augusti cesarza Augusta stała się boginią dynastyczną, por. 
IDEM 1931, s. 11—41: pojęcie to związane było do śmierci Nerona z pamięcią o Auguście.
 19 Por. CIC., nat.deor. III 88.
 20 Zob. przegląd typów przedstawień victoria i virtus w mennictwie: GNECCHI 1978, s. 62—
64; SCHMIDT-DICK 2002, s. 121—136; w odniesieniu do lat 260—284: HEDLUND 2008, s. 58—72; na 
temat victoria: HÖLSCHER 1967, passim. Pierwsze formuły pokazywania victoria Augusti, np. laur, 
clipeus virtutis, omawiają: GAGÉ 1932, s. 61—92; BELLINGER, BERLINCOURT 1962, s. 52—56.
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… sposobem prezentacji Virtus pozostawała postać niewieścia, w krótkiej tuni-

ce, hełmie, zbrojna we włócznię; zdaniem Margarete Bieber, niewykluczo-
ne, że takie jej przedstawienia powtarzały układ posągu bóstwa ze świątyni 
Virtus21. Uosobiona Virtus nosiła różne dodatkowe atrybuty, na przykład: 
parazonium, róg obfitości, wiktoriolę, włócznię. Mimo że tak wyraziste, ele-
menty stroju i atrybutów nie były właściwe wyłącznie Virtus, która dzieli-
ła się nimi z innymi personifikacjami i bóstwami, w konsekwencji jej postać 
od nich często się nie odróżnia; czasami jest zbliżona do, a niekiedy iden-
tyczna z wyobrażeniem bogini Romy, Minerwy lub boga Marsa. W przed-
stawieniach Wiktorii bardzo często ograniczano się do jej charakterystycznej 
uskrzydlonej postaci kobiecej, wyposażanej na przykład w wieniec zwycię-
stwa, gałązkę palmową, tarczę. Wszelako możliwość sytuowania odniesień 
idei victoria w różnych płaszczyznach oraz wiązania jej z różnymi faktami, 
także spoza sfery militarnej, powodują, że szukać należy — podobnie jak 
w przypadku virtus — bardziej specyficznych ikonograficznych rozwiązań. 
Ważne jest, by wskazać te prezentacje graficzne virtus Augusti oraz victoria 
Augusti, które konkretyzują owe cnoty w relacji Rzymianin — barbarzyńca. 
Uwzględniając sformułowane wcześniej kryteria selekcji i kwalifikacji wy-
obrażeń, w kontekście idei cesarza zwycięskiego i jego tryumfu nad siłami 
należącymi do innego świata, wskazać należy wyobrażenia różnorodne — 
takie, które zawierają aluzje do udziału cesarza w wojnie z barbarzyńcami, 
zwycięskiej dla Rzymian, i napomykają w podtekście o podporządkowaniu 
obcych władcy rzymskiemu.

Najwymowniejsze więc będą tu modele akcentujące czyn, w którym 
owe cnoty cesarskie, nazwane w legendach, uzewnętrzniają się, uaktualnia-
ją i weryfikują. Nazwijmy je przedstawieniami cesarza walczącego. Wystę-
puje on jako heroiczny jeździec22 lub walczący pieszy. Przeciwnikiem wład-
cy może być zwierzę albo wróg w ludzkiej postaci. 

Motyw władcy polującego konno na zwierzę związany jest z wątkiem 
virtus Augusti. To model ikonograficzny, który preferowano przede wszyst-
kim w propagandzie monetarnej wieku Antoninów (rys. 20, rys. 57). Naj-
pierw, w końcowych latach rządów Hadriana, na jego sestercach typu VIRTVTI 
AVGVSTI pojawił się obraz myśliwego polującego konno na lwa, który raz 
umyka, raz atakuje łowcę23. Taki sposób demonstrowania cesarskiej virtus 
był ważny w propagandzie Hadriana w ogóle. Także reliefy z „pomnika 
myśliwskiego” pierwotnie wystawionego na Palatynie, wbudowane jako 

 21 BIEBER 1945, s. 25—34.
 22 Typ znany w sztuce monumentalnej, por. np. SCOTT RYBERG 1967, s. 12; BERGEMANN 1990, 
s. 43—44; HÖLSCHER 1993, s. 37—38.
 23 GNECCHI 3, Adr., nr 95—97; STRACK 2, nr 450, 468, 499. W mennictwie Nerwy i Trajana nie 
było monet podejmujących ideę virtus Augusti, chociaż temat znany był w I w. Zob. RIC 2, Do-
mit., nr 331, 351, 368, 393, 406, 421, 305A, 340, 356, 373, 397, 409, 424A. W II w. pierwszy podjął 
go Hadrian, w latach 119—121, potem nawiązania czynił jeszcze kilkakrotnie — RIC 2, Hadr., 
nr 287, 605, 614, 696; STRACK 2, nr 284, 563—564, 571—572, 586.
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dekoracje w łuk Konstantyna w Rzymie, pokazują wyczyny Hadriana jako 
myśliwego i świadczą o ważnym miejscu takich przedstawień w konstruo-
waniu jego oficjalnego wizerunku24. W mennictwie natomiast motyw polo-
wania jako ilustrację tematu virtus Augusti, określonego w legendach, powtó-
rzono dopiero dla Kommodusa na rewersach jego brązowych medalionów, 
aureusów i sesterców typu VIR(TVTI) AVG(VSTI) TR(ibunicia) P(otestate) VII 
IMP(erator) IIII CO(n)S(ul) III P(ater) P(atriae) (Senatus Consulto), wyemitowa-
nych w 182 roku25, aureusów i brązów typu VIRT(uti?) AVG(usti) P(ontifex) 
M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) X IMP(erator) VII CO(n)S(ul) IIII P(ater) 
P(atriae), powstałych w 185 roku (rys. 59)26, oraz brązowych medalionów 
typu VIRTVTI AVG(usti) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) XVI 
IMP(erator) VIII CO(n)S(ul) VI P(ater) P(atriae), pochodzących z lat 190—19127. 
W mennictwie epoki kryzysu III wieku motyw polowania, a konkretnie ce-
sarza walczącego przeciwko lwu, odnajdujemy w ikonografii antoninia-
nów Galliena, typu VIRTVS AVG(usti), wyemitowanych w mennicy w Rzy-
mie w 260 roku28. Jak już wskazano w literaturze przedmiotu, takie obrazy 
lansowane w mennictwie imperialnym mogły upamiętniać faktyczne ło-
wieckie osiągnięcia władców i odzwierciedlać ich predylekcje ku takim roz-
rywkom, niemniej miały one również wymiar symboliczno-ideologiczny29. 
Bogini Virtus bowiem obecna była w czasie polowania, a odważny i zręcz-
ny myśliwy pokazywał — zmagając się z dzikim zwierzęciem — że szuka 
niebezpieczeństwa i walki, i że wychodząc z nich zwycięsko, zasługuje na 
uznanie i chwałę. Polowanie było swego rodzaju doświadczeniem śmierci, 
sprawdzianem odwagi, dawało przecież szansę zetknięcia się z niebezpie-

 24 Jednocześnie to wyobrażenie drugiej kardynalnej cnoty cesarskiej, pietas, jego sukceso-
ra Antonina Piusa, którego staraniem Hadrian został ubóstwiony — HA H 27, 3; HA AP 5, 2; 
w tym kontekście zob. HA H 24, 3—4; OROS., hist. VII 14, 1; uogólnienie znaczenia cnoty: PAUS. 
VIII 43, 5. Tonda mają bogatą literaturę, np.: L’ORANGE, VON GERKAN 1939, s. 165—169; AYMARD 
1951, s. 527—537; BEAUJEU 1955, s. 162; CONDURACHI 1961, s. 451—459; RUYSSCHAERT 1962—1963a, 
s. 90—95; KOEPPEL 1986, s. 26—34; OPPERMANN 1991, s. 211—217; TURCAN 1991, s. 53—82; BIRLEY 
2002, s. 417—419.
 25 GNECCHI 2, Comm., nr 164; GNECCHI 3, Comm., nr 189; RIC 3, Comm., nr 39, 332; SZAIVERT, 
nr 537, 540. Podobne wyobrażenie na medalionach typów P M TR P VII IMP V COS IIII, TR P VIII 
IMP V COS IIII P P, z lat 182—183, GNECCHI 2, Comm., nr 62, 152; SZAIVERT, nr 1089.
 26 GNECCHI 3, Comm., nr 187—188: władca walczy z lwem; różna jest identyfikacja zwierzę-
cia na innych monetach: RIC 3, Comm., nr 114; SZAIVERT, nr 666 (błędnie? IMP VI) podają: lew; 
ale zob. KAISER-RAISS 1980, pl. 12, nr 5 i 7—8, oraz komentarz, s. 118: „Zu RIC 114. Pantherweib-
chen, nicht Löwe”. Z kolei RIC 3, Comm., nr 453, podaje: pantera; natomiast SZAIVERT, nr 667: 
lew, chociaż z tabeli konkordancji (ibidem, s. 277, 309) wynika, że są to te same monety. Wład-
ca polował też konno na dzika, zob. sesterce Hadriana, typu COS III P P — GNECCHI 3, Adr., 
nr 67—69; STRACK 2, nr 485d, 491; brązowe medaliony Marka Aureliusza cezara — GNECCHI 2, 
M. Aur., nr 89—90; STRACK 3, nr 590; AYMARD 1951, pl. 40b.
 27 GNECCHI 2, Comm., nr 165; SZAIVERT, nr 1147.
 28 RIC 5/1, Gall. SR, nr 594; GÖBL 1953, s. 35, nr 254; IDEM 2000, nr 346.
 29 AYMARD 1951, s. 537—556; GRABAR 1971, s. 57—62, 140—143; TURCAN 1987, s. 203—206; 
KLUCZEK 2007a, s. 58—80.
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… czeństwem w takim kontekście można również wspomnieć o w ogóle dużej 

popularności motywu polowania, i to nie tylko w sztuce oficjalnej (il. 11), ale 
też na przykład w płaskorzeźbach sarkofagów (il. 25)30. Spotkanie z takim 
przeciwnikiem, któremu nie odmawiano przecież odwagi, chęci walki, na-
wet wspaniałomyślności wobec polujących31, mogło zapewnić jego pogrom-
cy sławę. Paralelnie zwierzę mogło być symbolem zła. Walka zaś z drapież-
nikiem, odzwierciedlona w wyobrażeniach monetarnych, mogła zyskiwać 
w propagandzie głębsze znaczenie. Świadczy o nim odnajdywane w myśli 
antycznej przypisywanie barbarzyńcom właściwości, upodobań, zachowań 
zwierzęcych. W skrajnych opiniach czytamy o niektórych obcych: „[…] ni-
hil praeter uocem membraque haberent hominum”32, albo: „[…] animi fera-
rum, corpora plus quam humana erant”33. To bodajże szczyt zezwierzęcenia: 
mieć zwierzęcą duszę w ludzkim ciele. W innych, pozornie już nie tak rady-
kalnych, osądach przypisywano barbarzyńcom zwyczaje zwierząt, zwłasz-
cza gdy odnoszono się do czynów i zachowań barbarzyńców w czasie wal-
ki, kiedy to stają się zdeterminowani, agresywni, krwiożerczy niczym dzikie 
bestie, „bestiae sanguinis irritamento atrocius efferatae”34. Albo dostrzega-
no analogie między barbarzyńcami i zwierzętami, porównując rozwój cywi-
lizacyjny tych pierwszych, a raczej stwierdzając jego niedostatek, ich niero-
zumność i nieumiejętność współżycia prawdziwie ludzkiego. W tym sensie 
piszą autorzy antyczni: „[…] omnes istae feritate liberae gentes leonum lu-
porumque ritu ut seruire non possunt, ita nec imperare; non enim humani 
uim ingenii, sed feri et intractabilis habent; nemo autem regere potest nisi 
qui et regi”35, oraz „inconsultorum animalium ritu, quid honestum inhone-
stumue sit, penitus ignorantes”36. Dzikość i okrucieństwo, feritas, także in-
humanitas, przypisywane barbarzyńcom, wiązały ich więc metaforycznie ze 
światem fauny. I odwrotnie. Zwierzę może być symbolem owych mocy ob-
cych, prymitywnych, często potężnych i groźnych, będących zaprzeczeniem, 
a nawet zagrożeniem cywilizacji — jednym słowem, barbarzyństwa37. Siłom 

 30 Por. materiały i interpretacje w: KOCH 1993; TURCAN 1995.
 31 Zob. w tym kontekście o naturze lwa: PLIN., nat. VIII 48 i 50; ISID., orig. XII 2, 3. Podobnie 
pochlebnie MART., epigr. I 60, 2 i 5.
 32 VELL. II 117, 3.
 33 FLOR. I 20, 1. Zob. też OV., trist. V 7, 45—46.
 34 AMM. XXXI 15, 2. Zob. też AMM. XIX 6, 4; XXVIII 6, 13; OV., trist. IV 1, 79—82. O naturze 
podobnej do zwierzęcej por. CIC., rep. III 22, 33, fr. 4; PLIN., nat. VII 18. Rzecz interesująca, tak-
że opisując tyrana jako takiego, niekiedy autorzy starożytni używali porównań do dzikich be-
stii (np. SEN., clem. III 24 (I 26), 3—4; CIC., rep. II 26, 48), z kolei jego działalność porównywa-
li do skutków działań barbarzyńców (AMM. XV 8, 6), a walkę z nim stawiali na równi z walką 
przeciw barbarzyńcom (HA Pr. 21, 4). Por. DAUGE 1981, s. 465, 632; CHAUVOT 1998, s. 96.
 35 SEN., ira II 15, 4.
 36 AMM. XXXI 2, 11.
 37 DAUGE 1981, s. 604—608. Por. PICARD 1957, s. 378—379. Por. też pogląd, wyrażony przez 
T. WIEDEMANNA (1992, s. 90—94), że „the arena thus symbolised the margin between culture 
and the wild”, który streszcza D. SŁAPEK (2006, s. 148, przypis 39), pisząc: „[…] śmierć dzikich 
zwierząt w amfiteatrze symbolizowała zwycięstwo cywilizacji nad dzikością i barbarzyństwem. 
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tym przeciwstawia się cesarz myśliwy, reprezentujący humanitas i romani-
tas. W pojedynku z nimi władca — w sferze pragmatycznej — demonstruje 
swe zdolności, odwagę i potęgę oraz — w ujęciu abstrakcyjnym — tryumfu-
je nad barbarzyństwem i podkreśla swe prawa do rządzenia. Virtus w tych 
przedstawieniach ma wymiar cywilizacyjny, a zwycięstwo odniesione nad 
obcą siłą jest zapowiedzią wiktorii rzeczywistej i symbolem tryumfu nad si-
łami dzikimi oraz obcymi.

Do modeli, które — na monetach z grupy tematycznej, określonej le-
gendą virtus Augusti — pokazywały przeciwnika, z którym walczy Rzymia-
nin, mającego postać ludzką, czyli przedstawiały wroga barbarzyńcę, się-
gano częściej, ale co istotne, nie w propagandzie monetarnej obu epok, lecz 
jedynie w propagandzie doby kryzysu III wieku. Pojawił się najpierw mo-
tyw cesarza walczącego z barbarzyńcą konno, za pomocą włóczni38. Nie-
mniej, już w wieku Antoninów zbliżone ujęcie: sylwetka jeźdźca, z włócz-
nią wymierzoną do ataku jak gdyby w niewidocznego wroga, znalazło się 
na rewersach aureusów Hadriana, typu VIRTVTI AVGVSTI39. Teraz, w pięć-
dziesięcioleciu 235—284, motyw ten, dopełniony kluczową postacią barba-
rzyńcy, został wprowadzony do ikonografii monet wielu władców, które 
lansowały w napisach ideę virtus Augusti, a wzorzec podstawowy zyskiwał 
wiele wariantów. Na sestercach Gordiana III, z mennicy w Rzymie, pokaza-
ny został cesarz konno, mierzący włócznią we wroga, leżącego na ziemi40. 
Taki model — jeździec atakujący leżącego lub klęczącego przeciwnika — stał 
się częsty po 260 roku w mennictwie z okresu samodzielnych rządów Gal-
liena. Po wtarzają go złote medaliony, antoniniany z Mediolanu, antoniniany 
z Siscii, aureusy i antoniniany z Rzymu (rys. 89)41. W mennictwie imperial-
nym lat następnych cesarz konno miota włócznią we wroga, dwaj inni leżą 
poniżej — na aureusach Klaudiusza II Gockiego pochodzących z Kyzikos42. 
W ikonografii rewersów aureusów i antoninianów Aureliana, wyemitowa-
nych w Siscii w 270 roku, pokazano cesarza konno, z włócznią wymierzoną 
we wroga43. Ten sam motyw w mennictwie Floriana podejmują antoniniany 
z Lugdunum, Rzymu i Siscii44. Urozmaicone są przedstawienia zwłaszcza 

Edytor venatio urastał zatem do roli obrońcy kultury i cywilizacji. Może był to powód, dla któ-
rego później cesarze rzymscy sami na arenie zabijali dzikie bestie”. 
 38 Wyobrażenie znane w mennictwie I w. — np. RIC 2, Vesp., nr 523; RIC 2, Titus under 
Vesp., nr 613, 632, 639, 642; RIC 2, Domit., nr 257, 284, 317, 344, 361. W mennictwie Sewerów 
związane z ideami virtus Augusti oraz virtus invicta — RIC 4/1, Sept. Sev., nr 146, 269; RIC 4/1, 
Carac., nr 155.
 39 STRACK 2, nr 285.
 40 RIC 4/3, Gord., nr 327.
 41 RIC 5/1, Gall. SR, nr 88, 312, 529—530, 538, 589, 593; GÖBL 2000, nr 966, 1406. W kwestii 
monet mediolańskich por. KING 1991, s. 426—433.
 42 RIC 5/1, Cl. Got., nr 227.
 43 ESTIOT 1993, s. 330 i nr 1; EADEM 1999a, s. 82—84 i nr 90; EADEM 2004, s. 83—84; GÖBL 1993, 
nr 166—166A.
 44 RIC 5/1, Fl., nr 13, 44, 108.
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… w mennic twie Probusa, w tym przypadku zasadniczy model adaptowano na 

różne sposoby: cesarz konno galopuje, przebija włócznią upadającego wroga, 
tratuje go końskimi kopytami (rys. 124). Barbarzyńców, z którymi Rzymia-
nin się zmaga, może być więcej: dwóch, trzech (rys. 125). Niekiedy dodat-
kowo wyobrażony został drugi zbrojny: żołnierz rzymski (lub Mars?). Takie 
prezentacje mnożyły się na monetach z wielu emisji i pochodzących z róż-
nych mennic. Były wśród nich kwinary, denary i brązowe medaliony z Tici-
num, aureusy z Siscii i Kyzikos, ale przede wszystkim popularne w obiegu 
antoniniany z Rzymu, Ticinum, Siscii, Serdiki i Kyzikos45. Także w mennic-
twie ostatnich panujących epoki kryzysu III wieku posłużono się modelem 
władcy na koniu, tratującego powalonego nieprzyjaciela — tak na przykład 
w ikonografii srebrnych kwinarów i brązowych asów Karynusa, z Rzymu46 
— lub przebijającego go włócznią — tak w wyobrażeniach na antoninianach 
Numeriana, pochodzących z Lugdunum, oraz na jego złotych i brązowych 
medalionach z Siscii, w których ikonografii dwaj Rzymianie stają naprzeciw 
pięciu lub sześciu barbarzyńców47.

Druga z owych „cnót marsowych”, victoria Augusti, jedynie w mennic-
twie Probusa zilustrowana została przedstawieniem jeźdźca, który uderza 
włócznią padającego wroga48. To unikatowe dla monet w tej grupie tema-
tycznej dynamiczne potraktowanie tematu wynikało zapewne z tego, że idea 
victoria Augusti zazwyczaj wyrażała czyn już dokonany, podczas gdy to vir-
tus Augusti była tą cnotą, która realizowała się w trwającej akcji, czyli w jesz-
cze toczącej się walce zbrojnej.

Przedstawiając zmagania bitewne władcy, sięgano po znany już w sztu-
ce archaicznej motyw walki konno, często z użyciem włóczni, który demon-
struje siłę atakującego, jego przewagę fizyczną i determinację w starciu. Obra-
zy te w mennictwie są jednakże mimo wielu urozmaiceń i odmian bardzo 
schematyczne oraz mało realistyczne. Ograniczają się do postaci antagoni-
stów, brak w nich tła, które pozwoliłoby zlokalizować miejsce walki, często 
nie ma też szczegółów, które pozwoliłyby uściślić przeciwnika, także motyw 
walki ma wybitnie symboliczny wydźwięk; podkreśla to też obecność bogini 
Wiktorii, o czym dalej. Wierność realiom ustąpiła miejsca patetycznej ekspre-
sji cnót władcy. Temu służy również multiplikowanie liczby wrogów, które 
ma zwielokrotnić wrażenie mocy zwycięskiej cesarza. Niekiedy bowiem nie 
jest to już tylko układ dwóch postaci, ale wzrasta liczba barbarzyńców, jest 
ich dwóch, trzech, aż w końcu pokazana zostanie grupa licząca aż sześciu 
wrogów, acz skonfrontowanych — jak wspomniałam — z dwoma cesarzami.

 45 Tematy virtus Augusti, virtus Probi Augusti — RIC 5/2, Pr., nr 233, 283—286, 312, 446—
450, 604—605, 806—809, 817—819, 877—885, 889, 900, 912; GNECCHI 2, Pr., nr 45; GNECCHI 3, Pr., 
nr 56, 58, 61, 113—116; PINK 1955, nr 39—41; PFLAUM 1969, s. 346.
 46 RIC 5/2, Carin., nr 169—170, 287; GNECCHI 3, Carin., nr 29, 33.
 47 RIC 5/2, Num., nr 398—399, 401; GNECCHI 1, Num., s. 11, nr 1; GNECCHI 2, Num., nr 12; 
PINK 1958, nr 14; IDEM 1954—1957, s. 92; GRICOURT 2000, s. 51.
 48 GNECCHI 3, Pr., nr 57. 
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Władca występuje również pieszo przeciw barbarzyńcy. Na monetach 
z grupy virtus Augusti, zbrojny we włócznię i w tarczę, niekiedy wyobrażo-
ny jako bóg wojny Mars portans tropaeum, niekiedy zaś z włócznią i tarczą, 
depcze wroga w ikonografii antoninianów Galliena, emitowanych w Kolo-
nii, Rzymie i Mediolanie (rys. 83)49. Podobnie, z włócznią i tarczą, depczący 
barbarzyńcę, przedstawiony jest na rewersach antoninianów z Lugdunum, 
powstałych dla Floriana50, a potem dla Probusa51. Taki sam motyw utrwalo-
no także na rewersach antoninianów i sesterców Postumusa52 oraz aureusów 
Tetryka I53, powstałych w mennicach w „państwie galijskim”. W przypadku 
mennictwa władców: Galliena, Kwintyllusa, Tetryka I, Probusa, ikonografia 
monet miała niekiedy spokojniejszy wyraz: u stóp Rzymianina przedstawiano 
siedzącego jeńca lub jeńców. Taki motyw zdobi rewersy antoninianów Gal-
liena pochodzących z Siscii i Mediolanu54, antoninianów Kwintyllusa bitych 
w Siscii55, aureusów Tetryka I (rys. 100)56, a także rewersy monet Probusa, 
aureusów i antoninianów z warsztatów Lugdunum, antoninianów z Rzymu 
i Siscii57. Podobne rozwiązania spotykane są na monetach z grupy victoria 
Augusti. Na antoninianach Galliena cesarz przedstawiony został jako wo-
jownik, który depcze wroga58. Interesujące są także inne przypadki. W men-
nictwie Antoninów, na medalionach Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa, 
typu VICTORIA AVGG, pokazani są obywaj władcy: stoją, trzymając wspólnie 
wiktoriolę, między nimi siedzi jeniec, obok znajdują się wojskowi59. W epo-
ce III wieku wyobrażeniem podobnym, różniącym się jedynie w szczegółach 
— cesarz w stroju wojskowym, cezar w todze, dwaj jeńcy barbarzyńscy i je-
den żołnierz — opatrzono brązowe medaliony powstałe w imieniu Maksy-
mina Traka i Maksymusa, typu VICTORIA AVGVSTORVM60.

Bardziej charakterystyczne dla ikonografii monet głoszących ideę victo-
ria Augusti było przedstawienie bogini Zwycięstwa i jeńca lub jeńców u jej 
stóp, niekiedy uzupełnione sceną „koronowania” cesarza za zwycięską walkę. 

 49 GÖBL 2000, nr 890, 965; RIC 5/1, Gall. SR, nr 313—315, 378, 403; por. RIC 5/1, Gall. JR, 
nr 53—55, 64 (monety przypisane Lugdunum); RIC 5/1, Gall. SR, nr 591 (monety przypisane 
Siscii); SCHMITT, PRIEUR 2004, nr 3168 (monety przypisane mennicy w Trewirze).
 50 RIC 5/1, Fl., nr 16.
 51 RIC 5/2, Pr., nr 56.
 52 RIC 5/2, Post., nr 181, 331; SCHULZKI, Post., nr 103 (postać identyfikowana jako cesarz); BA-
STIEN 1967, nr 4, 206, 210 (Mars).
 53 RIC 5/2, Tetr. I, nr 43; SCHULTE, Tetr. I, nr 73.
 54 RIC 5/1, Gall. SR, nr 323, 530a, 590; GNECCHI 3, Gall., nr 105; GÖBL 2000, nr 967—969, 
1405.
 55 RIC 5/1, Quint., nr 81.
 56 RIC 5/2, Tetr. I, nr 40—42; SCHULTE, Tetr. I, nr 33—35; HOLLARD 1994a, s. 926, nr 4.
 57 RIC 5/2, Pr., nr 12—13, 54—55, 225, 803—805.
 58 VICT GALLIENI AVG — RIC 5/1, Gall. JR, nr 38.
 59 GNECCHI 2, M. Aur. e L. Ver., nr 2; SZAIVERT, nr 1036; ten sam motyw na anepigraficznym 
rewersie medalionu Marka Aureliusza — GNECCHI 2, M. Aur., nr 85. Szerzej o wyobrażeniach 
jeńców obok Wiktorii w sztuce rzymskiej zob. VERMEULE 1953, kol. 297—300.
 60 RIC 4/2, Maxim. I and Max., nr 120; ALRAM, nr 50—12; GNECCHI 2, Massim. I e Mass., nr 3.
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… Brązowe medaliony Gordiana III pochodzące z Rzymu pokazują taką właś-

nie scenę. Cesarz siedzi na sella, Wiktoria go wieńczy, obok widać zbrojną 
we włócznię postać (Mars albo Virtus) oraz jeńca; militarny klimat całości 
podkreślają też orły legionowe, sztandary (rys. 67)61. Częstszy był wszelako 
schemat podstawowy, zawężony do postaci Wiktorii i barbarzyńców. To mo-
del właściwy mennictwu wielu władców — w rozważanych przedziałach 
chronologicznych jednak wyłącznie doby kryzysu III wieku. Ich listę otwie-
rają Walerian I i Gallien. Schemat ten bowiem utrwalono na antoninianach 
pierwszego z nich, wykonanych w Wiminacjum i Antiochii62, na antoninia-
nach i sestercach Galliena pochodzących z Rzymu oraz na jego aureusach 
i antoninianach z Mediolanu63. Jednocześnie umieszczany był na aureusach, 
antoninianach, sestercach, powstałych dla Postumusa (rys. 96); w jego men-
nictwie niekiedy podlegał modyfikacjom; pokazywano dwie upostaciowane 
Wiktorie stojące obok jeńców64. W latach następnych przedstawienie bogini 
Zwycięstwa stojącej nad pokonanym wrogiem, lub wrogami, zamieszczono 
na rewersach aureusów i denarów Klaudiusza II Gockiego z mennic w Me-
diolanie, Rzymie i Siscii (rys. 90)65, aureusów, denarów i antoninianów Aure-
liana wypuszczonych w Rzymie i Mediolanie (rys. 104)66, antoninianów Ka-
rusa, Karynusa i Numeriana z mennic w Lugdunum i Rzymie67, srebrnych 
kwinarów z Rzymu, aureusów z Siscii oraz denarów z Lugdunum wyemi-
towanych w imieniu Probusa68. Zwłaszcza złote medaliony Probusa wypro-
dukowane w Siscii, typu VICTORIAE AVGVSTI, w pełni wyrażały i koniecz-
ność walki, i perspektywę zwycięstwa, a także oddawały zasługę cesarza, 
prezentowały bowiem dwie uosobione Wiktorie, trzymające clipeus votivus 
z napisem VOT(a) X (decennalia), obok zaś siedzieli dwaj jeńcy (rys. 118)69. 
Wchodziły one do serii, którą omówiła S. Estiot. Razem z innymi numizma-
tami, sygnowanymi napisami ADLOCVTIO AVG(usti), ROMAE AETERNAE 

 61 GNECCHI 2, Gord., nr 44—47; PINK 1931, nr 56—58; DRESSEL 1973, s. 224—225, nr 131; HCC 3, 
Gord., nr 164.
 62 RIC 5/1, Val. I, nr 21, 260 (monety przypisane mennicom w Lugdunum i Mediolanie), 
nr 288—290; GÖBL 2000, nr 842, 1565, 1574, 1583, 1590—1592, 1602.
 63 RIC 5/1, Gall. SR, nr 80, 85, 399, 520, 526; GÖBL 2000, nr 113, 953—955.
 64 RIC 5/2, Post., nr 39—40, 89, 103, 169—172, 174, 233—234, 251; BASTIEN 1967, nr 3, 33, 35—
46, 91—102, 152, 162, 166—168, 175, 179, 184, 188, 193—194, 219, 229—231, 236, 246, 252, 255, 
259—260, 272—273, 287, 296, 298, 321, 328—329, 356, 366; HUVELIN 1973, s. 407; SCHULTE, Post., 
nr 10; SCHULZKI, Post., nr 97a,b,c; CARLOT, GRICOURT, LECLERCQ 1982, s. 205—206; GILLJAM 1993, 
s. 205—206; GENVIER 1998, s. 40—43; temat victoria: PONCELET 1993, s. 14—15, nr 1; victoria Postu-
mi Augusti: HOLLARD 1994b, s. 770—771.
 65 RIC 5/1, Cl. Got., nr 9, 119, 170; GNECCHI 3, Cl. Got., nr 18; HUVELIN 1980, s. 113—115; EA-
DEM 1983, s. 310—312; EADEM 1985, s. 723—724.
 66 RIC 5/1, Aurel., nr 55, 72—73, 96; GNECCHI 3, Aurel., nr 18; ESTIOT 1991b, s. 464 i nr 31, 34, 
41—43; EADEM 1999a, nr 50, 54—57, 62—64; GÖBL 1993, nr 126, 135A, 139.
 67 RIC 5/2, Car., nr 18—19, 23—26; RIC 5/2, Car. and Carin., nr 142; RIC 5/2, Num., nr 358; 
SCHMITT, PRIEUR 2004, nr 3356.
 68 RIC 5/2, Pr., nr 271, 599—600; GNECCHI 3, Pr., nr 98; GAUTIER 2005, s. 3—4.
 69 RIC 5/2, Pr., nr 601; GNECCHI 1, Pr., s. 10, nr 8; ESTIOT 1992, s. 342—343, nr 8.
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oraz TEMP(orum) FELICITAS, głosiły one, że lata rządów Probusa — nace-
chowane obecnością Felicitas oraz ukazanego w ikonografii Ajona — będą 
w rezultacie zwycięstw imperatora czasem odrodzenia wielkości wiecznego 
Rzymu oraz powrotu ery szczęścia. Warunkiem koniecznym takiego stanu 
jest wszakże władztwo cesarza dysponującego virtus i victoria oraz ich pe-
riodyczne odnawianie i umacnianie dzięki rytuałom i modlitwom, związane 
z cyklem vota decennalia70. Podobną wymowę miała seria numizmatów Ka-
rusa i Karynusa z Siscii, omówiona przez Daniela Gricourta. W tym przy-
padku jedynym hasłem ubocznym był napis MONETA AVG podjęty na brą-
zowych medalionach. Poza nimi do serii tej należą: złote medaliony typu 
VICTORIAE AVGVSTT (sic!), w których ikonografii dwie Wiktorie trzymają 
tarczę opisaną VOTIS X, aureusy typu VICTORIA AVGVSTORVM z przedsta-
wieniem dwóch władców współtrzymających wiktoriolę, aureusy VICTORIA 
AVGG FEL(icium) z obrazem Wiktorii z wieńcem, złoty medalion typu VIC-
TORIE (sic!) AVGG z wyobrażeniem dwóch upostaciowanych Wiktorii trzy-
mających tarczę z napisem X (decennalia) i siedzących obok nich dwóch jeń-
ców, oraz aureusy typu VICTORIA AVGG, w których ikonografii imperatora 
wieńczy bogini Zwycięstwa, w obecności suplikantów71. Jest to zbiór niezwy-
kle jednorodny znaczeniowo. Są w legendach lub w ikonografii zasygnalizo-
wane wątki: felicitas, vota i motyw nagradzania zwycięzcy. Jednolitość nadaje 
serii powtarzający się temat victoria Augustorum — uświetniała ona przecież 
zwycięstwa nad obcymi, te były sprawdzianem cnót militarnych, jakie zo-
stały władcom wcielone, oraz warunkiem dalszego powodzenia ich rządów. 
Należy wspomnieć, że dla Numeriana, trzeciego członka rodu Karusa, tak-
że w mennicy w Siscii wypuszczono aureusy, typu VICTORIA AVGG, które 
powtarzały gest wieńczenia imperatora przez boginię Zwycięstwa, w obec-
ności jeńców klęczących przed Rzymianinem72.

Funkcję determinatywu zwycięstwa militarnego pełniło również w men-
nictwie cesarskim tropaeum, czyli albo słup z zawieszoną na nim zbroją po-
konanego przeciwnika i jego bronią, albo złożona na stos zdobyczna broń. 
Zapożyczony z Grecji symbol (τρόπαιον) wiązano w tradycji rzymskiej z naj-
ważniejszymi bohaterami legendy historycznej, z Eneaszem, praojcem Rzy-
mian, zwycięzcą nad Mezencjuszem73, i z założycielem Rzymu Romulusem, 
który pokonał króla Ceninetów Akrona74. Tropaeum pozostawało oczywistym 

 70 ESTIOT 1992, s. 339—344. Por. MATTINGLY 1950, s. 172; BASTIEN 1993, s. 467. Do serii należały 
też RIC 5/2, Pr., nr 581, 598; GNECCHI 1, Pr., s. 9—10, nr 2, 6—7; DRESSEL 1973, s. 176—177, nr 167.
 71 GNECCHI 1, Car. e Carin., s. 11, nr 1; GNECCHI 2, Car., nr 1—2; GNECCHI 2, Carin., nr 6; RIC 
5/2, Car., nr 98; RIC 5/2, Car. and Carin., nr 146; RIC 5/2, Carin., nr 193, 204; PINK 1958, nr 5; 
HCC 4, Carin., nr 18; GRICOURT 2000, s. 48—49. Por. PINK 1928, s. 63; IDEM 1954—1957, s. 90—92.
 72 RIC 5/2, Num., nr 443; PINK 1928, s. 64; IDEM 1954—1957, s. 92.
 73 VERG., Aen. XI 4—16.
 74 LIV. I 10, 5; PLU., Rom. 16, 4—6; FLOR. I 1, 11; VERG., Aen. VI 859; PAYNE 1962, s. 40; LIOU-
-GILLE 1980, s. 170—174; KÜNZL 1988, s. 96—97. Szerzej o greckiej genezie symbolu GANSINIEC 
1955, a zwłaszcza o jego recepcji w tradycji rzymskiej — ibidem, s. 104—126.

13 - Vndiqve…
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… i jednoznacznym emblematem zwycięstwa, symbolizowało też virtus mili-

tarną. Ów znak, znany już w mennictwie republikańskim75, przetwarzano 
na różne sposoby w wieku Antoninów76, ale dopiero w III wieku wzboga-
cił trwale ikonografię monet imperialnych propagujących w napisach cnoty 
cesarskie. W dalszym ciągu jednak bynajmniej nie był to, w takim układzie, 
motyw popularny. Wykorzystany został w mennictwie w czasie rządów 
Galliena na monetach lansujących virtus Augusti. W ich ikonografii pokaza-
no postać kroczącą, z włócznią w ręce i niosącą trofeum na ramieniu, która 
przypomina znane ujęcia Romulusa (il. 2)77. Wedle tezy G.Ch. Picarda przed-
stawienie takie jest tożsame z przedstawieniem Rzymianina w towarzystwie 
Virtus78. Z kolei na rewersach antoninianów Galliena, z mennicy w Samosa-
cie, pokazany został cesarz stojący obok tropaeum79. Ten podstawowy sche-
mat uzupełniono też sylwetkami pokonanych — w domyśle we wcześniej-
szej walce — wrogów. Takie przedstawienie opatruje wyemitowane w Siscii 
antoniniany Galliena i jego brązowe medaliony, jest tu więc cesarz, który stoi 
z włócznią i wieńczy tropaeum, pod nim wyobrażeni są jeńcy80. Analogiczne 
przedstawienie powtórzono na antoninianach Postumusa81. W latach następ-
nych wyobrażenie takie — z jednym jeńcem albo dwoma jeńcami — znala-
zło się na rewersach antoninianów Probusa, wyemitowanych w Lugdunum, 
Rzymie i Siscii, oraz aureusów powstałych w Lugdunum (fot. 22)82. Inny wa-
riant pokazywał wyłącznie tropaeum z jeńcami po obu jego stronach. Wpro-
wadzono go na antoninianach z mennicy wschodniej w okresie samodziel-
nych rządów Galliena83, następnie powtórzono w Kyzikos na antoninianach 

 75 Wiktoria wieńcząca tropajon — RRC, nr 90/1—2 (211—208 r. p.n.e.), podobnie RRC, 
nr 89/1ab, 91/1ab, 92/1ab, 93/1a—c, 94/1, 95/1a—c, 96/1, 97/1a—c; Mars trzymający tropa-
jon — RRC, nr 244/1 (134 r. p.n.e.); Wiktoria obok tropajonu, pod nim jeniec — RRC, nr 326/2 
(101 r. p.n.e.).
 76 Np. monety Trajana z Aleksandrii: VOGT 1924, 1, s. 31.
 77 Alternatywne rozwiązania tożsamości tej postaci to Romulus albo cesarz — RIC 5/1, Gall. 
JR, nr 104—105, 187—187a, 408—409; RIC 5/1, Gall. SR, nr 380; GNECCHI 3, Gall., nr 109; GÖBL 
2000, nr 84—85, 120—121, 150—151, 189—190, 829. Podobieństwo przedstawień Romulusa do 
wizerunków Marsa zauważa i różnice między nimi wskazuje J. GAGÉ (1930, s. 154). O upodob-
nieniu cesarza rzymskiego do Marsa lub Romulusa na monetach lansujących ideę virtus Augu-
sti zob. G.CH. PICARD (1957, s. 476—478); por. ibidem (s. 472—476) o znaczeniu okresu rządów 
Galliena, kiedy ponownie wprowadzono motyw tropajonu do mennictwa cesarskiego po okre-
sie nieobecności od czasu rządów Makryna. W tym okresie badacz wskazuje jedynie monety 
Sewera Aleksandra, z Wiktorią wieńczącą tropajon, oraz monety Elagabala, Sewera Aleksan-
dra, Gordiana III i Filipa juniora, z Marsem noszącym trofeum.
 78 PICARD 1957, s. 382—383. O związku postaci Romulusa z propagowaniem virtus Augusti 
zob. też MARTIN 1999, s. 334—335.
 79 RIC 5/1, Gall. JR, nr 458; GÖBL 2000, nr 1705. 
 80 RIC 5/1, Gall. SR, nr 592; GNECCHI 2, Gall., nr 36; GÖBL 2000, nr 1450.
 81 RIC 5/2, Post., nr 94, 332; SCHULZKI, Post., nr 105.
 82 RIC 5/2, Pr., nr 12, 54—55, 225, 243, 803—805.
 83 RIC 5/1, Gall. SR, nr 674—675; GÖBL 2000, nr 1555: ośrodek w Kyzikos. Zasadniejsze jest 
lokalizowanie tej mennicy wschodniej w Smyrnie — por. CALLU 1969, s. 219; MAIRAT 2007, s. 178. 
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Klaudiusza II Gockiego84. Zaprezentowano go również w ramach inaugu-
rującej rządy Aureliana emisji aureusów z warsztatów w Siscii (rys. 105)85. 
Listę zamykają antoniniany Probusa z tej samej mennicy, na których również 
przedstawiono tropajon z dwoma jeńcami po bokach86. Podobnie na sester-
cach Postumusa, głoszących ideę victoria Augusti, wyobrażony został cesarz 
zwycięski obok tropaeum, pod którym umieszczeni są dwaj jeńcy87. Niekiedy 
wystarczyło przedstawienie tropaeum flankowanego sylwetkami zwyciężo-
nych wrogów. Taki motyw umieszczony został na antoninianach Aureliana, 
które wykonano w Kyzikos88, oraz na dupondiusach z Rzymu i antoninia-
nach z Ticinum, wyemitowanych dla Probusa89. Wszystkie te przypadki łą-
czy ogólnikowość w zakresie przedstawiania i tropaeum, i pokonanych nie-
przyjaciół, są one pozbawione realistycznych szczegółów, wspólnie stają się 
przeobrażonym ponadczasowym znakiem zwycięstwa. Motyw jeńców u pod-
nóża tropajonu, skulonych, pogrążonych w smutku, podkreśla ów wymiar 
uniwersalny. Wyobrażenia te służą jako jeszcze jeden dekoratywny, ekspre-
syjny element, podkreślający moc zwycięską cesarza, obdarzonego virtus, 
która przyniosła mu militarne zwycięstwo nad obcymi, victoria.

W bardziej aluzyjny sposób te walory militarne władcy rzymskiego ak-
centują rozwiązania graficzne tematu virtus Augusti, w których to trofeum 
jest atrybutem upostaciowanej cnoty cesarskiej; staje się ona Virtus victrix. 
Wspomniany wcześniej mało zindywidualizowany portret Virtus powodu-
je jednak, że można owe przedstawienia odnieść także do innych postaci 
— byłby to więc niekiedy bóg wojny Mars, a może sam cesarz? Wyobraże-
nia takie należały do typowych w mennictwie wielu władców w III wieku. 
Wyobrażenie postaci zbrojnej we włócznię i niosącej trofeum opatrywało emi-
sje powstałe kolejno dla Filipa juniora, Waleriana I, Galliena, Klaudiusza II 
Gockiego, Aureliana, Tacyta, Floriana, Probusa, Karusa90. Na monetach nie-

Ze względu na swój znak menniczy: SPQR, niekiedy bywa określana po prostu jako „menni-
ca SPQR”.
 84 RIC 5/1, Cl. Got., nr 255.
 85 ESTIOT 1993, s. 330 i nr 2, 16—18; EADEM 1999a, s. 82—84 i nr 91, 98, 102; EADEM 2004, s. 84; 
GÖBL 1993, nr 164—165; por. RIC 5/1, Aurel., nr 99 (atrybucja monet: Mediolan-Ticinum).
 86 RIC 5/2, Pr., nr 820—822.
 87 RIC 5/2, Post., nr 176, 235; BASTIEN 1967, nr 150—151, 163, 174.
 88 RIC 5/1, Aurel., nr 354; GÖBL 1993, nr 321.
 89 RIC 5/2, Pr., nr 291, 423—424; GNECCHI 3, Pr., nr 75.
 90 Identyfikacja postaci: Mars — RIC 4/3, Phil. II, nr 223, 263; RIC 5/1, Cl. Got., nr 172; RIC 
5/1, Tac., nr 12, 177—178; ESTIOT 1999b, Tac., nr 1, 91; RIC 5/1, Fl., nr 14—15, 109; RIC 5/2, 
Pr., nr 57—58, 145, 226—228, 240—242, 426—433, 578; GNECCHI 3, Pr., nr 60, 80; RIC 5/2, Car., 
nr 34, 65. Identyfikacja postaci: Mars/Virtus — RIC 5/1, Aurel., nr 1, 97—98, 156, 179—183; 
GNECCHI 1, Aurel., s. 9, nr 4; ESTIOT 1991b, nr 11—13, 15; EADEM 1991c, s. 53, nr 11—13, 15; EADEM 
1993, nr 12; EADEM 1999a, nr 6, 8—12, 96, 137—139; GÖBL 1993, nr 80, 114, 128, 163, 337B. Iden-
tyfikacja postaci: Mars/cesarz/żołnierz — RIC 5/1, Val. I, nr 137—138, 269; GÖBL 2000, nr 84, 
190, 829. Identyfikacja postaci: Mars/cesarz/żołnierz/Virtus — RIC 5/1, Gall. JR, nr 56, 102—
103, 184—186, 197—198, 246; RIC 5/1, Gall. SR, nr 131, 318—319; GNECCHI 3, Gall., nr 106; GÖBL 
2000, nr 84—85, 120—121, 150—151, 189, 829, 1451.
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… których z wymienionych władców podstawowy model uzupełniony został 

sylwetkami barbarzyńców. W efekcie Virtus/Mars kroczy, niosąc włócznię 
i trofeum, u stóp tej głównej postaci siedzi jeniec lub jeńcy — tak na antoni-
nianach Galliena91, aureusach Aureliana92, aureusach Floriana93, aureusach 
i antoninianach Probusa94. Jednoznaczny natomiast jest taki portret bogi-
ni Zwycięstwa, zamieszczony na monetach z grupy victoria Augusti. W wie-
ku Antoninów jej wyobrażenie, z trofeum w ręce, pokazane zostało na ses-
tercach Hadriana95 oraz na denarach Marka Aureliusza96. W epoce kryzysu 
III wieku opatrywano nim brązowe medaliony Galliena pochodzące z Rzy-
mu i jego antoniniany z Siscii97, srebrne kwinary Probusa bite w Rzymie98, 
denary powstałe w Rzymie w imieniu Karynusa i Numeriana99 oraz aure-
usy wyemitowane dla Tetryka I100. Model podstawowy zyskiwał również 
uzupełnienie w postaci barbarzyńcy. W złotym wieku Antoninów Wiktorię 
z wieńcem i trofeum, i z jeńcem u stóp zamieszczono na sestercach i dupon-
diusach powstałych w imieniu Marka Aureliusza (rys. 46)101 oraz Lucjusza 
Werusa102. W epoce następnej takie przedstawienie powtórzyło się w men-
nictwie władców „galijskich”. Najpierw na sestercach Postumusa, Wiktoria, 
trzymając wieniec zwycięstwa i trofeum, stoi na globie, po którego obu stro-
nach siedzą jeńcy103. Na antoninianach Postumusa104 i aureusach Tetryka I105 
bogini Zwycięstwa, mająca te same atrybuty, stoi, górując nad jeńcem. 

Ciekawe są przedstawienia, w których naczelne cnoty, spersonifikowa-
ne Virtus albo Victoria, ukazane zostały koło tropajonu. Z wieku Antoni-
nów pochodzą medaliony brązowe Kommodusa, z przełomu roku 182/183, 
typu VIRTVTI AVG(usti) TR(ibunicia) P(otestate) VIII IMP(erator) V CO(n)S(ul) 
IIII P(ater) P(atriae), które przedstawiają Virtus wspartą na tarczy, siedzącą 

 91 RIC 5/1, Gall. SR, nr 591 (Siscia); GÖBL 2000, nr 965 (Mediolan).
 92 Monety z Mediolanu i Siscii — ESTIOT 1999a, nr 51, 58—60, 125—136; EADEM 1991b, nr 32, 
37—39; por. GÖBL 1993, nr 127; RIC 5/1, Aurel., nr 15 (monety przypisane mennicy w Rzymie), 
nr 182—183 (monety przypisane mennicy w Siscii); por. CAPPELLI 1987, s. 3; ESTIOT 2004, s. 87.
 93 Monety z Ticinum i Siscii, ESTIOT 1999b, Fl., nr 6—8; por. RIC 5/1, Fl., nr 24 (monety przy-
pisane mennicy w Rzymie).
 94 Monety z Siscii, RIC 5/2, Pr., nr 602—603, 810—816.
 95 RIC 2, Hadr., nr 596; GNECCHI 3, Adr., nr 94; STRACK 2, nr 422, 562.
 96 RIC 3, M. Aur., nr 225; SZAIVERT, nr 197.
 97 CALLEGHER 1995, s. 434—436; GÖBL 2000, nr 778, 1443.
 98 RIC 5/2, Pr., nr 270.
 99 RIC 5/2, Carin. and Num., nr 332; ESTIOT 1991a, s. 3—4.
 100 RIC 5/2, Tetr. I, nr 35; SCHULTE, Tetr. I, nr 68.
 101 VICT AVG TR P XVIII IMP II COS III S C — RIC 3, M. Aur., nr 890—892; por. SZAIVERT, nr 95 
(bez jeńca); VICT AVG COS III S C — SZAIVERT, nr 198; por. RIC 3, M. Aur., nr 983—985 (bez jeńca).
 102 VICT AVG TR P IIII IMP II COS II S C — RIC 3, L. Ver., nr 1408—1411; por. SZAIVERT, nr 86 
(bez jeńca).
 103 RIC 5/2, Post., nr 175; BASTIEN 1967, nr 34.
 104 SCHULZKI, Post., nr 96.
 105 SCHULTE, Tetr. I, nr 19; por. RIC 5/2, Tetr. I, nr 33—34.
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na pancerzu, z włócznią w ręce, obok ustawione jest tropaeum (rys. 61)106. 
Wyemitowane zostały także brązowe medaliony Marka Aureliusza, typów 
IMP(erator) VII CO(n)S(ul) III P(ater) P(atriae) oraz IMP(erator) VIII CO(n)S(ul) 
III P(ater) P(atriae), w których w podobnym układzie graficznym prezen-
towana jest uosobiona Victoria. Siedzi ona na stosie tarcz, z gałązką pal-
mową, trzymając tarczę opisaną VIC(toria) AVG(usti), obok niej wznosi się 
tropaeum (rys. 40)107. W latach kryzysu III wieku pomysł ten powtórzono. Naj-
pierw na brązowych medalionach Filipa juniora, typu PONTIFEX MAX(imus) 
TR(ibunicia) P(otestate) IIII CO(n)S(ul) II P(ater) P(atriae), obok tropajonu po-
kazano Wiktorię, która trzyma tarczę z napisem VICTORIA AVGG108, potem 
zaś na aureusach Postumusa, typu VICTORIA AVG(usti), tym razem na tarczy 
wyryto napis VOT(a) X (decennalia)109. Z kolei w ikonografii aureusów Probu-
sa, pochodzących z Lugdunum i Kyzikos, typu VICTORIA PROBI AVG(usti), 
Wiktoria kroczy, trzymając wieniec zwycięstwa i gałązkę palmową, ku tro-
paeum, pod nim wyobrażeni są dwaj jeńcy (rys. 117)110.

Związki i zależności virtus — victoria są niekiedy bardzo mocno akcen-
towane w wyobrażeniach monetarnych, przy czym virtus Augusti jest nie-
jako katalizatorem, ale i warunkiem sine qua non zaistnienia wiktorii cesar-
skiej. W interpretacji, jaką proponuje L. Morawiecki111, nawet w propagandzie 
Nerwy zauważyć można takie prawidłowości. Virtus Augusti była w legen-
dach monet tego władcy nieobecna. Wszelako zaraz na początku jego pano-
wania, mimo braku podstaw w postaci zwycięstw militarnych, zaczęto za-
mieszczać na złotych i srebrnych kwinarach hasło VICTORIA AVGVST(i)112, 
nawiązujące do virtus, ponieważ nominały te tradycyjnie związane były 
z charakterystycznym wyobrażeniem bogini Zwycięstwa wieńczącej tropae-
um, chociaż w tym przypadku wystąpiła ona w klasycznym modelu: z wień-
cem i gałązką palmową. Victoria bez wątpienia, a virtus w postaci mglistego 
skojarzenia, chociaż nie upamiętniały ani nie odnosiły się do konkretnego 
zwycięstwa, znalazły się w kręgu virtutes Nerwy jako idealnego monarchy. 
To przykład kreowania i idealizowania oderwanego od realiów wizerunku 
cesarza rzymskiego. Graficznym wyrażeniem idei virtus Augusti może być 
także bogini Zwycięstwa trzymająca clipeus albo pisząca na tarczy umiesz-
czonej między tropajonami113. Jest to przedstawienie konceptu Victoria Virtus, 

 106 SZAIVERT, nr 1095; por. GNECCHI 2, Comm., nr 163 (inna identyfikacja: Roma).
 107 GNECCHI 2, M. Aur., nr 14—17; SZAIVERT, nr 1067, 1072.
 108 GNECCHI 2, Fil. II, nr 1.
 109 RIC 5/2, Post., nr 41; por. SCHULTE, s. 172, przypis „a”.
 110 RIC 5/2, Pr., nr 11, 898.
 111 MORAWIECKI 1994, s. 119. 
 112 RIC 2, Nerva, nr 10, 21—22. Tytuł Germanicus, w końcu 97 r., dało cesarzowi zwycięstwo 
nad Swebami — CIL 05.7425 = ILS 2720; CIL 06.952 = ILS 277. Por. CIL 03.14400; AE 1958, 58; 
PLIN., paneg. 8, 3. O obecności victoria w propagandzie Nerwy: SHOTTER 1983, s. 224; GRAINGER 
2003, s. 65; o propagandowym wyzyskaniu w jego mennictwie sukcesów wojennych Trajana: 
NONY 1987, s. 61.
 113 PICARD 1957, s. 386—388; por. HÖLSCHER 1967, s. 102—112, 123—126; IDEM 1993, s. 51—52.
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ku Antoninów w reliefach kolumny Trajana (il. 10)114 i Marka Aureliusza 
(il. 14)115. W mennictwie cesarskim natomiast podobny temat podejmują 
denary Trajana z czasów drugiej wojny dackiej, typu CO(n)S(ul) V P(ater) 
P(atriae) S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI: Wiktoria 
stoi, pisząc DACICA na tarczy wspartej na trofeum (fot. 1)116. To samo zna-
czenie mają treści na brązowych medalionach Kommodusa, typu P(ontifex) 
M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) X IMP(erator) VII CO(n)S(ul) IIII P(ater) 
P(atriae), w których ikonografii Wiktoria trzyma tarczę opisaną VICT(oria) 
BRIT(annica), a pokazana jest obok tropaeum (rys. 55)117. Motyw był zresztą 
popularny w mennictwie Antoninów. Znajdował się również na monetach, 
które głównym napisem wyrażały formuły cesarskiego cursus honorum. Takie 
połączenie legendy i motywu ikonograficznego odnaleźć można na mone-
tach Lucjusza Werusa, na nich Wiktoria trzyma tarczę opisaną VIC(toria) 
PAR(thica)118, oraz na monetach Marka Aureliusza, na tych Wiktoria trzy-
ma tarczę opisaną VIC(toria) PAR(thica) albo VIC(toria) GER(manica)119. Tak-
że w ikonografii brązowych medalionów Marka Aureliusza dwie bliźnia-
cze Wiktorie trzymają tarczę z napisem S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) 
VIC(toriae) PARTH(ICAE), obok siedzi pokonany wróg120.

Powiązania i zależności victoria — virtus szczególnie wyraźnie zazna-
czają się na monetach z grupy tematycznej virtus Augusti, powstałych w la-
tach kryzysu III wieku. Niektóre przedstawienia, mające w swym centrum 
postać władcy, której dopełnieniem jest sylwetka wroga bądź jeńca, stają się 
właśnie manifestacją odniesionej wiktorii. Cesarz jadący konno, niejako w po-
chodzie zwycięstwa, nad dwoma siedzącymi jeńcami, wyobrażony został na 
rewersach aureusów Aureliana, z mennicy w Kyzikos121. Podobne przedsta-
wienie, które sposobem prezentacji cesarza przypomina scenę adventus — 
rozszerzone jednak o postać jeńca, który siedzi opodal jeźdźca — znalazło 
się na aureusach i antoninianach Probusa pochodzących z Kyzikos oraz na 
jego antoninianach z Serdiki122. Z kolei zwycięzca, jadący konno, prowadzi 
pojmanego wroga w ikonografii brązowych medalionów tego władcy, wy-

 114 Scena LXXVIII — por. CICHORIUS 1927, 1, s. 360—372, Taf. LVII; PICARD 1957, s. 390—391.
 115 Scena LV — por. ZWIKKER 1941, s. 234, 257; CAPRINO 1955, s. 100 i tav. 35,70; PICARD 1957, 
s. 441.
 116 RIC 2, Tr., nr 130; STRACK 1, nr 131, 165.
 117 GNECCHI 2, Comm., nr 80.
 118 Np. aureusy, denary, sesterce, dupondiusy, asy TR P(OT) VI IMP IIII COS II (S C), aureusy TR 
P VII IMP IIII COS III — RIC 3, L. Ver., nr 562—566, 571, 1456—1459; SZAIVERT, nr 141—142, 152.
 119 Aureusy TR P XXI IMP IIII COS III, aureusy, denary i sesterce TR P(OT) XX IMP IIII COS III 
(S C), denary, sesterce, dupondiusy IMP VI COS III (S C) — RIC 3, M. Aur., nr 160—163a, 240, 
256—257, 934—935, 1001—1002, 1029—1032; SZAIVERT, nr 141—142, 152, 228, 236.
 120 TR P XXII IMP IIII COS III — GNECCHI 2, M. Aur., nr 48, 54—55; SZAIVERT, nr 1041.
 121 ESTIOT 1999a, nr 160; GÖBL 1993, nr 337A.
 122 Temat virtus (Probi) Augusti — RIC 5/2, Pr., nr 886—888, 899, 913; GYSEN 1997, s. 55—57; 
IDEM 2000a, s. 16—29.
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emitowanych w Siscii (rys. 120)123. W mennictwie Galliena całości obrazu 
dopełniały inne elementy. Cesarz jedzie konno, w orszaku podążają żołnie-
rze rzymscy, co przypomina scenę adventus, dwaj pokonani wrogowie leżą 
poniżej — tak w ikonografii srebrnego medalionu z Kolonii124. Zauważa się 
też, sporadyczne w wieku Antoninów, a częste w dobie kryzysu III wieku, 
umieszczanie w rysunkach na monetach z grupy virtus Augusti upostacio-
wanej idei victoria. I Victoria, i Virtus mają bowiem wspólnie udział w świę-
cie zwycięskiego wodza. Podkreśla to zwłaszcza M. Bieber, pisząc, że oba te 
bóstwa „witały” zwycięskiego cesarza na szlaku pochodu tryumfalnego125. 
W sztuce monumentalnej tematy dzielności cesarza, zwycięstwa, korzenia 
się barbarzyńców łączyły się niekiedy w jednym obrazie — świetnym przy-
kładem jest dekoracja Wielkiego Fryzu Trajana. Reliefy, wbudowane w łuk 
Konstantyna, pokazują Virtus u boku zwycięskiego władcy i wieńczącej go 
Wiktorii, tuż obok umieszczona została scena walki symbolicznej, w której 
heroicznego jeźdźca o łaskę prosi barbarzyńca (il. 8)126.

Owo partnerstwo dwóch sił: virtus i victoria, pokazują też wyobrażenia 
monetarne, które obecnością bogini Wiktorii symbolizują, że zwycięstwo już 
się dokonało, i to dzięki virtus Augusti, jak głosi formuła napisów. Wspól-
ne wyobrażenia obu idei są jednak wyjątkowe w złotym wieku Antoninów. 
Wskazać można jedynie w mennictwie Kommodusa brązowy medalion z lat 
185/186, typu VIRTVS AVG(usti) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) 
XI IMP(erator) VII CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae). Jego ikonografia pokazuje 
Virtus, która siedzi na pancerzu i tarczach, za nią stoi Wiktoria, obok wzno-
si się tropaeum (rys. 60)127. W mennictwie doby kryzysu III wieku takie połą-
czenia są znacznie częstsze; co więcej, wtedy motyw nagradzania Rzymia-
nina za jego walkę i zwycięstwo przez Wiktorię miał na monetach z grupy 
virtus Augusti kilka odmian. Niekiedy bowiem także odpowiednia ikonogra-
fia, nie tylko napis na rewersie, służy wyeksponowaniu dzielności wojen-
nej cesarza i pokazuje go w walce z wrogiem, w pewnych zaś wypadkach 

 123 VIRTVS AVGVT NOSTRI — GNECCHI 2, Pr., nr 43—44; PINK 1955, nr 38.
 124 VIRTVS GALLIENI AVG — GNECCHI 1, Gall., s. 54, nr 31; GÖBL 2000, nr 896; por. RIC 5/1, 
Gall. SR, nr 149 (monety przypisane mennicy w Rzymie, okresowi samodzielnych rządów).
 125 M. BIEBER (1945, s. 31—33) przyjmuje prawdopodobieństwo lokalizacji świątyni Virtus Ma-
riana na Kapitolu (VITR. III 2, 5), a innej, wzniesionej przez Pompejusza, na Campus Martius. 
Zob. A. ZIOLKOWSKI (1992, s. 266) w kwestii świątyń Honos (et Virtus), zwłaszcza o niezlokali-
zowanej świątyni wzniesionej przez Mariusza; ibidem (s. 172—175) o świątyni Victoria in Pa-
latio. Trasa pochodu wiodła od porta triumphalis na Campus Martius, przez porta Carmentalis, 
vicus Iugarius, vicus Tuscus, Forum Boarium, Circus Maximus, via Sacra, na Mons Capitoli-
nus — por. KÜNZL 1988, s. 14—19, 65—68; BASTIEN 2000, s. 149—161; BEARD 2007, s. 92—105.
 126 BIEBER 1945, s. 33. Por. inną identyfikację drugiej postaci (Roma zamiast Virtus): HAMBERG 
1945, s. 56—63; SCOTT RYBERG 1967, s. 69—70. O grupie Trajan—Virtus—Victoria por. KOEPPEL 
1982a, s. 517—518; IDEM 1985, s. 173—180.
 127 GNECCHI 2, Comm., nr 161—162; DRESSEL 1973, s. 144—145, nr 75 (identyfikacja siedzą-
cej postaci: Roma); SZAIVERT, nr 1116. Obraz na rewersie był kopią medalionów Hadriana, typu 
ROMA FELIX — GNECCHI 3, Adr., nr 78.
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… scenę „koronacji” zwycięzcy dopełnia wymowna sylwetka jeńca. Najpierw 

w propagandzie Gordiana III pojawiły się dwa istotne obrazy. Pierwszy — 
boginię Wiktorię wieńczącą władcę, dokoła żołnierzy, małą postać siedzącą 
na ziemi, która symbolizuje wroga pokonanego dzięki zaletom Rzymianina, 
umieszczono na jego brązowych medalionach z mennicy rzymskiej128. Drugi, 
zamieszczony na asach, pokazuje — w asystencji Virtus, która trzyma gałąz-
kę — Wiktorię wieńczącą cesarza, ten siedzi na pancerzu, trzymając włócz-
nię129. W latach późniejszych, w okresie rządów Galliena, taka ikonografia 
powtarza się na rewersach srebrnych medalionów z Rzymu130. Również dla 
tego cesarza powstały brązowe medaliony typu VIRTVS AVGVSTI, w utrwa-
lonych na nich wyobrażeniach Wiktoria demonstruje wieniec zwycięstwa 
stojącemu naprzeciw niej władcy131. Inne jego medaliony brązowe zawiera-
ją motyw wieńczenia cesarza przez Wiktorię, stoją oni obok tropaeum, pod 
nim w różnych pozach przedstawiono trzech jeńców132. Podobnie aureusy 
Wiktoryna, pochodzące z mennicy w „państwie galijskim”, pokazują cesa-
rza „koronowanego” przez boginię Zwycięstwa, obok nich ustawione jest 
tropae um, pod nim dwaj jeńcy dopełniają wyobrażenia133. Natomiast brązo-
we medaliony Postumusa, z mennicy w Kolonii (?), typu VIRTVS POSTVMI 
S(enatus) C(onsulto), schemat przetwarzają: cesarz stoi, unosząc glob, Wik-
toria „koronuje” władcę, barbarzyński jeniec siedzi u jego stóp134. Inne mo-
dyfikacje tematu wieńczenia, czyli nagradzania, imperatora za zwycięstwo 
nad obcymi znaleźć można w mennictwie władców fazy schyłkowej kryzy-
su III wieku: Probusa i Numeriana. W przypadku pierwszego z nich wręcz 
malownicze były sceny zamieszczane na rewersach monet z Ticinum. Orygi-
nalnie ideę virtus Augusti połączono na antoninianie ze sceną przedstawiają-
cą adventus Augusti: cesarz jedzie konno, podnosząc prawicę w geście salu-
tacji, przed nim kroczy bogini Zwycięstwa135. Natomiast cykl antoninianów 
z 277 roku, typu VIRTVS INVICTI AVG(usti), na trzy sposoby odmienia pod-
stawowe wyobrażenie: scenę walki jadącego konno cesarza, gdy wróg jest 
już powalony. W dwóch pierwszych wariantach przed cesarskim rumakiem 
widać dodatkową postać, zachęcającą do, wspierającą w boju lub nagradza-
jącą Rzymianina za zwycięstwo. Jest to Mars/Virtus z trofeum albo bogini 
Wiktoria z wieńcem136. Trzecia wersja to władca jadący konno, pod koński-
mi kopytami konający barbarzyńca, przebity mieczem, cesarz zamierza się 

 128 GNECCHI 2, Gord., nr 59; PINK 1931, nr 61.
 129 RIC 4/3, Gord., nr 326.
 130 VIRTVS AVGVSTORVM — RIC 5/1, Gall. JR, nr 114 (obok stoi żołnierz); GNECCHI 1, Gall., 
s. 54, nr 30 (obok stoi Virtus); R. GÖBL (2000, nr 767) datuje emisję na lata rządów samodzielnych.
 131 GÖBL 2000, nr 765; GNECCHI 2, Gall., nr 35; por. TOYNBEE 1960, s. 3—5.
 132 GNECCHI 2, Gall., nr 34; GÖBL 2000, nr 779.
 133 SCHULTE, Vict., nr 56.
 134 RIC 5/2, Post., nr 185; BASTIEN 1967, nr 22.
 135 ESTIOT 2006, s. 216, pl. 7, nr 23.
 136 BELLESIA 1997, s. 602; ESTIOT 2006, s. 216, pl. 6, nr 19—20. Por. RIC 5/2, Pr., nr 451—455.
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włócznią na postać kobiecą personifikującą zapewne obcy lud, a przed nim 
bogini Wiktoria unosi wieniec137. Z kolei na rewersie brązowego medalio-
nu Probusa, powstałego na przełomie 277/278 roku w tym samym ośrodku 
menniczym, legendę w otoku rewersu: VIRTVS AVG(usti), uzupełnia formuła: 
triumfum Gotthicum, umieszczona w odcinku. Ikonografię cechuje szczegól-
nie ciekawa metonimia: cesarz jadący konno, za nim kroczy Wiktoria, wień-
cząc go, z przodu wznosi się tropaeum, obok niego barbarzyńcy siedzą i sto-
ją138. Lecz alegorią zwycięstwa władcy dysponującego virtus jest też proste 
przedstawienie Wiktorii: nosi ona wieniec i gałązkę palmową, towarzyszy 
jej dwóch jeńców — tak na rewersach srebrnych kwinarów z Rzymu, typu 
VIRTVS PROBI AVG(usti)139. Z kolei aureusy Probusa, typu VIRTVS AVG(usti), 
wyemitowane w Rzymie przedstawiają również Wiktorię wieńczącą cesarza, 
jednocześnie otrzymuje on glob od Marsa140. Natomiast w imieniu Nume-
riana w mennicy w Siscii powstały złote i brązowe medaliony typu VIRTVS 
AVGVSTORVM, które wyobrażają scenę bitwy — dwóch władców zmagają-
cych się z grupą kilku barbarzyńców — ale po stronie Rzymian stają dwie 
uosobione Wiktorie, które, wieńcząc ich, sygnalizują pomyślny dla nich re-
zultat starcia: wrogowie są już zwyciężeni141.

Inną, nową dymensję nadaje idei virtus Augusti, wyrażonej w napisie 
monetarnym, motyw ofiarowania przez bóstwo globu cesarzowi, pogrom-
cy wrogów. Kwintesencją takiego przedstawienia jest problem legitymizacji 
władzy imperialnej, niemniej obecność figury barbarzyńcy wiąże go z kwe-
stią zdolności militarnych do jej sprawowania oraz ich weryfikacji w walce 
z obcymi. Taki wymiar ma scena na złotych i srebrnych medalionach Gordia-
na III. Virtus „koronuje” imperatora, który jednocześnie otrzymuje glob od 
Sol, wojskowy charakter sceny podkreślają sztandary wojskowe w tle, a in-
teresujący nas kontekst dominacji nad mieszkańcami świata pozarzymskie-
go wprowadzają sylwetki dwóch jeńców142. Motyw główny powtórzył się 
w wyobrażeniach na antoninianach Aureliana wyemitowanych w Serdice, ale 
ograniczony jest do postaci ofiarodawcy globu: Sol Invictus, obdarowanego: 

 137 ESTIOT 2006, s. 216, pl. 6, nr 21.
 138 PEGAN 1980, s. 47—56; por. ESTIOT, GYSEN 2004, s. 82—84; ESTIOT 2006, s. 220, pl. 8, nr 36. 
R. DELBRUECK (1940, s. 172—173, pl. supplt. 9, nr 28) sądził, że jest to scena adventus, napis w odcin-
ku dotyczy liczenia konsulatu, opinię formułował na podstawie wówczas pojedynczego, a mało 
czytelnego egzemplarza. Podobnie jeszcze P. BASTIEN (1993, s. 567) pisze, że „Le mauvais état du 
revers ne permet pas de lire complètement la légende, Virtus Aug…, Tr… à l’exergue” — zob. 
IDEM 1994, pl. 121, nr 1. Niemal identyczny motyw rysunku na monecie z Mitylene — BMCG, 
Lesbos, s. 207, nr 204, określona jako brąz Kommodusa, jest to jednak moneta Karakalli; por. 
np. KRZYŻANOWSKA 2001, tab. 25, il. 117; oraz prawdopodobnie — obraz jest wytarty w centrum 
— na medalionie Antonina Piusa — GNECCHI 2, Ant. P., nr 26; por. COHEN 2, Ant. P., nr 1182.
 139 RIC 5/2, Pr., nr 287; GNECCHI 3, Pr., nr 118.
 140 RIC 5/2, Pr., nr 146; por. COHEN 6, Pr., nr 837: glob ofiarowuje Mars/Roma.
 141 RIC 5/2, Num., nr 401; GNECCHI 1, Num., s. 11, nr 1; GNECCHI 2, Num., nr 12; PINK 1954—
1957, s. 92; IDEM 1958, nr 14; GRICOURT 2000, s. 51.
 142 GNECCHI 1, Gord., s. 48, nr 11; GNECCHI 2, Gord., nr 56—58; PINK 1931, nr 40—42.
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… cesarza, oraz jeńca143. Natomiast na głoszących ideę virtus invicti Augusti re-

wersach antoninianów Probusa, z mennicy w Ticinum, bóg Słońce Niezwy-
ciężone wieńczy cesarza, ten depcze barbarzyńcę144. Symbolizowana w ten 
sposób cnota waleczności i zdolność zwyciężania cesarza mogą być interpre-
towane jako wewnętrzna jego wartość, przenosząca go w sferę nadludzką, 
albo także jako nadprzyrodzony dar boga rzymskiego dla jego wybrańca.

Zupełnie inny, niż dotąd wskazane, model prezentacji cnoty virtus podję-
to w mennictwie Marka Aureliusza. Jego sesterce z lat 171—172, typu VIRTVS 
AVG(usti) IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III S(enatus) C(onsulto), przedstawiają ce-
sarza, który krocząc na czele oddziału żołnierzy, przechodzi przez most na 
Dunaju145. Nie jest to czyn wojenny, ale związek wyobrażenia ze sferą woj-
ny pozostaje nadal wyraźny, co zauważają w różnych interpretacjach bada-
cze. Josef Dobiáš wiąże treści monet z dzielnością cesarza, która mu pozwo-
liła, po kilku latach wojny, prowadzić walkę na ziemi wrogiej za Dunajem, 
a nawet samo przejście wielkiej rzeki po moście skonstruowanym ze statków 
uznaje za dowód odwagi cesarza146. Z kolei C.H. Dodd traktuje wyobrażenie 
jako symboliczne odzwierciedlenie faktu „ujarzmienia” Dunaju i wyjścia poza 
jego linię po uspokojeniu sytuacji w Panonii147. Akcent pada tu bardzo wy-
raźnie na osobę cesarza, którego virtus będzie się realizować w czasie przy-
szłej wojny. Działania, które w tej wojnie wykonuje, mogą być rozumiane 
jako manifestacja jego virtus; w tym ujęciu obraz na monetach zyskuje wa-
lor symboliczny, także wtedy gdy — jak w tym przypadku — epizod prze-
kroczenia Dunaju potraktowany został realistycznie.

Wszystkie wskazane wyobrażenia monetarne tkwią w sferze symbolicz-
nej, nawet te, które mając walor historyczny, upamiętniają konkretne wyda-
rzenie, w którym aktywny udział brał władca. W przekazie propagandy im-
perialnej w sposób niezwykle trafny i precyzyjny okazywały one wyższość 
zwycięskiego Rzymianina nad zwyciężonym mieszkańcem świata barbarzyń-
skiego. Uderzającą prawidłowością owych wyobrażeń jest to, że — poza wy-
jątkami — pochodzą one z lat kryzysu III wieku. W praktyce bowiem ilu-
strowania idei victoria Augusti oraz virtus Augusti w wyobrażeniach z monet 
cesarskich zaznacza się między pomysłami właściwymi wiekowi Antoninów 
a tymi z okresu kryzysu III wieku głęboka różnica (por. tab. 6—7). Jest nią 
przede wszystkim obecność — lub brak — motywu barbarzyńcy albo sym-

 143 RIC 5/1, Aurel., nr 316—317; MOUCHMOV 1926, nr 665; GÖBL 1993, nr 252. Por. antoninia-
ny z tej samej emisji, obdarowanym jest Herkules — RIC 5/1, Aurel., nr 318; MOUCHMOV 1926, 
nr 664; ESTIOT 1995b, s. 83.
 144 RIC 5/2, Pr., nr 456.
 145 RIC 3, M. Aur., nr 1047—1048; SZAIVERT, nr 238. Por. ZWIKKER 1941, s. 129—130; ROSSI 1972, 
s. 136, 141—142.
 146 DOBIÁš 1932, s. 128—132. 
 147 DODD 1913, s. 193—194. Dalej, porównując wyobrażenie z przedstawieniem mostu Traja-
na i widząc w tym „the prelude to the annexation of Dacia”, o prezentacji mostu Marka Aure-
liusza wypowiada się nieco na wyrost, iż symbolizuje ona „the establishment of Roman power 
in Marcomannia”. Wartość symboliczną przedstawienia podkreśla G.CH. PICARD (1957, s. 383).
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bolu zwycięstwa nad obcymi w ikonografii monet podejmujących owe dwa 
tematy. Wyrazisty jest tu szczególnie przykład ilustrowania virtus Augusti. 
Jeśli w latach kryzysu III wieku motywy z postacią barbarzyńcy lub substy-
tutem zwycięstwa nad barbarzyńcami obecne są w mennictwie około połowy 
władców, w których imieniu powstawały monety podejmujące ów wątek, to 
w wieku Antoninów takich połączeń po prostu nie ma. Mniejsze dyspropor-
cje zarysowują się w wycinku propagandy dotyczącej tematu victoria Augu-
sti. Pod względem ilustrowania monet z tej grupy przedstawieniami zawie-
rającymi owe motywy stwierdzić można dużą popularność takich ilustracji 
w III stuleciu, natomiast porównywalną rzadkość ich występowania w men-
nictwie Antoninów.

W interesującym nas zakresie prezentacja virtus Augusti w epoce Antoni-
nów ogranicza się do wizerunku władcy przekraczającego most na Dunaju, 
walczącego z dzikim zwierzęciem, lub szturmującego niewidzialnego wroga, 
a także do statycznego obrazu Virtus albo Virtus obok Wiktorii. Pokazywa-
no, oczywiście, związek owej cnoty z czynem i dzielnością cesarza oraz ze 
sferą wojny, wszelko nie ma na monetach z owej grupy tematycznej przed-
stawień władcy skonfrontowanego z wrogiem lub jeńcem. Czy jednak fak-
tycznie mennictwo rzymskie II stulecia tych pozostałych, wyodrębnionych 
wcześniej, pomysłów ikonograficznych nie znało? Ideologia władzy cesarza 
wyrażana była przecież nie tylko „werbalnie”, za pomocą legend, ale rów-
nież w całym szeregu gestów, uchwyconych w ikonografii monet. W ów-
czesnym mennictwie wiele takich samych lub zbliżonych do opisanych pre-
zentacji występowało, ale napisy im towarzyszące podnosiły inne niż virtus 
kwestie. Można uznać, że — poza innymi treściami wyrażonymi w legen-
dach monet — wyobrażenia te stanowiły zawoalowane aluzje do virtus Au-
gusti. Heroiczny jeździec, walczący za pomocą włóczni z barbarzyńcą albo 
tratujący go końskimi kopytami, motyw tak popularny w sztuce monumen-
talnej drugiego stulecia (il. 9)148, znalazł się również w wyobrażeniach na 
monetach powstałych dla niektórych członków dynastii Antoninów. Ozda-
bia on monety różnych typów emitowane w imieniu Trajana149, Lucjusza 

 148 Np. główny motyw Wielkiego Fryzu Trajana, obecny też w reliefach kolumny Trajana, 
np. sceny XXIV, XLI, CXLV — por. CICHORIUS 1927, 1, s. 111—121, 206—207, Taf. XVII—XIX, 
XXXII; IDEM 1927, 2, s. 355—363, Taf. CV—CVI; w dekoracjach trofeum w Adamklissi, meto-
py V—VII, XXX — zob. FLORESCU [b.r.w.], s. 404—405, 474—475; J.A. OSTROWSKI (1999, s. 309—
310) jako numer ostatniej metopy podaje XXVIII; przypuszcza, że jej obraz zaczerpnięty został 
z monet Trajana i wcześniejszych monet Domicjana; por. też HANNESTAD 1986, s. 172; DEPEYROT 
2007b, s. 103—105. Motyw walczącego jeźdźca także w reliefach kolumny Marka Aureliusza, 
sceny XIX, XLVIII, L, LXXXIX, XCIX, CIX — CAPRINO 1955, s. 90, 98—99, 109—110, 112, 115, 
tav. 24,28, 30,60, 32,64, 50,99, 59,118, 65,129; w reliefach sarkofagów z II—III w. — zob. HAM-
BERG 1945, s. 176—185; FERRIS 2000, s. 125—126.
 149 Sesterce TR POT COS II P P S C, denary P M TR P COS IIII P P, aureusy, denary, sesterce, 
dupondiusy i asy SPQR OPTIMO PRINCIPI (S C) — RIC 2, Tr., nr 208—209, 534—545; STRACK 1, 
nr 52b, 80—81, 320, 360—361. Por. FEARS 1981b, s. 903, w propagandzie Trajana wśród innych 
cnót wymienione: virtus i victoria.
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…  Virtus Augusti i motyw barbarzyńcy (lub jego substytut) w mennictwie złotego 

Złoty wiek Antoninów

96—117 117—161 161—192

walka konna — barbarzyńca*
cesarz — barbarzyńca*
cesarz — tropaeum — barba-

rzyńcy*
tropaeum — barbarzyńcy*

walka konna — zwierzę
cesarz/Romulus z trofeum*

walka konna — zwierzę
walka konna — barbarzyńca*
cesarz z trofeum — Victoria — 

żołnierze*
cesarz — tropaeum — barba-

rzyńcy*
cesarz — żołnierze — most
tropaeum — barbarzyńcy*
Virtus — tropaeum
Virtus — Victoria — tropaeum
tropaea*

* Alegoria virtus występuje tylko w ikonografii.

 Victoria Augusti i motyw barbarzyńcy (lub jego substytut) w mennictwie złotego 

Złoty wiek Antoninów

96—117 117—161 161—192

— Victoria z trofeum cesarz — barbarzyńcy
Victoria z trofeum
Victoria z trofeum — barba-

rzyńcy
Victoria — tropaeum
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T a b e l a  6 
wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku — warianty ikonograficzne

Kryzys III wieku

235—249 249—268/269 268—284

walka konna — barbarzyńca
Virtus — Victoria — cesarz
Victoria — cesarz — barba-

rzyńca — żołnierze
Virtus — cesarz — Sol — bar-

barzyńcy
Virtus/Mars z trofeum

walka konna — zwierzę
walka konna — barbarzyńca
cesarz/Mars — barbarzyńca
cesarz/Romulus z trofeum
cesarz — tropaeum
cesarz — tropaeum — barba-

rzyńcy
tropaeum — barbarzyńcy
konny — barbarzyńcy — żoł-

nierze
Virtus — Victoria — cesarz
Victoria — cesarz
Victoria — cesarz — tropaeum 

— barbarzyńcy
Victoria — cesarz — barba-

rzyńca
Virtus/Mars/cesarz z trofeum
Virtus/Mars z trofeum — bar-

barzyńcy

walka konna — barbarzyńca
walka konna — barbarzyńca 

— żołnierz/Mars/Virtus
walka konna — barbarzyńcy 

— Victoriae
walka konna — barbarzyńcy 

— Victoria
cesarz — barbarzyńca
cesarz — tropaeum — barba-

rzyńcy
tropaeum — barbarzyńcy
konny — barbarzyńcy
Victoria — cesarz — Mars
Victoria — cesarz — tropaeum 

— barbarzyńcy
konny — Victoria — tropaeum 

— barbarzyńcy
Sol — cesarz — barbarzyńcy
Virtus/Mars z trofeum
Virtus/Mars z trofeum — bar-

barzyńcy
Victoria — barbarzyńcy

T a b e l a  7
wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku — warianty ikonograficzne

Kryzys III wieku

235—249 249—268/269 268—284

cesarz — barbarzyńcy
Victoria — tropaeum
Victoria — cesarz — barba-

rzyńcy — żołnierz

cesarz — barbarzyńca
Victoria — barbarzyńcy
cesarz — tropaeum — barba-

rzyńcy
Victoria z trofeum
Victoria z trofeum — barba-

rzyńcy
Victoria — tropaeum

cesarz konno — barbarzyńcy
Victoria — barbarzyńcy
tropaeum — barbarzyńcy
Victoria z trofeum
Victoria z trofeum — barba-

rzyńcy
Victoria — tropaeum — barba-

rzyńcy
Victoria — cesarz — barba-

rzyńcy
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… Werusa150 oraz Kommodusa151. Nie zabrakło też przedstawienia cesarza, któ-

ry stoi obok klęczącego jeńca152, czasem dodatkowo pokazana jest bogini Ro-
ma153. Popularny był także symbol tropaeum. Właśnie w dobie Antoninów 
notujemy interesujące przedstawienie Trajana stojącego między dwoma tro-
pajonami (rys. 12), które mimowolnie przywołuje na myśl portret pogrom-
cy Partów i Daków, sporządzony przez Juliana154. Tropaeum stanowiło rów-
nież samoistny symbol zwycięskiej mocy władcy rzymskiego w ikonografii 
innych monet Trajana (fot. 2)155, a także emisji Lucjusza Werusa156 i Marka 
Aureliusza157. Jest też ono w mennictwie II wieku niejednokrotnie elemen-
tem takich wyobrażeń, które odczytywać można jako manifestację virtus ce-
sarskiej, władca bowiem wieńczy tropaeum, niesie na ramieniu trofeum, jeń-
cy — których zdobył dzięki swej walce i zręczności wojennej — ukazani są 
obok tropaeum. Zgodnie ze wspomnianą już tezą G.Ch. Picarda, takie pre-
zentacje przedstawiają władcę rzymskiego jako tego, który dysponuje virtus. 
W tej grupie wymienić trzeba również aureusy, denary i sesterce Hadriana, 
typu ROMVLO CONDITORI (Senatus Consulto), na których cesarz uchwyco-
ny został jako zwycięski wojownik niosący trofeum i włócznię. Treści owych 
monet sygnalizowały dążenie do zaprezentowania się w roli nowego Romu-
lusa — twórcy Rzymu, i chęć restytucji, czyli odnowienia, Imperium Roma-
num158. Podobnie manifestują moc zwycięską cesarza brązowe medaliony 
Marka Aureliusza, typu ADVENTVS AVG(usti) IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III. 
Przedstawiają zwycięzcę, który wieńczony przez Wiktorię, niosąc trofeum, 
kroczy w stronę łuku tryumfalnego, poprzedzają go dwaj signiferi159. Trzeba 
także wspomnieć o monetach, na których obok symbolu zwycięstwa, tropae-
um, widnieje również barbarzyńca. Ten podstawowy w ikonografii model na 
medalionach Antonina Piusa uzupełnia postać bogini Zwycięstwa, ponadto 

 150 Aureusy TR P V IMP III COS II, TR P VI IMP III COS II, TR P VI IMP IIII COS II, sesterce TR P 
III IMP II COS II S C, sesterce i asy TR P IIII IMP II COS II S C, medaliony brązowe ARMENIA TR 
P VIII IMP IIII COS III, ARMENIA, bez napisów na rewersach — RIC 3, L. Ver., nr 543—545, 549, 
567, 1362—1363, 1402—1406; GNECCHI 2, L. Ver., nr 4, 6, 39; DRESSEL 1973, s. 108—109, nr 54; SZA-
IVERT, nr 67, 111, 121, 136, 1018, 1021, 1042.
 151 Sesterce TR P V IMP IIII COS II P P S C — RIC 3, Comm., nr 299; SZAIVERT, nr 489.
 152 Aureusy i sesterce SPQR OPTIMO PRINCIPI (S C) — RIC 2, Tr., nr 210—211, 547; STRACK 1, 
nr 358.
 153 Sesterce TR P VII IMP IIII COS IIII DES V P P S C — RIC 2, Tr., nr 448.
 154 Dupondiusy SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S C — RIC 2, Tr., nr 676; STRACK 1, nr 469. 
Zob. JUL., Caes. 8.
 155 Denary COS V P P SPQR OPTIMO PRINC — RIC 2, Tr. 147—147b; BMCRE 3, Tr., nr 365; 
asy SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S C — RIC 2, Tr., nr 681—682; STRACK 1, nr 468.
 156 Asy TR POT VII IMP IIII COS III S C — RIC 3, L. Ver., nr 1464—1465; SZAIVERT, nr 153.
 157 Asy TR P XXI IMP IIII COS III S C — RIC 3, M. Aur., nr 947; SZAIVERT, nr 153.
 158 RIC 2, Hadr., nr 266, 370, 653, 776; STRACK 2, nr 263, 357a, 498; BMCRE 3, Hadr., nr 709—
714. Przedstawienia te są rzadkie w mennictwie cesarskim — por. MATTINGLY 1926, s. 215—219. 
Por. MARTIN 1982, s. 281—282; IDEM 1999, s. 338; MÉTHY 2001, s. 162—164. O aspiracjach wład-
ców do identyfikowania się z Romulusem: ALFÖLDI 1980b, s. 218, przypis 1.
 159 GNECCHI 2, M. Aur., nr 2; SZAIVERT, nr 1054; DRESSEL 1973, s. 81—87, nr 43.
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niekiedy wieńczy ona władcę160. Prostym schematem tropaeum i siedzącego 
pod nim jeńca posłużono się w mennictwie trzech przedstawicieli dynastii 
Antoninów, na denarach: Trajana161, Marka Aureliusza162 oraz Kommodusa163. 
Natomiast w ikonografii innych ich monet — aureusów pierwszego z nich164 
oraz medalionów Marka Aureliusza165 i Kommodusa166 — ukazana jest po-
stać wieńcząca tropajon, pod nim siedzi jeniec albo jeńcy.

Jeśli przyjąć taką perspektywę ikonograficzną, okaże się, że rozziew pro-
pagandy imperialnej złotego wieku Antoninów i lat kryzysu III wieku, doty-
czącej lansowania idei virtus, pozostając nadal dostrzegalny, mimo wszyst-
ko się zmniejsza. Wiele rozwiązań graficznych, symbolicznie pokazujących 
waleczność i męstwo Rzymianina, jest wspólnych mennictwu obu okresów. 
Niemniej niektóre z tych pomysłów ikonograficznych jedynie w drugiej epo-
ce propagowane są pod hasłem virtus Augusti wyrażonym w legendach re-
wersowych. Virtus militarna pozostawała ważnym elementem portretu pro-
pagandowego władcy rzymskiego, acz atmosfera, w jakiej upływały rządy 
cesarzy w III wieku, wpłynęła na rozszerzenie owego tematu na skalę nie-
spotykaną w dobie Antoninów.

Również zdecydowanie szerzej, niż wynikałoby to z przedstawionego 
tu materiału, obejmującego monety z grupy victoria Augusti, wprowadzano 
w mennictwie imperialnym obu omawianych epok takie rozwiązania gra-
ficzne, które sugerowały sukcesy militarne nad obcymi ludami i odnosiły ten 
pomyślny dla Rzymu rezultat działań wojennych do osoby i działań cesarza. 
Nie sposób bowiem oddzielić od takich właśnie skojarzeń przedstawienia jeń-
ców i wrogów w ikonografii monet cesarskich. Należy uznać, że w każdym 
przypadku, kiedy były one obecne w wyobrażeniach monetarnych, obudo-
wywały wokół władcy mit zwycięstwa. Wspólnie z innymi elementami iko-
nografii oraz w połączeniu z legendami im towarzyszącymi przedstawienia 
te odnosiły się do victoria cesarza i Rzymu, ale często zawierały całą wiąz-
kę różnych znaczeń, spośród których victoria militarna nad obcymi była jed-
nym z głównych, chociaż nie jedynym skojarzeniem.

Owa różnorodność i nierównomierność występowania w mennictwie ce-
sarskim obu tych cnót — victoria Augusti i virtus Augusti — współmierne są 
do ogólnej linii i etapów ewolucji ideologicznych koncepcji władzy cesarskiej 
w Imperium Romanum. U podstaw tej władzy stale sytuowana była victoria, 

 160 COS IIII i bez napisu — GNECCHI 2, Ant. P., nr 26, 106—107; STRACK 3, nr 538, 560.
 161 P M R P COS V P P — RIC 2, Tr., nr 88; STRACK 1, nr 71.
 162 IMP VI COS III — RIC 3, M. Aur., nr 277—280, 289—293; SZAIVERT, nr 251—252, 269—270.
 163 TR P V IMP IIII COS II P P — RIC 3, Comm., nr 9; COHEN 3, Comm., nr 790; SZAIVERT, nr 495; 
por. BMCRE 4, pl. 91, nr 5.
 164 P M TR P COS IIII P P — RIC 2, Tr., nr 70—71; STRACK 1, nr 54.
 165 IMP VIIII COS III P P — GNECCHI 2, M. Aur., nr 23; SZAIVERT, nr 1073.
 166 TR P VIII IMP V COS IIII P P, TR P [VI]II[I] IMP V COS IIII P P, P M TR P VIII IMP VI COS IIII 
P P, P M TR P VIIII IMP VI COS IIII P P — GNECCHI 2, Comm., nr 65, 73, 153—155; DRESSEL 1973, 
s. 131—137, nr 67; SZAIVERT, nr 1088.
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… zarówno w pryncypacie Antoninów, jak i w „anarchii militarnej” III wieku. 

Kwestia tak postrzegana wyłania się z analiz wszystkich badaczy zajmują-
cych się tematami wiktorii cesarskiej, przymiotów cesarza zwycięzcy, „teo-
logii zwycięstwa”; są wśród nich J. Gagé, R.H. Storch, J.R. Fears, a najpeł-
niej przedstawiona jest w obszernym studium G.Ch. Picarda167. Dostrzega 
on rangę w ideologii władzy w wieku Antoninów wątku victoria oraz virtus 
jako jej siły sprawczej. To ich znaczenie przejawia się w wielu przedsięwzię-
ciach propagandowych podejmowanych przez cesarzy oraz w inicjatywach 
skupionych wokół ich osoby. Na przykład w tym kontekście uczony omawia 
promowanie Herkulesa z Gades w mennictwie Trajana i Hadriana, zacho-
wywanie w postępowaniu zgodności z ideałami filozoficznymi przez Marka 
Aureliusza oraz identyfikowanie się Kommodusa z Herkulesem. Pokazuje 
też narastającą w złotym wieku Antoninów transpozycję virtus imperialnej 
w planie mistycznym, taki jej wymiar zawierają przecież wyobrażenia Hadria-
na polującego na zwierzę. Ostatnia faza tego procesu, sytuowana w II stule-
ciu, przypada na lata rządów Kommodusa. Ten, bynajmniej „niezwycięski” 
w planie rzeczywistym, w przekazie propagandy „zwycięskim” się staje, 
kiedy na przykład wieńczy go Wiktoria. Jego mennictwo obfituje w przed-
stawienia propagujące ideę cesarza zwycięskiego. Eksponowana jest w nim 
cnota virtus, która staje się virtus aeterna168. Obok tropaeum wyobrażeni są Mi-
nerwa victrix (rys. 54), a także Herkules Romanus169. Victoria z kolei otrzymuje 
określenie felix170, natomiast Felicitas nosi — oprócz kaduceusza — wiktorio-
lę na monetach typu FEL(icitas) AVG(usti) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) 
P(otestate) XI IMP(erator) VII CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae)171. Sam cesarz zy-
skuje epitet invictus172, ale też staje się felix173. Ważki czynnik jego wiktorii sta-
nowi nie tylko felicitas, która czyni władcę niezwyciężonym, ale istotna jest 
tu także jego pietas, a tę relację wyraża legenda na brązowych medalionach: 
PIO IMP(eratori) OMNIA FELICIA P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) 
XV IMP(erator) VIII CO(n)S(ul) VI P(ater) P(atriae)174. Są to już inne od wcześ-

 167 GAGÉ 1933b, s. 1—43; PICARD 1957, passim; STORCH 1968, s. 197—206; FEARS 1981c, s. 736—826.
 168 Zob. aureusy ze 192 r., typu VIRT AETER AVG P M TR P XVII COS VII P P — RIC 3, Comm., 
nr 242; SZAIVERT, nr 852.
 169 Aureusy, denary, sesterce, dupondiusy HERCVLI ROMANO AVG (S C), medaliony brązo-
we MINER VICT P M TR P XIIII IMP VIII COS V P P — RIC 3, Comm., nr 640; GNECCHI 2, Comm., 
nr 48—51; SZAIVERT, nr 859, 1132. Por. ALFÖLDI 1999b, s. 141—144.
 170 VICT(ORIAE) FEL(ICI) — RIC 3, Comm., nr 196, 530, 540, 552, 555; SZAIVERT, nr 766, 767, 
768, 769.
 171 RIC 3, Comm., nr 109, 128—129; SZAIVERT, nr 684, 692.
 172 Por. IMHOF 1957, s. 209; STORCH 1968, s. 200.
 173 HA C 8, 1 podaje, że przyjął tytuł Felix po zgładzeniu Perennisa. J. BEAUJEU (1955, s. 372, 
395) widzi w owym akcie wyraz tryumfu nad spiskowcami. J.-P. MARTIN (1982, s. 352) ujmuje 
sprawę szerzej, twierdzi, że to element propagandy lansującej szczęśliwy charakter rządów Kom-
modusa. W kwestii tytułu por. HAMMOND 1957, s. 45; IDEM 1959, s. 62, 94; GROSSO 1964, s. 192—
193, 325, 343, 373—375; KAISER-RAISS 1980, s. 27—28; LACONI 2003, s. 44—47.
 174 GNECCHI 2, Comm., nr 58; SZAIVERT, nr 1137.
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niejszych interpretacje victoria. Formuła pius felix invictus augustus, którą do 
tytulatury dorzucił Kommodus, musi być interpretowana następująco: pietas 
cesarza, zapewniając mu zgodę z bogami i ich wsparcie, gwarantuje felicitas 
światu otaczanemu opieką przez invicta Virtus przeciw wszelkiemu nieładowi 
i zagrożeniu, ale ta virtus nadnaturalna niejako wymyka się kryteriom ludz-
kim, sytuuje się w planie rytualnym, nie w praktycznym. W III wieku ustala 
się ostateczna formuła „the absolutist theology”, w której pojęcie invictus służy 
konstruowaniu obrazu niezwyciężonego cesarza, mającego nadnaturalną vir-
tus i zapewniającego wieczne oraz powszechne zwycięstwo175. Około połowy 
III wieku — można przyjąć — koncepcja ta była już w pełni wykształcona. 

W tym właśnie okresie w wyobrażeniach w mennictwie cesarskim od-
zwierciedlają się w formie już rozwiniętej ślady owych ważnych procesów, 
wcześniej ledwie zauważalnych. W zakresie napisów monetarnych wska-
zać należy następujące modulacje tematów victoria Augusti i virtus Augusti. 
Po pierwsze, coraz większą rolę odgrywa w nich element indywidualizują-
cy176. W legendach pojawia się imię własne cesarza. W odniesieniu do vic-
toria Augusti przybierają one więc postać: VICT(oria) GAL(LIENI) AVG(usti) 
(rys. 88)177, VIC(toria) POSTVMI AVG(usti)178, VICTORIA PROBI AVG(usti)179, 
oraz, co tyczy drugiej cnoty: VIRTVS GALLIENI AVG(usti)180, VIRTVS CLAVDI 
AVG(usti)181, VIRTVS POSTVMI (AVGusti) (Senatus Consulto)182, VIRTVS PRO-
BI AVG(usti)183, VIRTVS CA[ri]N[i] [i]N[v]ICTI AVG(usti)184, VIRTVS CARI IN-
VICTI AVG(usti)185. Po drugie, niekiedy legendy jeszcze bardziej podkreślają 
niezwyciężoność władcy, dając mu epitet invictus. W zakresie tych nowinek 
celowało zwłaszcza mennictwo Probusa. To w jego przypadku epitet invic-
tus masowo wręcz umieszczano w napisach awersowych186, a także — cho-

 175 STORCH 1968, s. 197.
 176 Por. w inskrypcjach na temat virtus, np. CIL 08.7095 = 19435 = ILS 2933; CIL 08.9026 = ILS 
3801; na temat victoria, np. CIL 05.4089 = ILS 364; CIL 06.790 = ILS 391. W mennictwie zwia-
stuny na emisjach Gordiana III: victoria Gordiani Augusti — RIC 4/3, Gord., nr 219; GNECCHI 2, 
Gord., nr 17.
 177 Np. RIC 5/1, Gall. JR, nr 38; RIC 5/1, Gall. SR, nr 294; GÖBL 2000, nr 368, 370, 972.
 178 Np. SCHULZKI, Post., nr 96.
 179 Np. RIC 5/2, Pr., nr 11, 898.
 180 RIC 5/1, Gall. JR, nr 53—55, 64; RIC 5/1, Gall. SR, nr 5—6, 17, 88, 149, 312—315, 364, 
378, 403, 529—530a; GNECCHI 1, Gall., s. 7—8, nr 15—16, s. 8, nr 19, s. 54, nr 31; GNECCHI 3, Gall., 
nr 105; DRESSEL 1973, s. 256—257, nr 149; GÖBL 2000, nr 766, 890, 896, 966—969, 1055—1056.
 181 RIC 5/1, Cl. Got., nr 227.
 182 RIC 5/2, Post., nr 45—46, 185, 241, 254; BASTIEN 1967, nr 22, 137—138; SCHULTE, Post., nr 9, 
19—20.
 183 RIC 5/2, Pr., nr 13, 145, 287—288, 312, 604—605, 810—822, 877—889, 899—900, 912—913; 
GNECCHI 3, Pr., nr 60—61, 82, 118—119; PINK 1955, nr 41. Również VIRTVS AVGV(S)T(I) N(OSTRI) 
— RIC 5/2, Pr., nr 809; GNECCHI 2, Pr., nr 43—44; PINK 1955, nr 38.
 184 RIC 5/2, Carin., nr 321.
 185 RIC 5/2, Car., nr 117; PINK 1928, s. 61.
 186 RIC 5/2, Pr., nr 246, 324, 353, 368, 377, 389, 475, 482, 492, 501, 510, 518, 527, 596, 622—623, 
657, 677—679, 683—684, 686, 727, 729—730, 742, 759, 762, 790—792, 794, 823, 825, 840, 848, 858—

14 - Vndiqve…
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… ciaż rzadziej — w legendach na rewersach: VIRTVS INVIC(TI) AVG(usti)187. 

Po trzecie, virtus rozumiana jako już nieodłączny atrybut władcy występu-
je w napisach na awersach monet. I tak, na monetach Probusa na awersie 
zamiast tradycyjnej tytulatury cesarskiej często widnieje napis VIRTVS PRO-
BI AVG(usti)188. Niekiedy, podczas gdy awers głosi VIRTVS PROBI AVG(usti), 
także w inskrypcji na rewersie owa cnota pozostaje naczelnym wątkiem189. 
Analogicznie w mennictwie Floriana: hasłem VIRTVS FLORIANI AVG(usti) 
są opatrzone awersy jego monet, a rewersy odnoszą się niekiedy również 
do virtus Augusti190.

Innowacje dotyczyły też sfery ikonograficznej. W tym samym czasie, 
mniej więcej od połowy III wieku, często zdobi się awersy monet impe-
rialnych popiersiami władców w hełmie, pancerzu, z wiktoriolą w ręce191. 
Również tarcze władców portretowanych na awersach dekorowane są sce-
nami, które unaoczniają cesarskie cnoty virtus i victoria. Ten element uzbro-
jenia w propagandzie imperialnej bynajmniej nie ma tylko znaczenia broni 
obronnej, lecz ma też symboliczny wydźwięk w ideologii władzy politycznej. 
Tarcza mogła być ofiarowana władcy w dowód uznania zasług192. Miała swe 
obrzędowe znaczenie zapewne również w ceremoniach wynoszenia władców 
do purpury193. Jako clipeus caelestis194, clipeus votivus195 albo clipeus virtutis, była 
symbolem panowania w kilku aspektach: rządów kosmokratora nad świa-

859, 867—868. Niekiedy napisy rewersowe głosiły ideę virtus Augusti — RIC 5/2, Pr., nr 431, 
438, 445; virtus Probi Augusti — RIC 5/2, Pr., nr 881—882, 885. Także w mennictwie Aureliana 
epitet invictus użyty został w napisach awersów, zob. np. HOLLARD 1997b, s. 67—68.
 187 RIC 5/2, Pr., nr 451—456.
 188 RIC 5/2, Pr., nr 20, 64, 76, 81, 85—87, 106, 166, 189, 196, 261, 264, 308, 311, 322, 327—328, 
336, 351, 357, 361—362, 366, 372, 376, 383, 388, 393, 399, 405—406, 411, 416, 420, 422, 454, 459, 
463, 467, 469, 472, 474, 477, 481, 491, 500, 509, 517, 526, 533, 543, 548, 553, 558, 564, 569, 575, 
579, 620, 634, 636, 649, 655, 694, 708, 722, 738, 740, 746, 758, 779, 785, 837, 904; VAN HEESCH 1980, 
s. 98—101.
 189 Temat na rewersie: virtus Augusti — RIC 5/2, Pr., nr 114, 286—287, 312, 430, 437, 448, 
577, 878, 899; KAPOSSY 1969, s. 57—58; virtus invicti Augusti — RIC 5/2, Pr., nr 454, 456; BELLE-
SIA 1997, s. 602.
 190 RIC 5/1, Fl., nr 24, 49; ESTIOT 1999b, Fl., nr 5, 7; także RIC 5/1, Fl., nr 23; ESTIOT 1999b, Fl., 
nr 4—5: victoria perpetua; ESTIOT 1999b, Fl., nr 3: perpetuitate Aug. Odmianę napisu: victoria perpe-
tua Aug zob. H.-G. PFLAUM (1967, s. 112), tu jednak pozostaje tradycyjny napis awersowy; zob. 
także S. ESTIOT (1989, s. 540—543) na temat RIC 5/1, Fl., nr 20: virtus Floriani Aug / Marti victori.
 191 Motywy rzadkie były w okresie wcześniejszym, np. w mennictwie Gordiana III. Zob. BA-
STIEN 1992, s. 201—223, 259—280; IDEM 1993, s. 511—526. W kwestii mennictwa Probusa: PFLAUM 
1972, s. 253—260.
 192 RGDA 34; HA AP 5, 2; HA Cl. 3, 3. Por. BRUGGISSER 1999, s. 59—86; KOTULA 2001, s. 47—50.
 193 Zob. już w odniesieniu do Późnego Cesarstwa: AMM. XX 4, 17; ZOS. III 9, 2; ale była to 
praktyka starsza, por. ALFÖLDI 1980a, s. 54; zob. też Consul.Constant. 275 (s. 229): „levatus est 
[…] Tacitus”; o sposobie obierania wodza u Kanninefatów: TAC., hist. IV 15, 2. H.P. L’ORANGE 
(1953, s. 80—85) wskazuje wschodni rodowód obyczaju.
 194 Por. SIL. IV 462—463; VERG., Aen. XII 167.
 195 RIC 5/2, Pr., nr 328, 362, 383, 454, 459, 463.
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tem196, dominacji utrzymywanej dzięki odnawianym cyklicznie wotom, ale 
również władzy sprawowanej z powodu posiadanych cnót virtus i victoria. 
Ten ostatni jej sens wyraża w ikonografii monetarnej imago clipeata. Nie cho-
dzi w tym przypadku o efekt artystyczny i o wypełnienie powierzchni tar-
czy, ale o przydanie wyobrażeniom na awersach takich elementów, które raz 
jeszcze, dublując niekiedy przesłanie treści rewersów, akcentują zwycięską 
moc cesarza. Pomysły zdobień tarczy były różnorodne. Niektóre modele po 
prostu zawierały napis: votis X et XX. Inne przedstawiają tropaeum i jeńców, 
kolejne pokazują cesarza walczącego konno z wrogami, na jeszcze innych 
imperatora wieńczy Wiktoria albo jest ukazany pochód zwycięstwa — czyli 
stanowiąc repliki tych samych wyobrażeń, które już wskazane zostały jako 
charakterystyczne dla monet z grupy virtus Augusti i victoria Augusti, wska-
zywały moc zwyciężania władcy rzymskiego, gwaranta trwania Rzymu i po-
gromcy barbarzyńców. Symptomatyczne jest, że wszystkie przykłady, które 
zebrał P. Bastien do zilustrowania tego zagadnienia, pochodzą, w tym za-
kresie chronologicznym, jaki jest przyjęty w niniejszej rozprawie, z mennic-
twa władców rządzących w drugiej połowie III stulecia, a więc dotyczą na 
przykład emisji Galliena, Tacyta, Tetryka I oraz Probusa197.

Analogicznie w wyobrażeniach na rewersach obrazy takie zyskują po-
pularność szczególnie w okresie inaugurowanym rządami Waleriana I i Gal-
liena, stają się standardowe, chociaż bynajmniej nie są monotonne. Stale ak-
tualny jest w nich kontekst wojenny przedstawień. Ewolucja jednak trwa 
nadal. Mimo mało rozbudowanego zespołu elementów czy form graficznych 
wyobrażenia te coraz silniej — w mennictwie ostatniej fazy kryzysu — pod-
kreślają związek z bogami rzymskimi tego, który z obcymi walczyć musi, 
oraz wyolbrzymiają wielkość jego wojennego czynu. Różnorakie wyobraże-
nia w mennictwie różnych władców, zwłaszcza w tej ostatniej fazie kryzy-
su III wieku, były w tym ujęciu rezultatem poszukiwań najefektowniejszych 
pomysłów mających na celu przydanie cesarzowi nimbu przywódcy zwycię-
skiego i charyzmatycznego. Wprowadza się nowe motywy odzwierciedlające 
ewolucję tematu mimo mocno zakorzenionego konserwatyzmu wyobrażeń 
monetarnych. Niektóre z nich znane były wcześniej, ale en bloc charaktery-
styczne są dla tego właśnie stadium epoki kryzysu III wieku. Victoria otrzy-
muje rolę akolity cesarza. Mnożą się rozmaite warianty wyobrażeń, w któ-
rych są oboje przedstawiani — towarzyszy mu i w walce, i w świętowaniu 
zwycięstwa. W tej roli najczęściej kroczy na czele orszaku, w którym kon-
no podąża zwycięzca, ona zaś, inaugurując pochód, niejako go prowadzi198. 
Takie zestawienia Wiktorii i cesarza rzymskiego stają się bardzo popularnym 
motywem w mennictwie pięćdziesięciolecia 235—284, szczególnie w drugiej 

 196 L’ORANGE 1953, s. 91—97.
 197 BASTIEN 1993, s. 477—486. Inną systematyzację proponuje C.C. VERMEULE (1978, s. 177—
185). O wyobrażeniach w mennictwie Probusa: ESTIOT 2006, s. 215—219.
 198 Rzadko Wiktoria podąża za cesarzem, tak np. na złotym medalionie Galliena, typu P M 
TR P IMP VI [XI] COS V P P — RIC 5/1, Gall. SR, nr 3; HUVELIN, LORIOT 1991, s. 143—148.
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… połowie tego okresu. W pewnych przypadkach — wyłącznie w mennictwie 

władców „Imperium Galliarum” — Victoria pokazana w ikonografii zysku-
je w legendach rewersowych miano comes Augusti, które wprost definiuje jej 
funkcję jako towarzyszki cesarza199. Taką rolę odgrywa na emisjach wład-
ców: Wiktoryna (rys. 97), Tetryka I i Tetryka juniora200, ale także Postumu-
sa. Na jego aureusach typu VICT(oria) COMES AVG(usti) współdziałanie bo-
gini Wiktorii i zwycięskiego cesarza pokazuje także ikonografia zawierająca 
postaci ich obojga201. Podobną ideę zbliżenia władcy do boskich gwarantów 
oraz dawców zwycięskich mocy wyrażają też treści na złotych i srebrnych 
monetach Postumusa, na których bogini Wiktoria i bóg Mars otrzymali epi-
tet conservatores Augusti202.

Omówione ujęcia w mennictwie cesarskim, zwłaszcza te oryginalne, pa-
tetyczne i ekspresyjne, mogły manifestować moc nadludzką, której wciele-
niem był władca. Demonstrują one, że źródłem sukcesów militarnych wład-
cy, czy w ogóle wiktorii rzymskiej, jest nadnaturalny element virtus Augusti, 
w przekazie propagandy rozumiany jako główny, a bywało, że jedyny, wa-
runek powodzenia w walkach. Można by rzec przewrotnie, że nabiera on 
większego znaczenia niż dzielność i sprawność żołnierzy w poszczegól-
nych bitwach. Dzięki niemu victoria zyskuje wymiar wieczny i powszechny. 
Nie ma innego efektu walki — przekonuje propaganda — jak tylko zwycię-
stwo, i to nieustanne. O ile więc można stwierdzić ewolucyjną zmianę ideo-
logii władzy imperialnej, której stałym punktem pozostawało uzależnianie 
owej władzy od posiadanej virtus, zapewniającej cesarzowi odnoszenie zwy-
cięstw, o tyle między poziomem tej ideologii w wyodrębnionej epoce Antoni-
nów oraz w okresie kryzysu III wieku zaznacza się głęboka różnica. W efek-
cie owej ewolucji nastąpiły zmiany wręcz „rewolucyjne”.

W wycinku propagandy imperialnej, dotyczącej władztwa nad światem, 
funkcję prymarną w definiowaniu portretu cesarza rzymskiego zyskały vic-
toria Augusti i virtus Augusti, rozumiane w tym przypadku jako cnoty „spod 
znaku miecza”. Mądrze pisze Arnold J. Toynbee, iż ten tradycyjny termin 
jest mylący, cnoty te bowiem nie stanowią osobnej kategorii, lecz objawiają 
się także w innych niż militarna dziedzinach, a „najważniejsza z nich — od-
waga — to przecież cnota kardynalna każdego ludzkiego przedsięwzięcia”. 
Ponadto ich praktykowanie podczas wojny wiedzie do zgoła nieszlachetnych 
zachowań czy nawet zwyrodnień — szału bitewnego, zatracenia się w za-
bijaniu, bestialstwa i grabieży oraz innych krwawych i okrutnych zdarzeń. 

 199 Por. HÖLSCHER 1967, s. 66; TURCAN 1978, s. 1022—1023; WATSON 1992, s. 124—125.
 200 Zob. RIC 5/2, Vict., nr 94, 106—107; SCHULTE, Vict., nr 2—7; RIC 5/2, Tetr. I, nr 10, 17—
18, 56, 169; SCHULZKI, Tetr. I, nr 1ab; SCHULTE, Tetr. I, nr 10; RIC 5/2, Tetr. II, nr 224; SCHULZKI, 
Tetr. II, nr 1.
 201 RIC 5/2, Post., nr 228; SCHULTE, Post., nr 55. Por. LAFAURIE 1966, s. 51—52; HOLLARD 1994b, 
s. 771, przypis 10.
 202 RIC 5/2, Post., nr 262, 298, 337; SCHULTE, Post., nr 119; HOLLARD 1999, s. 35—39; por. SCHULZ-
KI, Post., nr 117: „frägliche Münzen”.
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Zalety i umiejętności militarne wszak są „mimo wszystko cnotami, jakkol-
wiek to kamienie w oprawie krwi i żelaza, bo przecież wartość posiadają 
klejnoty, a nie ich straszna oprawa”203. W rzymskiej propagandzie państwo-
wej tych przykrych niuansów nie zauważano; wręcz przeciwnie: „[…] rei 
militaris uirtus praestat ceteris omnibus. Haec nomen populo Romano, haec 
huic urbi aeternam gloriam peperit, haec orbem terrarum parere huic impe-
rio coegit […]”204. Ponieważ odwaga wojenna i sława w zwycięskiej wojnie 
zyskana są największe ze wszystkich, w tonie wręcz panegirycznym, czyniąc 
z cesarza prawdziwego herosa, wskazywano posiadanie przezeń owych cnót. 
Słowa: „[…] enimvero quae mundi pars est, quam ille non vincendo didice-
rit? Testes sunt Marmaridae, in Africae solo victi, testes Franci, <in> inviis 
strati paludibus, testes Germani et Alamanni, longe a Rheni summoti lito-
ribus. Iam vero quid Sarmatas loquor, quid Gothos, quid Parthos ac Persas 
atque omnem Ponticum tractum? […] Longum est dicere, quot reges mag-
narum gentium fugarit, quot duces manu sua occiderit, quantum armorum 
sit, quae ipse cepit privatus”205, chociaż brzmią tak pompatycznie i stanowią 
swego rodzaju apokryf, są streszczeniem maksymalistycznego programu, któ-
ry dotyczy znaczenia, roli i miejsca cesarza rzymskiego w państwie i świe-
cie, realizowanych w sferze militarnej. Sukcesy wojenne osiąga on i chwałą 
zwycięzcy się okrywa dzięki swym czynom i posiadanemu męstwu. W wy-
obrażeniach na monetach imperialnych te kwestie — ukazane w pryzmacie 
cnót cesarskich — również sprowadzają się do eksponowania odwagi, dziel-
ności, męstwa cesarza (virtus). Takie obrazy dotyczą wojny jeszcze trwającej 
bądź odzwierciedlają bezpośredni — niekoniecznie faktyczny — udział ce-
sarza w wojnie, czyniąc z niego pierwszego w szeregu Rzymianina stające-
go do walki z barbarzyńcami. Skutek wojny będzie — w przekazie propa-
gandy cesarskiej — jeden, czyli zwycięstwo rzymskie (victoria).

Zwyciężonym można okazać wielkoduszność. Tę cechę wyraża clementia 
Augusti, jedna z podstawowych cnót cesarskich206, a zdaniem Diona z Pru-
sy, jeden z najważniejszych przymiotów dobrego władcy207. Można ją trak-
tować jako pewien aspekt umiarkowania. Była łaską, pobłażliwością okazy-
waną przez zwycięzcę jego pokonanym przeciwnikom i oznaczała łagodne 
ich potraktowanie. Tak definiował ją Seneka Młodszy, twierdząc, że jest to 
łaska, którą okazuje wyższy niższemu wtedy, kiedy może dokonać zemsty 

 203 TOYNBEE 2002, s. 21 i 29.
 204 CIC., Mur. 22.
 205 HA Pr. 12, 3—4 i 5.
 206 RGDA 34; por. MORAWIECKI 1989, s. 35—36. W mennictwie cesarskim obecna od I w. — RIC 
12, Tiberius, nr 38; por. SUTHERLAND 1979, s. 21—25; lansowana w mennictwie Antoninów — por. 
PERA 1980, s. 237—246. O clementia Caesaris, która wywarła duży wpływ na ideologię Pryncy-
patu, por. VELL. II 56, 3; PLIN., nat. VII 93; MORAWIECKI 1980, s. 17; także o clementia Augusta — 
VELL. II 86, 2; RGDA 3; inaczej CASS. DIO LI 2, 4—5; 8, 2—3. Podstawowe prace dotyczące cle-
mentia: FUHRMANN 1963, s. 481—514; ADAM 1970; HEIM 1992, s. 282—289; BARDEN DOWLING 2006.
 207 DIO CHR., or. IV 25.
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scendi uel lenitas superioris aduersus inferiorem in constituendis poenis […]; 
si dixerimus clementiam esse moderationem aliquid ex merita ac debita po-
ena remittentem; reclamabitur nullam uirtutem cuiquam minus debito face-
re”. Clementia jest zaprzeczeniem crudelitas — pisze dalej cytowany autor208. 
Alegorią tej cnoty, w jej aspekcie mnie interesującym, jest — jak proponu-
je T. Mikocki209 — łaskawe przyjmowanie pokonanych barbarzyńców przez 
Rzymianina.

Przypuszczać można, że taką relację zwycięzca — zwyciężony prezen-
tują wyobrażenia na asach Trajana, ze 102 roku, czyli odnoszące się do sy-
tuacji po pierwszej wojnie dackiej. W ich ikonografii barbarzyńca, klęcząc, 
podnosi na znak poddania się tarczę ku cesarzowi, w oczekiwaniu jego po-
błażliwości210. Tu wszak zdani jesteśmy na domysły, obrazu nie tłumaczy 
legenda narracyjna, towarzyszy mu bowiem napis: IMP(erator) IIII CO(n)
S(ul) IIII DES(ignatus) V P(ater) P(atriae) S(enatus) C(onsulto). Niemniej su-
pozycja, by widzieć w tym akcie obraz cesarskiej clementia, nabiera prawdo-
podobieństwa w kontekście wymowy sceny z reliefu kolumny Trajana, któ-
ra pokazuje kapitulację Daków w 102 roku. Odnajdujemy tu pod murami 
twierdzy, zapewne Sarmizegetusy, w otoczeniu żołnierzy rzymskich, im-
peratora, który siedzi na sella na suggestus, obok klęczą w błagalnej posta-
wie trzej dowódcy daccy, za nimi wije się sznur dackich wojowników, nie-
którzy stoją, inni klęczą, wyciągając ręce ku zwycięzcy211. Odpowiednio do 
okoliczności — warunki układu kończącego pierwszą wojnę nie likwido-
wały władztwa Decebala, chociaż uszczuplały jego siły i obszar państwa 
— klimat tej sceny jest zupełnie inny aniżeli tych reliefów, które pokazu-
ją finał rozprawy z Dakami po drugiej wojnie, a więc samobójstwo dackich 
wojowników oraz śmierć ich króla, brutalne pojmanie ludności dackiej do 

 208 SEN., clem. I (II 3), 1—2; I (II 4), 1—3. Por. CIC., inv. II 164: „[…] clementia [est] per quam 
animi temere in odium alicuius iniecti [concitati] comitate retinentur”; szerzej: VILJAMAA 1992, 
s. 43.
 209 MIKOCKI 1997, s. 11.
 210 RIC 2, Tr., nr 447. Gest unoszenia tarczy na znak poddania się — por. APP., hist.Rom. XIV 
42, 170.
 211 Scena LXXV, CICHORIUS 1927, 1, s. 350—361, Taf. LIII—LV; HAMBERG 1945, s. 111—113; 
KOEP PEL 1982a, s. 522; HANNESTAD 1986, s. 161—162. S. SETTIS (1988, s. 126—128) sądzi, że po-
stać Decebala zamyka grupę poddających się wojowników dackich. Inaczej G. DEPEYROT (2007a, 
s. 195—200 i 201), który upatruje przegranego króla w jednym z klęczących tuż przy cesarzu, 
natomiast tę stojącą, pełną majestatu osobistość zalicza już do następnej sceny. Przewodzi jej 
król, a obok niego jeden drugiemu szepce coś na ucho — to zapowiedź zdrady Daków. O roz-
mowach Decebala z cesarzem i warunkach pokoju: CASS. DIO LXVIII 8, 2; 9, 4; STEFAN 2005, 
s. 624—625; o skutkach pierwszej wojny: OPREANU 2000, s. 389—401. Por. R. CHEVALLIER (1983, 
s. 78) i M. BARDEN DOWLING (2006, s. 257—259) o scenach na kolumnie, w których cesarz oka-
zuje barbarzyńcom łaskę i wielkoduszność. Przebija z nich umiarkowanie, Rzymianie bowiem 
w pełni panują nad sytuacją, a dowodem siły i wiktorii jest clementia okazana ludowi dackie-
mu. To czyni z Trajana idealnego władcę. O clementia Trajana por. PLIN., paneg. 3, 4; 35, 1; SET-
TIS 1988, s. 246.
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niewoli212. Analogiczne do wskazanych wyobrażenia dwóch postaci: zwycięz-
cy i zwyciężonego zdającego się na jego łaskę, widnieją na denarach typu 
S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI z czasów drugiego 
konfliktu z Dakami213. Ta emisja jednak nie może komentować pobłażliwo-
ści cesarza innej niż ta, która odnosi się do sytuacji po jakimś bliżej niezna-
nym epizodzie wojennym, ponieważ wydźwięk sceny namonetnej nie pasuje 
do okoliczności kończących drugą wojnę. Ze swej strony Julien Guey do-
strzega możliwość określenia także treści sesterców Trajana, typu ARMENIA 
ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P(opuli) R(omani) REDACTAE S(enatus) 
C(onsulto), jako clementia okazywanej przez cesarza zdobywcę ujarzmionym 
ludom i krajom Wschodu. Zarazem pisze o alternatywnej interpretacji wyob-
rażenia, widząc w nim również wychwalanie wiktorii cesarskiej oraz wyraz 
dominacji Trajana nad ziemiami, które zdobył i poddał pod władzę rzym-
ską214. R. Turcan z kolei w praktyce rex datus dostrzega wyraz clementia215. 
Odzwierciedlona w wyobrażeniach monetarnych, powstałych w wieku An-
toninów, w propagandzie Trajana, Antonina Piusa oraz Lucjusza Werusa216, 
z pewnością była efektem pojmowania Rzymianina jako zwierzchnika do-
minującego nad obcymi, którzy jego wyższość akceptują. Komentowanie jej 
w kontekście ujawniania clementia cesarskiej zwróconej ku barbarzyńcom bu-
dzi jednak wątpliwości. Nie ma tu owego oczekiwanego aktu wybaczania, 
udzielania łaski, dobrotliwości zwycięzcy wobec pokonanego.

Nie budzą takich obiekcji wyobrażenia w mennictwie Marka Aureliu-
sza. W 172 roku wyemitowane zostały sesterce z napisem rewersów CLE-
MENTIA AVG(usti) IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III S(enatus) C(onsulto); w ich 
ikonografii cesarz w stroju wojskowym stoi, trzymając włócznię, przed nim 
pokazana jest klęcząca postać (rys. 33)217. To zapewne barbarzyńca oddają-
cy się na łaskę Rzymianina. Już J. Dobiáš, wykazując nieprecyzyjność opi-
sów sesterców w katalogach, szukał wyjaśnień tożsamości tej enigmatycz-
nej klęczącej persony w chronologii powstania owych monet oraz analogii 

 212 Scena CXL: samobójstwo Daków, CXLV: samobójstwo Decebala, CXLVII: wystawienie jego 
głowy, CXLIX—CLII: pojmanie ludności do niewoli — CICHORIUS 1927, 2, s. 338—342, 355—363, 
368—371, 375—390, Taf. CII, CV—CVI, CVIII, CIX.
 213 RIC 2, Tr., nr 214. Także w reliefach na kolumnie Trajana, dotyczących drugiej wojny, klę-
czący barbarzyńca jest znanym motywem, np. scena CXVIII, CXXIII, CXLI — CICHORIUS 1927, 
2, s. 250—254, 271—276, 342—347, Taf. LXXXIX, XCII—XCIII, CIII. Podobnie w reliefie Trajana 
na łuku Konstantyna, wróg klęczący przed jeźdźcem — SCOTT RYBERG 1967, s. 69—70. W relie-
fie na łuku w Benewencie, kobieta klęcząca przed cesarzem — por. OSTROWSKI 1999, s. 314: tu 
przypuszczenie, iż relief można „interpretować jako Trajana stojącego przed klęczącą, pokona-
ną Dacją, proszącą cesarza o łaskę (Clementia)”.
 214 RIC 2, Tr., nr 642; STRACK 1, nr 472—474; zob. GUEY 1937, s. 79.
 215 TURCAN 1995, s. 238.
 216 Zob. kolejno: STRACK 1, nr 476; RIC 2, Tr., nr 667—668; RIC 3, Ant. P., nr 619—620, 1059; 
STRACK 3, nr 851—852; RIC 3, L. Ver., nr 511—513, 1370—1375; SZAIVERT, nr 91—92.
 217 Opisy jej są bardzo ogólne. W. SZAIVERT (nr 239) kwalifikuje monetę do typu ikonograficz-
nego „Kaiser 15”: „kniende Frau”; RIC 3, M. Aur., nr 1019: „kneeling figure”; COHEN 3, M. Aur., 
nr 27: „une figure à demi nue à genoux”; por. BMCRE 4, pl. 82, nr 8.
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… w mennictwie wcześniejszych władców. Podążając tym tropem, stwierdzić 

wypada, że ikonograficzny precedens stanowić mogą wyobrażenia na ses-
tercach Domicjana, typu S(enatus) C(onsulto), które dotyczyły wojen w Ger-
manii. Oto stoi on obok klęczącego pokonanego wojownika germańskiego218. 
Odnośnie do brązowych monet Marka Aureliusza, czas ich powstania — są 
współczesne wojnie z Germanami, paralelnie powstawały inne typy nawią-
zujące do wojennych wydarzeń, na przykład głoszące ideę Germania subacta, 
sesterce, dupondiusy i asy z wyobrażeniem tropaeum i jeńca219 — sugeruje, 
że w ich ikonografii ukazano, oczywiście, mieszkańca owej barbarzyńskiej 
krainy korzącego się przed cesarzem. Inez Scott Ryberg, Gudrun Schindler-
-Horstkotte, W. Zwikker, G. Hamberg w tej właśnie sferze skojarzeń plasu-
ją sens wyobrażenia, interpretując klęczącą postać jako obcego, barbarzyń-
cę albo personifikację wrogiej Germanii220. W kilka lat później, na przełomie 
roku 177/178 powstały brązowe medaliony, które również podejmują wą-
tek cnoty cesarskiej clementia, zwróconej ku pokonanym wrogom barbarzyń-
skim. W otoku rewersu podają napis IMP(erator) VIIII CO(n)S(ul) III P(ater) 
P(atriae), natomiast w odcinku zawierają hasło clementia Augusti, obraz jest 
na nich podobny, jak uprzednio: cesarz w stroju wojskowym, z włócznią, 
przed nim klęcząca postać, wyciągająca ku Rzymianinowi tarczę (rys. 34)221. 
Ich wyemitowanie najprawdopodobniej poprzedzało expeditio Germanica se-
cunda. Wobec tego ich treści, tworzące wokół władcy aurę łaskawości, mu-
siałyby symbolizować pewne — podejmowane jeszcze w trakcie poprzedniej 
wojny — jego decyzje wobec proszących go o sojusz lub pokój barbarzyń-
ców222. Ponadto po tryumfie germańskim z roku 176 w propagandzie nadal 
otaczano cesarza chwałą zwycięstwa. Na przykład inne równolegle emito-
wane medaliony pokazują cesarza, który stoi, unosząc wieniec nad tropaeum, 
u jego podnóża siedzą jeńcy223. Podtrzymywano wizerunek cesarza jako wo-
jownika zwycięskiego, ale także takiego, który okazuje swą clementia w decy-
dowaniu o losie zwyciężonych. Nie wydaje się natomiast, by brązowe meda-
liony komentowały, i to po dwóch latach od wydarzenia, sprawę Awidiusza 

 218 RIC 2, Domit., nr 258, 285, 318; zob. uwagi DOBIÁŠ 1932, s. 164, przypis 37. Szerszą cha-
rakterystykę mennictwa Domicjana por. BORUCH 2002.
 219 RIC 3, M. Aur., nr 1021—1025, 1027; SZAIVERT, nr 241—242. Por. SZAIVERT 1994, s. 502—503; 
BIRLEY 1966, s. 231, 234—235; SCHINDLER-HORSTKOTTE 1985, s. 37—38.
 220 HAMBERG 1945, s. 91, przypis 213; SCOTT RYBERG 1967, s. 9; konkretniej — ZWIKKER 1941, 
s. 131; SCHINDLER-HORSTKOTTE 1985, s. 37—38: personifikacja Germanii. Inaczej C.H. DODD (1913, 
s. 197—198), który wyjaśnia genezę tych monet buntem, ale brak o tym wzmianek w źródłach.
 221 GNECCHI 2, M. Aur., nr 4: „[…] un uomo nudo (un re prigioniero) che gli sta innanzi in-
ginocchiato in atto supplichevole tenendo colle due mani uno scudo ovale”; SZAIVERT, nr 1075, 
typ ikonograficzny „Kaiser 15a”: „kniender Gefangener”.
 222 O poddających się barbarzyńcach, np. o królu Jazygów Zantikusie, zob. CASS. DIO LXXI, 
16, 1. Chronologię emisji proponuje SZAIVERT, s. 212. Cesarz wraz z Kommodusem wyruszył 
z Rzymu na kolejną wojnę 3 VIII 178 r. Por. KIENAST 1990, s. 138; GRIMAL 1997, s. 187.
 223 IMP VIIII COS III P P — GNECCHI 2, M. Aur., nr 23; SZAIVERT, nr 1073.
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Kasjusza, jak sugeruje to R. Pera224. Przyjąć trzeba, że w obu przypadkach 
emisji Marka Aureliusza jest to obraz aktu łaski clementia, z jaką cesarz ja-
koby traktował Germanów pokonanych w wojnie. Układ sylwetek Rzymia-
nina i barbarzyńcy nie pozostawia wątpliwości co do wzajemnych ich rela-
cji — to ewidentny motyw podporządkowania. Clementia cesarska jest więc 
efektem walki, ale także odpowiedzią na właściwą postawę, jaką przyjmu-
ją przegrani. Tylko poddanie się woli zwycięzcy, co pokazują gest i pozycja 
barbarzyńcy, stanowi warunek zyskania jego łaskawości. Taki obraz pięknie 
wpisuje się w charakterystykę Marka Aureliusza dokonaną przez autorów 
starożytnych, w której jego clementia wzmiankowana jest często i w różnych 
kontekstach: przy omawianiu sprawy Awidiusza Kasjusza225, akcentowaniu 
dobroci i wyrozumiałości władcy wobec rządzonych226 czy ogólnie — jako 
pochwała stylu życia cesarza i jego łagodności227. Kasjusz Dion informuje 
również, że cesarz starał się unikać zbędnego przelewu krwi228. Clementia 
wiązano także wyraźnie z tym kontekstem, który dotyczył stosunków Rzy-
mu z obcymi ludami. Anonimowy autor zbioru Historia Augusta podkreśla, 
że Marek Aureliusz „Aequitatem autem etiam circa captos hostes custodivit. 
Infinitos ex gentibus in Romano solo collocavit”229. A w innym fragmencie 
swego dzieła cytuje słowa jakoby samego princepsa, który miał się wyrazić: 
„Non […] quicquam est, quod imperatorem Romanum melius commendet 
gentibus quam clementia”230. Nie wchodząc tu w dyskusję nad tymi donie-
sieniami antycznych, wypada stwierdzić, że między innymi na ich kanwie 
również w literaturze współczesnej eksponuje się istotę tej cnoty w połącze-
niu z ideałami stoickimi, które Marek Aureliusz podzielał231.

Trzeba również odnotować popularność tematu clementia w reliefach ilu-
strujących czyny Marka Aureliusza na wojnie, pochodzących ze wzniesionej 
w Rzymie jego kolumny oraz z (niezachowanego w całości) łuku tryumfal-
nego232. Obraz clementia Augusti w płaskorzeźbie z Palazzo dei Conservato-
ri — na tle drzew, symbolizujących las dębowy, konno jedzie cesarz, przed 

 224 PERA 1980, s. 244. Sesterce, które „sankcjonują zgodę” ze stronnikami Awidiusza Kasjusza 
po stłumieniu buntu, pokazują inny model clementia jako alegorii z berłem i paterą — RIC 3, 
M. Aur., nr 1158—1161; SZAIVERT, nr 330—331, 357. Por. CASS. DIO LXXI 27, 3; LXXI 28, 2; IOANN. 
ANT., fr. 118 (s. 582—583); HA MA 29, 4; SCHETTINO 1998, s. 231, przypis 87; szerzej: EADEM 1997, 
s. 113—136. Por. BIRLEY 1966, s. 252—258; ASTARITA 1983, s. 91—153; GRIMAL 1997, s. 170—174.
 225 CASS. DIO LXXI 28, 2—29; HA MA 26, 10; HA AC 8, 1; 11, 1; 11, 5—6; 12, 3; 12, 8; 13, 1—2.
 226 HA MA 13, 6.
 227 HA MA 19, 12; HA V 11, 4.
 228 CASS. DIO LXXI 14 i 29, 3—4.
 229 HA MA 24, 3.
 230 HA AC 11, 5.
 231 FUHRMANN 1963, s. 512—513; ADAM 1970, s. 36, 90; MORTUREUX 1989, s. 1639—1685; SCHET-
TINO 1998, s. 209—238; BARDEN DOWLING 2006, s. 249—254. Szerzej: ASMIS 1989, s. 2228—2252.
 232 Zob. napisy honoryfikacyjne na obu monumentach — CIL 06.1585b = ILS 5920; CIL 06.1014 
= ILS 374. Por. szerzej RUYSSCHAERT 1962—1963b, s. 101—121; BALBUZA 2005, s. 127—129. O cle-
mentia współistniejącej z crudelitas w reliefach kolumny zob. BARDEN DOWLING 2006, s. 261—262.
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… nim klęczą dwaj barbarzyńcy, wyciągając ku niemu ręce (il. 17) — dostrzega-

ją Gerhard Koeppel, J.A. Ostrowski, R. Turcan, a także I. Scott Ryberg, która 
dodatkowo widzi w barbarzyńcach wysłanników wnoszących prośbę o for-
malne podporządkowanie się Rzymowi233. Podobne propozycje zgłaszane są 
odnośnie do płaskorzeźby wbudowanej w łuk Konstantyna: cesarz siedzi na 
suggestus, na sella castrensis, przed nim zaś dwaj barbarzyńcy — starszy, w któ-
rym badacze chętnie widzą germańskiego wodza, wpiera się na młodzieńcu 
— stoją w kornej postawie, w tle widnieją signa oraz imagines z wizerunka-
mi prawdopodobnie Marka Aureliusza i Kommodusa, a także mała statu-
etka Wiktorii (il. 20). G. Hamberg sądzi, że scenę ową interpretować można 
jako anons clementia Augusti, czyli okazanie litości i łaskawości przez cesa-
rza tym, którzy, jak ów rzeczony wódz germański, po zakończonym konflik-
cie poddają się rzymskim rządom234. Podobnie Elisabeth Gordon ocenia wy-
mowę kolejnej płaskorzeźby z łuku Konstantyna. Cesarz stoi na suggestum, 
przed niego żołnierze doprowadzają jeńców, jeden z nich ma związane rę-
ce235. Także w reliefie (scena VIII) na kolumnie Marka Aureliusza w Rzymie 
— dwaj jeńcy, którzy klęczą przed władcą jadącym konno, oczekują aktu ła-
ski ze strony Rzymianina, a nie podzielenia losu zabitych (poległych w bi-
twie), których trupy wyobrażono opodal — J. Dobiáš dostrzega ekspozycję 
owej cnoty clementia Augusti236. Pomysły badaczy odnośnie do tytułów po-
szczególnych scen różnią się, jednak ważne jest, że w każdej z nich różni au-
torzy dostrzegają, czasem z zastrzeżeniami, akt clementia cesarskiej.

We wszystkich tych obrazach, także w opisanych wcześniej przedstawie-
niach monetarnych, wspólny pozostaje motyw rzymskiej dominacji, a zgnę-
bienia i ujarzmienia barbarzyńców, ilustrowany portretem Rzymianina, który 

 233 KOEPPEL 1986, s. 47—50; TURCAN 1995, s. 238; OSTROWSKI 1999, s. 362; I. SCOTT RYBERG (1967, 
s. 9—15) scenę interpretuje jako „prisoners/clemency” lub „submission/justice”; inaczej E. GOR-
DON (1983, s. 14—16): „Conquest”, cesarz jest „victorious but not merciful”.
 234 HAMBERG 1945, s. 85, 89—91; podobnie FERRIS 2000, s. 99. Por. inne interpretacje — podda-
nie się barbarzyńców: RUYSSCHAERT 1962—1963b, s. 105; SCOTT RYBERG 1967, s. 61—66; KOEPPEL 
1986, s. 63—65; TURCAN 1995, s. 238. E. GORDON (1983, s. 18—19) dodatkowo: „justice”; J.A. OS-
TROWSKI (1999, s. 365): „przyjęcie hołdu barbarzyńskiego wodza”.
 235 GORDON 1983, s. 17—18; podobnie TURCAN 1995, s. 237; FERRIS 2000, s. 99. Inaczej G. HAM-
BERG (1945, s. 85, 91): to przesłuchiwani jeńcy wojenni; „The antithesis between Romans and 
barbarians has been aggravated to open conflict. Here there is no longer any question of cle-
mentia in the treatment of the enemy, here the rules of war apparently apply in the form of de-
bellare superbos, even if no open battle is here perpetuated, but a controlled resistance that can-
not find free outlet”. Zbliżony tytuł (jeńcy) również w: SCOTT RYBERG 1967, s. 56—61; KOEPPEL 
1986, s. 60—62. Podobny motyw na kolumnie Trajana, scena XVIII — CICHORIUS 1927, 1, s. 87—
91, Taf. XIV—XV.
 236 DOBIÁš 1932, s. 137. W opinii innych to uciekinierzy szukający protekcji: ZWIKKER 1941, 
s. 262; CAPRINO 1955, s. 84—85, tav. 7,15. W przedstawieniach na kolumnie ujęcia takie są czę-
ste, zob. motyw barbarzyńcy klęczącego (scena LIII) i zdającego się na clementia cesarską (sce-
na CXIV) — CAPRINO 1955, s. 99, 116, tav. 33,67, 69,137; por. ZWIKKER 1941, s. 268; inny (przyję-
cie wysłanników barbarzyńskich) jest kontekst sceny XLIXa — CAPRINO 1955, s. 98, tav. 30,61; 
por. BRILLIANT 1963, s. 150.
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okazuje zwyciężonym wrogom swą łaskawość lub demonstruje ich zależność 
od jego woli. W mennictwie sceny te zostały bardziej niż w zabytkach sztuki 
monumentalnej uproszczone, nie ma tu tła, które pozwoliłoby domniemywać 
o teatrze wydarzeń, brakuje żołnierzy rzymskich, świadków i uczestników 
zdarzeń, ale pozostały sylwetki dwóch centralnych postaci, a ich układ nie 
budzi wątpliwości co do wzajemnych ich relacji — nie można ich nazwać 
partnerskimi; jest też strój wojenny cesarza, który sugeruje, że rozstrzygnię-
cie nastąpiło we wcześniejszej bitwie bądź w wojnie. Clementia imperatoris jest 
więc efektem walki. Jest również wynikiem przyjęcia odpowiedniej postawy 
przez nieprzyjaciół. Ich gesty wyciągania rąk lub podnoszenia tarczy mogą 
być traktowane jako submissio i prośba o łaskę. A warunkiem koniecznym 
jej pozyskania jest poddanie się woli zwycięzcy. W przesłaniu propagandy 
cesarskiej dwie idee: victoria i clementia, dotyczące stosunków Rzymu z są-
siadami, wiążą się, ale ogniwem pośrednim między zwycięstwem a łaską 
daną zwyciężonym jest ich hołd złożony zwycięzcy. Zastanawia rzadkość 
odwoływania się do takiego motywu w propagandzie imperialnej i wyjąt-
kowe w mennictwie Marka Aureliusza dopełnienie sceny podporządkowa-
nia się barbarzyńcy mocy rzymskiej legendą wprost wyjaśniającą ów kon-
cept. Przecież, jak wynika z innych źródeł, i innym władcom zdarzały się 
podobne akty clementia wobec przeciwników jako wyraz i przejaw pragma-
tyzmu politycznego237, a i w sztuce ówczesnej motyw ten szerzej wykorzy-
stywano (il. 22)238. W portrecie cesarza Lucjusza Werusa, współrządcy Mar-
ka Aureliusza, Fronton uwypukla tę jego zaletę, pisząc: „Iustitiae quoque et 
clementiae fama apud barbaros sancta de Lucio”239. W innych wszak przy-
padkach niż opisane, dotyczące Trajana i Marka Aureliusza, podobne ujęcia 
w wyobrażeniach monetarnych barbarzyńców korzących się przed Rzymia-
ninem — wobec braku materiału do porównań w literaturze antycznej lub 
monumentalnej sztuce ówczesnej — muszą być traktowane jako ostentacyj-
ne okazywanie wyższości zwycięzcy i skutek klęski wojennej jego przeciw-
ników, podobnie jak miało to miejsce w zabytkach sztuki obcej, na przykład 

 237 W przypadku Hadriana taki wydźwięk miało uwolnienie córki króla Partów, pojmanej 
przez Trajana — HA H 13, 8; PERA 1980, s. 241; w przypadku Trajana zaś postępowanie wo-
bec siostry Decebala — CASS. DIO LXVIII 9, 4; por. scenę XXX na kolumnie — CICHORIUS 1927, 1, 
s. 143—145, Taf. XXII; VULPE 1966, s. 75—96; COULSTON 2003, s. 410. Także król armeński Parta-
mazyrys bezskutecznie szukał clementia u Trajana — CASS. DIO LXVIII 19, 2—20, 4; FRO., princ.
hist. 18; EUTR. VIII 3, 1; ARR., Parth. fr. 40; por. POIGNAULT 1999, s. 245—246. 
 238 Temat clementia odnajdywany jest w dobie Antoninów w dekoracji sarkofagów. Prezento-
wano w niej sceny przyjmowania hołdu wrogów, co dawało okazję do podkreślenia clementia 
imperatoris wobec pokonanych; przykładem wieko sarkofagu z Portonaccio — por. FERRIS 2000, 
s. 107—111; BARDEN DOWLING 2006, s. 262—269. R. BRILLIANT (1963, s. 152) podaje przykład relie-
fu, w którym barbarzyńca klęczy przed Antoninem Piusem. W scenie na wieku sarkofagu Lu-
dovisi (III w.) temat clementia dostrzegają: BRILLIANT 1963, s. 191—192; HANNESTAD 1986, s. 290—
293; FERRIS 2000, s. 126—127.
 239 FRO., princ.hist. 18. Por. ARISTID., or. XXVII 38; w kwestii cnót Lucjusza Werusa w antycznej 
literaturze: POIGNAULT 1999, s. 243—251; QUET 2002, s. 95—116.
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symę Seneki Młodszego: „Seueritatem abditam, at clementiam in procinctu 
habeo”241, stosowano w praktyce, to w propagandzie monetarnej nie czynio-
no tego na szeroką skalę w określaniu postawy cesarzy wobec barbarzyń-
ców — w jej zakresie sformułowanym w drugiej jej części — a czas rządów 
Marka Aureliusza doprawdy stanowi w tym względzie wyjątek. 

Podobne znaczenie jak clementia mogła mieć indulgentia242. W interesu-
jącym mnie kontekście wspomnieć należy o aureusach Postumusa pocho-
dzących z przełomu lat 263/264, unikatowego typu INDVLG(entia) PIA PO-
STVMI AVG(usti), w którego ikonografii przed siedzącym na sella władcą, 
odzianym w togę, klęczy suplikant z wyciągniętymi rękoma (rys. 94)243. Jego 
postać ma tu znaczenie kluczowe, a problem tkwi w określeniu jej przyna-
leżności do świata rzymskiego albo do świata barbarzyńskiego. W literatu-
rze przedmiotu odnajdujemy obydwie interpretacje. Pierwszą z nich przyj-
muje R. Brilliant. Wiąże owo przedstawienie z narastającymi w III stuleciu 
tendencjami absolutystycznymi w ideologii władzy cesarskiej i widzi w ta-
kim ujęciu obraz prawdziwego absolutyzmu. Zwraca też uwagę na hierar-
chię przedstawionych osób, podkreśloną dysproporcją wielkości ich sylwetek 
oraz ich gestami244. Zbieżne z tą propozycją są twierdzenia N. Hannestada. 
Dostrzega on w sztuce oficjalnej tego okresu, to znaczy lat sześćdziesiątych 
III wieku, elementy heroizowania władców rzymskich i przydawania im pier-
wiastków boskich, niejako przetwarzanie czy nawiązywanie do tradycji mo-
narchii hellenistycznych. Słusznie odnajduje takie ślady w przedstawieniach 
monetarnych. W konkretnym przypadku aureusów Postumusa zauważa nie-
codzienne, rzadkie w tej epoce, ale typowe dla epoki późniejszej, ujęcie en 
face portretu cesarza na awersie. W opisie ikonografii rewersu omawianych 
monet natomiast definiuje klęczącą postać jako „obywatela”, Postumusa zaś 
— jako władcę „tronującego”245. Obaj badacze sytuują analizę treści monet 
w kontekście rozwoju idei monarchicznej w Imperium Romanum. W tym 

 240 HANNESTAD 1986, s. 290. Zob. reliefy z Biszapur: Szapur I konno, stoi Walerian I, twarzą do 
ziemi leży Gordian III, klęczy Filip Arab; z Naksz-e-Rustam: Szapur I konno, Walerian I stoi, 
Filip Arab klęczy jako błagalnik. Zob. interpretacje: MACDERMOT 1954, s. 75—80; BRILLIANT 1963, 
s. 194; GAGÉ 1965, s. 355—388; STOLTE 1971, s. 157—162; GÖBL 1974, s. 11—31; BALL 2000, s. 118—
121. Por. w opisie nieszczęść więzionego Waleriana I: LACT., mort.pers. V 3: „Nam rex Persarum 
Sapor, is qui eum ceperat, si quando liberavit aut vehiculum ascensdere aut equum, inclinare 
sibi Romanum iubebat ac terga praebere et imposito pede super dorsum eius illud esse verum 
dicebat exprobrans ei cum risu, non quod in tabulis aut parietibus Romani pingerent”; E.de Caes. 
32, 6: „[…] rex eiusdem provinciae incurvato eo pedem cervicibus eius imponens equum con-
scendere solitus erat”.
 241 SEN., clem., prooem. I 1, 4.
 242 AXTELL 1987, s. 35—36; por. KLEINFELLER 1916, kol. 1378—1380; COTTON 1984, s. 245—266.
 243 RIC 5/2, Post., nr 276—277; SCHULTE, Post., nr 91—96 i s. 35—36. Zob. COHEN 6, Post., 
nr 145: „un captif à genoux, suppliant”. Por. monety Wiktoryna, z hasłem indulgentia Augusti, 
w ikonografii cesarz i klęcząca Galia (?) — RIC 5/2, Vict., nr 8; SCHULTE, Vict., nr 18.
 244 BRILLIANT 1963, s. 191.
 245 HANNESTAD 1986, s. 295—296.
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sensie byłoby to więc bardzo odważne i prekursorskie ujęcie cesarza rzym-
skiego, przed którym klęczałby, oddając mu hołd, jego „poddany”. Jak wy-
nika ze świadectw autorów antycznych, różne formy oddawania czci wład-
com świat rzymski znał246, ale dotąd nie zdecydowano się w wyobrażeniach 
w mennictwie imperialnym na podobne prezentacje wyższości panującego 
wobec jego podwładnych. Zgoła inny wymiar miały przecież sceny na mo-
netach z grupy restitutio, w których to personifikacja „prowincji” klęczała 
przed cesarzem. Co więcej, w propagandzie Postumusa eksponowano jego 
przywiązanie do republikańskich tradycji. Na przykład — co tyczy sfery ha-
seł monetarnych — zamieszczano na monetach tytuły i godności rzymskiego 
imperatora o republikańskim rodowodzie, a także formułę senatus consulto, 
w zakresie natomiast ikonografii przedstawiano władcę w tradycyjnej sce-
nie processus consularis albo civili habitu, czyli w todze, albo też jako ofiarni-
ka przy ołtarzu247. Z tym manifestowaniem poszanowania tradycji pozosta-
wałoby w sprzeczności lansowanie nowinek ideologicznych, tak radykalnie 
wyrażających monarchiczny ideał władzy. Z kolei Helena Sztajerman wybie-
ra możliwość drugą, czyli identyfikuje suplikanta z barbarzyńcą. Powołując 
się na analogiczne — w jej opinii — znaczenie treści monet clementia Augu-
sti, już tu omówionych, sądzi, iż pretekstem do powstania tych monet Po-
stumusa było wykorzystanie przezeń jeńców barbarzyńskich jako własnych 
żołnierzy bądź osadzenie ich w ziemi galijskiej w celu pozyskania właści-
cieli ziemskich i przywrócenia pomyślności kraju248. Pomysł ten wszak pod-
daje krytyce T. Kotula, wykazując, że nie są znane takie inicjatywy Postu-
musa249. Jeszcze inną, ale bardzo mało przejrzystą próbę wyjaśnienia sensu 
wyobrażenia monetarnego podejmuje Mireille Corbier250. Wychodząc od tra-
dycyjnego sensu idei indulgentia i traktując uroczystości quinquennalia jako 
pretekst do wyemitowania omawianych monet Postumusa, podaje także 
pierwowzory układu owych dwóch postaci we wcześniejszym mennictwie. 
Z propozycji tej badaczki wynika, że dla owego błagalnika modelem miały-
by być figury występujące obok Pax lub cesarza na monetach Trajana, czy-
li barbarzyńca, albo mała postać pokazana obok Wenus felix na monetach 
Saloniny, czyli Kupido, ale poza powstałym melanżem różnorodnych zna-
czeń nie naprowadza to na sensowną identyfikację owej sylwetki. Nie można 
tej kwestii kategorycznie rozstrzygnąć. Niemniej nie jest wykluczone, że to 

 246 Zob. przykłady: PLIN., paneg. 24, 2; SUET., Cal. 22, 2; TAC., ann. XI 30, 1; XV 71, 1; TAC., hist. 
II 46, 2; IV 81, 1; HDN. III 11, 8; HA AS 18, 3; HA Max. 28, 7; HA Q 9, 3. Por. szerzej: GAGÉ 1936a, 
s. 332—333; ALFÖLDI 1980a, s. 53—58; KOLB 2001, s. 38—40.
 247 RIC 5/2, Post., nr 4; SCHULTE, Post., nr 39a; por. BASTIEN 1996, s. 24.
 248 SZTAJERMAN 1960, s. 439—440.
 249 KOTULA 1987b, s. 361. Znane są natomiast takie praktyki np. Probusa: HA Pr. 18, 1—3; ZOS. 
I 71, 1—5; SALAMON 1971b, s. 95—103; PASCHOUD 2001b, s. 128—131; podobne — także Klaudiu-
sza II Gockiego: HA Cl. 9, 4—5; ZOS. I 63, 3. Por. MAC MULLEN 1963, s. 552—561; BARBERO 2006, 
s. 59—62.
 250 CORBIER 1992, s. 109—111.
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strony, podobnie jak na wcześniej wskazanych monetach z grupy clementia. 
Byłoby to, owszem, jedyne takie rozwinięcie sensu idei indulgentia Augusti 
w mennictwie omawianych epok. W dobie kryzysu III wieku, a zwłaszcza 
w jego ostatniej fazie, nie byłoby to bynajmniej odosobnioną innowacją pro-
pagandową. Natrafić można również na odnoszące się do innych tematów 
rozwiązania, o czym także w dalszej części opracowania, których istota po-
legała na wyrażeniu nowych treści ideologicznych na przykład za pomocą 
osadzenia wyobrażenia monetarnego w sferze militarnych skojarzeń251 albo 
przez czynienie odniesień do świata zewnętrznego.

Kolejną z grupy virtutes cesarskich, łączonych z ideą cesarza władcy 
świata w wyniku zamieszczenia w ikonografii monet motywu barbarzyńcy, 
jest felicitas Augusti. Symbolizuje ona takie wartości, jak bogactwo, urodzaj-
ność i pomyślność, będące darem bogów, ale ma również związek z ideą 
zwycięstwa militarnego252.

Za rządów Antoninów takie połączenie obu tych idei — felicitas i victo-
ria — zasygnalizowano w mennictwie Trajana. Są to sesterce typu S(enatus) 
P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCIPI S(enatus) C(onsulto), przed-
stawiające uosobioną Felicitas, z kaduceuszem w ręce, obok klęczącego jeń-
ca dackiego253. Z kolei treściami jego aureusów i sesterców typu VIRTVTI ET 
FELICITATI (Senatus Consulto), z przedstawieniem Virtus stojącej, z włócz-
nią i parazonium, naprzeciw Felicitas z kaduceuszem i rogiem obfitości254, 
demonstrowano zbliżenie felicitas i virtus, sił zewnętrznych i wewnętrznej 
mocy imperatora, który dzięki nim jest władcą wielkim, także zwycięskim. 
Z kolei w propagandzie Kommodusa rewersy brązowych medalionów po-
kazywały współdziałanie bogini Wiktorii i Felicitas, patronujących rządom 
cesarza aprobowanego także przez Romę255. Taka sama scena w propagan-
dzie Tacyta i Probusa, cesarzy trzeciowiecznych, służyła lansowaniu hasła 
temporum felicitas256.

Proces jednoczesnego odzwierciedlania idei victoria i felicitas pogłębił 
się wszelako właśnie dopiero w III wieku257. Sygnalizowały to interesujące 

 251 RIC 5/2, Car., nr 130: aureusy głoszące ideę indulgentia Augusti, w ikonografii: Victoria.
 252 GAGÉ 1933b, s. 23. Zob. ogólnie np. STEUDING 1884—1890, kol. 1473—1475; ERKELL 1952, 
s. 43—129; COMBÈS 1966, s. 208—222, 409—424; WAGENVOORT 1980, s. 59—83; AXTELL 1987, s. 29—
30; WISTRAND 1987; IDOATE GARCIA 2000, s. 5—14.
 253 RIC 2, Tr., nr 499; STRACK 1, nr 104—105.
 254 RIC 2, Tr., nr 268; STRACK 1, nr 217a, 440. Por. wyobrażenie postaci z włócznią i rogiem 
obfitości, na dupondiusach i asach Hadriana, typu S C, to Virtus: STRACK 2, nr 833; lub Felicitas: 
STORCH 1973, s. 97, przypis 13.
 255 P M TR P XV IMP VIII COS VI P P, P M TR P XVI IMP VIII COS VI P P — GNECCHI 2, Comm., 
nr 102, 108—109; SZAIVERT, nr 1142; DRESSEL 1973, s. 153—154, nr 85; KAISER-RAISS 1980, tab. 24, 
nr 3, 5.
 256 Emisje Tacyta: GNECCHI 2, Tac., nr 9; ESTIOT 1999b, s. 342, pl. 13h; EADEM 2004, s. 312 i pl. 90, 
nr 339; oraz Probusa: GNECCHI 2, Pr., nr 42; PINK 1955, nr 35; DRESSEL 1973, s. 282—284, nr 173.
 257 STORCH 1973, s. 99.
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treści brązowych medalionów Gordiana III, które nosiły legendę FELICITAS 
AVPVSTI (sic!), z wyobrażeniem okrętu wojennego z napisem VICT(oria) GOR-
DIANI258. Niemniej ten swoisty paradoks, iż felicitas nastanie w drodze wo-
jen, demonstrują przede wszystkim wyobrażenia monetarne skumulowane 
w mennictwie władców rządzących w czasie nasilenia zjawisk kryzysowych. 
Brązowe medaliony Waleriana I, typu FELICITAS TEMPORVM IIII ET III CO(n)
S(ule)S, przedstawiają Wiktorię, która „koronuje” władców, jadą oni w kwa-
drydze, towarzyszą im kroczące obok dwie zbrojne postacie: Mars, Virtus 
lub Roma (rys. 78)259. Denary Galliena i Saloniny, podejmując ideę felicitas, 
w ikonografii pokazują pośród sylwetek cesarzowej i jej potomstwa właśnie 
boginię Zwycięstwa260. Aureusy i złote medaliony współczesnego im Postu-
musa na rewersach swych ukazywały popiersia bogini Wiktorii obok perso-
nifikowanej Felicitas261. Co istotniejsze, w mennictwie tego władcy program 
ikonograficzny wiąże temat felicitas Augusti z motywem barbarzyńcy. Jego 
sesterce bowiem przedstawiają tropaeum i jeńców siedzących pod nim, pod-
czas gdy legenda głosi hasło FELICITAS AVG(usti) S(enatus) C(onsulto); jest to 
powtórzenie znanego w mennictwie wcześniejszym modelu graficznego, ale 
nowatorskie połączenie go z ową legendą262. Inne brązy ukazują łuk tryum-
falny zwieńczony tropajonem, u jego podnóża — jeńców, łuk dekorowany 
jest gałązkami palmowymi i zdobieniami w kształcie litery T, na architrawie 
wyryty jest napis FELICITAS, w odcinku monety: AVG(usti) (rys. 92)263. Dotąd 
nie było w mennictwie cesarskim takiego połączenia łuku tryumfalnego z tro-
paeum — to bowiem nigdy nie zajmowało na łuku miejsca centralnego; nie 
było też regułą pokazywanie pod nim jeńców264. Z tego właśnie względu 
również to wyobrażenie należy uznać za innowacyjne. Oba przedstawienia 
powstały w dwu mennicach, w Kolonii i Trewirze (?), pracujących na rzecz 
Postumusa, a emisję sesterców powtórzono dwukrotnie: w początkowej fazie 
jego rządów w 260 roku oraz w ostatniej, obejmującej lata 266—269. Zwróco-
no już uwagę w literaturze na ważne znaczenie idei felicitas w propagandzie 
Postumusa. M. Christol wiąże jej obecność w jego mennictwie z uzasadnia-

 258 GNECCHI 2, Gord., nr 17.
 259 GÖBL 2000, nr 291; GNECCHI 2, Val. I, nr 3.
 260 [Felici]TATIS — RIC 5/1, Gall. and Salonina, SR, nr 6.
 261 RIC 5/2, Post., nr 254, 267—268; GNECCHI 1, Post., s. 8, nr 1; SCHULTE, Post., nr 108—111; 
LEFEVRE 1959, s. 364; BASTIEN 1967, s. 69; HOLLARD 1994a, s. 922—923, nr 1; DUPONT 1997, s. 90. 
Interesujące jest też przedstawienie zbrojnego władcy na monetach głoszących ideę saeculi fru-
gifero — RIC 5/2, Post., nr 83, 325; SCHULZKI, Post., nr 77.
 262 RIC 5/2, Post., nr 120; BASTIEN 1967, nr 12—14, 211. O prototypach rysunku na monetach 
Galliena, z Kolonii, typu GERMANICVS MAX V, zob. BASTIEN 1967, s. 66.
 263 RIC 5/2, Post., nr 118—119, 119a (FILICITA), 195; BASTIEN 1967, nr 142, 156, 165, 207, 222, 
236, 238. Por. HOLLARD 1997a, s. 71—75.
 264 Inne obrazy łuków tryumfalnych: arcus Drusi — RIC 12, Claudius, nr 69—72, 98, 114; ar-
cus Claudii de Britannis — RIC 12, Claudius, nr 30, 33—34, 44—45; arcus Traiani — RIC 2, Tr., 
nr 572—574; arcus Severi — RIC 4/1, Sept. Sev., nr 259, 764; RIC 4/1, Carac., nr 87A, 212A, 419. 
Por. KÜNZL 1988, s. 45—64, zwłaszcza s. 53; HILL 1989, s. 49—55; GROS 1996, s. 57—75.



224

G
en

ti
um

 v
ic

to
r 

or
bi

sq
ue

 p
os

se
ss

or
… niem ideologicznym praw do władzy imperialnej i wykazuje różnorodność 

nawiązań do niej oraz narastanie ich w czasie trwania jego rządów. W tym 
przypadku zwraca uwagę dwukrotne powtórzenie owych nowatorskich pre-
zentacji. Wyobrażenia zarówno na monetach z początku rządów, jak i na 
emisjach z okresu późniejszego zawierają aluzje do walk z Germanami ata-
kującymi włości Postumusa. Jego walki z nimi są gwarancją zapanowania 
felicitas — dla niego samego i dla jego poddanych. Felicitas zachowuje swój 
pierwotny sens i związek z ideą powrotu złotego wieku, ale prologiem do 
jej realizowania są militarne zwycięstwa cesarza, jedynie one mogą zapew-
nić dobrodziejstwa pokoju. Podkreślają to motywy tropaeum, barbarzyńców 
i łuku tryumfalnego w ikonografii monet. Ich przesłanie mogło też — jak 
suponuje M. Christol — być kierowane ku barbarzyńskim przeciwnikom; to 
tych, a nie Rzymian, ogarnie metus hostilis265. Taki bowiem był sens stawiania 
tropajonów na ziemi obcej albo na krańcach rzymskiego państwa, ich sym-
bolika wskazywała wyższość armii rzymskiej i moc Imperium. Praktyki ta-
kie wzmiankowane są w literaturze antycznej266. Z działań podejmowanych 
w złotym wieku Antoninów lub w okresie kryzysu III wieku wspomnieć na-
leży o tych dotyczących Trajana. Nakazał on — jak wiadomo — wystawienie 
monumentalnego tropaeum na ziemiach prowincji Mezji Dolnej, w pobliżu 
miejsca stoczenia wielkiej bitwy, która przesądziła o pomyślnym dla Rzy-
mian finale pierwszej wojny dackiej267. Kazał również postawić swą statuę 
w najdalszym miejscu, do którego dotarł w czasie swej wyprawy wschod-
niej268. Wzniesienie pomnika zwycięzcy na rubieżach świata miało świadczyć, 
a zarazem przypominać obcym o wielkości władcy rzymskiego.

 265 CHRISTOL 1987, s. 105—116, zwłaszcza s. 108.
 266 Zob. CIC., inv. I 69: „[…] ut ii qui uicissent tropaeum aliquod in finibus statuerent”; Pa-
neg.Lat. XI (3) 5, 3: „[…] taceo trophaea Germanica in media defixa barbaria”. Por. np. o Dru-
zusie, który w 9 r. p.n.e. w miejscu, do którego dotarł najdalej na wschód (CASS. DIO LV 1), 
„Marcomannorum spoliis et insignibus quendam editum tumulum in tropaei modum excoluit” 
(FLOR. II 30, 23); również na pograniczu na brzegu Renu sytuowane były tumulus Druzusa i ia-
nus zwieńczony statuą wodza, wystawiony dla Germanika, przy nich Galowie i Germanowie 
zza rzeki składać mieli ofiary — Tab.Siar. fr. I 26—32; por. TAC., ann. II 83, 2; w 16 r. Germa-
nik, upamiętniając zwycięstwo, „congeriem armorum struxit” — TAC., ann. II 22, 1; por. w kon-
tekście jego wcześniejszego sukcesu o stosie, który wojsko „in modum tropaeorum arma subs-
criptis victarum gentium nominibus imposuit” — TAC., ann. II 18, 2; z kolei na polu bitwy Kw. 
Fabiusz Maksymus w 121 r. p.n.e. wzniósł „saxeas erexere turres et desuper exornata armis ho-
stilibus tropaea” — FLOR. I 37, 6; por. STRABO IV 1, 11; tropajony Sulli wystawione po zwycię-
stwie w 85 r. p.n.e.: PAUS. IX 40, 7; PLU., fort.Roman. 4, 318D; tropajony Pompejusza postawio-
ne po zakończeniu wojny hiszpańskiej w 72 r. p.n.e.: PLIN., nat. III 18; XXXVII 15; SALL., hist. III 
89M; SERV., Aen. XI 6; STRABO IV 1, 3. Szerzej o stawianych na polu bitwy pomnikach, których 
głównym motywem było tropaeum, i o tropajonach „polowych” por. GANSINIEC 1955, s. 118—124. 
 267 CASS. DIO LXVIII 8, 2; VULPE 1963, s. 49—64; IDEM 1964, s. 205—232; BORDENACHE 1965, 
s. 216—217. Por. PICARD 1957, s. 395; ROSSI 1971b, s. 55—59; ALEXANDRESCU-VIANU 1979, s. 124—
125; FLORESCU 1998, s. 148—155; w kwestii bitwy: CIZEK 1983, s. 303—304; AMIOTTI 1990, s. 207—
211; szerzej o zabytku z Adamklissi: BARADEZ 1968, s. 201—213; FLORESCU [b.r.w.].
 268 IORD., Rom. 268; IOH. EPH. VI 23; w postaci aluzji: Epigr. 72. Por. IRMSCHER 1966, s. 1749—
1756; OLAJOS 1981, s. 379—383. 
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Wyobrażenia na sestercach Postumusa zawierają aż dwa architekto-
niczne symbole zwycięstwa: tropaeum oraz arcus. Monumenty takie wybu-
dowane dla lub przez Postumusa nie są atoli znane. Wprawdzie odnośnie 
do tropajonów ukazywanych w mennictwie G.Ch. Picard sądzi, że niemal 
zawsze przypominały one realne pomniki, ale dopuszcza też myśl, iż mógł 
istnieć pewien wzorzec w postaci pomnika na Kapitolu w Rzymie, i argu-
mentuje swe przypuszczenie faktem, że w mennictwie Sewera Aleksandra 
utrwalono model Wiktorii wieńczącej tropaeum269. Z kolei łuk tryumfalny na 
monetach Postumusa byłby — według badaczy — albo obrazem prowizo-
rycznej, skądinąd nieznanej, budowli wzniesionej dla Postumusa (w Kolo-
nii?, w Trewirze?)270, albo wyobrażeniem monumentu Septymiusza Sewera, 
który wybudowano w Rzymie271. Wobec milczenia źródeł archeologicznych, 
a ze względu na chronologię monet Postumusa — emisja pierwsza bardzo 
wczesna, może powstała na okoliczność adventus władcy, powtórzenie mo-
tywów po kilku latach miało prawdopodobnie związek z quinquennalia i ze 
świętowaniem zwycięstw nad Germanami — założyć można, że w tym przy-
padku chodzi nie tyle o transpozycję w propagandzie budowli realnie istnie-
jących, ile o wykorzystanie ogólnego ideologicznego znaczenia takich pomni-
ków. Pokazane na monetach tropaea i łuk tryumfalny, dopełnione sylwetkami 
jeńców, są w mniejszym stopniu symbolem konkretnej wiktorii, ale jak wy-
kazano, są przede wszystkim znakiem wiążącym czyny wojenne i zwycię-
stwa militarne Postumusa z ideą felicitas, jako jej warunkiem koniecznym, 
oraz przesłaniem przestrogi kierowanej do jego wrogów.

 269 PICARD 1957, s. 473—474. Zauważa, że słabym argumentem są wzmianki o tropaeum we 
fragmentach HA dotyczących wojny wschodniej Sewera Aleksandra (HA AS 56, 9) oraz wynie-
sienia Balbina, Pupiena i Gordiana III w atmosferze walki z Maksyminem Trakiem (HA Max. 
26, 6). W pierwszym wypadku „le mot tropaea y soit employé au figuré, selon un usage courant 
au IVe siècle, comme simple doublet de victoriae”; w drugim natomiast walka z „Trakiem” zy-
skuje oprawę ideologiczną podobną jak walka z barbarzyńcami. Warto zauważyć, że pojęcie to 
bardzo rzadko występuje w owym źródle, C. LESSING (1964, s. 679, s.v. trop(h)aeum) podaje po-
nadto tylko HA V 8, 9. Zob. też GANSINIEC 1955, s. 114—115. Badaczka pisze (o czasach Repub-
liki), że „tropajon i przynależną broń składano na Kapitolu przed frontonem świątyni Jowisza 
w olbrzymi stos, nad którym wznosiło się złote tropajon. Całość nazywano od wyrazu greckie-
go tropaea. Co roku w dzień 21 kwietnia, pierwszy dzień święta Pariliów, obchodzono pamięć 
zwycięstwa uroczystą ofiarą przy tym tropajonie”; ibidem, s. 118: po odbytym tryumfie cen-
niejsze dekoracje, może też tropajony składano do skarbca lub stawiano na Kapitolu, tropajony 
tryumfalne stawały się więc kapitolińskimi, stojącymi przed świątynią Jowisza; por. np. o ich 
wystawieniu za rządów Nerona TAC., ann. XV 18, 1: „At Romae tropaea de Parthis arcusque 
medio Capitolini montis sistebantur, decreta ab senatu integro adhuc bello neque tum omissa, 
dum adspectui consulitur spreta conscientia”.
 270 G. ELMER (1941, s. 33) sądził, że Postumus zamierzał wznieść łuk w 260 r., ale powstanie 
monet z tym wyobrażeniem, tak rychłe po wyniesieniu do władzy, każe ten pogląd zmodyfi-
kować. C. FOSS (1990, s. 231) wiąże te monety z tryumfalnym wejściem do Kolonii i wzniesie-
niem tu łuku. Por. BASTIEN 1967, s. 83: „On ne peut croire ici à un édifice définitif”.
 271 HOLLARD 1997a, s. 72—74.
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Przedstawione wyobrażenia, lansowane w mennictwie cesarskim, nale-
żą do ideologii imperialnej, która głosiła, że rzymski władca musi być wal-
czącym i zwycięskim wojownikiem, zdolnym do przewodzenia państwu. 
Miał on — jak pisze J. Gagé — monopolistyczny przywilej pozostawania 
zwycięzcą jedynym i wiecznym272. Weryfikacją pozycji władcy były boskie 
virtutes cesarskie, dane mu przez bogów. Pryncypia owe w obu epokach, to 
znaczy w pryncypacie Antoninów i w pięćdziesięcioleciu 235—284, pozo-
stawały identyczne. Wyznaczają zatem wspólną podstawę wnioskowania 
o przymiotach cesarza, zwycięskiego pana świata, we właściwej im propa-
gandzie. Ten jego wizerunek, osadzony — dzięki obecności w ikonografii 
monet motywu wroga, jeńca, hołdownika lub co najmniej symbolu zwycię-
stwa nad obcymi — w kategoriach relacji z mieszkańcami świata zewnętrz-
nego, określało w legendach zaledwie kilka cech mających status cnót cesar-
skich (por. tab. 8), w propagandzie monetarnej lansowanych z natężeniem 
różnym. Ubarwiały go obrazy, w których, adaptując motyw barbarzyńcy lub 
symbole zwycięstwa militarnego, w różnych kombinacjach manifestowano 
moc zwycięską i dokonania wojenne Rzymianina tryumfującego nad barba-
rzyńcami. Ogląd generalny mógłby prowadzić do wniosku, że portret cesa-
rza zwycięzcy w złotym wieku Antoninów i w latach kryzysu III wieku jest 
budowany za pomocą podobnych, jeśli nie takich samych tematów cząstko-
wych oraz środków, a w efekcie prowadzić do konkluzji, że wizerunek ten 
ujawnia znaczne podobieństwo w obu epokach. Impresja taka byłaby wszak 
mylna. Wrażenie identyczności bowiem zanika po wnikliwszym oglądzie.

T a b e l a  8
Virtutes i motyw barbarzyńcy (lub jego substytut) w mennictwie złotego wieku Antoninów 

i doby kryzysu III wieku

Złoty wiek Antoninów Kryzys III wieku

96—117 117—161 161—192 235—249 249—268/269 268—284

clementia*
felicitas*
victoria*
virtus*

victoria Au-
gusti

virtus Augu-
sti

clementia Augusti
victoria Augusti
virtus Augusti

victoria Au-
gusti

virtus Augu-
sti

felicitas Augusti
indulgentia Augusti (?)
victoria Augusti
virtus Augusti

victoria Au-
gusti

virtus Augu-
sti

* Aluzję do cnoty cesarskiej zawiera ikonografia.

Wskazane w partii wstępnej niniejszej części rozprawy sposoby kodo-
wania treści, będące artykulacją graficzną cnót cesarskich, tych obecnych 
w owym portrecie w wybranym, zasadniczym dla wiodącego tematu, ich 

 272 GAGÉ 1933b, s. 2.
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aspekcie, przyporządkować można trzem głównym modelom ikonograficz-
nym. Są to:
— model dynamiczny: pokazuje walkę Rzymianina, któremu niekiedy to-

warzyszy wspierający go Mars/Virtus albo bogini Wiktoria, bądź obra-
zuje jakiś jego czyn heroiczny, pozostający w symbolicznym związku 
z wojną;

— model statyczny: pokazuje Rzymianina stojącego nad pokonanym prze-
ciwnikiem lub obok tropaeum albo jadącego w pochodzie zwycięstwa 
w obecności jeńców; czasem akcentem dodatkowym jest tropaeum oraz 
Wiktoria; może to być również motyw inwestytury władcy dokonywa-
nej przez bogów w obecności jeńców albo scena nagradzania zwycięz-
cy przez Wiktorię, także w obecności Virtus;

— model metaforyczny: Rzymianin w ikonografii jest nieobecny; jego zwy-
cięską walkę przypominają jeńcy pod tropaeum oraz jeńcy u stóp bogów 
rzymskich, albo też Virtus lub Wiktoria z trofeum bądź Virtus i Wikto-
ria obok tropajonu.
Każdy z tych modeli odnaleźć można w obu epokach, w ich propagan-

dzie traktowanej globalnie. Pod względem bowiem ikonograficznych mode-
li propaganda imperialna wykazuje wiele cech stałych i wspólnych. Chociaż 
— trzeba to podkreślić — w mennictwie w latach kryzysu III wieku więcej 
jest niż w wieku Antoninów oryginalnych i niespotykanych wcześniej po-
mysłów ikonograficznych.

Dla obu epok charakterystyczne są momenty nasilenia przedstawiania 
w propagandzie monetarnej takich obrazów, ale także ich absencji. W wie-
ku Antoninów owe prezentacje graficzne, ilustrujące hasła namonetne, któ-
re wprost określają jakąś z cnót cesarskich, są nieobecne w mennictwie Ner-
wy, Antonina Piusa, rzadkie w mennictwie Hadriana. Przypadają natomiast 
na czas rządów Trajana, Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa, a ich tłem są 
wojny zewnętrzne. Inny będzie już ich kontekst w przypadku Kommodu-
sa, kiedy silniej niż w latach uprzednich zaznaczy się dążność do wydźwig-
nięcia ideologicznego znaczenia zwycięskiego władcy rzymskiego. Z kolei 
w pięćdziesięcioleciu kryzysu modele takie rzadkie były w pierwszej fazie 
okresu, nie ma ich na przykład w mennictwie Gordianów Afrykańskich, 
Balbina i Pupiena, Trajana Decjusza, Treboniana Galla, acz wystąpiły wów-
czas — w związku z prowadzonymi wojnami z barbarzyńcami — w men-
nictwie Maksymina Traka i Gordiana III. Powracają potem niemal masowo, 
począwszy od lat rządów Waleriana I i Galliena, i są obecne w mennictwie 
prawie każdego z władców aż do końca epoki kryzysu III wieku. W tym 
czasie — wypada przyjąć — źródłem takich nawiązań były zarówno woj-
ny, jak i praktyki wynikające z ideologii władzy imperialnej, w której właś-
nie wtedy realizowano w stopniu wcześniej nieznanym program lansowa-
nia cnót wojennych władcy rzymskiego. 

Inaczej wszak przedstawia się dla obu epok kwestia powiązania takich 
modeli ikonograficznych z poszczególnymi virtutes Augusti, budującymi 

15*
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przecież popularne w mennictwie imperialnym. W złotym wieku Antoni-
nów nie są one w ogromnej większości wypadków konkretnej cnocie cesar-
skiej przypisane; towarzyszą napisom przekazującym inne treści, niekiedy 
pozostającym w sferze militarnych odniesień, często jednak mało wyrazi-
stym legendom zawierającym dane o cesarskim cursus honorum. Tak przede 
wszystkim virtus, chociaż nie została wprost wyartykułowana w legendach 
jako cnota cesarska, wielokrotnie tkwi w głębszych — bądź po prostu innych 
— pokładach skojarzeń jako ten walor, który wyłania się z działań władcy 
zobrazowanych symbolicznie w ikonografii monetarnej; rozwiązania właś-
ciwe na przykład mennictwu Trajana są tego dobitną ilustracją. Inaczej było 
w latach kryzysu III wieku. Zazwyczaj wskazane wcześniej modele ikono-
graficzne występują obok legend monetarnych nazywających bezpośrednio 
daną cnotę cesarską. Tu już mniej jest owych wątpliwości odnośnie nie tyle 
do istoty sensu ikonografii, ta wszak pozostaje przeważnie jasna, ile do jej 
związku z ową cnotą. Na monetach victoria Augusti, a zwłaszcza virtus Au-
gusti zyskują takie wyjaśnienia graficzne, które — w skali całego pięćdzie-
sięciolecia 235—284 — eksponują ten przede wszystkim wojenno-zwycięski 
wymiar obu wartości. Dywergencja owa między propagandą Antoninów 
a tą z lat kryzysu III wieku wynika z faktu, że virtutes cesarskie sytuowano 
w wielu płaszczyznach, sfera militarna była przecież tylko „możliwością”. 
Przypomnijmy tu uwagę o mnogości virtutes wykształconych już w dobie 
rządów Antoninów. Zaprawdę tylko nieliczne z nich ilustrowano za pomocą 
rozwiązań przenoszących je wprost w dziedzinę relacji Rzymian z obcymi, 
przez zauważanie bądź akcentowanie wyższości Rzymian nad mieszkańca-
mi świata pozarzymskiego osiągniętej na ogół w walce. Zwłaszcza bowiem 
w propagandzie Antoninów virtutes nie miały li tylko wojennego charakteru, 
takie zawężenie i pomniejszenie potencjalnego bogactwa semantycznego cnót 
właściwe będzie wiekowi III, a argumentacja historyczna wystarczająco wy-
jaśnia taką ewolucję ich znaczenia. To przecież natężenie walk z barbarzyń-
cami i między pretendentami do władzy imperialnej w III stuleciu sprawi-
ło, że poszczególne wartości zyskiwały wymiar cnót realizowanych przede 
wszystkim w walce zbrojnej. Taką zmianę istoty cesarskich virtutes zauwa-
ża R.H. Storch, przy czym — wykazuje — fenomen ów miał zasięg szerszy, 
niemal powszechny, różne cnoty nabierały militarnego charakteru; ewolu-
cję tę odnosi do pietas, felicitas, salus, securitas, pax, czyli idei — wydawać by 
się mogło — kojarzonych z inną niż wojna domeną. Zmianę ową zauważyć 
można od schyłku II stulecia, a owo nowe, wyrazistsze, bardziej pogłębio-
ne, chociaż zawężone znaczenie określonych virtutes cesarskich charaktery-
styczne jest dla III stulecia273. Oczywiście, proceder ten dotyczył w równej 
mierze wskazanych tu cnót, zwłaszcza dwóch głównych: virtus i victoria, co 
ich asocjacja tradycyjna z dziedziną wojny ułatwiała, ale dotyczył także fe-

 273 STORCH 1973, s. 95—103.
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licitas. Podobnie jak w argumentacji R.H. Storcha, o wspomnianych zmia-
nach świadczy ikonografia monet propagujących owe cnoty. Charaktery-
styczne, że właśnie w III wieku zyskały ogromną popularność w mennictwie 
ich ikonograficzne wykładniki z motywem barbarzyńcy lub jego substytutu, 
wcześniej z nimi nie wiązane (virtus Augusti, felicitas Augusti) albo łączone 
rzadko (victoria Augusti). Gdyby propagandę idei cesarza zwycięskiego uję-
tą w pryzmacie virtutes Augusti wyobrazić sobie jako continuum, na którym 
można wyróżnić kolejne etapy jej rozwoju, propaganda Trajana stanowiła-
by ilustrację początkowego stadium, natomiast propaganda Numeriana od-
powiadałaby stanowi końcowemu. Poziomy pośrednie i osiąganie kolejnych 
faz określałyby przypadki propagandy Marka Aureliusza i Lucjusza Weru-
sa, Kommodusa — w złotym wieku Antoninów, oraz Gordiana III, Gallie-
na, Probusa — w dobie kryzysu III wieku. Oznaczałyby one różne poziomy 
ideologii władzy cesarskiej. Takie postawienie kwestii wyjaśnia dużą ska-
lę tak rozwijanego tematu cesarza zwycięskiego w mennictwie na przykład 
Floriana, władcy, którego okoliczności rządów w odniesieniu do płaszczy-
zny wojennej bynajmniej nie dostarczały argumentów do lansowania idei 
virtus czy victoria.

Spośród kilkudziesięciu virtutes Augusti, jakie proponowała tradycja 
rzymska, w sposób bezpośredni — w drodze skonfrontowania idei wyra-
żonej wprost w legendzie monetarnej z obrazem czyniącym równie jasne 
odniesienia do zwycięstwa nad obcymi i panowania nad nimi — w men-
nictwie Antoninów i władców okresu kryzysu III wieku wystąpiło jedynie 
kilka: victoria, virtus, felicitas i clementia, natomiast sprawa indugentia Augu-
sti nie jest tu jednoznaczna. Okazuje się, że w propagandzie lansowanej za 
pośrednictwem monet, a dotyczącej doprecyzowania i nazwania cech wład-
cy rzymskiego, ujawniających się i niezbędnych w konfrontacjach z innymi 
ludami, już wyrażonych w ikonografii, oferowały one, chociaż tak nielicz-
ne, kontekst wystarczający do „werbalnego” wyrażenia jego przymiotów. 
Wspólne więc dla propagandy owych dwóch epok pozostaje powściągli-
we w tym zakresie korzystanie z szerokiej gamy virtutes. Zresztą te z nich, 
które — w rozważanym zakresie — posłużyły tworzeniu wizerunku cesa-
rza zwycięskiego i dominującego w świecie, były — jak wynika z materiału 
ujętego w syntetycznych tablicach, które niegdyś skonstruował F. Gnecchi 
— o wiele bardziej popularne, niż wynikałoby to jedynie z przedstawione-
go tu materiału274. Tymczasem po uwzględnieniu kryterium ikonograficzne-
go, jakim zgodnie ze wstępnymi założeniami jest sylwetka barbarzyńcy bądź 

 274 GNECCHI 1978, tab. s. 29—35: virtus wystąpiła w mennictwie 5 władców z dynastii Anto-
ninów, 27 — rządzących w okresie kryzysu III wieku, odnośnie do idei victoria liczby te wyno-
szą odpowiednio 7 i 39; clementia — 3 i 6; felicitas — 6 i 26. Cytowana praca daje informacje tyl-
ko o szacunkowym nasileniu podejmowania owych wątków w propagandzie. Konkretniejsze 
dane liczbowe określające udział tematu virtus w propagandzie monetarnej w latach Wczesne-
go Cesarstwa zob.: NOREÑA 2001, s. 156, i w okresie kryzysu III wieku: HEKSTER, MANDERS 2006, 
s. 138—142; w odniesieniu do propagandy Aureliana: KLUCZEK 2007b, s. 321—332; oraz doty-
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zwycięską walkę z nimi, okazuje się, że tak definiowana virtus Augusti zna-
lazła odzwierciedlenie w mennictwie dwóch reprezentantów dynastii Anto-
ninów i piętnastu władców rządzących w pięćdziesięcioleciu 235—284; z ko-
lei victoria Augusti — w mennictwie trzech spośród Antoninów i trzynastu 
przedstawicieli okresu kryzysu III wieku; odnośnie do pozostałych dwóch 
(ewentualnie trzech) cnót takie ikonograficzne ich skonkretyzowanie w oma-
wianym kontekście cesarza zwycięskiego ograniczone jest do wyłącznie po-
jedynczych przypadków.

Podstawę wizerunku władcy zwycięskiego i zgłaszającego pretensje do 
zwierzchnictwa, nawet jedynie tytularnego, nad obcymi stanowią, zarówno 
w stuleciu Antoninów, jak i w okresie kryzysu III wieku, dwie cnoty: virtus 
i victoria. Selekcja tych właśnie wartości miała swe źródło w fakcie, że relacje 
z barbarzyńcami zauważane w propagandzie dotyczyły przede wszystkim 
płaszczyzny zbrojnych konfrontacji, a mit o wyższości i prymacie Rzymian 
musiał ukształtować taki obraz władcy rzymskiego; w tym ujęciu — stereo-
typowego Rzymianina, „wyposażonego” we wszystkie chlubne cnoty, które 
by tę hierarchię pozwoliły ustalić i utrzymać. Cesarz, którego portret propa-
gandowy jest — w omawianym jego wycinku — swoistą antytezą propagan-
dowego wizerunku barbarzyńcy (czyli negatywnego stereotypu barbarzyń-
cy), po prostu musiał być wojowniczy i zwycięski. Ten program pojęciowy 
był w gruncie rzeczy skromny, ale niezwykle trafny. Identyczny w obu epo-
kach, jeżeli chodzi o podstawowy sens, zyskał on różne odmiany i uszczegó-
łowienia w drodze rozwinięć ikonograficznych idei virtus Augusti oraz victo-
ria Augusti. To one, nie legendy monetarne, przydawały portretom cesarzy 
wyrazistszych konturów. Umieszczanie w mennictwie lat kryzysu III wieku 
w wyobrażeniach monetarnych innych bóstw aniżeli tylko Virtus lub Vic-
toria oraz łączenie ich z postacią cesarza, niekiedy w wielofiguralnych uję-
ciach alegorycznych, a także sygnalizowanie w bardziej ekspresyjny sposób 
niż uprzednio, w wieku Antoninów, kontekstu militarnego i zwycięskiego 
virtus Augusti, przede wszystkim dzięki pokazaniu sceny walki albo tryum-
fu nad wrogiem barbarzyńcą — wszystko to wywoływało owe odmienno-
ści w propagandzie obu epok. Zauważa się ewolucję, która prowadzi od 
prostych obrazów, pokazujących cesarza zwycięskiego, dzielnego oraz na-
gradzanego za te przymioty i ich efekty, do alegorycznych ujęć, w których 
coraz to mocniej podkreślano patetyczność prezentacji. Emfatyczny, przesad-
ny charakter przedstawień w III wieku, widoczny zwłaszcza w mennictwie 
Probusa lub Numeriana, kontrastuje mocno z umiarkowaniem zauważal-
nym w tym zakresie w II stuleciu, czego z kolei przykładu dostarczają emi-
sje Hadriana lub Marka Aureliusza.

czące tematów victoria i virtus w wieku Antoninów: DEPEYROT 2004, s. 167—299. Problem ten wy-
maga jednak dalszych pogłębionych badań, opartych na ujednoliconej metodologii.
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Pozostałe dwie cnoty — felicitas i clementia — mają charakter uzupełnia-
jący w owym portrecie cesarza zwycięzcy i zwierzchnika nad obcymi. Głębo-
ka jest także różnica, która dotyczy tematu felicitas Augusti w propagandzie 
imperialnej złotego wieku Antoninów i kryzysu III wieku. Chociaż bowiem 
zbliżenie felicitas z ideami virtus oraz victoria w epoce Antoninów było zauwa-
żalne, to jedynie w propagandzie Postumusa, reprezentującego czas kryzy-
su III wieku, wskazać można monety, które bezpośrednio łączyły ową cno-
tę z wątkiem zwycięstwa Rzymianina nad barbarzyńcami. Wypada przyjąć, 
że splotły się w tym wypadku trzy czynniki: indywidualistyczny rys pro-
pagandy owego władcy dający oryginalne rozwiązania wyobrażeń w jego 
mennictwie; duża w niej rola idei felicitas; tendencja w propagandzie tego 
wycinka czasowego w III stuleciu plasująca wiele tematów w płaszczyźnie 
militarnej. Posłużenie się drugą z wymienionych tu cnót, clementia Augusti, 
również ową różnicę propagandy wyjaskrawia. Zdarzają się w mennictwie 
wieku Antoninów takie gesty zwycięskiego Rzymianina, który zwyciężonym 
okazuje clementia. Spektakularne i unikatowe w mennictwie Marka Aureliu-
sza jest takie wyobrażenie na monetach z grupy clementia Augusti, ale uwaga 
ta dotyczy również innych prezentacji, to znaczy tych w mennictwie Trajana, 
w których zwyciężony zajmuje miejsce obok tryumfatora. Okazanie poko-
nanemu wrogowi łaski — po spełnieniu warunku ukorzenia się przed zwy-
cięzcą — dowodzi potęgi rzymskiej i mocy cesarza. W propagandzie An-
toninów nie ma na ogół scen bezwzględnego traktowania barbarzyńców; 
zauważa to również J. Gagé, według którego postacie ich, owszem, tchną 
smutkiem, i to wystarcza zwycięzcy, jeśli zaś cesarz jest obecny obok poko-
nanych, to pozostaje tryumfatorem, ale nie czyni wobec swych ofiar wrogich 
i brutalnych gestów275. Przeciwna tendencja zaznaczy się w latach kryzysu 
III wieku, kiedy sceny takie staną się częste i charakterystyczne dla mennic-
twa wielu władców. Połączenie napisu clementia Augusti z rysunkiem bar-
barzyńcy korzącego się przed rzymską mocą okazuje się po prostu niemoż-
liwe na tle innych wyobrażeń wówczas powstałych. Typowy natomiast jest 
brutalny gest deptania wroga przez Rzymianina lub boga rzymskiego; fra-
pują również tak popularne przedstawienia cesarza galopującego na koniu, 
tratującego powalonego na ziemię przeciwnika.

W optyce najbardziej ogólnej dla obu epok, bez wnikania w niuanse 
mennictwa konkretnych władców, zauważalne są dwa równoległe schema-
ty przymiotów zwycięskiego cesarza, wyłaniających się w jego konfrontacji 
z obcymi. Dla wieku Antoninów jest to układ: virtus  victoria  clementia; 
dla epoki kryzysu III wieku jest to schemat wzajemnie warunkujących się 
elementów: virtus  victoria  felicitas. Dwie są identyczne wartości, jakimi 
charakteryzuje się cesarz rzymski: virtus i victoria, natomiast owe dwie po-
zostałe, różne dla obu epok: clementia lub felicitas, stanowią w zakresie leksy-
ki monetarnej o differentia specifica ich propagandy imperialnej w jej wycinku 

 275 GAGÉ 1933b, s. 30. Por. DEMOUGEOT 1984, s. 127—128.
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z barbarzyńcami nieprzyjaciółmi. W wieku Antoninów zwycięska wojna nie 
musi prowadzić do eksterminacji wroga, a pokonanego może potraktować 
zwycięzca z wyrozumiałością i łagodnością (clementia). Zauważa się w pro-
pagandzie możność szlachetnego postępowania wobec barbarzyńcy; sam ten 
fakt, dodając rysów szlachetności zwycięzcy, przydaje jej także jego zwycię-
żonemu przeciwnikowi, chociaż bynajmniej go nie upodmiotawia. Z kolei 
w latach kryzysu III wieku między dwoma stronami konfliktu może trwać 
jedynie bezpardonowa walka, utrata securitas sprawia, że nie jest możliwe 
żadne porozumienie. Dodanie owej dopełniającej wizerunek zwycięskiego 
władcy cnoty felicitas uzmysławia konieczność walki Rzymian z barbarzyń-
cami jako niezbędnego warunku trwania Rzymu i przywrócenia wielkości 
oraz pomyślności Imperium Romanum. Barbarzyńca jest zagrażającą temu 
siłą niszczycielską, a to ewokuje brutalność i bezwzględną wojnę. Inaczej 
rzecz ujmując, w propagandzie imperialnej owa indywidualizująca portret 
zwycięskiego władcy cnota — clementia lub felicitas — w dobie Antoninów 
zwrócona jest ku wybranym mieszkańcom świata pozarzymskiego, podczas 
gdy w latach kryzysu III wieku związana pozostaje ze światem rzymskim. 
Przy czym — podkreślmy — są to tendencje ogólne, nie zawsze ściśle od-
powiadające prowadzonej przez konkretnych władców polityce propagan-
dowej, a zapewne nierealizowane kategorycznie w ich praktyce politycznej. 
Koncept naczelny cesarza zwycięskiego nad barbarzyńcami pozostaje ciągle 
ten sam, acz w efekcie określenia go w legendach i ubarwienia w ikonogra-
fii monet prowadzi do powstania dwóch równoległych różnych portretów 
władcy rzymskiego, zwycięzcy i zwierzchnika obcych, portretów malowa-
nych w perspektywie virtutes Augusti.
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ROZDZIAŁ 2

Undique victores — ubique barbari

Cesarz rzymski — w intencji i w synoptycznym obrazie propagan-
dy imperialnej — pozostawał zwycięzcą zawsze i nad wszystkimi, 

z którymi walczył, niezależnie od charakteru prowadzonej walki. Ta glory-
fikująca go prezentacja pozostaje prawidłem fundamentalnym w ideologii 
władzy cesarskiej zarówno w dobie pryncypatu Antoninów, jak i w militar-
nej epoce kryzysu III wieku. Pierwiastek zwycięski tkwiący w osobie cesarza, 
eksponowany w zabiegach propagandowych, dawał rządzącym uzasadnie-
nie ich pozycji politycznej lub aspirowania do niej, wzmacniał ich autorytet 
i prestiż władzy, miał też gwarantować trwanie Imperium Romanum oraz 
jego wielkość i pomyślność jego mieszkańców. Koncept cesarza zwycięzcy, 
lansowany w propagandzie monetarnej, oparty był w dużej mierze na skon-
frontowaniu wizerunku Rzymianina z obrazem barbarzyńcy1. W ikonografii 
monet postać tego drugiego doskonale służyła plastycznemu uzewnętrznie-
niu walorów cesarza pogromcy obcych oraz symbolicznemu przedstawie-
niu hierarchii pożądanej lub raczej obowiązującej w oficjalnej propagandzie 
w zakresie relacji Imperium Romanum — mieszkańcy świata barbarzyńskie-
go. W tych przedstawieniach Rzymianin albo wychodził poza świat rzymski, 
poszerzając jego obszar, albo chronił go przed obcymi, pozostając dzięki tej 
walce panem części świata. W obu przypadkach hasła monetarne, a zwłasz-
cza wymowne schematy graficzne argumentowały wyższość Rzymian. W tym 

 1 Taki sens obecności motywu barbarzyńcy w propagandzie imperialnej wskazują np. CALÓ 
LEVI 1952; CHRIST 1957, s. 509—529; DEMOUGEOT 1984, s. 123—143; PÉREZ 1989, s. 18—22; ZANKER 
1998, s. 68—73; ANDO 2000, s. 253—259; PERA 2005, s. 332—333.
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do symboliki władztwa rzymskiego nad światem.
Temat zwycięstwa i wyższości Rzymian nad obcymi głęboko przeni-

kał propagandę rzymską. Dano temu przekonaniu wyraz w sztuce oficjal-
nej i prywatnej. Przedstawienia barbarzyńców i łupów na nich zdobytych 
stanowiły element zdobień monumentalnych budowli, dekoracji forów, łu-
ków tryumfalnych, świątyń, prywatnych domostw wodzów, sarkofagów, 
występowały na gemmach, dekorowały lampki i naczynia, ubarwiały pan-
cerze wojowników2. Podobnie jak w literaturze antycznej, obecność sylwetek 
barbarzyńców i nawiązań do nich wprowadza w sztuce schemat klasyczny 
świata złożonego ze świata barbarzyńców i z cywilizowanego świata Rzy-
mian. Barbarzyńcy w roli dekoracyjnego elementu w sztuce byli, można by 
rzec, „wszędzie”, także „wewnątrz” świata rzymskiego. Jednocześnie ich 
obecność kierowała sens przedstawień, w jakich się pojawiali, również na 
„zewnątrz”, poza rzymską część świata. Skonfigurowanie ich sylwetek z po-
staciami Rzymian na ogół nie pozostawia wątpliwości co do natury ich kon-
taktów wzajemnych ani co do miejsca barbarzyńców oraz ich roli w świecie. 
W większości przypadków była to konfrontacja zbrojna Rzymianina i bar-
barzyńcy. Ta wypadała, jak pokazywano, na korzyść pierwszego z nich. 
Do niego należał prymat zyskany w rezultacie walki zbrojnej, ale jej wynik 
był niejako z góry przesądzony. Przedstawienia w sztuce rzymskiej, także 
te w mennic twie, bynajmniej nie sugerują, że walka może ustalić inny po-
rządek niż ten, w którym pierwszeństwo ma Rzymianin; to bowiem jest nie-
zmienne. Barbarzyńcy są zatem nieustannie pokazywani w roli materia vicen-
di, materia victoriae, jak nazwali ich autorzy antyczni3. Rzymianin natomiast 
nad nimi tryumfuje. Schemat ten i hierarchia utrzymane są w tych przed-
stawieniach, które powstawały inspirowane wojennymi zdarzeniami, woj-
nami ekspansywnymi i defensywnymi, a także w tych, w których podtekst 
militarny relacji tych dwóch różnych sił jest słabiej wyczuwalny, na przy-
kład w scenach submisji lub migracji.

Wyobrażenia monetarne z udziałem motywu barbarzyńcy są zbieżne 
z pomysłami, jakie utrwalono w sztuce monumentalnej i w drobnych zabyt-
kach rzemiosła artystycznego. Są w nich wspólne, podobne, niekiedy niemal 
identyczne rozwiązania, chociaż oczywiście z powodu ograniczeń powierzch-
ni numizmatów szczegóły ikonograficzne okrojono do minimum, zostały 

 2 Zob. np. CIC., Phil. II 68; VELL. II 39, 2; VERG., georg. III 22—33; Tab.Siar. fr. I 11; SUET., Nero 
38, 2; GELL. XIII 25, 1; PLIN., nat. XXXV 7. Por. BIEŃKOWSKI 1900; CHRIST 1959, s. 280—281; GRABAR 
1971, s. 31—45; NICOLET 1988, s. 66—68; LA ROCCA 1994, s. 22—24; FERRIS 1995, s. 24—31; IDEM 
1997, s. 22—28; IDEM 2000; IDEM 2003, s. 53—68; OSTROWSKI 1996, s. 129—138; IDEM 1998, s. 41—
47; SCHNEIDER 1996, s. 19—30; TORTORELLA 1996, s. 17—18; GERGEL 2001, s. 194—206; LE ROUX 2001, 
s. 256—258; COULSTON 2003, s. 389—424; EDWARDS 2003, s. 44—70. Także A. WALLACE-HADRILL 
(2001, s. 52—59, 79—84) wiąże takie manifestacje ikonograficzne z ideologią władzy imperialnej.
 3 Paneg.Lat. VII (6) 4, 4; XII (9) 22, 4. Por. RUT. NAM. I 47—92 i 141—148, w kontekście prze-
znaczenia barbarzyńców do „służenia” Romie, która to zasługuje na władanie. 
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tylko te, które są niezbędne do uchwycenia zasadniczego tematu. W wyob-
rażeniach monetarnych musiał też pogłębić się schematyzm przedstawień, 
a nawet ich manieryzm. O ile bohaterami w sztuce są władca i inni przedsta-
wiciele świata rzymskiego, wśród nich na przykład żołnierze rzymscy, co ilu-
strują choćby przedstawienia cesarza jako wojownika, który jest primus inter 
pares, na kolumnie Trajana w Rzymie4 albo zdobienia metop na monumencie 
z Adamklissi i treść inskrypcji, podkreślające solidarność cesarza z armią5, 
o tyle w wyobrażeniach monetarnych uwaga zasadniczo skupiona jest na 
władcy. Na monetach imperialnych to zawsze cesarz stanowi punkt odnie-
sienia. Tu — jak się okazuje — modestia i moderatio go nie wiążą; przeciwnie, 
aż chciałoby się rzec: „Magna et inusitata principis gloria”6. Wyobrażony jest 
in persona, co bezpośrednio z nim łączy obraz pogromionego nieprzyjaciela, 
albo legenda monetarna zawiera cesarski epitet zwycięski, albo przywołuje 
wiktorię rzymską, której autorem jest cesarz. Doktryna ta obowiązuje także 
wtedy, gdy walkę tę wspierają i jej pomyślny rezultat zapewniają swą pro-
tekcją bóstwa rzymskie, ukazane lub przywołane w wyobrażeniach. W takiej 
perspektywie każde przedstawienie namonetne ma wymiar symboliczny.

Wszystkie wyobrażenia monetarne z motywem barbarzyńcy podporząd-
kować można trzem wielkim kwestiom: walka, submisja, dominacja. Pola 
semantyczne, w jakich mieści się ten element na monetach, doprecyzowane 
legendami, są jednak rozmaite, bardziej różnorodne niż wskazane trzy zagad-
nienia. Podstawowa symbolika barbarzyńcy jako wyobrażenia wroga, poko-
nanego w walce, przeciwnika, który pokonany w niej zostanie, albo mieszkań-
ca innego świata składającego hołd Rzymianinowi, albo obcego, nad którym 
Rzymianin dominuje, pozwala wszakże połączyć wszelkie owe konteksty 
z ideą cesarza zwycięskiego lub zwierzchnika innych. Obecność motywu od-
grywa dwojaką rolę. Po pierwsze, wprowadza dwupodział świata. Po drugie, 
pozwala pokazać Rzymianina jako tego, który rozszerza swe panowanie na 
świat barbarzyński. Barbarzyńca jest więc funkcją mitu cesarza zwycięskie-
go. W tym znaczeniu tenże motyw, zachowując zasadniczo swe drugorzęd-
ne znaczenie w stosunku do pierwszorzędnego celu propagandy, jakim za-
wsze jest chwalba Rzymu i Rzymianina, odgrywa niemalże podmiotową rolę.

Określona w ten sposób istota wizerunku cesarza zwycięzcy i zasady 
jego kreowania pozostawały niezmienne w epoce rządów Antoninów i wład-
ców lat kryzysu III wieku. Celnie jednak pisał autor starożytny: „[…] de ea 
re loqui, quae facilius turbidis et inquietis temporibus existit […]. Plures ta-
men bonos proeliatores bella quam pax ferunt”7. I dalej czynił dygresję, że 

 4 HANNESTAD 2001, s. 149. Tu oraz w reliefach łuku z Benewentu także przedstawienia sprzy-
mierzonych barbarzyńców wspierających cesarza w walce z innymi barbarzyńcami. Por. HÖL-
SCHER 1999, s. 281—289.
 5 CIL 03.12467. Treść i analizy inskrypcji zob. PICARD 1957, s. 391—406; FLORESCU [b.r.w.], 
s. 63—68; GOSTAR 1969, s. 120—125; DORUTIU-BOILĀ 1987, s. 45—56; AMIOTTI 1990, s. 207.
 6 PLIN., paneg. 3, 3.
 7 TAC., dial. 37, 6—7.
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… wielkość bohatera zależy od tego, jak często do walki staje i z jak wielkimi 

przeciwnikami się ściera. Im bowiem boje zaciętsze, a także im groźniejszy 
i potężniejszy wróg, tym większa jest jego sława i wyższa ranga zwycięstwa. 
Stwierdzić należy, już wstępnie, różnice dotyczące możliwości i konieczno-
ści lansowania mitu cesarza zwycięskiego w interesujących nas epokach, 
wywołane zgoła innym ich klimatem ogólnym, częstotliwością, charakterem 
i efektem zmagań z barbarzyńcami, a także różną oceną przeciwnika. Obec-
ność motywu barbarzyńcy, a zatem określanie nim i wzmacnianie portretu 
propagandowego władców, pozostawała przecież w ewidentnym związku 
z zachodzącymi w świecie śródziemnomorskim wydarzeniami i z procesa-
mi zmian w ideologii władzy imperialnej. Wobec tego wypada prześledzić 
kolejno — dla wieku Antoninów i dla okresu kryzysu III wieku — obecność 
motywu barbarzyńcy w mennictwie cesarskim.

W epoce Antoninów, znaczonej wielkimi wojnami z Dakami, Partami, 
Markomanami i Sarmatami, także drobniejszymi konfliktami z innymi są-
siadami Imperium Romanum, oraz obejmującej rządy kilku zaledwie wład-
ców, ale o wybitnych i oryginalnych osobowościach, zauważyć można od-
mienności w sposobie potraktowania tematu w propagandzie ich dotyczącej. 
Z motywu barbarzyńcy korzystano na niezwykle dużą skalę w mennictwie 
Trajana, tego, o którym pisano, że „innutritus bellicis laudibus” i którego 
umiejętności oraz sukcesy wojenne wielokrotnie wychwalano8. Wielkie woj-
ny — dackie i partyjska — stworzyły okoliczności sprzyjające wytworzeniu 
wokół niego aury wielkości jako zwycięskiego wojownika i wodza, godne-
go nagrodzenia wieńcem przez boginię Wiktorię (il. 3). Wydarzenia wojen-
ne zyskały kompletny wyraz w propagandzie monetarnej9. 

Zwłaszcza pierwsza i druga wojna z Decebalem przyniosły obfitość róż-
nych wyobrażeń. Faktycznie, jak pytał Pliniusz Młodszy: „Nam quae tam 
recens, tam copiosa, tam lata, quae denique tam poetica et quamquam in 
uerissimis rebus tam fabulosa materia?”10. Wyobrażenia monetarne przy-
porządkować można — w ślad za Ernestem Oberländerem — głównym te-
matom, które tworzą: wsparcie bóstw dla sprawy rzymskiej oraz wiktoria 
i tryumf rzymski nad barbarzyńcami11. Ułożyć również można te przedsta-
wienia, w syntetycznym dla obu wojen ujęciu, w ciąg narracyjny, który od-
nosi się najpierw do preliminariów wojny, potem — do ważnych i kulmina-
cyjnych punktów w jej przebiegu, następnie — do uroczystości tryumfalnej, 
w końcu — do dalekosiężnych a pomyślnych dla państwa rzymskiego skut-

 8 PLIN., paneg. 16, 1. Por. np. PLIN., paneg. 17, 3; PLIN., epist. X 14; CASS. DIO LXVIII 7 i 10; E.de 
Caes. 13, 4; AMM. XVI 1, 4; XXIII 5, 17; JUL., Caes. 8.
 9 BERNAREGGI 1975, s. 32—36; KACZANOWICZ 1976, s. 158—173; GONZÁLEZ-CONDE 1991, s. 20—
45; RICHIER 1997, s. 608—611; BALBUZA 2005, s. 110—117. Por. BARINI 1952, s. 117—128; BLAMBERG 
1977, s. 117—129. 
 10 PLIN., epist. VIII 4, 1.
 11 OBERLÄNDER 1998, s. 166—179. O wojnach dackich STROBEL 1984, s. 162—222; SCHMITT 1997, 
s. 110—126.
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ków konfliktu. Zespół numizmatów zawierających motyw barbarzyńcy, wy-
dzielony z tego obszernego zbioru, jest mimo wszystko mniej rozbudowany 
pod względem rozmaitości tematów, acz nadal bogaty. W większości wy-
padków ich legendy zawierają formuły cesarskiego cursus honorum, nie po-
dejmują opowieści o wydarzeniach wojennych ani o udziale w nich wład-
cy. Zadanie budowy wizerunku pogromcy barbarzyńców spełniają przede 
wszystkim obrazy na rewersach. Te z nich, które powstały w czasie pierw-
szej wojny z Dakami (101—102) lub odnoszą się do niej, są jeszcze stosunko-
wo mało rozbudowane. Ukazują Trajana stojącego obok tropaeum, pod nim 
siedzi Dak12; cesarza, ku któremu klęczący wróg unosi tarczę, poddając się13; 
władcę, który stoi obok Romy, towarzyszy im, klęcząc, barbarzyńca14. O wie-
le bardziej urozmaicony charakter mają wyobrażenia, które dotyczą wojny 
drugiej (105—106). Powtórzono pomysły spożytkowane wcześniej, ale i do-
dano nowe. Wtedy powracają przedstawienia cesarza i Romy, której wrę-
cza on wiktoriolę, u ich stóp wyobrażono jeńca15. Wprowadzone są modele, 
w których cesarz pokazuje pokonanego wroga Geniuszowi Senatu16, lub gło-
wę władcy wieńczy unosząca się nad nim Wiktoria, a małe postacie wzno-
szące ku niemu ręce — to prawdopodobnie barbarzyńcy17. W roli dominują-
cych nad Dakami lub Dacją pokazani zostali również Roma, Mars, Felicitas, 
Pax, Geniusz Senatu oraz Dunaj18. Wszystkie owe uosobienia wartości imma-
nentnie ze światem rzymskim związane mają swój udział w pogromie Da-
ków lub w efektach zwycięstwa nad nimi. Rzekłbyś: w walce przeciw Da-
kom jednoczy się i uczestniczy cały świat rzymski. Przewodniczy mu cesarz. 
To on trzyma barbarzyńcę pod swą stopą, walczy z nim na koniu, mierząc 
weń włócznią lub tratując go końskimi kopytami (rys. 9), albo przyjmuje 
hołd zwyciężonego wroga19. Nawet jeśli nie jest obecny we własnej osobie, 
a ikonografia ogranicza się do personifikowanej Dacji bądź reprezentantów 
jej mieszkańców w roli pokonanych, siedzących obok porzuconej broni lub 
pod tropaeum, to legenda jej towarzysząca odsyła do władcy rzymskiego. 

 12 Aureusy P M TR P COS IIII P P — RIC 2, Tr., nr 70—71; STRACK 1, nr 54. Por. BMCRE 3, Tr., 
nr 135: proponowana tożsamość głównej, nagiej postaci — „Virtus Augusti?”.
 13 Asy IMP IIII COS IIII DES V P P S C — RIC 2, Tr., nr 447.
 14 Sesterce TR P VII IMP IIII COS IIII DES V P P S C — RIC 2, Tr., nr 448.
 15 Sesterce TR P VII IMP IIII COS V P P S C — RIC 2, Tr., nr 453.
 16 Aureusy SPQR OPTIMO PRINCIPI — RIC 2, Tr., nr 215; STRACK 1, nr 82—83.
 17 Sesterce SPQR OPTIMO PRINCIPI S C — RIC 2, Tr., nr 551—552; BMCRE 3, Tr., nr 826; por. 
CALÓ LEVI 1952, s. 16; OSTROWSKI 1990, s. 57. Inaczej: COHEN 2, Tr., nr 519—521, bez wskazania 
na przynależność postaci do świata barbarzyńców.
 18 Denary, sesterce, dupondiusy, asy SPQR OPTIMO PRINCIPI (S C), dupondiusy TR P VII IMP 
IIII COS IIII DES V P P S C — RIC 2, Tr., nr 158—160, 187—190a, 485—488, 499, 503—506, 510—
512, 556—559, 592; STRACK 1, nr 89, 94—95, 104—105, 348, 366—368, 371, 383.
 19 Aureusy, denary, sesterce SPQR OPTIMO PRINCIPI (S C), sesterce TR POT COS II P P S C, 
denary P M TR P COS IIII P P — RIC 2, Tr., nr 208—211, 214, 534—545, 547; STRACK 1, nr 52b, 
80—81, 320, 358, 360—361. Schemat obecny też w mennictwie aleksandryjskim: VOGT 1924, 1, 
s. 40. E. OBERLÄNDER (1998, s. 170) porównuje go z przedstawieniem z Wielkiego Fryzu Trajana 
na łuku Konstantyna. 
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… Napis może zawierać tylko jego tytulaturę20, niekiedy dodatkowo jego zwy-

cięski epitet: Dacicus21, albo nazwę pokonanej krainy: Dacia capta22. Głównym 
bohaterem pozytywnym konfliktu Rzymian z Dakami jest w świetle propa-
gandy monetarnej bez wątpienia Trajan.

W nawiązaniach do wojny partyjskiej (114—117) zauważyć można wy-
raźniejsze koncentrowanie obrazów lansowanych w mennictwie na kilku wy-
branych, charakterystycznych epizodach, które określając różne ogniwa wy-
prawy wschodniej i wskazując rzymskie sukcesy, uwypuklają ideę cesarza 
zwycięzcy. Motyw barbarzyńcy przewija się rzadziej, mianowicie na mone-
tach zaledwie pięciu typów. Typ pierwszy tworzą aureusy i sesterce ze 114 
roku, z napisem REX PARTH(ic)VS (Senatus Consulto). W ich ikonografii ce-
sarzowi otoczonemu przez wojskowych towarzyszy król armeński Parta-
mazyrys i personifikowana Partia23. To wyobrażenie jest przedstawieniem 
odrzucenia nieakceptowanego przez Rzym władcy ościennej Armenii, któ-
rego wyniesienie godziło w dodatku w prestiż Imperium Romanum. Kolej-
ne wyobrażenie, odnoszące się już do zdarzeń późniejszych, pokazuje króla 
Partamaspatesa, zyskującego od Trajana aprobatę swych rządów w Par-
tii24. Takie znaczenie mają przedstawienia na sestercach typu REX PARTHIS 
DATVS S(enatus) C(onsulto). Tu również inna postać rodem z obcego świa-
ta, uosobiona Partia, klęczy, uznając rzymskiego nominata25. Nie do końca 
jednak słuszny jest pogląd, który wyraził N. Hannestad, że monety te ilu-
strują kulminacyjny punkt rzymskiej mocy na Wschodzie26. Wojska rzym-
skie rychło wycofały się z zajętego dużego terytorium, a i władztwo Parta-
maspatesa przecież nie trwało długo, obszar jego rządów bynajmniej nie był 
rozległy, a on sam nie był powszechnie uznawany wśród Partów27. Kolejni 
barbarzyńcy także podporządkowują się cesarzowi rzymskiemu, składając 

 20 Aureusy, denary, sesterce, dupondiusy, asy P M TR P COS V P P, SPQR OPTIMO PRINCIPI 
(S C) — RIC 2, Tr., nr 88—89, 216—223, 560—566; STRACK 1, nr 70—71, 84—85, 365.
 21 Aureusy DACICVS COS V P P — RIC 2, Tr., nr 78; STRACK 1, nr 64. Por. CASS. DIO LXVIII 
10, 2; AE 1959, 309; CIL 02.4782; CIL 06.955; CIL 10.7472; CIL 16.48 etc.
 22 Denary, dupondiusy DA(C) CAP (COS V P P) SPQR OPTIMO PRINCIPI (S C) — GNECCHI 3, 
Tr., nr 7; RIC 2, Tr., nr 96—99, 620; STRACK 1, nr 117, 156—158.
 23 RIC 2, Tr., nr 263a, 310—312, 669; STRACK 1, nr 209, 220, 450, 465. Por. np. BELLONI 1974, 
s. 1121—1122; CHAUMONT 1976, s. 135; BERNAREGGI 1982, s. 187—191; CAMPBELL 1993, s. 235; WOL-
SKI 1996, s. 201—202; BENNETT 1997, s. 194; RICHIER 1997, s. 604; BIRLEY 2002, s. 212—213; PERA 
2005, s. 338. W kwestii wojny z Partami również PARIBENI 1926—1927, s. 278—302; GUEY 1937; 
LEPPER 1948; CIZEK 1983, s. 415—467; LIGHTFOOT 1990, s. 115—126; SCHMITT 1997, s. 58—62; AN-
GELI BERTINELLI 2000, s. 41—53; GONZÁLEZ 2000, s. 203—225. O jej znaczeniu w kreowaniu wize-
runku zwycięzcy por. CIZEK 1994a, s. 376—385.
 24 CASS. DIO LXVIII 30, 3; MALAL. XI 352, 357.
 25 STRACK 1, nr 476; RIC 2, Tr., nr 667—668; BMCRE 3, Tr., nr 1045—1049.
 26 HANNESTAD 1979, s. 372. Por. PARIBENI 1926—1927, s. 302; GAGÉ 1959, s. 254; TOYNBEE 1967, 
s. 23; BELLONI 1974, s. 1122; ANGELI BERTINELLI 1976, s. 21; SCHIPPMANN 1980, s. 60—63; BENNETT 
1997, s. 200—203.
 27 Por. HA H 5, 4; 13, 8; 21, 10; szerzej: GUEY 1937, s. 133—134; LEPPER 1948, s. 212—213; CI-
ZEK 1983, s. 463—464.
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mu hołd. To władcy pogranicza rzymsko-partyjskiego pokazani w ikonogra-
fii aureusów i sesterców z legendą REGNA ADSIGNATA (Senatus Consulto)28. 
Kolejny typ wyznacza hasło sesterców z przełomu 115/116 roku: ARMENIA 
ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P(opuli) R(omani) REDACTAE S(enatus) 
C(onsulto). Wyobrażenie sugeruje, że nabytek dokonany został dzięki wo-
jennej akcji cesarza. Cesarz jako wódz stoi, u stóp ma trzy postacie, dwie 
z nich, wpółleżące uosabiają rzeki Tygrys i Eufrat, to aluzje do podporząd-
kowania Mezopotamii, a trzecia postać, klęcząca, personifikuje prawdopo-
dobnie Armenię, poddaną władzy rzymskiej29. Ostatni typ tworzą aureu-
sy i denary z napisem na rewersach: PARTHIA CAPTA P(ontifex) M(aximus) 
TR(ibunicia) P(otestate) CO(n)S(ul) VI P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)Q(ue) 
R(omanus), oraz z przedstawieniem tropaeum i dwóch siedzących pod nim 
Partów30. Wszystkie te wyobrażenia łączy wspólna cecha; każde z nich na-
zwać można alegorią wyższości Rzymianina nad wschodnimi sąsiadami. 

Uzupełniają ten portret cesarza zdobywcy liczne monety, które są alu-
zją do przyłączenia Arabii przez A. Korneliusza Palmę około 105-106 roku. 
Sukces ten przypominano stosownymi emisjami kilka następnych lat. Au-
reusy, denary, sesterce, dupondiusy, asy, opisane na rewersach ARAB(ia) 
ADQVISIT(a) CO(n)S(ul) V P(ater) P(atriae) S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) 
OPTIMO PRINC(IPI) (Senatus Consulto)31, zawierają w wyobrażeniu postać, 
której atrybucja do świata barbarzyńców może być niejednoznaczna. Per-
sonifikację przyłączonej krainy pokazano bowiem na wzór grecko-rzymski, 
a z całej ikonografii tchnie atmosfera spokoju i zadowolenia. Rozwiązanie 
przynosi epitet adquisita. Nie pozostawia wątpliwości, że oto do Imperium 
Romanum wprowadzony został z zewnętrznego świata nowy nabytek. 

Przedstawione wyobrażenia monetarne dotyczą trzech głównych, w kon-
tekście tematu podejmowanego w pracy, i wielkich wydarzeń z dziejów pa-
nowania Trajana. Obrazują powiększenie obszaru poddanego rzymskiej 
zwierzchności, tak jak ujął to Eutropiusz, pisząc: „Daciam Decibalo uicto 
subegit, prouincia trans Danubium facta […]”, i dalej: „[…] tres prouincias 
fecit, Armeniam, Assyriam, Mesopotamiam, cum his gentibus, quae Ma-
denam attingunt. Arabiam postea in prouinciae formam redegit”32. Motyw 
barbarzyńcy ilustruje wyobrażenia, które ukazują zarówno walkę o te zie-
mie, jak i rezultaty podejmowanych działań, brakuje w mennictwie jedynie 

 28 RIC 2, Tr., nr 366—367, 666; STRACK 1, nr 240, 250, 475.
 29 RIC 2, Tr., nr 642; STRACK 1, nr 472—474. Por. na monetach z Aleksandrii: Armenia klęczy 
przed cesarzem siedzącym na sella i jeńcy armeńscy obok Nike — VOGT 1924, 1, s. 36—37.
 30 RIC 2, Tr., nr 324—325; STRACK 1, nr 247. Z czasów wojny partyjskiej pochodzą też ses-
terce typu S C z przedstawieniem stosu broni — STRACK 1, nr 453. Zob. przydomek Parthicus — 
m.in. CIL 16.62—64; CIL 03.12470; CIL 10.1634; divus Parthicus — CIL 02.4274, 6145; CIL 06.966; 
także w mennictwie — RIC 2, Hadr., nr 2—13, 627; STRACK 2, nr 1—7, 13—17, 21, 25.
 31 RIC 2, Tr., nr 94—95, 244—245, 465—468, 610—615; STRACK 1, nr 174, 408—410, 422—423; 
JATTA 1908, s. 12; HILL 1970a, s. 68—69; GRICOURT 1971, s. 88—90. O aneksji por. SARTRE 2001, 
s. 610—614.
 32 EUTR. VIII 2, 1; 3, 2.
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… odniesień do wzmiankowanej tu Asyrii33. Warto jednak zauważyć, że cere-

monie tryumfów cesarza, będące efektem jego sukcesów militarnych nad 
Dakami (dopełnione około XI-XII 102 i około 25 V-25 VI 107 roku) i nad Par-
tami (uroczystość pośmiertna zorganizowana w 118 roku), odzwierciedlają 
w mennictwie takie przedstawienia, w których postać barbarzyńcy jest nie-
obecna (rys. 14)34, chociaż różne posągi symbolizujące pokonanych Daków 
oraz liczne przedstawienia nawiązujące do sukcesu nad nimi ozdobiły po-
jedyncze budowle i całe kompleksy monumentów wzniesione dla uhonoro-
wania zwycięstw Trajana (il. 4, 7, 26)35. W propagandzie monetarnej to prze-
de wszystkim wojny z Decebalem posłużyły kreowaniu wizerunku cesarza 
walczącego i zwyciężającego obcych. Pozostałe wydarzenia — konflikt z Par-
tami oraz aneksja Arabii — znalazły odbicie w wyobrażeniach, które nadal 
czynią władcę rzymskiego wielkim i zwycięskim, ale w obu przypadkach 
nie ma owego aktualnego wcześniej pierwiastka dynamicznej walki cesarza 
z obcymi. W tych wyobrażeniach sukces Rzymianina nie jest manifestowany 
w trwającym jeszcze zmaganiu. Pokazani są natomiast obok niego reprezen-
tanci świata zewnętrznego w różnych pozycjach i sytuacjach, zawsze odda-
jący pierwszeństwo i uznanie cesarzowi. To on, i tylko on, reprezentuje albo 
sam stanowi siłę rzymską, która okazuje się potężna w konfrontacji z barba-
rzyńcami, a groźna i skuteczna wobec wrogów. W sumie jest to bardzo bo-
gaty program pokazywania władcy zwycięzcy, także zdobywcy.

Obfitość takich wyobrażeń uderza zwłaszcza w porównaniu z mennic-
twem władców, których pryncypaty były bliskie czasowo rządom Trajana. 
Zabrakło przecież motywu barbarzyńcy zarówno w propagandzie monetar-
nej Nerwy, pierwszego z członków dynastii, jak i w propagandzie monetar-
nej Hadriana. Frapuje zwłaszcza konsekwencja, z jaką nie podejmowano tego 
tematu w mennictwie okresu rządów tego drugiego władcy, czy raczej uni-
kano takich przedstawień. Długie jego panowanie zaznaczyło się zerwaniem 
z ekspansjonizmem poprzednika; wycofał się z prowincji przezeń utworzo-
nych, chociaż zatrzymał Dację, przywrócił też władzę królewską w Arme-
nii. Dążył do utrzymania w miarę możności pokoju w stosunkach z obcymi. 
Pisze o tym aspekcie jego polityki zagranicznej autor starożytny: „[…] tenen-

 33 W kwestii nabytków terytorialnych zob. EUTR. VIII 5, 2; FEST. XIV 5—8; XX 2—3; EUSEB. 
HIER., chron. CCXXIII Olymp. XVI; MALAL. XI 358; MARICQ 1959, s. 254—263; POTTER 1991, s. 282—
283; ANGELI BERTINELLI 2000, s. 47—48.
 34 Cesarz w kwadrydze, aureusy DACICVS COS IIII P P (101—102 r.) — RIC 2, Tr., nr 48; 
STRACK 1, nr 58; denary TR P COS IIII P P (101—111 r.) — RIC 2, Tr., nr 72; aureusy DACICVS 
COS V P P (103—111 r.) — RIC 2, Tr., nr 77; STRACK 1, nr 63; aureusy TRIVMPHVS PARTHICVS 
(118 r.) — RIC 2, Hadr., nr 26; STRACK 2, nr 22. O tryumfach dackich por. CASS. DIO LXVIII 10, 2; 
CASS. DIO LXVIII 15, 1; PLIN., epist. VIII 4, 2. O pośmiertnym tryumfie: RICHARD 1966, s. 351—362; 
ARCE 2000, s. 66—69.
 35 Zob. CALÓ LEVI 1952, s. 14—16; KOEPPEL 1985, s. 173—192; SCHNEIDER 1986, s. 162—165; 
BALBUZA 2005, s. 114—117. Zob. zwłaszcza o dekoracjach na Forum Trajana, w opinii Ammia-
na Marcellina (AMM. XVI 10, 15; por. też GELL. XIII 25, 1) najwspanialszym dziele architektury: 
HANNESTAD 1986, s. 151—154; FELL 1992, s. 87—93; SEELENTAG 2004, s. 298—404.



241

U
ndique victores —

 ubique barbari

dae per orbem terrarum paci operam intendit”36. Niemniej niepokojów na 
pograniczu i wojen z barbarzyńcami cesarz nie uniknął. Dały one podsta-
wy do emitowania monet z Wiktorią, Marsem lub z personifikacją rzymskiej 
Brytanii strzegącej północnej granicy, a także do ukazania w ikonografii re-
wersów broni złożonej na stosie37. W mennictwie Hadriana nie ma jednak 
wizerunków pokonanych mieszkańców świata zewnętrznego, nie ma także 
tych, którzy w wyniku bliżej nieznanych okoliczności poddali się zwierzch-
ności rzymskiej, o czym wzmiankują inne źródła38.

Po tej wieloletniej przerwie motyw barbarzyńcy powrócił w mennictwie 
Antonina Piusa. W propagandzie tego władcy sprawy wyższości Rzymu nad 
barbarzyńcami zyskały istotne miejsce, co też znalazło wyraz w ówczesnej 
sztuce monumentalnej39. Odnaleźć można kilka zaledwie, ale bardzo wymow-
nych przykładów potwierdzających obecność tego nurtu także w wyobra-
żeniach monetarnych. Pierwsze dwa ich typy tworzą obraz cesarza, którego 
przywództwo w świecie realizuje się w walce z barbarzyńcami. Na anepi-
graficznych rewersach brązowych medalionów z początku lat czterdziestych 
II wieku przedstawiona jest bogini Wiktoria, z gałązką palmową w ręce, za-
wieszająca tarczę na tropajonie, pod nim stoi kobieta z dzieckiem40. Natomiast 
brązowy medalion ze 159 roku, z tytulaturą CO(n)S(ul) IIII zapisaną w od-
cinku, z obrazem niewyraźnym, bo zatartym w centrum, pokazuje cesarza 
konno (?), za nim kroczy wieńcząca go Wiktoria, przed nim wznosi się tro-
paeum, pod którym stoją i siedzą dwaj jeńcy41. Brak legend eksplikacyjnych 
oraz szczegółów etnograficznych w wizerunkach barbarzyńców nie pozwala 
na kategoryczne rozstrzygnięcie, jakie to wojny prowadzone za rządów An-
tonina Piusa dały impuls do powstania tych emisji. Można je łączyć z wal-

 36 HA H 5, 1; por. HA H 10, 2; 13, 8; 17, 10; 21, 10—14; FRO., princ.hist. 11; E.de Caes. 14, 10; 
GRAY 1916, s. 116—119.
 37 Wiktoria — np. GNECCHI 2, Adr., nr 14—15; RIC 2, Hadr., nr 101; STRACK 2, nr 127, 488a, 
495, 562; Mars — np. RIC 2, Hadr., nr 65—67, 151; STRACK 2, nr 94—95, *13, *21, *34; Brytania 
— RIC 2, Hadr., nr 577; stos broni — RIC 2, Hadr., nr 643; STRACK 2, nr 443; COHEN 2, Hadr., 
nr 469. Np. niepokoje w Brytanii, walki z Maurami, expeditio Suebica et Sarmatica — por. HA H 5, 
2; 6, 6; IUV. XIV 196; EUSEB. HIER., chron. CCXXIIII Olymp. IIII; CASS. DIO LXIX 15, 2; CIL 03.6818 
= ILS 1017; WEBER 1907, s. 72—74, 81—82; STRACK 2, s. 69—81; DOBIÁš 1960, s. 147—153.
 38 O ingerowaniu w sprawy barbarzyńców i o uznawanych przez Rzym ich królach zob. 
CASS. DIO LXIX 9, 5; HA H 6, 8; 12, 7; CIL 05.32 = ILS 852; CIL 05.33 = ILS 853, tu wymienieni 
są P. Aelius Rasparaganus, rex Roxolanorum (Sarmatarum), i P. Aelius Peregrinus, rex Sarma-
tarum; por. WEBER 1907, s. 73, przypis 253; KLOSE 1934, s. 129—130; BRAUND 1984, s. 172. Wize-
runek jeńca na monetach — GNECCHI 2, Adr., nr 48; GNECCHI 3, Adr., nr 104; STRACK 2, nr 471 — 
odnosi się do pokonanych powstańców żydowskich, podobnie obraz tropaeum — RIC 2, Hadr., 
nr 295. Zob. o statui z Hierapytna: PICARD 1957, s. 421—422; BRILLIANT 1963, s. 130; HANNESTAD 
1986, s. 200—201; IDEM 2001, s. 150 i przypis 6. Zabytki sztuki pokazujące Hadriana z kolei w roli 
tryumfatora nad „barbarzyńskim ludem afrykańskim” cytuje BALBUZA 2005, s. 118, przypis 407.
 39 Por. PICARD 1957, s. 426—427.
 40 GNECCHI 2, Ant. P., nr 106—107; STRACK 3, nr 538, 560.
 41 GNECCHI 2, Ant. P., nr 26. Por. COHEN 2, Ant. P., nr 1182, rewers określony jako anepigra-
ficzny.

16 - Vndiqve…
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… kami w Mauretanii. Wspomniane przez autorów antycznych42, stały się one 

w propagandzie monetarnej pretekstem do powstania kilku serii, w których 
lansowano temat rzymskiego zwycięstwa. Postać Wiktorii bowiem często 
stanowiła motyw ówczesnego mennictwa (rys. 32). Z lat 151—152 pochodzą 
przedstawienia cesarza, którego wieńczy Wiktoria, oraz samej bogini Wik-
torii43, a ze 160 roku — wyobrażenia cesarza, Afryki i Wiktorii obok tropae-
um44. Pretekstem do powstania emisji z motywem barbarzyńcy mogły rów-
nież być powtarzające się walki z Brygantami albo zmagania z plemionami 
naddunajskimi45. Te zdarzenia także przyczyniały się do obecności emisji 
sławiących rzymskie zwycięstwa46. Równowagę w tym portrecie Antoni-
na Piusa wprowadzają kolejne typy monet zawierające motyw barbarzyń-
cy. Są to pochodzące z lat 140—144 sesterce z legendami na rewersach: REX 
QVADIS DATVS S(enatus) C(onsulto)47 oraz REX ARMENIIS DATVS S(enatus) 
C(onsulto)48. W ich wyobrażeniach pokazany jest princeps w todze, udzielający 
inwestytury obcym władcom. Występuje wobec nich jako suweren, lecz brak 
aluzji, że swą pozycję zyskał w wyniku wojen. Podobnie jest także w odnie-
sieniu do obecności w mennictwie Antonina Piusa spersonifikowanych kra-
in obcych: Armenii, Partii i Scytii49. Efekt propagandowy w tym wypadku 
jest tym jaskrawszy, że Antoninus Pius państwem rządził bez opuszczania 
Italii, sola auctoritate, wojen z barbarzyńcami osobiście nie prowadził, jednak 
lansował w swej propagandzie myśl o uznawanym zwierzchnictwie cesarza 
nad rozległymi obszarami ówczesnego świata, również tego barbarzyńskie-
go. Zarazem podobnie jak jego poprzednik, zyskał on w tradycji „etykietkę” 
miłośnika pokoju i przeciwnika rozlewu krwi, a jednocześnie sławę władcy 
cieszącego się prestiżem i uznaniem w szerokim świecie50.

 42 ARISTID., or. XXVI 70; PAUS. VIII 43, 3; HA AP 5, 4.
 43 RIC 3, Ant. P., nr 205a, 889, 897; STRACK 3, nr 1066. Prawdopodobnie taki był kontekst po-
wstania emisji: GNECCHI 2, Ant. P., nr 19; RIC 3, Ant. P., nr 225, 911; STRACK 3, nr 256.
 44 GNECCHI 2, Ant. P., nr 23, 25; STRACK 3, nr 660—661. Także na produktach z Aleksandrii 
motyw koronacji cesarza przez Wiktorię: VOGT 1924, 1, s. 90; 2, s. 131. O sytuacji w Mauretanii 
por.: RÉMY 2005, s. 250—254; CHRISTOL 2005, s. 24—29.
 45 ARISTID., or. XXVI 70; HA AP 5, 4.
 46 Z działaniami w Brytanii powiązać można np. treści na monetach RIC 3, Ant. P., nr 113, 719, 
732, 742—745, 930, 934; STRACK 3, nr 123, 825, 926—927A, 928, 939, 1102. Trudno natomiast wska-
zać kontekst powstania monet np. RIC 3, Ant. P., nr 255, 266, 268, 273, 954a, 960, 979; STRACK 3, 
nr 299, 316; GNECCHI 2, Ant. P., nr 53. O walkach w Brytanii: RÉMY 2005, s. 231—235. O sytuacji 
nad Dunajem: HÜTTL 1936, s. 284; PREDA 1957, s. 126—130; SYME 1961, s. 131; RÉMY 2005, s. 244.
 47 RIC 3, Ant. P., nr 620, 1059; STRACK 3, nr 852. Por. SWOBODA 1957, s. 5—12; ALFÖLDI 1999c, 
s. 91—94.
 48 STRACK 3, nr 851; RIC 3, Ant. P., nr 619. Inaczej C. FOSS (1990, s. 127), który podaje 143 r. 
O polityce wschodniej: LACOUR-GAYET 1888, s. 148—151; SCHEHL 1930, s. 176—193; HÜTTL 1936, 
s. 232—253, 320—322; STROHEKER 1966, s. 243—251; KERLER 1970, s. 41—44; CHAUMONT 1976, 
s. 146—147; HASZCZYC 1977, s. 418—420; WALENTOWSKI 1998, s. 243—246; RÉMY 2005, s. 246—249.
 49 RIC 3, Ant. P., nr 586, 588; STRACK 3, nr 777, 791—792, 795.
 50 PAUS. VIII 43, 4; M. AUR., Ad se ipsum I 16; VI 30; AUR. VICT., Caes. 15, 5; E.de Caes. 15, 3—4; 
EUTR. VIII 8, 2; HA AP 7, 12; 9, 6—10; 13, 4.
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Motyw barbarzyńcy stał się w następnych latach ważnym elementem 
w mennictwie Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa — tak samo jak temat 
zwycięstwa był aktualny w propagandzie ze względu na wielkie wojny z są-
siadami Rzymu prowadzone za ich rządów. Te inicjatywy propagandowe, 
które dotyczyły pierwszej z wojen, expeditio orientalis, w latach 162—166, przy-
czyniły się do wzbogacenia przede wszystkim wizerunku Lucjusza Weru-
sa. Postacie obcych wprowadzone zostały do jego mennictwa w stylu, któ-
rego rozmach może przypominać casus Trajana; podobne niekiedy są także 
rozwiązania ikonograficzne. Sposób konstruowania mitu cesarza zwycię-
skiego za pomocą motywu barbarzyńcy jest jednak w tym przypadku inny. 
Pod względem bohaterów przedstawień zespół emisji jest bardziej jedno-
rodny. Zniknęły postacie wielu sił reprezentujących stronę rzymską. Pozo-
stał schemat, w którym barbarzyńcy stanowią jedyny przedmiot ikonografii 
albo pokazani są pod tropaeum51. Obok nich może występować bogini Wik-
toria (rys. 48)52. Natomiast uwaga twórców ikonografii monet jeszcze wy-
raźniej niż uprzednio skupia się na postaci cesarza. Ponownie więc wpro-
wadzono model Rzymianina walczącego z wrogami. Powtórzono klasyczne 
już w sztuce rzymskiej ujęcie jeźdźca, który tratuje końskimi kopytami wro-
ga lub mierzy weń włócznią53. Są również przedstawienia władcy, który stoi 
obok tropaeum, niekiedy wieńcząc je, pod nim klęczy w geście poddania się 
kobieta symbolizująca obcą krainę54. W innych wyobrażeniach klęczy ona na-
przeciw cesarza, jadącego konno, ku temuż bogini Zwycięstwa wyciąga wie-
niec55. Obrazy takie powtarzano wielokrotnie, zarówno na regularnie emi-
towanych monetach, jak i na okolicznościowych medalionach. Powstawały 
one w latach 163—166. W legendach, w których często powtarza się nazwa: 
Armenia, uwypuklają kwestię armeńską, dominującą w pierwszej fazie kon-
fliktu na Wschodzie. Mniej wyeksponowany jest kontekst późniejszej bellum 
Parthicum. Również aureusy, sesterce i dupondiusy Lucjusza Werusa emito-
wane w 164 roku, z grupy rex datus, pokazujące barbarzyńskiego króla i ce-

 51 Z lat 163 oraz 165—166 aureusy, denary, asy, dupondiusy TR P III IMP II COS II, TR P IIII 
IMP II COS II (S C) ARMEN, aureusy, denary TR P III IMP II COS II, denary, sesterce, dupondiusy 
TR P V IMP III COS II (S C), denary, sesterce, dupondiusy, asy TR P(OT) VI IMP III COS II (S C) — 
RIC 3, L. Ver., nr 498—509, 540—542, 548, 1364—1366, 1369, 1429—1435, 1440—1447; SZAIVERT, 
nr 59, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 112, 113, 114, 122, 123; SCHMITT 1992, s. 423—425.
 52 Z lat 164—166, sesterce, dupondiusy TR P IIII IMP II COS II S C, brązowe medaliony TR P 
VI IMP III COS II, oraz bez napisu na rewersach — RIC 3, L. Ver., nr 1408—1411; SZAIVERT, nr 86, 
1017, 1026, 1029; GNECCHI 2, L. Ver., nr 13, 28—30.
 53 Medaliony brązowe ARMENIA, ARMENIA TR P VIII IMP IIII COS III, bez napisu na rewer-
sach, sesterce TR P III IMP II COS II S C, sesterce i asy TR P IIII IMP II COS II S C, aureusy TR P 
V IMP III COS II, TR P VI IMP III COS II, TR P VI IMP IIII COS II — RIC 3, L. Ver., nr 543—545, 549, 
1362—1363, 1402—1406; GNECCHI 2, L. Ver., nr 4, 6, 39; DRESSEL 1973, s. 108—109, nr 54; SZAI-
VERT, nr 67, 111, 121, 136, 1018, 1021, 1042.
 54 Medaliony brązowe o anepigraficznych rewersach i typów ARMENIA, ARMENIIS — GNEC-
CHI 2, L. Ver., nr 5, 7, 37; SZAIVERT, nr 1015.
 55 Medaliony brązowe ARMENIA — GNECCHI 2, L. Ver., nr 2—3; SZAIVERT, nr 1020.
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… sarza rzymskiego, odzwierciedlają sukces, jakim było wprowadzenie Sohe-

musa, nominata Rzymu, na tron Armenii56. Jej powrót w orbitę wpływów 
rzymskich był faktycznie najpoważniejszym osiągnięciem. Obrazy te lanso-
wano z myślą o rozpropagowaniu osiągnięć Lucjusza Werusa, który jawi się 
jako faktyczny kreator porządku politycznego na Wschodzie. Chociaż jego 
udział osobisty ograniczał się zapewne jedynie do tytularnego dowództwa, 
a sukces w Armenii był dziełem M. Stacjusza Priskusa, legata Kapadocji, to 
na podstawie odwołań do rezultatów wojny wschodniej relacjonowanych 
w propagandzie imperialnej stał się on victor verus57. Zwłaszcza powtarza-
ny w mennictwie schemat ikonograficzny cesarza walczącego z nieprzyja-
cielem podtrzymywał taki jego wizerunek.

Współrządzący Marek Aureliusz niejako automatycznie okrywał się 
chwałą płynącą z tych wiktorii. Dzielił z Lucjuszem Werusem glorię zwy-
cięzcy i tryumfatora, chociaż nie sławę wojownika, a ze zwycięstwem nad 
wschodnimi wrogami łączono przecież dwóch współwładców (rys. 47)58. 
Niemniej powstałe w imieniu Marka Aureliusza emisje monetarne doty-
czące wojny wschodniej nie pokazują walki, lecz wyłącznie sukces, będą-
cy jej rezultatem. W trakcie konfliktu, a więc na monetach powstałych w la-
tach 164—165, wywoływał takie skojarzenia przede wszystkim obraz jeńca59. 
Przedstawiono też barbarzyńcę obok tropaeum i bogini Zwycięstwa, a odnie-
siony sukces zauważono hasłem: VIC(Toria) AVG(usti) TR(ibunicia) P(otestate) 
XVIII IMP(erator) II CO(n)S(ul) III S(enatus) C(onsulto)60. W innych przypad-
kach emisje powstałe w imieniu Lucjusza Werusa odnosiły się dzięki od-
powiednio dobranym elementom ikonografii do obu cesarzy zwycięzców. 
Wspólnie widnieją oni na rewersach emisji, które pokazują dwie uosobio-
ne Wiktorie wieńczące obu augustów, w obecności bóstw rzek, symbolizu-
jących Eufrat i Tygrys albo Araks, oraz barbarzyńskiego jeńca. Przedstawie-
nie przypomina układem postaci typ ikonograficzny znany z monet Trajana 
Armenia et Mesopotamia in potestatem pR redactae, jednak — jeśli zważyć na 

 56 REX ARMEN(IIS) DAT(VS) TR P IIII IMP II COS II (S C) — RIC 3, L. Ver., nr 511—513, 1370—
1375; SZAIVERT, nr 91, 92. Por. BIRLEY 1966, s. 175; ANGELI BERTINELLI 1976, s. 27; CHAUMONT 1976, 
s. 149—152; BRAUND 1984, s. 94.
 57 O wojnie wschodniej, udziale w niej Lucjusza Werusa i zyskanej sławie por.: CASS. DIO 
LXXI 1, 3; HA MA 8, 9; HA V 5, 8; AMM. XXIII 5, 17; FRO., princ.hist. 1—19; LUC., hist.cons. 20—
21, 24—25. P. LAMBRECHTS (1934, s. 196—199) dostrzega możliwość czynnego udziału cesarza 
w kampanii armeńskiej; w kontekście pochwały Lucjusza Werusa por. STROBEL 1994, s. 1332—
1355; POIGNAULT 1999, s. 243—253. Inaczej rzecz interpretują, podkreślając wyłączny symbolizm 
wyobrażeń, DODD 1911, s. 232—233; MATTINGLY, SYDENHAM 1968b, s. 198.
 58 Zob. np. GNECCHI 2, M. Aur. e L. Ver., nr 3; SZAIVERT, nr 1010. Ich równą władzę w pań-
stwie zauważają HA MA 7, 6; ARISTID., or. XXVII 25—26. G.CH. PICARD (1957, s. 436) nazywa ich: 
empereur combattant i dirigeant, un bras i une tête wspólnego pryncypatu. O propagandzie mone-
tarnej por.: QUET 2002, s. 117—135; i o niepodzielności wiktorii: GAGÉ 1933b, s. 14—16.
 59 Aureusy i denary ARMEN P M TR P XVIII IMP II COS III, ARMEN TR P XVIII IMP II COS III, 
denary ARMEN P M TR P XIX IMP II COS III — RIC 3, M. Aur., nr 80—82a, 85—86, 121—121a; 
SZAIVERT, nr 89, 90, 107.
 60 Sesterce — RIC 3, M. Aur., nr 890—892; por. SZAIVERT, nr 95.
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teren działań i na osiągnięcia sił rzymskich na Wschodzie w okresie dyar-
chii Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa — odnosi się jedynie do dominacji 
Rzymu w Armenii i górnej Mezopotamii. Pojawiło się dwukrotnie na brązo-
wych medalionach. Według propozycji zgłoszonych przez W. Szaiverta po-
wstały one najpierw na przełomie roku 163/164, a potem w przedziale lat 
165—167/16861. Identyczne wyobrażenie stało się więc najpierw propagan-
dowym zwiastunem cesarskich wiktorii na Wschodzie, ale potem także ich 
podsumowaniem. Ideę wojenno-tryumfalną wyrażono również na medalio-
nach Marka Aureliusza z lat 167/168, w których ikonografii barbarzyńca wy-
stępuje obok dwóch upostaciowanych Wiktorii, te trzymają clipeus z napi-
sem S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) VIC(toriae) PARTH(ICAE) (rys. 45)62. 
Tożsamą myśl o wspólnym zwycięstwie augustów zawiera przedstawienie 
na pochodzących z przełomu 166/167 roku, a bitych w imieniu ich obu brą-
zowych medalionach typu VICTORIA AVGG (Augustorum). Cesarzom towa-
rzyszą żołnierze, oni zaś trzymają wiktoriolę (zwycięstwo jest bowiem jed-
no i wspólne), a u ich stóp siedzi jeniec63; w tym wypadku jednak gubi się 
owo określenie konkretnego przeciwnika Rzymian. Z kolei powstałe wów-
czas inne ich brązowe medaliony, których treść miała również charakter bi-
lansu działań na Wschodzie, ukazują obu współrządców jadących w kwa-
drydze, idących wojskowych, barbarzyńcę ze skrępowanymi rękoma, innych 
jeńców wojennych pod tropaeum niesionych na ferculum (rys. 53)64. Medaliony 
te mogą upamiętniać dwa wydarzenia. 12 października 166 roku świętowa-
no w Rzymie tryumf nad Partami, a w roku 167 Lucjusz Werus objął swój 
trzeci konsulat. Nie jest wykluczone, że treść medalionów zawiera aluzje do 
obu ceremonii, do fetowania tryumfu, ale też do processus consularis, która to 
uroczystość w II wieku nabrała także militarnych akcentów65. Tryumf zresz-
tą nie kończył okresu nawiązywania w propagandzie do wojny wschodniej. 
Niektóre ze wskazanych emisji monetarnych powstawały jeszcze w rok po 
nim; podobnie dopiero w 167 roku na asach Lucjusza Werusa i Marka Au-
reliusza umieszczono owo spektakularne przedstawienie trzech tropajonów, 
sygnalizując niejako definitywne uporządkowanie kwestii wschodniej i czy-

 61 Rewersy anepigraficzne, TR P VIII IMP V COS III i TR P VIIII IMP V COS III — GNECCHI 2, 
L. Ver., nr 23—24, 34—35; SZAIVERT, nr 1013, 1044. Por. DODD 1911, s. 265—267.
 62 TR P XVII IMP IIII COS III oraz TR P XXII IMP IIII COS III — GNECCHI 2, M. Aur., nr 48, 54—
55; SZAIVERT, nr 1041. Por. PICARD 1957, s. 386—387.
 63 GNECCHI 2, M. Aur. e L. Ver., nr 2; SZAIVERT, nr 1036.
 64 TR P XXI IMP IIII COS III — GNECCHI 2, M. Aur., nr 50; SZAIVERT, nr 1032; TR P VII IMP IIII 
COS III — GNECCHI 2, L. Ver., nr 17—19; SZAIVERT, nr 1033.
 65 O tryumfie zob. HA MA 12, 7—9; HA C 11, 13. Szerzej o wojnie wschodniej i świętowaniu 
zwycięstwa por. BARINI 1952, s. 140—142; CARRATA THOMES 1953, s. 70—82; BIRLEY 1966, s. 189—
200; SCHIPPMANN 1980, s. 65—68; GRIMAL 1997, s. 136—150; SCHMITT 1997, s. 65—68; BALBUZA 2005, 
s. 124. Konsulaty Lucjusza Werusa: KIENAST 1990, s. 144. W kontekście zbliżenia processus con-
sularis i tryumfu: PICARD 1957, s. 428, 440; HÖLSCHER 1967, s. 84—85; VERSNEL 1970, s. 302—303; 
TOYNBEE 1986, s. 84—85; BASTIEN 1996, s. 25—31.
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… niąc z cesarzy rzymskich pogromców Armenii, Partów i Medów66. Podobnie 

potrójne zwycięstwo zostało zasygnalizowane w tytulaturze zwycięskiej Lu-
cjusza Werusa, podanej w legendach na awersach sesterców z końca 166 roku: 
Armeniacus Parthicus maximus Medicus, które w ikonografii na rewersach za-
wierają obraz obu władców jadących w kwadrydze67. Chociaż wyszczegól-
nione tu emisje Lucjusza Werusa i Marka Aureliusza stanowiły tylko frag-
ment ich propagandy monetarnej, lansującej temat zwycięstwa na Wschodzie 
— ufundowane bowiem zostały także liczne monumentalne pomniki, które 
podejmowały temat tryumfu Rzymian nad obcymi (il. 16)68 — tworzą one 
portrety obu władców jako cesarzy zwyciężających barbarzyńskich wrogów.

Wizerunek cesarza zwycięzcy podtrzymywała propaganda okresu wojen 
z plemionami zza Dunaju (166/167—180). Barbarzyńcy przełamali w wielu 
punktach fortyfikacje limesu i jak czytamy w biografii cesarskiej Marka Au-
reliusza w zbiorze Historia Augusta: „Gentes omnes ab Illyrici limite usque 
in Galliam conspiraverant, ut Marcomanni, Varistae, Hermunduri et Quadi, 
Suevi, Sarmat<a>e, Lacringes et Burei † hi aliique cum Victualis, Sosibes, Si-
cobotes, Roxolani, Basternae, Halani, Peucini, Costoboci”69. Walki z tymi licz-
nymi gentes wypełniły niemal całą drugą połowę rządów Marka Aureliusza 
sprawowanych w pewnym okresie wspólnie z Kommodusem; dopiero ten 
u progu swych samodzielnych rządów zawarł z barbarzyńcami pokój. Podsu-
mowaniem i zwieńczeniem konkretnych etapów działań były tryumfy, w któ-
rych władcy manifestowali odniesione nad przeciwnikami wiktorie: pierw-
szy datowany na 23 grudnia 176 roku, odprawiony przez Marka Aureliusza 
i Kommodusa, oraz drugi odbyty przez ostatniego z rodu Antoninów jesie-
nią 180 roku70. Wojny markomańskie przyniosły obfitość militarnych nawią-

 66 Asy TR POT VII IMP IIII COS III S C — RIC 3, L. Ver., nr 1464—1465; TR P XXI IMP IIII COS 
III S C — RIC 3, M. Aur., nr 947; SZAIVERT, nr 153. Por. PICARD 1957, s. 440. Podobne wyobraże-
nie w mennictwie republikańskim dotyczyło sukcesów Pompejusza — RRC, nr 426/3 i s. 450—
451; por. CASS. DIO XLII 5, 2; 18, 3; też XXXVII 21, 2: Pompejusz kazał nieść w pochodzie trofea, 
najbardziej okazały znak zwycięstwa nosił napis „Nad światem zamieszkałym” — por. GANSI-
NIEC 1955, s. 118; PÉREZ 1985, s. 127—129; NICOLET 1988, s. 53—54. 
 67 RIC 3, L. Ver., nr 1455; SZAIVERT, nr 137. Por. MATTINGLY 1976, s. CXXXVI—CXXXVII. Zob. 
te 3 tytuły w różnych konfiguracjach w inskrypcjach dotyczących obu władców — CIL 02.1946; 
CIL 03.1373; CIL 05.5805; CIL 06.360; CIL 08.4195, 4208, 15513, 17866, 19690, 23941, 27777; CIL 
12.4344; CIL 14.105—106; CIL 16.123 etc.
 68 Np. tzw. Pomnik Partyjski w Efezie — zob. BRILLIANT 1963, s. 133; STÄHLER 1987, s. 107—
116; LIVERANI 1996—1997, s. 153—174; arcus divi Veri przy via Appia, łuk w Trypolisie — zob. 
PICARD 1957, s. 436—439; prawdopodobnie marmurowy relief z Rzymu z przedstawieniem pro-
cesji tryumfalnej — zob. KÜNZL 1988, s. 76—77; może też posąg konny Marka Aureliusza na Ka-
pitolu — zob. HANNESTAD 1986, s. 219—223.
 69 HA MA 22, 1.
 70 Przebieg wojen: CARRATA THOMES 1953, s. 91—120, 156—159; BIRLEY 1966, s. 217—251; OLI-
VA 1979, s. 119—132; ALFÖLDY 1989b, s. 25—68; GRIMAL 1997, s. 151—187; SCHMITT 1997, s. 139—
180; HEKSTER 2002, s. 40—49. Tryumfy i propaganda z nimi związana: SZAIVERT 1994, s. 497—505; 
BALBUZA 2005, s. 123—129; tryumf w 176 r.: TANDOI 1971, s. 471—486; przydomki zwycięskie: 
JOHNE 1967, s. 177—182.
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zań w mennictwie imperialnym, ale propagandę monetarną kreującą wize-
runek Marka Aureliusza cechuje pewna wstrzemięźliwość w odwoływaniu 
się do motywu barbarzyńcy71. Co prawda, już w 170 roku na dupondiusach 
typu VICT(oria) AVG(usti) CO(n)S(ul) III S(enatus) C(onsulto) pokazano Wik-
torię z wieńcem i trofeum, z barbarzyńcą u stóp72. Szerzej wykorzystywano 
ów motyw na emisjach w 172 roku i aż do 177/178 roku był on włączany do 
wyobrażeń na rewersach monet. A zatem to chyba nie przypadek, że dopie-
ro sukces, jakim było przekroczenie przez cesarza granic nieprzyjacielskie-
go kraju i przeniesienie wojny za Dunaj73, zaowocował w mennictwie Mar-
ka Aureliusza obrazami pokonanych mieszkańców Barbaricum. Pojawiali 
się oni w różnych rozwiązaniach ikonograficznych. Często powtarzanym 
schematem byli jeńcy obok tropaeum; aluzje do zwycięstwa nad barbarzyń-
cami czyniono także, przedstawiając uosobienie wrogiej krainy lub jeńców 
u stóp bogini Wiktorii. Wyobrażenia te posłużyły ilustrowaniu rewersów 
emitowanych w latach 172—177 licznych monet, które w różny sposób na-
wiązywały do walk z Germanami. Wystąpiły więc w ikonografii: sesterców, 
asów i dupondiusów typu GERMANIA SVBACTA IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III 
S(enatus) C(onsulto), sesterców typu GERMANICO IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III 
S(enatus) C(onsulto), denarów typów IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III, IMP(erator) 
VII CO(n)S(ul) III, denarów, sesterców i dupondiusów typów DE GERM(anis) 
(TRibunicia Potestate XXX) IMP(erator) VIII CO(n)S(ul) III P(ater) P(atriae) (Se-
natus Consulto)74. W pewnym okresie, w latach 176—177, zamieszczono je 
na monetach, które lansowały temat zwycięstwa nad Sarmatami. Były to au-
reusy i denary typu DE SARM(atis) TR(ibunicia) P(otestate) XXX IMP(erator) 
VIII CO(n)S(ul) III P(ater) P(atriae) oraz aureusy, denary i sesterce typów DE 
SARM(atis) (TRibunicia Potestate XXXI) IMP(erator) VIII CO(n)S(ul) III P(ater) 
P(atriae) (Senatus Consulto)75. Postać cesarza natomiast rzadziej pokazywana 
jest obok barbarzyńców. Są to ujęcia Rzymianina i Wiktorii przy tropaeum oraz 
siedzących pod nim jeńców germańskich, w ikonografii brązowych medalio-
nów z przełomu roku 172/173, z legendą rewersową GERMANIA SVBACTA 
IMP(erator) VI CO(n)S(ul) III S(enatus) C(onsulto)76. Albo równie metaforycz-

 71 A. BIANCHI (1971—1972, s. 159—170) wskazuje, że w mennictwie lat 161—180 tylko 1 z 20 
wyodrębnionych przez nią modeli ilustrowania tematu victoria zawierał motyw barbarzyńcy. 
Autorka zastosowała inne niż tu przyjęte kryteria łączenia wyobrażeń w modele ikonograficz-
ne, ale nie zmienia to konkluzji.
 72 SZAIVERT, nr 198; por. RIC 3, M. Aur., nr 983—985 (bez barbarzyńcy). 
 73 Por. też o planach stworzenia nowych prowincji: CASS. DIO LXXI 33, 4; HA MA 24, 5; 27, 
10; KONIK 1959/1960, s. 143—162; KERLER 1970, s. 78—80; CHASTAGNOL 1982, s. 151—160.
 74 RIC 3, M. Aur., nr 277—280, 289—293, 1021—1025, 1027, 1049—1062, 1094—1095, 1179—
1182; SZAIVERT, nr 241—242, 251—255, 268—271, 282, 339, 352, 369; GNECCHI 2, M. Aur., nr 10. 
Por. RIC 3, M. Aur., nr 287—288, 302 (bez jeńca). Zob. przydomek Germanicus, np. CIL 08.2546; 
CIL 03.7409; CIL 10.5824; CIL 11.371.
 75 RIC M. Aur., nr 340—341, 364, 1186—1188; SZAIVERT, nr 353, 372—372a. Przydomek Sar-
maticus — CIL 03.6977, 8271; CIL 06.1014; CIL 08.26250; CIL 13.526 etc.
 76 GNECCHI 2, M. Aur., nr 7—8; SZAIVERT, nr 1055.
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siedzą jeńcy — na medalionach z przełomu 177/178 roku, typu IMP(erator) 
VIIII CO(n)S(ul) III P(ater) P(atriae)77. Inne przedstawienia z motywem bar-
barzyńcy wprowadzają nowy rys do portretu cesarza zwycięskiego, ekspo-
nując jego clementia wobec zwyciężonych. Idea ta wyrażona jest w napisach 
sesterców, wyemitowanych w 172 roku, oraz brązowych medalionów, po-
wstałych około 177/178 roku78. W obu przypadkach w ikonografii władca 
w stroju wojskowym stoi, trzymając włócznię, przed nim klęczy barbarzyń-
ca z uniesioną tarczą. Tylko niektóre z tych wyobrażeń wprowadzono na 
monety emitowane równolegle w imieniu Kommodusa. Jest to obraz tropae-
um i jeńców. Umieszczono go najpierw w latach 175—177 na aureusach, de-
narach, sestercach, asach i dupondiusach z napisem DE GERMANIS (Senatus 
Consulto), niekiedy uzupełnionym tytulaturą79. Następnie w 177 roku opa-
trzono nim aureusy, sesterce i dupondiusy typu DE SARM(atis) TR(ibunicia) 
P(otestate) II CO(n)S(ul) P(ater) P(atriae) (Senatus Consulto)80. Powtórzono ten 
pomysł ikonograficzny w 180 roku, w początkowej fazie samodzielnego pano-
wania Kommodusa, na denarach typu TR(ibunicia) P(otestate) V IMP(erator) 
IIII CO(n)S(ul) II P(ater) P(atriae)81. W rezultacie tych inicjatyw obaj ci Anto-
ninowie stają się — w przekazie propagandy imperialnej — zwycięzcami 
w wojnach markomańskich. Na tych emisjach Marka Aureliusza więcej jest 
w porównaniu z mennictwem Kommodusa różnych schematów zawierają-
cych motyw barbarzyńcy. Nie ma jednak sceny walki Rzymianina z barba-
rzyńcą, która wprowadzona została do ikonografii monet ponownie dopiero 
w 180 roku. Wówczas model cesarza walczącego konno z wrogiem poka-
zują sesterce Kommodusa, typu TR(ibunicia) P(otestate) V IMP(erator) IIII 
CO(n)S(ul) II P(ater) P(atriae)82. Również w następnych latach w propagan-
dzie monetarnej Kommodusa pobrzmiewały echa walk z ludami barbarzyń-
skimi83. W latach 182—184 w ikonografii brązowych medalionów, podają-
cych w legendach różne formuły cesarskiej tytulatury, powtórzono pomysł 

 77 GNECCHI 2, M. Aur., nr 23; SZAIVERT, nr 1073.
 78 CLEMENTIA AVG IMP VI COS III S C, CLEMENTIA AVG IMP VIIII COS III P P — RIC 3, 
M. Aur., nr 1019; GNECCHI 2, M. Aur., nr 4; SZAIVERT, nr 239, 1075.
 79 TR P(OT) II COS P P (S C) — RIC 3, Comm. under M. Aur., nr 605—607, 632, 1532, 1554—
1556, 1565; SZAIVERT, nr 335, 386, 387, 397. Por. przydomek Germanicus, np. CIL 10.6001. 
 80 RIC 3, Comm. under M. Aur., nr 634, 1557, 1571, 1573—1575; SZAIVERT, nr 389, 399. Por. 
przydomek Sarmaticus — CIL 06.1016, 1540; CIL 08.2488, 26253, 26254; CIL 16.128 etc.
 81 RIC 3, Comm., nr 9; por. SZAIVERT, nr 495.
 82 RIC 3, Comm., nr 299; SZAIVERT, nr 489. M.P. SPEIDEL (2000, s. 193—197) do wojny 179 r. 
odnosi wyobrażenie Kommodusa, tratującego kopytami końskimi władcę Kwadów, na kamei 
z Argentovarii. O zakończeniu wojny i tryumfie nad Germanami w 180 r. wzmianki np. w HA 
C 3, 5; EUTR. VIII 15; EUSEB. HIER., chron. CCXL Olymp. I.
 83 Zob. expeditio Germanica tertia — CIL 05.2155 = ILS 1574; o wojnie 182 lub 183 r. z Jazyga-
mi — HA C 6, 1; CASS. DIO LXXII 8, 1; DIETZ 1994, s. 7—15. Por. tytuł Britannicus, poświadczo-
ny od końca 184 r. — CIL 02.6082; 03.3202, 3385; CIL 08.76 etc. Polityka zagraniczna lat samo-
dzielnych rządów Kommodusa: SCHMITT 1997, s. 180—197; HEKSTER 2002, s. 24—66.
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znany wcześniej w mennictwie Marka Aureliusza: cesarz wieńczy tropaeum, 
pod którym siedzą jeńcy (rys. 58)84. Natomiast na denarach i sestercach jest 
to również tradycyjny obraz bogini Wiktorii i jeńca85.

W świetle przytoczonego materiału numizmatycznego niemal wszyscy 
członkowie dynastii Antoninów zyskują w propagandzie nimb władcy zwy-
cięskiego i zwierzchnika nad obcymi ludami. W ogromnej większości emisji 
to wojny spowodowały obecność motywu barbarzyńcy w mennictwie cesar-
skim; ów motyw wiedzie bezpośrednio do tworzenia wizerunków cesarskich 
jako wiktorów i tryumfatorów. Pozostający wąski margines stanowią te mo-
nety, na których figurują postacie obcych poddanych supremacji rzymskiej 
niejako dobrowolnie, ponieważ w legendach i ikonografii namonetnej brak 
napomknięć o wojnie poprzedzającej wykształcenie się lub potwierdzenie 
takiej hierarchii. Te mało liczne wyobrażenia stanowią dopełnienie portre-
tu cesarza zwycięzcy, czyniąc z niego suwerena wobec „uzależnionych” od 
niego mieszkańców świata zewnętrznego. W wydzielonym i zaprezentowa-
nym zespole emisji monetarnych Antoninów odnaleźć można wszystkie wy-
szczególnione wcześniej sposoby graficznego prezentowania konceptu cesa-
rza zwycięzcy. Interesujące jest, że stosunkowo dużo jest aluzji do tej idei 
polegających na symbolicznym ukazaniu wydarzenia historycznego. Mało 
barwnie przedstawiają się natomiast treści napisów, aczkolwiek zdarzają się 
wśród nich hasła bardziej rozbudowane, wręcz opowiadające o zdarzeniach, 
oraz legendy unikatowe w historii mennictwa cesarskiego.

Walki z obcymi uzasadniały obecność motywu barbarzyńcy także w do-
bie kryzysu III wieku. Niemal nieustanne wojny prowadzone wówczas prze-
ciw obcym ludom i państwom, najeżdżającym prowincje Imperium Roma-
num86, powodowały, że naturalne było podejmowanie tematów militarnych 
w propagandzie tej epoki, lub nawet ich wszechobecność. Niemniej wynika-
jąca między innymi z tych okoliczności popularność akcentów militarnych 
w wyobrażeniach monetarnych sprawi, że sylwetki barbarzyńców włącza-
ne będą jako element grafiki nie tylko z powodu związków z konkretnymi 
zdarzeniami, ale również w konsekwencji modnej konwencji. Ponadto słab-
sza w stosunku do złotego wieku Antoninów znajomość faktografii składa-
jącej się na panowanie niektórych władców doby kryzysu III wieku powo-
duje, że nie zawsze uchwytny jest ów osadzony w wydarzeniach kontekst 
historyczny emisji monetarnych, a genezę niektórych z nich trzeba rozpa-
trywać jedynie na tle szerszych procesów ideologicznych, charakterystycz-

 84 TR P VIII IMP V COS IIII P P, TR P [VI]II[I] IMP V COS IIII P P, por. P M TR P VIII IMP VI COS 
IIII P P, P M TR P VIIII IMP VI COS IIII P P — GNECCHI 2, Comm., nr 65, 73, 153—155; SZAIVERT, 
nr 1088; DRESSEL 1973, s. 131—137, nr 67. W sprawie odczytywania cyfry oznaczającej kolejną 
aklamację imperatorską i władzę trybuńską — ibidem, s. 131, przypis 4.
 85 TR P VIII IMP VI COS IIII P P S C, P M TR P VIIII IMP VI COS IIII P P — RIC 3, Comm., nr 79, 
87; SZAIVERT, nr 591, 606, 626; por. RIC 3, Comm., nr 375 (bez jeńca).
 86 Zob. np. DEMOUGEOT 1969, s. 391—534; KOTULA 1992b, s. 11—41; CHRISTOL 1997, s. 81—185; 
CARRIÉ, ROUSSELLE 1999, s. 94—109. 
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przedstawić operowanie motywem barbarzyńcy w mennictwie epoki kryzy-
su w trzech kolejnych fazach.

W pierwszej fazie, obejmującej lata 235—249, motyw barbarzyńcy za-
mieszczono w mennictwie okresu rządów Maksymina Traka, Gordiana III 
oraz Filipa Araba. Obecność owego motywu miała jednak różny charakter 
w propagandzie każdego z nich, chociaż zawsze impuls do umieszczania 
sylwetek barbarzyńców w ikonografii monetarnej dawały wojny z sąsiada-
mi Rzymu.

W latach rządów Maksymina Traka były to akcje militarne prowadzo-
ne nad Renem i Dunajem: wojna obronna prowincji rzymskich przed napo-
rem barbarzyńców, ale także śmiała próba przeniesienia działań militarnych 
na tereny Barbaricum, może też dalekosiężny pomysł anektowania nowych 
ziem87. W propagandzie monetarnej wojnę obrazowano między innymi przed-
stawieniami bogini Zwycięstwa i jeńca (rys. 63). To najpopularniejszy motyw, 
powtarzany na monetach wszystkich nominałów, bitych w mennicy rzym-
skiej, aureusów, denarów, złotych i srebrnych kwinarów, dupondiusów, ses-
terców i asów, z legendą VICTORIA GERMANICA (Senatus Consulto)88. Brązo-
we monety tego samego typu przedstawiały scenę wieńczenia cesarza przez 
Wiktorię89. Natomiast brązowe medaliony tego typu zdobi scena walki kon-
nej z udziałem cesarza i jego syna cezara Maksymusa, patronuje jej obecna 
w przedstawieniu bogini Wiktoria (rys. 62), przy czym — śladem G.Ch. Pi-
carda — warto podkreślić patetyczność wyobrażenia i jego wyjątkową war-
tość artystyczną90. Z kolei brązowe medaliony z umieszczonym na rewersach 
napisem VICTORIA AVGVSTORVM pokazują obu władców stojących nad po-
konanym wrogiem91.

W propagandzie Gordiana III to jego udział w wojnie wschodniej lat 
242—244 zaowocował powstaniem wielu typów monet i medalionów, któ-
re lansowały ideę zwycięstwa rzymskiego nad obcymi i otaczały młodego 
cesarza splendorem zwycięzcy92. Cechują się one bogatą ikonografią. W niej 
posłużono się motywem wieńczenia Rzymianina przez Wiktorię, albo przy-

 87 HDN. VII 2, 9. Por. SIENA 1955, s. 277—283; BELLEZZA 1964, s. 87—111; KERLER 1970, s. 139—
147; LIPPOLD 1991, s. 227—242. Maksymin Trak i Maksymus zyskali zwycięskie przydomki Ger-
manici, Dacici i Sarmatici (maximi) — CIL 02.6228, 4649, 4696, 4758, 4826, 4834; CIL 03.3708, 3732, 
3736, 7612, 11316; CIL 08.10047 = ILS 488; CIL 10.6811 = ILS 489; CIL 11.6201—6202; CIL 13.7467, 
8863 etc., a także Parthici maximi — CIL 11.1176; CIL 13.8863 = CIL 17.315.
 88 RIC 4/2, Maxim. I, nr 23, 72—73, 90—92, 116; ALRAM, nr 19—6/C, 27—1,2,3,4,5,6,7; GNEC-
CHI 3, Massim. I, nr 6.
 89 RIC 4/2, Maxim. I, nr 70—71, 93—94; ALRAM, nr 18—5/C, 6/C, 26—5,7, 32.
 90 RIC 4/2, Maxim. I, nr 115; RIC 4/2, Maxim. I and Max., nr 121; ALRAM, nr 47—11, 48—
11; GNECCHI 2, Massim. I, nr 4; GNECCHI 2, Massim. I e Mass., nr 4; por. PICARD 1957, s. 475.
 91 RIC 4/2, Maxim. I and Max., nr 120; ALRAM, nr 50—12; GNECCHI 2, Massim. I e Mass., nr 3. 
 92 O wojnie wschodniej zob. np. LEHMAN 1911, s. 69—86; ROSTOVTZEFF 1943, s. 11—23; LORIOT 
1975b, s. 757—775; KETTENHOFEN 1982, s. 27—37; IDEM 1983, s. 151—171; SCHIPPMANN 1990, s. 19—
20.
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najmniej współobecności Wiktorii u jego boku, na emisjach głoszących idee: 
profectio Augusti, traiectus Augusti, victoria Augusti, virtus Augusti, pax aeter-
na, oraz z tytulaturą cesarską w napisach rewersowych93. Wyemitowane zo-
stały również medaliony, których ikonografią nawiązywano do elementów 
ceremonii tryumfu, która była planowana, przygotowywana i której miano 
dopełnić po pomyślnie zakończonej wojnie z Szapurem I perskim94. W ra-
mach tej propagandy wojennej szerzej niż uprzednio eksponowano motyw 
barbarzyńcy. Ubarwił on monety i medaliony, które podejmują różne tema-
ty. Napisy rewersowe nie wskazują jednak „imienia” wroga. Sylwetka jego 
jest bowiem istotna tylko dlatego, że pozwala skonkretyzować zalety cesarza 
i określić jego zwycięską moc. Dlatego wróg leżący na ziemi i Rzymianin ja-
dący konno, z włócznią w ręce, pojawili się na sestercach z Rzymu, z legen-
dą VIRTVS AVGVSTI S(enatus) C(onsulto)95. W ikonografii złotych i srebrnych 
medalionów tego samego typu jeńcy towarzyszą scenie wieńczenia impe-
ratora przez Virtus i wręczania mu globu przez boga Sol (rys. 68)96. Analo-
gicznie sylwetka jeńca umieszczona została w przedstawieniu na brązowych 
medalionach, w którym to bogini Wiktoria wieńczy cesarza w uznaniu jego 
virtus militaris97 albo nagradzając jego zwycięstwo, victoria Augusti98. Takie 
alegoryczne, wielopostaciowe, rozbudowane modele stały się charaktery-
styczne w propagandzie Gordiana III. Wyolbrzymiano w niej efekt działań 
rzymskich, utrzymując, iż zwycięstwo będzie trwałe. Zważywszy na inte-
resujący mnie zakres, warto wskazać, zilustrowany przedstawieniem bogi-
ni Zwycięstwa i jeńca, napis VICTOR(IA) AETER(NA) (Senatus Consulto) na 
aureusach, antoninianach, sestercach i asach z Rzymu99. Nowym wątkiem, 
z taką samą ikonografią, jest fortuna redux. Podjęto go na rewersach antoni-
nianów z Antiochii100. Okres rządów Gordiana III był wszelako specyficzny 
pod względem treści lansowanych w mennictwie. Owo bogactwo tematów 
ubarwianych motywem barbarzyńcy oraz jego obecność w wyobrażeniach 
monetarnych odnoszących się do sankcji bóstw wobec władcy rzymskiego 

 93 RIC 4/3, Gord., nr 50c, 175, 325—326; PINK 1931, nr 7, 21, 28, 33—34, 60; DRESSEL 1973, 
s. 221—222, nr 129; GNECCHI 2, Gord., nr 24, 26, 37, 54—55; por. GNECCHI 3, Gord., nr 68; SCOTT 
RYBERG 1955, s. 185.
 94 P M TR P VII COS II P P (244 r.) — GNECCHI 2, Gord., nr 27; PINK 1931, nr 29; por. HÖLSCHER 
1967, s. 85; ALFÖLDI 1980a, s. 94.
 95 RIC 4/3, Gord., nr 327. Podobna scena w dekoracji tarczy trzymanej przez cesarza spor-
tretowanego na awersie: GNECCHI 2, Gord., nr 9.
 96 GNECCHI 1, Gord., s. 48, nr 11; GNECCHI 2, Gord., nr 56—58; PINK 1931, nr 40—42; por. BER-
RENS 2004, s. 68—69. 
 97 GNECCHI 2, Gord., nr 59; PINK 1931, nr 61.
 98 GNECCHI 2, Gord., nr 44—47; DRESSEL 1973, s. 224—225, nr 131; HCC 3, Gord., nr 164; PINK 
1931, nr 56—58. Por. scenę „koronacji” cesarza przez Virtus/Marsa, jeńcy wszak nie występu-
ją na medalionie głoszącym tę samą ideę: CESANO 1956, s. 541—547.
 99 RIC 4/3, Gord., nr 154—156, 165—166, 337—338. 
 100 RIC 4/3, Gord., nr 247A. Szerzej o temacie fortuna redux w propagandzie cesarskiej: LI-
CHOCKA 1997, s. 277—280.
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połowy półwiecza kryzysowego. W tym znaczeniu propaganda Gordiana III 
zapowiada owe nowinki, ale w dziejach propagandy pierwszych lat kryzy-
su III wieku stanowi swego rodzaju curiosum.

W węższym sensie i zakresie motyw barbarzyńcy wyzyskano w mennic-
twie okresu rządów Filipa Araba, następcy Gordiana III. Do tego cesarza, ale 
także do jego syna Filipa juniora, odnosi się bezpośrednio tylko jedno przed-
stawienie. Jest to rewers brązowego medalionu, typu GERM(anici) MAX(imi) 
CARPICI MAX(imi) III ET II CO(n)S(ules). Bogini Wiktoria, jadąca w kwadry-
dze, wyciąga dłonie ku władcom — jeden z nich nosi togę, z tyłu unosi się 
bóg Mars, a obok znajdują się dwaj jeńcy101. Osnową tego wyobrażenia mogło 
być kilka zdarzeń skumulowanych w czasie. W 247 roku zakończona została 
wojna nad Dunajem z Karpami, o której donosi Zosimos i która to dała cesa-
rzom przydomek Carpicus maximus, w roku następnym zaś Filipowie wspól-
nie sprawowali konsulaty102. Przedstawienie odnieść więc można do ich pro-
cessus consularis (A. Alföldi), jak również do pompa circensis (P. Bastien)103. 
Niewykluczone, że owe uroczystości łączyły się z uświetnianiem zwycię-
stwa nad barbarzyńcami; sugerują to cognomina devictarum gentium oraz syl-
wetki pokonanych wrogów w wyobrażeniu rewersowym. Zauważalny jest 
także kontekst familijny owej emisji, awers medalionu bowiem, z napisem 
CONCORDIA AVGVSTORVM, pokazuje portrety obu władców oraz augusty 
Otacylii Sewery. Pozostałe przykłady typów monet z motywem barbarzyńcy 
dotyczą jednak wyłącznie osoby Filipa juniora i są nieliczne. Dla niego jako 
cezara powstały w Rzymie antoniniany z legendą PRINCIPI IVVENT(utis)104. 
Napisu tego, odnoszącego się do zwyczajowego tytułu dynastycznego przy-
znawanego „następcom tronu”, w mennictwie cesarskim aż do tej pory nie 
łączono z motywem barbarzyńcy. Późniejsze, już ze wskazaniem statusu au-
gusta w napisie na awersach, były antoniniany Filipa juniora wyemitowane 
w Antiochii, typu P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) VI CO(n)S(ul) 
P(ater) P(atriae)105. W ich rozwiązaniach ikonograficznych dołożono starań, 
by zaprezentować młodego władcę jako tego, u którego stóp korzą się obcy.

W owej pierwszej fazie kryzysu III wieku brakuje monet z motywem 
barbarzyńcy w mennictwie efemerycznych władców 238 roku, jak również 
w mennictwie pretendentów do purpury z czasów rządów Filipa Araba. 

 101 GNECCHI 2, Fil. I, Otacilia e Fil. II, nr 4.
 102 ZOS. I 20, 1. Datacja konsulatów: DEGRASSI 1952, s. 68; KIENAST 1990, s. 197—199. O wojnie: 
MITREA 1955, s. 159—160; PREDA 1968, s. 193—195; KÖRNER 2002, s. 134—159; i o tryumfie: BAL-
BUZA 2005, s. 142—143. Miano Carpicus maximus zob. BURETH 1964, s. 115. Filip Arab zyskał też 
przydomek Persicus/Parthicus maximus — CIL 03.4634, 10619; CIL 06.1097; AE 1935, 27; jednak 
w propagandzie monetarnej nie pokazano postaci wroga wschodniego, lecz głoszono ideę pax 
fundata cum Persis — RIC 4/3, Phil. I, nr 69, 72.
 103 ALFÖLDI 1980a, s. 96; BASTIEN 1996, s. 27.
 104 RIC 4/3, Phil. II, nr 219.
 105 RIC 4/3, Phil. II, nr 237.
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Nie był to jeszcze czas bezwiednie przejmowanej mody na tego typu przed-
stawienia w propagandzie monetarnej. Poza tym okazuje się, a spostrzeżenie 
to zasadne będzie dla całego okresu pięćdziesięciolecia 235—284, że w przy-
padku uzurpatorów krótko sprawujących rządy uwaga w ich propagandzie 
zawsze koncentrowała się przede wszystkim na idei zwycięstwa dotyczą-
cej stosunków wewnętrznych w państwie rzymskim, a nie na wiktorii w re-
lacjach z obcymi. Temat victoria, podejmowany chętnie także w mennictwie 
owych pretendentów, bez stosownej konkretyzacji wskazującej w napisie 
bądź w ikonografii przeciwnika, nad którym zwycięstwo głoszono, mógł, 
oczywiście, odnosić się zarówno do kwestii wojen z wrogiem zewnętrznym, 
jak i do płaszczyzny rywalizacji zbrojnej między konkurentami do rządze-
nia w Cesarstwie Rzymskim. Jednakże owa znamienna nieobecność moty-
wu barbarzyńcy sygnalizuje, że to właśnie zagadnienie praw do władzy im-
perialnej, a nie wątek walki z obcymi, zdominowało ten aspekt mennictwa 
uzurpatorskiego. Świadczy to o hierarchii tematów w propagandzie epoki. 
Brak motywu barbarzyńcy w tym wypadku jeszcze bardziej uwypukla jako 
priorytetową kwestię zaprezentowania się w roli imperatora, jako że prze-
cież pozycja polityczna i pretensje do władzy w Imperium Romanum, jakie 
rościło sobie wielu z tych pretendentów, miały swój rodowód w ich znacze-
niu i udziale w działaniach wojennych, które jeszcze jako dowódcy wojsk 
cesarskich prowadzili w prowincjach przygranicznych z najeźdźcami z ze-
wnątrz, a niekiedy także w czasie, gdy już sprawowali swe rządy, takie walki 
nadal toczyli106. W ich mennictwie wszelako odniesień do walk z barbarzyń-
cami brakuje. Uogólniając, stwierdzić można, że naczelny cel propagandy 
tych efemerycznych władców sprowadzał się do demonstrowania pretensji 
politycznych i zyskania władzy w świecie rzymskim. Dopiero potem mogli 
powziąć myśl o lansowaniu zwycięstwa nad barbarzyńcami.

Nie ma też motywu barbarzyńcy w mennictwie imperialnym cesarzy 
rządzących w przedziale 249—253. Zastanawiająca jest ta absencja. Przyczy-
ny jej mogą być różne; pozostają na ogół w sferze supozycji. I tak, mógł to 
być efekt koncentrowania się na sprawach wewnętrznych, co stanowiło cha-
rakterystyczny rys polityki i propagandy Trajana Decjusza, którego rządy 
inaugurowały ów okres. Nie jest również wykluczony wpływ niepowodzeń 
wojsk rzymskich w starciach z Gotami prowadzonymi przez Kniwę, a zwłasz-
cza najpoważniejszych klęsk, jakimi były dla Rzymian upadek Philippopolis 
w Tracji w 250 roku, zniszczenie Marcianopolis oraz przegrana bitwa pod 
Abrittus w Mezji Dolnej w 251 roku, a przede wszystkim bezprecedensowa 
śmierć dwóch cesarzy: Herenniusza Etruska od gockiej strzały i potem Tra-
jana Decjusza w zasadzce na bagnach pod Abrittus107. Obecna wszak w wy-

 106 Komentarze treści w mennictwie uzurpatorów zob. KACZANOWICZ 1995a, s. 137—146. Por. 
o karierach wojskowych pretendentów do purpury: RODRIGUEZ GONZÁLES 1996, s. 367—398.
 107 IORD., Get. 18, 103. Por. np. SCHLEMMERS 1879, s. 26—44; LAMMERT 1942, s. 125—126; DEMOU-
GEOT 1969, s. 409—417.
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a także, chociaż rzadziej, zwycięstwo wiązano w propagandzie z przegraną 
barbarzyńców: victoria Germanica108. Swego rodzaju powściągliwość lub „po-
prawność polityczna” powodowały, że jednak unikano w mennictwie przed-
stawień, które zawierałyby obraz przypominający owego aktualnego, a tak 
bardzo niebezpiecznego przeciwnika. Zwłaszcza polityka cesarza Trebonia-
na Galla wobec Gotów — bezpieczeństwo i spokój w prowincjach naddu-
najskich chciał on okupić trybutem dla barbarzyńców i zezwolił im odejść 
z łupami oraz jeńcami109 — nie upoważniała do lansowania obrazu Rzymia-
nina zwycięzcy nad barbarzyńcami. Inny natomiast był powód braku moty-
wu barbarzyńcy na przykład w mennictwie Silbannakusa, dzierżącego wła-
dzę w Rzymie jesienią 253 roku. Przesądził o tym skrajnie krótki okres jego 
rządów i wysuwająca się na plan pierwszy kwestia zaostrzonej w tym czasie 
rywalizacji o purpurę imperialną. Faktem jest, że chociaż podjął on w swym 
mennictwie ideę victoria110, to bynajmniej nie wskazano w żaden czytelny 
sposób, że dotyczy ona zwycięstwa nad barbarzyńcami.

Motyw barbarzyńcy powrócił do mennictwa imperialnego w latach pa-
nowania cesarzy z rodu Licinii: Waleriana I i Galliena. Okres ich współrzą-
dów, przedłużony o lata samodzielnego panowania Galliena i równolegle 
władającego w „państwie galijskim” Postumusa, wyznacza drugą fazę ko-
rzystania z tego motywu w propagandzie epoki kryzysu. Cechuje się ona 
wręcz eksplozją w tym zakresie.

 Spektakularne — ze względu na temat zwycięstwa nad monarchią Sassa-
nidów rzadko podejmowany w propagandzie doby kryzysu III wieku — było 
przedstawienie pokonanych sąsiadów wschodnich. Ukazano więc jeńca u stóp 
bogini Zwycięstwa na antoninianach Waleriana I, pochodzących z Wimina-
cjum i Kolonii, typu VICT(oria) PART(ICA)111. Badacze, datując je na 256-257 
rok, łączą je z reklamowaniem w propagandzie cesarskiej operacji sił rzym-

 108 Np. RIC 4/3, Tr. D., nr 7, 29, 42—43, 48, 108, 126; RIC 4/3, Her. Etr., nr 161; RIC 4/3, 
Host., nr 201, 208; RIC 4/3, Treb. Gall., nr 93—95; RIC 4/3, Vol., nr 222A, 238—239; GNECCHI 2, 
Ost., nr 2. Trajan Decjusz zyskał przydomek Germanicus maximus — AE 1942—1943, 55, i Daci-
cus maximus — AE 1969/1970, 525; CIL 02.4949, 4957 = ILS 517; CIL 02.4958. Zob. odczytanie 
treści reliefów Wielkiego Sarkofagu Ludovisi, ok. 250—260 r., który często bywa łączony z po-
stacią Herenniusza Etruska: HAMBERG 1945, s. 181—182; VOGT 1993, s. 292; TURCAN 1995, s. 292—
293; FERRIS 2000, s. 125—127; ZANKER 2000b, s. 410. Na okres Sewera Aleksandra datuje zabytek 
PICARD 1957, s. 474—475.
 109 ZOS. I 24, 2; ZON. XII 21. M. CHRISTOL (1980, s. 63—74) broni cesarza, sugeruje, że plano-
wał wojnę na Wschodzie, co wynika z analizy, w kontekście wydarzeń 253 r., zwrotu instans 
bellum (AUR. VICT., Caes. 32, 1). Pod wrażeniem narastającego na Wschodzie konfliktu mógł po-
zostawać Herodian, pisząc w latach pięćdziesiątych III w. — zob. np. HDN. VI 2, 1 i 5; 3, 1—2 
i 5—7; 5, 3; 6, 5; 7, 1. Ożywia się wówczas produkcja monetarna w Antiochii — por. CALLU 
1969, s. 173—175; CHRISTOL 1977, s. 240—246. Z kolei E. MANNI (1947, s. 116—117) przeciwsta-
wia zwolenników walki z barbarzyńcami rzecznikom ugody; do tych zalicza Treboniana Galla.
 110 RIC 4/3, Silbannacus, nr 1; por. ESTIOT 1996, s. 105—117.
 111 RIC 5/1, Val. I, nr 22, 262; GÖBL 2000, nr 846—847, 881.
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skich na Wschodzie, uwieńczonych odebraniem Antiochii z rąk perskich112. 
Z kolei w mennictwie Galliena jeńcy obok tropaeum widnieją na antoninia-
nach z Antiochii, typu PAX FVNDATA113. Monety te pochodzą z 263 lub 264 
roku, prawdopodobnie wiążą się z działaniami Odenata, stojącego po stro-
nie rzymskiej, przeciw Szapurowi I. Zwycięstwa sojusznika dały podstawę 
do nadania Gallienowi zwycięskiego epitetu Persicus maximus, poświadczo-
nego w inskrypcji dla tego samego czasu: drugiej połowy 263 roku114. Jednak 
chociaż przekaz autora Historia Augusta, że „ab Odenato Persas vastatos, re-
dactam Nisibin et Carras in potestatem Romanam, omnem Mesopotamiam 
nostram, denique Ctesifontem esse perventum, fugisse regem, captos satra-
pas, plurimos Persarum occisos”, przypisuje wielkie osiągnięcia sprzymie-
rzeńcowi Rzymu115, to znajomość szczegółów kampanii antyperskiej Odena-
ta jest skromna. Nie jest wystarczająca, by stwierdzić, jakie to konkretne jego 
sukcesy i wydarzenia przyniosły ową pax fundata na Wschodzie.

Znakomita część zespołu monet Waleriana I i Galliena, opatrzonych mo-
tywem barbarzyńcy, podejmowała temat zwycięstwa nad przeciwnikami zza 
Renu i Dunaju116. Emitowano je w imieniu obu augustów, nawiązując do ich 
udziału w walkach, przy czym to zwłaszcza Gallien zaabsorbowany był od-
pieraniem najazdów sąsiednich ludów z europejskiego Barbaricum. Monety 
owe obejmowały różne nominały, powstały w różnych mennicach. Były to 
zatem pokazujące boginię Zwycięstwa i barbarzyńców antoniniany z Wimi-
nacjum, aureusy, srebrne kwinary, antoniniany, sesterce i asy z Rzymu, bite 
w imieniu Waleriana I, oraz aureusy i antoniniany z Wiminacjum, aureusy, 
antoniniany i kwinary z Kolonii, aureusy, srebrne kwinary, antoniniany, ses-
terce, asy z Rzymu, opatrzone imieniem Galliena (rys. 82)117. Podejmowały 

 112 Por. BASTIEN, HUVELIN 1969, s. 232—234; BOURGEOIS, CHRISTOL 1973, s. 416—417. W kwe-
stii monet z hasłem victoria Parthica por. BASTIEN 1975, s. 16—17. O walkach na Wschodzie por. 
SCHIPPMANN 1990, s. 21—24.
 113 RIC 5/1, Gall. SR, nr 652; GÖBL 2000, nr 1635; por. ALFÖLDI 1967b, s. 190—191. M. CHRI-
STOL (1997, s. 150) datuje monety na 265 r., natomiast J.A. GARZÓN BLANCO (1995, s. 37) wiąże je 
z upamiętnieniem wiktorii w Syrii w 161 r. — to wydaje się sporym nadużyciem.
 114 AE 1895, 17 = AE 1902, 46 = CIL 08.22765 = ILS 8923. Dwa lata później cesarz przybrał ty-
tuł Parthicus/Persicus maximus — CIL 06.1108 = CIL 11.3090a; CIL 10.4784 = ILS 543; AE 1909, 
68 = EE IX 582; CIL 11.3089 etc.
 115 HA Gall. 12, 1. Por. ZOS. I 39, 1—2.
 116 O owych walkach zob. np. KERLER 1970, s. 168—192; CHRISTOL 1981, s. 20—83. Obaj wład-
cy nosili tytuły zwycięskie Germanici (maximi), Walerian I: CIL 08.2380, 12294, 20155, 23877; 
CIL 10.8028; CIL 11.826, 2914 etc.; Gallien: AE 1971, 509; CIL 03.5933; CIL 05.856 = ILS 547; CIL 
08.766, 1018, 1487, 2381; CIL 10.8028; CIL 11.826 etc. W kwestii monet z Rzymu, Wiminacjum, 
Mediolanu por. LALLEMAND 1972, s. 18—19; DOYEN 1983, s. 44, 47—48; IDEM 1986, s. 126—128; 
IDEM 1988, s. 47—51, m.in. też uwagi dotyczące propagandy idei zwycięstwa.
 117 RIC 5/1, Val. I, nr 132, 181, 203, 263—265; RIC 5/1, Gall. JR, nr 3, 44—52, 61—63, 95—97, 
173—175, 180—180a, 194—195, 245, 283—284, 404, 406, 429—430; RIC 5/1, Gall. SR, nr 307—
308, 400—402, 435—437; GNECCHI 3, Gall., nr 73, 95—96, 103—104; GÖBL 2000, nr 37, 80—81, 
116—118, 146—147, 187—188, 415, 429, 442, 447, 451, 454, 793, 845, 848, 873—874, 892—893. 
Por. ESTIOT 1994, s. 852—853.
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… hasło VICTORIA GERMANICA, z mutacjami tego podstawowego zapisu, także 

w formie abrewiacji G(ermanica) M(axima). Na antoninianach Galliena i Wa-
leriana I, z mennicy w Rzymie, legenda przyjęła brzmienie: VICTORIAE AVGG 
IT(erum) GERM(anici)118. Natomiast aureusy Galliena, pochodzące z tej samej 
mennicy, głosiły hasło VICTORIAE AVG GERMANICA (sic!)119. Na brązowych 
medalionach z Rzymu i złotych medalionach z Mediolanu, typu VICTORIA 
GERMANICA, ubarwiono przedstawienie. Sylwetka jeńca dopełnia tu sceny 
wieńczenia zwycięzcy przez Wiktorię120. Powrócono do znanego już pomysłu 
ukazywania tropaeum i jeńców. Zrealizowano go na antoninianach Galliena, 
bitych w rzymskiej mennicy, głoszących temat victoria Germanica121. Schemat 
ten zdobił jednak przede wszystkim monety, na których zamieszczono zwy-
cięski przydomek władcy. Użyto go na rzymskich antoninianach Waleriana I, 
typu GERMANICVS MAX(imus) TER122. Szerzej, bo w kilku mennicach, wpro-
wadzono go na rewersy monet Galliena. Były to antoniniany z Rzymu i Ko-
lonii, typów GERMANICVS MAX(imus) TER oraz GERMANICVS MAX(imus) V, 
antoniniany i asy z Wiminacjum, typu GERMANICVS MAXIMVS, oraz anto-
niniany z Rzymu, typu GERMAN(icus) MAX(imus) TR(ibunicia) P(otestas)123. 
To masowe nawiązywanie w propagandzie do wojen germańskich miało swe 
uzasadnienie przede wszystkim w walkach toczonych z Alamanami i Fran-
kami, potem także z Gotami. W tym sensie ponowne, po wspomnianej prze-
rwie, przypomnienie motywu barbarzyńcy w mennictwie cesarskim zyskuje 
podkład realistyczny. Świadczy o tym także fakt, że większość tych emisji 
powstała w imieniu Galliena, na którego barkach spoczywał ciężar obrony 
europejskich granic Cesarstwa Rzymskiego. 

Ewenementem natomiast jest skala tej propagandy zwycięstwa: nie-
współmierna do rzeczywistych, sumarycznych rezultatów działań militar-
nych. Dotyczy to zarówno wojen obronnych nad Renem i Dunajem, jak i wy-
darzeń na Wschodzie. Rządy Waleriana I i Galliena naznaczone były przecież 
rezygnacją z Agri Decumates, utratą kontroli nad Dacją, wtargnięciem bar-
barzyńców na ziemie Imperium aż pod Mediolan, klęską wojsk rzymskich 
pod Edessą i haniebną niewolą samego starszego augusta. I w tym sensie 
zauważyć jednak trzeba ewidentny rozdźwięk między realiami a ich propa-
gandowym odbiciem. Władca rzymski staje się zwycięzcą także poza sferą 
rzeczywistych jego czynów i osiągnięć. Coraz bardziej będzie się owa ten-
dencja nasilała w propagandzie imperialnej epoki kryzysu III wieku, umac-
niając obecność motywu barbarzyńcy w mennictwie jako tego elementu wy-

 118 RIC 5/1, Val. I, nr 129—130; HCC 4, Gall. JR, nr 19; GÖBL 2000, nr 35, 79.
 119 RIC 5/1, Gall. JR, nr 98; GÖBL 2000, nr 78.
 120 GNECCHI 2, Gall., nr 33; GNECCHI 3, Gall., nr 77—78; RIC 5/1, Gall. JR, nr 285; GÖBL 2000, 
nr 307, 960—961.
 121 RIC 5/1, Gall. JR, nr 177; GÖBL 2000, nr 148.
 122 RIC 5/1, Val. I, nr 9—9a; GÖBL 2000, nr 93.
 123 RIC 5/1, Gall. JR, nr 17—19, 60, 141—142, 382—383; RIC 5/1, Gall. SR, nr 200; GÖBL 2000, 
nr 93, 840, 872, 883; GNECCHI 3, Gall., nr 84.
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obrażeń, który wprost odnosi je do idei cesarza zwycięskiego. Oba te procesy 
będą się wzajemnie warunkować i wpłyną w drugiej połowie tego okresu 
z jednej strony na wszechobecność tematu cesarza zwycięzcy, z drugiej zaś 
— na wielość i rozmaitość usadowień motywu barbarzyńcy.

Kolejne przykłady zaczerpnięte z mennictwa Waleriana I i Galliena po-
twierdzają obecność wspomnianych tendencji w propagandzie doby kryzy-
su i wzmacniają słuszność argumentacji. Antoniniany Waleriana I z mennic 
w Wiminacjum i Antiochii pokazują standardowe wyobrażenie bogini Zwy-
cięstwa i jeńca, głosząc dewizę: VICTORIA AVGG124. Analogiczne połączenie 
tych elementów z ideą victoria Augusti znalazło się na antoninianach i ses-
tercach Galliena, pochodzących z Rzymu, oraz aureusach i antoninianach 
z Mediolanu125. Wyjątkowo Gallien pokazany został jako wojownik depczący 
wroga w ikonografii na antoninianach głoszących hasło VICT(oria) GALLIE-
NI AVG(usti)126. Natomiast antoniniany z Rzymu, które przedstawiają Wik-
torię i jeńca, noszą legendę VICT(oria) AET(erna) AVG(usti)127. Wspólne prze-
słanie propagandowe tych emisji wyraża się w związaniu z osobą cesarza 
wątku zwycięstwa. Anonimowość wroga, ogólnikowość haseł oraz ponad-
czasowość idei z owym celem nie pozostają w sprzeczności.

Jeszcze wyraźniej tendencję do eksponowania — w wymiarze abstrak-
cyjnym — pierwiastka zwycięskiego tkwiącego w osobie władcy ilustrują 
emisje Galliena, które zawierając obraz barbarzyńcy w ikonografii, w napi-
sach podejmują wątek virtus Augusti albo virtus Gallieni Augusti. Antoninia-
ny z mennicy w Smyrnie (?) ukazują tropaeum i jeńców128. W innych emisjach 
przede wszystkim, i to na różne sposoby, pokazywany jest Gallien w kon-
frontacji z barbarzyńcą. Zbrojny we włócznię i w tarczę, czasem wyobrażo-
ny jako Mars, depcze przeciwnika; tak w ikonografii antoninianów z Kolo-
nii, Rzymu i Mediolanu129. Stoi nad jeńcem w wyobrażeniu na antoninianach 
z Siscii i Mediolanu130. Jeździec jedzie na czele grupy wojskowych, pokona-
ni wrogowie leżą poniżej — w ikonografii srebrnego medalionu z Kolonii131. 
Konny walczy z wrogiem w przedstawieniach na złotych medalionach, aure-
usach, antoninianach wybitych w warsztatach menniczych w Siscii, Medio-

 124 GÖBL 2000, nr 842, 1565, 1574, 1583, 1590—1592, 1602; por. RIC 5/1, Val. I, nr 21, 260 (mo-
nety przypisane mennicom w Lugdunum i Mediolanie), nr 288—290.
 125 VICTORIA AVG, VICTORIA AVG VI S C, VICTORIA AVG VII, VICTORIA AVGG — RIC 5/1, 
Gall. SR, nr 80, 85, 399, 520, 526; GÖBL 2000, nr 113, 953—955.
 126 RIC 5/1, Gall. JR, nr 38 (monety przypisane mennicy w Lugdunum).
 127 RIC 5/1, Gall. SR, nr 291.
 128 RIC 5/1, Gall. SR, nr 674—675; GÖBL 2000, nr 1555 (atrybucja monet: Kyzikos).
 129 RIC 5/1, Gall. JR, nr 53—55, 64 (monety przypisane mennicy Lugdunum); GÖBL 2000, 
nr 890 (Kolonia); RIC 5/1, Gall. SR, nr 313—315, 378, 403 (Rzym); jako Mars/Virtus — RIC 5/1, 
Gall. SR, nr 591 (monety przypisane Siscii); GÖBL 2000, nr 965 (Mediolan).
 130 RIC 5/1, Gall. SR, nr 323, 530a, 590; GNECCHI 3, Gall., nr 105; GÖBL 2000, nr 967—969, 
1405. 
 131 GNECCHI 1, Gall., s. 54, nr 31; GÖBL 2000, nr 896; por. RIC 5/1, Gall. SR, nr 149 (monety 
przypisane mennicy w Rzymie, z okresu samodzielnego panowania).

17 - Vndiqve…
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pod nim pokazani są trzej jeńcy — tak w ikonografii brązowych medalio-
nów z Rzymu133. Albo zwycięzca własnoręcznie wieńczy tropajon, pod nim 
pokazani są jeńcy — tak w wyobrażeniach na antoninianach i brązowych 
medalionach z Siscii134. To przykłady rozwiniętej i konsekwentnie uprawia-
nej propagandy głoszącej, że moc zwycięska virtus wcielona jest we władcę 
rzymskiego. To przekonanie lansowano na monetach różnych nominałów, 
emitowanych w wielu mennicach. Szczególnie liczne były takie emisje w la-
tach samodzielnych rządów Galliena.

W mennictwie członków rodu Licinii wprowadzono kolejne, również 
nowe hasła zdobione motywem barbarzyńcy. Obaj władcy: Walerian I i Gal-
lien, w towarzystwie wojskowych pokazani zostali obok jeńców barbarzyń-
skich w ikonografii brązowych medalionów z Rzymu, typu ADLOCVTIO 
AVGG (rys. 80)135. Na innych medalionach, typu ADVENTVS AVGG, aż trzej 
władcy: obaj augustowie i cezar (Walerian junior albo Salonin), jadą na ko-
niach, podążając za boginią Wiktorią, towarzyszą im żołnierze, ale pokazane 
są także postacie jeńców136. Również na antoninianach Galliena, z warszta-
tów w Siscii, sens tematu adventus Augusti tłumaczy przedstawienie jeźdźca 
i jeńca137. Pojawiło się także nowe ujęcie Marsa przebijającego włócznią wro-
ga, zdobiące mediolańskie aureusy i antoniniany typu MARTI PROPVGNA-
TORI138. Podobnie jak uprzednio w propagandzie Filipów, również teraz 
— w latach rządów Waleriana I i Galliena, emisje podające tytuł princeps iu-
ventutis są ilustrowane wizerunkiem młodego władcy, który stoi nad jeń-
cem. Zamieszczono to przedstawienie na brązach z Rzymu oraz antoninia-
nach z Mediolanu, powstałych prawdopodobnie w imieniu cezara Salonina 
(rys. 84)139. Obaj cesarze natomiast uwidocznieni zostali w ikonografii me-
dalionów Waleriana I, podających formułę jego cursus honorum; tu Wiktoria 
jedzie w kwadrydze i wyciąga dłoń ku władcom, podczas gdy Mars podą-
ża za wozem, a dwaj barbarzyńcy leżą z przodu — jest to repetycja modelu 
użytkowanego w czasach Filipów140. Na monetach Waleriana I, z Wimina-

 132 RIC 5/1, Gall. SR, nr 88, 312, 529—530, 538, 589, 593; GÖBL 2000, nr 966, 1406.
 133 GNECCHI 2, Gall., nr 34; GÖBL 2000, nr 779.
 134 RIC 5/1, Gall. SR, nr 592; GNECCHI 2, Gall., nr 36; GÖBL 2000, nr 1450.
 135 GNECCHI 2, Gall., nr 1—2; GÖBL 2000, nr 301—302, 771.
 136 GNECCHI 1, Gall. e Sal., s. 55, nr 1; RIC 5/1, Gall. and Sal., nr 1.
 137 RIC 5/1, Gall. SR, nr 551; ALFÖLDI 1931, s. 30, nr 13.
 138 RIC 5/1, Gall. SR, nr 57, 238—239, 493; GÖBL 2000, nr 949.
 139 RIC 5/1, Sal., nr 11, 28, 32—34; GÖBL 2000, nr 269, 272, 274, 276, 323, 941—942; GNECCHI 2, 
Sal., nr 3; GNECCHI 3, Sal., nr 5, 12, 14. Władca obok tropaeum na emisjach Salonina — RIC 5/1, 
Sal., nr 12; GÖBL 2000, nr 913; Waleriana juniora — RIC 5/1, Val. II, nr 45; GÖBL 2000, nr 1694. 
Por. ZACCARIA 1978, s. 112.
 140 PONTIF MAX TR P P P — GNECCHI 2, Val. I, nr 5—6. Por. GNECCHI 2, Fil. I, Otacilia e Fil. II, 
nr 4.
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cjum, także z zapisem godności i urzędów cesarskich, centralnym motywem 
ikonografii jest bogini Zwycięstwa, stoi ona nad jeńcem141.

Propaganda Waleriana I i Galliena otwiera niewątpliwie nowy etap lan-
sowania idei cesarza zwycięskiego. Oznacza to między innymi, że przed-
stawienie barbarzyńcy w szerszym zakresie i pogłębionym wymiarze po-
służyło kreowaniu mitu cesarza zwycięzcy. Wzrosła rozmaitość legend na 
rewersach, którym towarzyszył motyw barbarzyńcy włączony w wyobra-
żenia, których treść odnosiła się do walk prowadzonych z agresorem ze-
wnętrznym, roli w nich władcy wodza i wojownika, wsparcia dlań bogów 
rzymskich oraz do polityki dynastycznej. Nie były to problemy nieznane, ale 
novum stanowiło ich komplementarne wyzyskanie w propagandzie Waleria-
na I i Galliena. Godny podkreślenia jest również wysoki stopień eksploato-
wania motywu barbarzyńcy, szczególnie w propagandzie skupionej wokół 
osoby Galliena. Dokładano do tego starań już w latach jego współrządów 
z Walerianem I. Obserwacja w literaturze, że zauważa się „wyjątkowo silne 
zaakcentowanie walorów militarnych młodszego z diarchów”142, pozostaje 
aktualna także ze względu na obecność motywu barbarzyńcy w wyobraże-
niach monetarnych. Częstotliwość jego przywoływania w mennictwie im-
perialnym pozostała bardzo wysoka w okresie jedynowładztwa Galliena. 
W tych praktykach propagandowych w mniejszym stopniu odzwierciedlają 
się wydarzenia, treść propagandy pozostaje w tym zakresie raczej enigma-
tyczna, w większym stopniu natomiast są one — także niejako wbrew ob-
serwowanym negatywnym zdarzeniom — wyrazem ideologicznego wynie-
sienia osoby cesarza jako zwycięzcy nad barbarzyńcami.

W mennictwie Postumusa, którego rządy w „Imperium Galliarum” zbie-
gały się w czasie z samodzielnym panowaniem cesarza Galliena, zauważa 
się w tym punkcie zbieżności z propagandą rywala z Rzymu. W mennictwie 
władcy „galijskiego” wizerunek barbarzyńcy ilustruje hasła różne, znaleźć 
tu można także rozwiązania innowacyjne, a natężenie tej propagandy jest 
porównywalne z inicjatywami Galliena. Pierwsza grupa emisji Postumusa 
czyni odniesienia do idei victoria, virtus oraz epitetu zwycięskiego Germani-
cus. Na Postumusowych antoninianach, sestercach i dupondiusach zamiesz-
czono formułę GERMANICVS MAX(imus) V zilustrowaną postaciami jeńców 
obok tropaeum143. Przedstawienie bogini Zwycięstwa i jeńca umieszczono na 
aureusach, antoninianach, sestercach typów: VICTORIA, [VIC]TORIA AVG(usti) 
i VIC(toria) POSTVMI AVG(usti)144. Na innych sestercach i dupondiusach zmo-
dyfikowano wyobrażenie. Napis przyjął brzmienie: VICTORI(AE) AVG(usti) 

 141 P M TR P V COS IIII P P — RIC 5/1, Val. I, nr 231; KING 1993, s. 217, nr 35; GÖBL 2000, nr 813, 839. 
 142 KACZANOWICZ 1990, s. 66. Por. NONY 1980, s. 62—63.
 143 RIC 5/2, Post., nr 63, 129, 198—199; SCHULZKI, Post., nr 118; BASTIEN 1967, nr 301—302. Ty-
tuł Germanicus maximus zob. CIL 02.4919, 4943 = ILS 562; CIL 13.9023 = ILS 561.
 144 RIC 5/2, Post., nr 39—40, 89, 103, 169—172, 174—175, 233—234, 251; BASTIEN 1967, nr 3, 
33—34, 91—102, 162, 175, 179, 184, 188, 193—194, 219, 246, 252, 255, 260, 272—273, 287, 296, 
298, 321, 328, 356, 366; HUVELIN 1973, s. 407; SCHULTE, Post., nr 10; SCHULZKI, Post., nr 96, 97a,b,c; 
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ciowanych Wiktorii stojących obok jeńców145, co dało efekt zwielokrotnienia 
wiktorii Postumusa. Na kolejnych sestercach, głoszących ideę victoria Augu-
sti146, i antoninianach, podejmujących wątek virtus Augusti147, sportretowa-
ny został on we własnej osobie, obok tropajonu, pod którym umieszczono 
dwóch barbarzyńców. Na innych dodatkowo imperatora wieńczy Wiktoria, 
VIRTVS POSTVMI S(enatus) C(onsulto)148. Jest także obraz wroga deptanego 
przez cesarza lub Marsa — w wyobrażeniach na antoninianach i sestercach 
lansujących ideę virtus Augusti149. Aureusy Postumusa, ogłaszając jego cur-
sus honorum, pokazują z kolei tropaeum i jeńców150. Te ostatnie monety przy-
należą do zespołu obejmującego także inne aureusy, denary i antoniniany, 
który wyemitowany w końcu 263 roku uczcić miał zwycięskie kampanie Po-
stumusa prowadzone przeciw Germanom, powstał bowiem prawdopodob-
nie w związku z przygotowywaniem świętowania quinquennalia w 264 roku. 
Niewykluczone jest, że połączono je z fetowaniem zwycięstw nad barbarzyń-
cami. Propagowano na rewersach tych monet idee victoria comes Augusti, vic-
toria Germanica, virtus exercitus, te zaś łączono z obrazami cesarza jadącego 
za Wiktorią w orszaku tryumfalnym, imperatora wieńczonego przez Wikto-
rię, Wiktorii stojącej nad jeńcem, stosu zdobycznej broni bądź bogini Romy 
unoszącej wiktoriolę151. Schematy ikonograficzne, niektóre legendy, nowin-
ki, jakimi było umieszczanie w nich imienia własnego władcy, są — jak wy-
nika z dokonanego przeglądu — niejednokrotnie w mennictwie Postumusa 
identyczne z tymi, które widniały na opisanych wcześniej monetach Gallie-
na. Możliwości tworzenia stale nowych czy odmiennych modeli ikonograficz-
nych i sloganów nie były przecież nieograniczone. Zdarzały się zapożycze-
nia wyobrażeń. Ponadto paralelizm elementów propagandy mogła wywołać 
rywalizacja, jaką w sferze ideologicznej prowadził Postumus, pan części za-
chodniej Imperium Romanum, z Gallienem, swym przeciwnikiem z Rzymu. 
Są wszelako w mennictwie Postumusa rozwiązania odmienne, nowatorskie 
i oryginalne. Z pewnością do nich należy obraz barbarzyńców siedzących 
pod tropaeum, niekiedy ustawionym na łuku tryumfalnym, wprowadzony na 
rewersy sesterców, które głoszą temat felicitas Augusti152. Nowy model stano-

CARLOT, GRICOURT, LECLERCQ 1982, s. 205—206; GILLJAM 1993, s. 205—206; PONCELET 1993, s. 14—
15, nr 1; GENVIER 1998, s. 40—43. Por. GRICOURT 1989, s. 61—67: napis VIC[—, wariant bez jeńca.
 145 RIC 5/2, Post., nr 166—168, 230—231, 236; BASTIEN 1967, nr 35—46, 152, 166, 229, 259, 329.
 146 RIC 5/2, Post., nr 176, 235; BASTIEN 1967, nr 150—151, 163, 174.
 147 RIC 5/2, Post., nr 94, 332; SCHULZKI, Post., nr 105.
 148 RIC 5/2, Post., nr 185; BASTIEN 1967, nr 22.
 149 RIC 5/2, Post., nr 181, 331; SCHULZKI, Post., nr 103 (postać identyfikowana jako cesarz); BA-
STIEN 1967, nr 4, 206, 210 (Mars).
 150 P M G M T P COS III P P — RIC 5/2, Post., nr 3; SCHULTE, Post., nr 43—46. 
 151 RIC 5/2, Post., nr 44; COHEN 6, Post., nr 368; SCHULTE, Post., nr 55, 72, 74—76, s. 172: „f”. 
Prawdopodobnie także: HOLLARD 1994b, s. 768—771.
 152 RIC 5/2, Post., nr 118—120, 195; BASTIEN 1967, nr 12—14, 142, 156, 165, 207, 211, 222, 236, 
238. Por. HOLLARD 1997a, s. 71—75.
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wi także wyobrażenie na antoninianach typu REST(ITVTOR) GALLIAR(VM): 
jeniec pod stopą władcy, który podnosi z klęczek postać kobiecą, symbolizu-
jącą Galię153. Może również na aureusach, propagujących ideę indulgentia pia 
Postumi Augusti, w postaci suplikanta u stóp władcy widzieć trzeba barba-
rzyńcę154. Te nowe połączenia uatrakcyjniały wizerunek władcy „Imperium 
Galliarum” pokazanego w roli wielkiego zwycięzcy. Zresztą Postumus był 
mocno zaangażowany w obronę północnych granic swych włości. Przejął na 
siebie ciężar zmagań z Alamanami i Frankami, których ponawiające się na-
jazdy zmuszały go do prowadzenia walk obronnych. Silne poczucie odpo-
wiedzialności za losy „Imperium Galliarum” i aktywne włączenie się w od-
pieranie inwazji germańskich ową propagandę stymulowały.

Natężenie propagandy cesarza zwycięskiego, w tym jej wycinku, jaki 
określa obecność motywu barbarzyńcy w wyobrażeniach monetarnych, cha-
rakterystyczne dla czasów Waleriana I i Galliena, a także dla lat rządów Po-
stumusa, stało się odtąd typowe dla innych władców. W ostatniej fazie kry-
zysu, inaugurowanej rządami Klaudiusza II Gockiego, a zamkniętej rządami 
Numeriana i Karynusa, wizerunek barbarzyńcy staje się faktycznie niemal 
powszechny. Właśnie w tym okresie — jak już wspomniałam — nie wystę-
puje on jedynie w mennictwie niektórych efemerycznych pretendentów. Zda-
rzało się jednak niekiedy, że motyw był niejako mechanicznie przejmowany 
na potrzeby polityki propagandowej zmieniających się cesarzy, co również 
świadczyłoby o funkcji motywu barbarzyńcy jako topicznego sposobu poka-
zywania portretu propagandowego przywódcy państwa. Fenomen miał róż-
ny wymiar w zależności od czasu trwania rządów danego władcy.

Problemat automatycznego bądź intencjonalnego adaptowania motywu 
barbarzyńcy w propagandzie imperialnej odzwierciedlają emisje powstałe 
w imieniu kilku władców. W propagandzie Klaudiusza II Gockiego doty-
czą one wyłącznie spraw militarnych, przede wszystkim wojen z najeźdźca-
mi barbarzyńskimi, Alamanami i Gotami155. Proporcjonalnie do osiągniętych 
w nich efektów, ale niewspółmiernie do krótkiego okresu rządów Klaudiusza 
II propaganda cesarza zwycięskiego była w jego mennictwie bardzo rozwi-
nięta. Sukces w pierwszej z wojen, odniesiony w bitwie stoczonej w 269 roku 
nad Lacus Benacus w północnej Italii156, przyniósł — co zrozumiałe — nagro-
madzenie w mennictwie przedstawień zwyciężonego wroga. Echa zwycię-
stwa odnaleźć można w propagandzie podjętej w kilku mennicach. Klasyczne 
już przedstawienie Wiktorii stojącej obok jeńca lub dwóch jeńców zamiesz-

 153 RIC 5/2, Post., nr 82; SCHULZKI, Post., nr 71—72, 74.
 154 RIC 5/2, Post., nr 276—277; SCHULTE, Post., nr 91—96. Por. opis: COHEN 6, Post., nr 145.
 155 O najazdach Gotów i walkach z nimi Klaudiusza II i innych cesarzy zob. DAMERAU 1934, 
s. 62—75; SALAMON 1971a, s. 109—139; KOTULA 1994b, s. 71—112; FORGIARINI 1998, s. 81—86. Por. 
STRZELCZYK 1984, s. 87—96. Omówienie stanu badań, źródeł i literatury dotyczących gockich na-
jazdów zob. SCARDIGLI 1976, s. 200—285.
 156 E.de Caes. 34, 2.
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i na aureusach z tej samej mennicy, ale także z Siscii, jak również na pocho-
dzących z Mediolanu denarach typu VICTORIA AVG(usti)158. Rozgłos, pop-
arty rzeczywistymi sukcesami, zyskał Klaudiusz II głównie jako ten, któ-
ry „bellum Gothicum sua virtute confecit”159. Takie sukcesy sił rzymskich, 
jak na przykład odparcie najeźdźców od azjatyckiego Kyzikos, oraz przede 
wszystkim wielkie zwycięstwo cesarza odniesione pod Naissus na ziemiach 
Mezji Górnej w 269 roku, upamiętnione zostały w wyobrażeniach na antoni-
nianach powstałych wówczas w nowo otwartej mennicy w Kyzikos. Obraz 
jeńców pod tropaeum objaśniają one legendami: VICTORIA GOTHIC(a), VIC-
TORIAE GOTHIC(ae), VICTORIA GVTTICA (sic!) AVG(usti)160. Inne, nieco póź-
niejsze antoniniany ów schemat ikonograficzny wiążą z kolei z hasłem re-
wersów: VICTORIA GERM(ANICa)161. Było to albo przypomnienie raz jeszcze 
zwycięstwa z początku rządów Klaudiusza II, albo nawiązanie do jego nie-
dawnego sukcesu nad Gotami i ich sprzymierzeńcami. Zgodnie z taką inter-
pretacją należałoby przyjąć, że wrogowie ci wystąpili w propagandzie pod 
ogólnym mianem Germanów. W tym samym ośrodku w Kyzikos powstały 
też antoniniany, zawierające motyw tropaeum i jeńców (staje się on charakte-
rystyczny dla produktów z tej mennicy), oraz aureusy, które przedstawiają 
jeźdźca, miotającego włócznią w nieprzyjaciela, dwaj inni leżą poniżej. Emi-
sje te odnoszą się do cnoty virtus Augusti162. Udział bezpośredni Klaudiusza 
II Gockiego w obu tych wojnach dał tu pożywkę do lansowania przekona-
nia o skuteczności akcji militarnych cesarza. Wielkie zwycięstwo nad Gotami 
— to, które przyniosło mu zwycięski przydomek Gothicus (maximus) i tkwi-
ło u podstaw jego miru w starożytności163 — nie zostało jednakże wyekspo-
nowane w propagandzie samego jego sprawcy w stopniu odpowiadającym 
skali sukcesu. Ideę victoria Gothica podjęto przecież na emisjach powstałych 
w jednej zaledwie peryferyjnej mennicy, z pominięciem innych ośrodków 
menniczych. Z pomysłów realizowanych w mennictwie Klaudiuszowym 
czerpano jednak w propagandzie następnych cesarzy, najpierw w wyobra-
żeniach monetarnych efemerycznego władcy Kwintyllusa. Dla niego także 

 157 RIC 5/1, Cl. Got., nr 108; HOLLARD 1998, s. 83—87. W kwestii propagandy zwycięstwa nad 
Alamanami zob. HUVELIN 1982, s. 263—269; EADEM 1984, s. 202—213; EADEM 1985, s. 723—724; 
EADEM 1986, s. 199, 202—205. Przydomek Germanicus (maximus) — np. CIL 12.2228 = ILS 569. 
 158 RIC 5/1, Cl. Got., nr 9, 119, 170; GNECCHI 3, Cl. Got., nr 18; HUVELIN 1980, s. 113—115; EA-
DEM 1983, s. 310—312.
 159 HA Cl. 1, 3.
 160 RIC 5/1, Cl. Got., nr 251—252; ALFÖLDI 1967b, s. 179; GYSEN 1999a, s. 31—32 i 36—37. Por. 
MAIRAT 2007, s. 188.
 161 RIC 5/1, Cl. Got., nr 247—250; GYSEN 1999a, s. 32 i 36—37. Por. HUVELIN 1992, s. 311—312.
 162 VIRTVTI AVGVSTI, VIRTVS CLAVDI AVG — RIC 5/1, Cl. Got., nr 227, 255; MAIRAT 2007, 
s. 192, nr 16.
 163 Tytuł zwycięski poświadczają: AE 1890, 153 = CIL 17.159; CIL 08.4876 = ILS 571; CIL 
12.5511 = CIL 17.149; EE IX 318; oraz monety pośmiertne — RIC 5/1, Cl. Got., nr 263—264. Mit 
Klaudiusza II Gockiego omawia KOTULA 1992a, s. 3—16; IDEM 1994a, s. 499—508.
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w Kyzikos powstały antoniniany typu VICTORIAE GOTHIC(ae), powtarza-
jące układ postaci jeńców pod tropaeum164. Oprócz tej emisji jedynie jeszcze 
antoniniany Kwintyllusa z Siscii, ilustrując cnotę virtus Augusti, pokazują 
jeńca u stóp Rzymianina165. Również do walk z Gotami nawiązali w swym 
mennictwie cesarze Tacyt i Florian. W imieniu pierwszego z nich w Serdi-
ce wyemitowane zostały aureusy typu VICTORIA GOTTHICA CO(n)S(ul) II, 
przedstawiające Wiktorię, która kroczy z wieńcem i palmą, u jej stóp uka-
zany jest jeniec166. To samo wyobrażenie odnajdujemy na aureusach Flo-
riana z mennic w Serdice i Kyzikos, acz legenda przyjęła w tym wypadku 
brzmienie VICTORIA GOTTHICA oraz VICTORIA GHOTTICA (sic!)167. Wszyst-
kie te wyobrażenia z pewnością odzwierciedlają aktualność kwestii gockiej 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych III stulecia. Zdobiły produk-
ty z warsztatów menniczych sytuowanych w pobliżu obszarów, na których 
toczyły się walki z Gotami. Niemniej propaganda monetarna krótko panu-
jących Kwintyllusa i Floriana była w tym zakresie kopią pomysłów wypra-
cowanych dla władców bardziej zasłużonych i dłużej sprawujących rządy. 
Nie zmienia tego osądu ilustrowanie monet Floriana, pochodzących z Tici-
num, Lugdunum, Rzymu i Siscii, a lansujących ideę virtus Augusti, przedsta-
wieniem barbarzyńcy atakowanego przez jeźdźca albo sytuowanego u stóp 
Virtus lub boga Marsa168. Te bowiem — w kontekście krótkich rządów tego 
cesarza i jego bytności na ziemiach wschodnich — również ocenić wypada 
jako niezależną od jego zamierzeń i prawdopodobnie mechaniczną replikę 
monet z czasów wcześniej panujących władców.

Bardzo różnorodnym i częstym adaptowaniem motywu barbarzyńcy, 
włączeniem go w wyobrażenia idei, które dotąd nie były tak ilustrowane, 
oraz dużą intensywnością takiej propagandy przyciąga uwagę mennictwo 
Aureliana169. Wykorzystano ów motyw tradycyjnie w przedstawieniach na 
monetach podejmujących tematykę wojenną. Niektóre z owych przedsta-
wień są śladem uczestnictwa Aureliana w kolejnej wojnie gockiej, ale też wy-
nikają ze zrozumiałej chęci otoczenia się sławą zwycięzcy Gotów. Do tych 
starć wypełniających pierwsze miesiące jego panowania odnoszą się przed-
stawienia na antoninianach wyemitowanych w Kyzikos w 270 roku. Powtó-
rzona w nich została ikonografia, którą znamy już z mennictwa Galliena: 
jeńcy obok tropaeum, a napis powtarza ideę wprowadzoną w tym ośrodku 

 164 RIC 5/1, Quint., nr 87. 
 165 RIC 5/1, Quint., nr 81.
 166 ALFÖLDI 1976, s. 229; ESTIOT 1999b, Tac., nr 92—94; por. RIC 5/1, Tac., nr 110 (monety przy-
pisane Ticinum). Zob. przydomek Gothicus maximus — CIL 12.5563 = ILS 591.
 167 ESTIOT 1999b, Fl., nr 9, 18.
 168 RIC 5/1, Fl., nr 13, 24, 44, 108; ESTIOT 1999b, Fl., nr 6—8.
 169 Por. KLUCZEK 2007c, s. 305—321. O wojnach prowadzonych przez Aureliana zob. np. KER-
LER 1970, s. 213—236; SAUNDERS 1992, s. 163—251; WATSON 1999, s. 54—55, 70—87; KOTULA 2006, 
s. 49—51, 100—116; SUSKI 2008b, s. 42—163.
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… menniczym na emisjach Klaudiusza II Gockiego: victoriae Gothicae170. Dzia-

łania wojenne Aureliana, prowadzone w kolejnych latach 272—273 przeciw 
Wandalom, Jutungom i Karpom oraz przeciw Palmyrze, wywołały kolejną 
falę emitowania monet z motywem barbarzyńcy. Antoniniany z Antiochii 
propagujące ideę conservatori principis Augusti ukazują cesarza wieńczącego 
tropaeum, pod którym siedzą dwaj jeńcy171, natomiast równolegle bite mo-
nety z Kyzikos ponownie demonstrują obraz tropaeum i jeńca, tym razem 
opatrzony legendą victoria Augusti172. Aureusy, antoniniany i denary z Rzy-
mu i Mediolanu, tego samego typu, przedstawiają barbarzyńcę u stóp bo-
gini Zwycięstwa173. Podsumowując walkę ze zbuntowanymi władcami pal-
myreńskimi Zenobią i Waballatem, ukazywano jeńca w wyobrażeniach na 
monetach, które rzymskiego zwycięzcę określały epitetami restitutor orientis 
oraz restitutor orbis. W ikonografii antoninianów z Kyzikos, typu RESTITVTOR 
ORBIS, kobieca personifikacja Orbis albo bogini Zwycięstwa wręcza impera-
torowi wieniec, błagalnik zaś klęczy między nimi174. Z kolei aureusy, emi-
towane w tej samej mennicy, typu RESTITVTOR ORIENTIS, pokazują cesarza 
konno, z włócznią, nad powalonymi wrogami175. W Siscii i Antiochii powsta-
ły złote monety i medaliony z taką samą legendą rewersów, ale z przedsta-
wieniem boga Sol obok jeńców176. Mennica w Siscii wypuściła również małą 
emisję antoninianów, na których Aurelian zyskał miano pacator orbis; ilustro-
wało owe monety przedstawienie władcy, który stoi nad jeńcem skulonym 
u jego stóp177. W kontekście przygotowań do uroczystości tryumfu wyemito-
wano w mennicy stołecznej antoniniany, które przedstawienie jeźdźca ataku-

 170 RIC 5/1, Aurel., nr 339—340; GÖBL 1993, nr 295—296. Por. PFLAUM 1963, s. 269—270.
 171 GÖBL 1993, nr 368; ESTIOT 2004, s. 55, 120; por. RIC 5/1, Aurel., nr 2—3.
 172 RIC 5/1, Aurel., nr 354; GÖBL 1993, nr 321.
 173 RIC 5/1, Aurel., nr 55, 72—73, 96; GNECCHI 3, Aurel., nr 18; ESTIOT 1991b, s. 464 i nr 31, 34, 
41—43; EADEM 1999a, nr 50, 54—57, 62—64; GÖBL 1993, nr 126, 135A, 139.
 174 RIC 5/1, Aurel., nr 349; GÖBL 1993, nr 337; por. opis RIC 5/1, Aurel., nr 368—369 (wa-
riant z orantem). RIC 5/1, Aurel., nr 367 i pl. 7, nr 103; COHEN 6, Aurel., nr 207, podają też obraz 
władcy obok Sol, jeńcy w odcinku monet; ale por. GÖBL 1993, nr 343; ESTIOT 1995b, nr 10552—
10556; EADEM 2004, s. 420—421 i pl. 86, nr 274; GYSEN 1995a, s. 27, nr 3: jeńców brak. Wojna na 
Wschodzie przyniosła Aurelianowi przydomki: Arabicus, Palmyrenicus, Parthicus/Persicus (ma-
ximus) — np. AE 1936, 129; AE 1980, 640; CIL 02.4506 = ILS 576; CIL 05.4319 = ILS 579 = AE 
1995, 31; CIL 06.1112; CIL 12.5456, 5561 — które uzupełniają zestaw jego cognomina ex virtute: 
Germanicus maximus — CIL 03.6239; CIL 11.4178; CIL 12.2673; CIL 13.8904 etc.; Gothicus maxi-
mus — CIL 03.219, 12517, 12333, 13715; CIL 08.23066; CIL 12.5553 etc.; BURETH 1964, s. 123; Car-
picus maximus — np. CIL 06.1112; CIL 12.5548 = ILS 582; CIL 12.5561 = CIL 17.172 etc.; Dacicus 
maximus — CIL 13.8973 = ILS 581; może też Sarmaticus i Britannicus maximus — CIL 03.12333, 
13715; por. HA A 30, 4—5; KETTENHOFEN 1986a, s. 138—146; IDEM 1987, s. 63—69; SUSKI 2008a, 
s. 183—189.
 175 ESTIOT 1999a, nr 159. Por. PFLAUM 1954, s. 299—300; BASTIEN 1976, s. 36; GÖBL 1993, nr 365 
(monety przypisane mennicy w Antiochii). 
 176 GÖBL 1993, nr 227, 372; ESTIOT 1999a, nr 151, 165. 
 177 RIC 5/1, Aurel., nr 231; GÖBL 1993, nr 192. Por. ESTIOT 1995b, s. 61; EADEM 2004, s. 88. Epi-
tet pacator odnosił się przede wszystkim do wyników akcji rewindykacyjnej wobec ziem galij-
skich, rozstrzygniętej — jak głosiła propaganda — bez walki. Por. KOTULA 2006, s. 119—124.
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jącego wroga połączyły z tematem adventus Augusti178. Natomiast jako pod-
sumowanie świętowania zwycięstwa w stolicy, ale też jako upamiętnienie 
kolejnego (trzeciego) konsulatu sprawowanego przez Aureliana traktować 
można datowane już na 275 rok denary, zawierające bądź formułę tytulatu-
ry cesarskiej, bądź ideę victoria Augusti179. Interesujące, że jeniec, który wy-
stępuje obok boga Marsa niosącego trofeum albo obok bogini Wiktorii trzy-
mającej wieniec, ma charakterystyczną frygijską czapkę, detal, który pozwala 
łączyć sens treści ze stałą pamięcią o zwycięstwie nad wschodnimi przeciw-
nikami, Palmyreńczykami.

Równolegle z eksponowaniem osiągnięć wojennych Aureliana, od po-
czątku jego rządów trwała za pośrednictwem wyobrażeń monetarnych pro-
paganda cnoty cesarskiej virtus Augusti. Warianty ikonograficzne były różne. 
Aureusy i antoniniany z mennic w Kyzikos i Siscii pokazują tropajon i jeń-
ców; cesarza konno, z włócznią wymierzoną we wroga; albo barbarzyńców 
pod kopytami końskimi180. Na aureusach z Mediolanu i Siscii nad pokona-
nym barbarzyńcą stoi Mars lub Virtus181. Z kolei na antoninianach z men-
nicy w Serdice w pozie takiej ukazani są Herkules i Sol oraz Sol i cesarz182. 
Przedstawieniem Marsa i jeńca dopełniono innowacyjne hasło wprowadzone 
w propagandzie Aureliana: VIRTVS ILLVRICI183. Kilkakrotnie w latach 272—
274 powtórzono takie wyobrażenie na złotych i srebrnych monetach z An-
tiochii, Trypolisu, Serdiki i Siscii. Wyrażono nim troskę cesarza o wierność 
i lojalność wobec niego żołnierzy rzymskich wywodzących się z Illirykum, 
ale też doceniono waleczność, odwagę, męstwo tych wojskowych — warto 
tu przywołać osąd, który formułuje Y.A. Dauge, dostrzegając w tejże virtus 
illyrienne możliwość udzielenia przez Rzym skutecznej odpowiedzi na wy-
zwanie, jakie w III stuleciu rzucili mu barbarzyńcy184. Jednak również Aure-
lian wywodził się z Illirykum. Wyobrażenia te były więc zarówno manife-
stacją jego osobistej dzielności, zdolności, jak i predyspozycji jako żołnierza 
oraz dowódcy185. Wskazany zespół emisji Aureliana przekonuje, że nie usta-

 178 RIC 5/1, Aurel., nr 42—43; GÖBL 1993, nr 108.
 179 THIRY 2007, s. 323—329: P M TR P VII COS III P P, VICTORIA AVG; monety drugiego typu por. 
ESTIOT 2004, s. 66 i pl. 7, nr 247. Datacja konsulatów: DEGRASSI 1952, s. 73; KIENAST 1990, s. 232.
 180 ESTIOT 1993, s. 330 i nr 1—2, 16—18; EADEM 1999a, s. 82—84 i nr 90—91, 98, 102, 160; EA-
DEM 2004, s. 83—84 i 111; GÖBL 1993, nr 164—166A, 337A; por. RIC 5/1, Aurel., nr 99 (atrybu-
cja monety: Mediolan-Ticinum).
 181 CAPPELLI 1987, s. 3; ESTIOT 1991b, nr 32, 37—39; EADEM 1999a, nr 51, 58—60, 125—136; EA-
DEM 2004, s. 87; por. RIC 5/1, Aurel., nr 15 (monety przypisane mennicy w Rzymie), nr 182—
183 (monety przypisane Siscii); GÖBL 1993, nr 127 (monety przypisane mennicy w Rzymie).
 182 RIC 5/1, Aurel., nr 316—318; MOUCHMOV 1926, nr 664—665; GÖBL 1993, nr 252. Zob. MANNS 
1939, s. 56; ESTIOT 1995b, s. 83.
 183 RIC 5/1, Aurel., nr 378—380, 388; GÖBL 1993, s. 150, nr 363, 367; ESTIOT 1999a, nr 144—
147, 156, 186—199.
 184 DAUGE 1982, s. 281—282.
 185 KACZANOWICZ 1990, s. 83. W kwestii miejsca urodzenia cesarza źródła podają: Sirmium — 
HA A 3, 1; Dacia Ripensis — EUTR. IX 13, 1. Zob. KOTULA 2006, s. 15—18.
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… wała akcja propagandowa, która ciągłym podejmowaniem wątków tryum-

falnych i wojennych miała potwierdzać wyjątkową moc zwycięską Aure-
liana. Propagandę tę intensyfikowano, umieszczając w dekoracjach tarczy 
noszonej przez władcę sportretowanego na awersach monet obrazy barba-
rzyńcy obok walczącego wojownika, imperatora wieńczonego przez Wikto-
rię bądź samej Wiktorii186.

Bardzo silny nurt w propagandzie Aureliana łączy się z promocją idei 
niezwyciężoności Słońca Niezwyciężonego. Barbarzyńca staje się niemal 
nieodłącznie związany z przedstawieniem owego boga. Pokazują takie wy-
obrażenie liczne monety: aureusy oraz przede wszystkim bite w ogromnej 
liczbie antoniniany, z mennic w Rzymie, Mediolanie, Ticinum, Siscii, Serdi-
ce, Kyzikos, Trypolisie, które podjęły tematy: Oriens Augusti oraz Sol Invic-
tus (fot. 18)187. Mniej popularny był slogan Soli conservatori, którym z takim 
graficznym uzupełnieniem opatrzono antoniniany z Kyzikos188. Sol Invictus 
stojący nad barbarzyńcą znalazł się również w ikonografii aureusów z Si-
scii, które podają formułę cesarskiego cursus honorum189. Wśród nieszablono-
wych pomysłów wskazać trzeba dedykację conservatori principis Augusti na 
antoninianach z Antiochii, ukazujących imperatora obok tropaeum, pod któ-
rym siedzą jeńcy; przywołanym bezimiennym opiekunem cesarza ponow-
nie jest — jak się przyjmuje — Sol Invictus190. Podobnie antoniniany i aure-
usy wyemitowane w tej samej mennicy lansowały temat conservator Augusti 
ilustrowany przedstawieniem Sol i jeńca191. W świetle dobrze udokumen-
towanej argumentacji J.-P. Martina, Sol Invictus symbolizuje w tradycji im-
perialnej zwycięstwo rzymskie nad Orientem. Przywoływanie go w propa-
gandzie monetarnej prawie zawsze — bóstwo ma bowiem związek także 
na przykład z ideą aeternitas — wynika z sytuowanej w kontekście militar-
nym obecności Rzymian na Wschodzie. W takiej funkcji już w czasie wy-
prawy partyjskiej Trajana w jego mennictwie wystąpił Sol192. W propagan-
dzie Aureliana owe symptomatyczne, a innowacyjne połączenia postaci Sol 
z sylwetkami barbarzyńców pojawiają się w 272 roku, czyli współczesne są 
wyprawie przeciw Palmyrze, i trwają prawie do schyłku rządów. Bóg patro-

 186 CAPPELLI 1979, s. 17; ESTIOT 1988, s. 458—459; EADEM 1995b, s. 76.
 187 RIC 5/1, Aurel., nr 17, 61—65, 134—135, 137, 150—151, 154, 187, 246—255, 257, 276—281, 
307—311, 360—365, 390; GÖBL 1993, nr 67—73, 75, 115—123, 125, 129—131, 215, 221—226, 228, 
230—232, 234, 249—251, 254, 256—257, 339—341, 344—346, 389—390. Por. GIARD 1964, s. 385; 
ESTIOT 1990b, s. 875—877; EADEM 1999a, nr 13—14, 65, 149; GYSEN 1995a, s. 27—29, fig. 4 i 7. Por. 
też GRICOURT 1985, s. 7—13.
 188 RIC 5/1, Aurel., nr 353; GÖBL 1993, nr 336.
 189 P M TR P VI COS II P P — RIC 5/1, Aurel., nr 185; ESTIOT 1998, s. 116; EADEM 1999a, s. 89, 
przypis 68.
 190 GÖBL 1993, nr 368; ESTIOT 1995b, s. 99; EADEM 2004, s. 55, 120; por. RIC 5/1, Aurel., nr 2—3. 
Zob. ESTIOT 1998, s. 102—103: „sans doute Sol”.
 191 RIC 5/1, Aurel., nr 372—373, 383—385; GÖBL 1993, nr 366, 374, 378—379; ESTIOT 1999a, 
nr 163. Por. np. CIL 03.3020.
 192 RIC 2, Tr., nr 326—330. Zob. MARTIN 2000, s. 298—307.
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nuje zwycięskim akcjom cesarza na Wschodzie, to również wyjaśnia obec-
ność Sol i jeńca wśród elementów wyobrażeń na monetach, w których za-
uważono sens restytucyjny i jednoczeniowy owej wojny wschodniej. Emisje 
te należy wszak rozpatrywać również w kontekście szerszej akcji propagan-
dowej Aureliana, zapowiadającej i wspierającej reformę religijno-polityczną. 
W jej ramach ustanowiono przodownictwo Deus Sol Invictus w rzymskim 
panteonie193. Bóg ten stał się zwierzchnikiem, który sankcjonuje porządek, 
rozdaje pełnomocnictwa i przekazuje insygnia władzy, zarówno w świecie 
bogów, jak i w świecie ziemskim. To z jego woli, pana universum, Aurelian 
jest władcą Imperium Romanum. To istotny element koncepcji rządów, któ-
re zyskują akceptację i wsparcie bogów, a spośród nich przede wszystkim 
Słońca Niezwyciężonego, koncepcji rozwijanej w propagandzie Illiryjczy-
ka194. Tę olbrzymią rolę Sol Invictus odzwierciedla zwłaszcza instruktywna 
w treści emisja antoninianów z mennicy w Serdice, z 274 roku, pierwsza po 
wprowadzeniu reformy religijno-politycznej. Seria ta, wyodrębniona przez 
S. Estiot, objęła między innymi monety typów: IOVI CONSER(vatori), ORIENS 
AVG(usti), SOLI INVICTO, VIRTVS AVG(usti) oraz APOL(lini) CONS(ervatori) 
AVG(usti); a dodatkowo ich różnorodność potęguje mnogość wariantów iko-
nograficznych. Zarazem jednak serię cechuje jednorodność tematyczna, po-
nieważ w każdym z modeli w ikonografii obecny jest Sol Invictus, niekiedy 
w parze z cesarzem, Jowiszem, Marsem (Virtus) lub z Herkulesem, wyobra-
żenia dopełnia przedstawienie barbarzyńcy195. W parach centralnych postaci 
ukazanych w ikonografii pierwsze miejsce zajmuje Słońce Niezwyciężone, 
czasem podkreśla to moment ofiarowania przez nie globu — symbolu wła-
dzy — jego partnerowi boskiemu lub ziemskiemu. Jednocześnie w tej samej 
mennicy powstały monety typu SOL DOMINVS IMPERI(i) ROMANI196. Wszyst-
kie wymienione tu monety głoszą ideę supremacji Sol Invictus. W później-

 193 Program religijny Aureliana, związany z propagowaniem kultu Sol, omawiają, docho-
dząc do różnych wniosków, np. HOMO 1904, s. 184—195; KACZANOWICZ 1990, s. 83—88; IDEM 
1992, s. 119—123; KOTULA 1995b, s. 153—155; WATSON 1999, s. 188—198, 201—202; DI DARIO 2002, 
s. 62—105; BERRENS 2004, s. 89—126; CIZEK 2006, s. 108—113; SUSKI 2008b, s. 269—280.
 194 Por. np. VAN SICKLE 1939, s. 167—168; FEARS 1977, s. 286—289.
 195 ESTIOT 1995b, s. 83; EADEM 2004, s. 100—102, 397—399. Zob. MOUCHMOV 1926, nr 605, 650—
651, 660—665; RIC 5/1, Aurel., nr 243, 274—275, 278—279, 281, 283, 308, 310—318; GÖBL 1993, 
nr 217, 252—253, 255, 258; ESTIOT 1995b, s. 83 i nr 9962, 9977. Por. MANNS 1939, s. 56. Kierując 
się brzmieniem legendy Apollini conservatori Augusti, autorzy opracowań identyfikowali główne 
postacie jako parę: Apollo i cesarz — zob. ROHDE 1881, nr 67; RIC 5/1, Aurel., nr 243; MOUCH-
MOV 1926, nr 605; z kolei odnośnie do monet głoszących ideę Iovi conservatori, w ikonografii Sol 
i Jowisz, w katalogach postać drugą utożsamiono z cesarzem — zob. RIC 5/1, Aurel., nr 274—
275; GÖBL 1993, nr 253. A. WATSON (1999, s. 271, przypis 35) uważa treść legendy za omyłkę w jej 
odczytaniu popełnioną przez TH. ROHDEGO (1881, nr 189) lub błąd powstały podczas produkcji 
monet. RIC (5/1, Aurel., nr 66) i H. COHEN (6, Aurel., nr 10) podają denary z Rzymu, Apollini 
conservatori Augusti, w ikonografii Sol i jeniec; brak ich w innych katalogach.
 196 RIC 5/1, Aurel., nr 319—322; MANNS 1939, s. 45; BASTIEN 1993, s. 568; ESTIOT 1995a, s. 82; 
EADEM 1995b, s. 78; por. GNECCHI 3, Aurel., nr 5—8; GÖBL 1993, s. 49—50, nr 151 (monety przy-
pisane mennicy w Rzymie).
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wi podjęły antoniniany z Kyzikos, na nich boga Marsa określa epitet invic-
tus, a tę jego cechę podkreśla obecność jeńców197. 

Motyw barbarzyńcy, przypominający moc zwyciężania Sol Invictus, 
zachowuje swój pierwotny związek z sukcesami militarnymi Aureliana na 
Wschodzie. Zwłaszcza w mennicach pozostających blisko teatru wojny po-
dejmowano takie wątki ideologiczne. Spośród innych ośrodków wyróżnia się 
swą produkcją mennica w Serdice. W niej, niewykluczone również, iż z po-
wodu zdublowania w ośrodku prowincjonalnym tryumfalnych uroczysto-
ści stołecznych z roku 274, podsumowujących walkę o przywrócenie jednoś-
ci i spoistości Imperium, w sposób szczególny zadbano o pełne wyrażenie 
istoty pojmowania roli Słońca Niezwyciężonego. Cesarz staje się zwycięzcą 
dzięki wsparciu bogów. Spośród nich zwłaszcza Sol Invictus otacza go opie-
ką, inni zaś, którzy w tradycji zyskali ugruntowany militarny charakter198, 
również stają się wierzycielami solarnego boga. Jego awans, ale też próba 
ideologicznego wsparcia boską sankcją protegowanego przez niego władcy 
ewokują tak silne podkreślanie pierwiastka zwycięskiego tkwiącego w Sol In-
victus. Dosyć przewrotnie można stwierdzić także, iż niebezpieczeństwo ze-
wnętrzne dotkliwie doskwierające od lat Imperium Romanum było tak silne, 
że władca rzymski, chcąc sprostać wyzwaniu pokonania barbarzyńców, mu-
siał mieć jeszcze potężniejszego niźli on sam sprzymierzeńca. I w tym kon-
tekście należy oceniać innowacyjne pomysły Aureliana, w którego mennic-
twie Słońce Niezwyciężone występuje obok pokonanego wroga, jako efekt 
takich poszukiwań i wykwit takiej świadomości.

Na szczególną uwagę, jeśli za kryterium oceny przyjąć wykorzystanie 
motywu barbarzyńcy, zasługuje mennictwo Probusa. Jest ono różne od men-
nictwa poprzednika, ale równie interesujące. W mniejszej niż uprzednio skali 
motyw barbarzyńcy służył demonstrowaniu potęgi bogów. W tym zakresie 
odnotować trzeba powstanie w Lugdunum emisji antoninianów typu ORIENS 
AVG(usti) z przedstawieniem Słońca Niezwyciężonego i jeńca199. Z kolei treść 
innych aureusów i antoninianów Probusa powtarza wyobrażenie z wcześ-
niejszych monet Tacyta: legendę MARS VICTOR oraz boga Marsa, który kro-
czy, niosąc trofeum, a obok siedzi jeniec200. 

Bardzo mocno natomiast w propagandzie monetarnej akcentowano de-
monstrowanie — za pomocą motywu barbarzyńcy — cnót wojennych Pro-
busa i jego osiągnięć, u których podłoża tkwiła działalność militarna. Stały 
się one podstawą wysokiego mniemania o kwalifikacjach Probusa do wła-
dania w państwie w dobie ustawicznych wojen, twierdzono wszak o nim 

 197 RIC 5/1, Aurel., nr 358—359; GÖBL 1993, nr 350.
 198 Por. ogólnie CALÓ LEVI 1952, s. 38—39; IMHOF 1957, s. 211—213; WATSON 1992, s. 127—136; 
LACONI 2003, s. 45—46, 54—55. Wiązano w inskrypcjach zwycięstwa Aureliana ze wsparciem 
Jowisza — CIL 08.2626, i Herkulesa — CIL 11.6308.
 199 RIC 5/2, Pr., nr 44—45.
 200 RIC 5/2, Pr., nr 5, 35. Por. RIC 5/1, Tac., nr 112; ESTIOT 1999b, Tac., nr 30—33.
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„uir inlustris gloria militari”201. Tendencja zmierzająca do podkreślenia cech 
takiego portretu Probusa bardzo silna była w jego mennictwie. Rozbudowa-
no zarówno stronę ikonograficzną monet, jak i wzbogacono w nowe hasła 
ich legendy narracyjne. Liczna grupa numizmatów głosi tematy virtus (Probi) 
Augusti oraz virtus invicti Augusti. Zyskały one niespotykaną w mennictwie 
poprzedników wielość wariantów ikonograficznych. Jest więc przedstawie-
nie Słońca Niezwyciężonego, które wieńczy imperatora, gdy ten depcze bar-
barzyńcę202. Jest także prezentacja pieszego wojownika obok wroga203. Jest 
i przedstawienie jeźdźca prowadzącego jeńca, tratującego go albo scena star-
cia z barbarzyńcą, ilość zaś nieprzyjaciół bywa niekiedy mnożona w takim 
wyobrażeniu; na niektórych monetach wróg klęczy, wyciągając ręce, czasem 
obecna jest kobieca personifikacja obcej krainy, bywa, że dodatkowo władcę 
wspiera swą obecnością Mars/Virtus, albo bogini Wiktoria wieńczy walczą-
cego Rzymianina (rys. 123)204. Został również wykorzystany obraz zwycięz-
cy wieńczącego tropaeum, pod którym siedzą pokonani wrogowie205. W in-
nym wariancie ograniczono się do motywu tropajonu i barbarzyńców (fot. 
23)206. Pokazano także obok barbarzyńskich jeńców boga Marsa (lub Virtus) 
albo boginię Wiktorię207. Rozmaite te przedstawienia ubarwiały monety róż-
nych nominałów — antoniniany powszechne w obiegu, rzadsze złote aure-
usy i srebrne kwinary, okolicznościowe brązowe medaliony — bite w wielu 
mennicach. Powstawały w warsztatach w Rzymie, Lugdunum, Ticinum, Ser-
dice, Siscii, Kyzikos. Służyły lansowaniu idei cesarza zwycięskiego, a nawet 
głosiły niezwyciężoność władcy. Na rewersach bowiem niektórych monet 
umieszczano napis VIRTVS INVICTI AVG(usti), a owa cecha Probusa, który 
jest niezwyciężony, była również wymieniona we fragmencie jego tytulatu-
ry w legendach awersowych208. Epitet ten, invictus, stanowił element haseł na 
monetach wyemitowanych zwłaszcza w dwóch mennicach: Ticinum i Ser-
dice; w nich propaganda wojenna była szczególnie intensywna. Tę szeroko 
zakrojoną promocję cesarza obdarzonego virtus, dzięki której zwycięża on 

 201 EUTR. IX 17, 1. Zob. szerzej HA Pr. 11, 6—9; AUR. VICT., Caes. 37, 2; por. PASCHOUD 2001b, 
s. 94—95; KOTULA 2004, s. 62—64. Zob. rozmaite warianty ikonograficzne monet różnych typów, 
z motywem barbarzyńcy na produktach z Siscii: ALFÖLDI 1937—1938, passim.
 202 RIC 5/2, Pr., nr 456.
 203 RIC 5/2, Pr., nr 13, 56. Podobny schemat na denarach z Rzymu: P M TRI P COS II P P — 
RIC 5/2, Pr., nr 245—246; por. PINK 1949, s. 58, nr 2.
 204 RIC 5/2, Pr., nr 233, 283—286, 312, 446—455, 604—605, 806—809, 817—819, 877—889, 
899—900, 912—913; GNECCHI 2, Pr., nr 43—45; GNECCHI 3, Pr., nr 56, 58, 62, 113—116; PINK 1955, 
nr 38—41; PFLAUM 1969, s. 346; BELLESIA 1997, s. 602; GYSEN 1997, s. 55—57; IDEM 2000a, s. 16—
29; ESTIOT 2006, s. 216, pl. 6, nr 19—21.
 205 RIC 5/2, Pr., nr 12, 54—55, 225, 243, 803—805.
 206 RIC 5/2, Pr., nr 820—822.
 207 RIC 5/2, Pr., nr 287, 602—603, 810—816; GNECCHI 3, Pr., nr 118.
 208 RIC 5/2, Pr., nr 451—456; BELLESIA 1997, s. 602. Zob. też AE 1923, 102: Probus nazwany 
semper invictus. O innowacjach na awersach monet Probusa por. KACZANOWICZ 1997, s. 83—85; 
ESTIOT 2006, s. 217—219. 
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… wrogów, tylko niekiedy konkretyzowano i odnoszono do sprecyzowanego 

wroga. Wyjątkowy sens w tym względzie ma treść brązowego medalionu 
Probusa, powstałego na przełomie roku 277/278 w Ticinum, z przedstawie-
niem cesarza jadącego konno, za nim kroczy Wiktoria, wieńcząc go, przed 
nim wznosi się tropaeum, obok siedzą jeńcy. W tym jedynym wypadku ogól-
ną legendę VIRTVS AVG(usti) uzupełnia wyjaśnienie: triumfum Gotthicum209. 
Dopełnienie to kieruje uwagę w stronę konkretnego przeciwnika zwycięskie-
go Rzymianina, stanowi bowiem aluzję do walk z Gotami w Azji Mniejszej 
i na Bałkanach. Wojna gocka odbiła się echem także na produktach powsta-
łych w ośrodku menniczym w Siscii, gdzie wyemitowano złote medaliony 
o temacie victoria Gutthica (sic!) i nawet w odległym od teatru działań wojen-
nych Lugdunum, gdzie rewersy aureusów typu VICTORIA GOTHIC(a) ubar-
wiła postać Wiktorii i jeńca210. W innych wypadkach — w wyobrażeniu na 
aureusach, denarach, srebrnych kwinarach, antoninianach i asach z menni-
cy w Rzymie — obraz jeńców obok bogini Zwycięstwa albo pod tropajonem 
wyjaśniała legenda victoria Germanica211. Popularniejsze jednak okazało się 
w mennictwie Probusa ogólne hasło victoria Augusti. Zamieszczono je w na-
pisach na rewersach złotych medalionów, aureusów, denarów i srebrnych 
kwinarów, antoninianów, dupondiusów z Rzymu, Ticinum, Siscii, Lugdu-
num oraz Kyzikos. Główną postacią — obok barbarzyńców — w ich ikono-
grafii pozostaje bogini Wiktoria212. W innych modelach są to przedstawienia 
tropaeum i jeńców, a także prezentacje walczącego z wrogiem cesarza213.

W kręgu emisji współbudujących wizerunek Probusa zwycięzcy pozo-
stawały też dzięki obecności motywu barbarzyńcy wyobrażenia na monetach 
z grupy adlocutio. Skonstruowane są podobnie, jak wcześniejsze w mennic-
twie Galliena: cesarz stoi na podwyższeniu w otoczeniu wojskowych, sce-
nie towarzyszą jeńcy (rys. 108). Taką ikonografią dopełniono rewersy złotych 
i brązowych medalionów Probusa z warsztatów menniczych w Siscii i Rzy-
mie oraz antoninianów z Ticinum, typu ADLOCVTIO AVG(usti)214. Również 
kolejne monety Probusa z motywem barbarzyńcy — grupa adventus — mia-

 209 PEGAN 1980, s. 47—56; ESTIOT, GYSEN 2004, s. 82—84; ESTIOT 2006, s. 220, pl. 8, nr 36.
 210 ESTIOT, GYSEN 2004, s. 84, przypis 37; RIC 5/2, Pr., nr 10. Por. BASTIEN 1976, s. 51, Pr., nr 176; 
zdaniem P. Bastiena, wątek podjęty na monetach w Lugdunum był efektem zapożyczenia z pro-
pagandy Tacyta. Przydomek Probusa Gothicus (maximus, verus, Gutthicus) — np. AE 1923, 102; 
CIL 02.3738 = ILS 597; CIL 11.1178b = ILS 594; CIL 12.5467, 5472; BURETH 1964, s. 124; szerzej 
— VAN’T DACK 1973, s. 573—579; KETTENHOFEN 1986b, s. 39—43.
 211 RIC 5/2, Pr., nr 141—142, 149, 217—223, 254—259, 268—269, 272—278, 299—300, 425; 
GNECCHI 3, Pr., nr 76—78, 95—96, 99—108; por. PINK 1949, s. 64. Przydomek Germanicus maxi-
mus (verus) — CIL 02.3738 = ILS 597; CIL 08.11931; CIL 12.5467, 5472; BURETH 1964, s. 124 etc.
 212 RIC 5/2, Pr., nr 11, 271, 599—601, 898; GNECCHI 1, Pr., s. 10, nr 8; GNECCHI 3, Pr., nr 98; 
ESTIOT 1992, s. 342—343, nr 8; EADEM 2006, s. 222, pl. 9, nr 50; GAUTIER 2005, s. 3—4. Por. PINK 
1949, s. 51—52, 62, 70.
 213 RIC 5/2, Pr., nr 291, 423—424; GNECCHI 3, Pr., nr 57, 75; PINK 1949, s. 64.
 214 RIC 5/2, Pr., nr 320—322, 580—581; GNECCHI 1, Pr., s. 9, nr 1; GNECCHI 2, Pr., nr 1; PINK 
1955, nr 1; ESTIOT 1992, s. 342—343.
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ły swe pierwowzory tematyczne w mennictwie poprzedników. Zamierzo-
ne niewątpliwie w jego propagandzie było szerokie wykorzystanie schema-
tu przybywającego konno zwycięzcy i jeńców pokazanych poniżej na mo-
netach typów ADVENTVS AVG(VSTI) oraz ADVENTVS PROBI AVG(usti)215. 
Powstawały one w wielu mennicach na szlaku wędrówki wojennej cesarza, 
w Kyzikos, Serdice, Siscii, Ticinum i Lugdunum, ale także w Rzymie, co 
miało związek z celebracją w stolicy tryumfu wieńczącego zwycięstwa Pro-
busa. Wzbogaciły wszak jego propagandę monetarną nowe hasła dekoro-
wane motywem barbarzyńcy. Rewersy aureusów z Rzymu i Siscii pokazują 
suplikantów wyciągających ręce do imperatora, napis natomiast głosi ideę 
pacator orbis216. Podobny układ graficzny wyjaśniony napisem VICTORIOSO 
SEMPER przetwarzają w dwóch wariantach aureusy i antoniniany z Rzymu 
(fot. 21, rys. 119)217. Ikonografia antoninianów z Ticinum obejmuje natomiast 
przedstawienie cesarza, którego wieńczy Wiktoria albo Słońce Niezwycię-
żone, wróg dopełnia tę scenę, a tłumaczy ją napis RESTITVTOR S(A)ECV(LI) 
lub RESTITVTOR S(aeculi) AVG(usti)218. W kontekst całego zespołu emisji Pro-
busa z motywem barbarzyńcy w wyobrażeniach na rewersach wpisują się 
również treści medalionów typu VOTIS DECEN(nalibus) ET VIC(ennalibus), 
z przedstawieniem bogini Zwycięstwa i cesarza, uzupełnienie stanowi postać 
jeńca. Ich awersy głoszą ideę virtus Probi Augusti219. Jest w tym wyobrażeniu 
aluzja do zwycięskich walk, życzenie trwania rządów Probusa, obdarzone-
go mocą virtus, doskonałego w rzemiośle wojennym, także niekonwencjo-
nalne potraktowanie tematu cesarza zwycięskiego, jest też ów patos charak-
terystyczny dla innych przedstawień w jego mennictwie.

Ostatnia wymieniona cecha, czyli patetyczność ikonografii monetarnej, 
mocno zakorzeniła się w mennictwie schyłkowego okresu kryzysu III wie-
ku. Drugim równie wyraźnie się wówczas zaznaczającym wyróżnikiem — 
co unaoczniła już propaganda Aureliana i Probusa, a co dokumentują także 
pomysły odnajdywane w mennictwie innych władców ostatniej fazy kryzysu, 
rządzących bądź w Rzymie, bądź w „Imperium Galliarum” — było poszu-
kiwanie nowych sugestywnych epitetów, określających cesarza, umieszcza-
nych w legendach monetarnych. W tych dwóch uzupełniających się katego-
riach zwrócić trzeba uwagę na mennictwo władcy „galijskiego” Wiktoryna. 
Jego aureusy, głoszące ideę virtus Augusti, pokazują wzniosłą, acz znaną już 
scenę wieńczenia imperatora przez boginię Zwycięstwa, obok nich wznosi 
się tropaeum, pod nim dwaj jeńcy dopełniają wyobrażenia220. Na innych jego 
złotych monetach motyw barbarzyńcy połączony został z legendą, która li-

 215 RIC 5/2, Pr., nr 2, 19—20, 63—64, 133, 154—167, 624—636, 836—837, 903—904; GNECCHI 3, 
Pr., nr 46, 65; PFLAUM 1966, s. 4.
 216 RIC 5/2, Pr., nr 136, 591; PINK 1949, s. 59.
 217 RIC 5/2, Pr., nr 143—144, 224; PINK 1949, s. 59.
 218 RIC 5/2, Pr., nr 403—406.
 219 PINK 1949, s. 63, nr 12; IDEM 1955, nr 42.
 220 SCHULTE, Vict., nr 56.
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… teralnie wyrażała cechę niezwyciężoności Rzymianina. Ów invictus Augu-

stus, sportretowany na koniu, tratuje wroga wyobrażonego poniżej221. Inne 
jego monety pokazują władcę jako wojownika, który w towarzystwie innego 
zbrojnego (może jest nim bóg Mars) atakuje włócznią kilku barbarzyńców. 
Rolę i misję cesarza określa epitet defensor orbis222. Obydwa ostatnie wyob-
rażenia monetarne są właściwe wyłącznie propagandzie Wiktoryna, dzięki 
czemu po raz kolejny wyróżnia się ona pozytywnie pod względem rozma-
itości, barwności i oryginalności motywów. W mennictwie Tetryka I, ostat-
niego z władców „Imperium Galliarum”, takich ciekawych przedstawień 
będzie — na tym tle — brakowało. Owszem, na jego monetach uwiecznio-
no obraz Rzymianina obok barbarzyńcy (virtus Augusti)223, boginię Zwycię-
stwa stojącą nad jeńcem (victoria Augusti)224 albo scenę „koronacji” imperato-
ra przez Wiktorię, z jeńcem u ich stóp (victoria Germanica)225. Nie ma jednak 
w tej grupie monet owego konstruktywnego poszukiwania, owocującego no-
wymi rozwiązaniami w zakresie haseł lub ikonografii.

W propagandzie monetarnej Karusa, Karynusa i Numeriana, których 
rządy kończyły wyodrębnioną epokę kryzysu III wieku, idea cesarza zwy-
cięskiego postrzegana przez pryzmat motywu barbarzyńcy stanowiła waż-
ny element. Monety z takim motywem, bite w czasie rządów owej dynastii, 
w większości powtarzały znane wcześniej schematy. Na monetach Karynusa 
przedstawiono jeńca u stóp władcy, obok napisu PRINCIPI IVVENTVT(is)226. 
Monety głoszące temat virtus Augusti, zilustrowane sceną atakowania włócz-
nią albo tratowania wroga przez jeźdźca, powstały w Rzymie w imieniu Ka-
rynusa, a w mennicy lugduńskiej — w imieniu Numeriana227. Temat victoria 
Augusti, objaśniony przedstawieniem bogini Zwycięstwa stojącej nad po-
konanym wrogiem, podjęły antoniniany, powstałe w ośrodku stołecznym 
i w Lugdunum w imieniu wszystkich trzech członków rodu228. Czasem treść 
legend namonetnych była konkretniejsza, na przykład w napisie: VICTORIA 
GERMANICA. W ikonografii aureusów tego typu, wypuszczonych w men-
nicy Kyzikos w imieniu Karynusa, przedstawienie Wiktorii jadącej w bidze 
uzupełniała postać barbarzyńcy229. Niektóre kampanie wojenne zyskiwały 
szczególniejszą oprawę. W wyobrażeniach serii, którą wyemitowano w Siscii 
u schyłku 282 roku, podsumowano wojnę odbytą pod wodzą Karusa w po-
czątku jego rządów; niewiele o niej wiadomo, ale prawdopodobnie chodzi 

 221 RIC 5/2, Vict., nr 9; SCHULTE, Vict., nr 28.
 222 SCHULTE, Vict., nr 54—55 i przypis na s. 145; por. COHEN 6, Vict., nr 29—30; RIC 5/2, Vict., 
nr 90; HCC 4, Vict., nr 25; LAFAURIE 1975, s. 960.
 223 RIC 5/2, Tetr. I, nr 40—43; SCHULTE, Tetr. I, nr 33—35, 73; HOLLARD 1994a, s. 926, nr 4.
 224 SCHULTE, Tetr. I, nr 19; por. RIC 5/2, Tetr. I, nr 33—34.
 225 RIC 5/2, Tetr. I, nr 38; DAHMEN 2001, s. 970—971; por. SCHULTE, Tetr. I, nr 1—2 (bez jeńca).
 226 RIC 5/2, Carin., nr 181—182, 302.
 227 RIC 5/2, Carin., nr 169—170, 287; GNECCHI 3, Carin., nr 29, 33; RIC 5/2, Num., nr 398—399.
 228 RIC 5/2, Car., nr 18—19, 23—26; RIC 5/2, Car. and Carin., nr 142; RIC 5/2, Num., nr 358.
 229 RIC 5/2, Carin., nr 319—320; PINK 1928, s. 61; IDEM 1963, s. 53.
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o „bellum aduersus Sarmatas”230. Motyw przewodni typów monetarnych 
wchodzących w skład serii stanowiła idea victoria, a znakiem szczególnym 
było przypisanie chwały płynącej ze zwycięstwa również Karynusowi, wów-
czas następcy, a w bliskiej przyszłości współrządcy Karusa. W ramach serii 
powstał między innymi złoty medalion, typu VICTORIE (sic!) AVGG (Augu-
storum), z wyobrażeniem dwóch upostaciowanych Wiktorii trzymających 
tarczę z napisem X (decennalia), obok nich pokazani są dwaj jeńcy231. Nale-
żą do niej również aureusy typu VICTORIA AVGG, w ich ikonografii impe-
ratora wieńczy Wiktoria w obecności jeńców232. W okresie późniejszym tak-
że w Siscii wypuszczone zostały aureusy w imieniu Numeriana, trzeciego 
członka rodu, które powtórzyły to samo wyobrażenie233. W tym przypadku 
także zwraca uwagę owa solidarność i otaczanie współpanujących pozytyw-
ną aurą, jaka płynie z chwały zwycięstwa.

Interesujące wyobrażenia monetarne, ujmujące w omawianym zakresie 
istotę propagandy owych władców, których rządy zamykały epokę kryzysu, 
przyniósł koniec 283 roku i 284 rok. Oto bowiem w Siscii w końcu 283 roku 
powstał brązowy medalion Numeriana, typu TRIVNFV(s) QVADOR(um). Po-
kazuje on dwóch władców jadących w kwadrydze tryumfalnej, poprzedza ją 
bogini Wiktoria unosząca gałązkę palmową, obaj cesarze również trzymają 
gałązki palmowe, jeńcy kwadyjscy siedzący pod tropaeum niesieni są na fercu-
lum, jeszcze inni dwaj barbarzyńcy wyobrażeni zostali w odcinku: siedzą ze 
związanymi rękoma, plecami do siebie, obok elementów uzbrojenia234. Rów-
nolegle, w ramach tej samej serii, powstały w Siscii złote i brązowe medalio-
ny typu VIRTVS AVGVSTORVM, w których ikonografii dwaj władcy walczą 
z pięcioma lub sześcioma wrogami, a jednocześnie Rzymian wieńczą dwie 
upostaciowane Wiktorie235. To wyjątkowe świadectwa propagandy impe-
rialnej, lansującej moc zwycięską panujących wówczas augustów: Karynusa 
i Numeriana. Podsumowują one efekty kilku wojen: kampanii germańskiej 
na limesie reńskim, prowadzonej przez starszego z braci, i jego zwycięstwa 
nad Kwadami, lokalizowanymi wzdłuż limesu w Panonii Górnej, odniesio-
nego nad Dunajem. Na bazie sukcesów Karusa, który poprowadziwszy ar-
mię przeciw Sassanidom, „Mesopotamiam […] cepit et Ctesifontem usque 
pervenit”, świętują także wiktorię Numeriana, stojącego, po śmierci Karu-

 230 EUTR. IX 18, 2; HA Car. 8, 1; 9, 4; por. IORD., Rom. 294; ZON. XII 30; MELONI 1948, s. 87—88; 
PINK 1963, s. 43, 59; DEMOUGEOT 1969, s. 459; KERLER 1970, s. 260—263; o wartości informacji HA 
o wojnie zob. ALFÖLDY 1989a, s. 390—405; PASCHOUD 2001a, s. 362—363. Karus zyskał przydo-
mek Germanicus maximus: CIL 11.6956b.
 231 GRICOURT 2000, s. 48—49.
 232 RIC 5/2, Carin., nr 204; PINK 1928, s. 63; IDEM 1954—1957, s. 90—92; HCC 4, Carin., nr 18; 
GRICOURT 2000, s. 48—49.
 233 RIC 5/2, Num., nr 443; PINK 1928, s. 64; IDEM 1954—1957, s. 92.
 234 GNECCHI 2, Num., nr 11; PINK 1958, nr 12; por. IDEM 1954—1957, s. 92.
 235 RIC 5/2, Num., nr 401; GNECCHI 1, Num., s. 11, nr 1; GNECCHI 2, Num., nr 12; PINK 1958, 
nr 14; IDEM 1954—1957, s. 92; IDEM 1963, s. 45; GRICOURT 2000, s. 51.
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rakter emisji medalionów wiąże się z donativum, a okazję do ich powstania 
mógł stanowić pobyt Karynusa w Siscii. Sens ich treści wyrażał się w ści-
słym związaniu obu panujących ich zwycięstwami, obaj współuczestniczyli 
w sławie płynącej z działań i sukcesów partnera. Wzmiankowany pierwszy 
brązowy medalion to aluzja do uroczystości tryumfalnych, i chociaż milczą 
o nich inne źródła, sądzić wypada — jak czynią to T. Hölscher oraz P. Du-
fraigne — że świadectwo jego w tej kwestii jest niepodważalne237. Atrybu-
cja wskazanych medalionów do panońskiej mennicy oraz ogólnie zwycięski 
ton na produktach z tego ośrodka, wiązany z bytnością Karynusa w Siscii, 
sugerują, że prawdopodobnie tryumf odbył się właśnie w tym panońskim 
mieście238. Ze swej strony A. Caló Levi suponuje także, iż jedno rozwiązanie 
ikonograficzne należące do wskazanego zespołu medalionów tryumfalnych 
— patetyczna scena bitwy z udziałem dwóch władców — miało swój pro-
totyp w nieznanym skądinąd malowidle lub rzeźbie239. Rozwinięciem tego 
nurtu będą treści kolejnych monet powstałych w imieniu Numeriana, powra-
cającego ze Wschodu. Wprowadzono kolejne oryginalne połączenia elemen-
tów graficznych i napisów, a także nową w mennictwie imperialnym legen-
dę. W Lugdunum w 284 roku wyemitowane zostały w imieniu tegoż władcy 
antoniniany typu PACATOR ORBIS. Napis wykorzystywany w mennictwie 
cesarskim już w latach wcześniejszych zyskał teraz niebanalną eksplikację 
ikonograficzną. Pokazany jest bowiem Rzymianin, który atakuje włócznią 
wroga (rys. 126)240. Natomiast w mennicy stołecznej dwukrotnie powtórzo-
no na przełomie roku 283/284 oraz jesienią 284 roku emisje antoninianów 
innowacyjnego typu VND(I)QVE VICTORES, które ukazują bądź samego im-
peratora, bądź imperatora stojącego nad jeńcami barbarzyńcami241. 

Nasza znajomość historii ostatniej fazy kryzysu, znajomość niepełna 
i często powierzchowna, jest rezultatem stanu zachowania źródeł, wszelako 
wypada stwierdzić, że świadectwa numizmatyczne przynoszą nowe szcze-

 236 HA Car. 8, 1. O wojnie wschodniej: MELONI 1948, s. 97—106; KERLER 1970, s. 263—270. Por. 
przydomki Karynusa i Numeriana: Germanici maximi, Persici maximi i Brittannici maximi — CIL 
14.126 = ILS 608; Karusa: Germanicus maximus — AE 1967, 585; CIL 08.2717, 7002 = ILS 607; Per-
sicus — BURETH 1964, s. 126; Persicus maximus Germanicus maximus — EE VII 151 = CIL 08.12522 
= ILS 600; divus Persicus/Parthicus — RIC 5/2, Car., nr 30, 48, 50, 108—113.
 237 Por. HÖLSCHER 1967, s. 91; DUFRAIGNE 1994, s. 66, przypis 174. Także J.M.C. TOYNBEE (1986, 
s. 88) widzi w przedstawieniu obraz tryumfu, ale odnosi go do zwycięstw Karusa w 282 r. Na 
temat wojny z Kwadami zob. ELMER 1935 s. 11—12; DEMOUGEOT 1969, s. 459. G. ALFÖLDY (1989b, 
s. 392) łączy z nią inskrypcję CIL 03.3469.
 238 Inaczej G. ELMER (1935, s. 17—18, 21), umieszczając emisję w Ticinum, sytuuje tryumf 
w Mediolanie; prawdopodobieństwo takiej lokalizacji ceremonii przyjmuje KIENAST 1990, s. 257, 
za nim BALBUZA 2005, s. 165. 
 239 CALÓ LEVI 1952, s. 45.
 240 RIC 5/2, Num., nr 390. Por. GRICOURT 2000, s. 65.
 241 RIC 5/2, Num., nr 422—423; PINK 1963, s. 33, 35; GRICOURT 2000, s. 35—37 i 39—41. P. ME-
LONI (1948, s. 102) dostrzega tu aluzje do zwycięstwa nad Sarmatami, Kwadami i Persami.
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góły dotyczące wydarzeń, jakie zaszły w czasie panowania ostatniej dyna-
stii. Wskazane wcześniej przykłady numizmatów z mennictwa Karusa, Ka-
rynusa i Numeriana pozwalają też na nową, stonowaną ocenę propagandy 
monetarnej tego czasu. Można ją określić jako proces, w którym ścierało się 
kilka tendencji, będących efektem oddziaływania tradycji i odzwierciedle-
nia niepokojów oraz doświadczeń półwiecza kryzysu. Po pierwsze, propa-
ganda okresu rządów Karusa, Karynusa i Numeriana nawiązywała tradycyj-
nie do konkretnych działań i sukcesów poszczególnych władców. W ten jej 
nurt wpisują się na przykład treści monet typu victoria Germanica, ale przede 
wszystkim medalion dotyczący tryumfu nad Kwadami. Nie przeczy tej opi-
nii nieobecność jednego z tryumfatorów podczas uroczystości, victoria współ-
władców była przecież tradycyjnie niepodzielna. Po drugie, zauważalny jest 
nurt emfatyczny propagandy. Doskonale określają go wyobrażenia emisji 
ilustrujących cnotę virtus Augusti sceną bitwy dwóch wodzów, wspieranych 
przez upostaciowane, również dwie, Wiktorie. Po trzecie, wciąż podejmo-
wano próby znalezienia nowych ekspresyjnych sposobów konstruowania 
wizerunku cesarza zwycięzcy. Ukazują to świetnie treści monet głoszących 
tematy pacator orbis lub undique victores. Owe trzy nurty w propagandzie im-
perialnej nie płyną równolegle, ale się przenikają. Tu znowu wyobrażenie 
na monetach głoszących ideę undique victores jest instruktywne. Obaj cesa-
rze Karynus i Numerian określeni są epitetem, który nie ma pierwowzoru 
w mennictwie cesarskim poprzednich trzech wieków, jednocześnie uczczo-
ne są działania — w przekazie propagandy oficjalnej pomyślne dla Rzymu 
— jednego z nich w europejskiej, drugiego w azjatyckiej strefie wojen z bar-
barzyńcami.

Okazuje się, w świetle omówionych emisji, że motyw barbarzyńcy zy-
skał niewątpliwie dużą popularność w mennictwie imperialnym doby kry-
zysu III wieku. Pretendowało wówczas do władzy cesarskiej i miało w niej 
udział sześćdziesiąt osiem osób. Chociaż ponad pięćdziesięciu z nich emito-
wało monety, to wypuszczenia emisji prezentujących omawiany schemat pod-
jęło się zaledwie dziewiętnastu władców. Wojenny klimat epoki bynajmniej 
nie wywołał powszechnej mechanicznej repetycji motywu. Takie przypadki 
bezwiednego przejmowania wyobrażeń z pewnością się zdarzały; przekonują 
o tym przytoczone przykłady monet Kwintyllusa czy Floriana, ale sugerują 
to także inne, na których zamieszczano niekiedy mało zindywidualizowane 
i zwyczajowe formuły legend oraz proste bądź tradycyjne modele ikono-
graficzne. Wiele wskazanych przykładów dowodzi jednak praktyki wręcz 
odwrotnej, czyli zamierzonego przetwarzania motywu. O docenieniu jego 
wartości ideologicznej, a zarazem siły w kreowaniu prymarnego w III stu-
leciu wizerunku cesarza zwycięskiego świadczy wplatanie motywu w nowe 
konstrukcje hasłowo-obrazowe. Zachowuje on stały związek z tematem ce-
sarza pogromcy nieprzyjaciół, pojedyncze są takie wyobrażenia, w których 
ów kontekst wrogości nie byłby nadrzędny. Prawidłowością stał się rozwój 
praktyki wyzyskiwania motywu barbarzyńcy, a także coraz szersze tema-

18*
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nawet wszechstronność tematów. Dostrzec też można aktualność motywu 
barbarzyńcy przede wszystkim na terenach objętych wojnami z najeźdźca-
mi. Mnożą się prezentacje Rzymianina zwycięzcy w wyobrażeniach na mo-
netach powstałych w mennicach, sytuowanych w priorytetowych z powo-
dów strategicznych rejonach Imperium Romanum, na ziemiach illiryjskich, 
galijskich i w zachodniej Azji. Przy okazji zwrócić wypada uwagę na dwa 
symptomatyczne zjawiska. Pierwszym są stosunkowo rzadkie odniesienia 
do wrogiego mocarstwa Sassanidów. Drugim jest brak motywu barbarzyń-
cy w mennictwie uzurpatorów, których władza wykluła się w tych — po-
wtórzmy — newralgicznych krainach państwa rzymskiego; wyjątkiem wśród 
nich są — podkreślmy — władcy „Imperium Galliarum”.

Motyw barbarzyńcy zawsze mógł pełnić w propagandzie imperialnej 
funkcję mitu cesarza zwycięskiego w bardziej abstrakcyjnym wymiarze ani-
żeli ten bezpośrednio z wojną związany. Wkraczał on bowiem do wyobra-
żeń monetarnych, których przesłanie dotyczyło, w pierwszym oglądzie, treści 
innych, te wszak wskutek jego obecności nabierały wydźwięku militarnego, 
łącząc się z ideą cesarza zwycięskiego. Proces ten to efekt i przejaw „teologii 
zwycięstwa”; wraz z jej rozwojem daje się zauważyć w coraz to szerszym 
zakresie. Współistniał z podobnym, intensywnym propagowaniem idei vic-
toria oraz jej personifikacji — bogini Zwycięstwa. Obydwa motywy: wikto-
rii oraz barbarzyńcy, dookreślały pierwiastek zwycięski osoby cesarza rzym-
skiego, przy czym victoria mogła się odnosić zarówno do relacji wewnątrz 
Imperium Romanum, jak i do kwestii wynikających ze stosunków z jego są-
siadami. Symbol barbarzyńcy natomiast zawsze odnosił treść wyobrażenia 
monetarnego do kategorii relacji z obcymi, materializując ideę dominacji Rzy-
mu nad nimi według zasady parcere subiectis et debellare superbos. 

Z jednej strony wszechstronność motywu barbarzyńcy, z drugiej wszech-
obecność mitu cesarza zwycięzcy najlepiej pokazują związanie ich na płasz-
czyźnie stanowiącej paradoksalnie oppositum sfery, w jakiej realizuje się czyn 
zbrojny, mianowicie tej, w której króluje pax i felicitas242. Zwycięska wojna była 
w III stuleciu niezbędnym warunkiem zrealizowania marzeń o pokoju i po-
myślności. Związek ów wyobrażenia monetarne mogły ukazywać w różny 
sposób. Idee te należały przecież do zasadniczych w propagandzie imperialnej 
i wraz z tematem victoria budowały zręby wizerunku propagandowego wład-
cy rzymskiego. W danym przypadku chodzi wszak jedynie o ten ich zakres, 
w jakim rodzą się one ze zwycięstwa militarnego nad obcymi ludami. Przyj-
mijmy więc, że legendy monetarne, w których przewijają się te hasła, albo 
rozwiązania ikonograficzne, w których obecne są uosobienia tych idei, będą 
je określały jako wartości nadrzędne, natomiast aluzje do zwycięskiej walki, 
której symbolem jest pokonany wróg, będą wskazywały drogę ich realizacji. 

 242 Związek pax i tematów militarnych zauważa już w mennictwie republikańskim BELLONI 
1985, s. 135—136; w odniesieniu zaś do wczesnego Pryncypatu: ŚNIEŻEWSKI 2006, s. 137—194.
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W okresie rządów Antoninów taki oryginalny sposób przedstawienia 
tematów pax i felicitas cechował jedynie mennictwo Trajana. Wyemitowa-
ne zostały denary, sesterce, dupondiusy i asy, które noszą na rewersach 
standardową legendę S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINCI-
PI (Senatus Consulto)243. W ich ikonografii uosobiona Pax lub odpowiednio 
Felicitas siedzą bądź stoją obok postaci, która identyfikowana jest jako per-
sonifikacja ujarzmionej Dacji lub przedstawiciel ludu Daków (rys. 11). Pax, 
podobnie jak Felicitas, staje się w tych obrazach siłą opiekuńczą wobec Im-
perium Romanum, natomiast groźną wobec barbarzyńców. Lino Rossi, ana-
lizując przedstawienia Pax górującej nad barbarzyńcą, zauważa, że jest to 
specyficzny sposób odczytywania wezwania: parcere subiectis244. Interpretacja 
ta jednak nie satysfakcjonuje. Pokój bowiem jest narzucony siłą, co uwidacz-
nia gest deptania barbarzyńcy, a brutalności tej nie przesłaniają ani gałązka 
oliwna, ani róg obfitości trzymane przez Pax. Wojna nie przynosi pomyśl-
ności barbarzyńcom, lecz zwiastuje felicitas mieszkańcom Cesarstwa Rzym-
skiego. Przyjmując więc motyw barbarzyńcy za punkt odniesienia, owe wy-
obrażenia monetarne należy powiązać raczej z apelem: debellare superbos. Pax 
i Felicitas wiążą się ze światem rzymskim. Są one pozytywnym — dla Rzy-
mian — skutkiem wcielenia reprezentowanych przez nie wartości w czyn, 
realizowany przez cesarza, pod którego auspicjami toczy się walka.

Więcej przykładów powiązań idei pax i felicitas z tematem cesarza zwy-
ciężającego obcych dostarcza — co może się zdawać kolejnym paradok-
sem — mennictwo okresu kryzysu III wieku. Taką ich ewolucję zauważa 
R.H. Storch245. Wspólna jest ona przemianom, jakie objęły także inne war-
tości: pietas, salus, securitas, wszystkie one nabierają militarnego kolorytu, są 
na przykład wkomponowywane w treści napisów dotyczących wojennych 
tematów, a personifikujące je figurki wyposażane są w wojenne atrybuty. 
Podobnie było w przypadku pax i felicitas. Już w pierwszej połowie III stu-
lecia odnotować trzeba inicjatywy związane z budowaniem wizerunku pro-
pagandowego Gordiana III. W jego imieniu powstały monety kilku typów, 
które łączyły sens obu tych idei z wojną, jaką prowadził na Wschodzie. Wska-
zać tu trzeba antoniniany z Rzymu i z mennicy wschodniej — zawierają one 
w ikonografii obraz cesarza, którego wieńczy bogini Wiktoria, a Pax wrę-
cza mu gałązkę oliwną246. Następnie antoniniany z Antiochii, które głosząc 
slogan pax Augusti, przedstawiają postać zbrojną we włócznię i niosącą ga-
łązkę oliwną, prawdopodobnie Virtus247. Z kolei na brązowych medalionach 
typu PAX AETERNA przedstawiono Wiktorię, która wieńczy cesarza, stojące-
go z włócznią i składającego ofiarę przy ołtarzu, w tle bóg Sol jedzie w kwa-

 243 RIC 2, Tr., nr 187—190a, 499, 503—506, 510—512, 592; STRACK 1, nr 93—94, 104—105, 366—
368.
 244 ROSSI 1974, s. 129—130. Por. MATTINGLY 1966, s. LXXIV—LXXV.
 245 STORCH 1973, s. 95—103. Por. HEDLUND 2008, s. 76—83.
 246 P M TR P II COS P P — RIC 4/3, Gord., nr 50c, 175.
 247 RIC 4/3, Gord., nr 190—192.
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zowe medaliony łączyły hasło FELICITAS AVPVSTI (sic!) z napisem VICT(oria) 
GORDIANI249. Nie ma, co prawda, w wyobrażeniach namonetnych wskaza-
nych emisji motywu barbarzyńcy, ale z tematami pax i felicitas wiąże się ak-
cje władcy zwycięskiego, nagradzanego za sukcesy po pomyślnej — w prze-
kazie propagandy — kampanii wojennej Gordiana III. 

Dalsze przykłady ilustrujące następny etap ewolucji tego problemu po-
chodzą z równoległego w czasie mennictwa Galliena i Postumusa. W latach 
ich rządów rozszerzono te militarne konotacje pax i felicitas, pokazując, że 
ich urzeczywistnienie zależy od działań wojennych cesarza — na monetach 
graficznymi symbolami tych wojen są jeńcy. W mennictwie Galliena impuls 
bezpośredni musiały dać wydarzenia, słabo skądinąd znane, zachodzące na 
wschodnich rubieżach świata rzymskiego. W mennicy w Antiochii wypusz-
czono wspomniane już antoniniany, mające na rewersach napis PAX FVNDA-
TA oraz obraz tropajonu i siedzących pod nim jeńców250. Na innych antoni-
nianach z tego samego ośrodka umieszczono przedstawienie cesarza z berłem 
w ręce, zyskuje on miano fundator pacis251. W kontekście zdarzeń związanych 
z działaniami wojsk Szapura I, jego wcześniejszym tryumfem nad Waleria-
nem I, czy nawet akcji Odenata ratującego prowincje wschodnie przed Per-
sami treść cytowanych monet — pokazywanie pokonanych wrogów, lanso-
wanie atrakcyjnego, ale przecież nierealnego programu pokoju — brzmi co 
najmniej przewrotnie. Treść tych emisji była więc także wykwitem konkret-
nego stadium propagandy cesarskiej. Jedynie w taki sposób można wyjaśnić 
ich zaistnienie w dobie głębokiego kryzysu państwa, który przypadł na lata 
rządów Galliena. Podobną myśl o cesarzu zwycięskim i o zależności: woj-
na  pokój, wywołują inne jego numizmaty. Są to złoty medalion, aureusy, 
złote kwinary, denary z mennicy rzymskiej. Na nich umieszczono nieszab-
lonowy napis VBIQVE PAX, towarzyszy mu wyobrażenie bogini Zwycięstwa 
pędzącej w bidze252. W tym samym, czyli w szóstym, dziesięcioleciu III wie-
ku na sestercach Postumusa pojawiło się wyjątkowe w historii mennictwa 
rzymskiego połączenie tematu felicitas z motywem barbarzyńcy. Monety te 
bowiem przedstawiają tropaeum i jeńców siedzących pod nim albo dodatko-
wo sytuują tę scenę jako dekorację na łuku tryumfalnym, podczas gdy legen-
da głosi ideę felicitas Augusti253. W myśl tego wyobrażenia działania wojenne 

 248 GNECCHI 2, Gord., nr 24; PINK 1931, nr 33; DRESSEL 1973, s. 221—222, nr 129. Por. SCOTT RY-
BERG 1955, s. 185.
 249 GNECCHI 2, Gord., nr 17.
 250 RIC 5/1, Gall. SR, nr 652; GÖBL 2000, nr 1635. Por. ALFÖLDI 1967b, s. 190—191; BELLONI 1985, 
s. 143.
 251 GÖBL 2000, nr 1624.
 252 RIC 5/1, Gall. SR, nr 15, 72—74, 121, 359—360; GÖBL 2000, nr 689, 691, 694—695, 699; 
GNECCHI 1, Gall., s. 7, nr 14. Por. BELLONI 1985, s. 142.
 253 RIC 5/2, Post., nr 118—120, 195; BASTIEN 1967, nr 12—14, 142, 156, 165, 207, 211, 222, 236, 
238. Por. HOLLARD 1997a, s. 71—75.
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są warunkiem bezwzględnym zapewnienia pomyślności. Rozszerza się mi-
sja władcy rzymskiego jako wojownika i zwycięzcy, ponieważ dzięki takie-
mu zdefiniowaniu celów jego aktywności podstawowe dążenie, jakim było 
uzyskanie zwycięstwa w walce, nabrało jeszcze bardziej dalekosiężnych od-
niesień, jak właśnie pax i felicitas.

Mocno zakorzenioną obecność tego nurtu w ostatniej fazie epoki kryzy-
su III wieku wykazuje mennictwo Probusa. Program ten odzwierciedla wska-
zany już temat pacator orbis na rewersach Probusowych aureusów z Rzymu 
i Siscii oraz obraz, w którym imperator stoi w otoczeniu czterech barbarzyń-
ców, wyciągających ręce ku niemu254. W prezentacji tej wrogość określają-
ca relację Rzymianin — barbarzyńca nie jest bynajmniej oczywista. Można 
raczej widzieć w przedstawieniu wyraz sentencji parcere subiectis. Pax zdaje 
się wartością wszechogarniającą świat dzięki cesarzowi, który jest jej dawcą. 
W istocie Probus zyskał sławę w starożytności jako władca głoszący atrak-
cyjny program powszechnego pokoju. Zdaniem T. Kotuli, „decydujące po-
twierdzenie historyczności pokojowej propagandy Probusa przynoszą auten-
tyczne świadectwa jego numizmatów”255. Treści wskazanych monet Probusa, 
ale także wielu innych jego emisji, traktujące o zaprowadzeniu w świecie po-
koju, mogą stanowić refleks pomysłu takiego urządzenia świata, w którym 
„breui milites necessarios non futuros” oraz „nulla erunt bella, nulla capti-
vitas, ubique pax”256. Ów utopijny program pozostaje jednak efemerydą257. 
Zresztą, jak przekonują inne wyobrażenia w mennictwie tego władcy, za-
prowadzenie pokoju zależy właśnie od odniesionych zwycięstw. Na aure-
usach z mennicy w Lugdunum, typu PACI PERPETVAE AVG(usti), widnieje 
Wiktoria, która wieńczy cesarza składającego ofiarę przy ołtarzu258. Aureu-
sy i brązowe asy z Rzymu, typu VBIQVE PAX, podobnie jak wskazane ich 
wzorniki w mennictwie Galliena, pokazują boginię Zwycięstwa jadącą w bi-
dze259. Potrzebę zwycięstw nad barbarzyńcami w nadrzędnym celu, to znaczy 
ustanowienia pokoju, i jako środek do tego wiodący, zaakcentowano także 
w propagandzie innych władców, mianowicie na monetach z Siscii powsta-
łych dla Aureliana, na których zyskał on miano pacator orientis260, a zwłasz-
cza na antoninianach z Lugdunum wyemitowanych w imieniu Numeriana, 
nazywających go pacator orbis261. W ich ikonografii pokazani są władcy oraz 

 254 RIC 5/2, Pr., nr 136, 591.
 255 KOTULA 2004, s. 64—65; szerzej — IDEM 1991, s. 207—217. Por. HAHN 1977, s. 324—336; VI-
TUCCI 1980, s. 29—38; POLVERINI 1985, s. 230—245; ZAWADZKI 1994, s. 217—227.
 256 EUTR. IX 17, 3; HA Pr. 20, 5.
 257 Por. ogólnie TOYNBEE 2002, s. 149: „Sięgając po miecz, człowiek spodziewa się zazwyczaj, 
iż potrafi użyć go tak skutecznie, że w przyszłości miecz nie będzie miał nic do roboty. Ale 
taka nadzieja jest iluzją, bo tylko w krainie baśni miecze przecinają węzły gordyjskie, niemoż-
liwe do rozwikłania. […] wiara rębacza w ostateczne zwycięstwo jest ułudą”.
 258 RIC 5/2, Pr., nr 7.
 259 RIC 5/2, Pr., nr 139, 296.
 260 RIC 5/1, Aurel., nr 231; GÖBL 1993, nr 192.
 261 RIC 5/2, Num., nr 390.
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ki odzwierciedlonej w mennictwie i idea pax, i temat cesarza, który jako pa-
cator ją urzeczywistnia, bliższe są wojennym niż pokojowym konotacjom; 
pax zaś oznacza dobrodziejstwo wyłącznie dla strony rzymskiej. Barbarzyń-
com koniec wojny i pokój zwiastują tylko uciążliwe jarzmo rzymskie, z cze-
go zresztą Rzymianie zdawali sobie sprawę262. Kolejnym elementem tej pro-
pagandy było włączanie motywu barbarzyńcy w wyobrażenia monet, które 
lansowały ideę restitutio. Już w mennictwie Postumusa do wyobrażeń mo-
netarnych, podejmujących kwestię restitutio Galliarum, wprowadzona została 
postać pokonanego wroga263. W latach następnych motyw barbarzyńcy stał 
się elementem przedstawień na monetach Aureliana, które głosiły tematy re-
stitutor orientis oraz restitutor orbis264. Natomiast w ikonografii antoninianów 
Probusa zwyciężony wróg pokazany został wśród ikonograficznych wy-
kładników idei restitutor saeculi265. W tej samej, czyli ostatniej, fazie kryzysu 
na monetach tych samych typów zaczęto umieszczać schemat nagradzania 
władcy przez Wiktorię, który w komplementarnym wymiarze określa moc 
zwycięską, warunkującą urzeczywistnianie tej restitutio. Ponownie wymie-
nić trzeba Probusa jako adresata takich odniesień. Gest wieńczenia impera-
tora przez boginię Zwycięstwa zawierają powstałe dla niego monety, nazy-
wające go restitutor orbis oraz restitutor saeculi266. Niemniej także na przykład 
antoniniany cesarza Tacyta, typu RESTITVTOR ORBIS, treścią swej ikonogra-
fii przedstawiającej imperatora i boginię Zwycięstwa ukazują zależność re-
stytucji świetności Rzymu od wiktorii militarnej267.

Okazuje się w kontekście przytoczonych przykładów, że w zakresie od-
woływania się do motywu barbarzyńcy przy okazji komentowania skutków 
i celu działalności wojennej cesarza zwycięskiego zarysowuje się w propagan-
dzie monetarnej obu epok znacząca różnica. Świadectwo tych odmienności 
dają legendy monetarne. W wieku Antoninów określany w takiej perspek-
tywie propagandowej sukces militarny nad barbarzyńcami jest sam w sobie 
celem atrakcyjnym, a zarazem zapewnia zwycięzcy wystarczającą chwałę 
i wielkość. W latach kryzysu III wieku „zwykły” fakt odniesienia wiktorii, 
artykułowany w formie napisów monetarnych, już nie wystarczał. Wytycza-
no kolejne cele walczącemu cesarzowi: przywrócenie jedności i pomyślno-
ści, zaprowadzenie pokoju oraz odbudowę świetności i wielkości państwa. 
W parze z tym rozszerzeniem sensu i zakresu aktywności wojennej cesarza 
szło jego upodmiotowienie w napisach na rewersach monet. To on jako re-
stitutor i pacator stawał się gwarantem powodzenia tych zamierzeń.

 262 TAC., Agr. 30—31. Por. BRILLIANT 2000, s. 391—405; ŚNIEŻEWSKI 2006, s. 205—206.
 263 RIC 5/2, Post., nr 82; SCHULZKI, Post., nr 71—72, 74.
 264 RIC 5/1, Aurel., nr 349; GÖBL 1993, nr 227, 337, 365, 372; ESTIOT 1999a, nr 151, 159, 165.
 265 RIC 5/2, Pr., nr 403—406. Por. ESTIOT 2006, s. 216.
 266 RIC 5/2, Pr., nr 253, 310, 400—402, 851—855, 910.
 267 RIC 5/1, Tac., nr 55; BRENOT 1964, s. 384—385; BASTIEN 1976, Tac., nr 52, 60; GYSEN 2000b, 
s. 43—45; ESTIOT 2004, s. 280.
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Wielka popularność motywu barbarzyńcy w ikonografii monetarnej 
i jego nie zawsze bezpośrednio uchwytny genetyczny bądź tematyczny zwią-
zek z wydarzeniami wojennymi wywołują pytanie o jego istotę i naturę. 
Pozostając niezmiennie w związku z symboliką zwycięstwa, mógł on stano-
wić autonomiczny, acz zawsze drugorzędny, element przedstawienia albo, 
co dodatkowo ujmuje mu samodzielności, atrybut głównego bohatera wy-
obrażenia. Kwestie te rozpatruje szeroko A. Caló Levi, która w swej mono-
grafii omawia ewolucję adaptowania motywu barbarzyńcy w mennictwie ce-
sarskim. Przeobrażenia w tym zakresie sytuuje w trzech fazach, opartych na 
narracyjnym bądź symbolicznym charakterze scen ukazywanych w mennic-
twie. Są to kolejno wydzielone okresy: od epoki Augusta do rządów Marka 
Aureliusza i Lucjusza Werusa, od rządów Marka Aureliusza i Kommodusa 
do epoki Konstantyna Wielkiego, od rządów tegoż po schyłek Cesarstwa. 
Różnią się one naturą scen z motywem barbarzyńcy. Dominujące w pierw-
szym okresie okazjonalne przedstawienia narracyjne, w drugim ustępują ko-
egzystencji scen narracyjnych i symbolicznych, natomiast wskazany trzeci 
okres cechuje się występowaniem niemal wyłącznie wyobrażeń symbolicz-
nych. Przemiany te obejmują również jakościową różnicę wizerunku barba-
rzyńcy. Najpierw symbolizuje on konkretnego przeciwnika, w drugim okre-
sie przyjmuje formę określoną jako small barbarian, stanowiąc dodatek do 
postaci cesarza lub bóstwa rzymskiego. Tenże mały barbarzyńca może sie-
dzieć lub klęczeć u stóp Rzymianina, Wiktorii, Sol, Virtus, Marsa; znajduje 
się obok cesarza jadącego konno. Występuje nawet w odcinku monet, jako-
by bez połączenia z wyobrażeniem głównym. Brakuje „związku działania” 
między tymi centralnymi postaciami i „małym barbarzyńcą”, wydają się oni 
nieświadomi jego bytności. Ponadto barbarzyńca traci swe wyróżniające et-
niczne elementy, podlegając procesom znacznej uniformizacji. Jako anoni-
mowy symbol zwycięstwa, męstwa i siły jego pogromcy, staje się on pra-
wie nieodłącznym, ale biernym towarzyszem niemal każdego władcy: to już 
zwyczajne zjawisko w trzecim okresie. Zdaniem cytowanej autorki, transpo-
zycja, jaka dokonywała się w ciągu kilku wieków, wiodła od przedstawiania 
konkretnego obcego ludu lub jego reprezentanta do całkowitej depersona-
lizacji barbarzyńcy w ikonografii monetarnej. W rezultacie tej ewolucji stał 
się on tylko atrybutem, najpierw należącym do władcy, ten z kolei przeka-
zał go także bóstwom. Dlatego jest niemal stałym uzupełnieniem obrazu bo-
gini Wiktorii, bo ta asystuje prawie każdemu władcy; i dlatego okazjonalnie 
staje się dopełnieniem wizerunków bogów Marsa czy Słońca Niezwyciężo-
nego, bo byli oni z konkretnymi władcami ściśle związani. Obecność tego 
atrybutu miała istotne znaczenie dla demonstrowania pierwiastka zwycię-
skiego tkwiącego w cesarzu rzymskim268.

Wszelako A. Caló Levi zbyt kategorycznie w proponowanym ujęciu 
i jego realizacji w swej pracy przyporządkowała poszczególnym okresom 

 268 CALÓ LEVI 1952, s. 25—40.



282

G
en

ti
um

 v
ic

to
r 

or
bi

sq
ue

 p
os

se
ss

or
… historii cesarskiej nurt realistyczny i symboliczny przedstawień oraz rów-

nież zbyt arbitralnie podporządkowała motyw barbarzyńcy jego znaczeniu 
atrybutu lub konkretnego wroga. Rzecz nie tkwi także w rozmiarach posta-
ci barbarzyńcy czy w gestach — ostentacji lub jej braku — wobec niego ce-
sarza i innych przedstawicieli świata rzymskiego.

Punktem wyjścia analizy konceptu barbarzyńcy w mennictwie impe-
rialnym powinna być bardzo pojemna definicja J.A. Ostrowskiego269, w któ-
rej świetle każde przedstawienie wroga, jeńca, hołdownika etc. w sztuce 
rzymskiej uznać można za personifikację ludu zwyciężonego lub walczące-
go z Rzymianami, a nawet, w rozumieniu szerszym, za personifikację barba-
rzyńców jako takich. Nieodłączną cechę wyobrażeń na monetach rzymskich 
stanowi symbolizm, co wynika z ograniczonych rozmiarów powierzchni nu-
mizmatów i z konieczności zakodowania treści przesłania w system prostych 
znaków graficznych i jasnych oraz czytelnych haseł. Każde przedstawienie 
ową cechę symbolu zyskuje. W tym sensie symbolizm zawsze współistniał 
z realizmem w propagandzie monetarnej. Jako przykład miarodajny dla pro-
pagandy epoki Antoninów przywołajmy tu raz jeszcze wyobrażenie na emi-
sjach Trajana, pochodzących z końcowego etapu drugiego konfliktu z Daka-
mi. W ich ikonografii cesarz, Pax Romana albo Roma victrix trzymają stopę 
na głowie lub na karku wroga ukazanego tylko do ramion270. Owej deforma-
cji fizycznej barbarzyńcy nie było w wyobrażeniach na monetach odnoszą-
cych się do pierwszej wojny dackiej. W danym wypadku może ona stano-
wić nawiązanie do wydarzeń, które zaszły podczas drugiej wojny z Dakami; 
konkretnie — być aluzją do losu szczątków Decebala, któremu, po samobój-
stwie, obcięto głowę i po jej demonstracji w Ranisstorum odesłano następ-
nie do Rzymu na znak zwycięstwa271, tu zaś, w stolicy — niewykluczone, że 
w jakimś dawnym rytuale — zrzucono „[- caput] Decibali [-----------] [-- in 
sca]lis Gemoni[is ---------]”272. Kierując się tymi przesłankami, L. Rossi, który 
interpretuje wyobrażenie namonetne, nazywa ów element po prostu „la te-
sta di Decebalo”273. Z kolei G.G. Belloni, odnosząc się konkretnie do przed-

 269 OSTROWSKI 1985a, s. 200; IDEM 1990, s. 40. Por. BIEŃKOWSKI 1900, s. 9.
 270 RIC 2, Tr., nr 210—211, 485—488, 503—506, 547; STRACK 1, nr 93, 358, 366, 371; BMCRE 3, 
Tr., nr 800—803, 822, pl. 29, nr 3—4; pl. 30, nr 3. Por. ZANKER 2000b, s. 415.
 271 CASS. DIO LXVIII 14, 3.
 272 Fasti Ostienses, Hb 3—4. Temat ucieczki, śmierci króla i losu jego szczątków podejmują 
m.in. metopa IV z trofeum w Adamklissi — FLORESCU [b.r.w.], s. 404; na kolumnie Trajana sceny 
CXLV: samobójstwo Decebala, CXLVII: wystawienie jego głowy (w Ranisstorum?) — CICHORIUS 
1927, 2, s. 355—363, 368—371, Taf. CV, CVI, CVIII; inskrypcja na steli nagrobnej T. Klaudiusza 
Maksymusa: „[…] quod cepisset Decebalu(m) et caput eius pertulisset ei [sc. Traiano — A.A.K.] 
Ranisstoro” — SPEIDEL 1970, s. 142—153; IDEM 1971, s. 75—78; BECATTI 1982, s. 571—573; GAGÉ 
1986b, s. 119—124; SETTIS 1988, s. 223—231. Por. też VOISIN 1984, s. 260—261, 270—271; DEPEYROT 
2007a, s. 331—335; IDEM 2007b, s. 11—15, tu również wskazane zabytki drobnej plastyki: wazy 
z La Graufesenque, Blains i ze Strasbourga, których dekoracje podejmują temat śmierci Decebala.
 273 ROSSI 1971a, s. 78—86. Zob. wzmianki o monetach: CALÓ LEVI 1952, s. 16—17; BRILLIANT 
1963, s. 117; HILL 1970a, s. 63, 67; PERA 2005, s. 336—337, przypis 45.
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stawienia, w którym centralną postacią jest Pax, dostrzega w nim przede 
wszystkim aspekt metaforyczny. Sądzi, że w ukazanym do ramion barba-
rzyńcy, który zdaje się, iż wydostaje się spod ziemi, widzieć można demo-
na wojny, a nie Daka jako takiego274. Jednakże niewłaściwe wydaje się jed-
nostronne, w obu cytowanych opiniach, ocenianie kwestii. Jest to bowiem 
przykład przenikania się owych dwóch wymiarów wyobrażenia monetarne-
go: zarówno tego mocno przesiąkniętego realistycznym duchem, jak i tego 
bardziej symbolicznego podkładu. Zachowując przynależność — dzięki alu-
zyjnemu związkowi ze zdarzeniami, które stały się inspiracją do powstania 
emisji — do grupy przedstawień realistycznych, owa „ścięta głowa Deceba-
la” nabiera jednocześnie symbolicznego znaczenia, będąc ogólnym znakiem 
pokonanej Dacji, pognębionej przez Trajana i inne siły utożsamiane ze świa-
tem rzymskim. Dla propagandy kryzysu III wieku analogicznego przykła-
du przedstawienia łączącego realizm z symbolizmem dostarcza mennictwo 
Numeriana. Niejednokrotnie już wspominany jego brązowy medalion typu 
TRIVNFV(s) QVADOR(um) zawiera w ikonografii rewersowej podwójny obraz 
barbarzyńców. Widnieje tu para związanych jeńców siedzących pod tropae-
um i niesionych na ferculum, którzy dzięki temu stają się elementem orszaku 
tryumfalnego, w nim honorowe miejsce należy do Wiktorii i władców jadą-
cych w kwadrydze; jeszcze inni dwaj barbarzyńcy, związani i siedzący ple-
cami do siebie, pokazani są w odcinku medalionu275. W. Froehner porów-
nuje miejsce, w którym pozostają, do podziemia; nie jest to, jego zdaniem, 
prosta repetycja — w polu i w odcinku medalionu — motywu barbarzyńcy, 
ani też bynajmniej nie jest to przeładowanie dekoracji, lecz komplementar-
ne rozwinięcie myśli grawera starożytnego276. Jak przyjęto, punktem wyjścia 
powstania emisji była rzeczywista ceremonia, która odbyła się z udziałem 
Karynusa, a której jedynym świadectwem jest ten, nota bene znany w jed-
nym egzemplarzu, medalion. Cechują go elementy realistycznego potrakto-
wania tematu, wierność wobec faktycznego wyglądu procesji tryumfalnej 
(w której między innymi niesiono na noszach łupy wojenne i jeńców), alu-
zje do pojmanych, oczekujących w lochu na swą śmierć na końcu uroczy-
stości277. Jest jednak w przedstawieniu nieunikniony i niezbędny symbolizm, 
jak obecność bogini Zwycięstwa albo umieszczenie obu augustów w wozie 
tryumfalnym.

Symbolika „małego barbarzyńcy”, faktycznie wywodząca się jeszcze 
z mennictwa epoki schyłkowej Republiki, trwała w mennictwie cesarskim od 
wczesnych lat Pryncypatu278. Nie jest ani tworem propagandy Antoninów, 

 274 BELLONI 1985, s. 141.
 275 GNECCHI 2, Num., nr 11; PINK 1958, nr 12.
 276 FROEHNER 1878, s. 248.
 277 O uczestnikach, elementach i przebiegu pochodu tryumfalnego: KOWALSKA 1986, s. 38—
43; o losie jeńców: BEARD 2007, s. 128—132. Por. il. 31.
 278 Zob. monety republikańskie, np. RRC, nr 415/1, 427/1, 438, 452/4—5, 468/1—2, 503/1, 
oraz z okresu wczesnego Pryncypatu, np. RIC 2, Titus, nr 1—2, 5; RIC 2, Domit., nr 252, 278.
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była jednak wielka popularność motywu barbarzyńcy w latach kryzysu III 
wieku. Przypomnieć tu wypada pomysł interpretacji E. Demougeot. Zwraca 
ona uwagę na kwestie ekonomiczne, które ograniczały w tym okresie moż-
liwości wznoszenia monumentów upamiętniających wyczyny wojenne ce-
sarzy i eksponujących pomyślne dla nich rezultaty walk. Owi władcy, tak 
krótko rządzący, w dodatku w czasach wypełnionych inwazjami obcych i ry-
walizacją pretendentów do purpury, mogli się posłużyć tradycyjną symbo-
liką motywu barbarzyńcy i umieszczając go na monetach, upamiętniać swe 
sukcesy militarne oraz akcentować swą rangę zwycięzców. W porównaniu 
z inicjatywami nagradzania cesarzy wielkimi „pomnikami zwycięstwa”, zna-
nymi w epoce Antoninów, tę praktykę niewątpliwie oszacować trzeba jako 
minimalistyczną. Był to wszak jedyny dostępny środek utrwalania pamię-
ci o zwycięstwach. Szerzono zatem w tak licznych egzemplarzach numiz-
matów obraz dzielności i wiktorii imperatorów rzymskich279. Za słusznością 
hipotezy przemawia fakt, że umieszczanie sylwetki barbarzyńcy u stóp re-
prezentantów rzymskiej potencji — nie tylko władców, ale też bóstw rzym-
skich — odpowiada, generalnie rzecz ujmując, upamiętnianiu wojen z obcy-
mi, owszem, defensywnych w ich charakterze, przecież zawsze zwycięskich 
w przekazie propagandy imperialnej. W każdej fazie kryzysu lat 235—284 
motyw barbarzyńcy zachowuje swój pierwotny związek z konkretną rzeczy-
wistą walką280. Pokazują to na przykład omówione wcześniej emisje lansu-
jące idee: victoria Germanica (mennictwo Maksymina Traka, Galliena), virtus 
Augusti triumfum Gotthicum (medaliony Probusa), triunfus Quadorum (meda-
lion Numeriana). Skąpa znajomość detali panowania niektórych władców 
i szczegółów wydarzeń wojennych, związana z jakością zachowanych in-
nych źródeł, może jednak powodować niebezpieczeństwo takiego uogólnie-
nia, które opisałoby sens motywu barbarzyńcy w przeważających, a nawet 
wyłącznych kategoriach abstrakcyjnych, natomiast z pominięciem charakte-
ru narracyjnego scen uwiecznionych w mennictwie.

Naszkicowany tu schemat rozumienia konceptu barbarzyńcy byłby jed-
nakże niepełny, gdyby nie zwrócić uwagi na to, co stanowi ewenement pro-
pagandy monetarnej zwłaszcza w drugiej połowie kryzysu III wieku. Jest to 
mianowicie obecność jeńca lub wroga w ikonografii monet, które stanowią 
realizację takich tematów, jak adlocutio Augusti, virtus Augusti, virtus Illurici, 
conservator Augusti, Sol Invictus, vota decennalia et vicennalia, restitutor saeculi, 
victorioso semper, undique victores. Widzieć można w takich prezentacjach, jak 
sugerują w swych wywodach G.Ch. Picard i Y.A. Dauge, przejaw osiągnię-
cia konkretnego szczebla ideologizacji kontaktów Rzymianie — barbarzyń-

 279 DEMOUGEOT 1984, s. 128. Podobnie: PICARD 1957, s. 472—481; por. też uwagi na temat mo-
net jako monuments in miniature: HEDLUND 2008, s. 89—90.
 280 Np. E.A. SYDENHAM (1967, s. 135—150), J.M.C. TOYNBEE (1986, s. 159—160), C. FOSS (1990, 
s. 198—250) wymieniają wiele wyobrażeń w mennictwie okresu kryzysu III wieku zawierają-
cych motyw barbarzyńcy albo głoszących ideę victoria, inspirowanych wydarzeniami wojennymi.
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cy281. Z jednej strony u jego podstaw tkwiły przede wszystkim stale pona-
wiane ataki hord barbarzyńców na rzymskie posiadłości, niekorzystne dla 
Imperium Romanum przeobrażenia w świecie barbarzyńskim i konieczność 
zamknięcia się, niczym w oblężonej twierdzy, przed ich negatywnymi skut-
kami. Wiodło to do pogłębienia w gruncie rzeczy negatywnego wizerunku 
barbarzyńcy jako takiego. Z drugiej strony determinowały ten proces uwa-
runkowania wypływające z natężonych starań cesarzy rzymskich o odzyska-
nie prestiżu i o umocnienie ich władzy; starań, w których argumentów miała 
dodać propagowana idea sankcji bogów na pozycję polityczną imperatora. 
To z kolei wywoływało skrajne przejaskrawienie roli i znaczenia pozytyw-
nego rzymskiego bohatera. Spotkanie tych strumieni płynących z dwóch źró-
deł wywołało ów intrygujący podwójny sens motywu barbarzyńcy. Nie prze-
stawał oznaczać tego, co rzeczywiste, czyli realnego wroga. Stał się również 
abstrakcyjnym modelem, który w sposób symboliczny służył wizualizacji 
hiperbolicznego stopniowania osiągnięć, zasług i możliwości cesarza rzym-
skiego. Nie jest więc dziełem przypadku, że kulminacyjny punkt tej koncep-
cji przypadł na lata siedemdziesiąte-osiemdziesiąte III wieku. Był to efekt 
doświadczenia wyczerpujących walk (a nawet wielkich klęsk) z Germana-
mi, Gotami, Persami, które składały się na bliskie dziedzictwo i codzienność 
ówczesnych Rzymian. Ale był to też rezultat wielkich projektów Galliena, 
Aureliana, Probusa zmierzających do przebudowy podstaw ideologicznych 
modelu sprawowania rządów. Rozwój praktyki adaptowania motywu bar-
barzyńcy w mennictwie cesarskim był więc składnikiem tego samego nur-
tu ideologiczno-propagandowego, w którego ramach wyolbrzymiano już 
i tak ogromne znaczenie cesarza dla dalszego trwania Imperium i odbudo-
wania jego wielkości. Sens taki miało przecież określanie władcy rzymskie-
go epitetami: fortissimus, pacatissimus, victoriosissimus, a nawet invictissimus282. 
Cesarz zyskiwał mocne wsparcie bóstw rzymskich, a także jako comes zbliżał 
się do ich boskiej sfery. Walczył, obdarzony nadludzką mocą, z tymi, którzy 
z zewnątrz zagrażali porządkowi, którego on był strażnikiem. W tym duali-
stycznym zestawieniu, tak jak oni stali się uosobieniem sił złych, tak on stał 
po stronie potęgi dobra. Nie bez przyczyny wielokrotnie wspomniana zo-
stała treść propagandy monetarnej Aureliana i Probusa. To przykład wład-
ców tak zwanego dużego formatu, którym stosunkowo długi, bo kilkuletni, 
okres panowania umożliwił wypracowanie oryginalnych koncepcji spra-
wowania rządów i wyrażenie tych pomysłów w propagandzie monetarnej. 
Ich mennictwo jest najlepszą, najpełniejszą egzemplifikacją owych nowości 
ideologiczno-propagandowych. Wszelako w wyobrażeniach monet innych 
władców, których panowanie sytuowało się w zbliżonym okresie, Galliena, 
Wiktoryna, Karynusa lub Numeriana, odnaleźć można aspekty, które współ-
grały z owymi nowymi tendencjami. 

 281 Por. PICARD 1957, s. 466—480; DAUGE 1981, s. 281—306.
 282 Zob. TURCAN 1978, s. 1051—1054; SCHEITHAUER 1988, s. 155—177.
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… Obecność w mennictwie cesarskim motywu barbarzyńcy, w tych róż-

nych rozumieniach, nie musiała się wiązać z akcjami uwieńczonymi powo-
dzeniem militarnym. Nie służyła przecież wiernemu kronikarskiemu zapiso-
wi wydarzeń, ale miała na celu wyeksponowanie propagandowe, i niekiedy 
tylko propagandowego, zwycięstwa rzymskiego oraz wyższości Rzymian 
nad barbarzyńcami. Z tego względu w mennictwie Antoninów i władców 
lat kryzysu III wieku powraca ów motyw w komentowaniu zarówno dzia-
łań militarnych wynikających z polityki ekspansji, takich, które rzeczywi-
ście zmieniły strukturę świata, poszerzając krąg rzymskich posiadłości, jak 
i tych o charakterze defensywnym, toczonych w obronie rzymskiego stanu 
posiadania. Wszelako włączanie przedstawień barbarzyńców w wyobraże-
nia monetarne, które do tych różnych wojen nawiązywały, a także wyjaś-
niały ich rezultaty hasłami brzmiącymi na przykład Germania subacta, victo-
ria Germanica, victoria Gothica, wywoływało wrażenie przestronności władzy 
i mocy cesarza. Ten w efekcie stawał się zwycięzcą „wszędzie”, undique vic-
tor, nie dokonując bynajmniej aktu anektowania owej przykładowej Germa-
nii czy siedzib Gotów ani tym bardziej owych bezkresnych ziem do państwa 
rzymskiego, chociaż oczywiście niekiedy wskazane w legendzie monetar-
nej zwycięstwo nad konkretnym ludem stanowiło sposób informowania 
o faktycznym podporządkowaniu obcych283. Ważniejszym celem propagan-
dowym było wyeksponowanie autora rzeczonego zwycięstwa, co z kolei ma-
nifestują w najwyższym stopniu wspomniane wcześniej hasła victoria Gal-
lieni Augusti, victoria Postumi Augusti, victoria Probi Augusti. W tym sensie 
motyw barbarzyńcy był jeszcze jednym emblematem potęgi cesarza zwy-
cięzcy. Posługiwanie się owym motywem w propagandzie imperialnej mia-
ło podobne znaczenie, jak praktyka przydawania władcom cognomina devic-
tarum gentium. Z badań K. Balbuzy oraz S. Benoista wynika, że dołączane 
do tytulatury cesarskiej zwycięskie tytuły, utworzone od nazwy pokonanego 
nieprzyjaciela, miały duży „potencjał ideologiczny” jako „składniki ideologii 
zwycięstwa w Rzymie”, ale również że dewaluowało się ich znaczenie jako 
efektów rzeczywistych wiktorii284. Lista odnajdywanych w różnych źródłach 
tytułów zwycięskich władców z dynastii Antoninów i cesarzy lat kryzysu 
III wieku przedstawia się zaiste imponująco285. W sumarycznym zestawieniu 
tworzą one mapę wiktorii rzymskich rozsianych od krańców północno-za-
chodnich w Brytanii (epitet: Britannicus) aż po dalekie ziemie na Wschodzie 
(epitety: Adiabenicus, Arabicus, Armeniacus, Palmyrenicus, Medicus, Parthicus/
Persicus), wypunktowane są tu także zwycięstwa nad jeszcze innymi barba-
rzyńcami, dające cesarzom tytuły: Carpicus, Dacicus, Germanicus, Sarmaticus, 
Gothicus. Niekiedy są one uzupełniane epitetami maximus, verus albo liczeb-

 283 ISAAC 1992, s. 396—398.
 284 BALBUZA 2005, s. 170—183; BENOIST 2005, s. 255—260.
 285 Zob. BURETH 1964; KNEISSL 1969; PEACHIN 1990; uzupełnienia zawierają prace: VAN’T DACK 
1973, s. 566—579; KETTENHOFEN 1986a, s. 138—146; IDEM 1986b, s. 39—43; IDEM 1987, s. 63—69; 
ESTIOT 2004, s. 24—25, 33, 80—81; EADEM 2006, s. 223; SUSKI 2008b, s. 182—198.
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nikiem porządkowym, wskazującym kolejną wiktorię. Zyskując przydomek 
zwycięski, utworzony od nazwy pokonanego ludu, cesarz rzymski ogłaszał 
nad nim zwycięstwo, atrybuując ów sukces do rzędu osiągnięć osobistych. 
Sprawia to wrażenie, jakoby to on swą osobą wyznaczał geograficzny zasięg 
mocy rzymskiej, co niekoniecznie musi być tożsame z zakreśleniem teryto-
rialnej władzy Rzymian. Z rozlicznych tytułów zwycięskich władców rzym-
skich wszelako jedynie kilka — te, które weszły do napisów na rewersach 
monetarnych — zilustrowanych zostało motywem barbarzyńcy. Są to tytuły 
zwycięskie Dacicus, Germanicus, Carpicus. Połączone z obrazem pokonanego 
wroga, odnajdywane są — jak już wspomniałam — w mennictwie Trajana, 
Filipów, Galliena i Postumusa. Podobnie przedstawia się problem dotyczą-
cy epitetu invictus, który wprost wyraża cechę niezwyciężoności i może być 
wiązany z ideą zwycięstwa nad obcymi, jak pokazują to wymownie stro-
fy Marcjalisa: „Rursus, io, magnos clamat tibi Roma triumphos, inuictusque 
tua, Caesar, in urbe sonas. Sed iam laetitiae quo sit fiducia maior, Sarmaticae 
laurus nuntius ipse ueni”286. Częstotliwość używania epitetu invictus w im-
perialnej propagandzie zwycięstwa wzrastała, zwłaszcza od jego wprowa-
dzenia do tytulatury cesarskiej przez Kommodusa, który był invictus impera-
tor287. Epitetem często operowano w inskrypcjach w III wieku288. Natomiast 
na monetach imperialnych pojawił się dopiero w drugiej połowie kryzysu 
III wieku289 i łączony był najpierw z mocą niezwyciężoną bogów rzymskich, 
dopiero później z władcą obdarzonym cnotą virtus. Wszelako epitet ten nie 
był integralnie z ikonograficznym motywem barbarzyńcy związany. Umiesz-
czanie bowiem tego właśnie elementu graficznego w wyobrażeniach na mo-
netach, zawierających epitet invictus w legendach awersowych lub rewerso-
wych, stanowiło indywidualną, chociaż wyrosłą na podobnym gruncie, cechę 
propagandy Aureliana, Wiktoryna, a zwłaszcza Probusa.

Idea cesarza zwycięzcy, lansowana w propagandzie monetarnej, wy-
kazywała silny związek z wizerunkiem barbarzyńcy. Wizerunek ten wszak 

 286 MART., epigr. VII 6, 7—10.
 287 CIL 14.3449 = ILS 400. Inne wcześniejsze świadectwo przynosi PLIN., paneg. 8, 2: invictus 
imperator. Por. FRONTIN., aq. 31, 2: invictissimus. Zob. szerzej CHRIST 1938, s. 141—143; IMHOF 1957, 
s. 197—215; WEINSTOCK 1957, s. 241—242; STORCH 1968, s. 197—203; HEDLUND 2008, s. 73—76.
 288 Np. Gordian III: CIL 06.1088, 1101 etc.; CIL 07.344, 1174, 1179; Filip Arab: CIL 06.1097; 
Filip junior: CIL 03.5719; CIL 13.12089; CIL 08.8809 = ILS 5785; Emilian: CIL 10.8011; Gallien: 
CIL 05.856, 5030; 09.1559; 10.5828, 8028; CIL 14.4058; Aurelian: CIL 05.4320; CIL 08.22564; CIL 
09.5577 = ILS 575; CIL 12.5561 etc.
 289 Wcześniejsze epizody z czasów Sewerów, takie jak INVICTO IMP(ERAT), INVICTO IMP 
TROP(H)A E(A) — RIC 4/1, Pesc. Nig., nr 30B—35, 37—40; RIC 4/1, Sept. Sev., nr 356, 389, 391—
395, 441—441a.
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… odgrywał dekoratywną, ale jednocześnie niezmiernie ważną rolę w przeka-

zywaniu ideologii, która głosiła, że rzymski władca musi być i jest nie tylko 
walczącym, ale też zwycięskim wojownikiem. Obraz barbarzyńcy nie wy-
pełniał bynajmniej wszystkich wyobrażeń monetarnych, które podejmowa-
ły temat owego zwycięzcy „zawsze” i „wszędzie”. Zgodnie z przyjętą w ni-
niejszej pracy konwencją precyzował wszak w sposób najbardziej gruntowny 
i zadowalający istotę rzymskiej władzy w świecie. Motyw barbarzyńcy, który 
w ikonografii monetarnej przyjmował postać wroga, jeńca lub „wasala”, na-
suwa oczywiste skojarzenia: wojna, walka, zwycięstwo, tryumf, dominacja. 
Motyw ten stanowił więc niezwykle czytelną oznakę powodzenia oraz siły 
państwa rzymskiego i jego przywódcy. A ikonografia monetarna eksponu-
jąca barbarzyńców była sprowadzoną do prostego schematu afirmacją mocy 
Rzymianina — jego roli i natury zwycięzcy. Była też sztuką i sposobem kon-
struowania wiedzy o świecie, w którym przywództwo zyskał Rzymianin. 

Motyw barbarzyńcy stanowił ważny element portretów propagando-
wych cesarzy w obu epokach w każdej z wydzielonych ich faz. W swym pod-
stawowym znaczeniu immanentnie związany z tematem walki, zwycięstwa 
i dominacji, przenosił na płaszczyznę idei cesarza zwycięskiego bogactwo 
treści. O ich obfitości świadczą zwłaszcza legendy monetarne (por. tab. 9). 
Cechowała je różnorodność, a ich liczba wzrosła znacząco w III wieku w po-
równaniu z II stuleciem, które w zakresie liczby haseł odznacza się stagnacją. 

W mennictwie obu epok stosowano różnorodne schematy i warianty iko-
nograficzne z usadowionym w nich motywem barbarzyńcy. Wyszczególnie-
nie ich, dokonane wcześniej, wykazuje wiele zbieżności ikonograficznych, 
potwierdza też istnienie pewnej grupy topicznych wyobrażeń, ale również 
wprowadzanie modeli oryginalnych, czy nawet unikatowych, w mennictwie 
wąskiej grupy władców lub wyłącznie w mennictwie jednego z nich. W oglą-
dzie ogólnym portret cesarza zwycięzcy w złotym wieku Antoninów i w la-
tach kryzysu III wieku budowany był za pomocą podobnych, jeśli nie takich 
samych ujęć graficznych, co musi prowadzić do konkluzji, że wizerunek ten 
ujawnia wyraźne podobieństwo w obu epokach. Nie była to wszelako iden-
tyczność. Portret ten bowiem odzwierciedlał nie tylko wiele wariacji tematu 
podstawowego, ale również wiele jego odmienności. Najbardziej skrajnych 
przykładów dostarczają wyobrażenia na monetach Trajana w odniesieniu 
do propagandy II wieku oraz Aureliana — propagandy III stulecia. Jeżeli 
chodzi o casus pierwszego z nich, to szczególna jest grupa jego emisji, któ-
re dotyczą wojen z Dakami. Wyróżnia ją wciągnięcie — obok cesarza — in-
nych sił rzymskiego świata, na przykład Romy i Geniusza Senatu, w zwy-
cięstwo nad barbarzyńcami. Widzieć w tym epizodzie można — jak czyni to 
G.Ch. Picard — efekt ścierania się starorzymskiego „republikanizmu” Tra-
jana z ofensywą „wschodniego monarchizmu absolutystycznego i teokra-
tycznego”, rozwiązany na korzyść pierwszego z owych nurtów290. Z kolei 

 290 PICARD 1957, s. 408—418.
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wyjątkowość mennictwa Aureliana w omawianym zakresie zasadza się na 
wprowadzeniu sylwetki barbarzyńcy jako niemal nieodłącznego atrybutu 
Sol Invictus, ale też w mniejszej skali jako uzupełnień przedstawień innych 
bogów. Już nie tylko cesarz jest owym tryumfatorem nad barbarzyńcami, 
ale również oni, będący jednocześnie towarzyszami, protektorami i wspo-
możycielami władcy rzymskiego. Poszukiwanie nadnaturalnych uzasadnień 
jego pozycji politycznej, a w ramach tych inicjatyw ideologicznych również 
akcentowanie wszechmocy zwycięskiej bóstw rzymskich, było produktem 
wykluwającej się wówczas myśli o władzy cesarza w pełni monarchicznej, 
w dodatku pod postacią absolutum dominium291. Jednakże na poziomach po-
średnich między tymi dwoma skrajnymi momentami, i to nawet w pozo-
stałych aspektach propagandy zwycięstwa Trajana i Aureliana, oraz tym 
bardziej w propagandzie innych władców, bohaterem walczącym i domi-
nującym nad barbarzyńcą pozostanie niepodzielnie sam cesarz. Uśrednio-
ny ten schemat będzie więc klasyczny i typowy w lansowaniu mitu władcy 
zwycięzcy. To cesarz przywłaszcza wszystkie gesty zwycięskiego wojowni-
ka, chwałę zwierzchnika innych walczących i sławę z tryumfu płynącą. Jest 
„jedynym” pogromcą barbarzyńców.

Sylwetki barbarzyńców w wyobrażeniach monetarnych były elemen-
tem dodatkowym, jednak ważnym. Legendy, które tak ilustrowano, dzięki 
temu dopełnieniu zyskiwały szczególny wymiar. Dotyczy to przede wszyst-
kim tych haseł, które odnoszą się do dziedzin innych niż wojna. Tam mo-
tyw barbarzyńcy nadał im nowy wydźwięk propagandowy. Idee, które wy-
rażają ikonografia i napisy na monetach, przybrały czytelniejszy charakter, 
a abstrakcyjnie niekiedy brzmiąca legenda zyskała rzeczywisty sens. Napi-
sy były różne, odnosiły się do wiktorii militarnej, kontaktów wodza z armią, 
podróży cesarza, możliwości i osiągnięć władcy, trwałości jego władzy, po-
myślności Imperium Romanum. Motyw barbarzyńcy sprowadzał wszystkie 
te wątki do idei cesarza zwycięskiego, a nawet niezwyciężonego. W epo-
ce Antoninów rolę główną w sposobie tworzenia obrazu cesarza zwycięzcy 
odgrywała ikonografia. Nie należą wcale do rzadkości wyobrażenia mone-
tarne, w których napis się nie pojawia albo zyskuje formułę tytulatury ce-
sarskiej. Tematyka haseł opisowych oscyluje wokół tego, co wiąże się z woj-
nami prowadzonymi z barbarzyńcami i działaniami rzymskimi wobec nich. 
Są to więc napisy określające pokonanego przeciwnika i pozyskane teryto-
rium, na przykład: Dacia capta, Parthia capta, Germania subacta, Arabia adqui-
sita, Armenia et Mesopotamia in potestatem pR redactae, victoriae Parthicae, lub 
wskazujące podporządkowanego sąsiada, na przykład rex Parthis datus, rex 
Armeniis datus, rex Quadis datus. Rzadkością są tematy, które określają cnoty 
zwycięzcy lub informują o zwycięstwie jako takim — clementia Augusti, vic-
toria Augusti. Takie zapisy zaczęto zamieszczać obok sylwetki barbarzyńcy 
dopiero w ostatniej fazie wieku Antoninów. W uproszczeniu przyjąć można 
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19 - Vndiqve…
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…  Motyw barbarzyńcy w mennictwie złotego wieku Antoninów 

Złoty wiek Antoninów

96—117 117—161 161—192

Arabia adquisita*
Armenia et Mesopotamia in po-

testatem pR redactae
Dacia capta*
Dacicus*
Parthia capta*
regna adsignata
rex Parthicus
rex Parthis datus
tytulatura

rex Armeniis datus
rex Quadis datus
tytulatura
bez napisu

Armenia**
Armeniis
clementia Augusti*
Germania subacta*
Germanico*
de Germanis**
de Sarmatis*
rex Armeniis datus
victoria Augusti*/Augustorum
victoriae Parthicae*
tytulatura
bez napisu

** Temat legendy uzupełniony jest tytulaturą cesarską.
** Temat legendy niekiedy uzupełniony jest tytulaturą cesarską.
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T a b e l a  9
i doby kryzysu III wieku — tematy legend monetarnych

Kryzys III wieku

235—249 249—268/269 268—284

fortuna redux
Germanici maximi Carpici ma-

ximi*
principi iuventutis
victoria aeterna
victoria Augusti/Augustorum
victoria Germanica
virtus Augusti
tytulatura

adlocutio Augustorum
adventus Augusti/Augustorum
felicitas Augusti
Germanicus maximus ter
Germanicus maximus**
indulgentia pia Postumi Augu-

sti (?)
Marti propugnatori
pax fundata
principi iuventutis
restitutor Galliarum
victoria
victoria aeterna Augusti (?)
victoria Augusti/Augustorum
victoriae Augusti
victoriae Augusti Germanica
victoriae Augustorum iterum 

Germanici
victoria Gallieni Augusti
victoria Germanica
victoria Germanica maxima
victoria Partica
victoria Postumi Augusti
virtus Augusti
virtus Gallieni Augusti
virtus Postumi
tytulatura

adlocutio Augusti
adventus Augusti
adventus Probi Augusti
Apollini conservatori Augusti
conservatori Augusti
conservatori principis Augusti
invictus Augustus
Iovi conservatori
Mars invictus
Mars victor
oriens Augusti
pacator orbis
pacator orientis
princeps iuventutis
restitutor orbis
restitutor orientis
restitutor saeculi
restitutor saeculi Augusti
Soli conservatori
Soli invicto
triunfus Quadorum
victoria Augusti/Augustorum
victoria Augusti vota X
victoria Germanica
victoria Germanica maxima
victoria Got(t)hica**
victoria Guttica Augusti
victoriae Gothicae
victoria Probi Augusti
victorioso semper
virtus Augusti/Augustorum
virtus Augusti nostri
virtus Augusti triumfum Got-

thicum
virtus Claudi Augusti
virtus Illurici
virtus invicti Augusti
virtus Probi Augusti
undique victores
vota decennalia et vicennalia
tytulatura

19*
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… dla ich rządów, że większość napisów narracyjnych na monetach, ubarwio-

nych motywem barbarzyńcy, służy wskazaniu polityczno-geograficznej roz-
ległości władztwa rzymskiego, rzeczywistych lub tylko rzekomych zdoby-
czy cesarza zwycięzcy.

W mennictwie III wieku jest pod tym względem inaczej. Motyw bar-
barzyńcy jedynie sporadycznie pojawia się na monetach z zapisem cursus 
honorum, tej bowiem formuły nie stosowano wówczas często. Stopniowo 
wzrasta natomiast liczba haseł eksplikacyjnych. Stale aktualny jest w propa-
gandzie epoki kryzysu nurt odniesień geograficzno-politycznych. Wskazane 
jest zwycięstwo nad konkretnym wrogiem zewnętrznym, które dało asumpt 
do podjęcia tematu cesarza zwycięskiego, na przykład: Germanici maximi Car-
pici maximi, triunfus Quadorum, victoria Gotthica, victoria Germanica, Germani-
cus maximus, victoria Partica. Od połowy lat pięćdziesiątych III wieku docho-
dzi stopniowo do łączenia kolejnych treści z motywem barbarzyńcy. Nową 
grupę napisów konstytuują te, które wskazują czyny cesarza i wydarzenia 
osadzone niejako w tle naturalnym, na przykład: adlocutio Augustorum, ad-
ventus Augusti, fortuna redux, albo nawiązują do pojęć abstrakcyjnych i cnót 
cesarza, na przykład: felicitas Augusti, virtus Augusti, invictus Augustus, ale są 
łączone także z szerszą grupą Illiryjczyków: virtus Illurici. Na kolejną grupę 
legend monetarnych składają się te, które identyfikują władcę w pryzmacie 
maksymalnych skutków bądź celów jego działań wojennych. Jest on nazwa-
ny na przykład: pacator orbis, pacator orientis, restitutor orbis, restitutor orientis. 
Zwycięzca barbarzyńców jest więc dobroczyńcą dla Cesarstwa Rzymskie-
go, ale nie zdobywcą obcego świata, chociaż zgłasza „tytularne” pretensje 
do zwierzchnictwa w świecie, do którego prawa udowodnił, zwyciężając ob-
cych. Charakterystyczne jest również — to będzie cecha ostatniej fazy epoki 
kryzysu — włączanie obrazu barbarzyńcy do wyobrażeń na monetach, któ-
rych napisy dotyczą bóstw rzymskich oraz ich opieki nad władcą i Impe-
rium Romanum, wśród nich: conservatori Augusti, Iovi conservatori, Mars in-
victus, Soli conservatori, Soli invicto. 

Odmienność haseł ilustrowanych motywem barbarzyńcy sprawia, że 
rozpatrywany w ich kontekście portret cesarza zwycięzcy w propagandzie 
monetarnej lat kryzysu III wieku zdaje się pełniejszy i bardziej uniwersal-
ny dzięki tak szerokiemu opisaniu go, natomiast rozpatrywany w odniesie-
niu do propagandy Antoninów wywołuje wrażenie portretu ograniczonego 
i jednoformatowego. Dysproporcja ta nie do końca wszak układa się na nie-
korzyść II stulecia, zwłaszcza jeśliby zagadnienie rozważać w kontekście te-
rytorialnym władzy nad jakoby zdobytym lub podporządkowanym świa-
tem barbarzyńskim. Wtedy właśnie, w stuleciu Antoninów, zdecydowanie 
bardziej różnorodny był krąg geograficznych odniesień w portrecie cesarza 
zwycięzcy, a obszary tak wyznaczone stawały się jego łupem. To, rzecz jas-
na, mogło pozostawać w ostrej kontradykcji z faktycznym przyrostem te-
rytorium państwa, ale — powtórzmy — rzecz dotyczy kreacji w propagan-
dzie. W tej sferze skromne wydarzenia, mała wojna, mało znaczący sukces 



293

U
ndique victores —

 ubique barbari

militarny mogły zyskiwać i niejednokrotnie zyskiwały wymiar czynów god-
nych wielkiego zdobywcy i zwycięzcy. W konsekwencji na przykład Dacia 
capta, Parthia capta, Germania subacta, pozbawione pierwiastka aktualności 
oraz wyabstrahowane z rzeczywistych osiągnięć politycznych i ich trwało-
ści, w syntetyzującym ujęciu w równym stopniu sygnalizują sukces rzymski. 
Przedstawienie wroga staje się — jak głoszą legendy monetarne — symbo-
lem krainy pokonanej, przyłączonej lub podporządkowanej, oraz pobitych 
jej mieszkańców. Są to zarówno obszary wschodniego świata, jak i północ-
nego Barbaricum. W latach kryzysu III wieku ograniczano się natomiast 
do haseł, które wyrażały zwycięstwo militarne Rzymianina, nawet przyda-
wały pogromcy danego ludu epitet maximus, ale nigdy nie głosiły podbo-
ju obcej krainy. Na ogół też, co znamienne, unikano określania przeciwnika 
wschodniego, częściej satysfakcjonując się wskazaniem wroga spoza europej-
skich granic państwa rzymskiego. Niezmiennie jednak, w sensie ideowym, 
a nie rzeczywistym, zwyciężenie obcego wroga było przejawem wyższości 
cesarza, czyli potwierdzeniem jego władztwa nad światem barbarzyńskim. 
W płaszczyźnie geograficznych skojarzeń to wszelako władcy z dynastii An-
toninów prześcignęli rządzących w III wieku wybujałym i przesadnym to-
nem swej propagandy.

Są okresy braku motywu barbarzyńcy w propagandzie monetarnej. 
W dobie Antoninów nie ma go w mennictwie Nerwy, ale bardziej symp-
tomatyczne jest unikanie tego wyobrażenia w mennictwie Hadriana. O ile 
w przypadku pierwszego z nich wystarczającym wytłumaczeniem owego 
braku jest krótkość rządów, nieangażowanie się osobiste w konflikty zbroj-
ne, o tyle w przypadku drugim nieobecność przedstawień barbarzyńcy ma 
podłoże głębsze. Wiąże się zapewne z szerszą wizją władztwa Hadriana 
w państwie rzymskim i koncentrowaniem się na umacnianiu rzymskiego sta-
nu posiadania. Charakterystyczne jest także skromne korzystanie z takiego 
motywu w mennictwie Kommodusa. Ten niewątpliwie podkreślał w propa-
gandzie swej osoby naturę zwycięską, jaką był obdarzony, i ambicje rządów 
powszechnych, bardziej jednak dotyczyło to sfery nierzeczywistej niż wy-
miernej materialnej. W mennictwie doby kryzysu III wieku motyw ten nie 
jest bynajmniej powszechnie eksponowany, acz należy do motywów popu-
larnych w propagandzie epoki wojen. Znikł był na kilka lat, znamionujących 
głęboki kryzys w stosunkach z barbarzyńcami (Gotami). Nie podejmowano 
go też w propagandzie wielu efemerycznych władców, zwłaszcza tych, któ-
rych aktywność wyczerpały starania o zyskanie rządów szerzej uznawanych.

Wojna sprzyja umieszczaniu na monetach motywu barbarzyńcy. To ty-
powe w mennictwie Trajana, Lucjusza Werusa i Marka Aureliusza, ale tak-
że w mennictwie licznych władców epoki kryzysu III wieku. Począwszy od 
wojen Maksymina Traka z Germanami, a także Gordiana III z Persami, mo-
tyw barbarzyńcy stopniowo coraz konsekwentniej wykorzystywano w pro-
pagandzie imperialnej. W epoce kryzysu III wieku tendencja ta wynikała 
nie tyle z polityki zagranicznej i działań militarnych, ile z rozwoju „teologii 
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… zwycięstwa”. Takie rozumienie tłumaczy powszechne wręcz odwoływanie 

się do motywu barbarzyńcy w propagandzie władców ostatniej fazy kryzy-
su, nawet tych, którzy rządzili krótko, nie zdążyli zatem odnieść sukcesów 
militarnych nad barbarzyńcami, i tych, których propaganda nie przybrała 
wyrazistego indywidualnego zabarwienia. Przykładów dostarcza mennic-
two Kwintyllusa lub Floriana. W wypadku natomiast kilku innych władców 
omówione wyobrażenia ilustrują ideologię imperialną oraz typowe dla okre-
su ich rządów tendencje w propagandzie. Nagromadzenie owych prezenta-
cji obserwujemy na przykład w mennictwie Galliena, Postumusa, Aurelia-
na i Probusa, władców, którzy rozwijali propagandę cesarza zwycięskiego, 
ale także w mennictwie Wiktoryna, Numeriana, władców, których propa-
ganda jest w tym zakresie oryginalna, stanowiąc wykwit osiągniętego, a za-
tem konkretnego i wymiernego, stopnia swego rozwoju, niekoniecznie za-
leżny od bezpośredniego zaangażowania ich samych.

Wspólną cechą w omówionych tu przedstawieniach monetarnych jest 
ukazywanie barbarzyńcy jako słabszego od Rzymianina. Proporcja ich sił, 
zawsze korzystna dla strony rzymskiej, utrzymuje się niezależnie od tego, 
co stanowi jej miernik — nazwijmy to: wojna (w obu epokach) czy działa-
nie dyplomatyczne (wyłącznie w złotym wieku Antoninów). Wszechobec-
ność barbarzyńcy, czyli jego bytność w wyobrażeniach monetarnych dotyczą-
cych różnych tematów, może być wskaźnikiem siły pogromcy barbarzyńcy, 
a zatem określać wielkość Rzymianina. Siła cesarza zwycięzcy jest niejako 
wprost proporcjonalna do powszechności motywu barbarzyńcy w propagan-
dzie. W toku ewolucji właściwej III wiekowi postać obcego wroga przetrans-
ponowana została w sposób metaforyczny do wielu sfer życia państwowego. 
Rzymianin jawi się zatem w środku pandemonium, jego walka z barbarzyń-
stwem z zewnątrz, wszechogarniającym świat rzymski, przynieść ma wik-
torię, ale także pokój, pomyślność, czy też szerzej rozumiane odrodzenie — 
restitutio — świetności państwa. Zadania Rzymianina podporządkowane są 
naczelnym ideom zwycięstwa i walki zbrojnej, i dalej: powodzenie w sfe-
rze militarnej stanowi warunek sukcesów w pozostałych dziedzinach. Ina-
czej było w stuleciu Antoninów, które charakteryzowało się w tym wzglę-
dzie większym urozmaiceniem. Rzymianin walczył z konkretnym wrogiem. 
Ale odniesienia stricte wojenne nie zdominowały bez reszty wizerunku ce-
sarza zwycięzcy. Wyobrażenia monetarne pokazują clementia i magnanimitas 
Rzymianina w relacjach z sąsiadami Cesarstwa Rzymskiego. Nie mogło być 
— jak się zdaje — bardziej zaszczytnej funkcji dla cesarza rzymskiego jako 
przywódcy światowego imperium niż wynoszenie i mianowanie królów in-
nych państw i państewek. Nic też nie mogło przydać mu większej szlachet-
ności niż wyrozumiałość wobec nieprzyjaciół. Na demonstrowanie takich 
wzniosłych cnót mogli sobie pozwolić władcy silnego Cesarstwa Rzymskie-
go epoki złotego wieku, ale nie rządzący w latach kryzysu.

Przemiany mitu cesarza zwycięzcy w jego wyodrębnionej cząstce, zde-
finiowanej obecnością wizerunku barbarzyńcy w złotym wieku Antoninów 
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i w latach kryzysu III wieku, uporządkować można chronologicznie w pod-
okresy, których cezury wynikają głównie ze zmian w sytuacji zewnętrznej 
Imperium Romanum i z polityki zagranicznej cesarzy, a ponadto z ewolu-
cji ideologii władzy imperialnej. W ogólnym, ale też uproszczonym oglądzie 
propagandy namonetnej obu epok zasadnicza różnica, jaka zarysowuje się 
odnośnie do przyczyn obecności motywu barbarzyńcy, sprowadza się do 
tego, że w epoce pierwszej przesądzały o niej wyłącznie wojny i — szerzej 
— konkretne działania wobec mieszkańców świata pozarzymskiego. W epoce 
drugiej istotna była także coraz powszechniejsza, niemal masowa konwencja 
posługiwania się owym motywem; konteksty militarny i realny pozostawa-
ły nadal aktualne, ale nie miały już statusu wyłącznych. W rezultacie, wy-
obrażenia ubarwione wizerunkiem barbarzyńcy w epoce pierwszej dotyczą 
genezy, wyniku i skutków wojny. W epoce drugiej katalog tych odniesień 
jest już znacznie szerszy, obejmuje także inne sfery i nie ujmując im ich uni-
wersalnego znaczenia, nakierowuje je na wojenne skojarzenia. Gdyby doko-
nać generalizacji wątków propagandy w wieku Antoninów, ilustrowanych 
motywem barbarzyńcy, to okaże się, że z owych syntetycznie potraktowa-
nych i przemieszanych tematów powstanie opowieść o wielkim czynie zwy-
cięskim Rzymian, będzie miała cechy ciągłości, zostanie ubarwiona wieloma 
szczegółami. Znajdzie się tu victoria, virtus, tryumf, akt wyniesienia władcy 
barbarzyńskiego, okazywanie obcym clementia i iustitia, felicitas, współpraca 
z bóstwami, wymienione zostaną nazwy krain podbitych i ludów pobitych. 
Dla doby kryzysu III wieku detali narracyjnych będzie mniej. Analogiczny 
zabieg syntetyzowania wyobrażeń przyniesie nie tyle opowieść o dziejach 
wojen w pryzmacie akcji cesarza (adlocutio, adventus), ile wyłącznie stwier-
dzenie zwycięstwa (victoria) oraz określenie cnót cesarza (virtus) i aluzje do 
jego czynów polegające na wyliczeniu jego epitetów (pacator, restitutor).

Wyobrażenia monet z zespołu określonego obecnością sylwetki barba-
rzyńcy w ikonografii są podporządkowane dwóm głównym płaszczyznom, 
w których sytuowany może być obraz cesarza zwycięzcy. Są to: teatr zwy-
cięstw nad wrogami z zewnątrz i przewaga polityczna nad sąsiadami pań-
stwa rzymskiego oraz sfery życia, w jakich się moc zwycięzcy urzeczywistnia. 
W każdym z tych wymiarów ewolucja obserwowana w propagandzie wieku 
Antoninów i doby kryzysu III stulecia wiodła — w ujęciu syntetycznym — „od 
konkretu do abstrakcji”. Zwycięzca nad Germanami, Dakami, Partami/Persa-
mi, Gotami, zwierzchnik Armenii, Kwadów, także Partów stawał się pogrom-
cą spekulatywnych „wszystkich” obcych, undique victor. Zwycięzca w wojnie 
z barbarzyńcami, co poniekąd wyczerpywało cele, do których propagandowy 
konstrukt cesarza zwycięzcy został stworzony, stawał się tym, który dzięki 
owemu sukcesowi militarnemu zyskuje znamię dobroczyńcy i wybawiciela Im-
perium Romanum. W wyłaniających się z tego skrajnego uproszczenia kwestii 
dwóch ekstremalnie różnych portretach cesarza zwycięzcy w wieku Antoni-
nów i w latach kryzysu III wieku dostrzega się jednak w szczegółowszej ana-
lizie wiele tonów pośrednich, które je zbliżały, nie w pełni niwelując różnice.
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ROZDZIAŁ 3

Rector orbis

Powszechna była zgoda między rządzącymi a rządzonymi w kwe-
stii gloryfikowania Imperium Romanum jako ekwiwalentu świata, 

starożytni Rzymianie bowiem twierdzili, że ich panowanie rozciąga się na or-
bis terrarum. Już dla okresu Republiki odnajdujemy wczesne świadectwo ta-
kiego przekonania. Głoszono wówczas, mając na uwadze państwo rzymskie: 
„[…] imperium orbis terrae cui imperio omnes gentes, reges, nationes partim 
ui, partim uoluntate consenserunt, cum aut armis aut liberalitate a populo 
Romano superati essent, ad se transferre tantulis uiribus conarentur”1. Przy-
kłady, które podaje w swej analizie J. Vogt, zaczerpnięte z różnych źródeł, 
są w tej mierze również bardzo charakterystyczne. Wynika z nich, że mocno 
ugruntowane było przekonanie, iż określenia orbis, orbis terrarum, a nawet to-
tus orbis oznaczają tyle, co świat rzymski i państwo rzymskie2. Szczegółowa 

 1 Rhet.Her. IV 13. Inne wczesne świadectwo, także z okresu schyłku Republiki: CIC., rep. III 
14, 22: „[…] noster hic populus […] cuius imperio iam orbis terrae tenetur”. Por. CIC., rep. III 
26, 37, fr. 3: „Noster autem populus […] terrarum iam omnium potitus est”.
 2 VOGT 1929, s. 5—8. Są wśród nich teksty literackie, historyczne, dzieła encyklopedyczne, 
normatywne, np. HOR., carm. I 12, 57: „[…] te minor latum reget aequos orbem”; Dig. I 5, 17: „In 
orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt”; Const.
Ant.: „Do igitur omnibus peregrinis, qui in orbe terrarum sunt, ciuitatem Romanorum, manente 
omni genere ciuitatum, exceptis dediticiis”; także np. HA A 32, 4: „Princeps igitur totius orbis 
Aurelianus pacatis oriente, Gallis atque undique terris [victo eripe me his invicte malis] Romam 
iter flexit, <ut> de Zenobia et Tetrico, hoc est de oriente et de occidente, triumphum Romanis 
oculis exhiberet”; HA Ael. 2, 1: Hadrian „peragrato iam orbe terrarum”; HA H 23, 1: „[…] pe-
ragratis sane omnibus orbis partibus”. O różnych rozumieniach terminów orbis Romanus i or-
bis terrarum: ANDO 2000, s. 327, 333—335. O idei rządów nad światem — por. np. DVORNIK 1966, 
s. 506—510; ALFÖLDI 1980b, s. 217—218; MORGAN 1980, s. 143—154; ANDRÉ 1982, s. 55—72.
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… charakterystyka tych pojęć wymagałaby wyczerpującej analizy, prezentacji 

wszystkich znaczeń i ich odcieni w literaturze starożytnej, przygotowania 
reprezentatywnych przykładów, zbadania ich jednostkowych kontekstów, 
wplecenia ich w szersze tło polityczno-ideologiczne, co na potrzeby niniej-
szej pracy nie jest konieczne. Ograniczam się więc tylko do bardzo synte-
tycznego i uproszczonego zarysu definicji. Warto tu wskazać, że pojęcie orbis 
(z rozmaitymi dookreśleniami) mieści w sobie wiele zróżnicowanych zna-
czeń. Plasują się one w trzech płaszczyznach: terytorialnej — obszar, prze-
strzeń; instytucjonalnej — państwo, władza; abstrakcyjnej — symbol rozległo-
ści władztwa, a rozpoznane struktury semantyczne niekiedy się przenikają 
i na ogół odnoszą się właśnie do świata rzymskiego, w znaczeniu państwa 
i władztwa rzymskiego. Wielokrotnie stawiano znak równości między orbis 
Romanus, orbis terrarum i państwem rzymskim. W szczególności daje temu 
wyraz Lukan, pisząc: „[…] orbis, qua Romanus erat”, na określenie części 
świata podporządkowanej Rzymowi3.

Identyfikacja takowa oczywiście nie jest wolna od sprzeczności. Żaden 
twór polityczny nie mógł dominować nad sferą ziemską, której większości 
nie zdołano jeszcze poznać. Z tego ograniczenia wiedzy starożytni zdawali 
sobie sprawę: „Orbis terrarum qui sub caelo est quattuor regionibus incoli-
tur: una pars eius est in qua nos habitamus; altera huic contraria quam qui 
incolunt uocantur antichthones; quarum inferiores duae ex contrario harum 
sitae, quas qui [eo] incolunt uocantur antipodes”4. Termin orbis rozumiany 
w sensie węższym, w znaczeniu greckiego terminu οι’κουμένη, odnosi się do 
całego zamieszkałego świata, ale przecież Imperium Romanum pokrywało 
tę przestrzeń geograficzną jedynie w części. Świadomość podziału zamiesz-
kałej ziemi i funkcjonowania poza państwem rzymskim innych organizmów 
— albo w ogóle rozległości świata, którego to, co rzymskie, bynajmniej nie 
wypełnia całkowicie — oczywiście istniała. Daje temu wyraz na przykład 
Pliniusz Starszy, zwłaszcza gdy używa sformułowań: alter orbis oraz adver-
sus orbis5. Podobnie ze słów anonimowego autora zbioru Historia Augusta: 
Probus „qui si diutius fuisset, orbis terrae barbaros non haberet”6, przebija 
przekonanie, że świat zasiedlają i Rzymianie, i barbarzyńcy. A fragmento-
wi z Res Gestae Divi Augusti: „Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem 
terrarum imperio populi Romani subiecit”, przeciwstawić można wyjątek 

 3 LUCAN. VIII 210—211. Por. LUCAN. VII 362: „Toto simul utimur orbe”; LUCAN. VIII 441—
442: „Quin respicis orbem Romanum?”; LUCAN. X 456: „[…] hic, cui Romani spatium non suf-
ficit orbis”.
 4 AMPEL. 6, 1. Zob. opis ISID., orig. XIV 3—6. Definicję ekumeny rozumianej w sensie geogra-
ficznym: jako zamieszkały świat, lub w znaczeniu ideologiczno-politycznym: jako obszar ob-
jęty cywilizacją rzymską, por. KAERST 1903, s. 15—16, 22—24. Jeszcze inne sposoby rozumienia 
ekumeny wylicza i omawia GISINGER 1937, kol. 2123—2174. Por. ROMM 1992, s. 37.
 5 PLIN., nat. IV 96; X 19. Szerzej o znaczeniach terminu orbis w pracy Pliniusza Starszego: 
NAAS 2002, s. 418—423. 
 6 HA Tac. 16, 6.
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z Annales Tacyta, w którym pisze: „Augustus addideratque consilium coer-
cendi intra terminos imperii”, chociaż w innym dziele ten sam autor pano-
wanie Rzymian określa jako „in toto terrarum orbe”7. Przekonanie o tym, 
że Imperium Romanum zajmuje jedynie część ekumeny, potwierdzają rów-
nież prace geografów antycznych. Jako środek całego świata przedstawiano 
rzymskie mare nostrum8. Wokół niego organizowane było terytorialnie pań-
stwo rzymskie, poza jego włościami rozciągały się krainy obce i zamieszka-
łe przez obcych, a całą ziemię, lub jej część, opływał ocean. Przykład tych 
podziałów geograficzno-politycznych stanowi też materiał zawarty w Tabu-
la Peutingeriana9.

Przyjęło się zatem pojmowanie szerokie terminu orbis, które przeciw-
stawić można jego ujmowaniu węższemu, niejako praktycznemu, mianowi-
cie ujmowaniu w kategoriach ideologiczno-politycznych. W tym znaczeniu 
identyfikowany był on z obszarem poddanym zwierzchności rzymskiej. Pró-
bę wyjaśnienia podstaw takiego myślenia o rozległości geograficznej i isto-
cie panowania Rzymian w świecie podjął J. Vogt. Komentuje on rzymskie 
panowanie nad światem, wyjaśniając, że Rzymianie sądzili, iż posiadają naj-
ważniejsze i najbardziej wartościowe części znanego świata, wierzyli też, 
że dzięki powiązaniom politycznym i przyjaznym kontaktom, może także 
wojnom, rozszerzą swe władztwo na obszary jeszcze niezależne, natomiast 
niejako ignorowali to, co leżało poza zasięgiem rzymskiej broni i traktatów, 
na przykład świat germański i monarchię Partów lub Persów. Patrick Le 
Roux uzupełnia to stwierdzeniem, że decydowało o tym mniemanie Rzy-
mian o ich wyższości absolutnej i przeświadczenie o braku konkurentów do 
dominacji światowej10. To wystarczało, by Rzymianie mogli zwać się pana-
mi świata. Powtórzyć by można za poetą Owidiuszem: „Gentibus est aliis 
tellus data limine certo, Romanae spatium est Vrbis et orbis idem”11. Wie-
dza o tym, że są kraje, które zwierzchności Rzymu nigdy nie podlegały, nie 
przeczyła uznawaniu światowego charakteru rzymskiego władztwa. Okre-
ślanie bowiem cesarza rzymskiego jako władcy świata miało w praktyce je-
dynie postulatywny wymiar. Użycie takich określeń w odniesieniu do wład-
ców rzymskich może być traktowane jako wyraz pewnej konwencji, chociaż 
równie dobrze odzwierciedla aspiracje polityczne konkretnych cesarzy, a tak-
że ówczesnych elit.

 7 RGDA, praef.; TAC., ann. I 11, 4; TAC., hist. I 4, 1.
 8 ISID., orig. XIV 4, 5, wymienia nazwę: Mediterraneum mare. Por. ISID., orig. XIII 16, 1—10. 
Nazwa ta pojawiła się wcześniej w SOL. 18, 1: mediterranea maria; tu również: mare nostrum — 
SOL. 23, 13. O porządkowaniu świata wokół Morza Śródziemnego w bizantyńskiej epoce, co jest 
jednak spadkiem tradycji wcześniejszej, por. KODER 2007, s. 7—11.
 9 Np. TYSZKIEWICZ 1990, s. 108—110.
 10 VOGT 1929, s. 12—13; LE ROUX 2001, s. 234. Ale por. J. GAGÉ (1933b, s. 29): istnienie pań-
stwa partyjskiego przesądza o fikcyjności dominacji powszechnej Rzymu. O niemożności uzy-
skania przewagi trwałej na Wschodzie por. WOLSKI 1994, s. 81—103.
 11 OV., fast. II 683—684. Zob. też LUCAN. VII 400—402: „Toto populi qui nascimur orbe, […] 
urbs nos una capit”.
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… Koncepcja ta przenikała w większym lub mniejszym zakresie sferę ideo-

logii władzy cesarza rzymskiego, mogła również stymulować pewne decy-
zje polityczne, jakieś wydarzenia mogły ją umacniać albo osłabiać, i w takim 
sensie dotyczyła aktywności politycznej władców, czyli sfery ich realnych 
działań. Mogła być w propagandzie różnie rozumiana, tłumaczona, uzasad-
niana i interpretowana na wiele sposobów, w zależności od ideologii przy-
jętej w danej epoce, od charakteru i potrzeb tejże ideologii, ale również od 
środków i form przekazu. Wiązana była z osobą władcy, w której personi-
fikowała się misja Rzymian jako panów (zamieszkałej) przestrzeni12. Wszak 
to do cesarza Marcjalis kieruje pochlebstwo: „[…] te summe mundi rector 
et parens orbis”, i to cesarza autor zbioru Historia Augusta tytułuje „impera-
tor Romani orbis”13. 

W dziedzinie propagandy imperialnej, lansowanej w mennictwie, wi-
zja panowania nad światem znalazła natomiast bezpośredni wyraz w tych 
symbolach i formułach, które odwołują się do pojęcia orbis, jego peryfrazy 
orbis terrarum oraz z nim tożsamego genus humanum14. Przez ich pryzmat 
ukazywano czyny władcy, jego osiągnięcia, ale także wydarzenia z historii 
rzymskiej. Pojęcia te obecne były w całej długiej historii mennictwa cesar-
skiego i jak wynika z zestawień dokonanych już przez J. Vogta, łączyły się 
z innymi określeniami, przyjmując w konsekwencji wiele różnych form15. 
Występują w legendach monetarnych, które podzielić można szablonowo 
na dwie grupy. Część z nich bowiem dotyczy bezpośrednio cesarza, będąc 
określającym go epitetem; pozostałe wskazują konkretne wartości pozytyw-
ne. W obu przypadkach pojęcie orbis (terrarum) lub genus humanum zakreśla 
„przestrzeń”, w jakiej dokonywały się czyny cesarza, a jaką owe wartości 
miały wypełniać. Inne formuły odnajdywane w mennictwie — publica, ubi-
que — również określały geograficzną bądź abstrakcyjną przestronność jego 

 12 Myśl tę i jej związek z władzą cesarza rzymskiego zawarto już w RGDA. Wstępną de-
klarację „Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani subie-
cit” (RGDA, praef.) rozwijają dalsze akapity: „Bella terra et mari civilia externaque toto in orbe 
terrarum saepe gessi” (3); „[…] per totum imperium populi Romani terra marique esset par-
ta victoriis pax” (13). W kolejnych fragmentach, wskazując nazwy prowincji, miast, rzek, lu-
dów podbitych, sytuowanych na rozległych obszarach trzech kontynentów, i podkreślając wie-
loaspektowość działań Augusta, przedstawiono koncepcję państwa jako imperium światowego 
i wielkość jego przywódcy. Zob. DION 1966, s. 249—269; NICOLET [b.r.w.], s. 10—11; IDEM 1988, 
s. 28—40; VANOTTI 1987, s. 234—249.
 13 MART., epigr. VII 7, 5; HA A 26, 7. Zob. też MART., epigr. VII 5, 5; IX 5 (6), 1.
 14 CHRIST 1938, s. 115—120; RÖSGER 1983, s. 255—273; MASTINO 1986, s. 63—162. Por. także 
FEARS 1981b, s. 908—909. Znaczenie pojęć zob. VOGT 1929, s. 24—27; CHRIST 1938, s. 4—18, 28; 
LESSING 1964, s. 413, s.v. orbis, s. 222, s.v. genus. Najpełniej jednoznaczność pojęć orbis (terrarum) 
i genus humanum wyraża FLOR., praef. 2: „Ita late per orbem terrarum arma circumtulit, ut qui 
res illius legunt non unius populi, sed generis humani facta condiscant”; FLOR. II 14, 8: „Roma-
nae dominationis, id est humani generis”. Zob. też np. HA MB 17, 2: o władzy zyskanej consen-
su generis humani; HA AS 14, 6: „principem humani generis esse constaret”; władca totius orbis 
humani, np. HA Val. 6, 2; HA T 12, 8; HA Cl. 4, 1.
 15 VOGT 1929, s. 17—27.
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władzy, ale przyjmuję, że jedynie te pierwsze, zawierające określenia orbis 
(terrarum) oraz genus humanum, expressis verbis definiują władców jako pa-
nów świata. Współbudowały taki przekaz, towarzyszące tak sformułowa-
nym napisom namonetnym, modele ikonograficzne: te prezentujące cesarza 
obok personifikacji Orbis; inne, ukazujące go tryumfującego nad obcymi, 
którzy, pokonani, mogli być symbolem już podbitego albo dopiero podbija-
nego przez Rzymianina świata; jeszcze inne, na przykład te, które pokazu-
ją rzymskiego boga obok barbarzyńcy.

Pominięty natomiast zostanie wątek globu jako samoistnego symbolu su-
werennych rządów16. Takowe pretensje do sprawowania władzy najwyższej 
mogły się wpisywać w przeznaczenie świata, w jego porządek, mogły być 
wspierane opieką i protekcją bogów, albo nawet od nich pochodzić. Teks-
ty z epoki Cesarstwa dają wyraz ewolucji pojęcia κόσμος, które może ozna-
czać universum, państwo świata, ale przyjmuje niekiedy sens terminów mun-
dus albo οι’κουμένη, określając całość świata lub jedynie świat zamieszkały, 
może być ujmowane w ramach filozoficznej koncepcji świata albo traktowa-
ne jako element politycznej ideologii państwa rzymskiego17. Niemniej wobec 
rozmiarów monet trudno w ich ikonografii odróżnić glob niebiański (sphae-
ra) od globu ziemskiego (globus terrae), często brak ich wyróżników albo de-
tal ów jest po prostu niewyraźny w wyobrażeniach monetarnych. Przyjmu-
jąc więc, że glob nie jest znakiem dominacji na konkretnej przestrzeni, ale 
w ogóle suwerenności, w większym stopniu „kosmicznej” niż geograficznej, 
pomijam tu ów osobny temat.

Stwierdzić należy, już na wstępie, dysproporcje występowania nawią-
zań do orbis (terrarum) lub genus humanum w mennictwie epoki rządów An-
toninów i władców lat kryzysu III wieku. Obrazują to wnioski i wyliczenia 
A. Mastina (por. tab. 10). Odnajduje on obecność wszystkich elementów ideo-
logii, która czyni cesarza rzymskiego „il signore dello spazio”, już w począt-
kowych latach Pryncypatu i zauważa ich rozwój aż do szczytowego punktu 
w III wieku18. Prawidłowość ta obejmuje obecność wspomnianych terminów 

 16 Glob i jego symbolika są przedmiotem analiz w pracach: SCHLACHTER 1927; TABARRONI 
1965, s. 317—353; ALFÖLDI 1980b, s. 235—238; ARNAUD 1984, s. 53—116; BASTIEN 1993, s. 491—
510; KOLB 2001, s. 52—54; jako atrybut bóstw i personifikacji zob. LICHOCKA 1997, s. 35—36. Po-
mijam też odwołania do Tellus. Symbolizowała ona obfitość i pomyślność zwłaszcza w dzie-
dzinie rolniczej, np. w mennictwie Hadriana jako Tellus stabilita — RIC 2, Hadr., nr 276—278, 
791, 835; STRACK 2, nr 274—275, 464, oraz na emisjach Julii Domny, głoszących temat fecunditas 
— RIC 4/1, Julia Domna, nr 549, 852.
 17 Por. COTTA RAMOSINO 2002, s. 125—135; DOGNINI 2002, s. 81—98.
 18 MASTINO 1986, s. 70 oraz 120 i przypis 436. Tworząc swą tabelę, wyzyskuje on wyłącznie 
wydawnictwo RIC, nieaktualne już w wielu punktach, nie uwzględnia emisji typu genus huma-
num, natomiast włącza hybrydę RIC 4/3, Gord., nr 246: restitutor orbis, niekonsekwentnie po-
mija hybrydę RIC 4/3, Herennia Etruscilla, nr 71: securitas orbis. W efekcie uzyskuje inną sumę 
(109) dla całego okresu 235—284. W zakresie najprostszego ilościowego porównania statysty-
ka przez niego sporządzona wystarczająco ukazuje wspomnianą różnicę aktualności tematu 
w mennictwie.
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… w mennictwie cesarskim: w okresie rządów Antoninów propaganda impe-

rialna była w tym względzie o wiele uboższa niż w dobie kryzysu III wie-
ku. Emisje cesarskie, które takie odniesienia zawierały, cechowały się wiel-
ką różnorodnością pod względem i napisów, i ikonografii, do tego stopnia, 
że trudno znaleźć w mennictwie obu analizowanych okresów wyobrażenia 
identyczne. Wobec tego wypada przeanalizować kolejno — dla wieku An-
toninów i dla okresu kryzysu III wieku — obecne w mennictwie cesarskim 
odniesienia do orbis (terrarum) oraz genus humanum. Następnie należy się za-
jąć ikonografią rewersów monet, by potem przejść do sensu i zakresu owych 
pojęć w propagandzie imperialnej obu epok.

T a b e l a  10
Terminy orbis, terra marique, mundus w legendach monet imperialnych — 

liczba emisji monetarnych

Okres

Termin

Razem
orbis

terra 
marique

mundus

Od Augusta do Domicjana  11 32 —  43

Od Nerwy do Kommodusa: 96—117

Od Nerwy do Kommodusa: 117—161

Od Nerwy do Kommodusa: 161—192

— — — —

  5 — —   5

  4 — —   4

Od Septymiusza Sewera do Sewera Aleksandra  33 — —  33

Od Maksymina Traka do Karynusa: 235—249

Od Maksymina Traka do Karynusa: 249—268/269

Od Maksymina Traka do Karynusa: 268—284

 10 — —  10

 28 — —  28

 70 — —  70

Od Dioklecjana do Licyniusza   7 — 7  14

Od Konstantyna Wielkiego do Juliana  15 — —  15

Od Walentyniana do Teodozjusza Wielkiego — — — —

O g ó ł e m 183 32 7 222

Ź r ó d ł o:  MASTINO 1986, s. 120.

W wieku Antoninów nawiązano po raz pierwszy do orbis lub genus hu-
manum w mennictwie cesarskim w latach rządów Trajana. Na jego aureu-
sach podjęty został temat salus generis humani, ilustrowany przedstawieniem 
personifikowanej Salus przed ołtarzem, ze stopą wspartą na globie i z paterą 
w dłoni19. Formułę tę znano we wcześniejszym mennictwie z okresu wojny 
domowej lat 68—6920. Teraz po latach powraca w propagandzie Trajana i ma 
w niej charakter unikatowy. Bezpośrednia geneza tego oryginalnego nawią-

 19 RIC 2, Tr., nr 148B; STRACK 1, nr 164.
 20 RIC 12, Civ.Wars, nr 67—77; RIC 12, Galba, nr 96—97, 146—147, 171—172, 205—214, 231—
232; por. SUET., Galba 9, 2: „[…] superuenerunt et Vindicis litterae hortantis, ut humano generi 
assertorem ducemque se accommodaret”.
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zania trudna jest do uchwycenia, ponieważ aureusy te są mało precyzyjnie 
datowane. Powstały po pierwszej wojnie dackiej, jak sugeruje element zapi-
su na ich awersach, z którego wiadomo, że cesarz zyskał zwycięski przydo-
mek Dacicus21. Może należałoby związać ich emitowanie z przygotowania-
mi do drugiej wojny z Decebalem. Wiadomo bowiem, że przed wyprawami 
wojennymi cesarz oddawał się w opiekę bóstw. Formułę pro salute et reditu 
et victoria imperatoris Traiani przekazują akta fratres Arvales. W pierwszych, 
z roku 101, kompletnie zachowanych, wzywano ponadto Salus reipublicae 
populi Romani Quiritium, a nie jest wykluczone, że i w drugich, z roku 105, 
zachowanych we fragmentach, zapis taki był umieszczony22. Nie jest to by-
najmniej wezwanie bóstwa opiekuńczego na czas wyprawy ani zapowiedź 
nastania salus po zakończonych działaniach wojennych. Salus bowiem z ta-
kimi kontekstami nie łączono. Czczona jako patronka zdrowia i bezpieczeń-
stwa23, od czasu Augusta coraz ściślej wiązana była z osobą princepsa24. Sym-
bolizowała zdrowie, i to było jej podstawowym przesłaniem, natomiast jako 
jedna z cesarskich virtutes, salus Augusti, zdobyła szersze znaczenie — od-
nosiła się również do spraw ogólnopaństwowych. Uosabiała ratunek, zba-
wienie i pomyślność Imperium Romanum. Ponieważ los całego Cesarstwa 
i każdego Rzymianina wiązano z losem władcy, zyskała charakter ogólno-
państwowy. Prosząc w intencji salus Augusti, jednocześnie zabiegano u bo-
gów także o salus powszechną, wszystkich, czyli salus generis humani. W pro-
pagandzie imperialnej ten jej podwójny wymiar mógł wyrażać epitet publica. 
W takim właśnie szerokim znaczeniu obecna była w I wieku na monetach 
imperialnych25. Owe praktyki mogły być wzorem, który przyczynił się do 
powstania wyobrażeń na aureusach Trajana. Na nich jednak po raz pierwszy 
w sposób bezpośredni wskazano związek między salus osoby cesarza i sa-
lus omnium. Także w Panegyricus i w listach Pliniusza Młodszego, źródłach 
również współczesnych rządom Trajana, odnajdujemy napomknięcia, łączą-
ce salus cesarza z salus wszystkich: „[…] ut in unius salutem collata omnium 
uota, cum sibi se ac liberis suis intellegerent precari quae pro te precaren-
tur!” oraz „Sollemnia uota pro incolumitate tua, qua publica salus contine-

 21 HILL 1970b, s. 38. Przełom 104/105 r. proponują H. MATTINGLY, C.H.V. SYDENHAM (1968c, 
s. 237; RIC 2, Tr., nr 148B), N. MÉTHY (1997, s. 353). Inaczej — 108 r. i związek z decennalia — 
sugerują P.L. STRACK (1, s. 191—192) i J.R. FEARS (1981b, s. 922), którzy ponadto w ikonografii 
dostrzegają Fortunę. Por. MARWOOD 1988, s. 22—29; WINKLER 1995, s. 76—77.
 22 Vota ze 101 r. — CIL 06.2074 = 32371, ze 105 r. — CIL 06.2075 = 32372. Por. CIZEK 1983, 
s. 295, przypis 47.
 23 WISSOWA 1912, s. 131—133, 306—309; THULIN 1920, kol. 2057—2059. Por. HILD 1877—1919a, 
s. 1056—1059.
 24 August wzniósł statuę Salus obok posągów Concordia i Pax — CASS. DIO LIV 35, 2; OV., 
fast. III 881—882. Por. ZANKER 1999, s. 116—117. O cnocie cesarskiej salus zob. DEUBNER 1897—
1909, kol. 2068—2169; STÖSSL 1937, kol. 1042—1043.
 25 Zob. np. RIC 12, Civ.Wars, nr 36; RIC 2, Nerva, nr 20, 339. Por. SCHWARTE 1977, s. 244—
245; MORAWIECKI 1994, s. 119.
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… tur”26. Nie są to owej epoki Cesarstwa świadectwa odosobnione, w innych 

wysławia się władcę rzymskiego słowami: „[…] rerum certa salus, terrarum 
gloria, Caesar”; „[…] rerum felix tutela salusque”27. To, co w owych teks-
tach jest służalczą aluzją, w materiale oficjalnej proweniencji, czyli w treś-
ciach monet cesarskich, zyskuje wszak urzędowy wymiar.

Użycie hasła salus generis humani w mennictwie Trajana miało charakter 
wyjątkowy. Późniejsza wyprawa przeciw Partom, skądinąd wrogom groź-
niejszym niż Dakowie, nie została w podobny sposób w mennictwie upa-
miętniona ani u jej zarania, ani jako jej podsumowanie, aczkolwiek wyprawa 
partyjska, zakończona zajęciem Ktezyfontu i uwieńczona dojściem do Zato-
ki Perskiej, co w tradycji mogło być traktowane jako powtórzenie wyczy-
nu Aleksandra Macedońskiego, stwarzała po temu zdecydowanie bardziej 
sprzyjające okoliczności28. Również w źródłach epigraficznych obecność te-
matów genus humanum, a także orbis miała inny charakter. W treściach in-
skrypcji wyeksponowana została osoba Trajana jako wspomożyciela ludno-
ści imperium; jest on określony conservator generis humani29 i propagator orbis 
terrarum30. Takie formuły zdecydowanie uwypuklają oryginalność hasła sa-
lus generis humani, w którego przesłaniu osoba cesarza jest niejako tożsa-
ma ze światem rzymskim. Wiedzie to do wniosku, że obecność tego tematu 
w mennictwie, kojarzona z ceremoniami poprzedzającymi wyprawę wojen-
ną, winna być rozważana również w kontekście innych ideologicznych ten-
dencji w propagandzie Trajana. Tych mianowicie, które wynosiły go ponad 
innych obywateli państwa rzymskiego, czyniąc go kosmokratorem władają-

 26 PLIN., paneg. 23, 5; PLIN., epist. X 35 (44). Por. PLIN., paneg. 94, 2: „Audisti quae malo prin-
cipe precabamur: exaudi quae pro dissimillimo optamus. Non te distringimus uotis; non enim 
pacem, non concordiam, non securitatem, non opes oramus, non honores: simplex cunctaque 
ista complexum omnium uotum est, salus principis”; PLIN., epist. X 52 (60): „Diem, domine, quo 
seruasti imperium dum suscipis, quanta mereris laetitia, celebrauimus precati deos ut te generi 
humano, cuius tutela et securitas saluti tuae innisa est, incolumem florentemque praestarent”.
 27 MART., epigr. II 91, 1; V 1, 7. O idei łączenia salus wszystkich z salus jednostki por. np. SEN., 
ad Pol. VII 4; SUET., Cal. 6, 1; HA AS 7, 5—6; jeszcze z okresu Późnej Republiki — CIC., Marcell. 
22, 32.
 28 Por. szerzej o Alexandri imitatio: MORGAN 1980, s. 144—146; MORAWIECKI 1989, s. 144—145. 
A. MASTINO (1986, s. 79, 97, 102) w wojnach wschodnich dostrzega pretekst artykułowania pre-
tensji do władztwa światowego wyrażonych w inskrypcjach Trajana (por. CASS. DIO LXVIII 29, 
1, i w kontekście porównań z Aleksandrem, JUL., Caes. 34 i 37; SCARDIGLI 1974, s. 92—94), a póź-
niej w III w. — w propagandzie Gordiana III i Karusa. H.-G. PFLAUM (1964, s. 115) nie sądzi, 
by Trajan chciał naśladować wyczyn Aleksandra Macedońskiego, nawet skromniejszy zamysł 
podboju Mezopotamii przekraczał siły Rzymian. Z kolei J. GAGÉ (1933b, s. 29) zwraca uwagę na 
fakt, że od początku Cesarstwa najbardziej pożądanym przeciwnikiem — do demonstrowania 
wiktorii nad nim — był Part: „Or, tous les empereurs romains, avec plus ou moins d’application 
et de conscience, se sont faits les émules du Macédonien”. Według Kasjusza Diona (CASS. DIO 
LXVIII 17, 1) powodem wszczęcia wojny była po prostu δόξης ε’πιθυμία, Trajan odrzucił propo-
zycje pokojowe Chosroesa partyjskiego, por. o żądzy sławy PLIN., paneg. 16—17.
 29 CIL 02.2054 = ILS 304 — ok. 117 r. Por. TAEGER 1960, s. 367; FREI-STOLBA 1969, s. 23.
 30 CIL 06.958 = 40500 — 108 r.
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cym światem31. Ów optimus princeps, rządzący dzięki swej virtus oraz wspar-
ciu bogów, zwłaszcza Jowisza, zapewnia pomyślność całemu „rodowi ludz-
kiemu”.

W mennictwie Hadriana, kolejnego władcy, nawiązania do orbis przy-
jęły kształt dwóch tematów. Sesterce dedykowane LOCVPLETATORI ORBIS 
TERRARVM S(enatus) C(onsulto) pokazują cesarza, który stoi na platformie 
obok personifikowanej Liberalitas z rogiem obfitości, niżej zaś przedstawieni 
są obywatele rzymscy32. Monety są niedatowane, ale przyjmuje się, że wy-
emitowane zostały około 120 roku. Badacze widzą w nich albo zapowiedź 
(C. Foss, A. Mastino), albo podsumowanie (A.R. Birley) rozmaitych przedsię-
wzięć princepsa w sferze ekonomiczno-socjalnej, przynoszących dobrodziej-
stwa mieszkańcom państwa rzymskiego33. Podobny, jeżeli chodzi o wskaza-
ną rolę władcy, jest kontekst wyobrażeń sesterców i dupondiusów Hadriana, 
typu RESTITVTORI ORBIS TERRAR(VM) (Senatus Consulto)34. W ich ikonogra-
fii cesarz, odziany w togę, podaje rękę klęczącej kobiecie, uosabiającej Or-
bis (rys. 26). Powstały one między rokiem 119 a 121, kiedy nie odnotowuje-
my żadnych szczególnie ważnych wydarzeń. Stwierdzić można jedynie, że 
poprzedzają one pierwszą z wielu wypraw cesarza po ziemiach i prowin-
cjach Cesarstwa Rzymskiego. Będzie to ślad prowadzący do stwierdzenia — 
wprawdzie dość ogólnego, niemniej jednak oddającego ów związek wyob-
rażenia z czynami cesarskimi — że formułę tę rozumieć można jako anons 
nowego programu, którego realizację Hadrian rychło zainauguruje, wyru-
szając w pierwszą podróż do Galii i Germanii, a którego wykonanie, a raczej 
wykonywanie zajmie mu większość jego pryncypatu. To cesarz swą obecnoś-
cią, objeżdżając szerokie przestrzenie państwa, zapewnia — i zapewniać bę-
dzie — pomyślność światu rzymskiemu. Biorąc pod uwagę fakt, że do swych 
podróży po krainach Imperium Romanum Hadrian przywiązywał bardzo 
dużą wagę, przyjąć można, że rozpropagowanie ich — i emisji zwiastującej 
nowy program — również wiązało się z jego życzeniami35. Będzie to także 
przykład propagandy ściśle związanej z wypracowaną przez tego władcę 
i realizowaną w praktyce szerszą wizją jego rządów i miejsca w państwie.

Odniesienia do orbis i genus humanum powróciły w mennictwie cesarskim 
dopiero na monetach ostatniego z Antoninów, Kommodusa. Najpierw wy-
emitowane zostały denary i sesterce podejmujące temat securitas orbis, uzu-

 31 CUMONT 1940, s. 408—411; por. MÉTHY 1997, s. 354.
 32 RIC 2, Hadr., nr 585a—b; STRACK 2, nr 551; BMCRE 3, Hadr., nr 1193, pl. 78, nr 13.
 33 Datacja: STRACK 2, s. 62. Por. MASTINO 1986, s. 81; FOSS 1990, s. 113; BIRLEY 2002, s. 152—154. 
Możliwe analogie to locupletator civium, tytuł odnoszący się do Trajana: CIL 06.958 = 40500; lo-
cupletator municipii w odniesieniu do samego Hadriana: CIL 14.2799; PERRET 1929, s. 94.
 34 RIC 2, Hadr., nr 594, 603; STRACK 2, nr 559; BMCRE 3, Hadr., nr 1213, pl. 79, nr 2. Datacja: 
STRACK 2, s. 61—62 — 119 r.; HILL 1970b, s. 56—57 — 123 r.; FOSS 1990, s. 113 — 118 r.; MÉTHY 
1997, s. 342 — około 120 r. J. PERRET (1929, s. 92) sądzi, że sens identyczny miała treść inskryp-
cji „restitutor rei publicae atque virtutis maiorum” — CIL 06.983. Por. też interpretację: TOYN-
BEE 1967, s. 24—25; oraz ogólnie KNEISSL 1969, s. 95.
 35 Por. MÉTHY 1997, s. 349, 355.

20 - Vndiqve…
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cymi 189 rok. W ich ikonografii personifikowana Securitas siedzi, trzymając 
glob36. Nieco późniejsze, bo pochodzące ze 191 roku, były denary, asy i ses-
terce typów SAL(us) GEN(eris) HVM(ani) oraz SAL(us) GEN(eris) HVM(ani) 
CO(n)S(ul) VI P(ater) P(atriae)37. W ikonografii widocznej na ich rewersach 
uosobiona Salus stoi, z kaduceuszem, podając dłoń postaci, która przed nią 
klęczy. Pierwsze z tych haseł stanowi novum w propagandzie monetarnej, 
drugie natomiast, mające wzór tematyczny we wskazanych monetach Tra-
jana, jednak różni się od niego ikonografią. W obu zatem przypadkach są 
to wyobrażenia oryginalne w mennictwie Kommodusa. Zwraca uwagę póź-
ne wystąpienie w jego propagandzie namonetnej takich nawiązań, wyraża-
jących bezpośrednio pretensje do władztwa nad światem, a także ich przy-
wrócenie po tak długiej nieobecności w mennictwie imperialnym. Nie było 
ich przecież od czasów Hadriana. Asumpt do głoszenia tych idei w propa-
gandzie cesarskiej musiały dać — jak należy przyjąć — wydarzenia w pań-
stwie rzymskim skupiające się wokół dat 189 i 191, na które przypadają owe 
emisje. Ostatnie lata rządów Kommodusa przyniosły spiski przeciw princep-
sowi, atmosferę zagęszczało szersze niezadowolenie, wynikające z trudno-
ści o charakterze ekonomicznym38. Był to również czas afirmacji przez Kom-
modusa jego własnej osoby, i to w duchu pełnego monarchizmu. Zdaniem 
wielu badaczy, około 190 roku zaczął się ostatni, szczytowy etap manifesto-
wania szczególnej charyzmy cesarza, do rządzenia predestynowanego przez 
bogów i przez nich wspieranego, silnego ich boską mocą i jej cząstką w niego 
wcieloną. W nim uosabiał się los powszechny. W tym okresie bardzo mocno 
podkreślano w propagandzie związek z cesarzem wielu instytucji i wartości 
ważnych dla funkcjonowania Imperium Romanum, które tworzyły dzięki in-
terwencji Kommodusa szczęśliwy byt, będący udziałem władcy. Jednocześ-
nie rozszerzano znaczenie Kommodusa w państwie, który, na podobieństwo 
bogów, zyskiwał rangę dobroczyńcy o podmiotowym, sprawczym charakte-
rze. Moc swoją demonstrował on też w działaniach publicznych. Toczył bo-
wiem boje z „monstra humana”, przebierając swych przeciwników na are-
nie, tych „in gigantum modum formavit”, walczył z dzikimi zwierzętami 
z różnych egzotycznych krain39, aby zmagając się z nimi zwycięsko, poka-
zywać, że jest suwerenem wielu obszarów, także tych spoza świata znane-

 36 SECVR(IT) ORB P M TR P XIIII (IMP VIII) COS V P P; SEC(VRIT) ORB P M TR P XIIII COS V DES 
VI — SZAIVERT, nr 779—780, 788—789; RIC 3, Comm., nr 179, 190, 529, 545.
 37 SZAIVERT, nr 828—829; RIC 3, Comm., nr 260, 600, 606. O monetach por. MÉTHY 1997, s. 355—
356; DE RANIERI 2001, s. 177—180. J. BEAUJEU (1955, s. 377, przypis 5) przyjmuje związek z vota 
decennalia 190 r.
 38 Dzieje ostatnich lat rządów Kommodusa przedstawiają np. GHERARDINI 1974, s. 220—347; 
HEKSTER 2002, s. 50—77; szeroko o latach 185—192: GROSSO 1964, s. 195—386; o propagandzie 
cesarza: BEAUJEU 1955, s. 369—409; MARTIN 1982, s. 339—365.
 39 HA C 9, 6. Zob. zwłaszcza: CASS. DIO LXXII 20, 3; HDN. I 15, 4—5.
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go40. To również można odczytywać jako formę manifestowania jego mocy 
i szerokiego geograficznego jej zasięgu.

Te przesłanki, których wspólnym mianownikiem pozostaje wyolbrzy-
mienie roli i rangi osoby Kommodusa, mogły tkwić u źródła wyemitowania 
wspomnianych monet. W zamieszczonych na nich wyobrażeniach czyniono 
z jednej strony aluzje do tego, iż swoim losem uosabia on dobro powszech-
ne, z drugiej natomiast — formułowano uwagi dotyczące rozległości jego 
władztwa. Posłużenie się pojęciami i uosobieniami Salus i Securitas zyskuje 
w kontekście wystąpień spiskowców i ich unieszkodliwienia zacne uspra-
wiedliwienie41, ale treści monet, które je zawierają, pozornie nie odnoszą 
się bezpośrednio do osoby samego cesarza, lecz do orbis/genus humanum. 
Jednakże Kommodus jest jego inkarnacją. To jego salus i jego securitas, które 
wyszły cało z zawirowań, na jakie naraziły je działania wrogów cesarza, są 
gwarancją dalszego funkcjonowania tych wartości w szerszym, ogólnym za-
kresie. Na orbis Romanus i jego stan spojrzano przez pryzmat kondycji oso-
by władcy rzymskiego. To on i jego pomyślność są gwarancją szczęśliwego 
bytu Cesarstwa Rzymskiego. Jako uzupełnienie tego wyniesienia Kommo-
dusa, które demonstrowano w mennictwie, podać można, że jako zapewne 
pierwszy cesarz rzymski nazwany został mianem pacator orbis, jak poświad-
czają to inskrypcje ze 192 roku42.

Przypadek monet Kommodusa wyczerpuje nawiązania do orbis (terra-
rum) oraz genus humanum za rządów Antoninów. Nawiązania takie były więc 
w II stuleciu w mennictwie cesarskim skromne. Wymiar ograniczony do jed-
nej sentencji mają w propagandzie monetarnej Trajana. Natomiast w men-
nictwie Hadriana i Kommodusa pojawiają się dwa różne hasła. Tych trzech 
cesarzy niewiele łączy. Trajan to władca zdobywca, inaczej Hadrian i Kom-
modus, różni także między sobą, chociaż — jak rzecz określa N. Méthy — 
wszyscy trzej byli władcami skłaniającymi się ku rozszerzeniu horyzon-
tu rzymskiego43. Rządy ich, trwające kilkadziesiąt lat i niejednolite przecież 

 40 O polowaniach Kommodusa i ich odbiciu w propagandzie zob. AYMARD 1951, s. 537—556; 
KLUCZEK 2007a, s. 64—65, 69—72. J. AXER (2005, s. 42—43) formułuje uwagę podobną odnośnie 
do venationes Nerona, w ich scenariuszach widzi próbę „nowego opisu »oikoumene«, tak aby 
zrozumiały dla mas stał się nowy zakres władzy cesarskiej. Parady zwierząt tworzyły swois-
te mapy świata: od najdalszej Północy do najdalszego Południa, od krainy białego niedźwie-
dzia do źródeł Nilu”. Por. w tym kontekście o znaczeniu venationes: SŁAPEK 2006, s. 146—149. 
Podobnie o znaczeniu prowadzenia różnorodnych przedstawicieli fauny w orszakach tryum-
falnych cesarzy: PASCHOUD 1996a, s. 164; RATTI 2000, s. 130. 
 41 Podobnie według M.R. KAISER-RAISS (1980, s. 18), monety securitas publica (RIC 3, Comm., 
nr 23; SZAIVERT, nr 514) były aluzją do spisku Lucylli. O nim szerzej: AYMARD 1955, s. 85—91; 
FIRPO 1999, s. 237—262. 
 42 CIL 14.3449 = ILS 400; AE 1977, 772. Odnośnie do treści inskrypcji dedykowanej Lucju-
szowi Werusowi — CIL 06.1022 = 31228 = 14.106: pacator orbis — możliwa jest lekcja: [pro]pa-
gator [imperii p(opuli) R(omani) (?)]. Zob. MASTINO 1986, s. 86, przypis 158 oraz ibidem, s. 84, 
przypis 148: „Erronea lettura pacator [orbis], che sarebbe la prima attestazione di un titolo mol-
to fortunato, adottato però a partire da Commodo”. 
 43 MÉTHY 1997, s. 350.

20*
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ju — „arytmetycznym wzroście” — nawiązań do orbis (terrarum) i genus hu-
manum w propagandzie II wieku, ale raczej do stwierdzenia „arytmiczności” 
takich aluzji. Obecne są one w mennictwie imperialnym cesarzy mających 
różne programy, obierających różną ideologię, a osnową ich przywoływania 
są rozmaite okoliczności polityczne. Ogólnie: w ramach złotego wieku An-
toninów trzeba wskazać i nieregularność użytkowania pojęć orbis (terrarum) 
oraz genus humanum, i pewną stagnację propagandy wyrażającej za ich po-
mocą ideę światowego władztwa Rzymian.

Uderzający jest brak nawiązań do orbis i genus humanum w propagan-
dzie monetarnej innych władców z dynastii Antoninów, chociaż w odnie-
sieniu do Antonina Piusa, Marka Aureliusza, Lucjusza Werusa użyto tych 
terminów — lub im pokrewnych — w inskrypcjach, zwłaszcza ze wschod-
niej części państwa rzymskiego44. Nie ma ich natomiast w mennictwie im-
perialnym Nerwy, znanego z przywiązania do rzymskich tradycji. Nie ma 
ich również na monetach Marka Aureliusza, aczkolwiek wydawałoby się, iż 
prowadzenie za rządów tego właśnie władcy licznych wojen z barbarzyńca-
mi wymagało podkreślania idei rozległości świata rzymskiego. Brakuje ta-
kich manifestacji także w mennictwie Antonina Piusa, chociaż z kolei w tym 
przypadku nadarzała się okazja dodatkowa: świętowanie za jego rządów 
dziewięćsetlecia założenia Urbs. Ta okoliczność była dogodnym pretekstem 
do podjęcia rozważań nad misją Rzymu i jego historią oraz stwarzała świet-
ną — zdawać by się mogło — sposobność do podejmowania takich aluzji 
w propagandzie cesarskiej. Wielowiekowe dzieje państwa rzymskiego, które 
wraz ze swym dojrzewaniem — przechodzeniem przez fazy rozwoju: infan-
tia, adulescentia, iuventus/iuventa, senectus — rozwijało się też w przestrzeni, 
obejmując kolejno jakości przestrzenno-polityczne, takie jak Urbs, Italia, im-
perium, osiągnęły ten etap, że posłużenie się w oficjalnej propagandzie ter-
minami orbis (terrarum) i genus humanum byłoby, z tej perspektywy sądząc, 
uzasadnione. Wszelako w propagandzie monetarnej tych władców nie do-
strzeżono potrzeby podejmowania takich wątków. Poza przypadkiem krót-
kich rządów Nerwy oraz ostatniej fazy rządów dynastii Antoninów, z wy-
łączeniem wskazanych końcowych lat rządów Kommodusa, absencja owa 
dotyczy przeważnie lat najświetniejszych w dziejach państwa rzymskiego, 
związanych z rządami Hadriana, w niemal całej ich długości, poza emisja-
mi z początkowego ich okresu, oraz z pryncypatem Antonina Piusa. Był to 
kilkudziesięcioletni czas bezpieczeństwa, stabilizacji i rozkwitu imperium, 
prawdziwie złoty wiek Cesarstwa Rzymskiego. Cesarz, głowa tego impo-
nującego imperium światowego, które było centrum całego świata i pierw-
szym w nim mocarstwem, jawi się jako rozdawca łask i gwarant porządku, 
szczęścia i powodzenia. Władzę sprawuje on bez większych perturbacji, to-
też przechodzi ona płynnie na kolejnego princepsa. Płynąca z takiego bie-

 44 Wykaz źródeł z komentarzem zob. MASTINO 1986, s. 81—85, 118—119 i przypis 434.
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gu wydarzeń atmosfera uspokojenia i pewności — a więc brak konieczności 
podkreślania władzy silnej i rozległej — mogą usprawiedliwiać nieobecność 
tematu orbis i genus humanum w mennictwie od początku lat dwudziestych 
do początku lat sześćdziesiątych II wieku. 

Trudniej natomiast wytłumaczyć tę lukę w okresie pryncypatu Marka 
Aureliusza, Lucjusza Werusa i w przeważającej części rządów Kommodu-
sa. Jedynym nasuwającym się przypuszczeniem jest — odnośnie do pierw-
szego z nich — powściągliwość osobista i swoista skromność. W swych spi-
sanych rozważaniach wyznaje pogląd o znikomości i ułudzie sławy, uważa, 
że jej zyskanie prawdziwej satysfakcji dać nie może45. A jeśli tak, to nazywa-
nie się w legendach monetarnych panem świata (orbis) byłoby tylko czczym 
i próżnym kaprysem. Wymagałoby to także przyjęcia założenia, iż — przy-
najmniej w tym punkcie — Marek Aureliusz istotnie wpływał na treść lanso-
wanej w jego imieniu i dla niego propagandy monetarnej. Wspomniany osąd 
Marka Aureliusza kieruje również uwagę ku ważnemu w epoce Antoninów 
nurtowi filozoficznemu, mianowicie myśli stoickiej. W niej właśnie Marek 
Aureliusz, znany z przekonań stoickich, wcześniej także Hadrian i Antoni-
nus Pius, mogli znaleźć źródło idei politycznej, która mogła ułatwić integrację 
państwa i dać moralno-etyczne podstawy solidarności ludów wchodzących 
w skład imperium, poszukując zaś ideologicznej sankcji na swe polityczne 
postulaty i imperialne plany, czerpać mogli z ustrojowo-politycznych nauk 
filozofów i ich koncepcji państwa. Do rozumienia bowiem Imperium Roma-
num w sferze ideologicznej jako państwa dominującego w świecie przylega 
idea państwa uniwersalnego, κοσμόπολις, do którego przynależność jest wy-
znaczona wspólnotą natury ludzkiej, państwo rzymskie zaś jest istniejącym 
paralelnie państwem partykularnym. Człowiek jest jednocześnie obywate-
lem ich obu46. W hierarchii ważności mędrzec stawia wszak na pierwszym 
miejscu państwo powszechne, które ogarnia cały świat i wszystkich ludzi, 
natomiast ów jego zakątek, prawno-ustrojowe dzieło człowieka, wydzielo-
ne sztucznymi granicami, także blichtr władzy w nim i sławy są stawiane 
na drugiej, niższej pozycji. I chociaż w dobie Antoninów „Myśli kosmopoli-
tyczne zaczynają kierować się ku państwu rzymskiemu, które dzięki pokojo-
wym i humanistycznym rządom cesarzy zaczyna upodabniać się do wspól-
noty kierowanej przez Logos”47, to w ówczesnej propagandzie cesarskiej, 

 45 Daje temu wyraz w M. AUR., Ad se ipsum IV 3, 8.
 46 Np. M. AUR., Ad se ipsum VI 44; SEN., otio IV 1—2. O koncepcji oraz wartościowaniu pań-
stwa świata i państwa partykularnego, miejscu w nich jednostki w myśli stoików: JÓZEFOWICZ 
1971, s. 243—254; EADEM 1974, s. 14—28; ANDRÉ 1982, s. 56—72; HINE 2006, s. 43—50.
 47 JÓZEFOWICZ 1974, s. 20. Np. zdaniem Plutarcha, Aleksander Macedoński wskazał na moż-
liwość urzeczywistnienia idei państwa światowego (PLU., fort.Al. (I) 6, 329A—D), natomiast re-
alizatorami tej koncepcji stali się Rzymianie. I tak, Eliusz Arystydes wychwala w swej mowie 
światowe imperium Rzymian, chociaż bynajmniej nie wyklucza to przywołania przez niego 
kwestii granic, które chronią imperium i romanitas od obcego niebezpieczeństwa (ARISTID., or. 
XXVI 63, 66, 70, 79—84 etc.), por. analizy np. BLEICKEN 1966, s. 234—263; RATTI 1971, s. 341—361; 
VANNIER 1976, s. 497—506; HAVAS 1992, s. 239—259.
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… lansowanej w mennictwie, idea owego państwa uniwersalnego w koncep-

cjach polityczno-ideologicznych Cesarstwa nie ma bezpośrednio uchwytne-
go związku z tematem władztwa rzymskiego nad światem, tematem głoszo-
nym przy korzystaniu z pojęcia orbis.

W mennictwie imperialnym epoki kryzysu III wieku nawiązania do orbis 
i genus humanum również nie były stale obecne. Pojawiły się późno. Nie ma 
ich w propagandzie cesarzy lat 235—244. Przynoszą je dopiero rządy Filipa 
Araba (244—249). Przybrały formę dwóch różnych napisów. Najpierw, za-
raz na początku panowania Filipa Araba, w mennicy w Antiochii wyemi-
towane zostały antoniniany, noszące legendę SPES FELICITATIS ORBIS, któ-
ra towarzyszy personifikacji Spes niosącej kwiat (rys. 72)48. Innowacyjny ów 
napis odnotowano w mennictwie cesarskim tylko ten jeden raz. Jego zna-
czenie sytuować trzeba na szerszym tle i łączyć sens propagandowy emisji 
z wydarzeniami, jakie zaszły na Wschodzie, z pokojem, który z Persami za-
warł Filip Arab, i z owocami, które akt ten miał przynieść wschodnim prze-
de wszystkim rubieżom, ale także całemu Cesarstwu Rzymskiemu49. Później, 
pod koniec rządów, hasło SECVRIT(as) ORBIS (Senatus Consulto), ilustrowa-
ne postacią Securitas, siedzącej z berłem, zamieszczono na aureusach, de-
narach, sestercach Filipa Araba, bitych w Rzymie (fot. 13, rys. 71)50, oraz na 
aureusach i antoninianach cesarzowej Otacylii Sewery, również wypuszczo-
nych w mennicy stołecznej51. Pierwszym skojarzeniem, które się nasuwa, jest 
postrzeganie genezy tych emisji w kontekście wcześniejszych uroczystości 
milenijnych, obchodzonych w 248 roku, oraz polityki dynastycznej cesarza, 
w której reklamowano osoby augusty Otacylii Sewery, cezara, a potem augu-
sta Filipa juniora. Z nastaniem więc rządów Filipa Araba i awansem człon-
ków jego familii, a także z demonstracją trwałości Rzymu wiązać by trzeba 
ową nadzieję na pomyślność i szczęście powszechne, wynikające z poczu-
cia osiągniętego stanu bezpieczeństwa. Jeszcze dalej idzie w swej interpreta-
cji M. Christol. Badacz ten ów optymistyczny program pomyślności świata 
rzymskiego, wyrażony w obydwu ideach, ocenia jako Filipa Araba zapo-
wiedź odwrotu od rządów wojennych, takich jakie przed nim wiedli Mak-
symin Trak i Gordian III. Będzie to niejako powrót do normalności. W swej 
argumentacji zwraca też uwagę na fakt, że w inskrypcji z dackiej Romula in-
teresujące uzupełnienie określenia władców: Filipa Araba i jego syna Filipa 
juniora, występujących jako restitutores orbis totius, stanowi dalszy fragment 

 48 RIC 4/3, Phil. I, nr 70, 73. 
 49 Por. POMA 1981, s. 268—271; KACZANOWICZ 1990, s. 37—38. Bez komentarza wymienia mo-
nety KÖRNER 2002, s. 104, 118; przeciwnie, ich wyjątkowość podkreślają: MASTINO 1986, s. 98, 
przypis 243; PERASSI 1991, s. 74. W ramach tej samej emisji powstały monety lansujące temat pax 
fundata cum Persis — RIC 4/3, Phil. I, nr 72.
 50 RIC 4/3, Phil. I, nr 48, 190.
 51 RIC 4/3, Otacilia Severa, nr 124. W kontekście roli cesarzowych w polityce, w tym przy-
padku zapewnienia bezpieczeństwa przez realizowanie „bon gouvernement”, por. MARTIN 2006, 
s. 276.
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napisu brzmiący: „[…] ob tutelam civitatis coloniae suae Romulae circuitum 
muri manu militare a solo fecerunt”52. Splatają się tu w jedno: przywróce-
nie szczęścia i bezpieczeństwa w Imperium Romanum oraz — jako warunek 
urzeczywistnienia i przetrwania tych wartości — bezwzględne utrzymywa-
nie dalszej czujności na granicach zagrożonych atakami barbarzyńców. 

Po tym interesującym epizodzie w propagandzie Filipa Araba odniesie-
nia do orbis i genus humanum odnotowano ponownie w mennictwie Wale-
riana I i Galliena już w latach pięćdziesiątych III wieku. Odtąd pozostawały 
aktualne w propagandzie monetarnej niemal wszystkich cesarzy i preten-
dentów aż do lat końcowych epoki kryzysu III wieku. Okres rządów Licy-
niuszy stanowi w tym zakresie ewidentny przełom. 

Pod względem liczby, rozmaitości, a także nowatorstwa haseł mennic-
two Waleriana I i Galliena zdecydowanie zasługuje na uwagę. Zwłaszcza 
lata samodzielnego panowania Galliena zaowocowały urodzajem nowinek 
ideologiczno-politycznych. Otwarte pozostaje pytanie, czy na to znamien-
ne ożywienie i wzbogacenie treści propagandy wpłynęły horyzonty intelek-
tualne samego Galliena, wykształconego, zainteresowanego filozofią. Na-
leżał przecież cesarz do kręgu wielbicieli Plotyna. Tak więc propagowane 
w mennictwie idee mogą odzwierciedlać zarówno osobiste predylekcje wład-
cy, jak i wynikać z ówczesnych szerszych tendencji w myśli filozoficzno-po-
litycznej53. Właśnie na monetach Galliena znalazło się najwięcej — siedem 
— różnych legend wskazujących bezpośrednio „światowy” charakter i wy-
miar rządów cesarskich, podczas gdy na monetach Waleriana I umieszczo-
no cztery hasła. W latach ich wspólnych rządów wprowadzono do menni-
ctwa cesarskiego tytuł restitutor orbis, znany w źródłach epigraficznych54, ale 
w mennic twie mający swój jakże odległy prototyp we wskazanych wcześniej 
emisjach Hadriana. Do typu RESTITVTOR(I) ORBIS (Senatus Consulto), uzu-
pełnionego wyobrażeniem władcy stojącego z włócznią i klęczącej kobiety, 
należą wyemitowane w Rzymie złote medaliony, aureusy, kwinary, antoni-
niany oraz sesterce cesarza Waleriana I55, a także aureusy, antoniniany, ses-
terce powstałe w imieniu Galliena56. Na innych antoninianach Waleriana I, 
również pochodzących z Rzymu, i Galliena, bitych w Siscii, wykorzystany 
został zmieniony schemat ikonograficzny: cesarz przy ołtarzu, stojący z ber-
łem lub włócznią i paterą57. Kolejny typ: RESTITVT(ori?) GENER(is) HVMANI, 
reprezentują antoniniany z Antiochii emitowane zarówno dla cesarza Wale-

 52 CHRISTOL 1997, s. 101—104. Por. MROZEWICZ 1998, s. 40. Zob. CIL 03.8031 = ILS 510 = AE 
1888, 8.
 53 Zob. np. DE BLOIS 1976, s. 185—193; GRANDVALLET 2002, s. 23—40.
 54 Por. w inskrypcjach dotyczących Sewera Aleksandra — CIL 08.8797a = AE 1940, 151; Gor-
diana III — CIL 06.1092; CIL 08.20487 = AE 1893, 103; CIL 13.9119; AE 1903, 94.
 55 RIC 5/1, Val. I, nr 50, 116—118, 149, 171—172; GÖBL 2000, nr 111, 185; GNECCHI 3, Val. I, 
nr 19. O wyobrażeniu por. BRILLANT 1963, s. 189. 
 56 RIC 5/1, Gall. JR, nr 91, 164—165, 234—236; GÖBL 2000, nr 111, 143, 185. 
 57 RIC 5/1, Val. I, nr 119; COHEN 5, Val. I, nr 180; ALFÖLDI 1931, s. 17, nr 15.
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… riana I, jak i jego współrządcy Galliena, które ukazują postać w corona radia-

ta, niosącą glob, identyfikowaną różnie: jako cesarz, tak czynią R. Göbl oraz 
Percy H. Webb, albo jako Sol, jak opiniują Laurent Schmitt i Michel Prieur58. 
Antoniniany obu władców, emitowane w Antiochii, należące do następnego 
typu: PACATORI ORBIS, pokazują boga Jowisza, który siedzi z paterą i berłem, 
mając orła u swych stóp59. Kolejną legendę, RECTOR ORBIS, umieszczono na 
antoninianach z Siscii w okresie samodzielnych rządów Galliena. Towarzy-
szył jej wizerunek cesarza jako nagiego herosa, ukazanego na wzór Jowisza, 
stojącego z globem i berłem w ręku (rys. 86)60. Także w tej epoce na awersie 
złotego medalionu z Rzymu obok popiersia Galliena wyryto nowe w menni-
ctwie hasło CONSERVATORI ORBIS61. W tym wypadku owo wrażenie władz-
twa nad światem zostało zwielokrotnione, a także połączone z ideą pax. Pen-
dant bowiem dla wyobrażenia na awersie tworzy przedstawienie mające na 
owym medalionie postać napisu VBIQVE PAX i obrazu bogini Wiktorii jadą-
cej w bidze. Ten wariant rewersu powtórzono w mennictwie Galliena kilka-
krotnie w ramach emisji z Rzymu (rys. 87), ale już z innymi legendami na 
awersach62. Kolejny typ, w którym nawiązano do idei władztwa nad świa-
tem, reprezentują antoniniany z Samosaty, emitowane dla Waleriana I oraz 
Galliena, VOTA ORBIS, ilustrowane sylwetkami dwóch Wiktorii wspólnie 
trzymających tarczę (rys. 79)63. Głoszono również hasło SECVRIT(AS) ORBIS 
na antoninianach i asach z Rzymu, powstałych dla Galliena i dla cesarzowej 
Saloniny; tym razem w ikonografii Securitas stoi wsparta o kolumnę64. Są-
dzić można, że ów nagły wzrost liczby odniesień do orbis oraz genus huma-
num w mennictwie lat rządów Waleriana I i Galliena wynikał z oceny stanu 
państwa, w jakim się ono wówczas znalazło. Epitety restitutor, rector, conser-
vator, zwrot pacatori orbis miałyby być reakcją na obniżenie prestiżu władcy, 
a także swoistym odreagowaniem kryzysowych wydarzeń. Również, wbrew 
oczywistej sytuacji dotyczącej Rzymian i ich państwa, niejako za życzenia, 
a nie za stwierdzenie faktycznego stanu można uznać idee securitas orbis lub 
ubique pax. Temat vota orbis, nowy wszak w mennictwie imperialnym, może 

 58 GÖBL 2000, nr 1564; RIC 5/1, Val. I, nr 220; RIC 5/1, Gall. JR, nr 296 (monety przypisane 
mennicy w Rzymie); SCHMITT, PRIEUR 2004, nr 3152. Symptomatyczne są opisy: COHEN 5, Val. I, 
nr 179: „Valérien radié”; COHEN 5, Gall., nr 901: „Gallien ou le Soleil? radié”. 
 59 GÖBL 2000, nr 1562. Por. RIC 5/1, Val. I, nr 218 (monety przypisane Wiminacjum); RIC 
5/1, Gall. JR, nr 294 (monety przypisane mennicy w Rzymie).
 60 ALFÖLDI 1931, s. 12, nr 17; GÖBL 2000, nr 1400. Por. na monetach Konstantyna Wielkiego 
epitet rector totius orbis — ALFÖLDI 1963, nr 427; i w inskrypcji rector orbis terrae — AE 1966, 166; 
z kolei Dioklecjan to rector orbis ac dominus — CIL 03.5810 = ILS 618.
 61 RIC 5/1, Gall. SR, nr 15; GÖBL 2000, nr 699; GNECCHI 1, Gall., s. 7, nr 14.
 62 RIC 5/1, Gall. SR, nr 72—74, 121, 359—360; GÖBL 2000, nr 689, 691, 694—695.
 63 GÖBL 2000, nr 1682, 1688. Por. RIC 5/1, Val. I, nr 294—296; RIC 5/1, Gall. JR, nr 459—
460 (monety przypisane mennicy w Antiochii). Por. też VOGT 1929, s. 21; MATTINGLY 1950, 
s. 170.
 64 RIC 5/1, Gall. JR, nr 240, 277; RIC 5/1, Gall. SR, nr 278—279, 432; GÖBL 2000, nr 548, 555, 
559. Monety Saloniny — COHEN 5, Salonine, nr 107; RIC 5/1, Salonina, SR of Gall., nr 26.
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mieć związek z eskalacją nastrojów religijnych i z ofiarami w intencji cesa-
rza oraz państwa. Ikonografia emisji Waleriana I i Galliena silnie akcentuje 
osobę cesarza. Pokazują to doskonale zwłaszcza monety nazywające cesa-
rza Galliena rector orbis. Było to określenie wcześniej bardzo rzadkie w men-
nictwie imperialnym obok przedstawienia cesarza albo boga Sol65, chociaż 
w źródłach epigraficznych notowane już dla Augusta, który był rector orbis 
terrarum66. W omawianym przypadku w ikonografii na antoninianach Gallie-
na cesarz nie odróżnia się wcale od Jowisza, najwyższego bóstwa. Również 
epitet conservator orbis, stanowiący dopełnienie portretu Galliena na wspo-
mnianym jego medalionie, mógł być wiązany, owszem, z osobą cesarza, jak 
uczyniono to w inskrypcjach wcześniej wobec Septymiusza Sewera67, a po-
tem wobec Aureliana68, jednakże mógł też być przypisany Jowiszowi. I cho-
ciaż niepewne jest świadectwo monet Waleriana I69, to w niedalekiej przyszło-
ści potwierdzą taki zabieg monety Dioklecjana, dedykowane Iovi conservatori 
orbis70. Wspomniałam także o swoistej niejednoznaczności postaci wyobra-
żonej na monetach obu Licyniuszy, głoszących wątek salus generis humani, 
w której dopatrzono się zarówno osoby cesarza, jak i boga Sol. Wobec tego 
można w wyobrażeniach emisji Galliena, zawierających tematy rector orbis 
oraz conservator orbis, dostrzegać przejawy „apoteozy” osoby władcy, która 
— co trafnie zauważa J.-M. Doyen, analizując sposoby portretowania cesa-
rza w ikonografii monetarnej — postępowała w latach jego samodzielnych 
rządów71. W danym przypadku to zapewne świadoma akcja mająca podkre-
ślić rozległość jego rządów, rozciągających się — tak jak panowanie Jowisza 
— na cały orbis72. Generalnie czas rządów Licyniuszy przynosi nagły wzrost 

 65 RIC 4/1, Didius Julianus, nr 3, 13, 16—17; RIC 4/1, Sept. Sev., nr 287; RIC 4/1, Carac., 
nr 39—40, 141, 410, 412, 474; RIC 4/2, Elagabalus, nr 192—193.
 66 CIL 12.4333; AE 1894, 117 = ILS 112. Por. MASTINO 1986, s. 71; ogólnie: VOGT 1929, s. 20—
21; CHRIST 1938, s. 118—119.
 67 IRTrip 387; AE 1916, 1. Por. conservator generis humani w napisie dotyczącym Trajana — 
CIL 02.2054 = ILS 304; także Marka Aureliusza (napis pośmiertny) — CIL 08.19919.
 68 CIL 05.4319 = ILS 579 = AE 1995, 31. 
 69 COHEN 5, Val. I, nr 98 i przypis 1.
 70 RIC 5/2, Diocletian, nr 299.
 71 DOYEN 1987, s. 85—97. Por. GRANDVALLET 2007, s. 337—351. Znamiennie w swej pracy do-
tyczącej kultu cesarskiego R. TURCAN (1978, s. 1047) omawia monety rector orbis w podrozdzia-
le: Assimilations iconographiques.
 72 Jowisz określony rector — CIL 03.13718 = ILS 3093; deorum princeps, gubernator omnium re-
rum, caeli terrarumque rector — CIL 08.18219 = ILS 2999; summus, exsuperantissimus, divinarum hu-
manarumque rerum rector, fatorumque arbiter — CIL 03.1090 = ILS 2998; praeses orbis — RIC 4/1, 
Pesc. Nig., nr 43; RIC 4/1, Sept. Sev., nr 396 i s. 139, nr 6. Por. w inskrypcjach epitety Galliena 
— CIL 06.1109 = AE 1979, 217b; CIL 11.3089—3090: rector orbis et dominus terrarum; CIL 14.5334: 
protector imperii Romani, omniumque salutis auctor; CIL 11.3310 = ILS 533: restitutor publicae secu-
ritatis ac libertatis conservator; CIL 06.31378a = ILS 549: [Virtute] (?) qua universum orbem suum 
defendit ac protegit; por. CHRISTOL 2006, s. 107—128; oraz Waleriana I — AE 1977, 527: restitutor 
orbis. Szerzej o wykorzystywaniu postaci Jowisza w ideologii władzy cesarskiej zob.: DVORNIK 
1966, s. 501—506; FEARS 1981a, s. 56—119.
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… liczby odwołań do orbis/genus humanum, ale jednocześnie ukazuje ważną 

w nich pozycję osoby cesarza rzymskiego.
Kolejni władcy okresu kryzysu III wieku bardzo wiele czerpali z propa-

gandy Waleriana I i Galliena. Typy monetarne identyczne jak w ich mennic-
twie znalazły się wśród numizmatów powstałych w imieniu Klaudiusza II 
Gockiego. Jego antoniniany z mennicy w Siscii, typu RESTITVTOR ORBIS, po-
kazują, jak uprzednio, cesarza przy ołtarzu73. Antoniniany z Siscii i Antio-
chii, typu VOTA ORBIS, mają w ikonografii, również na wzór monet Wale-
riana I i Galliena, postacie dwóch Wiktorii trzymających tarczę74.

Podobnie w przypadku Postumusa, Gallienowego rywala do władzy 
imperialnej, owe wpływy są widoczne. Przejawiły się w powstaniu anto-
ninianów Postumusa, typu REST(ITVTOR) ORBIS, które ukazują władcę sto-
jącego z włócznią naprzeciw klęczącej kobiety, z rogiem obfitości w ręce75. 
Na innych jego monetach znane już hasło PACATOR ORBIS uzupełnione zo-
stało natomiast nowym motywem graficznym, mianowicie popiersiem boga 
Sol76. W przypadku emisji innych władców „galijskich”, srebrne kwinary 
Tetryka I, typu [Pacato]R ORBIS, pokazują boga Sol kroczącego z batem77. 
Natomiast na monetach Wiktoryna umieszczono nowy w mennictwie im-
perialnym napis: DEFENSOR ORBIS. Imperator występuje tu, wraz z innym 
(bóg Mars?); jako wojownik, zbrojny we włócznię i w tarczę, ukazany jest 
na wprost trzech postaci wrogów: dwie powalone leżą na ziemi, natomiast 
trzecia, stojąc, podnosi rękę w geście prośby o łaskę78. Przypuszczać moż-
na, iż obecność tych motywów w propagandzie władców „Imperium Gal-
liarum” wynikała zarówno z ich działania skupionego na zapewnieniu bez-
pieczeństwa ich „państwu” przed barbarzyńcami, jak i z ich konkurowania 
do władzy suwerennej w Imperium Romanum z władcami uznawanymi 
w Rzymie, a także z ogólnych tendencji ideologicznych lat sześćdziesiątych-
-siedemdziesiątych III wieku.

W porównaniu z propagandą Waleriana I i Galliena liczba różnorod-
nych odwołań do orbis w mennictwie kolejnych władców kryzysu III wieku 
zmalała, co bynajmniej nie umniejsza ich roli i miejsca w ideologii i propa-
gandzie cesarskiej. Lansowano nadal przede wszystkim dwie idee: restitutor 
orbis i pacator orbis. Były one konsekwentnie podejmowane w dłuższych prze-
działach czasowych i w wielu mennicach pracujących dla cesarza Aureliana. 
Pierwszy temat zyskał kilka wariantów ikonograficznych. Władcę, w stroju 

 73 RIC 5/1, Cl. Got., nr 189. Por. HUVELIN 1991—1993, s. 248.
 74 RIC 5/1, Cl. Got., nr 196, 226; HUVELIN 1991—1993, s. 249—251 i nr 29—30. Por. ALFÖLDI 
1935—1936, s. 11—12, 19.
 75 RIC 5/2, Post., nr 324; SCHULZKI, Post., nr 75—76.
 76 RIC 5/2, Post., nr 317; SCHULZKI, Post., nr 50.
 77 RIC 5/2, Tetr. I, nr 183; COHEN 6, Tetr. I, nr 89: „PacTR? (sic!) ORBIS”.
 78 SCHULTE, Vict., nr 54—55 i przypis na s. 145. Por. opisy: COHEN 6, Vict., nr 29—30; RIC 5/2, 
Vict., nr 90; HCC 4, Vict., nr 25: dwaj wojskowi naprzeciw trzech postaci kobiecych. J. DE WITTE 
(1857, s. 211) dopuszcza możliwość, że to uosobione tres Galliae. Por. LAFAURIE 1975, s. 960.
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wojskowym, podnoszącego z klęczek postać kobiecą (imperator dodatkowo 
wspiera stopę na globie), przedstawia antoninian z Lugdunum (rys. 102)79. 
Uosobienie Orbis demonstruje, czy raczej wręcza wieniec cesarzowi, niejako 
nagradzając go za jego dokonania; ten stoi w stroju wojskowym, z włócznią 
lub berłem. Takie przedstawienie opatruje rewersy antoninianów z licznych 
mennic cesarskich, Antiochii, Kyzikos, Trypolisu, „mennicy bałkańskiej”, 
Serdiki, Siscii, Mediolanu i Rzymu (rys. 101), czasem dodatkowo występuje 
barbarzyńca jako orant klęczący między cesarzem a Orbis i wyciągający ręce 
ku władcy (rys. 103)80. Niekiedy — na antoninianach z Kyzikos — to bogi-
ni Zwycięstwa wręcza wieniec cesarzowi81. Jeszcze inne monety z tej samej 
mennicy pokazują władcę stojącego obok boga Sol Invictus, wspólnie trzy-
mają oni glob82. Drugą legendę: PACATOR ORBIS, uzupełniały dwa warian-
ty obrazu. Na antoninianach z Trewiru cesarz stoi z berłem, składając ofiarę 
przy ołtarzu, na tych z Lugdunum — Słońce Niezwyciężone kroczy, trzyma-
jąc bat83. U źródła tych emisji tkwią działania Aureliana na rzecz przywró-
cenia jedności i spoistości państwa rzymskiego. W 272 roku po zwycięskiej 
dla sił Aureliana bitwie pod Emezą, która przesądziła o losach uzurpacji Ze-
nobii i Waballata, najpierw na monetach z Antiochii, potem na produktach 
z innych mennic cesarskich umieszczono epitet restitutor orbis. W 274 roku 
z kolei w efekcie kampanii galijskiej i poddania się Tetryka I Aurelianowi 
pod Catalaunum, co oznaczało kres „Imperium Galliarum”, cesarz przy-
jął miano pacator orbis. Ów nowy tytuł podkreślał odmienność akcji w Galii 
od tej wcześniejszej, rozgrywanej na wschodzie. Tamta była restytucją jed-
ności i podbojem, ponieważ odnosiła się do wojny z obcymi, barbarzyńca-
mi (tak bowiem można określić rodowód Zenobii i Waballata), ta natomiast 
była jedynie pacyfikacją, rozstrzygnięciem kwestii wewnętrznej, w dodatku 
jej rozwiązanie nastąpiło — jak sugerowano w oficjalnej procesarskiej wersji 
wydarzeń — bez walki84. Nadal jednak — jak dokumentuje to wspomniany 

 79 ESTIOT, BONTÉ 1997, s. 5—7, nr 2; ESTIOT 2004, s. 56. R. SUSKI (2008b, s. 306—307) nie uwzględ-
nia tej monety w swych wnioskach o lansowaniu idei restitutor orbis w propagandzie monetar-
nej Aureliana.
 80 RIC 5/1, Aurel., nr 53, 139, 287—306, 347—348, 386, 389, 399, 403; GÖBL 1993, nr 57, 107, 
196—197, 248, 259, 261, 280—281, 331, 333—335, 342, 369, 375, 380—381, 385—388; PFLAUM 1965, 
s. 424; ESTIOT 1990a, s. 925; GYSEN 1995a, s. 28, nr 4; s. 31, nr 7; HOLLARD 1997b, s. 67—68; z mo-
tywem barbarzyńcy — RIC 5/1, Aurel., nr 349; GÖBL 1993, nr 337; por. ESTIOT 2004, s. 110.
 81 GÖBL 1993, nr 342, 347; ESTIOT 2004, Aurel., nr 1231—1236; por. RIC 5/1, Aurel., nr 368—
369 (wariant z orantem).
 82 GÖBL 1993, nr 343; ESTIOT 1995b, nr 10552—10556; EADEM 2004, s. 420—421; GYSEN 1995a, 
s. 27, nr 3. Por. RIC 5/1, Aurel., nr 367; COHEN 6, Aurel., nr 207, dodatkowo wskazują jeńców 
w odcinku.
 83 RIC 5/1, Aurel., nr 4, 6—7; GÖBL 1993, nr 2—3, 5, 7; ESTIOT 2004, s. 56, 277—278.
 84 O wydarzeniach zob. SAUNDERS 1992, s. 204—260; WATSON 1999, s. 70—87, 92—98; KOTULA 
2006, s. 100—112, 119—124; SUSKI 2008b, s. 113—135, 170—180. K. BALBUZA, która zakłada inny 
porządek i sens posługiwania się epitetami, akceptując 272 r. jako datę przyjęcia miana restitutor 
orbis, pisze: „[…] w wyniku triumfu Aurelian przyjął tak prestiżowy tytuł, jak Restitutor Orbis” 
(2005, s. 179); „Po odniesieniu sukcesu na Wschodzie cesarz zaczął się określać mianem Resti-
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cesarza epitet restitutor orbis. Nie jest przy tym wykluczone, że świadectwo 
to dotyczyło nie tyle sukcesu nad Tetrykiem I, ile podkreślania zasług Au-
reliana w walce z innymi wrogami zagrażającymi Imperium Romanum, na 
przykład z plemionami germańskimi atakującymi Galię zza linii Renu85. Oba 
nazwania cesarza, przydane mu w propagandzie monetarnej, uzewnętrzniają 
dążenia do zaprezentowania Aureliana jako pana świata rzymskiego, pana, 
który go zjednoczył i dał mu pokój.

Podobnie w mennictwie innych władców, których rządy przypadły na 
okres późniejszy, nadal przewijały się głównie te dwie idee: restitutor orbis 
oraz pacator orbis, a monety, które je propagowały, często nawiązywały do 
wzorów poprzedników. Temat restitutor orbis podejmowały antoniniany ce-
sarza Tacyta, pochodzące z warsztatów menniczych w Lugdunum, Siscii 
i Antiochii. W ich ikonografii uosobienie kobiece Orbis albo bogini Wiktoria 
pokazuje lub wręcza wieniec cesarzowi86. Na innych antoninianach z Siscii 
wszak zastosowano innowacyjne uzupełnienie owego hasła RESTITVTOR OR-
BIS, mianowicie bogini Roma siedzi na tarczy, trzymając włócznię i glob87. 
Drugi temat — pacator orbis — rozwijają antoniniany cesarza Floriana, wy-
bite w Lugdunum. Na nich przedstawiono boga Sol Invictus88. Efektem me-
chanicznego wykorzystania stempla rewersu, przygotowywanego jeszcze 
dla Tacyta lub dla Probusa, było uatrakcyjnienie ikonografii w mennictwie 
Floriana. Powstały dla niego w Siscii brązowy medalion typu RESTITVTOR 
SAE CVLI VOT(a?) X (decennalia) pokazuje go jako tego, który jest dobrodzie-
jem świata rzymskiego (rys. 107). W ikonografii centralnym elementem po-
zostaje władca, w stroju wojskowym, z tarczą i włócznią, co stanowi aluzję 
do wojennej jego działalności. Po obu jego stronach występują postacie ko-

tutor Orientis”, po likwidacji władztwa Tetryków „zaprowadził porządek w całym Cesarstwie. 
Zatem odtąd nazywał siebie Restitutor Orbis. Przywrócenie porządku przeważnie przynosi po-
kój. Cesarz jest zatem nie tylko Pacator Orientis, lecz także Pacator Orbis” (ibidem, s. 180—181). 
Z kolei E.A. POND (1971, s. 168) sądzi, iż tytuł restitutor orbis łączył się z sukcesem nad Palmyrą 
i Tetrykami, pacator orbis zaś dotyczył spraw Galii Narbońskiej, już nie zagrożonych ze strony 
„Imperium Galliarum” i Germanów. Por. chronologia emisji pacator orbis, restitutor orbis: ESTIOT 
2004, s. 18, 23, 56, 73—74, 88, 96—97, 100—102, 109—111, 120—122, 126. W inskrypcjach miano 
restitutor orbis — zob. np. CIL 06.1112; CIL 08.10217 = ILS 578; 22449, 22361; CIL 12.5456 = ILS 
577; AE 1981, 917; oraz pacator orbis — zob. np. CIL 08.22103 = EE VII 602 i 607; CIL 08.22175 
= EE VII 611; CIL 08.10088 = EE VII 597. CIL 12.5549 = 17.160 oraz CIL 12.5561 = 17.172 dają 
Aurelianowi jednocześnie oba miana. Por. MASTINO 1986, s. 100—101; ESTIOT 1998, s. 101—104.
 85 AUR. VICT., Caes. 35, 3. Cesarz nazwany został restitutor Galliarum — CIL 12.2673 = 5571a.
 86 RIC 5/1, Tac., nr 55; BRENOT 1964, s. 384—385; BASTIEN 1976, Tac., nr 52, 60; GYSEN 2000b, 
s. 43—45; ESTIOT 2004, s. 280, 436—437 i pl. 97, nr 492. Tytuł pacator orbis: CIL 08.10072, 22083, 
22106, 22122. Zdaniem S. ESTIOT (2004, s. 30, 123), pomysł emisji Tacyta zaczerpnięty jest z mo-
net Aureliana.
 87 ESTIOT 2004, s. 368, pl. 94, nr 414.
 88 RIC 5/1, Fl., nr 7—9; GRICOURT 1982, s. 241—243; BASTIEN, AMANDRY, GAUTIER 1989, s. 13—
14, nr 138 αβ; ESTIOT 2004, s. 284. Zob. dominus orbis et pacis: CIL 13.8895 = 17/2.369; por. AE 
1939, 165; restitutor orbis: AE 1960, 104.
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biet. Pierwsza, nosząca na głowie corona muralis, siedzi na pancerzu. I ku 
niej zwraca się cesarz, pokazując drugą postać, klęczącą89. Układ ten zda-
je się świadczyć, że czyny, jakich władca dokonał, ofiaruje owej siedzącej 
personifikacji. Jest nią zapewne Orbis, podczas gdy klęcząca — to prawdo-
podobnie uosobienie ziem, które Florian jakoby uwolnił od barbarzyńców, 
ziem zawdzięczających mu restitutio. Kompozycja sceny pokazuje imperato-
ra jako tego, który odnowił świat rzymski, jest jego zbawcą i dobroczyńcą. 
Cesarz jako restitutor saeculi przynosi światu złoty wiek. To rezultat kontrak-
tu między nim i bóstwami; wspierają władcę stojący na drugim planie Vir-
tus, bóstwo wojenne, oraz Roma, której cecha wieczności doskonale wkom-
ponowuje się w sens napisu uzupełniającego wyobrażenie, głoszącego vota 
decennalia. Cesarz jest jednak przede wszystkim restitutor orbis, to bowiem 
Orbis patronuje opisanej scenie. Interpretacja ta współgra z wymową inne-
go świadectwa, inskrypcji, która nazywając Floriana: dominus orbis et pacis90, 
także podkreśla misję cesarza, władcy świata, w rezultacie walk z Gotami 
przynoszącego pokój.

Również w przypadku mennictwa Probusa powtórzono tematy pacator 
orbis, restitutor orbis, ale jednocześnie wprowadzono dwa kolejne: securitas or-
bis, nieobecny w mennictwie cesarskim od czasu Licyniuszy, oraz zupełnie 
nowy: gloria orbis. Bogini Zwycięstwa albo Orbis pokazuje wieniec imperato-
rowi, trzymającemu glob, niejako nagradzając go za jego dokonania, na anto-
ninianach Probusa, emitowanych w Serdice, Siscii, Kyzikos i Antiochii, typu 
RESTITVT(OR) ORBIS91, bądź Jowisz wręcza glob odnowicielowi świata — tak 
na antoninianach z Serdiki92. Znane w mennictwie imperialnym hasło PA-
CATOR ORBIS zyskało na aureusach z Rzymu i Siscii uzupełnienie w postaci 
nowatorskiego wyobrażenia, w którym imperator stoi w otoczeniu czterech 
błagalników, wyciągających ręce ku niemu (rys. 112)93. Antoniniany z Lug-
dunum, typu SECVRITAS ORBIS, w ikonografii pokazują uosobioną Securitas, 
która stoi z berłem w ręce, oparta o kolumnę94. Nowe i unikatowe w men-
nictwie cesarskim jest wyobrażenie zdobiące srebrne i brązowe medaliony 
z mennicy w Rzymie. Napis GLORIA ORBIS CO(n)S(ul) IIII lub GLORIA ORBIS 
CO(n)S(ul) V towarzyszy scenie, w której bogini Wiktoria wieńczy władcę ja-

 89 COHEN 6, Fl., nr 81; GNECCHI 2, Fl., nr 4; DRESSEL 1973, s. 274—276, nr 166; ESTIOT 1987, s. 16; 
EADEM 1999b, s. 357 i pl. 17 s’; EADEM 2004, s. 38, 94 i pl. 98, nr 512. Por. DELBRUECK 1940, s. 165; 
ALFÖLDI 1980a, s. 53; TOYNBEE 1986, s. 81, 162. R. BRILLIANT (1963, s. 189) sądzi, że jedna z postaci 
siedzi nie na pancerzu, lecz na skale, ma typową sylwetkę i pozycję antiocheńskiej Tyche; por. 
model RIC 2, Hadr., nr 680, 686. Stempla rewersu medalionu użyto wcześniej do wybicia meda-
lionu „anonimowego”. E. PEGAN (1982, s. 74—96) przypisuje go Probusowi, natomiast S. ESTIOT 
(1999b, s. 357, przypis 49; EADEM 2004, s. 38, 94, 377) wiąże go z Tacytem. W kwestii głoszenia 
vota decennalia i vota suscepta u progu panowania zob. EADEM 1984b, s. 476—477.
 90 CIL 13.8895.
 91 RIC 5/2, Pr., nr 731—736, 851—855, 910, 925.
 92 RIC 5/2, Pr., nr 856—859.
 93 RIC 5/2, Pr., nr 136, 591.
 94 RIC 5/2, Pr., nr 49—50.
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W przypadku Probusowych emisji monetarnych ich związek z wydarzenia-
mi konkretnymi jest bardzo słabo uchwytny, ponieważ znajomość szczegó-
łowej ich chronologii nadal nie jest satysfakcjonująca, a także dlatego, że mo-
nety o tematach securitas orbis i restitutor orbis wypuszczono już w pierwszym 
roku rządów Probusa i z tego względu nie mogły one podsumowywać jego 
dokonań w roli imperatora. Pierwsze z haseł można więc odczytywać jako 
postulatywną zapowiedź pozytywnych wartości, jakie nastaną wraz z no-
wymi rządami, natomiast hasło drugie, powtarzane aż do końca panowa-
nia, odnosiło się zapewne za każdym razem do innego zdarzenia i udzia-
łu w nim władcy96. Niemniej przyjmuje się, że w 281 roku Probus obchodził 
tryumf nad Germanami i Blemmiami, w latach 281 i 282 sprawował konsu-
laty czwarty i piąty. Emisje z Rzymu lansujące wątek gloria orbis są więc naj-
prawdopodobniej związane z pompa circensis, towarzyszącą obejmowaniu tych 
urzędów, ale również z podniosłymi obchodami zwycięstwa militarnego; te 
pierwsze uroczystości poprzedzały oraz prolongowały cykl świąt, których 
centralnym punktem był tryumf nad barbarzyńcami97. Można całą tę grupę 
emisji Probusa oceniać nie tylko przez pryzmat faktycznych działań cesarza 
i osiągnięć w tej sferze, ale również umieszczać je w nurcie ideologicznym 
dla tego władcy najbardziej charakterystycznym. Była nim promocja nowe-
go wieku, jakoby rozkwitającego pod rządami cesarza kosmokratora, dys-
ponującego nadzwyczajną virtus, którego program doskonale streszcza za-
pis inskrypcji: „Quot (sic!) saeculo eius universus orbis floreat”98. Sam Probus 
już w 276 roku w legendach antoninianów z Ticinum nazwany został restitu-
tor saeculi99. Tak wczesne przybranie tego tytułu zapowiadało sens podejmo-
wanej odnowicielskiej działalności, wszakże zarazem najpierw w mennicach 
wschodnich, czyli geograficznie bliskich miejscu wyniesienia do purpury, 
potem również w innych ośrodkach głoszono slogan clementia temporum100. 
Wspomniane treści innych, także późniejszych, jego emisji, traktujące o od-
nowieniu świata i zaprowadzeniu w nim porządku, mogą również stanowić 
odzwierciedlenie tego pokojowego programu. Wtedy, w tle obchodzonych 
świąt zwycięstwa, Probus zyska miano pacator orbis. Uzupełnić jednakże wy-
pada ów selektywny przegląd mennictwa Probusa wzmianką o pochodzących 
z mennicy rzymskiej aureusach i asach, typu VBIQVE PAX, z przedstawie-
niem bogini Wiktorii jadącej w bidze101. Ową bowiem gloria orbis, nierozłącz-
nie związaną z powszechnym pokojem, zapewnić mogło jedynie zwycięstwo 

 95 GNECCHI 1, Pr., s. 56, nr 1; GNECCHI 2, Pr., nr 12—13; PINK 1955, nr 7—8.
 96 Zob. propozycje chronologii emisji: PINK 1949, s. 40—70.
 97 Datacja konsulatów: DEGRASSI 1952, s. 74; KIENAST 1990, s. 250. Por. TOYNBEE 1986, s. 87; BA-
STIEN 1996, s. 27; KREUCHER 2003, s. 177—178; BALBUZA 2005, s. 159.
 98 CIL 08.26560 = ILS 8927.
 99 RIC 5/2, Pr., nr 403—406.
 100 RIC 5/2, Pr., nr 905, 920—924, 927—928.
 101 RIC 5/2, Pr., nr 139, 296.
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„wszędzie”, którego sprawcą był cesarz. Jak echo tego anonsu w mennictwie, 
powracają frazy w późnoantycznej biografii cesarza: „enimvero quae mundi 
pars est, quam ille non vincendo didicerit?”; „nonne omnes barbaras gentes 
subiecerat pedibus <penitus>que totum mundum fecerat iam Romanum?”102.

W mennictwie ostatnich władców epoki kryzysu III wieku liczba slo-
ganów z grupy orbis ponownie zmalała i ograniczyła się do dwóch: restitu-
tor orbis oraz pacator orbis. Na antoninianach cesarza Karusa, pochodzących 
z Siscii, powtórzono stereotypowe hasło RESTITVT(or) ORBIS i powrócono do 
szablonowej ikonografii, wprowadzonej już na monetach Aureliana, tego sa-
mego typu: uosobienie kobiece Orbis pokazuje wieniec cesarzowi103. Z ko-
lei antoniniany z mennicy w Lugdunum, powstałe w imieniu Numeriana, 
w czasie kiedy przebywał na wyprawie wschodniej, należą do typu PACA-
TOR ORBIS. Obok tego napisu pokazano cesarza, który atakuje włócznią bar-
barzyńskiego wroga104. W tym przypadku, o ile brzmienie legendy znano 
w mennictwie cesarskim doby kryzysu III wieku, o tyle innowację stanowi-
ło jej połączenie z tymże pomysłem graficznym.

Odwołania do orbis lub genus humanum są stosunkowo liczne w latach 
235—284 na monetach imperialnych. Potwierdzają tę dużą ich częstotliwość 
i popularność w ówczesnej terminologii zawierające takie hasła świadectwa 
epigraficzne, stanowiące zarazem przejaw lojalności wystawcy inskrypcji 
i wyrażające nie tylko pretensje adresata do panowania nad całym światem, 
ale również podkreślające ich charakter konwencjonalnego elementu tytula-
tury cesarskiej na tym konkretnym etapie jej rozwoju. Okazuje się, że cho-
ciaż od połowy III wieku źródeł epigraficznych jest niezbyt wiele, to dla obu 
epok — wieku Antoninów i kryzysu III wieku — porównywalna jest liczba 
inskrypcji z analizowanymi terminami, co obrazują statystyczne obliczenia 
sporządzone przez A. Mastina (por. tab. 11). Liczby, które uzyskał w swych 
badaniach, świadczą o mocno zakorzenionym w ideologii imperialnej III wie-
ku wątku władzy cesarza rzymskiego nad światem, określanej przez pry-
zmat pojęć orbis, οι’κουμένη, κόσμος, γη̃ καὶ θάλασσα. Nie ma jednak żadnych 
tego typu świadectw odnoszących się do Gordiana I, Pupiena, Hostyliana, 
Kwintyllusa, niemniej w odniesieniu do wielu innych władców, także tych, 
w których mennictwie są one nieobecne, materiał epigraficzny ich dotyczą-
cy poświadcza obecność tak definiujących ich władzę epitetów105. Niektóre 

 102 HA Pr. 12, 3; 20, 4.
 103 RIC 5/2, Car., nr 106—107. Por. określenia restitutor orbis oraz auctor salutis public(a)e: AE 
1977, 203. K. PINK (1954—1957, s. 88; IDEM 1963, s. 41) zwraca uwagę na podobieństwo treści na 
monetach Karusa z treściami na ostatniej emisji Probusa, pochodzącej z Siscii.
 104 RIC 5/2, Num., nr 390. Por. GRICOURT 2000, s. 65.
 105 MASTINO 1986, s. 118—119 i przypis 434. Wymienieni są: Maksymin Trak i Maksymus, 
Balbin, Gordian II, Gordian III, Filip Arab i Filip junior, Trajan Decjusz, Trebonian Gall, Emi-
lian, Walerian I, Gallien, Makrian i Kwietus, Klaudiusz II Gocki, Aurelian, Tacyt, Florian, Pro-
bus, Postumus, Wiktoryn, Tetryk I, Karus, Karynus i Numerian, także Otacylia Sewera, Heren-
nia Etruscylla i Salonina.
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— na przykład pacator orbis i restitutor orbis — można ze względu na ich czę-
stotliwość traktować jako nieomal powszechne106. Analogii w źródłach epigra-
ficznych brakuje wszakże dla kilku określeń, używanych wyłącznie w men-
nictwie; są to: defensor orbis, gloria orbis, restitutor generis humani, securitas orbis 
oraz spes felicitatis orbis. Oryginalne te hasła, z wyjątkiem dwóch ostatnich, 
skumulowane są w mennictwie drugiej i trzeciej fazy kryzysu III wieku. 

Tabela 11
Terminy orbis, mundus, οι’κουμένη, κόσμος, γη̃ καὶ θάλασσα, terra marique 

w tytulaturze cesarskiej  — liczba inskrypcji

Okres

Termin

Ra-
zem

or
bi

s

m
un

du
s

οι’
κο
υμ
έν
η

κό
σμ
ος

γη
̃ κ
αὶ

 
θά
λα
σσ
α

te
rr

a 
m

ar
iq

ue

Od Augusta do Domicjana   5 —   5  5  6 —  21

Od Trajana do Kommodusa   4 —  55 19  7 —  85

Od Septymiusza Sewera do Sewera Aleksandra  16 —  30  1 27 —  74

Od Maksymina Traka do Karynusa  44 —  11  2 10 —  67

Od Dioklecjana do Licyniusza  40 —   4  2  7 —  53

Od Konstantyna Wielkiego do Juliana  70 1   2  1 10 2  86

Od Walentyniana do Teodozjusza Wielkiego  47 —  16 — — 1  64

Władcy nierozpoznani  15 —   4 —  3 —  22

O g ó ł e m 241 1 127 30 70 3 472

Ź r ó d ł o:  MASTINO 1986, s. 122.

Interesujące nas emisje powstawały w latach kryzysu III wieku dla róż-
nych władców. Są wśród nich zarówno wielcy reformatorzy roztaczający roz-
ległe wizje rządów, jak i postacie wręcz efemerycznych władców, dla któ-
rych, co interesujące, emitowano monety oryginalne i niepowtarzalne pod 
względem treści legend. W tych zwłaszcza wypadkach unaocznia się grun-
towne osadzenie myśli o dominacji nad światem w mennictwie cesarskim. 
Uogólniając, wypada stwierdzić, że pretensje do zdobycia i utrzymania wła-
dzy nad światem czy pozostawania panem świata, tylko w niektórych wy-
padkach podbudowane osiągnięciami politycznymi, niejednokrotnie mają 
jedynie deklaratywny charakter. Są także wyrazem lub efektem poszuki-
wań ideologicznej sankcji na polityczne postulaty i imperialne plany dane-
go władcy. Tak bowiem wyrażane ambicje wchodziły w skład powszech-
nie przyjmowanej i lansowanej idei imperialnej. Potwierdzają to kolejne 
spostrzeżenia. Stosowne wyobrażenia powstawały wszak w latach najcięż-
szego kryzysu państwa, ale także później, w okresie wytchnienia czy, ge-

 106 Por. MASTINO 1986, s. 97—102, indeks, s. 130—155.
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neralnie, reform. Wszyscy ci władcy trzeciowieczni zmuszeni byli do prowa-
dzenia polityki zagranicznej defensywnej, która raczej nie stwarzała dużych 
możliwości propagowania idei władztwa światowego, gdy — pisze N. Mé-
thy — władztwo światowe Cesarstwa Rzymskiego było, ze względu na czę-
ste najazdy barbarzyńców oraz efekty tych spotkań Rzymian z mieszkańca-
mi świata zewnętrznego, już tylko nieaktualną iluzją minionej wielkości107. 
Mimo to w odniesieniu do pojęć orbis i genus humanum w mennictwie cesar-
skim kryzysowego pięćdziesięciolecia wątki te przewijały się na tyle często, 
że zauważyć można pewne prawidłowości. Sporadyczne są takie nawiąza-
nia w pierwszej fazie epoki. W drugiej natomiast nie ma ich w mennictwie 
władców panujących krótko, a skazanych ze względu na agresję i niebez-
pieczeństwo z zewnątrz na prowadzenie walki z barbarzyńcami; obecne są 
natomiast w mennictwie władców, których rządy trwały stosunkowo dłu-
go, tych, których władanie mieści się w okresie inaugurowanym wspólny-
mi rządami Waleriana I i Galliena. Te właśnie rządy wywołały poniekąd 
eksplozję umieszczania odwołań do orbis w mennictwie cesarskim władców 
kolejnych. Pod względem liczby i różnorodności takich odwołań kulmina-
cja przypada na szóstą-ósmą dekadę III stulecia. Także intensywność emi-
towania monet zawierających pojęcia orbis i genus humanum największa była 
— jak wskazuje A. Mastino — w propagandzie Waleriana I i Galliena oraz 
Aureliana108. Wobec tego, owszem, można stwierdzić ich przypadkowość 
w pewnych sytuacjach lub brak korelacji z okolicznościami politycznymi, 
ale patrząc z perspektywy całego okresu, zauważa się prawidłowość wyra-
żającą się w ich stałym rozwoju oraz we wzrastającej popularności. Nawią-
zania w mennictwie III wieku do orbis lub genus humanum rozwijają się ade-
kwatnie do ewolucji ideologii władzy cesarskiej. Cezurę wyznaczają rządy 
Waleriana I i Galliena, w latach następnych terminy te są mocno zakorze-
nione w napisach monetarnych i charakteryzują sylwetki różnych cesarzy 
w kilku bardzo wyrazistych rysach. Niekiedy pojedyncze, nawet bardzo ory-
ginalne, zwłaszcza powstałe dla krótko rządzących władców wyobrażenia 
monetarne mogą wynikać nie tyle z faktu, że oni sami byli nieprzeciętnymi 
postaciami, ile z tego, że formuła ich propagandy stanowiła efekt już rozwi-
niętych form. Uogólniając uwarunkowania operowania pojęciami orbis oraz 
genus humanum w mennictwie epoki kryzysu, wypada przyjąć, że chociaż 
ich użycie nie zawsze było wyłącznie efektem owej popularności i mody, 
to jednak związek stosownych formuł na monetach z rzeczywistymi wyda-
rzeniami i konkretnymi działaniami jeszcze bardziej się rozluźnił109. W każ-
dym wszak przypadku świadczą one o trwałej obecności, chociaż objawia-

 107 MÉTHY 1997, s. 357.
 108 A. MASTINO (1986, s. 120) podaje następujące dane: Gallien — 14, Walerian I — 10, Aure-
lian — 35 emisji monetarnych zawierających hasło orbis.
 109 Ale np. podstawą powstania inskrypcji o treści miliaria orbis restituit były zapewne dzia-
łania konkretne — zob. np. CIL 08.22473; CIL 08.10374 = ILS 5855; CIL 08.22474.

21 - Vndiqve…
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cesarza dominującego nad światem. 
Ikonografia omówionych tu monet powstałych dla cesarzy z dynastii 

Antoninów oraz władców epoki kryzysu III wieku była różnorodna. Rzadko 
uciekano się w owym mennictwie do personifikacji Orbis110. W dobie rządów 
Antoninów widnieje ona na emisjach głoszących idee salus generis humani oraz 
restitutor orbis terrarum, w pięćdziesięcioleciu 235—284 jedynie sporadycznie 
ubarwia ikonografię na monetach lansujących temat restitutor orbis. Najbar-
dziej wycyzelowany wygląd zyskuje w mennictwie Hadriana, na monetach 
głoszących ideę restitutor orbis terrarum. Orbis przyjmuje tu kształt uosobienia 
w typie greckim. Pokazana została jako kobieta w stroju grecko-rzymskim, 
ubrana w chiton i himation, i w corona muralis na głowie, jak opisuje wyob-
rażenie J.M.C. Toynbee111, lub w koronie wieżowej, jak stwierdzają w swych 
opisach H. Cohen oraz H. Mattingly i Edward A. Sydenham112. Orbis ma 
w zasadzie klasyczny wygląd personifikacji geograficznej, uosabiającej różne 
terytoria i rzymskie prowincje, tak częstej zresztą w mennictwie Hadriana. 
Nosi atrybut, jakim jest pokaźnych rozmiarów kula ziemska. W mennictwie 
innych władców wyobrażenie Orbis różni się wszak od owego pierwowzo-
ru. Na antoninianie Aureliana, z mennicy w Lugdunum, głoszącym ideę re-
stitutor orbis, zamieszczony został — jak sądzą S. Estiot i Frédéric Bonté — 
schemat pochodzący z monet Galliena, bitych w Kolonii, lansujących temat 
restitutor Galliarum. Postać kobiecą na monecie Aureliana, symbolizującą Or-
bis, o czym informuje napis towarzyszący przedstawieniu, wyobrażono na 
wzór uosobionej Galii, chociaż róg obfitości, który trzyma Galia, zastąpiony 
został — w wyniku swobodnej interpretacji grawera — welonem skrywają-
cym głowę Orbis. Jedynym zamierzonym novum wśród elementów ikonogra-
fii jest glob pod stopą cesarza113. Wydaje się wszelako, że modelu pierwotne-
go szukać można również w mennictwie Postumusa. Byłyby to wspomniane 
już antoniniany typu REST(ITVTOR) ORBIS, z przedstawieniem cesarza, któ-
ry podaje prawicę klęczącej kobiecie, noszącej róg obfitości, czasem w koro-
nie wieżowej, ale także antoniniany typu REST(ITVTOR) GALLIAR(VM) — tu 

 110 Por. SCHMIDT 1937, kol. 2174; TOYNBEE 1967, s. 24—25; NICOLET 1988, s. 57—58; MÉTHY 1997, 
s. 342. Występowała sporadycznie w I w. Zob. monety PACI ORB TERR AVG — RIC 2, Vesp., 
nr 317—318, 324, 327, 350; PAX ORBIS TERRARVM — RIC 12, Otho, nr 3—6, w ikonografii po-
piersie kobiety, Orbis lub Pax.
 111 TOYNBEE 1967, s. 24—25. 
 112 RIC 2, Hadr., nr 594, 603; COHEN 2, Adr., nr 1285. Por. BASTIEN 1992, s. 135: korony „des 
murailles ou des tours” były charakterystyczne dla Tyche miast, według niego te opisane jako 
„tourelées” są „des déformations du calathos ou des représentations du modius renversé”. O ro-
dzajach coronae: muralis, triumphalis, obsidionalis, civica, castrensis, navalis zob. GELL. V 6, 1—20; 
o corona muralis — LIV. VI 20; VII 27; XXVI 48.
 113 ESTIOT, BONTÉ 1997, s. 7. Wbrew legendzie rewersu S. ESTIOT (2004, s. 56) pozwala więc so-
bie na uwagę: „La restitution dont il est question au revers de la monnaie est, clairement, une 
Restitutio Galliarum”. Zob. monety Galliena, przypisywane różnym mennicom — RIC 5/1, Gall. 
JR, nr 27 (Lugdunum); GÖBL 2000, nr 879 (Kolonia); SCHMITT, PRIEUR 2004, nr 3169 (Trewir).
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dodatkowo władca wspiera stopę na powalonym barbarzyńcy114. Mimo nie-
jasności i nie do końca uchwytnego procesu przetwarzania pierwowzorów 
wyobrażenie na monetach Aureliana odzwierciedla poszukiwanie nowator-
skich sposobów prezentacji Orbis, w których efekcie powstało przedstawie-
nie oryginalne. W innych sytuacjach, kiedy w ikonografii monet Aureliana, 
Probusa i Karusa, należących do grupy restitutor orbis, występuje kobieca per-
sonifikacja Orbis, nie zyskuje ona wyróżniających ją detali, ot, demonstruje 
ona wieniec cesarzowi. A na niektórych emisjach Waleriana I i Galliena Or-
bis nie ma żadnego atrybutu. Enigmatyczność oraz konwencjonalny wygląd 
postaci powodują więc określone trudności w identyfikowaniu jej w warian-
tach, w których nie ma terminu orbis w napisach monetarnych. Przykładu 
dostarcza wspomniany wcześniej medalion Floriana. Siedząca na pancerzu 
kobieta, której ów restitutor saeculi ofiarowuje swe czyny, to najprawdopo-
dobniej uosobienie Orbis, chociaż brak tego imienia w napisie rewersowym 
jest wśród badaczy źródłem rozmaitych domniemań dotyczących tożsamości 
postaci. Podobnie w odniesieniu do klęczącej postaci w wyobrażeniu emisji 
Kommodusa, głoszących ideę salus generis humani. Większość katalogów nie 
podaje identyfikacji tej persony; wyjątkowo według H. Cohena jest to „un 
captif agenouillé”115. Tłumaczenie to nie brzmi przekonująco. Natomiast in-
teresujący jest pomysł N. Méthy, która zauważa, że nie jest bezpodstawne, 
by widzieć w owej klęczącej figurce jeśli nie uosobienie samego Orbis, to 
przynajmniej rodzaj jego substytutu, mający ekwiwalentne znaczenie116, czy-
li genus humanum. Warto tu w podsumowaniu podkreślić, że personifikacja 
Orbis nie ma w historii mennictwa rzymskiego swego charakterystycznego 
wizerunku, nie miała też stałych, wyróżniających ją atrybutów. Różnorod-
ność akcesoriów, z jakimi ją przedstawiano, mogła wynikać i ze swobody in-
terpretacji, i z konwencji, i z prób dopasowania wizerunku do potrzeb pro-
pagandy w konkretnej sytuacji. Nigdy też owo uosobienie nie było jedynym 
elementem ikonografii. Zazwyczaj towarzyszyło sylwetce cesarza, a układ 
owych dwóch postaci nie pozostawiał wątpliwości co do tego, że to władca 
jest centralnym punktem odniesień wszystkich konotacji.

W większości przypadków monety zawierające nawiązania do orbis (ter-
rarum) oraz genus humanum ilustrowane są w inny sposób, z pominięciem syl-
wetki Orbis. Wtedy gdy legenda określa epitetem władcę rzymskiego, bardzo 
często bohaterem głównym ikonografii staje się on sam. Warianty mogą być 
rozmaite. Cesarz występuje sam albo jest skonfrontowany z innymi posta-
ciami w różnych sytuacjach. „Odnowiciel świata” może zostać ukazany jako 
imperator, którego nagradza wieńcem bogini Wiktoria — tak na monetach 
Aureliana i Tacyta, albo jako ofiarnik — tak na emisjach Licyniuszy i Klau-

 114 RIC 5/2, Post., nr 82; SCHULZKI, Post., nr 71—72, 74.
 115 Lub: „un homme agenouillé” — COHEN 3, Comm., nr 677—678.
 116 MÉTHY 1997, s. 347—348. Autorka ta identycznie określa tożsamość postaci wyobrażonej 
na monetach Trajana należących do analogicznego typu.

21*
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py pacator orbis. Jako szczodrobliwy władca wobec poddanych został uka-
zany w scenie liberalitas na monetach Hadriana (locupletator orbis terrarum). 
Wojownik atakujący wroga widnieje na emisjach Numeriana (pacator orbis) 
oraz na emisjach Wiktoryna (defensor orbis). Pan świata otoczony suplikanta-
mi spogląda z monet Probusa (pacator orbis). Portret suwerena, trzymającego 
glob, utrwaliły monety Galliena (rector orbis) oraz monety Waleriana I i Gal-
liena (restitutor generis humani). Tryumfator wieńczony przez boginię Zwy-
cięstwa zdobi medaliony Probusa (gloria orbis). Protegowanym Jowisza (Pro-
bus) i Słońca Niezwyciężonego (Aurelian) opatrzono monety głoszące temat 
restitutor orbis. Przekaz ikonografii może również dotyczyć wyłącznie posta-
ci wybranego rzymskiego bóstwa. Jowisz na emisjach Waleriana I i Galliena, 
Sol na emisjach Aureliana, Floriana, Tetryka I, Postumusa odgrywają rolę 
bóstw wspierających władców jako „nosicieli pokoju” (pacator orbis). W in-
nych przypadkach temat ikonograficzny skoncentrowany jest na spersonifi-
kowanej naczelnej idei-wartości. Rozszyfrowanie jej tożsamości ułatwia le-
genda zawierająca jej nazwanie w nominativie. Jest to więc uosobiona Salus 
na monetach Trajana (salus generis humani), Spes na monetach Filipa Araba 
(spes felicitatis orbis) albo Securitas na monetach Kommodusa, Filipa Araba, 
Otacylii Sewery, Galliena, Saloniny, Probusa (securitas orbis). Oryginalnym 
wyobrażeniem są dwie upostaciowane Wiktorie na emisjach Waleriana I, 
Galliena i Klaudiusza II Gockiego (vota orbis).

Sprowadzając owe wyobrażenia do najprostszych schematów, wskazać 
można trzy podstawowe modele ikonograficzne. Pierwszy model to uoso-
biona idea; drugi — to prezentacja władcy; trzeci — to przedstawienie bó-
stwa. Dwa pierwsze rozwiązania obecne były w mennictwie obu omawia-
nych epok. Zauważa się tendencję do zastępowania obrazów mieszczących 
się w pierwszym modelu ilustracjami przynależącymi do modelu drugiego. 
Pokazują to emisje podejmujące temat genus humanum, w II wieku w ich iko-
nografii zamieszczono personifikowaną Salus albo Salus i Orbis, w III wieku 
występował już tylko cesarz. Zresztą w obejmującym władcę modelu ikono-
graficznym również nie ma zbieżności w jego szczegółowych rozwinięciach 
w wieku Antoninów i w dobie kryzysu III wieku. Ogólna tendencja bowiem 
wyraża się w przeniesieniu akcentu z osoby cesarza „obywatela w todze”, 
pokazywanego w ikonografii monet w wieku Antoninów, na osobę cesarza 
imperatora, realizującego swe posłannictwo w świecie trzeciowiecznym za 
pomocą oręża. Miarodajnego przykładu w tym względzie dostarczają wy-
obrażenia na monetach głoszących ideę odnowienia świata przez cesarza, te 
powstałe w imieniu Galliena i Postumusa, które powtarzają schemat znany 
z mennictwa Hadriana. W ikonografii emisji z III stulecia zauważyć moż-
na pomniejszenie — w stosunku do ujęć z drugiego stulecia — rozmiarów 
sylwetki Orbis. To powoduje wyeksponowanie cesarza, który zdaje się wy-
pełniać niemal całą płaszczyznę rysunku. Zwraca uwagę także zmiana jego 
stroju — togę zastępuje ubiór wojownika, wojenny charakter misji cesarza 
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w świecie podkreśla także noszona przez niego broń. Łączy wszak emisje 
trzeciowieczne z monetami Hadriana wspólna idea. Cesarz — realizujący swe 
zadania czy to w sferze cywilnej, czy to w dziedzinie militarnej — występu-
je jako dobroczyńca wobec Orbis, co symbolizuje gest podnoszenia kobiety 
z klęczek. Militarne akcesoria są więc charakterystyczne dla ikonografii emi-
sji powstałych w III stuleciu. W tym samym nurcie wojennych skojarzeń trze-
ba umieścić również obecność uosobionej Wiktorii lub wrogów w wyobraże-
niach na monetach podejmujących ideę władztwa nad światem. Przy czym 
takie połączenia charakterystyczne są dopiero dla mennictwa drugiej poło-
wy okresu kryzysu III wieku. Wyrażono za ich pomocą konieczność czynu 
militarnego (sceny walki) i efekt już dokonanej odnowicielskiej działalności 
cesarza (nagradzanie wieńcem). Paradoksalnie dla propagandy w mennic-
twie tej właśnie epoki adekwatny jest zwrot z dzieła Florusa, współczesnego 
przecież rządom Hadriana, reprezentującego epokę Antoninów: „[…] popu-
lus gentium uictor orbisque possessor”117. Jak obrazują wyobrażenia mone-
tarne, warunkiem sine qua non bycia panem świata staje się zbrojna walka 
z obcymi. Nieco przewrotnie można stwierdzić na kanwie analizy wszystkich 
tych przedstawień, że ukazują one szczególnie klarownie zmienność obrazu 
świata. Środki wizualne sugestywniej niż zwięzłe napisy monetarne przeko-
nują, że w III wieku świat nie jest bezpieczny; taka sytuacja wymaga walki, 
podczas gdy inny — czyli bezpieczny — pozostawał świat w II wieku, kie-
dy detale wojenne były nieobecne w ikonografii monet głoszących, przy za-
stosowaniu pojęć orbis (terrarum) i genus humanum, ideę rzymskiej dominacji 
w świecie. Jednocześnie ów obraz świata ma cechy stałe, trzonem jego jest 
bardzo ważna, podmiotowa w nim rola panującego.

Określenia orbis (terrarum) oraz genus humanum odnoszą się do aspek-
tu przestrzennego władzy cesarza rzymskiego i podkreślają jej rozległość. 
Wspomniałam, że pojęcie podstawowe orbis (terrarum) miało złożony sens, 
odnosząc się do Imperium Romanum, ale również do ekumeny lub nawet 
całej ziemi. Rozdźwięk między tym szerokim a wąskim, politycznym, prak-
tyczno-symbolicznym rozumieniem owego pojęcia należy mieć na względzie, 
próbując ustalić sens określania władców rzymskich panami świata w pro-
pagandzie numizmatycznej. Brakuje w niej, na ogół, możności nadawania 
różnych niuansów znaczeniowych zamieszczanym na monetach wyobra-
żeniom. Hasłowe formuły są tu, oczywiście, mniej rozbudowane i barwne 
aniżeli stosowne passusy z dzieł literatury starożytnej, są także bardziej la-
koniczne niż w inskrypcjach — ta cecha ogranicza poniekąd możliwości ich 
interpretacji. Nie znaczy to jednak, że są one mniej sugestywne. 

Określenia, które są przydawane władcom rzymskim — zwłaszcza con-
servator, locupletator, defensor, także restitutor — zdają się sugerować, iż ich 
działania dotyczą jedynie państwa i świata rzymskiego. Wobec nich prze-
cież cesarz może występować jako opiekun, dobroczyńca, obrońca albo od-

 117 FLOR. II 1, 2.
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się odwołania w mennictwie, są rzymskie, przyjmują swe podstawowe zna-
czenie instytucjonalno-przestrzenne.

Wyobrażenia w mennictwie cesarskim, inne jeszcze niż dotąd przyto-
czone, sugerują taki właśnie „ograniczony” wymiar orbis Romanus. Przeko-
nujący jest zwłaszcza przykład propagandy cesarza Tacyta. Wspominałam 
już o nim jako o tym władcy, w którego mennictwie termin orbis był obecny, 
a także o tym, że na niektórych pochodzących z mennicy w Siscii antoninia-
nach typu RESTITVTOR ORBIS pokazana jest bogini Roma siedząca na tarczy, 
z włócznią i globem w ręku118. Ten oryginalny pomysł graficzny dokumentu-
je związek i tożsamość orbis z tym, co rzymskie, z tym, czego Roma jest sym-
bolem. Również w imieniu Tacyta powstały w mennicy rzymskiej brązowe 
medaliony, mające interesującą legendę rewersów: RESTITVT(or) REI.PVBLI-
CAE119. W ikonografii natomiast zawierają one gest cesarza, w stroju woj-
skowym, z włócznią (lub berłem), podnoszącego klęczącą kobietę w koronie 
wieżowej na głowie (rys. 106) — gest charakterystyczny dla monet z grupy 
restitutor i obecny wcześniej w mennictwie Hadriana, Postumusa, Galliena, 
nazywających się restitutores orbis (terrarum). Zastanawiać można się wszela-
ko, czy nie jest to przykład oryginalnej adaptacji motywu o jeszcze starszym 
rodowodzie, sięgającym pierwszych lat Cesarstwa. Przedstawienie władcy, 
który podnosi klęczącą kobietę, uosobienie Reipublicae, znane było w men-
nictwie pierwszego princepsa120. Mimo różnic ikonograficznych — na mone-
tach Augustiańskich władca nosi togę, postać kobieca nie ma nakrycia głowy 
— idea w obu przypadkach jest wspólna: dotyczy relacji cesarz — państwo, 
restytuowane dzięki jego aktywności. Aspekty ideologiczno-propagandowe 
mennictwa Tacyta są dobrze rozpoznane121. Okazuje się, że dla niego wartoś-
cią naczelną, dla której działał i podjął odnowicielskie dzieło, była res publi-
ca. Owszem, w jego propagandzie zauważano ogólny i powszechny aspekt 
wielu przywoływanych idei, który wyrażano odpowiednim ich określeniem 
— na przykład na monetach z prezentacją bogini Wiktorii wieńczącej im-
peratora, temat podstawowy napisu rewersowego, spes, dookreślono przy-
miotnikiem publica122 — ale ta deklarowana powszechność ograniczała się 
do świata rzymskiego. W tym przykładzie rzecz wydaje się jednoznaczna. 
Owa postać na brązowych medalionach to zapewne personifikacja orbis Ro-
manus, który utożsamia się z pojęciem res publica. W tym sensie orbis w pro-
pagandzie cesarza Tacyta jest rzymski.

 118 ESTIOT 2004, s. 368, pl. 94, nr 414.
 119 GNECCHI 2, Tac., nr 7; ESTIOT 1987, s. 14; EADEM 2004, s. 31, 68 i pl. 54, nr 1586.
 120 Aureusy z 12 r. p.n.e., COSSVS LENTVLVS RES PVB AVGVST — RIC 12, Aug. nr 413; por. 
ZANKER 1999, s. 96—97.
 121 WEDER 1981, s. 35—47; KACZANOWICZ 1990, s. 92—102.
 122 RIC 5/1, Tac., nr 167, 207—208; ESTIOT 1986, s. 1—7. Por. PFLAUM 1962, s. 120—121; PERAS-
SI 1991, s. 81—82.
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Zastanawiać się można wszakże nad innym rozumieniem treści monet 
podejmujących nawiązania do orbis. Pojęcie bowiem może mieć znaczenie 
metaforyczne, a użyte jako epitet cesarza rzymskiego, może podkreślać jego 
wielkość i wymiar dokonanych przez niego czynów przede wszystkim — 
a nawet wyłącznie — w takim przenośnym sensie. Miarą i punktem odnie-
sienia owej wielkości jest nie sfera realna, lecz jedynie symboliczna. W dzie-
łach literatury starożytnej takie przenośne określenia rozległości mocy władcy 
rzymskiego są stosowane w różnych kontekstach, a analiza szczegółowa tych 
rozbudowanych fraz pozwoliłaby na pełniejsze określenie problemu. Zacy-
tujmy najbardziej sugestywne myśli. W Historia Augusta pojawia się zapo-
wiedź-marzenie o cesarzu, „qui det iudices Parthis ac Persis, qui Francos et 
Alamannos sub Romanis legibus habeat, qui per omnem Africam barbarum 
non relinquat, qui Taprobanis praesidem inponat, qui ad Iuvernam insulam 
proconsulem mittat, qui Sarmatis omnibus iudicet, qui terram omnem, qua 
Oceano ambitur, captis omnibus gentibus, suam faciat […]”123. W tym przy-
padku dobrodziejstwa cywilizacji rzymskiej — dzięki działaniom owego 
pana świata — rozciągnięte byłyby, gdyby owo marzenie się spełniło, także 
poza świat rzymski, a jego władza sięgnęłaby krańców znanej ziemi124. Inni 
starożytni dawali wyraz przekonaniu, że splendor władcy i jego świetność 
zależą od rozmiarów sceny, na której realizuje on swą aktywność; im owa 
scena okazalsza, tym większą glorią jest on otoczony; umiejscowienie jego 
czynów i ich skutków w theatrum mundi zapewnia przeto chwałę maksy-
malną. Najpiękniej wyraża to Strabon z Amazei. Pisze, że miejscem czynów 
jest zarówno morze, jak i ziemia, ekumena, lecz to od małości bądź wielko-
ści samego człowieka zależy, czy są to czyny małe, czy wielkie; wszelako 
miejscem dzieł największych jest cała ziemia zamieszkała, a jeśli tak, to — 
już w uzupełnieniu tej myśli — byłby je realizował prawdziwie wielki bo-
hater125. Słowem, pozostając w sferze czystej symboliki: wielkość absolut-
ną władcy rzymskiemu nadaje przeniesienie wymiaru jego działań na całą 

 123 HA Tac. 15, 2—4. Por. RÖSGER 1983, s. 270; PASCHOUD 1996b, s. 305—308. Podobnie idea 
władzy cesarskiej „bez granic” w HA Pr. 20, 4—6: „[…] nonne omnes barbaras gentes subiece-
rat pedibus <penitus>que totum mundum fecerat iam Romanum? »Brevi, inquit, milites neces-
sarios non habebimus.« Quid est aliud dicere: Romanus iam miles erit nullus? Ubique regnabit, 
omnia possidebit mox secura res p., orbis terrarum non arma fabricabitur, non annonam prae-
bebit, boves habebuntur aratro, equus nascetur ad pacem, nulla erunt bella, nulla captivitas, 
ubique pax, ubique Romanae leges, ubique iudices nostri”. Por. PASCHOUD 2001b, s. 146—150.
 124 Taprobane to kres świata, np. PLIN., nat. VI 81—83, przed Aleksandrem Macedońskim jej 
mieszkańcy zwani byli: Antichthones; por. np. SOL. 53, 1. Na północy natomiast symboliczny 
drugi kraniec zamieszkałej ziemi wyznaczała Thule/Thyle ultima, np. VERG., georg. I 30; PLIN., 
nat. IV 104; ISID., orig. XIV 6, 4; por. też SEN., Med. 377—378. Z kolei temat podboju wyspy Hi-
bernia zob. np. Paneg.Lat. VI (7) 7, 2. O wychodzeniu na — i poza — krańce świata rzymskiego 
np. HOR., carm. I 35, 29—40; VERG., ecl. 1, 64—66; szerzej o tym, co mu obce: ROMM 1992, s. 129—
171. O Thule i Taprobane zob. też AUJAC 1989, s. 181—190; GAMBIN 1989, s. 191—200.
 125 STRABO I 1, 16. Por. PLIN., paneg. 14, 1: „[…] cum orbem terrarum non pedibus magis, quam 
laudibus peragrares, apud eos semper maior et clarior quibus postea contigisses?”.
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propagandowe można zaznaczać, sygnalizując, zgodnie z rzymskim, impe-
rialnym punktem widzenia, równoważność świata ze światem rzymskim, 
i to nawet wbrew obiektywnej rzeczywistości politycznej. Takie pojmowa-
nie rozległości władztwa rzymskiego cesarza, to znaczy w kategoriach szer-
szych, symbolicznych, nie było zastrzeżone tylko dla przekazów literackich. 
A. Mastino bowiem dopuszcza podobne rozumienie pojęć orbis i genus hu-
manum w treściach inskrypcji z końca III i początku IV stulecia; w niektó-
rych z nich zyskały one określenia sugerujące, że osoba, do której napisy 
się odnoszą, sprawuje władzę nie tylko nad Rzymianami, ale i nad barba-
rzyńcami, nad wszystkimi mieszkańcami całej ekumeny. Epitety, którymi 
się w owych nieoficjalnych napisach posłużono: pacatores orbis, gentium, na-
tionumque omnium oraz propagator totius generis humani nominisque Romani, 
świadczą o ugruntowaniu mitu pojmowania władcy rzymskiego jako pana 
świata126. Owe określenia totus, omnes rozszerzają i dodatkowo wzmacniają 
wrażenie powszechnej władzy „światowej”. 

Możliwe jest więc również, że pojęcie orbis użyte w legendach monetar-
nych odnosi się do jakości terytorialnej szerszej niż państwo rzymskie, a ob-
szar poddany jego zwierzchnictwu — do jakości bliżej nieokreślonej; w na-
szym znaczeniu: cały świat. W rozpoznaniu tego piętrowego układu znaczeń 
terminu orbis w mennictwie, jedynym dostępnym bezpośrednio śladem — 
wobec lapidarnego charakteru formuł legend — jest ikonografia monet, tych, 
które cechują się oryginalnością i nowatorstwem na tle innych rozwiązań, 
i jej semantyczne powiązanie z napisem. Tych nowych możliwości inter-
pretacji dostarczają niektóre emisje monetarne, pochodzące z ostatnich lat 
kryzysu III wieku, w których ikonografii zamieszczone są sylwetki obcych, 
barbarzyńców. Taki element ubarwia monety z grupy orbis kilku władców: 
Aureliana, Probusa, Wiktoryna oraz Numeriana, ale nie zawsze jego obec-
ność naprowadza na takie szersze interpretacje. Ponadto jego znaczenie trze-
ba ujmować w szerszym kontekście ideologii władzy cesarskiej danego cza-
su oraz propagandy imperialnej konkretnego cesarza.

Na monetach pierwszego z nich, Aureliana, temat restitutor orbis ilustru-
je — poza postaciami władcy i Orbis — sylwetka klęczącego oranta127. To re-
prezentant świata barbarzyńców, już niejako spacyfikowany, zdawać więc by 
się mogło, że cesarz jest w propagandzie przedstawiany w roli odnowiciela 
całego świata. Splendor zwycięzcy nad całym światem nadaje Aurelianowi 
jego biograf w zbiorze Historia Augusta. W barwnym opisie tryumfu Aureliana 
wzmiankuje prowadzenie w pochodzie jeńców z różnych krain i ludów, capti-
vos gentium barbararum. Kroczyli: „Blemmyes, Exomitae, Arabes Eudaemones, 

 126 Zob. w odniesieniu do Karusa i Karynusa: AE 1923, 16; do L. Domicjusza Aleksandra: 
CIL 08.7004, por. 19419 = ILS 674. Por. MASTINO 1986, s. 126.
 127 RIC 5/1, Aurel., nr 349; GÖBL 1993, nr 337. Także RIC 5/1, Aurel., nr 368—369, ale por. 
GÖBL 1993, nr 342, 347; ESTIOT 2004, Aurel., nr 1231—1236.
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Indi, Bactrani, Hiberi, Saraceni, Persae cum suis quique muneribus, Gothi, 
Halani, Roxolani, Sarmatae, Franci, Suevi, Vandali, Germani, religatis mani-
bus, captivi utpote. Praecesserunt inter hos etiam Palmyreni qui superfuerant, 
principes civitatis et Aegyptii ob rebellionem”; prowadzono zwierzęta z róż-
nych stron świata: „Praecesserunt elephanti viginti, ferae mansuetae Liby-
cae, Palaestinae diversae ducentae”128. Ów późny przekaz literacki podkreśla 
wyższość i dominację Rzymu nad obcymi ludami, ale przecież — jak wyka-
zują badacze — ma on charakter w dużej mierze fikcyjny i nieautentyczny129. 
Jest subiektywną wizją rządów Aureliana i taką oceną cesarza dokonaną 
przez autora owego zbioru. Wydaje się wszelako, że orbis w propagandzie 
Aurelianowej oznaczał tyle, co orbis Romanus. Na monetach imperialnych 
odniesienia do orbis zaczęto umieszczać po pokonaniu Zenobii i Waballata, 
władców Palmyry, który to sukces pozwolił cesarzowi odzyskać zwierzch-
ność nad wschodnimi prowincjami państwa rzymskiego. Orbis zatem określa 
w tym przypadku to, co rzymskie. Aurelian ponadto w dokumentacji epigra-
ficznej występuje jako restitutor totius orbis sui130. Formuła ta brzmi tym cie-
kawiej, że wiąże się z władcą, który zdecydował się ostatecznie wycofać siły 
rzymskie z Dacji zadunajskiej, skracając granice Imperium Romanum, a tak-
że wzniósł mury wokół Rzymu (il. 29), co było przedsięwzięciem o zdecydo-
wanie defensywnym wymiarze131. Przywrócił on jedność i spoistość państwu 
rzymskiemu, troszczył się o jego bezpieczeństwo. W tych nowych, okrojo-
nych granicach trwał nieustannie świat rzymski. To ograniczone identyfi-
kowanie orbis ze światem rzymskim wydaje się potwierdzać również treść 
denarów Wiktoryna. Władca — występujący zbrojnie przeciw wrogom — 
staje się defensor orbis132. Jest obrońcą świata, któremu owi barbarzyńcy gro-
żą, czyli świata rzymskiego.

 128 HA A 33, 4—5; zob. też HA A 34, 1.
 129 Elementy ceremonii tryumfu budujące wizję rządów nad światem wskazują: DAUGE 1981, 
s. 354; PASCHOUD 1996a, s. 160—169, zwłaszcza s. 164. Opis komentują, zwracając uwagę na fik-
cyjny charakter tekstu HA, MERTEN 1968, s. 101—140; ZECCHINI 1998, s. 349—358; BALBUZA 2005, 
s. 149—154; KOTULA 2006, s. 125—130; SUSKI 2008b, s. 182—192. Por. SAUNDERS 1992, s. 260—261.
 130 CIL 11.1214. Zob. epitet conservator patriae: CIL 03.12333, por. 13714 = ILS 8945; 13715.
 131 Por. MOLIN 1999, s. 349: August wzorem Aureliana, natomiast opuszczenie Dacji to nie-
jako powrót do granic naturalnych. Opis murów: HOMO 1904, s. 214—306; CASSANELLI, DELFINI, 
FONTI 1974, s. 34—40; SADURSKA 1980, s. 299—301; QUERCIOLI 1993, s. 93—126. Kontrola nad Da-
cją została utracona za Galliena, ale ostateczną decyzję o ustąpieniu podjął Aurelian — FEST. 
VIII 2; HA A 39, 7; EUTR. IX 15, 1. Odpowiedzialność na Galliena zrzucają AUR. VICT., Caes. 33, 
3; OROS., hist. VII 22, 7; por. EUTR. IX 8, 2; IORD., Rom. 217. Zob. szerzej: VULPE 1973a, s. 41—51; 
DAICOVICIU 1977, s. 649—660; CIZEK 1986, s. 147—158; SAUNDERS 1992, s. 199—204; KOTULA 2006, 
s. 68—69; SUSKI 2008b, s. 209—218; o organizacji dwóch Dacji za rządów Aureliana: VULIĆ 1923, 
s. 253—260.
 132 SCHULTE, Vict., nr 54—55, przypis s. 145; RIC 5/2, Vict., nr 90; HCC 4, Vict., nr 25. Analo-
giczny zapis w późniejszej inskrypcji dedykowanej Licyniuszowi — AE 1975, 881: defensor totius 
orbis, a przede wszystkim pewne podobieństwo napisu dotyczącego Galliena — CIL 06.31378a 
= ILS 549: universum orbem suum defendit ac protegit, też sugerują takie pojmowanie orbis.
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na rewersach aureusów cesarza Probusa. Ów pacator orbis stoi obok czterech 
barbarzyńców133. Ich maleńkie w stosunku do imperatora sylwetki oraz ich 
gesty wyrażające uznanie dla Rzymianina — klęczą oni lub wyciągają ku 
niemu ręce — świadczą najprawdopodobniej, że w intencji propagandowe-
go przekazu jest on tym, którego władztwo rozciąga się na cały świat i któ-
ry światu — nie tylko rzymskiemu, ale także barbarzyńskiemu — daje po-
kój. Jest to powtórzenie, a nawet rozszerzenie w języku numizmatyki tej idei, 
którą odnośnie do Probusa antyczny autor zawarł w słowach: „[…] orbem 
terrarum pacatissimum gubernavit”, oraz: „[…] cuius imperio oriens, occi-
dens, meridies, septentrio omnesque orbis partes in totam securitatem reda-
ctae sunt”134. W wyobrażeniu na złotych monetach Probusa dwie metafory: 
słowa i obrazu, współgrają w tworzeniu takiej samej znaczeniowej konstruk-
cji, która ma umiejscowienie nie w rzeczywistości, lecz w sferze wyłącznie 
symboliczno-ideologicznej. W podobnym klimacie ideologicznym powstały 
monety Numeriana, aczkolwiek jego rządy różniły się od panowania Pro-
busa. Wyobrażenia na antoninianach, wybitych w mennicy rzymskiej, któ-
re lansują temat undique victores, ukazują podobny moment przekroczenia 
przez cesarza granic świata rzymskiego i osiągnięcie władztwa terytorialnie 
szerszego niźli zasięg zwierzchności państwa rzymskiego. Tu imperator rów-
nież stoi, górując nad jeńcami barbarzyńcami; owi pokonani barbarzyńcy, 
„ze wszystkich stron”, unaoczniają w sposób najprostszy „bezkresne” roz-
miary potęgi Imperium Romanum i jego przywódcy135. Jest to efekt wznie-
sienia się do takiego pułapu tego wątku ideologii władzy cesarskiej, który 
określał władcę jako pana świata. Co prawda, pewien dysonans w propa-
gandzie Numeriana wprowadza — zdaje się — treść jego antoninianów, na 
których pacator orbis atakuje włócznią barbarzyńskiego wroga136, czyli chro-
ni swój rzymski świat przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony ob-
cych. Rozdźwięk ów daje się usprawiedliwić jedynie argumentem, że ba-
dane wyobrażenia niosą z sobą dwa różne poziomy semantyczne. Można 
mówić niejako o dwóch płaszczyznach, w których realizują się działania ce-
sarza. Odbywają się one zarówno w płaszczyźnie realnej, wtedy dotyczą or-
bis Romanus, jak i symbolicznej, a wtedy władztwo cesarza rozciąga się na 
cały świat. W tej drugiej sytuacji orbis cechuje się oderwaniem od rzeczywi-
stej przestrzeni, pozostaje wyłącznie symbolem i odnosi się do pewnego sy-
stemu wartości, określającego metaforycznie pojmowaną wielkość cesarza 
rzymskiego jako pana świata. Ta wartość abstrakcyjna funkcjonuje równo-

 133 RIC 5/2, Pr., nr 136, 591.
 134 HA Tac. 16, 6; HA Pr. 1, 3.
 135 RIC 5/2, Num., nr 422—423; por. CALÓ LEVI 1952, s. 45; GRICOURT 2000, s. 35—37. Podobny 
będzie sens napisów na monetach Konstantyna Wielkiego, który nazwany został victor omnium 
gentium — ALFÖLDI 1963, nr 652—661, oraz monet Konstantyna Wielkiego, Konstantyna II, Licy-
niusza, Kryspusa, Maksymina Daji, głoszących ideę ubique victores — ALFÖLDI 1963, nr 512—525.
 136 RIC 5/2, Num., nr 390.
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legle obok podstawowego, ograniczonego sensu terminu orbis, konkretyzu-
jącego się w świecie rzymskim. We wskazanych wypadkach monet Probu-
sa i Numeriana regułą jest czas ich powstania, zamykający się w ostatnich 
pięciu latach kryzysu III wieku. Oczywiście, znaczenia terytorialne i abstrak-
cyjne pojęcia orbis przenikały się zawsze w mniejszym bądź większym stop-
niu, zawsze też nasycone były treścią czerpaną jednocześnie z ówczesnych 
realiów i ze sfery symboliki. Dlatego przypuszczać można, że również inne 
wyobrażenia namonetne taki podtekst znaczeniowy zawierały, i założyć, że 
na ów sens podstawowy pojęcia orbis używanego w propagandzie imperial-
nej nakładało się jego traktowanie jako jakości symbolicznej. Obie te inter-
pretacje — węższa i szersza — wydają się równoprawne. Wydaje się rów-
nież, że druga z nich właśnie w drugiej połowie okresu kryzysu III wieku 
staje się bardziej klarowna niż kiedykolwiek wcześniej.

Pozytywną weryfikację pomysłu akcentowania w owej niejednoznacz-
ności pojęcia orbis jego abstrakcyjnego, czyli szerszego, wymiaru może przy-
nieść wkomponowanie idei rzymskiego władztwa nad światem lansowanej 
w mennictwie w tendencje ideologiczne III wieku, na których wyrastała po-
zycja władców suwerenów lub pretendentów do purpury, te mianowicie, 
które obejmowały zbliżenie, a także upodobnienie cesarzy rzymskich do bo-
gów. Analizowane wnikliwie przez R. Turcana, ujęte w syntetycznej formie 
przez J.-P. Martina, różne formy tej asymilacji wiodły do wywyższenia ce-
sarza ponad śmiertelników i przydania mu — na wzór i podobieństwo bo-
gów — znamion rządcy świata137. W epoce Antoninów pomysły takie dopie-
ro kiełkowały, aczkolwiek w ideologii władzy Trajana, Hadriana, Antonina 
Piusa, Kommodusa, także Lucjusza Werusa odnaleźć można ślady nawiązań 
do uniwersalizmu dionizyjskiego, odzwierciedlone w imieniu νέος Διόνυσος138, 
albo uniwersalizmu solarnego, przejawiające się w nazwaniu władcy νέος 
‘Ήλιος139. Również promowanie Herkulesa, narastające w okresie rządów 
ostatniego z Antoninów, wiodące u schyłku jego rządów aż do identyfiko-
wania cesarza z ubóstwionym herosem140, stwarzało Kommodusowi okazję 

 137 TURCAN 1978, s. 1022—1056; MARTIN 1998, s. 45—78. Por. ENßLIN 1943, s. 21—51; NOCK 1947, 
s. 102—108; CERFAUX, TONDRIAU 1957, s. 367—377; ALFÖLDI 1980b, s. 210—213.
 138 Zob. w odniesieniu do Trajana — SEG 07.825; CIG 03.6785 = IGRR 01.20; por. TAEGER 1960, 
s. 369; JEANMAIRE 1991, s. 415—416, 427; Hadriana — HA H 13, 1; CIL 12.3232 = CIG 03.6785 
= IGRR 01.17 = ILS 5082; CIG 02.3455; IGRR 03.209 = 1464 = AE 1926, 73 = SEG 06.59; IGRR 
03.210 = SEG 06.58; SEG 15.530; por. BEAUJEU 1955, s. 172, 249; GUARDUCCI 1965, s. 218; KNEISSL 
1969, s. 95; MASTINO 1986, s. 80—81; Antonina Piusa — CIG 01.349 = IGRR 03.22; CIG 06.6829 
= IGRR 04.468; Lucjusza Werusa — IGRR 04.1374 = AE 1911, 141; Kommodusa — SEG 04.522 
= AE 1928, 96. O miejscu Antonina Piusa i jego roli w świecie, ujmowanych na kształt miejsca 
i roli Zeusa por.: QUET 2001, s. 199—209.
 139 Zob. np. w odniesieniu do Hadriana: IGRR 04.1551. 
 140 Literatura na ten temat jest obfita, np. AYMARD 1936, s. 350—364; BABELON 1953, s. 23—
36; BEAUJEU 1955, s. 400—409; JACZYNOWSKA 1981, s. 638—640; PALAGIA 1986, s. 146—149; DAREG-
GI 2002, s. 171—186; HEKSTER 2002, s. 117—129; ślady w tytulaturze: KNEISSL 1969, s. 118—119.
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… do manifestowania rozległości władzy „bez granic”141. W epoce kryzysu III 

wieku owa asymilacja cesarza z bogami osiągnęła inne, wyższe stadium roz-
woju. Obecne są w ówczesnej propagandzie wszystkie wcześniejsze sposoby 
ekspresji nadnaturalnych koneksji władcy rzymskiego, a przybywa również 
nowych. Wszystko, co dotyczy cesarza, staje się wielkie i wieczne. Zysku-
je on epitety: perpetuus, aeternus142, często dotyczące go określenia otrzymują 
formę superlativu, staje się on więc: clementissimus, providentissimus, felicis-
simus, fortissimus, victoriosissimus, indulgentissimus, invictissimus, on sam jest 
super omnes (retro) principes143. Cesarz nosi te same epitety, które przynależa-
ły bogom. Jest on zatem na przykład pacator orbis, jak Jowisz, Herkules lub 
Sol, oraz rector orbis, jak Jowisz. W sztuce portretowej odnaleźć można śla-
dy boskiej apoteozy postaci cesarza, również w przedstawieniach monetar-
nych niekiedy nie odróżnia się on od bóstwa, nosząc boskie atrybuty, lub też 
swą sylwetką — o czym już wspomniałam — przywodząc na myśl boga144. 
Asymilacja ta jest tak silna, że wypadałoby niekiedy zapytać, czy w ikono-
grafii monetarnej sportretowany jest jeszcze człowiek, czy już istota ludzki 
wymiar przekraczająca. Częściej też niż uprzednio demonstruje się w pro-
pagandzie motyw boskiej inwestytury, która wiązana jest z Jowiszem lub 
Sol Invictus. Od nich, jak pokazują wyobrażenia monetarne, otrzymują glob 
władcy rzymscy, wśród nich są Gordian III, Gallien, Aurelian, Tacyt, Pro-
bus, Karus, Karynus, Numerian. Wielkie możliwości rozszerzenia symbo-
licznego władzy cesarza i wzmocnienia jej podstaw dawały w owym czasie 
wątki obudowywane wokół boga solarnego Sol, szczególnie te ujęcia, od-
zwierciedlone w propagandzie monetarnej, w których traktowano go jako 
comes cesarza145. Takie miano zyskuje Sol na antoninianach Galliena, typu 
SOLI COM(i)TI AVG(usti), wyemitowanych w Rzymie i Siscii146. Kontynuo-
wał tę praktykę Probus w swym mennictwie. Popiersie Słońca Niezwycię-

 141 Por. w tym kontekście uwagi na temat Hercules-imitation — MORGAN 1980, s. 144—146. Zob. 
MASTINO 1986, s. 85—86. Także Herkules był określany mianem pacator orbis — SEN., Her.O. 1989—
1990: „Sed tu, domitor magne ferarum orbisque simul pacator, ades”; por. FEARS 1981a, s. 94. 
O wyobrażeniu Kommodusa/Herkulesa noszącego glob zob. SCHLACHTER 1927, s. 75 i pl. 2, nr 57.
 142 Por. DAGUET 1992, s. 173—186; DI VITA-EVRARD 1992, s. 225—247.
 143 Por. HERZOG-HAUSER 1924, kol. 846—850; SCHEITHAUER 1988, s. 155—177; TURCAN 1978, 
s. 1051—1054.
 144 Por. DE BLOIS 1976, s. 148—159; TURCAN 1978, s. 1036—1049; odzwierciedlenie w mennic-
twie: NONY 1978, s. 308—310, szerzej w sztuce: L’ORANGE 1947, s. 54—90; IDEM 1953, s. 28—36, 
139—170.
 145 Awans Sol postępował stopniowo w III w. W 1. połowie III w. jako νέοι ‘Ήλιοι wystąpili 
Gordian III: SEG 04.523; AE 1972, 594; Filip junior: IGRR 01.1480 = AE 1907, 45. Inicjatywy pa-
nujących, odzwierciedlone najlepiej w mennictwie, wiązane są natomiast z okresem, który in-
augurowały rządy Galliena. Zob. np. HALSBERGHE 1972, s. 135—162; IDEM 1984, s. 2181—2201; 
CHIRON-MROZOWSKA 1992, s. 1—26; MARTIN 2000, s. 297—307; BERRENS 2004; także zwłaszcza o re-
formach Aureliana, które promowały Deus Sol Invictus, np. KACZANOWICZ 1992, s. 119—123; KO-
TULA 1995b, s. 153—155; WATSON 1999, s. 188—198, 201—202; DI DARIO 2002, s. 62—105; CIZEK 
2006, s. 108—113.
 146 RIC 5/1, Gall. SR, nr 283, 583. W ikonografii Pegaz.
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żonego albo wyobrażenie Sol w kwadrydze na jego aureusach, antoninia-
nach i brązowych medalionach z Rzymu oraz z Serdiki, skomentowane są 
napisami, w których bóg określony jest mianem comes Augusti147. Również na 
awersach antoninianów Probusa, z mennicy w Serdice, portret cesarza i wi-
zerunek boga znajdą się obok legendy SOL COMES PROBI AVG(usti)148. Kro-
kiem naprzód będzie nazwanie się przez Aureliana deus et dominus natus, co 
poświadczają awersy antoninianów wyemitowanych w Serdice149. Na tytuł 
podobny natrafiamy też w mennictwie Probusa. Na awersach antoninianów 
z Serdiki umieszczono napisy IMP(eratori) DEO ET DOMINO PROBO AVG(usti) 
oraz DEO ET DOMINO PROBO INVICTO AVG(usti), w połączeniu z wizerun-
kiem cesarza w corona radiata150. Podjęto ten wątek także w mennictwie Ka-
rusa: legenda na awersach jego antoninianów z Siscii przybrała formę DEO 
ET DOMINO CARO (INVICTI) AVG(usti)151. Niektóre z tych monet Karusa, 
typu FELICITAS REIPVBLICAE, pokazywały w ikonografii na awersach cesa-
rza i boga Sol naprzeciw siebie, co podkreślało ich przynależność do jednej 
sfery i współpracę dwóch niejako równorzędnych sił w zaprowadzaniu tejże 
felicitas. W owym pejzażu, któremu kolorytu przydawały epitety i różnorod-
ne sposoby portretowania cesarzy, w mennictwie III wieku wiele elementów 
koegzystowało, nie wykluczając się wzajemnie. Wespół tworzyły one wokół 
cesarza rzymskiego miraż boskości jego osoby i władzy; przy czym nie cho-
dzi w tym wypadku o sferę dogmatu152, lecz jedynie o sublimację żyjącego 
władcy w sferę boską będącą jednym z przejawów i efektów przekształca-

 147 RIC 5/2, Pr., nr 138, 209, 829; GNECCHI 2, Pr., nr 41; PINK 1955, nr 34.
 148 RIC 5/2, Pr., nr 835.
 149 RIC 5/1, Aurel., nr 305—306; GÖBL 1993, nr 260—261. Por. CIL 02.3832; CIL 08.4877 = ILS 
585: cesarz jako deus.
 150 RIC 5/2, Pr., nr 841, 885. Por. AE 1903, 243; KACZANOWICZ 1990, s. 105—106; IDEM 1997, 
s. 84. Corona radiata jako symbol bóstwa solarnego oraz atrybut cesarzy — BASTIEN 1992, s. 103—
116; RATTI 2000, s. 176—177. 
 151 RIC 5/2, Car., nr 96, 99—100. Por. MELONI 1948, s. 105; GRICOURT 2000, s. 46—47.
 152 Przyjdzie powątpiewać, jakoby akt wyniesienia Aureliana, odzwierciedlony w treści anto-
ninianów z Serdiki, oznaczał w sensie dosłownym uznanie cesarza za boga, chociaż W. SESTON 
(1946, s. 212) twierdzi, iż monety te wybijane z pewnością za wiedzą cesarza dowodzą, że nie 
można przeczyć, że identyfikował się z Sol. W. KUBITSCHEK (1915, s. 170—175) i F. TAEGER (1960, 
s. 447) wyrazili opinię, że zapewne Aurelian nie uważał się za boga, nie było też jego celem 
rozszerzenie kultu poza jedną wybraną przez siebie prowincję. T. KOTULA (2006, s. 131—133) 
wysuwa hipotezę, że była to akcja propagandowa, zmierzająca — w obliczu przygotowywa-
nej wojny z Persją — do wyniesienia osoby cesarza na „jednakowy poziom sakralnej wyniosło-
ści”, taki, jaki był właściwy królowi perskiemu; obserwuje „wyjątkowy paralelizm monarsze-
go formularza”, podobny bowiem zwrot występował w tytulaturze władcy perskiego — zob. 
RGDS, w. 1—2 (s. 46—47). W. KACZANOWICZ (1990, s. 87—88; IDEM 2001, s. 41—44) ocenia treść 
monet jako przejaw bardzo ostrożnej próby stworzenia charyzmatu rzymskiego władcy, pod-
jętej w peryferyjnej mennicy, leżącej na pograniczu dwóch światów: wschodniego despotyzmu 
i norm rzymskich zachodnich. S. ESTIOT (2004, s. 102) zaleca ostrożność, znane są tylko 3 eg-
zemplarze monet, toteż nie należy przeceniać ich znaczenia. E. CIZEK (2006, s. 111, przypis 21) 
dopuszcza i taką ewentualność, że są to monety pośmiertne. Por. też np. HOMO 1904, s. 191—
193; SOTGIU 1975a, s. 1043—1044; TURCAN 1978, s. 1032—1033; SUSKI 2008b, s. 254—259.
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… nia Pryncypatu w Dominat. Tym tłumaczyć można, że na przykład Gallien, 

ten sam, który po 260 roku traci zwierzchność nad niemal połową państwa 
rzymskiego, jednocześnie partycypuje w zyskach czerpanych z nieustanne-
go zwycięstwa, z owej victoria aeterna (fot. 16)153, i pozostaje w propagandzie 
panem świata. Tradycja starożytna wspomina nie tylko, że: „Radiatus saepe 
processit”, ale też przypisuje mu zamysł budowy olbrzymiej statui wyobra-
żającej go w kwadrydze Solis habitu154. Władzy tego, który był deo simillimus, 
nie mogły ograniczać bariery realne w świecie rzeczywistym.

Odniesienia do orbis (terrarum) oraz genus humanum są liczne w mennic-
twie imperialnym powstałym w obu omawianych epokach. Na tę ogólną opi-
nię wpływa jednak mocno ugruntowana ich obecność w mennictwie władców 
okresu kryzysu III wieku, kiedy mnożyły się różnorodne takie wyobrażenia; 
w porównaniu obu epok zauważa się wszak ich rzadkość w mennictwie An-
toninów (por. tab. 12). Ale idea rzymskiego władztwa, budowana na odwo-
łaniach do pojęć orbis (terrarum) oraz genus humanum, chociaż zawiera istot-
ne wątki, jest raczej ogólna i uboga w treść, nawet w tej drugiej epoce.

Tabela 12
Orbis (terrarum) i genus humanum w mennictwie złotego wieku Antoninów 

i doby kryzysu III wieku — tematy legend monetarnych

Złoty wiek Antoninów Kryzys III wieku

96—117 117—161 161—192 235—249 249—268/269 268—284

salus generis 
humani

locupletator or bis 
terrarum

restitutor orbis ter-
rarum

salus generis 
humani

securitas or-
bis

securitas orbis
spes felicitatis 

orbis

conservator orbis
pacator orbis
rector orbis
restitutor generis 

humani
restitutor orbis
securitas orbis
vota orbis

defensor orbis
gloria orbis
pacator orbis
restitutor orbis
restitutor saeculi 

vota decenna-
lia*

securitas orbis
vota orbis

* Orbis występuje w ikonografii.

O częstotliwości różnych wątków, które w legendach monetarnych sta-
nowią nawiązanie wprost do idei władztwa światowego, stwierdzić trzeba, 
że są napisy wprowadzane epizodycznie, czyli w mennictwie bardzo wąskiej 
grupy władców. Taki ograniczony był zakres obecności haseł: salus generis 
humani, restitutor generis humani, vota orbis; nie ma w tym przypadku legend 

 153 RIC 5/2, Gall. SR, nr 297, 586; GÖBL 2000, nr 952.
 154 HA Gall. 16, 4; 18, 2—4.
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wspólnych dla mennictwa Antoninów i władców III wieku. Do epizodycz-
nie występujących wątków należą również idee: locupletator orbis terrarum, 
conservator orbis, defensor orbis, spes felicitatis orbis, gloria orbis. Każda z nich 
pojawia się w mennictwie jednego zaledwie władcy. Również pojęcie genus 
humanum ma w obydwu epokach taki właśnie marginalny charakter. Nato-
miast formuła orbis (terrarum) związana z różnymi innymi pojęciami zysku-
je, zwłaszcza w drugim okresie, wzrastającą w czasie rangę i zajmuje bardzo 
istotne miejsce w propagandzie imperialnej, o czym świadczy częstość jej wy-
stępowania, i to z rozmaitymi uzupełnieniami, w mennictwie wielu władców.

Różnice między skalą a jakością bezpośrednich odwołań do władztwa 
nad światem w mennictwie cesarskim w wieku Antoninów i w latach kry-
zysu III wieku są bardzo duże (por. tab. 10 i 12). Ogólnie w obu epokach 
odnotowujemy dwanaście różnych sloganów monetarnych, podejmujących 
interesujący nas tu wątek: conservator orbis, locupletator orbis terrarum, paca-
tor orbis, rector orbis, restitutor generis humani, restitutor orbis (terrarum), salus 
generis humani, securitas orbis, spes felicitatis orbis, vota orbis, defensor orbis, glo-
ria orbis. W epoce drugiej, w porównaniu z epoką pierwszą, odwołania te 
są częstsze i liczniejsze. Za Antoninów nawiązania są zaledwie epizodycz-
ne, ograniczone do trzech przypadków, a różnorodność haseł sprowadza się 
do czterech tematów. Serie monet je podejmujących powstawały w długim 
przedziale czasowym. W efekcie dla owej epoki uzyskujemy bardzo rozmy-
ty zapis władztwa rzymskiego nad światem, definiowanego za pomocą ter-
minów orbis (terrarum) i genus humanum. Inaczej w epoce drugiej. W odróż-
nieniu bowiem od wieku Antoninów pięćdziesięciolecie kryzysu III stulecia 
cechuje nie tyle przypadkowość, ile stale wzrastająca w miarę upływu cza-
su ważność tej idei w propagandzie cesarskiej. W sumie odwołania takie — 
w postaci aż dziesięciu haseł — znalazły się wówczas na monetach imperial-
nych powstałych w imieniu trzynastu władców i dwóch cesarzowych. Nie 
ma ich jednak w ogóle w mennictwie imperialnym pierwszych lat kryzysu. 
Pierwsze takie nawiązania odnotowujemy dopiero w połowie lat czterdzie-
stych, od lat pięćdziesiątych-sześćdziesiątych stają się niemal powszechne 
w propagandzie namonetnej. Genezę tych różnic „ilościowych” można wy-
jaśnić, korzystając z trafnych sugestii N. Méthy, dotyczących przyczyn za-
mieszczania odwołań do orbis i genus humanum na monetach Wczesnego Ce-
sarstwa. Pierwsze wzmianki, te jeszcze z czasów Galby i Ottona, mają funkcję 
polemiczną, pojawiają się w czasie walki o władzę, natomiast zanikają, gdy 
następuje umocnienie władzy dynastii Flawiuszy, a potem Antoninów; od-
żyją w końcu II wieku, w początkowych latach kryzysu Cesarstwa. Badacz-
ka widzi w nich rodzaj „licytacji” politycznej i twierdzi dalej, że było to za-
manifestowanie wobec przeciwników politycznych posiadanej pozycji albo 
przynajmniej aspiracji do władzy155. Jest to więc pierwsza przyczyna, z któ-

 155 MÉTHY 1997, s. 352 i 357. Także K. ILSKI (2001, s. 151) pisze, że epitetami z wplecionym ter-
minem orbis szermowano chętnie „w momentach szczególnego zagrożenia” zewnętrznego, da-
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nictwie cesarskim, powstałym w złotym wieku Antoninów w czasie pokoju 
rzymskiego, mimo zróżnicowania świata rzymskiego i podbojów, w latach 
rządów ustabilizowanych i spokojnych pod względem „transmisji” władzy 
princepsa, oraz nasilenie ich obecności w mennictwie okresów zaostrzonej ry-
walizacji pretendentów do władzy imperialnej, jak niegdyś w okresie wojny 
domowej lat 68—69, ale przede wszystkim w pięćdziesięcioleciu 235—284.

Najczęstszym wątkiem w mennictwie obu okresów jest restitutor orbis 
(terrarum) — na emisjach ośmiu władców trzeciowiecznych i jednego repre-
zentanta Antoninów; następnie pacator orbis — temat aktualny w mennic-
twie ośmiu władców z lat kryzysu III wieku; a także securitas orbis — pięciu 
emitentów w dobie kryzysu III wieku i jeden w wieku Antoninów. Tylko 
slogany securitas orbis oraz restitutor orbis (terrarum) wspólne są mennictwu 
obu epok. Temat securitas orbis pojawił się u schyłku rządów Antoninów, na 
emisjach Kommodusa. W tym przypadku owa idea ma wyraźny związek 
z samym cesarzem, jak przypuszczać można z sugerowanego kontekstu po-
wstania monet, natomiast w wieku późniejszym na monetach Filipa Araba 
i Otacylii Sewery, Galliena i Saloniny oraz Probusa związek taki nie zawsze 
jest do uchwycenia. Sądzić wszelako można, że wobec niepokojów i zawi-
rowań w państwie w III stuleciu securitas stanowiła wartość wagi nieocenio-
nej. Drugi wspólny temat restitutor orbis (terrarum) również wykazuje spore 
odmienności, jeśli chodzi o jego potraktowanie w mennictwie przedstawi-
cieli obu epok. Łączy emisje władców okresu kryzysu III wieku z monetami 
Hadriana wspólna myśl, że cesarz występuje jako dobroczyńca wobec orbis. 
Niemniej w zakresie rozwiązań ikonograficznych większość modeli trzecio-
wiecznych odbiega od prototypów Hadriana, sugerując również nie do koń-
ca identyczny z nimi sens.

W mennictwie imperialnym w obu epokach pojęcia orbis, genus huma-
num nie występują w legendach monetarnych samodzielnie, co więcej, są 
drugorzędnym elementem tych napisów. Zawsze tylko dookreślają inny ter-
min, i to jego znaczenie zyskuje wyższą rangę, a zarazem nadaje podstawo-
wy sens całej formule. Może nim być abstrakcyjna idea: salus, securitas, spes, 
pax, gloria, lub wartość związana z życiem religijnym: vota. Może też być to 
epitet określający władcę: conservator, defensor, locupletator, pacator, rector, re-
stitutor. Określenia orbis (terrarum) oraz genus humanum nadają owym war-
tościom i działalności oraz zasługom władców format przestrzenny, jako że 
rozciągają się na świat, podobnie jak na przykład termin ubique lub undique. 
Słuszną konstatację N. Méthy — która zauważyła (w odniesieniu do emisji 
władców Wczesnego Cesarstwa, a więc w interesującym nas zakresie spo-

jąc przykłady już z IV—V w. Odnośnie do wyobrażeń w mennictwie Kommodusa warto przy-
pomnieć, że np. zdaniem R. RÉMONDONA (1970), właśnie na lata osiemdziesiąte II w. przypadają 
pierwsze symptomy kryzysu. Podobnie P. PETIT (1975, s. 365—372) wskazuje, że okres pomyśl-
ności i pokoju trwał jedynie do ok. 160 r. W tym sensie koniec rządów Marka Aureliusza był 
cezurą już w opinii Herodiana (HDN. I 1, 4—6).
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strzeżenie to dotyczy emisji Trajana, Hadriana i Kommodusa), że w efekcie 
przydawkowej funkcji pojęć orbis i genus humanum zawierające je hasła mo-
netarne nie umieszczają na pierwszym miejscu świata jako takiego czy ge-
neralnie przestrzeni, ale wychwalają owych władców, wskazując ich akcje 
i dobrodziejstwa z nich wynikające156 — odnieść można do całej wzmianko-
wanej grupy emisji, także tej powstałej dla panujących lat kryzysu III wieku. 
Ale w tym wypadku, zgodnie z ogólnymi tendencjami ideologicznymi owej 
epoki, wyakcentowanie osoby cesarza jest jeszcze mocniejsze niż na emisjach 
Antoninów. Zresztą większość określeń władcy jako pana świata i jego do-
broczyńcy pochodzi z drugiej połowy okresu kryzysu III wieku, co sugeru-
je ich związek z pewnym etapem rozwoju ideologii władzy cesarza rzym-
skiego, a więc także jego tytulatury.

Różne rozłożenie akcentów w mennictwie Antoninów i władców pięć-
dziesięciolecia 235—285 poświadcza również ikonografia. Personifikacja Orbis 
— powtórzmy — rzadka na monetach imperialnych, proporcjonalnie rzecz 
ujmując, jednak częściej powielana była w wieku Antoninów niż w latach 
kryzysu III wieku. W epoce pierwszej odniesienia do orbis (terrarum) ilustro-
wano niekiedy postacią Orbis albo innych uosobionych abstrakcji, chociaż 
w ikonografii monet Hadriana podkreślono miejsce i rolę cesarza w świecie. 
Można wszak dla całego tego okresu mówić o pewnej równowadze w wyob-
rażeniach monetarnych. Inaczej jest w mennictwie epoki kryzysu III wieku. 
Personifikacja tradycyjna abstrakcji Orbis — poza emisjami z grupy restitu-
tor orbis, w których ikonografii Orbis wręcza lub pokazuje wieniec cesarzo-
wi, nagradzając go za jego dokonania — nie występuje. Adaptowane są na-
tomiast przedstawienia bóstw rzymskich, w tym Jowisza, Sol oraz bogini 
Wiktorii, ale także postać imperatora traktowana jest jako samodzielny te-
mat ikonograficzny. Akcent wyraźnie przeniesiony zostaje na osobę władcy. 
Stwierdzić więc można, i jest to uwaga wspólna dla propagandy lansowanej 
w mennictwie II i III stulecia, że i Orbis, i orbis (terrarum) oraz genus huma-
num funkcjonują jedynie w połączeniu z osobą cesarza, on je niejako wydo-
bywa do istnienia swoimi czynami, demonstrowanymi graficznie albo su-
gerowanymi jego epitetem w legendach, albo są postrzegane przez pryzmat 
związku z wartością, której egzystencja również jest łączona z osobą władcy. 
Graficzne rozmieszczenie w polu rewersu postaci kobiecej Orbis i tych, któ-
re jej towarzyszą, gradacja wielkości sylwetek, a zwłaszcza gesty protagoni-
stów pokazują podległość Orbis — przede wszystkim wobec cesarza. Cesarz, 
realizujący swe zadania czy to w sferze cywilnej, czy to w dziedzinie mili-
tarnej, występuje jako dobrodziej i zbawca wobec orbis. Ten wątek pozosta-
je wspólny propagandzie Antoninów i władców okresu kryzysu III wieku. 
W tym znaczeniu umieszczanie Orbis w wyobrażeniach namonetnych służy 
zdefiniowaniu właśnie geograficznej rozciągłości władzy cesarza albo obec-
ności w pewnym obszarze jakiejś pozytywnej idei.

 156 MÉTHY 1997, s. 344, 349—350.

22 - Vndiqve…
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ny, czy też w ogóle przestrzeni. Mieszczą się w obszernym polu znaczenio-
wym. Nie oznaczają zawsze tego samego konkretnego obszaru i terytorium 
realnego, ale nieustannie podporządkowywane względom ideologicznym, 
są kategorią polityczną lub abstrakcyjną; mogą być rozumiane zależnie od 
okoliczności jako świat rzymski bądź jako cały świat. W mennictwie impe-
rialnym doby Antoninów odnoszą się do władzy sprawowanej nad świa-
tem rzymskim. Wobec niego princepsi występują jako jego obrońcy, dobro-
czyńcy, opiekunowie czy odnowiciele. Decyzje i czyny, które przedsiębrali, 
a które przyniosły im wyróżniające ich epitety restitutor i locupletator, owo-
cują pokojem, dobrobytem, bezpieczeństwem. Dzieło cesarzy i te wartości 
dotyczą orbis Romanus, świata rzymskiego. W tym sensie orbis (terrarum) jest 
rzymski. To, co istnieje poza nim, to res nullius157. Ta myśl obecna była także 
w ideologii i w propagandzie doby kryzysu III wieku, niemniej, zwłaszcza 
w schyłkowej jego fazie, można doszukać się w pojęciu orbis w hasłach mo-
netarnych równoważnika całego świata, co argumentują względy ideologicz-
ne. Niektóre emisje ilustrowane są figurami bogów, w których naturze tkwi 
przecież predyspozycja dysponowania władzą nieograniczoną przestrzen-
nie. Także wyobrażenia, w których władca świata występuje obok postaci 
barbarzyńców, pozwalają zdynamizować interpretacje orbis w propagandzie 
monetarnej. Obrazują czytelniej niż inne przedstawienia jego znaczenie jako 
wyabstrahowanego z realnego kontekstu desygnatu rozległości władztwa, 
definiowanej „poza jakimkolwiek terytorium”. Prezentacja takiego materiału 
ikonograficznego pokazuje, że wyraz orbis miał znaczenia różnorodne, które 
mogły być rozumiane w sensie zarówno terytorialnym, społeczno-państwo-
wym, jak i w sensie abstrakcyjnym. Trudno jednak rozpoznać szczegóły za-
chodzenia na siebie tych znaczeń. Można wszak twierdzić, że w wyobraże-
niach namonetnych w wieku Antoninów oraz w dobie kryzysu III wieku 
orbis i jego pochodne określenia — to synonimicznie traktowane określe-
nia świata rzymskiego; niemniej w wieku III można mówić także o kumu-
lacji znaczeń, o realnym znaczeniu orbis i o odróżniającym się jego wymia-
rze czysto symbolicznym. Manifestowanie rozległości rządów wydawało się 
logicznym następstwem walk o purpurę cesarską i reakcją na mnogość ry-
wali oraz poczucie zagrożenia własnej pozycji politycznej, a źródłem auto-
rytetu cesarza miała być władza nad światem. Slogan rządów jednoznacz-
nych z tymi nad orbis terrarum zyskał więc sobie mocny grunt. Ten sam nurt 
ideologiczny przynosił wspomnianą możliwość nowych — szerszych — in-
terpretacji owych wyobrażeń. 

 157 Podobnie Th. MOMMSEN (1887, s. 826—827) twierdzi, że orbis terrarum jest albo rzymski, 
albo stanowi res nullius. Przesłanki jego konkluzji wszelako są inne: pojmowanie przez Rzy-
mian miejsca i roli ich sprzymierzeńców, czyli ich docenianie, zarazem niejako negatywne war-
tościowanie innych mieszkańców alter orbis.
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Te dwie linie zarysowujące się w przedstawieniach monetarnych, z któ-
rych pierwsza wspólna była mennictwu doby Antoninów i lat kryzysu III wie-
ku, druga natomiast obecna tylko w epoce drugiej, są konsekwencją i wy-
razem wspominanej już niejednokrotnie antynomii. Tej mianowicie, która 
ideałowi imperium sine fine, mającemu w założeniu także nieograniczony 
przestrzenny rozwój orbis Romanus aż do jego identyfikacji z orbis (omnium) 
terrarum, w szerokim sensie tego pojęcia, przeciwstawiała rzeczywisty stan 
rzymskiego posiadania, ograniczony do terytorium wyznaczonego zasięgiem 
linii limesu i efektywnością, czy też możnością utrzymywania w zależności 
pobliskich plemion i ludów oraz państewek przygranicznych. Oba te nur-
ty, skontaminowane z kolei z różnymi warunkami sprawowania władzy ce-
sarskiej w Imperium Romanum i skutkami tych uwarunkowań w kształcie 
propagandy imperialnej oraz z różnymi tendencjami ideologicznymi, dały 
w efekcie wzajemnych przenikań i skrzyżowań różne obrazy władcy świata 
w wyobrażeniach monetarnych. W obu epokach emisje monetarne, w których 
odnoszono się do orbis i genus humanum, są sposobem wychwalania zasług, 
cnót cesarza, są sposobem prezentacji jego programu, wyrażają jego zada-
nia polityczne i działania. Ujmując chronologicznie i sumarycznie wszystkie 
przedstawione tu monety Antoninów i władców epoki kryzysu III wieku, 
zauważyć można charakterystyczny ich rozwój. Treść merytoryczna komu-
nikatu w zasadzie pozostawała ta sama: obraz cesarza jako władcy świata. 
Ale mniej lub bardziej były rozwinięte formy tego przekazu, mniej lub bar-
dziej zindywidualizowany bądź stereotypiczny oraz mniej albo bardziej real-
ny — lub symboliczny — jego sens. Na monetach Trajana i Hadriana wymiar 
czynów cesarza, zwierzchnika świata rzymskiego, jest bardzo ograniczony, 
a wizerunek princepsa w tym aspekcie związany z konkretnymi wydarzenia-
mi, programem i działaniami władcy. Sens treści monet Kommodusa zdra-
dza już inny etap ideologii imperialnej. Pokazują one wyraźną amplifikację 
znaczenia osoby cesarza, który sytuowany jest ponad wszystkimi, stając się 
personifikacją wszystkich, można by rzec: orbis w tym rozumieniu znaczy 
cesarz. Właściwe zaś wywyższenie osoby władcy przypadnie na drugą poło-
wę III wieku, co pokazują zwłaszcza emisje monetarne Galliena, Aureliana, 
Probusa i Numeriana. Cesarz będzie swymi działaniami warunkował wszel-
kie powodzenie, ale i w ogóle istnienie świata rzymskiego. Sięgnie również 
swą władzą poza ten ograniczony świat. Będzie bowiem w ikonografii mo-
net pokazywany na wzór najwyższego bóstwa i nazwany zostanie w legen-
dzie monetarnej: rector orbis. W tym ujęciu przemiany zachodzące w zakresie 
hasłowo-rysunkowego przekazu monet z grupy orbis (terrarum) i genus hu-
manum stanowiły niezwykle plastyczny refleks ogólniejszego zjawiska ewo-
lucji władzy imperialnej i jej ideologicznych uzasadnień. 

22*
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Władztwo Rzymian nad światem zawsze było tylko i wyłącz-
nie mitem. Wypełnienie treści tego mitu, niezależnie od momen-

tu dziejów rzymskich, w jakim się uobecniał, od celu, w jakim był przywo-
ływany, od kategorii źródeł, w jakiej się odzwierciedlał, stanowić musiały: 
alegoria, przenośnia, symbol. Taki enigmatyczny kształt przyjmowało rów-
nież jego wyjaśnianie i obrazowanie w wyobrażeniach namonetnych, które 
lansowały treści propagandy imperialnej. Nie było przypadkiem propagowa-
nie w nich idei cesarza zwycięskiego i wyższości Rzymian nad barbarzyńca-
mi, rozległości rzymskiego władztwa aż po jego identyfikację z panowaniem 
nad orbis — to z tych elementów składała się omówiona wizja rzymskiego 
władztwa nad światem. Natura zjawiska propagandy numizmatycznej oraz 
specyfika jego instrumentarium powodują, że w badaniu obecności idei rzym-
skiego władztwa nad światem w propagandzie doby Antoninów i lat kry-
zysu III wieku, odzwierciedlonej w mennictwie imperialnym, należało po-
służyć się szczególną strategią metafory, by poddać opisowi i interpretacji 
to, co już z założenia było przenośnią i czego nie zwykło się komunikować 
wprost, ale za pośrednictwem metafor, i czemu ponadto nie przydawano za-
dania intencjonalnego lub spójnego zobrazowania idei światowej dominacji 
Rzymian.

Myśl o rozległym imperium światowym i o Rzymianach podporządko-
wujących swemu zwierzchnictwu inne ludy znajduje w wyobrażeniach mo-
netarnych ewokację w ikonografii i w legendach. Konieczna prostota i zwię-
złość przekazu powodują wszak pozorne ograniczenie możności rozwijania 
tej idei i pozorne zawężenie potencjalnego bogactwa jej treści. Należało więc 
wyodrębnić zespoły tematyczne przedstawień monetarnych, w których od-
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tularnym zwierzchnictwem. Każde wyobrażenie monetarne, które zostało 
wyszczególnione w opisowo-analitycznej części pracy, składa się z trzech 
warstw semantycznych, które wzajemnie się dopełniają i wyjaśniają, na róż-
nym poziomie abstrakcji lansując tytułową kwestię. Na przykład przedsta-
wienie w ikonografii postaci związanych barbarzyńców oraz jednoczesne 
głoszenie idei victoria Augusti w legendzie (wizualizacja i opis — sens ma-
nifestowany) może wywoływać także głębsze skojarzenia. Sugeruje, że bar-
barzyńcy pokonani zostali dzięki działaniom wojennym Rzymian i wsparciu 
Wiktorii (sens pierwotny — konotacje pierwotne). Wiedzie także do wniosku, 
że Rzymianie pozostają panami świata rzymskiego, ale są też przywódcami 
w całym świecie (sens ukryty — konotacje wtórne)1. Mimo tej zawiłej ścież-
ki eksploracji zagadnienia, w której tropi się „iluzję tłumaczoną przez alu-
zję”, nie można mieć żadnych wątpliwości, że propaganda imperialna, któ-
rej ślad i odwzorowanie stanowią treści emisji cesarskich, przesiąknięta była 
ideami wyższości Rzymian nad obcymi, prymatu Rzymu w świecie i rzym-
skiej władzy nad światem. Niemniej obrazy i legendy monetarne, które zo-
stały poddane badaniom, chociaż obfitują w bogactwo symbolicznych zna-
czeń, to jednak należą do lakonicznych form przekazu propagandowego. 
W konsekwencji i rezultaty w analizie osiągnięte mogą się wydawać wręcz 
„ascetyczne”, a wizja władztwa Rzymian nad światem — zaledwie „cząstko-
wa” wobec rozległych możliwości, jakich dostarczają teksty antyczne i nie-
jednokrotnie rozbudowane ich frazy, wyjaśniające dogłębnie rozmaite niu-
anse myśli o dominacji rzymskiej w świecie.

Rozważanie idei rzymskiego władztwa w świecie wymagało najpierw 
określenia jego struktury, wyłaniającej się z komentarzy hasłowo-ikonogra-
ficznych w wyobrażeniach monetarnych. Na pewno nie w pojedynczych ty-
pach, a nawet w niewielu pojedynczych seriach monet, lecz w ujęciu glo-
balnym odpowiednio dla obu epok odnajdujemy w treściach emisji jasno 
wyartykułowaną i dopełniającą się strukturę świata. Niewiele jednak ma 
ona wspólnego z pojęciami naukowo-geograficznymi. Jakkolwiek jej opis 
utrzymany jest w kategoriach geograficznych, to decydujące w jego budo-
wie okazało się kryterium ideologiczne. Oto bowiem z wyobrażeń monetar-
nych najpierw wyłania się świat podzielony na dwa wielkie, współbudujące 
go komponenty, które tworzą: Imperium Romanum oraz alter orbis. Fenomen 
propagandy cesarskiej polega na tym, że powstaje w niej opis tych struk-
tur inny w dobie Antoninów od tego, który dotyczy lat kryzysu III wieku. 
Podobne są natomiast, w uproszczeniu, sygnalizowane w wyobrażeniach mo-
netarnych relacje między nimi, chociaż i w tej sferze zaznaczają się w bliż-
szym oglądzie istotne różnice. Kwalifikacja charakteru tych kontaktów tak-
że podporządkowana została wymogom ideologii imperialnej.

 1 Sens ukryty w wyobrażeniach monetarnych wskazuje także CH. PÉREZ (1985, s. 127—129).
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Mimo wojen zdobywczych Trajana i dalekosiężnych planów rozwoju 
terytorialnego państwa rzymskiego, wytyczanych przez Marka Aureliusza, 
ale też pomimo nasilonych wojen defensywnych w latach kryzysu, a nawet 
rezygnacji z pewnych ziem — obszar rzeczywisty Cesarstwa Rzymskiego 
pozostawał w II i III wieku prawie taki sam. Przetworzony w „geograficz-
nym” ujęciu w wyobrażeniach monetarnych, traktowanych całościowo, po-
kazany jest on jako suma wielu miejsc, różne są wszelako w obu epokach jej 
składniki. W propagandzie doby Antoninów państwo rzymskie przywodzi 
na myśl mozaikę wypełnioną wieloma detalami, wskazującymi różnobarw-
ność całości. Jednolitość nadaje jej przypisanie każdemu z tych elementów 
tej samej cechy, którą stanowi udział w romanitas. Unaoczniają ten przekaz 
liczne uosobienia „prowincji” oraz ich nazwy, widniejące na monetach ce-
sarskich. Taki sposób podania informacji, a także jej treść głosiły w sposób 
najbardziej przystępny, ale też najbardziej efektowny rozległość geograficz-
ną i spójność ziem Imperium Romanum w II stuleciu. Z tej przestronności 
terytorialnej wynikała potęga państwa, która zarazem była pochodną spoi-
stości i harmonijności całej jego konstrukcji. Nad tą zunifikowaną i rozkwita-
jącą całością stoi cesarz, pokazany jako dobry rządca i czujny opiekun. Z ko-
lei w mennictwie cesarskim doby kryzysu III wieku w strukturze Cesarstwa 
Rzymskiego definiowane są przede wszystkim trzy wielkie przestrzenie, na 
skromnym marginesie mapy Imperium Romanum pozostają odniesienia do 
zaledwie kilku innych mniejszych geograficznych punktów. W rezultacie 
w propagandowym obrazie struktury ówczesnego państwa gubią się inne 
regiony, krainy, prowincje, a uwypukla się obecność, a co za tym idzie, tak-
że ranga ziem wybranych z powodu politycznego oraz militarnego ich zna-
czenia. Te ziemie nie są jednakże pokazane jako zintegrowany trzon budowli 
państwowej, nie to jest bowiem głównym celem przedstawień. Staje się nim 
wyolbrzymienie osoby cesarza, jedynego łącznika między tymi przestrze-
niami. Jego misja w relacji do tych stref państwa rzymskiego polega przede 
wszystkim na odgrywaniu roli odnowiciela, pacyfikatora, obrońcy. 

Geograficzna konstrukcja Imperium Romanum, wyłaniająca się z przed-
stawień namonetnych, nie ma w obu epokach fizycznego centrum, niemniej 
w strukturze ideologicznej państwa szczególne miejsce zajmuje Roma/Rzym, 
nierozłącznie związany z ideą władzy imperialnej. Rzym utrzymał bowiem 
pierwszeństwo na mapie polityczno-ideologicznej Cesarstwa Rzymskiego 
doby Antoninów i półwiecza kryzysu, niezależnie od awansu ośrodków 
prowincjonalnych i od przemian w pojmowaniu miejsca oraz roli cesarza 
w państwie. Wielkość i znaczenie Rzymu nigdy nie były kwestionowane. 
To one stanowiły wyznaczniki trwałości oraz miernik siły Imperium Roma-
num. Wszak właśnie w Rzymie podczas tryumfu manifestowano zwycięską 
moc imperatora i przewagę rzymską nad obcymi ludami. Ten aspekt w pro-
pagandzie monetarnej znalazł wyraz w obu epokach w takich prezentacjach, 
w których podkreślano, że zwycięstwa Rzymianina nad barbarzyńcami ofia-
rowane są Romie, albo też że wspiera ona cesarza w działaniach wojennych. 
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ła równie istotną rolę w zabiegach o ideologiczne usankcjonowanie władzy 
cesarskiej, co z kolei było możliwe dlatego, że dzięki wcześniejszym już ini-
cjatywom Roma przekroczyła fizyczne granice Rzymu i pozostawała two-
rem wybitnie ideologicznej natury.

Nie podejmowano natomiast w propagandzie monetarnej wprost kwe-
stii granic państwa rzymskiego. Niekiedy wprawdzie umieszczano w wyob-
rażeniach namonetnych odwołania do oceanu i rzek, w praktyce wyznacza-
jących kres rzymskich włości, ale czyniono to, by ukazać ich rozległość albo 
przedstawić odległe rubieże, do których dotarł Rzymianin. Bynajmniej nie 
przedstawiano tych wodnych ograniczników jako linii rozgraniczających to, 
co rzymskie, od tego, co należy do obcego świata. W owym bowiem propa-
gandowym imago mundi to nie granice materialne rozstrzygają o podziałach 
świata. Jest to swoisty paradoks. Wszak w owej deskrypcji propagandowej 
państwo rzymskie nie wyczerpuje swym terytorium całego obszaru świata. 
Ten jest przecież dwudzielny. Drugi jego składnik stanowi świat barbarzyń-
ców. W propagandzie monetarnej buduje go kilka zaledwie krain, państe-
wek oraz nieco większa grupa ludów i plemion, z którymi Rzym prowa-
dził wojny, zawierał pokoje, albo którym królów wyznaczał. Zamieszkują 
ów pozarzymski świat przede wszystkim wrogowie, a z tymi Rzymianie to-
czyć muszą walkę, jako że do nielicznych należą ci, którzy „od razu” uzna-
ją zwierzchność Rzymu, podporządkowując się mu pokojowo. Niezmien-
na, wspólna norma przewidywała pokazywanie barbarzyńców jako słabych 
w zestawieniu z mocą państwa rzymskiego i jego przywódcy. W złotym 
wieku Antoninów owa zasada nie eliminowała jednak pokazywania takich, 
którzy uznawszy siłę Rzymu, pozostają z nim w porozumieniu, akceptując 
przyjaźń silniejszego i jego ingerencję w swe wewnętrzne sprawy. Nie było 
również wykluczone okazywanie, pod pewnymi warunkami, łaski pokona-
nym przeciwnikom. Na gest wielkoduszności wyrażającej się w takich aktach 
mogło sobie pozwolić państwo silne, wychodzące zwycięsko z walk z bar-
barzyńcami. W latach kryzysu III wieku odpowiedzią w propagandzie ce-
sarskiej na spotęgowane rzeczywiste niebezpieczeństwo grożące ze strony 
sąsiadów i na trudności ze skutecznym odpieraniem ich ataków było ukazy-
wanie barbarzyńców nadal jako słabszych od Rzymian, ale prawie wszech-
obecnych w różnych sferach. To pośrednio sugerowało jednak, jak poważne 
stanowili oni zagrożenie. Nadano ich przedstawieniom — poza podstawo-
wym wymiarem, niejako naturalnym — także sens pogłębiony. W wyniku 
takiego zabiegu stali się symbolem tego, co zagraża bytowi, spójności oraz 
trwałości państwa rzymskiego. Zauważyć można, że w propagandzie cesar-
skiej oś podziału między częścią rzymską świata a tą barbarzyńską ma cha-
rakter granicy ideologicznej. Ma to swe źródło w micie wyższości Rzymian 
nad barbarzyńcami, w głównej dla określenia ich stosunków idei victoria oraz 
w aksjologicznym przyporządkowaniu danej kategorii geograficznej albo do 
Imperium Romanum, albo do świata barbarzyńców.
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W mikrokosmosie, jaki tworzy świat budowany z wyobrażeń monetar-
nych, centralnym elementem jest władca2. To punkt styku dwóch wielkich 
części sytuowanych po obu stronach ideologicznej osi: Imperium Romanum 
i świata pozarzymskiego, oraz ogniwo je łączące. W tym znaczeniu stanowi 
on centrum całego świata. Ta konstatacja pozostaje wspólna dla propagandy 
wieku Antoninów i lat kryzysu III wieku. To działania militarne i dyploma-
tyczne cesarza, sprowadzone do prostych wyobrażeń monetarnych, tłumaczą 
zawiłości i arkana polityki rzymskiej wobec mieszkańców świata zewnętrz-
nego. Są też jedynym czynnikiem transformacji w owym świecie. I to one 
porządkują również budowę całego świata. Dwie duże, wydzielone struk-
tury świata nie są przecież równorzędne. Świat bowiem ma określoną hie-
rarchię. To Rzymianie, jak pokazują wyobrażenia namonetne, wiodą w nim 
prym, barbarzyńcom natomiast przypada miejsce podrzędne. W tej właśnie 
płaszczyźnie ujawnia się ogromne znaczenie świata barbarzyńców. Jest on 
niezbędny do pogłębienia sensu idei rzymskiego władztwa nad całym świa-
tem. W propagandzie istnieje ów alter orbis jedynie po to, by Rzymianie od-
nosili nad jego mieszkańcami zwycięstwa i podporządkowywali ich sobie. 
Nie ma bowiem w niej miejsca nawet na najmniejsze „białe plamy” na mapie 
świata, czyli neutralne — czytaj: nie należące do Rzymian, niezdobyte, nie-
zwyciężone, nie poddane supremacji rzymskiej albo nie będące przedmiotem 
walki — części świata i takichż neutralnych jego mieszkańców. Z całej „nie-
-rzymskiej” jego partii pokazano przecież jedynie te składniki, których okre-
ślenia i charakterystyka przyczyniają się do uwypuklenia mocy Rzymianina. 

Wizja władztwa nad światem nigdy nie była tworem wykończonym 
i podlegała wielu różnorodnym modulacjom. W propagandzie monetarnej 
doby Antoninów i władców lat kryzysu III wieku ujawniły się dwie różne 
podstawowe możliwości rozumienia idei imperium światowego. Sygnalizu-
je to dwojaki sens podstawowego pojęcia orbis, odnajdywany w wyobraże-
niach namonetnych, który nadawały mu pragmatyczne względy natury ideo-
logiczno-politycznej. Rozciągłość władzy rzymskiej definiowana za pomocą 
tego terminu, podporządkowana wymogom propagandy, może być rozu-
miana w zależności od różnych kontekstów jako zwierzchnictwo nad orbis 
Romanus, pojmowane jednak w kategoriach nie geograficzno-politycznych, 
lecz w ideologiczno-politycznych. Mogła też, wychodząc poza ten węższy 
obręb i pozostając już wyłącznie w sferze abstrakcyjnych skojarzeń, przyjmo-
wać znaczenie szersze, bez żadnej terytorialnej konkretyzacji, zarazem wy-
rażając roszczenia Rzymian do dominacji w całym świecie. Ideologizowanie 
podstawowych pojęć i unikanie kategorycznych rozstrzygnięć geograficzno-
-politycznych pozwalały w każdym bez wątpienia przypadku zachować mi-
raż władztwa światowego: Rzymianie pozostawali panami świata. Władzę 
nad światem nie zawsze więc ukazywano w wyobrażeniach monetarnych 

 2 Parafrazując sformułowanie B. ANDERSONA (1997, s. 31), stwierdzić można, że władca po-
zostawał „dostojnym centrum”, wokół którego organizowano świat.
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Rzymian jako władców świata całego dokonuje się wyłącznie przez obcych. 
W tym punkcie uwidacznia się wielkie znaczenie obecności barbarzyńców 
w propagandzie cesarskiej. Pojęcie barbarzyńcy na ogół zachowuje pejora-
tywne nacechowanie, jako określenie wroga, jeńca, rzadziej budzi pozytyw-
ne skojarzenia, dotycząc sojusznika czy przyjaciela. Niezależnie od znaczenia 
ukazywanie barbarzyńcy zawsze służyło określeniu wysokiego posłannictwa 
Rzymianina i wagi jego działań, zmierzających do osiągnięcia lub potwier-
dzenia przywództwa w świecie już nie tylko rzymskim, ale w całym świe-
cie. Korzystając z generalnej zasady konstruowania wizerunków grup „my” 
i „obcy”, związano w wyobrażeniach monetarnych z Rzymianami cechy po-
zytywne, przydając, jak w krzywym zwierciadle, cech negatywnych barba-
rzyńcom3. Pierwszy bohater mitu, Rzymianin, jest panem świata rzymskie-
go i staje się w kontakcie z barbarzyńcą — walcząc, zwyciężając, dominując 
— władcą całego świata, niezależnie od terytorialnej rozciąg łości tego pro-
pagandowego tworu. Odniesienie zwycięstwa i korzystanie z jego owoców 
umożliwiają Rzymianinowi przymioty, w które jest bogato wyposażony, 
i umiejętności; streszcza je pojęcie virtus bellica. „Rewersem” portretu Rzy-
mianina jest obraz barbarzyńcy. On z kolei pozostaje zawsze bierny, podpo-
rządkowany, zwyciężony, jednak to jego obecność wyzwala owe walory Rzy-
mianina i czyni go panem całego świata. Ta koncepcja pozostaje niezmienna 
w obu epokach, wyrażając istotę władztwa rzymskiego nad światem. Zmia-
na układów w położeniu zewnętrznym Cesarstwa Rzymskiego na mniej ko-
rzystne w III wieku w porównaniu z jego sytuacją w II stuleciu, która pogłę-
biła ideologiczną barierę między Rzymianinem a barbarzyńcą, miała także 
inny skutek. Sprawiła, że jak barbarzyńca wywołuje najgorsze asocjacje, sta-
jąc się personifikacją zła i mocy destrukcyjnych, płynących z zewnątrz, tak 
koncept Rzymianina zwycięzcy odnosi się nie tylko do sfery rzeczywistej, 
ale również do równolegle uobecniających się w propagandzie nawiązań do 
sfery nadnaturalnej. 

Idea rzymskiego władztwa nad światem, lansowana w mennictwie impe-
rialnym, oferowała propagandowe role jasno zdefiniowane. Owo przywódz-
two należało wywalczyć. Zwycięstwo należało do Rzymian, a przynajmniej 
w propagandzie cesarskiej ustawicznie powtarzano obrazy wiktorii rzymskiej, 
inne kraje i ludy — które nie uznały wyższości panów świata — pokazywa-
no w roli ujarzmionych i poddanych ich woli lub co najmniej pogodzonych 
z rzymską potencją. W ostatecznej wszak transpozycji mitu protagonistami 
w propagandowym obrazie stali się władca rzymski oraz przedstawiciele 
innych ludów, plemion, państewek, państw. W wyniku tych praktyk to ce-
sarz był wykonawcą woli fatum i stawał się — nawet bez korelacji ze swy-
mi rzeczywistymi działaniami — heroicznym, zwycięskim wojownikiem, 

 3 Por. o „ideologicznych schematach” wpływających na sposoby postrzegania innych: BO-
KSZAŃSKI 1997, s. 68—69.
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dzielnym wodzem, realizującym w walce rzymską misję w świecie. To on 
jest więc owym Romanus, do którego skierowane było Wergiliuszowe we-
zwanie, pozostające osnową mych rozważań: „Tu regere imperio populos, 
Romane, memento”. Co się zaś tyczy metod realizowania tego orędzia, częś-
ciej stosuje on formułę debellare superbos, niż pozwala sobie na działanie we-
dług zalecenia parcere subiectis.

Puentując, wobec poczynionych uwag przyjąć wypada, że najtrafniejszą 
emendacją idei rozległości rzymskiej władzy w świecie i wyższości Rzymian 
nad obcymi, jaką posłużono się w mennictwie imperialnym, jest alegorycz-
ne przedstawienie namonetne opisane legendą VNDIQVE VICTORES. Pojem-
ne semantycznie wyobrażenie odnosi się do trzech poziomów, na których 
jawił się problem rzymskiego władztwa nad światem. Są to: strukturyzowa-
nie świata w pryzmacie idei victoria; określanie relacji między Rzymianami 
a barbarzyńcami; konstruowanie cech Rzymian i barbarzyńców na zasadzie 
ich przeciwstawiania sobie. Slogan undique victores, w swym szerokim zna-
czeniu, określa również pojmowanie rzymskiego władztwa nad światem 
w sekwencji dynamicznej, odnosząc się bezpośrednio do zyskiwania, utwier-
dzania czy rozszerzania hegemonii w świecie. Temat władztwa nad świa-
tem zdominowany był taką koncepcją wojenno-zwycięską zarówno w cza-
sach złotego wieku Antoninów, jak i w latach kryzysu III wieku. Nie znaczy 
to, oczywiście, że stylistyka określania rzymskiej dominacji w świecie pozo-
stawała w nich identyczna. Propaganda tych dwóch różnych epok przynio-
sła przecież w rezultacie różnych oddziaływań dwie równoległe wizje obec-
ności rzymskiej w świecie, przy stałym uznawaniu przodownictwa w nim 
Rzymian. Istnieje świat rzymski, którego panem jest cesarz, poza tym rzym-
skim kręgiem jest jeszcze inny świat, niemniej elementy tego drugiego two-
ru nie funkcjonują samodzielnie, ponieważ stanowi on wyłącznie przedmiot 
aktywności Rzymianina, zazwyczaj sytuowanej w militarnych dziedzinach. 
I w tym znaczeniu na straży struktury oraz porządku świata w epoce Anto-
ninów i w latach kryzysu III wieku stoi undique victor. Różne są wszak jego 
oblicza. Może być tym, który realizuje wezwanie debellare superbos albo odpo-
wiada na apel parcere subiectis, może być tym, który strzeże rzymskich wło-
ści, może poza nie wychodzić, jego zwycięstwo dotyczyć może sfery realnej 
bądź ją przekraczać, jego walka może nosić znamiona walki ofensywnej lub 
prowadzonej wyłącznie w celu obrony stanu posiadania. Zawsze jednak to 
on jest miarą świata.

Przedstawiony kształt, zasięg i organizacja świata pod rzymskim pa-
nowaniem w propagandzie doby Antoninów i lat kryzysu III wieku nie są 
zwierciadlanym odbiciem ówczesnej rzeczywistości historycznej. Odczy-
tanie wizji świata zakodowanej w wyobrażeniach monetarnych jest jedy-
nie propozycją; tę, w perspektywie dalszych badań, można by rozszerzyć 
o dzieje idei panowania nad światem w całym okresie dziejów rzymskiego 
imperium od czasów Republiki do upadku Cesarstwa. Proponowane ujęcie 
stanowi także przykład możliwości interpretacyjnej metody porównawczej, 
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zachęcać nie tylko do porównywania obecności innych wątków tematycz-
nych w mennictwie różnych epok, ale również do konstruowania innych 
modeli porównań. Z pewnością interesującym zabiegiem badawczym była-
by dalsza „komparacja kwantytatywna”, to znaczy wskazanie lansowania 
analizowanych wątków propagandowych w postaci zmiennej ilościowej dla 
obu epok i dla wydzielonych w ich ramach podokresów. Zabieg taki byłby 
pożądany, by móc określić wymierną powszechność i ekspansywność za-
biegów propagandowych4. Niestety, próba skonstruowania takiego liczbo-
wego modelu porównań dla obu tak rozległych chronologicznie okresów 
przekroczyła możliwości niniejszej analizy. W myśl przyjętej tu konwencji, 
zgodnie z którą dążyłam do stwierdzenia obecności lub braku danego wąt-
ku, do wychwycenia różnych sposobów jego wyjaśniania w legendach oraz 
w ikonografii, także do określenia zbieżności lub dywergencji w tej mate-
rii w mennictwie wieku Antoninów i władców epoki kryzysu III wieku, nie 
było to zresztą konieczne. Podawane w rozdziałach zasadniczych informacje 
o częstotliwości występowania konkretnego tematu miały przecież inne za-
danie. Mówimy bowiem o epoce Antoninów, w której stwierdzenie o dużej 
popularności danych motywów w propagandzie cesarzy oznacza ni mniej, 
ni więcej, jak to, że owi władcy, na ogół długo panujący, mający określone 
wizje sprawowania swych pryncypatów, włączali owe motywy w wypraco-
wane schematy propagandowe. W tej właśnie epoce powstają dla ówcześ-
nie panujących całościowe — w sumującej ocenie mennictwa poszczególnych 
władców — wizje ich władztwa nad światem, widać to szczególnie w pro-
pagandzie cesarzy Trajana, Hadriana, Antonina Piusa. Jakżeż jaskrawo od-
różnia się od całokształtu tej epoki obraz pięćdziesięciolecia kryzysu, które 
wypełniają rządy aż kilkudziesięciu władców. W tym przypadku stwierdze-
nie dużej częstotliwości wykorzystywania poszczególnych tematów świad-
czy przede wszystkim o szerszych propagandowych tendencjach, w które 
w swej działalności owi władcy się włączali mniej lub bardziej świadomie. 
Na ogół z powodu krótkich rządów i wypełniających je walk o władzę oraz 
jej umocnienie cesarzom i pretendentom brakowało czasu i możliwości, by 
takie wizje wypracować, w mennictwie niektórych spośród nich biernie ko-
piowano więc wcześniejsze wzory. W proponowanym w pracy ujęciu one 
również potwierdzają modę zakorzenioną w propagandzie monetarnej. Pro-
paganda niewielu spośród ówcześnie panujących — należą do nich przede 
wszystkim Gallien, Aurelian, Probus, Numerian — ujawnia wykreowanie wi-
zji rządów nad światem na skalę propozycji z poprzedniego stulecia. Cho-
ciaż — trzeba to przyznać — zdarzają się w tej epoce rozwiązania śmielsze, 

 4 Odnośnie do wybranych wątków propagandowych i innych, także węższych przedzia-
łów chronologicznych niż rozważane w niniejszej pracy por. np. NOREÑA 2001, s. 147—165; DE-
PEYROT 2004; KLUCZEK 2006b, s. 119—130; EADEM 2007c, s. 310—316.
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w których manifestowanie rozległości rządów rzymskich nie zna właściwie 
już żadnej „ludzkiej miary”.

Usytuowanie badań nad wizją rzymskiego władztwa nad światem w dłu-
gich odcinkach chronologicznych, wyznaczanych trwaniem złotego wieku 
Antoninów i kryzysu III wieku, pozwoliło uchwycić ogólne tendencje charak-
terystyczne w tej płaszczyźnie tematycznej dla propagandy obu epok. Z kolei 
interakcje między dążeniami władców, ich programami politycznymi i sty-
lem sprawowania rządów, wydarzeniami i atmosferą, jaką te wywoływały, 
stopniem rozwoju ideologii władzy cesarskiej dały w efekcie wzajemnych 
oddziaływań interesujące obrazy władztwa nad światem, różne w poszcze-
gólnych fazach obu tych rozległych czasowo epok. W tej mierze wiele wnio-
skować można z oryginalnych, innowacyjnych lub niepowtarzalnych wyob-
rażeń w mennictwie konkretnego emitenta, ale wielką wartość wyjaśniającą 
mają także powtórzenia, mechanicznie kopiowane modele. W obu epokach 
wskazać można również indywidualne wizje rzymskiej obecności w świecie, 
ujawniające się w propagandzie ich reprezentantów w wyniku całościowej 
analizy serii tematycznych, a nawet rozproszonych typów monetarnych.

W pierwszej wyodrębnionej fazie wieku Antoninów (96—117) ton pro-
pagandzie w interesującym nas wątku nadają wyobrażenia na monetach po-
wstałych dla cesarza Trajana. Tylko preludium stanowią wyobrażenia w men-
nictwie jego poprzednika Nerwy; w tym przypadku stwierdzić jednak trzeba 
geograficzne odniesienia do Romy i Italii, sugerujące koncentrację na tym, co 
rzymskie. Pełne rozwinięcie wizji nad światem, z wyjściem poza jego strefę 
rzymską, przyniosły jednak dopiero treści lansowane w mennictwie Trajana. 
Odnaleźć tu można sygnały wypracowanej koncepcji Imperium Romanum. 
W jego wewnętrznej strukturze spośród wszystkich elementów na pierwsze 
miejsce wybija się pozycja Rzymu. Natomiast prowadzone wojny przyczy-
niły się do ukazania także świata barbarzyńców. Rozwinięty został też, wy-
rażany głównie bogatą ikonografią monet, program prezentowania władcy, 
który przede wszystkim w walce podporządkował tak ogromny obszar świa-
ta. To wizja realisty, praktyka mierzącego według rzeczywistych osiągnięć 
rozmiary swego władztwa, rozciągającego się od Eufratu i Tygrysu przez 
Armenię, Arabię aż po Germanię i daleką Dację za Dunajem.

Odmienne, ale równie interesujące są efekty propagandowe pryncypa-
tów Hadriana i Antonina Piusa, wyznaczających kolejną fazę wieku Anto-
ninów (117—161). Związany z ich rządami prawdziwie złoty wiek oraz ory-
ginalne programy ideologiczne tych władców przyniosły dwie wizje świata 
pod rzymskim panowaniem. Hadrian jest niewątpliwie władcą świata, ale 
pojmowanego w kategoriach węższych; wobec tego ograniczonego świa-
ta rzymskiego cesarz występuje jako locupletator i restitutor. Do świata ze-
wnętrznego czyni się w jego propagandzie tylko aluzje, wskazując niebez-
pieczeństwo na granicach rzymskich włości. Sam cesarz nie jest bynajmniej 
pokazany jako ten, który wychodzi poza ów krąg wyłącznie rzymskich sko-
jarzeń. Z kolei w mennictwie Antonina Piusa dostrzec można kontynuację 
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skiego, ale także modyfikację wizji władztwa nad światem. Jego program 
jest bowiem szerszy niż program poprzednika. W jego propagandzie dzie-
ło Rzymianina zostało zdefiniowane jako unifikacja „prowincji” pławiących 
się w korzyściach, jakie płyną z faktu przynależności do Imperium Roma-
num, ale też jako twór otwarty na elementy spoza świata rzymskiego, takie, 
w których jakoby uznawany jest autorytet cesarza. Daje to w efekcie nie-
zrównaną w wieku Antoninów rozległość władztwa rzymskiego, rozciąga-
jącą się aż na odległe obszary należące do Kwadów albo określone mianem 
Armenii, Scytii i Partii. Nie jest to jednak tylko program pokojowego współ-
istnienia, są w mennictwie Antonina Piusa także sygnały walki z niepokor-
nymi mieszkańcami pozarzymskiego świata.

Jeszcze inaczej potraktowany został naczelny temat w propagandzie 
lat 161—192. Natrafia się w tym okresie na interpretacje stosunkowo bliskie 
rozwiązaniom czasów Trajana; rozwiązania, które powróciły wraz z ponow-
ną intensyfikacją wielkich wojen Rzymian z barbarzyńcami. Cesarz rzymski 
rozszerza swe panowanie, pokonując konkretnych wrogów. I ten element 
swoiście pojmowanego realizmu bardzo mocno odzwierciedla się w dobo-
rze elementów wyobrażeń monetarnych. Panuje także pewna równowaga 
w zakresie przywoływań części świata rzymskiego i tych poza nim leżących. 
Cesarz jest więc obrońcą Italii, ale i innych rzymskich ziem, działa pod au-
spicjami Romy, przekracza Dunaj, pokonuje Germanów, Sarmatów, Partów, 
Medów, staje nad brzegami Tygrysu i Eufratu, wynosi władców w Arme-
nii. W ówczesnej propagandzie zaznacza się, co szczególnie widać w men-
nictwie Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa, mocne usadowienie motywu 
cesarza zwyciężającego barbarzyńców. Uwyraźnił się również nurt polega-
jący na definiowaniu w legendach namonetnych przymiotów władcy, które 
określają go jako przywódcę w świecie. Mieści się w owej fazie także pro-
paganda Kommodusa, ostatniego z dynastii Antoninów. W swym oryginal-
nym dla tego władcy kształcie uzewnętrznia ona abstrakcyjne pojmowanie 
tematu cesarza jako władcy świata, Kommodus sam jest jego miarą i wy-
znacznikiem, zdradza pretensje do dominacji w świecie, ale nie mają one 
osadzenia w realnej sferze odniesień. Jego wciąż rosnące aspiracje osiągają 
apogeum, gdy dochodzi do przekonania, że tylko i wyłącznie dzięki niemu 
zyskują sens wartości: securitas orbis i salus generis humani.

W pięćdziesięcioleciu kryzysu III wieku fazę pierwszą konstytuują lata 
235—249. Cechują je problemy wynikające z narastającego kryzysu wewnętrz-
nego państwa i wojen prowadzonych na granicach. W połączeniu z krótkim 
wówczas panowaniem niektórych władców nie dało to na ogół interesują-
cych rezultatów w ich propagandzie imperialnej. W owej fazie jedynie w wy-
obrażeniach w mennictwie Gordiana III znalazły odzwierciedlenie roszcze-
nia do dalekich ziem, sygnalizowane prezentacją rzek wschodnich. Pozostaje 
to przedstawieniem unikatowym w dziejach mennictwa kryzysu III wieku. 
Propaganda Gordiana III to również przykład nadania idei cesarza zwycięskie-
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go nad barbarzyńcami nowego rysu. Jest nim silnie podkreślony udział bóstw 
w sukcesach Rzymianina. Inaczej jednak było w propagandzie pozostałych 
władców rządzących w owej fazie kryzysu. W mennictwie Maksymina Traka 
głosi się zwycięstwo nad Germanami, ale brakuje pogłębionych aluzji do idei 
władztwa światowego. Z kolei w propagandzie Filipów, której tło tworzą dą-
żenia dynastyczne Flipa Araba, wojna z Germanami i Karpami oraz zawarcie 
układu pokojowego z Persami, ograniczono się w interesującym mnie zakre-
sie do tematu bezpieczeństwa i nadziei na pomyślność świata rzymskiego. 

W fazie drugiej kryzysu, obejmującej lata 249—268/269, najpierw z całą 
mocą uzewnętrzniają się w propagandzie skutki nagłego pogorszenia sytua-
cji na granicach państwa rzymskiego. W mennictwie na kilka lat znika temat 
zwycięstwa nad barbarzyńcami, ilustrowany przez postać pokonanego wro-
ga, natomiast obecne są odniesienia do spraw wewnętrznych. Wypuszcza się 
emisje „regionalne”, eksponuje się trwałość Romy. To konstatacje właściwe 
przede wszystkim polityce propagandowej Trajana Decjusza, ale i innych 
władców, zmieniających się w kilku początkowych latach tej fazy. Potem na-
stępuje reakcja w postaci eksplozji intrygujących wyobrażeń w mennictwie 
Waleriana I, a zwłaszcza w mennictwie Galliena, paralelnie wiele z mo-
deli właściwych ich propagandzie uobecnia się w mennictwie Postumusa. 
Po chwilowym bowiem załamaniu się możliwości obronnych państwa reak-
cja propagandy imperialnej polega na wyolbrzymieniu, wbrew rzeczywisto-
ści, pretensji cesarza rzymskiego do władztwa nad światem. Manifestowanie 
rozległości rządów stanowi obronę przed zagrożeniem utraty pozycji poli-
tycznej panujących i ma przydać blasku wielkości osłabionemu prestiżowi 
i autorytetowi cesarskiemu. Nawiązuje się do obszarów faktycznie pozosta-
jących w granicach rzymskiej dominacji, tych, których należy bronić przed 
agresorami z zewnątrz, jak Italia, Galia, Illirykum, szeroko pojmowane zie-
mie wschodnich prowincji, oriens. Częściej jednak niż w okresie uprzednim 
zauważa się zwycięstwo nad wrogami zewnętrznymi, Germanami i Partami/
Persami, a także łączy się je wyraźniej z ideą Romy/Rzymu. Mennictwo Gal-
lienowe wydaje się pod względem takich przywołań najbarwniejsze, a wizja 
władztwa nad światem — najpełniejsza pod każdym względem: i struktury 
świata, zwłaszcza tego rzymskiego, i charakterystyki Rzymianina jako jego 
rządcy. Mnożą się ikonograficzne sposoby pokazywania go jako zwycięzcy 
w świecie, ale w parze z tą praktyką idzie przydawanie ekspresyjnych epite-
tów cesarzowi jako władcy świata. Są tu już wyraźnie widoczne symptomy 
ucieczki w sferę abstrakcji; wbrew oczywistym faktom cesarz pokazywany 
jest jako rector orbis. Potwierdza obecność takich abstrakcyjnych modeli pro-
paganda władców „Imperium Galliarum”, tworu politycznego istniejącego 
równolegle z organizmem centralnym. Zwierzchnik owego tworu Postumus, 
ale także jego sukcesorzy prezentują się w roli władców świata, również prze-
kraczając tę ograniczoną przestrzeń, poddaną ich rzeczywistej hegemonii. 

Propaganda fazy ostatniej, przypadającej na lata 268—284, charaktery-
zuje się bardzo mocnym osadzeniem w niej tematu cesarza władcy świata. 
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przypadkach zyskała wyjątkowo komplementarny wydźwięk. Interesujące 
są także niektóre rozwiązania w propagandzie Karusa oraz jego epigonów 
— Karynusa i Numeriana. Jeszcze silniej niż w poprzednich fazach ukaza-
no w tych latach zależność trwałej i chlubnej egzystencji świata rzymskie-
go od pomyślnej walki z barbarzyńcami. Między pojęciami restitutor, paca-
tor oraz victoria i virtus związki są — jak przekonywano — niezaprzeczalne. 
Wszystkie te, ale także inne terminy oraz rozliczne modele ikonograficzne 
służyły kreowaniu obrazu cesarza jako władcy świata. Świat rzymski, poka-
zany w propagandzie, skurczył się jednak do kilku obszarów, w których Il-
lirykum i oriens zajmowały poczesne miejsce. Oprócz zachowawczego pro-
gramu obrony i restytucji świata rzymskiego uzewnętrznił się, i to w postaci 
najbardziej oczywistej w całym III wieku, nurt drugi, w którym wyraża się 
ambicje maksymalistyczne, związane z wychodzeniem poza świat rzymski. 
Ma on wszak charakter zgoła inny niż inicjatywy typowe dla propagandy 
wieku poprzedniego. Ekspansywne nawiązania dotyczą przecież jedynie 
sfery ideologicznej; nie mogąc znaleźć ujścia w sferze praktycznych działań, 
przyjmują wymiar jeszcze bardziej zaawansowanego, pogłębionego wywyż-
szania cesarza w ikonografii monetarnej i rozbudowanych w legendach jego 
epitetów jako pana świata.

W takim ujęciu wizji rzymskiego władztwa nad światem, ujęciu rozpi-
sanym na poszczególne fazy złotego wieku Antoninów i lat kryzysu III wie-
ku, obecność i sposób rozumienia tego tematu były pochodną mniej lub bar-
dziej indywidualnych zjawisk oraz tendencji w ideologii władzy imperialnej. 
Interesujące efekty dało reagowanie na ogólną zewnętrzną sytuację państwa 
rzymskiego oraz na temperament i horyzonty polityczne władców. Pokazuje 
to doskonale zestawienie propagandy okresu Hadriana, członka dynastii An-
toninów, z propagandą Trajana Decjusza, przedstawiciela panujących w la-
tach kryzysu. W obu przypadkach w mennictwie motyw barbarzyńcy nie 
występuje, ale absencja ta, która współgra z naczelnymi ideami wyznawa-
nymi i realizowanymi przez pierwszego z władców, w przypadku drugim 
jest symptomem dekadencji politycznej sytuacji państwa rzymskiego. Obaj 
skupili się na sprawach wewnętrznych, podejmowali także kwestię struk-
tury wewnętrznej Imperium Romanum. I znowu pierwszeństwo, jeżeli cho-
dzi o rozmach wizji i o całościowe postrzeganie zagadnienia, należy oddać 
Hadrianowi, jako że geograficzny horyzont Trajana Decjusza jest nieporów-
nanie węższy. Odwrotny przykład stanowić może zestawienie propagandy 
Trajana, Antonina Piusa lub Lucjusza Werusa, jako reprezentantów wieku 
Antoninów, z propagandą Galliena, Probusa bądź Numeriana, jako przed-
stawicieli władców kryzysu III wieku. W wypracowanych dla tych władców 
wzorcach wyobrażeń monetarnych wyraziste są aluzje do tego, co leży poza 
strefą rzymskiego posiadania. W rozwiązaniach właściwych złotemu wiekowi 
Antoninów są to wszak napomknięcia o konkretnych geograficznych struktu-
rach jakoby podporządkowanych rzymskiej zwierzchności. W latach kryzysu 
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III wieku program w tym punkcie jest zdecydowanie szerszy — cesarz aspi-
ruje do bycia panem całego świata, bez uściślania przestrzeni, w jakiej owo 
władztwo ma być sytuowane. Wspominałam wielokrotnie o ideologicznym 
procesie narastania wrogości między Rzymianami a barbarzyńcami i eks-
ponowania skrajnej obcości ich światów, który sięgnął apogeum w drugiej 
połowie III wieku, nie dopuszczając — to schemat uśredniony — możności 
porozumienia między nimi. Sprawił on jednocześnie, że w owym portrecie 
cesarza jako władcy świata w ekstremalnym stopniu lansowano cnoty cesa-
rza jako groźnego, zwycięskiego i skutecznego wojownika. W tej płaszczyź-
nie rozwój „teologii zwycięstwa” dostarczył tematowi rzymskiego władz-
twa nad światem mocnych uzasadnień.

Zawsze jednak cesarz pozostawał panem przede wszystkim świata rzym-
skiego, orientowanego ideologicznie wokół głównego motywu Romy/Rzy-
mu. Ekskursy do świata zewnętrznego są zaś tym zjawiskiem, które w pro-
pagandzie obu omawianych epok powoduje największe wahania w wizjach 
rzymskiego władztwa nad światem. Przyjęte w pracy ramy chronologiczne 
złotego wieku Antoninów i czasów kryzysu III wieku, podobnie w ich ramach 
podziały na fazy, są sztucznie narzucone potrzebą systematyzacji. Sytuowane 
w nich różne rozwiązania tych samych kwestii pokazują wszak dostatecznie 
jasno, że między ogólną sytuacją polityczną Imperium Romanum i propagan-
dą cesarską zachodziła ścisła współzależność. W mennictwie złotego wieku 
Antoninów, państwa silnego, zwycięsko wychodzącego ze starć z barbarzyń-
cami, wątek określający cesarza jako władcę całego świata mniej był istotny 
niż w dobie kryzysu III wieku, w którym — wbrew trudnej sytuacji Imperium 
Romanum — zauważano i akcentowano takie szersze aspekty rozumienia idei 
jako wezwania do władania innymi ludami, przy ewidentnym dostrzeganiu 
ograniczoności faktycznego rzymskiego świata. W obu jednak przypadkach 
dawało to potencjalną atrakcyjność identyfikowania się z tym, co rzymskie, 
z tym, co w hierarchii lansowanej w propagandzie lokowało się najwyżej. 

Propaganda monetarna jest więc nie tylko świadectwem dostrzeżenia 
i opisu wieloznaczności mitu rzymskiego władztwa nad światem, ale także 
odbiciem percepcji problemów rzymskiej obecności w świecie rzeczywistym 
właściwym obu epokom. Sprzyjać to może formułowaniu nowych projektów 
badawczych. Opisane relacje nie są jedynymi, które warto było analizować 
w aspekcie wyobrażeń mennictwa wieku Antoninów i lat kryzysu III stule-
cia. Marguerite Yourcenar bohaterowi swej powieści, Hadrianowi, każe prze-
cież sformułować ciekawą myśl, inspirującą do dalszych poszukiwań ba-
dawczych: „Rzym już nie jest w Rzymie: musi zginąć albo stać się równym 
połowie świata. […] Rzym organizował się ku rozwinięciom szerszym: mia-
sto stało się państwem. Chciałbym, żeby państwo jeszcze bardziej rozrosło 
się, stało się porządkiem świata, porządkiem rzeczy. […] przyjdą inne Rzy-
my, których oblicze trudno mi jest wyobrazić sobie […]”5.

 5 YOURCENAR 1961, s. 124.

23 - Vndiqve…
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JRS — „Journal of Roman Studies”
LGRM — Ausführliches Lexikon der Griechischer und Römi schen Mythologie. 

Hrsg. W.H. ROSCHER. Leipzig.
MAAR — „Memoirs of the American Academy in Rome”
MEFR — „Mélanges de l’École Française de Rome”
MEFRA — „Mélanges de l’École Française de Rome, Antiquité”
MGH AA — Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi
MPR — Monetazione Provinciale Romana
NAC — „Numismatica e Antichità Classiche: Quaderni Ticinesi”
NC — „Numismatic Chronicle”
NZ — „Numismatische Zeitschrift”
RBN — „Revue Belge de Numismatique et de la Sigillographie”
RE — Realencyclopädie der classischen Altertumswissen schaft. Ed. G. WISSO-

WA et alii. Stuttgart 1894 i nn.
REA — „Revue des Études Anciennes”
REL — „Revue des Études Latines”
RFIC — „Rivista di Filologia e di Istruzione Classica”
RH — „Revue Historique”
RIC — The Roman Imperial Coinage. Eds. H. MATTINGLY et alii. London.
RIC 12 — The Roman Imperial Coinage. Vol. 1: From 31 BC to AD 69. Revised 

Edition. Ed. C.H.V. SUTHERLAND. London 1984.
RIN — „Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini”
RN — „Revue Numismatique”
RPC — Roman Provincial Coinage. Eds. A. BURNETT et alii. London—Paris 

1992 i nn.
RRC — CRAWFORD M.H., 1974: Roman Republican Coin age. Cambridge.
SCHULTE — SCHULTE B., 1983: Die Goldprägung der gallischen Kaiser von Postu-

mus bis Tetricus. Aarau—Frankfurt am Main—Salzburg.
SCHULZKI — SCHULZKI H.-J., 1996: Die Antoninianprägung der Gallischen Kaiser von 

Postumus bis Tetricus (AGK). Typenkatalog der regulären und nach-
gep grägten Münzen. Bonn.

SEG — Supplementum Epigraphicum Graecum
STRACK — STRACK P.L., 1931, 1933, 1937: Untersuchungen zur römischen Re-

ichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Stuttgart.
StudClas — „Studii Classice”
SZAIVERT — SZAIVERT W., 1986: Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, 

Lucius Verus und Commodus (161—192). Wien.
Tab.Peut. — Tabula Peutingeriana 
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Tab.Siar. — Tabula Siarensis
WN — „Wiadomości Numizmatyczne”
ZPE — „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”

Autorzy antyczni i późnoantyczni

AMBR., expos.ps.CXVIII — AMBROSIUS MEDIOLANENSIS: Expositio Psalmi CXVIII
AMM. — AMMIANUS MARCELLINUS: Rerum gestarum libri qui 

supersunt
AMPEL. — L. AMPELIUS: Liber memorialis
Anon.p. Dionem — Anonymus qui Dionis Cassii Historias continua-

vit
APP., hist.Rom. — Appiani Historia Romana
APUL., met. — L. APULEIUS: Metamorphoses
APUL., mund. — L. APULEIUS: De Mundo
ARISTID., or. — P. AELIUS ARISTIDES: Orationes 
ARR., Parth. — ARRIAN FLAVIUS: De bello Parthico
ARR., peripl. — ARRIAN FLAVIUS: Periplus Ponti Euxini
AUR. VICT., Caes. — SEX. AURELIUS VICTOR: Liber de Caesaribus
AUSON., epigr. — D. AUSONIUS MAGNUS: Epigrammata de diversis re-

bus
AUSON., Mos. — D. AUSONIUS MAGNUS: Mosella
AUSON., urb. — D. AUSONIUS MAGNUS: Ordo urbium nobilium
CAES., Gall. — C. IULIUS CAESAR: Commentarii de bello Gallico
CASS. DIO — CASSIUS DIO COCCEIANUS: Historiae Romanae
CASSIOD., chron. — Magni Aurelii Cassiodori Senatoris Chronica
CATULL. — C. VALERIUS CATULLUS: Carmina
Chronogr.a.354, Chron. urbis Romae — Chronographus anni CCCLIIII, XVI. Chronica ur-

bis Romae
Chronogr.a.354, Lib.gener. — Chronographus anni CCCLIIII, XV. Liber genera-

tionis
CIC., ad Brut. — M. TULLIUS CICERO: Epistulae ad Brutum
CIC., div. — M. TULLIUS CICERO: De divinatione
CIC., inv. — M. TULLIUS CICERO: De inventione
CIC., Manil. — M. TULLIUS CICERO: Pro lege Manilia de imperio Cn. 

Pompeio
CIC., Marcell. — M. TULLIUS CICERO: Pro M. Marcello oratio
CIC., Mur. — M. TULLIUS CICERO: Pro Murena oratio
CIC., nat.deor. — M. TULLIUS CICERO: De natura deorum
CIC., Phil. — M. TULLIUS CICERO: In M. Antonium orationes Phi-

lippicae XIV
CIC., prov. — M. TULLIUS CICERO: De provinciis consularibus
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CIC., rep. — M. TULLIUS CICERO: De re publica
Cod.Theod. — Imperatori Theodosiani codex 
Const.Ant. — Constitutio Antoniniana de civitate 
Consul.Constant. — Consularia Constantinopolitana ad a. CCCXCV cum 

additamento Hydatii ad a. CCCCLXVIII, accedunt 
consularia chronici paschalis

Dig. — Corpus juris civilis: Digesta atque Codex Justinianus
DIO CHR., or. — DIO COCCEIANUS (CHRYSOSTOM): Orationes
Divisio orb. — Divisio orbis terrarum
E.de Caes. — Incerti Auctoris Epitome de Caesaribus
ENN., ann. — Q. ENNIUS: Annalium librorum XVIII fragmenta
Epigr. — AGATHIAS: Epigr. [Épigrammes descriptives et di-

verses]
EUSEB. HIER., chron. — EUSEBIUS HIERONYMUS: Chronicorum libri
EUTR. — FLAVIUS EUTROPIUS: Breviarium ab Urbe condita
Expos.mundi — Expositio totius mundi et gentium
FEST. — FESTUS: Breviarium rerum gestarum populi Romani
FIRM., math. — Iulii Firmici Materni Iunioris Matheseos
FLOR. — L. ANNAEUS FLORUS: Epitome rerum Romanarum
FRO., Parth. — M. CORNELIUS FRONTO: De bello Parthico
FRO., princ.hist. — M. CORNELIUS FRONTO: Principia Historiae
FRONTIN., aq. — SEX. IULIUS FRONTINUS: De Aquae Urbis Romae
GELL. — AULUS GELLIUS: Noctes Atticae
HA  — Historia Augusta (A — Aurelianus; AC — Avi-

dius Cassius; Ael. — Aelius; AP — Antoninus 
Pius; AS — Alexander Severus; C — Commo-
dus; Car. — Carus et Carinus et Numerianus; 
Cl. — Claudius; Gall. — Gallieni II.; Gd. — Gor-
diani III.; H — Hadrianus; MA — Marcus An-
toninus; Max. — Maximini II.; MB — Maximus 
et Balbinus; P — Pertinax; Pr. — Probus; Q — 
Quadrigae tyrannorum; S — Severus; T — Ty-
ranni XXX; Tac. — Tacitus; V — Verus; Val. — 
Valeriani II.)

HDN. — HERODIANUS: Ab excessu Divi Marci libri VIII
HDT. — HERODOTUS: Historiae
HOM., Il. — HOMERUS: Ilias
HOR., carm. — Q. HORATIUS FLACCUS: Carmina [Odes]
HOR., epod. — Q. HORATIUS FLACCUS: Epodon liber 
HOR., sat. — Q. HORATIUS FLACCUS: Saturae [Sermones]
IOANN. ANT. — Joannis Antiocheni Historia chroniké
IOH. EPH. — Iohannis Ephesini Historiae ecclesiasticae pars tertia
IORD., Get. — IORDANES: Getica
IORD., Rom. — IORDANES: Romana
IOS., Iud. — IOSEPHUS FLAVIUS: De bello Iudaico
ISID., orig. — ISIDORUS HISPALENSIS: Etymologiarum sive originum 

libri XX
IUV. — DECIMUS IUNIUS IUVENALIS: Saturae
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JUL., Caes. — JULIANUS: Caesares
LACT., mort.pers. — L. CAECILIUS LACTANTIUS: De mortibus persecuto-

rum
LIV. — T. LIVIUS: Ab Urbe condita
LUC., hist.cons. — LUCIANUS SAMOSATENSIS: Quo modo historia con-

scribenda sit
LUCAN. — M. ANNAEUS LUCANUS: De bello civili X (Pharsalia)
M. AUR., Ad se ipsum — M. AELIUS AURELIUS VERUS: Ad se ipsum
MALAL. — Ioannis Malalae Chronographia
MART., epigr. — M. VALERIUS MARTIALIS: Epigrammata
MART., sp. — M. VALERIUS MARTIALIS: Liber spectaculorum
MELA — POMPONIUS MELA: De Chorographia
NEMES., cyn. — M. AURELIUS OLYMPIUS NEMESIANUS: Cynegeticon
Nom.prov.omnium — Nomina provinciarum omnium, laterculus Vero-

niensis
OROS., hist. — P. OROSIUS: Historiarum Adversum Paganos libri VII
OV., am. — P. OVIDIUS NASO: Amores
OV., ars — P. OVIDIUS NASO: Ars Amatoria
OV., fast. — P. OVIDIUS NASO: Fastorum libri VI
OV., met. — P. OVIDIUS NASO: Metamorphoseon libri XV
OV., trist. — P. OVIDIUS NASO: Tristia
Paneg.Lat. — XII Panegyrici Latini
PAUS. — PAUSANIAS: Graeciae Descriptio
PHILOSTR., imag. — FLAVIUS PHILOSTRATUS MAIOR: Imagines
Physiogn. — De physiognomia liber
PLIN., epist. — C. PLINIUS MINOR CAECILIUS SECUNDUS: Epistulae
PLIN., nat. — C. PLINIUS MAIOR CAECILIUS SECUNDUS: Naturalis 

Historia
PLIN., paneg. — C. PLINIUS MINOR CAECILIUS SECUNDUS: Panegyri-

cus in Traianum
PLU., fort.Al. — PLUTARCHUS: De Alexandri Fortuna aut virtute
PLU., fort.Roman. — PLUTARCHUS: De fortuna Romanorum
PLU., Iside et Osiride — PLUTARCHUS: De Iside et Osiride
PLU., Numa — PLUTARCHUS: Comparatio Lycurgi et Numae
PLU., Rom. — PLUTARCHUS: Comparatio Thesei et Romuli
PTOL. — CLAUDIUS PTOLEMAEUS: Geographia
RGDA — Res Gestae Divi Augusti
RGDS — Res Gestae Divi Saporis
Rhet.Her. — De ratione dicendi ad C. Herennium libri IV
RUT. NAM. — RUTILIUS CLAUDIUS NAMATIANUS: De reditu suo Li-

bri II
SALL., Catil. — C. SALLUSTIUS CRISPUS: De coniuratione Catilinae 
SALL., hist. — C. SALLUSTIUS CRISPUS: Historiarum fragmenta
SALL., Iug. — C. SALLUSTIUS CRISPUS: Bellum Iugurthinum
SEN., ad Pol. — L. ANNAEUS SENECA MINOR: Ad Polybium de con-

solatione
SEN., brev. — L. ANNAEUS SENECA MINOR: Ad Paulinum de bre-

vitate vitae

27 - Vndiqve…
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SEN., clem. — L. ANNAEUS SENECA MINOR: Ad Neronem caesarem 
de clementia

SEN., Her.O. — L. ANNAEUS SENECA MINOR: Hercules Oetaeus
SEN., ira — L. ANNAEUS SENECA MINOR: Ad Novatum de ira
SEN., Med. — L. ANNAEUS SENECA MINOR: Medea
SEN., nat. — L. ANNAEUS SENECA MINOR: Naturales Quaestiones
SEN., otio — L. ANNAEUS SENECA MINOR: Ad Serenum de otio
SEN., prov. — L. ANNAEUS SENECA MINOR: Ad Lucilium de provi-

dentia
SERV., Aen. — SERVIUS GRAMMATICUS: Aeneidos librorum VI—XII 

commentarii
SIL. — SILIUS ITALICUS: Punica
SOL. — C. IULIUS SOLINUS: Collectanea rerum memorabi-

lium
STAT., silv. — P. PAPINIUS STATIUS: Silvae
STRABO — STRABO: Geographica
SUET. — C. SUETONIUS TRANQUILLUS: De vita Caesarum (Aug. 

— Divus Augustus; Cal. — Caius Caligula; Claud. 
— Divus Claudius)

SULPICIA, carm. — SULPICIA: Carminum fragmenta
TAC., Agr. — P. CORNELIUS TACITUS: De vita Iulii Agricolae
TAC., ann. — P. CORNELIUS TACITUS: Annales
TAC., dial. — P. CORNELIUS TACITUS: Dialogus de oratoribus
TAC., Germ. — P. CORNELIUS TACITUS: Germania 
TAC., hist. — P. CORNELIUS TACITUS: Historiae
THEOPH., hist.plan. — THEOPHRASTOS: Historia plantarum
VARRO, rust. — M. TERRENTIUS VARRO: Res Rusticae
VEG., mil. — P. FLAVIUS VEGETIUS RENATUS: Epitoma rei militaris
VELL. — VELLEIUS PATERCULUS: Historiarum ad M. Vinicium 

consulem libri II
VERG., Aen. — P. VERGILIUS MARO: Aeneis
VERG., ecl. — P. VERGILIUS MARO: Eclogae [Bucolica]
VERG., georg. — P. VERGILIUS MARO: Georgica
VITR. — M. VITRUVIUS POLLIO: De architectura
ZON. — Joannis Zonarae Epitome Historiarum
ZOS. — Zosimos Historia Nova

Imiona władców w katalogach i korpusach monet

Adr. lub Hadr. — Hadrian, Adriano, Adrien
Ael. — Lucius Aelius Caesar
Aem. lub Ém. — Aemilian, Émilien
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Ant. P. — Antonin le Pieux, Antoninus Pius, Antonino Pio 
Aug. — Augustus
Aurel. — Aurelian, Aureliano, Aurélien
Car. — Caro, Carus
Carac. — Caracalla
Carin. — Carino, Carinus
Civ.Wars — Civil Wars, AD 68—70
Cl. Got. — Claudio Gotico, Claudius II
Comm. — Commode, Commodo, Commodus 
Domit. — Domitian
Fil. I lub Phil. I — Filippo padre, Philip I, Philippe père
Fil. II lub Phil. II — Filippo figlio, Philip II, Philippe fils
Fl. — Florian, Floriano, Florien
Gall. — Gallien, Gallieno, Gallienus (Gall. JR — Gallienus, Joint 

Reign; Gall. SR — Gallienus, Sole Reign)
Gord. — Gordian III, Gordiano Pio, Gordianus Pius
Her. Etr. — Herennius Etruscus, Hérennius 
Host. lub Ost. — Hostilian, Hostilien, Ostiliano
L. Ver. — Lucio Vero, Lucius Verus, Lucius Vérus
Lael. — Laelianus
M. Aur. — Marc Aurèle, Marco Aurelio, Marcus Aurelius
Mass. lub Max. — Massimo, Maximus
Massim. I lub Maxim. I — Massimino I, Maximinus I
Num. — Numerian, Numeriano
Pesc. Nig. — Pescennius Niger
Post. — Postume, Postumo, Postumus
Pr. — Probo, Probus
Quint. — Quintillus
Sal. — Salonino, Saloninus
Sept. Sev. — Septimius Severus
Tac. — Tacito, Tacitus
Tetr. I — Tetricus I, Tétricus père 
Tetr. II — Tetricus II
Tr. — Trajan, Trajano
Tr. D. — Trajan Dèce, Trajan Decius
Treb. Gall. — Treboniano Gallo, Trebonianus Gallus, Trébonien Galle
Val. I — Valerian I, Valeriano padre, Valérien père
Val. II — Valerian II
Vesp. — Vespasian
Vict. — Victorin père, Vittorino padre, Victorinus
Vit. — Vitellius
Vol. — Volusian, Volusiano, Volusien

27*
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Indeksy

Indeks postaci antycznych*

 * Podstawą uszeregowania alfabetycznego jest człon nazwy osobowej, który dla określenia 
danej postaci najczęściej bywa używany.

Abgar VII 153
Abgar VIII 38, 155
Abgar X, L. Aelius Aurelius Septimius Ab-

gar 155, 156
Achilles, Achilleus 35
P. Aelius Aristides — patrz Eliusz Ary-

stydes
P. Aelius Peregrinus 241
P. Aelius Rasparaganus 241
Agathias 416
Agryppa, M. Vipsanius Agrippa 34
Akron, Acro Caeninetes 193
Aleksander Macedoński, Aleksandros 

49, 304, 309, 327
Alkuin, B. Flaccus Albinus seu Alcuinus 

93, 355
Ambrosius Mediolanensis 34, 355, 415
Ammianus Marcellinus, Ammianus Mar-

cellinus 15, 38, 39, 41, 44, 72, 82, 131, 
142, 149, 155, 161, 165, 188, 210, 236, 
240, 244, 355, 415

L. Ampelius 298, 355, 415
Anchizes, Anchises 99

L. Annaeus Florus — patrz Florus
M. Annaeus Lucanus — patrz Lukan
L. Annaeus Seneca Minor — patrz Sene-

ka Młodszy
Antinous, Antinous, Antinoos 54
Antoninowie, Antonini 8, 9, 15, 21, 22, 

25, 27, 28, 45, 47, 51, 57, 63, 65, 68—
70, 82, 84, 86, 87, 90, 92, 96, 97, 102, 
107, 109, 115, 122, 124, 135, 143, 145, 
154, 157, 171, 182, 191, 198, 203, 207, 
208, 213, 222, 226, 228—231, 233, 235, 
246, 249, 277, 283, 286, 292, 293, 302, 
305, 307, 308, 322, 331, 334—337, 339, 
350, 352

Antoninus Pius, T. Aurelius Fulvius Boi-
onius Arrius Antoninus / T. Aelius Ha-
drianus Antoninus 8, 9, 18, 22, 27, 45, 
49, 51, 58—63, 67, 69, 73, 85, 86, 89, 
92, 98—101, 115, 118, 124, 126, 127, 
134, 138, 144, 145, 149, 150, 152, 154, 
155, 157, 161, 170, 182, 187, 201, 206, 
215, 219, 227, 241, 242, 308, 309, 331, 
348—350, 352, 416, 419
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sy M. Antoniusz, M. Antonius 109

Apollodor z Damaszku, Apollodorus, 
Apollodoros 44

Appian z Aleksandrii, Appianus, Appia-
nos 38, 40, 48, 214, 355, 415

Appianus, Appianos — patrz Appian 
z Aleksandrii

L. Apuleius 49, 56, 142, 355, 415
Aristagoras 35
Arrian, Arrianos 153, 158, 219, 415
Arrianos — patrz Arrian
Arsaces 159
Arsacydzi 145, 150, 153
Askaniusz, Ascanius, Iulus 99
Atambelos V 153
Attiusz Nawiusz, Attius Navius 99
August, Caesar Augustus (Oktawian, 

C. Iulius Caesar Octavianus) 7, 8, 15, 
25, 33, 34, 52, 59, 83, 109, 113, 182, 184, 
185, 213, 281, 298, 300, 302, 303, 313, 
320, 326, 329, 419

Aurelian, L. Domitius Aurelianus 23, 37, 
70, 74, 75, 80, 87, 88, 100, 102, 108, 
110, 112, 116—118, 125, 137, 140, 141, 
146, 150, 168, 189, 192, 195, 196, 198, 
201, 210, 229, 263—268, 271, 279, 280, 
285, 287—289, 294, 297, 313—316, 319, 
321—324, 328, 329, 332, 333, 339, 348, 
352, 416, 419

M. Aurelius Olympius Nemesianus — 
patrz Nemezjan

M. Aureliusz Julian, M. Aurelius Iulia-
nus 74, 87

Sex. Aurelius Victor — patrz Seks. Au-
reliusz Wiktor

Seks. Aureliusz Wiktor, Sex. Aurelius 
Victor 14, 40, 71, 72, 77, 99, 114, 162, 
242, 254, 269, 316, 329, 356, 415

D. Ausonius Magnus — patrz Auzoniusz
Auzoniusz, D. Ausonius Magnus 72, 83, 

93—95, 356, 415
Awidiusz Kasjusz, C. Avidius Cassius 

216, 217, 416

Balbin, D. Caelius Calvinus Balbinus 
225, 227, 416

Brutus, D. Iunius Brutus 119

L. Caecilius Lactantius — patrz Lactan-
tius

Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Cas-
siodorus 99, 415

Cassius Dio Cocceianus — patrz Kasjusz 
Dion

Catullus, C. Valerius Catullus 56, 356, 
415

Cezar, G. Juliusz Cezar, C. Iulius Caesar 
38, 79, 162, 163, 356, 415

Chosroes, Osroes 158, 159, 304
Claudius Ptolemaeus, Klaudios Ptolemaios 

— patrz Klaudiusz Ptolemeusz
Claudius Rutilius Namatianus — patrz 

Rutilius Namatianus
M. Cornelius Fronto — patrz Fronton
P. Cornelius Tacitus — patrz Tacyt 
Cyceron, M. Tullius Cicero 38, 39, 119, 

159, 181, 184, 185, 188, 213, 214, 224, 
234, 297, 304, 356, 358, 415, 416

Decebal, Decebalus 67, 214, 215, 219, 
236, 239, 240, 282, 303

Diadumenian, M. Opellius Antoninus 
Diadumenianus 8

Dicuil 35
Dioklecjan, C. Aurelius Valerius Diocle-

tianus 302, 312, 313, 320
Dion Chryzostom z Prusy, Dio Chryso-

stomus 183, 213, 356, 416
Domicjan, T. Flavius Domitianus 149, 

203, 216, 302, 320, 419
L. Domicjusz Aleksander, L. Domitius 

Alexander 328
Druzus, Nero Claudius Drusus 224

Elagabal, M. Aurelius Antoninus 8, 59, 
194

Eliusz Arystydes, P. Aelius Aristides 95, 
152, 219, 242, 244, 309, 355, 415

L. Eliusz Werus, L. Ceionius Commodus / 
L. Aelius Aurelius Commodus 67, 68, 
73, 85, 115, 416, 418

Emilian, M. Aemilius Aemilianus 101, 
116, 287, 319, 418

Eneasz, Aeneas 99, 193
Enniusz, Q. Ennius 8, 416
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Eusebius Hieronymus, Sophronius Euse-
bius Hieronymus 58, 99, 240, 241, 248, 
356, 416

Eutropiusz, Eutropius 14, 62, 67, 99, 
142, 145, 153, 158, 219, 239, 240, 242, 
248, 265, 269, 273, 279, 329, 357, 416

Kw. Fabiusz Maksymus, Q. Fabius Ma-
ximus Alobrogicus 224

Faustina, Annia Galeria Faustina Minor 
106

Festus, Festus 14, 38, 40, 48, 142, 153, 
158, 240, 329, 357, 416

Filip Arab, M. Iulius Philippus 71, 98, 
99, 102, 107, 111, 121, 125, 140, 146, 
150, 170, 220, 250, 252, 287, 310, 319, 
324, 336, 351, 419

Filip junior, M. Iulius Severus Philippus 
99, 107, 140, 194, 195, 197, 252, 287, 
310, 319, 332, 419

Filipowie 98, 102, 140, 252, 258, 287, 
351

Firmicus Maternus, Iulius Firmicus Mater-
nus 159, 357, 416

Flavius Philostratus Maior — patrz Phi-
lostratos

P. Flavius Vegetius Renatus — patrz Ve-
getius

Flawiusze 335
Florian, M. Annius Florianus 110, 116, 

118, 125, 141, 189, 191, 195, 196, 210, 
229, 263, 275, 294, 316, 317, 319, 323, 
324, 419

Florus, L. Annaeus Florus 38, 45, 81—
83, 131, 139, 175, 184, 188, 193, 224, 
300, 325, 357, 416

Frontinus, Sex. Iulius Frontinus 35, 93, 
287, 357, 416

Fronton, M. Cornelius Fronto 48, 58, 
150, 158, 219, 241, 244, 416

Galba, Ser. Sulpicius Galba 335
Gallien, P. Licinius Egnatius Gallienus 

10, 22, 23, 46, 47, 71, 75—78, 80—
82, 85, 87—90, 98, 100—102, 107, 
108, 110, 112, 117, 118, 120, 124, 126, 
136—138, 146, 150, 156, 163, 187, 189, 
191, 192, 194—196, 199, 200, 209, 211, 

223, 227, 229, 254—261, 263, 270, 278, 
279, 284—287, 291, 294, 311—314, 319, 
321—324, 326, 329, 332, 334, 336, 339, 
348, 351, 352, 416, 419

A. Gellius 39, 59, 136, 165, 234, 240, 322, 
356, 416

Germanik, Nero Claudius Drusus Germa-
nicus 154, 184, 224

Geta, P. Septimius Geta 8
Gordian I, M. Antonius Gordianus Sempro-

nianus Romanus Africanus 111, 119, 
319, 416

Gordian II, M. Antonius Gordianus Sem-
pronianus Romanus Africanus Iunior 
319, 416

Gordian III, M. Antonius Gordianus 47, 
48, 71, 76, 82, 103, 107, 116—118, 155, 
156, 159, 161, 189, 192, 194, 200, 201, 
209, 210, 220, 223, 225, 227, 229, 250—
252, 277, 278, 287, 293, 304, 310, 311, 
319, 332, 350, 416, 419

Gordianowie Afrykańscy 124, 227

Hadrian, P. Aelius Hadrianus 9, 18, 22, 
27, 45, 48—61, 63, 65, 67, 68, 78, 79, 
82, 85, 86, 89—92, 97—100, 103—106, 
111, 115, 121, 124, 134, 135, 144, 145, 
149, 152, 186, 187, 189, 196, 199, 206, 
208, 219, 222, 227, 230, 240, 241, 293, 
297, 301, 305—309, 311, 322, 324—326, 
331, 336, 337, 339, 348, 349, 352, 353, 
416, 418

Herennia Etruscylla, Herennia Cupressi-
na Etruscilla 98, 319

Herenniusz Etruskus, Q. Herennius Etru-
scus Messius Decius 72, 87, 111, 137, 
253, 254, 419

Herodian, Herodianus, Herodianos 38, 
49, 107, 109, 111, 112, 114, 117, 119, 
131, 160, 221, 250, 254, 306, 336, 357, 
416

Herodianus, Herodianos — patrz Hero-
dian

Herodotus, Herodotos 35, 56, 142, 357, 
416

Hieronymus — patrz Eusebius Hierony-
mus 

Homerus, Homeros 35, 357, 416
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sy Horacjusz Kokles, P. Horatius Cocles 

99
Horacy, Q. Horatius Flaccus 41, 55, 56, 

149, 160, 176, 297, 327, 357, 416
Q. Horatius Flaccus — patrz Horacy
Hostylian, C. Valens Hostilianus Messius 

Quintus 72, 87, 98, 111, 137, 319, 419

Ingenuus, Ingenuus 76
Ioannes Antiocheus, Johannes Antiochenus 

217, 416
Ioannes Malalas — patrz Malalas
Ioannes Zonaras — patrz Zonaras
Iohannes Ephesinus 224, 416
Iordanes — patrz Jordanes
Iosephus Flavius 55, 56, 83, 358, 416
Isidorus Hispalensis 159, 160, 188, 298, 

299, 327, 416
C. Iulius Caesar — patrz Cezar
Iulius Firmicus Maternus — patrz Firmi-

cus Maternus
Sex. Iulius Frontinus — patrz Frontinus
C. Iulius Solinus — patrz Solinus
D. Iunius Iuvenalis — patrz Iuvenalis
Iuvenalis, D. Iunius Iuvenalis 241, 358, 

416

Jordanes, Iordanes 73, 99, 148, 224, 253, 
273, 329, 358, 416

Julia Domna, Iulia Domna 301
Julian, Flavius Claudius Iulianus 206, 

236, 302, 304, 320, 358, 417

Kaligula, C. Iulius Caesar Germanicus, 
Caligula 119

Karakalla, L. Septimius Bassianus Cara-
calla / M. Aurelius Antoninus, Cara-
calla 8, 201, 419

Karauzjusz, M. Aurelius Maus(aeus?) Ca-
rausius 122

Karus, M. Aurelius Carus 113, 147, 192, 
193, 195, 209, 272—275, 304, 319, 323, 
328, 332, 333, 352, 416, 419

Karynus, M. Aurelius Carinus 109, 112, 
113, 138, 190, 192, 193, 196, 209, 261, 
272—275, 283, 285, 302, 319, 320, 328, 
332, 352, 416, 419

Kasjusz, C. Cassius Longinus 119

Kasjusz Dion, Cassius Dio Cocceianus 
44, 54, 56, 58, 59, 65, 67, 69, 84, 98, 
107, 109, 131, 140, 142, 152, 153, 158, 
159, 162, 213, 214, 216, 217, 219, 224, 
236, 238, 240, 241, 244, 246—248, 282, 
303, 304, 306, 357, 415

Katon Starszy, M. Porcius Cato 165
Klaudia Kwinta, Claudia Quinta 99
Klaudian, Claudius Claudianus 165 
Klaudiusz, Ti. Claudius Nero Drusus 33, 

49, 59
Klaudiusz II Gocki, M. Aurelius Valerius 

Claudius 23, 70, 72, 74, 100, 107, 108, 
138, 141, 148, 163, 165, 167, 171, 189, 
192, 195, 209, 221, 261, 262, 264, 291, 
314, 319, 323, 324, 416, 419

T. Klaudiusz Maksymus, Ti. Claudius 
Maximus 282

Klaudiusz Ptolemeusz, Claudius Ptole-
maeus, Klaudios Ptolemaios 56, 145, 
149, 358, 417

Kniwa, Cniva 148, 253
Kommodus, L. Aelius Aurelius Commo-

dus Antoninus 8, 22, 23, 54, 64, 65, 69, 
90, 103, 105, 107, 115, 118, 119, 135, 
136, 138, 139, 146, 150, 155, 187, 196, 
198, 199, 201, 206—209, 216, 218, 222, 
229, 246, 248, 281, 287, 293, 302, 305—
309, 320, 323, 324, 331, 336, 337, 339, 
350, 416, 419

Konstans, Flavius Iulius Constans 49
Konstantyn II, Flavius Claudius Constan-

tinus 330
Konstantyn Wielki, C. Flavius Valerius 

Constantinus 109, 139, 281, 302, 312, 
320, 330

A. Korneliusz Palma, A. Cornelius Pal-
ma Frontonianus 239

Kryspus, Flavius Iulius Crispus 330
Kwietus, T. Fulvius Iunius Quietus 319
Kwintyllus, M. Aurelius Claudius Quin-

tillus 23, 74, 87, 141, 191, 262, 263, 
275, 294, 319, 419

Lactantius, L. Caecilius Lactantius 220, 
358, 417

Lelian, C. Ulpius Cornelius Laelianus 79, 
80, 87, 419
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Licyniusz, Valerius Licinianus Licinius 
302, 320, 329

Licyniusze, Licinii 80, 108, 254, 258, 
311, 313, 317, 323

T. Livius — patrz Liwiusz
Liwiusz, T. Livius 34, 39, 93, 95, 165, 

193, 322, 361, 417
Lucianus Samosatensis, Lukianos 244, 

358, 417
Lucjusz Eliusz Werus — patrz L. Eliusz 

Werus 
Lucjusz Werus, L. Aelius Aurelius Commo-

dus / L. Aurelius Verus 8, 22, 23, 47, 
82, 100—103, 115, 143, 144, 146, 148, 
152, 155, 160, 166, 191, 196, 198, 203, 
206, 215, 219, 227, 229, 243—246, 281, 
293, 307—309, 331, 350, 352, 416, 419

Lucylla, Annia Lucilla 307
Lukan, M. Annaeus Lucanus 41, 55, 82, 

95, 119, 160, 162, 185, 298, 299, 358, 
417

Ma’nu VIII 155
Makrian, T. Fulvius Iunius Macrianus 

319
Makryn, M. Opellius Severus Macrinus 

194
Maksymin Daja, C. Valerius Galerius Ma-

ximinus, Daia 330
Maksymin Trak, C. Iulius Verus Maxi-

minus 23, 49, 137, 140, 159, 166, 191, 
225, 227, 250, 284, 293, 302, 310, 319, 
320, 351, 416, 419

Maksymus, C. Iulius Verus Maximus 
140, 159, 166, 191, 250, 319, 419

Malalas, Ioannes Malalas 153, 238, 240, 
417

Marcjalis, M. Valerius Martialis 65, 83, 
93, 94, 101, 104, 109, 125, 161—163, 
188, 287, 300, 304, 359, 417

Marek Antoniusz — patrz M. Antoniusz
Marek Aureliusz, M. Annius Verus / 

M. Aelius Aurelius Verus Antoninus 8, 
22, 23, 45, 49, 61, 64, 65, 82, 90, 91, 100, 
102, 103, 106, 107, 115, 119, 124, 132, 
135—137, 139, 143, 144, 146, 148, 149, 
152, 154, 160, 167, 187, 191, 196—198, 
202, 206—208, 215—220, 227, 229—

231, 242—249, 281, 293, 308, 309, 313, 
336, 343, 350, 358, 359, 416, 419

Marek Aureliusz Julian — patrz M. Au-
reliusz Julian

Marinian, Marinianus 10
Mariusz, Marius 199
Mezencjusz, Mezentius 193

Nemezjan, M. Aurelius Olympius Neme-
sianus 72, 81, 82, 109, 110, 160, 359, 
417

Neron, Nero Claudius Caesar Drusus Ger-
manicus 33, 103, 119, 158, 185, 225, 
307

Nerwa, M. Cocceius Nerva 8, 22, 63—
65, 69, 114, 124, 186, 197, 227, 240, 293, 
302, 308, 349

Numa Pompiliusz, Numa Pompilius 84
Numerian, M. Aurelius Numerius Nume-

rianus 109, 113, 139, 149, 163, 167, 
190, 192, 193, 196, 200, 201, 229, 230, 
261, 272—275, 279, 283—285, 294, 319, 
324, 328, 330—332, 339, 348, 352, 416, 
419

Odenatus, (L.?) Septimius Odaenathus 
10, 156, 255, 278

Oktawian, C. Iulius Caesar Octavianus — 
patrz August

P. Orosius 99, 187, 329, 359, 417
Otacylia Sewera, Marcia Otacilia Severa 

99, 252, 310, 319, 324, 336
Otto, M. Salvius Otho 335
P. Ovidius Naso — patrz Owidiusz
Owidiusz, P. Ovidius Naso 35, 39, 41, 

56, 83, 95, 117, 139, 162, 166, 188, 299, 
303, 359, 417

Pakacjan, Ti. Claudius Marinus Pacatia-
nus 98, 121

Pakorus, Pacorus 153, 159
Pakorus, Pacorus II 152
P. Papinius Statius — patrz Stacjusz
Partamaspates 153, 157, 158, 238
Partamazyrys, Parthamasiris 158, 219, 

238
Pausanias 58, 62, 149, 152, 187, 224, 242, 

359, 417
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sy Perennis, Tigidius Perennis 208

C. Pescennius Niger Iustus 419
Philostratos, Flavius Philostratus Maior 

56, 359, 417
C. Plinius Caecilius Secundus Minor — 

patrz Pliniusz Młodszy 
C. Plinius Secundus Maior — patrz Pli-

niusz Starszy
Pliniusz Młodszy, C. Plinius Caecilius Se-

cundus Minor 15, 65, 82, 83, 93, 97, 
104, 117, 155, 176, 197, 214, 221, 235, 
236, 240, 287, 303, 304, 327, 360, 417

Pliniusz Starszy, C. Plinius Secundus Ma-
ior 34, 55, 56, 59, 66, 67, 77, 94, 95, 
101, 130, 132, 142, 145, 149, 165, 188, 
213, 224, 234, 298, 327, 360, 417

Plotyn, Plotinos 311
Plutarch, Plutarchus, Plutarchos 56, 84, 

193, 224, 309, 360, 417
Plutarchus, Plutarchos — patrz Plutarch
Pompejusz, Cn. Pompeius Magnus 224, 

246
Pomponius Mela — patrz Pomponiusz 

Mela
Pomponiusz Mela, Pomponius Mela 36, 

49, 56, 132, 142, 145, 149, 360, 417
Postumus, M. Cassianus Postumus 22, 

45, 46, 78, 79, 81, 82, 87, 90, 96, 103, 
112, 120, 123, 125, 126, 137—139, 159, 
191, 192, 194—197, 200, 209, 212, 220—
225, 231, 254, 259—261, 278, 280, 286, 
287, 291, 294, 314, 319, 322, 324, 326, 
351, 419

Probus, M. Aurelius Probus 23, 71, 77, 
78, 87, 88, 90, 97, 98, 100, 102, 103, 108, 
110, 112, 113, 116, 118, 123, 125, 126, 
138, 141, 156, 163, 167, 171, 190—198, 
200—202, 209—211, 221, 222, 229, 230, 
268—271, 279, 280, 284—287, 291, 294, 
298, 316—319, 323, 324, 328, 330—333, 
336, 339, 348, 352, 416, 419

Pupien, M. Clodius Pupien(i)us Maximus 
114, 225, 227, 319, 416

Remus, Remus 100, 126
Romulus, Romulus 52, 84, 93, 99, 100, 

126, 193, 194, 204—206

Rutilius Namatianus, Claudius Rutilius 
Namatianus 95, 234, 356, 417

C. Sallustius Crispus 56, 163, 185, 224, 
360, 417

Salonin, P. Cornelius Licinius Saloninus 
Valerianus 100, 108, 258, 419

Salonina, Cornelia Salonina 76, 102, 108, 
221, 223, 312, 319, 324, 336

Sassanidzi 146, 150, 254, 273, 276
T. Semproniusz Grakchus, Ti. Sempro-

nius Gracchus 34
Seneka Młodszy, L. Annaeus Seneca Mi-

nor 56, 82, 83, 138, 149, 159, 163, 165, 
176, 177, 188, 213, 214, 220, 304, 309, 
327, 332, 360, 361, 417, 418

Septymiusz Sewer, L. Septimius Severus 
Pertinax 8, 59, 109, 225, 302, 313, 320, 
419

Servius Grammaticus — patrz Serwiusz
Serwiusz, Servius Grammaticus 8, 56, 

59, 159, 224, 418
Sewer Aleksander, M. Aurelius Severus 

Alexander 194, 225, 254, 302, 311, 320, 
416

Sewerowie 10, 114, 171, 189, 287
Silbannakus, Mar(cus?) Silbannacus 

254
Ti. Silius Italicus 69, 210, 361, 418
Sohemus, Sohemus, Suhaimos 152, 244
Solinus, C. Iulius Solinus 55, 56, 72, 101, 

142, 299, 327, 418
Stacjusz, P. Papinius Statius 56, 95, 101, 

142, 153, 162, 166, 176, 177, 361, 418
M. Stacjusz Priskus, M. Statius Priscus 

244
M. Statius Priscus — patrz M. Stacjusz 

Priskus
Strabo — patrz Strabon z Amazei
Strabon z Amazei, Strabo 40, 56, 142, 

166, 224, 327, 361, 418
C. Suetonius Tranquillus 49, 154, 156, 

158, 221, 234, 302, 304, 361, 418
Sulla, L. Cornelius Sulla Felix 224
Sulpicia 178, 418
Szapur I, Saporus, Shabuhr 80, 124, 150, 

220, 251, 255, 278
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Tacyt, M. Claudius Tacitus 107, 108, 
118, 124, 125, 141, 195, 210, 211, 222, 
263, 268, 270, 280, 316, 317, 319, 323, 
326, 332, 416, 419

Tacyt, P. Cornelius Tacitus 37, 38, 41, 
49, 83, 84, 101, 109, 126, 130—132, 136, 
138, 139, 143, 148, 149, 152—154, 157, 
158, 163—165, 184, 210, 221, 224, 225, 
235, 280, 299, 359, 418

Teodozjusz II, Flavius Theodosius 35
Teodozjusz Wielki, Flavius Theodosius 

25, 302, 320
M. Terrentius Varro — patrz Varro
Tetryk I, C. Pius Esuvius Tetricus 112, 

137, 138, 159, 191, 196, 211, 212, 272, 
297, 314—316, 319, 324, 419

Tetryk junior, C. Pius Esuvius Tetricus 
212, 419

Tetrykowie 316
Theophrastus, Theophrastos 56, 142, 361, 

418
Tiridates 158 
Trajan, M. Ulpius Traianus 15, 22, 27, 

33, 37, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 56, 61, 
63—69, 79, 82, 86, 90, 93, 96, 97, 102, 
104—106, 109, 115, 124—126, 132, 135, 
139, 142, 144, 145, 149, 153, 157, 158, 
160—162, 186, 194, 197—199, 202, 203, 
206—208, 214, 215, 219, 221, 222, 224, 
227—229, 231, 236—240, 243, 266, 277, 
282, 283, 287—289, 293, 302—305, 307, 
313, 320, 323, 324, 331, 337, 339, 343, 
348—350, 352, 419

Trajan Decjusz, C. Messius Quintus Traia-
nus Decius 22, 70—75, 85, 87, 88, 107, 
112, 137, 140, 148, 227, 253, 254, 319, 
351, 352, 419

Trebonian Gall, C. Vibius Trebonianus 
Gallus 98, 107, 108, 111, 116, 227, 254, 
319, 419

M. Tullius Cicero — patrz Cyceron

Ulpian, Domitius Ulpianus 114
Uraniusz Antoninus, L. Iulius Aurelius 

Sulpicius Severus Uranius Antoninus 
80, 98

C. Valerius Catullus — patrz Catullus

M. Valerius Martialis — patrz Marcjalis
Varro, M. Terrentius Varro 35, 56, 361, 

418
Vegetius, P. Flavius Vegetius Renatus 34, 

72, 159, 359, 418
C. Velleius Paterculus 38, 119, 132, 188, 

213, 234, 361, 418
P. Vergilius Maro — patrz Wergiliusz
Vindex, C. Iulius Vindex 302
M. Vitruvius Pollio — patrz Witruwiusz

Waballat, L. Aurelius Septimius Vaballat-
hus Athenodorus 80, 264, 315, 329

Walentynian, Flavius Valentinianus 302, 
320

Walerian I, P. Licinius Valerianus 22, 
23, 46, 76, 78, 80, 87, 96, 108, 110, 124, 
136, 137, 146, 192, 195, 211, 220, 223, 
227, 254—259, 261, 278, 311—314, 319, 
321, 323, 324, 351, 416, 419

Walerian junior, P. Cornelius Licinius Va-
lerianus 100, 108, 146, 258, 419

Wergiliusz, P. Vergilius Maro 7, 49, 69, 
83, 95, 159, 160, 193, 210, 234, 327, 347, 
361, 418

Wespazjan, T. Flavius Vespasianus 51, 
98, 419

Wiktoryn, M. Piavonius Victorinus 79, 
87, 96, 121, 125, 159, 200, 212, 220, 271, 
272, 285, 287, 294, 314, 319, 324, 328, 
329, 419

Witeliusz, A. Vitellius 109, 419
Witruwiusz, M. Vitruvius Pollio 34, 166, 

199, 361, 362, 418
Wologazes, Vologaesus 152
Woluzjan, C. Vibius Afinius Gallus Vel-

dumi(an)us Volusianus 98, 108, 111, 
419

Zantikus, Zanticus 216
Zenobia, Septimia Zenobia 80, 264, 297, 

315, 329
Zenon-Artakses, Zeno, Artaxias 154
Zonaras, Ioannes Zonaras 116, 120, 121, 

254, 273, 418
Zosimos, Zosimus, Zosimos 14, 121, 210, 

221, 252, 254, 255, 362, 418 
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 * Skróty określeń: g. — góra, góry; jez. — jezioro; kont. — kontynent, część kontynen-
tu; kr. — kraj, kraina; król. — królestwo; l. — lud, plemię, szczep; m. — miasto, miejscowość; 
ob. — obecnie; płw. — półwysep; prow. — prowincja rzymska; rz. — rzeka; w. — wyspa.

Abrittus, ob. Razgrad, m. 22, 253
Achaja, Achaia, Grecja, kr., prow. 52, 

53, 57, 58, 85 
Adamklissi, Tropaeum Traiani, m. 162, 

167, 203, 235, 282
Aegyptii, l. 329
Aegyptus, Egipt, kr., prow. 13, 37, 52—

54, 58, 85
Aethiopia, kr. 34
Africa, Afryka, kont. 12, 37, 41, 52, 149, 

165, 213, 327
Africa, Afryka, prow. 51—53, 55, 57—

60, 69, 85, 89, 90, 242
Afryka — patrz Africa
Agri Decumates, kr. 149, 256
Akwileja, Aquileia, m. 94, 111 
Alamanni, Alamanowie, l. 81, 133, 150, 

213, 256, 261, 262, 327
Alamanowie — patrz Alamanni
Alani vel Halani, l. 246, 329
Aleksandria — patrz Alexandria
Alexandria, Aleksandria, m. 14, 52—55, 

58, 59, 85, 194, 239, 242
Alpes, Alpy, g. 49, 65
Ammaedara, m. 35
Antichthones, l. 327
Antiochia (Pizydyjska), Antiochia, m. 

14
Antiochia (Syryjska), Antiochia (ad Oron-

tem), ob. Antäkijach, m. 59, 72, 73, 
75, 81, 94, 101, 102, 111, 112, 118, 146, 
192, 251, 252, 254, 255, 257, 264—266, 
277, 278, 310—312, 314—317

Apulum, m. 67
Arabes, l. 133
Arabes Eudaemones, l. 328
Arabia, Arabia, kr., prow. 12, 37, 52, 

53, 56, 85, 142, 143, 147, 157, 170, 239, 
240, 289, 290, 349

Arabia Petrea 142
Araks, Araxes, rz. 48, 82, 83, 244
Argentovaria, ob. Biesheim, m. 138, 248
Armenia, Armenia, kr., król., prow. 37, 

47, 59, 142—145, 147, 148, 152, 153, 
157, 158, 160—162, 170, 171, 206, 215, 
238—240, 242—246, 289, 290, 295, 349, 
350

Armenia Mniejsza, Armenia Minor 144
Armenia Większa, Armenia Maior 158
Armenii, l. 144, 151, 152, 160, 242, 244, 

289, 290
Asia, Azja, kont. 37, 133, 165, 276
Asia, Azja, prow. 52, 53, 56, 57, 59, 60, 

85
Asia Minor, Azja Mniejsza, płw. 52, 57, 

270
Assyria, Asyria, kr., prow. 239, 240
Assyrii, l. 133
Asyria — patrz Assyria
Atlantes, l. 165
Atlantyk, mare Atlanticum 12, 37, 40, 

49
Augustodunum, ob. Autun, m. 79
Azja — patrz Asia
Azja Mniejsza — patrz Asia Minor

Bactr(i)ani, l. 329
Bałkany, kr. Płw. Bałkańskiego 270
Barbaria 38, 39
Barbaricum 39, 41, 45, 70, 135, 150, 156, 

162, 247, 250, 255, 293
Basternae, l. 246
Batawowie, Batavi, l. 78, 163
Benewent, Beneventum, m. 65, 104, 161, 

215, 235 
Berzobis, m. 67
Betyka — patrz Hispania Baetica
Biszapur, m. 220
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Bithynia, Bitynia, kr., prow. 53, 58, 85
Bitynia — patrz Bithynia
Bizancjum, Bizantium, m. 102
Blains, m. 282
Blemmiowie — patrz Blemmyes 
Blemmyes, Blemmiowie, l. 318, 328
Britanni, l. 93
Britannia, Brittannia, Brytania, kr., prow., 

w. 37—39, 49, 52, 53, 57, 58, 60, 62, 
69, 78, 85, 89, 134, 135, 147, 150, 151, 
170, 241, 242, 286

Brygantowie, Brigantes, l. 62, 134, 242
Brytania — patrz Britannia
Burei, Buri, Burowie, l. 148, 246
Burowie — patrz Burei

Caledonii, l. 133
Calpe, Kalpe, ob. Punta Cires, g. 56
Cappadocia, Kapadocja, kr., prow. 52, 

53, 56, 58—60, 85, 89, 244
Carpi, Karpowie, l. 133, 140, 150, 151, 

170, 252, 264, 351
Carrhae, l. 255
Catalaunum, ob. Châlons-sur-Marne, 

m. 315
Celtae, l. 133
Cenineci, Caeninetae, l. 193
Cezarea Kapadocka, Caesarea Cappado-

ciae, m. 154
Chaldaei, l. 133
Chińczycy, l. 131
Cilicia, Cylicja, prow. 53, 57, 85
Cisa, Tisia, rz. 162
Costoboci, l. 246
Ctesiphon, Ktezyfont, m. 48, 153, 255, 

273, 304
Cylicja — patrz Cilicia
Cyrenajka, Cyrenaica, kr. 52

Dacja, Dacia, kr., król. 44, 45, 66, 102, 
139, 140, 147, 161, 162, 170, 215, 237—
239, 277, 283, 289, 290, 293

Dacja, Dacia, kr., prow. 37, 50, 52, 53, 
56—60, 66, 67, 70—75, 85, 86, 89, 90, 
102, 162, 239, 240, 256, 277, 329, 349

Dacia Ripensis 265
Dakowie, Daci, l. 44, 45, 56, 71, 83, 

102, 139, 140, 160—162, 206, 214, 215, 

236—238, 240, 277, 282, 283, 288, 295, 
304

Dalmacja — patrz Delmatia
Dalmatae, l. 72, 133
Danuvius, Ister, Hister, Dunaj, rz. 12, 

37, 39, 43—45, 47, 70, 71, 82—84, 133, 
135, 136, 138, 139, 148, 149, 176, 177, 
202, 203, 237, 239, 242, 246, 247, 250, 
252, 255, 256, 273, 349, 350

Dardania, kr. 67, 75, 85, 89
Delmatia, Dalmacja, kr., prow. 53, 67, 

70, 85, 89
Drawa, Dravus, rz. 76, 85
Dunaj — patrz Danuvius
Dura-Europos, Dura Europos, m. 35

Edessa, Edessa, m. 38, 153, 155, 256
Eduowie, Aedui, l. 79, 121
Efez, Ephesus, m. 34, 246
Egipt — patrz Aegyptus
Elegea, Iligia, m. 158
Elephantine, w. 38
Emeza, Emesa, m. 100, 315
Eryks, Erycus, g. 33
Eufrat — patrz Euphrates
Euphrates, Eufrat, rz. 43, 47, 48, 82—84, 

143, 153, 177, 239, 244, 278, 349, 350
Europa, Europa, kont. 37, 151, 159, 176 
Exomitae, l. 328

Falerii Novi, m. 76, 77, 85, 89
Fenicja — patrz Phoenice
Franci, Frankowie, l. 150, 165, 213, 256, 

261, 327, 329
Frankowie — patrz Franci
Frygia — patrz Phrygia

Galia, Gallia, kr., prow. 50—53, 57, 78, 
79, 85, 89, 150, 168, 221, 246, 261, 280, 
291, 297, 305, 314—316, 322, 351

Galia Narbońska, Gallia Narbonensis 
316

Galowie, Galli, l. 120, 133, 224
Garamantes, l. 133
Gepidowie, Gipedes, l. 141, 150
Germani, Germanowie, l. 65, 83, 106, 

133, 135—137, 145, 147—149, 165, 170, 
213, 216, 217, 224, 225, 247, 248, 260, 
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351
Germania, Germania, kr., prow. 34, 49, 

50, 52, 53, 57, 58, 69, 80, 83, 85, 86, 89, 
135, 137, 147, 148, 160, 170, 216, 247, 
286, 289, 290, 293, 305, 349

Germania Dolna, Germania Inferior 110
Germania Górna, Germania Superior 69, 

80
Germanowie — patrz Germani
Getae, l. 93
Goci — patrz Gothi
Gothi, Goci, l. 22, 116, 133, 140, 141, 

148, 150, 151, 157, 165, 170, 213, 253, 
254, 256, 261—263, 270, 285, 286, 293, 
295, 317, 329 

Grecja — patrz Achaja

Haemus, g. 83
Halani — patrz Alani
Hebrei, l. 133
Hellusii, l. 165
Hermunduri, l. 246
Herulowie, Eruli, l. 141, 150
Hiberi, l. 329
Hibernia, Iuverna, w. 327
Hierapytna, m. 241
Hispania, Hiszpania, kr., prow. 50—54, 

56, 59, 60, 68, 78—80, 85, 89
Hispania Baetica, Betyka 54, 56, 65 
Hister — patrz Danuvius
Hunowie, Huni, l. 165

Illirykum, Illyricum, kr. 70, 72, 73, 75—
78, 85, 89, 90, 246, 265, 284, 291, 292, 
351, 352

Indi, l. 329
Indie, kr. 131, 132
Indus, Indus, rz. 49 
Isauri, l. 133 
Ister — patrz Danuvius
Italia, Italia, kr. 13, 35, 52—54, 57, 60—

66, 72, 81, 85, 88—90, 104, 120, 162, 
166, 261, 308, 349—351 

Iudaea, Judea, kr. 50, 52—54, 85
Iudei, żydzi, l. 50, 97, 133
Iuthungi, Jutungowie, l. 133, 264
Iuverna — patrz Hibernia

Jazygowie, Iazyges, l. 106, 139, 216, 248
Judea — patrz Iudaea
Jutungowie — patrz Iuthungi

Kampania, Campania, kr. 62
Kanninefaci, Canninefates, l. 210
Kapadocja — patrz Cappadocia
Karpowie — patrz Carpi
Kartagina, Carthago, m. 111, 119
Kolonia, Colonia Agrippinensis, m. 46, 

110, 112, 121, 137, 146, 191, 199, 200, 
223, 225, 254—257, 322

Konstantynopol, Constantinopolis, m. 94
Korynt, Corinthus, m. 103
Ktezyfont — patrz Ctesiphon
Kulpa, Colapis, rz. 76, 77, 85
Kwadowie — patrz Quadi
Kyzikos, Cyzicus, Kyzikos, m. 81, 100, 

112, 113, 118, 138, 141, 189, 190, 194, 
195, 197, 198, 257, 262—266, 268—272, 
315, 317

La Graufesenque, Condotomagus, m. 
282

La Venèra, m. 23
Lacringes, l. 246
Lacus Benacus, Garda, jez. 261
Latini, l. 133
Libia — patrz Libya
Libya, Libia, kr., prow. 50, 53, 58, 85, 

329
Ligyres, l. 133
Lugdunum, ob. Lyon, m. 46, 112, 118, 

141, 189—192, 194, 197, 257, 263, 
268—272, 279, 315—317, 319, 322 

Lugiowie, Lugii, l. 148

Macedonia, Macedonia, kr., prow. 50, 
52, 53, 56, 85

Madena, kr. 239
Marcianopolis, ob. Reka Devnia, m. 253
Marcomanni, Markomanowie, l. 133, 

165, 224, 236, 246
Markomanowie — patrz Marcomanni
Marmaridae, l. 133, 213 
Mauretania, Mauretania, kr., prow. 50, 

52, 53, 55—57, 59, 60, 62, 69, 70, 85, 
89, 149, 242
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Mauretania Tingitańska, Mauretania Tin-
gitana 37, 156

Maurowie, Mauri, l. 69, 241
Medi, Medowie, l. 133, 143, 148, 176, 

246, 350
Media, Media, kr. 146, 170 
Mediolan, Mediolanum, m. 46, 71—75, 

77, 80, 81, 102, 111, 112, 137, 189, 191, 
192, 195, 196, 255—258, 262, 264—266, 
274, 315

Mediterraneum mare, mare nostrum, Mo-
rze Śródziemne 37, 299

Medowie — patrz Medi
Men, Moenus, rz. 46, 47, 76
Mesena, Mesene (Characena), król. 153
Mesopotamia, Mezopotamia, kr., prow. 

37, 47, 48, 142, 143, 147, 153, 161, 162, 
170, 215, 239, 244, 245, 255, 273, 289, 
290, 304

Messana, Messana, m. 56
Mezja — patrz Moesia
Mezja Dolna — patrz Moesia Inferior
Mezja Górna — patrz Moesia Superior
Mezopotamia — patrz Mesopotamia
Milet, Miletus, m. 35
Mitylene, m. 201
Moesia, Mezja, kr., prow. 52, 53, 57, 70, 

71, 75, 85
Moesia Inferior, Mezja Dolna 38, 224, 

253
Moesia Superior, Mezja Górna 67, 71, 

121, 262 
Mons Abinna, Gebel Musa 56
Mons Argaeus 56, 60
Morze Śródziemne — patrz Mediterran-

eum mare

Naissus, Naissus, ob. Nisz, m. 111, 141, 
262

Naksz-e-Rustam, m. 220
Narona, m. 102  
Nicomedia, Nikomedia, m. 52, 53, 85, 

94
Nikomedia — patrz Nicomedia
Nil, Nilus, rz. 52—54, 56, 58, 85, 176, 

307
Nisibis, m. 255
Norici, l. 133

Noricum, Norikum, prow. 52, 53, 55, 
57, 67, 85

Norikum — patrz Noricum

Ocean Północny 49
Oceanus, Okeanos 35, 38, 45, 49, 50, 82, 

83, 97, 327
Olbia, Olbia, m. 144, 145
Olt, Alutus, rz. 162
Opitergium, ob. Oderzo, m. 65
Orbis 24—26, 34, 36—38, 40, 41, 58, 77, 

93, 111, 129, 145, 162, 168, 176, 179, 
180, 264, 271, 272, 274, 275, 279, 280, 
291, 292, 297—302, 304—331, 334—
339, 342, 345, 351

Ordowikowie, Ordovices, l. 134
Oriens, Wschód, obszary na wschód 

od Imperium Romanum, prow. azja-
tyckie 22, 48, 51, 80, 81, 85, 89, 91, 
103, 106, 116, 124, 142, 146, 150, 152, 
153, 155, 156, 159, 160, 168, 215, 238, 
243—246, 254—256, 264—268, 274, 
277, 280, 286, 291, 292, 299, 310, 315, 
316, 351, 352

Orontes, Orontes, rz. 60, 94
Oshroene, król. 153, 155
Oshroene, prow. 38
Ostia, m. 33
Oxiones, l. 165

Palestyna, Palaestina, kr., prow. 54, 329
Palmyra, Palmyra, m. 156, 264, 266, 316, 

329
Palmyreńczycy, Palmyreni, l. 133, 265, 

329
Pannoni Peones, l. 133
Pannonia, Panonia, prow. 46, 67, 68, 70, 

72—77, 85, 89, 90, 202
Pannonia Inferior — patrz Panonia Dolna
Pannonia Superior — patrz Panonia Gór-

na
Panonia Dolna, Pannonia Inferior 72, 

74, 75, 121
Panonia Górna, Pannonia Superior 46, 

72, 121, 273
Panonia — patrz Pannonia
Parthi, Partowie, l. 47, 83, 93, 143, 145, 

146, 148, 150, 151, 153, 157, 158, 161, 



432

In
d

ek
sy 206, 213, 219, 225, 236, 238—240, 245, 

246, 299, 304, 327, 350
Parthia, Partia, kr., król. 59, 143—145, 

147, 153, 157, 158, 160, 161, 170, 238, 
239, 242, 289, 290, 293, 350

Partia — patrz Parthia
Partowie — patrz Parthi
Partowie/Persowie, l. 41, 133, 170, 295, 

351 
Patras, Patras, m. 103
Persae, Persowie, l. 48, 116, 133, 146—

148, 150, 170, 171, 213, 220, 252, 255, 
274, 278, 285, 293, 299, 310, 327, 329, 
351

Persja, Persia, król. 333
Persowie — patrz Persae
Peucini, l. 246
Philippopolis, ob. Płowdiw, m. 253
Phoenice, Fenicja, kr. 59, 60, 85
Phrygia, Frygia, kr., prow. 50, 53, 57, 

85
Picti, l. 133
Pincum, m. 67, 85
Pont, Pontus, kr., prow. 35, 213

Quadi, Kwadowie, l. 106, 133, 138, 139, 
147, 149, 151, 152, 154, 155, 157, 165, 
170, 171, 242, 246, 248, 273—275, 283, 
284, 289—292, 295, 350 

Raetia, Recja, prow. 52, 53, 85
Ranisstorum, m. 282
Rawenna, Ravenna, m. 94
Recja — patrz Raetia
Ren — patrz Rhenus
Rhenus, Ren, rz. 12, 37—39, 43, 45—47, 

76, 78, 82—84, 133, 135, 136, 148—150, 
166, 176, 213, 224, 250, 255, 256, 316

Roksolanowie — patrz Roxolani
Roma, Urbs, Rzym, m. 7, 12, 13, 24, 

25, 34, 36, 41, 43, 46, 52, 54, 61, 62, 
66, 71—73, 76, 77, 81, 93—127, 136—
138, 140, 146, 154, 161—163, 165, 176, 
187, 189—196, 199—201, 217, 218, 225, 
235, 245, 246, 251, 252, 254—258, 260, 
262—267, 269—272, 277, 279, 282, 299, 
308, 310—312, 314, 315, 317, 318, 326, 

329, 330, 332, 333, 342—344, 349, 351, 
353

Romula, m. 310
Roxolani, Roksolanowie, l. 106, 150, 

241, 246, 329
Rzym — patrz Roma
Rzymianie, Romani — passim

Salona, Salonae, ob. Solin, m. 102
Samosata, Samosata, m. 80, 102, 194, 

312
Saraceni, l. 329
Sardynia, Sardinia, prow., w. 34
Sarmaci — patrz Sarmatae
Sarmacja, Sarmatia, kr. 139, 149
Sarmatae, Sarmaci, l. 49, 83, 106, 133, 

139, 145, 147, 149, 155, 165, 170, 213, 
236, 241, 246—248, 273, 274, 290, 327, 
329, 350

Sarmizegethusa (Colonia Ulpia Traiana Sar-
mizegetusa Augusta Dacica), m. 67

Sarmizegetusa — patrz Sarmizegethusa
Sarmizegetusa Regia, m. 67, 214
Sasi, Saxones, l. 150
Sauromatae, l. 93
Sawa, Savus, rz.  74, 76, 77, 85
Scoti, l. 133
Scythae, Scytowie, l. 145, 161, 165
Scythia, Scytia, kr. 59, 144, 145, 147, 

149, 157, 161, 170, 242, 350
Scytia — patrz Scythia
Scytowie — patrz Scythae
Serdika, Serdica, ob. Sofia, m. 75, 111, 

112, 118, 141, 190, 198, 201, 263, 265—
269, 271, 315, 317, 333

Seres, Serae, l. 93
Sicilia, Sycylia, prow., w. 51—53, 56, 

59, 60, 85
Sicobotes, l. 246
Singidunum, ob. Belgrad, m. 71
Sirmium, ob. Mitrovica, m. 74, 75, 77, 

111, 265
Siscia, ob. Sisak, m. 46, 74—77, 80, 81, 

85, 89, 90, 100, 108, 110—113, 118, 139, 
141, 146, 163, 189—196, 199, 201, 257, 
258, 262—266, 269—274, 279, 311, 312, 
314—317, 319, 326, 332, 333



433

Ind
eks autorów

 i w
spółtw

órców
 now

ożytnych

Smyrna, m. 194, 257
Sosibes, l. 246
Strasbourg, m. 282
Suevi, Swebowie, l. 138, 148, 197, 246, 

329
Swebowie — patrz Suevi
Sycylia — patrz Sicilia
Syene, Sjena, w. 38
Sylurowie, Silures, l. 134
Syria, Syria, kr., prow. 12, 37, 52, 53, 

57, 59, 60, 85, 255
Syria Magna (Syria Coele) 59
Syria Phoenice 59

Taifali, l. 133
Taprobani vel Taprobane, Cejlon, w. 327
Tarent, Tarentum, m. 103
Thessaloniki, Thessalonica, m. 94
Thraces, l. 83, 93
Thracia, Tracja, prow. 52, 53, 55, 57, 59, 

60, 70, 85, 116, 253
Thyle vel Thule, kr. 327
Tibur, ob. Tivoli, m. 58, 105
Ticinum, ob. Pawia, m. 102, 111, 112, 

118, 141, 190, 195, 196, 200, 202, 263, 
265, 266, 269—271, 274, 318

Tigris, Tygrys, rz. 43, 47, 48, 82—84, 
143, 239, 244, 278, 349, 350

Tracja — patrz Thracia
Trewir, Augusta Treverorum, m. 46, 112, 

121, 191, 223, 225, 315, 322
Trypolis, Tripolis, ob. Taräbulus esh-

-Shäm, m. 75, 81, 100, 246, 265, 266 
Tusculum, m. 33
Tyber, Tiberis, rz. 44, 49, 50, 61, 85, 89, 

94
Tygrys — patrz Tigris
Tyne, Tina, rz. 49

Ubiowie, Ubii, l. 78 
Urbs — patrz Roma

Vandali, Wandalowie, l. 133, 264, 329
Varistae, l. 246
Victuali, l. 246
Volubilis, m. 156

Wandalowie — patrz Vandali
Wiminacjum, Viminacium, ob. Kostolac, 

m. 71, 111, 121, 137, 146, 192, 254—
259, 312

Wschód — patrz Oriens

Zatoka Perska 48, 304

Żydzi — patrz Iudei

Indeks autorów i współtwórców nowożytnych

Abramowiczówna Zofia 361
Achard Guy 356, 360
Adam Richard 361
Adam Traute 213, 217, 370
Adams Colin 375, 403
Adriani Maurillo 95, 370
Agosti Giovanni 404
Ailloud Henri 361
Aleksin E. 11, 370
Alexandrescu-Vianu Maria 224, 

370

Alföldi András (Andreas) 28, 29, 46, 
47, 76—78, 80, 83, 100, 110, 112, 120, 
147, 206, 220, 251, 252, 255, 258, 262, 
263, 269, 278, 297, 301, 311, 312, 314, 
317, 331, 363, 370, 371

Alföldi Maria Radnóti 29, 65, 152, 154, 
179, 180, 208, 242, 312, 330, 363, 371

Alföldy Géza 246, 273, 274, 371
Allan John 382
Alram Michael 23, 138, 159, 166, 191, 

250, 363, 413

28 - Vndiqve…
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sy Amandry Michel 74, 75, 100, 101, 118, 

316, 364, 365, 369
Amigues Suzanne 361
Amiotti Gabriela 56, 224, 235, 371
Amsterdamski Stefan 371
Anderson Benedict 345, 371
Ando Clifford 8, 185, 233, 297, 371
André Jacques 355, 359, 360
André Jean-Marie 25, 177, 297, 309, 

371
Andrzejowski Jacek 390
Angeli Bertinelli Maria Gabriella 143, 

152, 153, 158, 238, 240, 244, 371, 399
de Angelis Francesco 386
Arce Javier 240, 371
Arnàldi Adelina 65, 371
Arnaud Pascal 35, 301, 371, 372
Arnaud-Lindet Marie-Pierre 355, 357, 

359
Arslan Ermanno A. 14, 372
Asmis E. 217, 372
Astarita Maria Laura 217, 372
Aubreton Robert 355
Augé Christian 395
Aujac Germaine 159, 327, 361, 372
Austin N.J.E. 131, 372
Auvray-Assayas Clara 380, 383, 384
Ax Wilhelm 358
Axer Jerzy 307, 372
Axtell Harold L. 184, 185, 220, 222, 372
Aymard Jacques 29, 106, 184, 187, 306, 

331, 372

Babelon Ernest 33, 34, 363
Babelon Jean 331, 372
Baccari Maria Pia 385, 397
Baehrens Aemilius 360
Baillet Gaston 361
Bakhoum Soheir 14, 54, 372 
Balaguer Anna M. 367
Balbuza Katarzyna 29, 49, 98, 217, 236, 

240, 241, 245, 246, 252, 274, 286, 315, 
318, 329, 372

Baldson J.P.V.D. 159, 372
Ball Warwick 142, 156, 220, 372
Balla Lajos 67, 372
Baradez Jean 224, 372
Barbero Alessandro 221, 372

Barbulescu Mihai 44, 372
Barden Dowling Melissa 213, 214, 217, 

219, 372
Barini Concetta 236, 245, 372
Barrandon Jean-Noël 79, 363
Barrett John C. 385
Bartoli Pietro Santi 7
Bastien Jean-Luc 199, 372
Bastien Pierre 23, 46, 78, 81, 100, 112, 

118, 120, 138, 141, 159, 191—193, 195, 
196, 200, 201, 209—211, 221, 223, 225, 
245, 252, 255, 259, 260, 264, 267, 270, 
278, 280, 301, 316, 318, 322, 333, 364, 
367, 373

Baudrillart André 185, 373
Bayet Jean 361
Beard Mary 110, 199, 283, 373
Beaujeu Jean 68, 98, 99, 187, 208, 306, 

331, 355, 356, 373
Becatti Giovanni 15, 282, 373
Behr Charles A. 355
Bejaoui Fathi 35, 373
Bekker-Nielsen Tonnes 385
Belayche Nicole 373, 393, 409
Bellesia Lorenzo 200, 210, 269, 364
Bellezza Angela 250, 373
Bellinger Alfred R. 28, 185, 373
Belloni Gian Guido 16, 28, 47, 64, 66, 

69, 102, 158, 161, 164, 238, 276, 278, 
282, 283, 373

Benndorf Otto 359
Bennett Julian 142, 158, 238, 373
Benoist Stéphane 29, 98, 103, 104, 107, 

109, 110, 113, 114, 117, 122, 126, 127, 
155, 156, 286, 373

Béranger Jean 29, 105, 113, 118, 374
Berdowski Piotr 389
Bergemann Johannes 186, 374
Berger Ludwig 372
Berlincourt Marjorie Alkins 28, 185, 

373
Bernareggi Ernesto 13, 158, 236, 238, 

374
Berrens Stephan 251, 267, 332, 374
Bersanetti Gastonne M. 116, 374
Bertók Krisztina 371
Bianchi Anna Gabriela 247, 374
Bieber Margarete 186, 199, 374
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Bieńkowski Piotr 8, 26, 50, 61, 62, 72, 
110, 130, 160, 162—164, 234, 282, 374

Birley Anthony R. 16, 49, 52, 54, 97, 
98, 152, 153, 158, 187, 216, 217, 238, 
244—246, 305, 374

Birley Eric 16, 370, 374
Blahaczek Beata 389
Blamberg Jan Eric 236, 374
Blanc Nicole 386, 394
Blanchet Adrien 56, 142, 374
Bland Roger 100, 364, 368
Bleicken Jochen 309, 374
Bloch Raymond 361, 400
de Blois Lukas 9, 311, 332, 374, 378, 

385, 396
Błażejewski Artur 39, 374
Boatwright Mary Talliaferro 98, 374
Bodnarski Mitrofan Stefanovič 358, 

360, 361
Boeckhius Augustus 362
Bokszański Zbigniew 41, 346, 374
Bonamente Giorgio 376, 378, 410, 411
Bonfante Larissa 383
Bonté Frédéric 315, 322, 366
Bordenache Gabriella 224, 374
Bornecque Henri 359
Boruch Wojciech 216, 374
Borzsák S. 130, 374
Bosio Luciano 35, 94, 374
Bossu C. 65, 375
Boulanger André 356
Bourgeois Ariane 255, 375
Bourgery Abel 358, 360
Brandt Hartwin 376
Brandt Samuel 358
Bratož Rajko 392
Braund David C. 83, 375
Braund P.A. 151, 152, 154—156, 241, 

244, 375
Bravo Benedetto 14, 375
Bravo Paweł 408
Bréguet Esther 356
Brenot Claude 13, 59, 79, 107, 121, 280, 

316, 363, 364, 375
Breuninger Helga 410
Brilliant Richard 27, 65, 103, 144, 152, 

167, 218—220, 241, 246, 280, 282, 311, 
317, 375

Brizzi Giovanni 71, 375
Brodersen Kai 33—35, 110, 375, 403
Brooke Christopher Nugent Lawrence

378
Brooks Ernest Walter 358
Brożek Mieczysław 98, 358, 361, 375
Bruggisser Philippe 210, 375
Bruun Patrick 369, 407, 409
Buffière Félix 355
Buisson André 386, 394
Bureth Paul 140, 141, 170, 252, 264, 

270, 274, 286, 362
Bürgin Paul 372
Burnett Andrew 368, 369, 414
Bursche Aleksander 13, 39, 155, 156, 

375, 391
Burstein Stanley M. 396

Cagnat René 362
Callebat Louis 361
Callegher Bruno 196, 364
Callu Jean-Pierre 14, 46, 194, 254, 357, 

375
Caló Levi Annalina 26, 35, 47, 48, 130, 

161, 163, 167, 233, 237, 240, 268, 274, 
281, 282, 330, 375, 393

Campbell Brian 158, 238, 375
Cappelli Remo 196, 265, 266, 375, 376
Caprino Catia 43, 44, 167, 198, 203, 

218, 376, 398
Carandini Andrea 390, 409
Carlot J.-P. 192, 260, 364
Carrata Thomes Franco 245, 246, 376
Carrié Jean-Michel 249, 376
Carson Robert Andrew Glindinning

46, 79, 364, 376, 387, 407, 408, 413
Cary Earnest 357
Casevitz Michel 359
Cassanelli Luciana 329, 376
Casson Lionel 393
Castagnoli Ferdinando 106, 376
Catalano Pierangelo 407
Ceauşescu Petre 119, 376
Cerfaux Lucien 331, 376
Cesano Secondina Lorenza 94, 251, 

364, 376
Chambry Émile 358, 360
Chamoux François 359

28*
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Charbonneaux Jean 98, 376
Charlesworth Martin Percival 182, 376
Chassignet Martine 394
Chastagnol André 114, 120, 148, 247, 

357, 376
Chaumartin François-Régis 360
Chaumont Marie-Louise 143, 144, 

152—154, 158, 238, 242, 244, 376
Chausson François 54, 68, 376
Chauvot Alain 41, 188, 376
Cheung Ada 16, 376
Chevallier Raymond 34, 44, 214, 376, 

382, 387, 394
Chiron-Mrozowska Anita 332, 376
Christ Franz 24, 25, 49, 83, 94, 287, 300, 

313, 376
Christ Karl 28, 41, 130, 165, 233, 234, 

377
Christol Michel 9, 28, 46, 62, 101, 107, 

113, 114, 116, 117, 120, 149, 156, 223, 
224, 242, 249, 254, 255, 310, 311, 313, 
364, 375, 377, 380, 397, 408

Cichocka Helena 362
Cichorius Conrad 43, 44, 198, 203, 214, 

215, 218, 219, 282, 377
Cimma Maria Rosa 143, 151, 377
Ciofu Valerian L. 60, 377
Cizek Eugen 41, 65, 117, 120, 142, 153, 

224, 238, 303, 329, 332, 333, 377
Classen Carl Joachim 182, 377
Cohen Henri 22, 44, 46, 56, 57, 60, 71, 

73, 76, 118, 143, 148, 163, 201, 207, 215, 
220, 237, 241, 261, 264, 267, 272, 311—
315, 317, 322, 323, 364, 413

Cohoon James Wilfred 357
Coleman Kathleen M. 358
Colini Antonio Maria 376, 398
Coltelloni-Trannoy Michèle 151, 378
Combès Robert 222, 378
Concia Anna 63—65, 378
Condurachi Emile 187, 378
Constans Léopold-Albert 356
Cook Stanley Arthur 371
Corbier Mireille 79, 221, 378
Cordier Pierre 357
Cosme Pierre 120, 378
Cotta Ramosino Laura 301, 378

Cottam Sally 381
Cotte Alexandre 101, 369
Cotton Hannah 220, 378
Coulston Jon C.N. 56, 60, 161, 164, 167, 

219, 234, 378
Cousin Jean 356
Cracco Ruggini Lellia 390, 409
Crawford Michael H. 16, 364, 378, 414
Crnobrnja Nikola A. 71, 364
Croisille Jean-Michel 360, 395, 399
Crusafont i Sabater M. 367
Cumont François 35, 305, 378
Cuntz Otto 34, 358
Cytowska Maria 14, 16, 378
Czarnecka Katarzyna 390
Czerny Anna Ludwika 361
Czubek Jan 359
Czuj Jan 358

Ćwikliński Ludwik 358

Dagron Gilbert 157, 378
Daguet Anne 332, 378
Dahmen Karsten 138, 272, 364
Daicoviciu Hadrian 329, 378
Damerau Paul 261, 378
Dareggi Gianna 331, 378
Daremberg Charles Victor 386
di Dario Beniamino M. 267, 332, 378
Dauge Yves Albert 10, 39, 40, 132, 148, 

157, 165—169, 175, 188, 265, 284, 285, 
329, 378

Dąbrowa Edward 57, 83, 379, 388, 393
De Kleijn Gerda 384, 386
De Ranieri Cristina 28, 119, 306, 379
De Romanis Federico 34, 379
Degrassi Attilio 252, 265, 318, 362
Dehnel Tadeusz Jan 407
Delbrueck Richard 47, 76, 201, 317, 364
Delfini Gabrielle 329, 376
Demo Željko 365
Demougeot Emilienne 26, 130, 167, 

231, 233, 249, 253, 273, 274, 284, 379
Demougin Ségolène 381
Deniaux Elisabeth 372, 396
Depeyrot Georges 43, 44, 60, 162, 203, 

214, 230, 282, 348, 364, 379, 404, 413
Desanges Jehan 360
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Desbordes Oliver 357, 401
Desnier Jean-Luc 163, 379
Dessau Hermann 362
Deubner Ludwig 184, 185, 303, 379
Devallet Georges 361
Diehl Ernst 362
Dietz Karl Heinz 379
Dilke Oswald A.W. 33, 34, 379
Dindorf Ludovicus 357, 358
Dion Roger 300, 379
Dmochowski Franciszek Ksawery 357
Dobek-Ostrowska Bogusława 11, 379
Dobiáš Josef 28, 45, 107, 202, 215, 216, 

218, 241, 379, 380
Dodd Clement Harold 45, 48, 202, 216, 

244, 245, 380
Dognini Cristiano 301, 378, 380
Donati Angela 399
Dorutiu-Boila- Emilia 235, 380
Doyen Jean-Marc 28, 81, 255, 313, 364, 

365, 380
Dressel Heinrich 23, 48, 69, 99, 103, 

106, 108, 115, 116, 118, 121, 135, 143, 
160, 161, 192, 193, 199, 206, 207, 209, 
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VNDIQVE VICTORES
The image of the Roman rule over the world 

in the minting of the Golden Age of the Antonine dynasty 
and the times of 3rd century crisis — 

a comparative study

S u m m a r y

The work is devoted to the images of the Roman emperor’s power, its thematic 
background being the idea of the Roman rule over the world. The work aims to de-
fine the scope within which the very idea was functions, and the way it was deve-
loped in the imperial propaganda of the Golden Age of the Antonine dynasty and 
the times of the 3rd century crisis, as well as a comparison of the image of the Ro-
man control over the world promoted in these two epochs, it constituting the most 
important aim.

The research task formulated in this way influences the fundamental basis of the 
analysis, it being the numismatic sources. Imperial coins had a special impact on the 
transmission of ideological information and motives in the Roman Empire. Besides, 
it is merely the imperial coins that constitute a homogeneous group of research ex-
ploration for the two epochs and allow for the formation of a common and identical 
basis of inference. A disproportion of quantity and quality of other source materials 
causes the situation in which an attempt to compare any of the propaganda motives 
in the very periods of time, based on the analysis of other sources such as ancient 
li terature, epigraphics, monumental art — which fulfill the requirement of comple-
mentariness only for one at the epochs and are too few for the other one, is doomed 
to be fruitless. Nevertheless, the references to both of them will show the location 
and understanding of some ideas in the Roman tradition, as well as update and ex-
plain or confirm what derives from the research on the imperial coins, them being 
primary for the issue in question.

The work consists of two parts. The attention is paid to three categories, i.e.: 
Imperium Romanum, the world of Barbarians and the emperor, though they do not 
strictly correspond to particular chapters. The first part entitled “Imago mundi”. The 
Roman and the Barbarian worlds in numismatic sources attempts to reconstruct imago 
mundi or the structure of the world deriving from the monetary images. It is com-
posed of three chapters.

Agata Aleksandra Kluczek
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ture of the Roman state from a “geographical” perspective. It gives information on 
a poor presentation of the Roman borders in the imperial propaganda. It also pro-
vides a map of the Roman Empire which can be portrayed as a mosaic consisting of 
various details: provinces, lands, towns, rivers or as a sum of some important areas. 
It indicates the role of an emperor in this whole as outlined in the propaganda on 
the basis of the monetary issues reflecting “provinces”.

The chapter Imperium Romanum: Roma depicts references in minting to Rome/
Urbs, which was the germ of the world empire, as well as the way the Rome motive 
was connected with the subject of Roman victories over alien peoples. The subject 
of analysis is also the issue of legitimization of the emperor’s power. Thus, the de-
liberations show the sense and scope of Rome being treated by propaganda as caput 
mundi and sedes imperii. The very notions are treated in a geographical, but above all, 
meta phorical way. The former, caput mundi, concerns the primacy of Rome on a given 
territorial whole, the lather, sedes imperii, expresses the relationships between Rome 
and the ruler holding of imperium. The issues are outlined against the background 
the changes appearing in the Roman Empire and manifesting themselves in the dis-
count of Rome’s political role in favour of provincial centres.

The chapter Alter orbis presents a general structure and characteristic of the Bar-
barian world as read out from the images on the imperial coins. It deals with such 
issues as giving names to Barbarian tribes and peoples, the political organization of 
the Barbarians, the cultural diversification of those inhabiting the Barbarian world, 
a stereotypical picture of a northern and eastern Barbarian. Also, it considers the na-
ture of the relationship between the Barbarians and Romans: in the imperial pro-
paganda it was defined by victoria Romana slogans, concerning mainly war confron-
tations, as well as rex datus slogans, in which case it refers to “peaceful” relations. 
The evolution of the representations of Barbarians in the imperial minting, from his-
torical to abstract ones, is also discussed here.

The second part of the work “Gentium victor orbisque possessor”. The elements of 
the myth of a victorious emperor in the monetary images is devoted to selected aspects 
of the myth of the world’s ruler. The motives that are related to Roman’s superior-
ity over alien peoples clarify the methods of becoming the lord of the world, them 
being fight and victory, as well as define an array of qualities of the one who is the 
ruler of the world, and his aspirations for a common domination. This part is con-
structed of three chapters. 

The chapter Virtutes Augusti concerns an ideological image of the Roman rul-
er who becomes the lord of the world thanks to his divine virtues and as a result of 
his war actions and achievements. The basic premise of the analysis is the presence 
of the motive of a Barbarian or its equivalent in the monetary iconography. Accord-
ing to this criterion the superiority and control of a Roman-emperor over the inhabi-
tants of the extra-Roman world are presented through several virtues such as: virtus 
Augusti, victoria Augusti, clementia Augusti and felicitas Augusti.

The chapter Undique victores — ubique barbari concerns various semantic fields 
in which the Barbarian motive which was the function of a victorious ruler myth 
appeared in the iconography of coins. They are subjected to the three main issues: 
fight, submission and dominance while the image of the victorious emperor can be 
placed on two levels: the theatre of the victories over the external enemies and the 
theatre of the political advantage over the neighbouring countries; and the spheres 
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of life in which the power of the winner is realized. The creation of an emperor as 
the lord of the world is presented here in its dynamic dimension, i.e. in the course 
of becoming the ruler of the (whole) world, not just remaining the head of the Ro-
man state. The Roman control over the world can only be realized in action, main-
ly in the armed fight. 

The chapter Rector orbis concernes the extent of the Roman emperor’s world 
control, defined by such notions as: orbis (terrarum) and genus humanum. These are 
set in a wide semantic field. They do not denote a definite area or a real territory, 
but are always subordinate to ideological-political reasons and can be understood 
as the Roman world or as the whole world. It allows for placing the issue of rule 
over the world in the sphere of reality or abstraction. Also, it shows the develop-
ment of the thought of the Roman control over the world in the ideology of the Ro-
man emperor’s power, and attempts to explain the origin of an increasing populari-
ty of the subject-matter in question.

The work distinguishes thematic groups of the representations on the imperial 
coins which reflect the image of the Roman rule over the world. In the propagandist 
imago mundi the world is divided into two parts. One of them is structured by what 
is Roman: the Roman Empire, its lands, provinces, towns, and Rome/Urbs as the first 
centre among them. It is complemented in its imago mundi with what belongs to the 
other element, that is the world of Barbarians. Its image is created by, among others, 
those lands, peoples, tribes, small countries and countries the Romans fought with. 
On a narrow margin of the map of the outside world, formed in this way, remain 
the lands inhabited by Barbarians who, came to terms with the Romans, respecting 
their primacy and power. The axis of division between Imperium Romanum and 
the world of Barbarians is an ideological border. It stems from the permanent image 
of the Romans’ superiority over Barbarians and the idea of victoria, fundamental for 
defining their relations. Barbarians, however, in hierarchy, are higher than the Ro-
mans. The alien world, “Barbarian” in the imperial propaganda, does not function 
independently. It exists only in order to make the Romans win over its inhabitants 
and subordinate them, and derives from the monetary images only as a product of 
the current political situation concerning the Roman state. The world of Barbarians 
“comes into being” as a result of the Romans’ activity. Even though the Romans’ war 
deeds and victories have only a symbolic, and not real dimension, they condition 
sine qua non the existence of the world of Barbarians. On the other hand, the Roman 
world “exists”. Its existence is “passive” in nature as compared to the origin of the 
world of Barbarians which manifests itself in the propaganda only as a result of the 
Romans’ “activity” . It generates the problem of restricting the scope of the rule al-
ready “passively” possessed by the Romans and the fact that it is in fight and action 
that the myth of a great victor and the ruler of the (whole) world is born. Only such 
an action will derive the elements of the outer world from the nothingness, and de-
fine them, at the same time always subordinating them to Rome. The victory and its 
fruits are available for the Roman thanks to the qualities summed up by the notion 
of virtus bellica. The “reverse” of the on Roman’s portrait is the one of a Barbarian. 
The latter, on the other hand, always remains passive, but it is his presence that re-
leases the Roman’s qualities and makes him the ruler of the whole world, irrespec-
tive of the territorial extent of this propagandist creation. 

In the microcosm that the world creates in the imperial propaganda, the Roman 
emperor is the focal point. It is the meeting point of the two big parts situated on 
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tary and diplomatic actions, reduced to simple monetary images, that account for 
intricacies and arcana of the Roman policy towards the inhabitants of the Barbari-
an world. They also order the structure of the world as the emperor is the ruler of 
the Roman world while his identification as the head ruler of the whole world takes 
place in contact with Barbarians. What is important in the definition of the emper-
or in his role of the lord of the world is the iconographical motive of the Barbarian 
which refers to capturing, above all, in fight, the control over the world. In its basic 
form, the image of the Roman-rule over the world remained the same in the mone-
tary propaganda of the Golden Age of the Antonine dynasty and the third century 
crisis. The change for worse of the relations in the outer position of the Roman Em-
pire in the third century in comparison to its situation in the second century, which 
deepened the ideological barrier between the Romans and the Barbarians caused the 
situation in which the Barbarian evokes the worst associations, becoming the per-
sonification of evil and destructive forces coming from the outside, and the concept 
of the Roman-victor finds his dimensions not only in reality but in the supernatu-
ral sphere as well. 

Each monetary image, composed of an icon and, usually, an inscription, detailed 
out in the descriptive and analytical part of the work, has three semantic layers which 
enlighten each other and promote the title issue on various levels of abstraction. They 
are: the manifested sense (a visualization and description), the primary sense (prima-
ry connotations), the hidden sense (secondary connotations). 

The method of a gradual penetration into these different formula until the deep-
est structures of an informative transmission allows to state that the idea of a large 
world empire and the Romans subordinating other peoples to their power was con-
stantly developed in the monetary propaganda. It also permits the general obser-
vation that in it the monetary image, defined by the VNDIQVE VICTORES legend, is 
the most accurate explanation of the conception of the world’s empire and the idea 
of the Romans’ superiority over the alien. The monetary contents refer to the three 
levels of the representation on which the problem of the Roman rule over the world 
appeared. These are: the structuring of the world, defining the relations between the 
Romans and the aliens, constructing the features of the Romans and the Barbarians 
by juxtaposing them. 

The undique victores slogan also defines the understanding of the Roman rule over 
the world in a dynamic sequence, referring to the process of gaining, confirming or 
broadening the Roman domination. The myth of the rule over the world was domi-
nated by the war-victorious conception both in the period of the Antonine monar-
chy and in the time of the 3rd century crisis. However, the stylistics was different in 
both of them. As a result of different influences, the propaganda of these two differ-
ent epochs brought about two parallel images of the Roman presence in the world, 
with a constant recognition of the Roman lead in it. There exists the Roman world the 
lord of which is the emperor. Beyond this circle there is yet another world the exist-
ence of which is evoked by the emperor’s activity. In this sense, the Roman emper-
or, undique victor, is in charge of the structure and order of the (whole) world in the 
epoch of the Antonine dynasty and the period of the 3rd century crisis. Though, there 
are different images of him. He can be the one who realizes a debellare superbos call or 
answers the parcere subiectis appeal. He can be the one who guards the Roman estates 
or goes beyond them. His victory may refer to the real sphere or cross it, his fight 
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may have all the hallmarks of an offensive fight or the one conducted only to defend 
the state of possession. Invariably, though, it is him who is the measure of the world. 

Above all the emperor remained the lord of the Roman world, ideologically ori-
ented around the Roma motive. Excursions in the monetary images to the outer world 
are the phenomenon which, in the propaganda of both epochs, causes the greatest 
amplitudes in the images of the Roman rule over the world. Different solutions of 
the same issues applied in the period of the Antonine monarchy and the 235—284 
half-century prove that there existed a strong interdependence between the general 
poli tical situation of Imperium Romanum and the imperial propaganda. In the coin-
age of the Golden Age of the Antonine dynasty, the strong empire, winning over the 
fights with Barbarians, the motive defining the emperor as the ruler of the world was 
less important than in the period of the 3rd century crisis when contrary to the diffi-
cult situation of the Roman state, wider possibilities of the understanding of the idea 
as a call to rule over alien nations, with the recognition of the confinement of the ac-
tual Roman world were observed. It always, however, gave the attractiveness of the 
identification with what was Roman. 

The nature of the research problem is a comparison of the presence of the ti-
tle idea in two selected epochs. The search covers: common and different features of 
the monetary propaganda cultivated in them (universalizing comparisons), speci fic 
solutions in narrower time spaces, constituting two epochs (variant comparisons), 
unique images defining the originality of the propaganda of definite emperors (in-
dividualizing comparisons).

The tables serve the purpose of highlighting the differences and similarities of 
the propaganda. They illustrate the presence or absence of given topics in the impe-
rial minting and ideological concept of both epochs in their shorter phases: 96—117, 
117—161, 161—192, as well as 235—249, 249—268/269, 268—284. Operating with long 
chronological distances, defined by the duration of the Golden Age of the Antonine 
dynasty and the third century crisis, allowed to capture the general tendencies in the 
propaganda of both epochs. The interactions between the political policies of the rul-
ers, events and atmosphere they evoked, the extent of the development of the ideolo-
gy of the imperial power, on the other hand, gave different images of the Roman rule 
over the world as a result of mutual permeation in their particular phases. 
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VNDIQVE VICTORES
La vision de la domination romaine sur le monde 

dans le monnayage de l’âge d’or des Antonins 
et de la crise du IIIe siècle — 

étude comparative

R é s u m é

L’étude est consacrée aux images du pouvoir de l’empereur romain et sa trame 
thématique s’appuie sur l’idée de la domination romaine sur le monde. Le but de 
l’étude est de présenter dans quelle mesure cette idée a été toujours présente et com-
ment elle a été développée dans la propagande impériale de l’âge d’or des Antonins 
et de la crise du IIIe siècle, et aussi, ce qui est l’objectif le plus important, la compa-
raison de la vision de la domination romaine sur le monde, lancée dans ces deux 
époques.

L’objectif de recherche formulé ainsi implique des sources numismatiques comme 
la base de l’analyse. Les monnaies impériales avaient une signification particulière 
pour la diffusion des informations et des motifs idéologiques dans l’Empire romain. 
En plus, seules des monnaies impériales constituent pour les deux époques analysées 
un ensemble d’exploration homogène et permettent de créer une déduction commu-
ne et identique. La disproportion de la quantité et de la qualité des sources des au-
tres catégories implique que toute tentative de comparer une trame de propagande 
dans deux périodes en question à la base d’autres sources comme la littérature an-
tique, l’épigraphique ou l’art monumental — qui réalisent la condition d’abondance 
seulement pour la première époque, la seconde en étant relativement pauvre — est 
condamnée à un échec. Cependant, les allusions à ces types de sources démontrent 
l’enracinement et la compréhension de certaines idées dans la tradition romaine et 
servent à actualiser, expliquer ou assurer ce qui résulte des examens des monnaies 
impériales, primordiales pour l’étude.

La dissertation se compose de deux parties qui se concentrent sur trois catégo-
ries : Imperium Romanum, le monde des barbares et l’empereur, mais ces éléments ne 
sont pas, d’habitude, attachés aux chapitres concrets. Dans la première partie « Imago 
mundi ». Le monde romain et le monde des barbares dans les sources numismatiques l’auteur 
entreprend l’essai de reconstruire imago mundi c’est-à-dire la structure du monde qui 
jaillit des représentations monétaires. Cette partie se compose de trois chapitres. 

Agata Aleksandra Kluczek
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ture de l’État romain dans la perspective géographique. Il fournit des informations 
sur une présentation modeste des frontières de l’empire dans la propagande impé-
riale, il apporte aussi une image de la carte de l’Empire romain qui peut être repré-
senté sous forme de mosaïque composée de plusieurs détails : provinces, régions, 
villes, fleuves ou comme somme de certains espaces importants. Il démontre le rôle 
de l’empereur envers cet ensemble, esquissé par la propagande à l’occasion des ty-
pes monétaires qui font les références aux « provinces ».

Le chapitre Imperium Romanum : Roma affirme des allusions à Rome, incarnant 
l’Urbs, qui était un noyau de l’imperium universel, et démontre comment dans le mon-
nayage impérial le motif de la Rome a été lié avec le thème des victoires romaines 
sur des peuples étrangères. L’objet de l’analyse est aussi la question de la légitimati-
on du pouvoir de l’empereur. Les réflexions prouvent dans quel sens et dans quelle 
ampleur Rome a été exaltée par la propagande impériale comme caput mundi et se-
des imperii. Ces notions sont employées dans le sens géographique mais avant tout 
métaphorique ; la première, caput mundi, concerne la primauté de Rome sur un en-
semble territorial, le second slogan, sedes imperii, exprime des relations de Rome avec 
le souverain exerçant imperium. Ces problèmes sont esquissés sur le fond des change-
ments de l’Empire romain et réfléchis dans la déperdition du rôle politique de Rome 
au bénéfice des centres provinciaux.

Le chapitre Alter orbis présente la structure et une caractéristique générale du 
monde des barbares, interprétées des représentations sur les monnaies impériales. 
L’auteur y touche des questions comme les noms des tribus et des peuples barbares, 
l’organisation politique des barbares, la différenciation culturelle des barbares, une 
image stéréotype d’un barbare du nord et de l’est. L’auteur réfléchit aussi sur le ca-
ractère des relations entre les barbares et les Romains ; dans la propagande impér-
iale il a été déterminé dans le prisme des slogans victoria Romana quand il concerne 
des confrontations belliqueuses, et rex datus lorsqu’il touche des relations en paix. 
L’auteur présente aussi l’évolution des représentations des barbares dans le monnay-
age impérial, qui mène des images historiques aux abstraites. 

La deuxième partie de la dissertation « Gentium victor orbisque possessor ». Éléments 
du mythe de l’empereur victorieux dans les représentations monétaires est consacrée aux 
aspects choisis du mythe de souverain du monde. Ils concernent la supériorité du 
Romain sur les autres peuples, ils précisent aussi des méthodes de devenir le maître 
du monde — c’étaient le combat et la victoire — ils décrivent de même un catalo-
gue d’attributs et de vertus de celui qui est le souverain du monde et ses aspirations 
à une domination universelle. Cette partie se compose de trois chapitres.

Le chapitre Virtutes Augusti touche une représentation idéologique de l’empereur 
romain comme maître du monde, qu’il devient grâce aux vertus divines dont il dispo-
se, et grâce à ses exploits guerriers et ses succès. La première donnée pour l’analyse 
est le motif du barbare ou son équivalent, présent dans l’iconographie monétaire. Se-
lon ce critère, la supériorité et l’hégémonie du Romain-empereur sur des habitants 
du monde non-romain est démontré dans le prisme de quelques vertus : virtus Au-
gusti, victoria Augusti, clementia Augusti et felicitas Augusti. 

Le chapitre Undique victores — ubique barbari concerne de diverses champs séman-
tiques dans lesquels le motif du barbare, jouant une fonction du mythe de souverain 
victorieux, se manifestait. Ils sont confrontés aux trois questions : combat, subordi-
nation, domination. L’image de l’empereur victorieux peut être présentée sur deux 
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plans : celui du théâtre des victoires sur des ennemis de l’extérieur et du théâtre de 
la supériorité politique sur les voisins de l’Empire ; et celui des sphères de vie où le 
pouvoir du vainqueur se réalise. La création de l’empereur comme le souverain du 
monde est montrée dans sa dimension dynamique, c’est-à-dire comme celui qui est 
en train de devenir le souverain du monde (entier) et non seulement de l’État romain. 
La domination romaine sur le monde peut se réaliser uniquement dans l’action, par-
ticulièrement dans le combat guerrier. 

Le chapitre Rector orbis concerne la domination universelle de l’empereur romain, 
déterminée dans la perspective des notions : orbis (terrarum) et genus humanum, qui se 
placent dans un large champ sémantique. Elles ne signifient pas un espace concret ou 
territoire réel mais, toujours subordonnées aux questions idéologiques et politiques, 
peuvent être interprétées comme le monde romain ou le monde entier. Cela permet 
de placer le problème de la suprématie romaine dans une sphère réelle ou abstraite. 
L’auteur explique aussi le développement de la pensée sur la prédominance de Rome 
sur le monde dans l’idéologie impériale et tente d’éclaircir la genèse de la popularité 
croissante de ce thème dans le monnayage des empereurs romains.

Dans la dissertation l’auteur distingue des ensembles thématiques des représen-
tations au revers des monnaies impériales, qui déterminent la vision de la domina-
tion romaine sur le monde. Dans l’imago mundi de propagande le monde est divisé 
en deux parties. La première structure est constituée par le romain : l’Empire romain, 
ses régions, provinces, villes avec le premier centre — Rome/Urbs. Elle est complétée 
dans cet imago mundi par ce qui appartient à l’univers des barbares. Son image com-
prend avant tout des territoires et leurs habitants, peuples, tribus, pays avec lesquels 
les Romains menaient des guerres. Sur une marge étroite de la carte du monde ex-
térieur restent des terres habitées par des barbares, alliés avec des Romains dont la 
supériorité ils acceptaient. L’axe de division entre l’Empire romain et le monde des 
barbares est une frontière idéologique. Elle prend sa source dans une présentation per-
manente de la supériorité des Romains aux barbares et dans l’idée de victoria, princi-
pale pour décrire leurs relations. Les barbares se placent plus bas dans la hiérarchie. 
Le monde étranger/barbare dans la propagande impériale, ne fonctionne pas de ma-
nière autonome, il n’existe que pour que les Romains puissent remporter des victoires 
sur ses habitants et assujettir des terres de barbares, il jaillit des représentations mo-
nétaires uniquement comme un produit de l’actuelle situation politique concernant 
l’État romain. Le monde barbare « se présente » comme résultat de l’activité des Ro-
mains. L’exploit guerrier des Romains et leurs victoires, même si leur dimension est 
symbolique et non réelle, sont une condition indispensable de la création du monde 
barbare. Par contre, le monde romain simplement « existe ». Son existence a un ca-
ractère « passif » par rapport à la genèse de l’univers barbare, qui se manifeste dans 
la propagande seulement comme l’effet de « l’activité » de Rome. Il résulte de cela 
le problème de la limitation de l’étendue du règne des Romains, et le fait que c’est 
dans le combat et dans l’action que naît le mythe d’un grand vainqueur et le souver-
ain du monde (entier). Seulement cette attitude peut tirer du néant des éléments du 
monde extérieur et les nomme, en les subordonnant toujours à Rome. Remporter la 
victoire militaire et bénéficier de ses fruits apportent aux Romains des vertus symbo-
lisées par la virtus bellica. Le « revers » du portrait d’un Romain est l’image du bar-
bare. Le barbare reste toujours passif mais c’est sa présence qui accentue les qualités 
guerrières du Romain et le fait le maître du monde, indépendamment de la réalité 
spatiale et territoriale du « monde » dans la propagande impériale. 
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central est l’empereur. C’est « un clef de voûte » de deux parties situées de deux cô-
tés de l’axe idéologique et « un chaînon » qui les unit. Ses actions militaires et diplo-
matiques, réduites à de simples représentations monétaires, expliquent des nuances 
et des arcanes de la politique romaine envers le monde barbare ; elles aussi ordon-
nent la construction de l’univers. L’empereur est le souverain du monde romain et 
son identification comme le maître du monde entier se réalise dans le contact avec 
des barbares. Le motif du barbare est très important dans la définition de l’empereur 
dans le rôle du souverain du monde, il fait allusions au combat victorieux ou à la 
conquête, et de dominer le monde. Dans sa signification profonde la vision de la hé-
gémonie de Rome était la même dans la propagande monétaire de l’âge d’or des An-
tonins et de la crise du IIIe siècle. Le changement des forces dans la situation extéri-
eure de l’Empire romain pour plus défavorables dans le IIIe siècle par rapport à la 
situation en IIe siècle, qui approfondit la barrière idéologique entre les Romains et les 
barbares implique que le barbare éveille les pires associations en devenant une per-
sonnification de la puissance du mal et une incarnation des forces extérieures et de-
structrices, pendant que le concept du Romain-vainqueur prend sa signification non 
seulement dans la sphère réelle mais aussi sur le plan surnaturel.

Chaque représentation monétaire, composée de l’iconographie et le plus sou vent 
aussi de l’inscription, qui est présentée dans la partie analytique et descriptive de la 
dissertation, porte trois couches sémantiques qui s’éclairent mutuellement et, à des 
niveaux différents d’abstraction, annoncent la question de titre. Ce sont : sens mani-
festé (visualisation et description), sens implicite (connotations premières), sens oc-
culte (connotations secondes). 

La méthode de pénétrer progressivement dans ces significations jusqu’aux struc-
tures les plus profondes du message informatif, permet de constater que la pensée 
sur un empire illimité au sens spatial et sur les Romains qui dominent des peuples 
étrangères, était constamment développée dans la propagande monétaire. Cela per-
met aussi à une constatation générale que l’expression monétaire, déterminée par la 
légende VNDIQVE VICTORES est l’explication la plus pertinente de la conception de la 
domination universelle de Rome et de l’idée de supériorité des Romains sur les au-
tres. Les représentations monétaires se réfèrent aux trois niveaux sur lesquels le pro-
blème de la domination romaine sur le monde se manifeste. Ce sont : la structuration 
du monde ; la définition des relations entre les Romains et les autres ; la construction 
des traits caractéristiques des Romains et des barbares par leur opposition.

Le slogan undique victores décrit aussi la compréhension de la domination ro-
maine sur le monde dans une séquence dynamique, en se rapportant à la conquête, 
à la consolidation ou à l’élargissement de la domination romaine. Le mythe du pou-
voir romain sur le monde a été dominé par cette conception guerrière et victorieu-
se de même à l’époque des Antonins que durant la crise du IIIe siècle. Cependant sa 
stylistique n’était pas identique. La propagande de ces deux époques différentes ap-
porte deux visions parallèles de la présence romaine dans le monde, en attribuant 
toujours aux Romains la domination. Le monde qui existe est romain, son souverain 
est l’empereur ; hors de ce cercle se trouve un autre univers animé par l’activité de 
l’empereur romain. Dans cette signification l’empereur, en undique victor, se place à la 
garde de la structure et de l’ordre du monde (entier), de même pendant le règne des 
Antonins que durant la crise du IIIe siècle. Cependant ses visages sont différents. Il 
peut être celui qui réalise l’appel debellare superbos, ou répond à l’appel parcere subiec-



R
ésum

é

tis, il prend garde des limites romaines ou les dépasse, sa victoire peut concerner la 
sphère réelle ou abstraite, sa lutte peut être un combat offensif ou défensif. Néan-
moins, c’est lui qui reste toujours la mesure du monde.

L’empereur était avant tout le maître du monde romain, orienté idéologique-
ment autour le motif de Rome. Les excursions dans les représentations monétaires 
vers le monde extérieur sont un phénomène qui provoque dans la propagande des 
deux époques les amplitudes les plus grandes dans la vision de la domination ro-
maine sur le monde. Les solutions différentes, employées par le monnayage des An-
tonins et durant les années 235—284 démontrent qu’entre une situation politique 
générale et la propagande impériale on observe une forte corrélation. Dans le mon-
nayage de l’âge d’or des Antonins, un empire fort et victorieux dans ses guerres con-
tre les barbares, le motif de l’empereur — souverain du monde, était moins impor-
tant que dans l’époque de la crise du IIIe siècle, quand face à une situation difficile 
de l’empire, l’idée de régner sur les autres peuples était interprétée plus largement, 
cependant avec une conscience lucide des limites réelles du monde romain. Toujours 
la possibilité de s’identifier avec „le parti“ romain était attractive.

L’objectif du problème de recherches est la comparaison de la présence de l’idée 
de titre dans les deux époques choisies. Les remarques constatent : des traits communs 
et différents de la propagande monétaire (comparaisons universalisant) ; des solu-
tions spécifiques dans des intervalles temporels étroits qui composent les deux épo-
ques (comparaisons variantes) ; des représentations uniques soulignant l’originalité 
de la propagande des empereurs concrets (comparaisons individualisant).

Les tableaux servent à éclaircir des différences et des ressemblances de la pro-
pagande. Ils visualisent la présence ou l’absence de certains thèmes détaillés ou des 
concepts idéologiques dans le monnayage impérial durant des phases plus courtes : 
96—117, 117—161, 161—192 et 235—249, 249—268/269, 268—284. L’analyse des in-
tervalles chronologiques plus longs, tracés par le siècle d’or des Antonins et la crise 
du IIIe siècle, permet de saisir des tendances générales dans la propagande des deux 
époques. Les interactions entre les programmes politiques des souverains, des événe-
ments et l’atmosphère provoquée, le degré du développement de l’idéologie impéri-
ale ont donné finalement dans les phases concrètes des images différentes de la do-
mination romaine sur le monde.
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