
BIULETYN INFORMACYJNY NR 4/2009-10

Witajcie

Ten biuletyn jest wyjątkowy, wychodzi w 69 rocznicę urodzin naszego niezapomnianego kolegi
Wojtka Bogdańskiego.

Marek „harpsycho” - "Wojtka nie mialem niestety okazji poznac osobiscie, ale sympatia i szacunek
wobec Jego wiedzy, nieustajacego poczucia humoru i uroku osobowosci zrodzily sie juz na dlugo
przed powstaniem TPZN - podczas regularnej wymiany pogladow na forum e-numizmatyka.
Kontakty nasze jeszcze bardziej sie zintensyfikowaly po zawiazaniu Towarzystwa. Wlasnie to
Wojtek tez jako pierwszy podjal rzucone przeze mnie przed laty wezwanie do proklamacji TPZN -
a potrzebowal na podjecie tej decyzji dokladnie 1 godzine i 29 minut; cytuje z materialow
archiwalnych forum e-numizmatyka:

"wojtekb4
Dołączył: 09 Sty 2006
Posty: 750
Skąd: Warszawa
PostWysłany: Pon Lut 26, 2007 4:43 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zapisuję się z zachwytem.
Proszę przyjąć moją deklarację członkowską. Laughing"

1.04.2007 w pierwszych wyborach do Triumwiratu TPZN Wojtek zostal wybrany na stanowisko
Wiceprezesa. W kolejnych miesiacach dal sie poznac jako znakomity organizator i niewzruszony
propagator naszych idei w kraju i za granica (Cafe Allegro, francuskie fora numizmatyczne etc.)
Jego liczne artykuly, przede wszystkim na temat numizmatyki antycznej - napisane znakomitym
jezykiem i stanowiace kopalnie wiedzy -  znamy i cenimy. Dotyczy to rowniez osob, dla ktorych
akurat ten dzial numizmatyki nie stanowi pasji naczelnej (do takich np. sam sie zaliczam). Zestaw
najcenniejszych prac przypomina publikowana aktualnie Antologia.

Nie zapominamy tez, ze w okresie od 15.11.2007 do 18.03.2008 byl Wojtek formalnie Prezesem
Towarzystwa - de facto zostal nim duzo wczesniej, po czasowym odsunieciu sie mojej osoby od
biezacych spraw organizacyjnych TPZN. Gorzka ironia losu spowdowala niestety, ze w momencie
kiedy sily i energia umozliwialy Mu jeszcze rozwijac prace Towarzystwa, czynil to jako
"Wiceprezes pelniacy obowiazki Prezesa"; kiedy zostal tym Prezesem formalnie, stan zdrowia nie
pozwolil Mu juz na powrot do aktywnosci w TPZN.

Niestety ten wspanialy sympatyczny Przyjaciel i wybitny numizmatyk odszedl od nas na zawsze...
Requiescat In Pace, Wojtku..."

Michał „vdn” - "O Wojtku można mówić długo i ciekawie, bo takie było Jego życie- pełne
przygód, wyjazdów zagranicznych i niewątpliwie niezliczonych wrażeń. Miałem te szczęście
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spotykać się z Nim przy ulicy Elektoralnej, tak znanej dla warszawskiego oddziału TPZN. Był
człowiekiem, którego mogłem słuchać godzinami. Wiele przygód związanych z pracą i nie tylko,
zarówno w Polsce jak i Francji. Człowiek doceniany nie tylko na polskim parkiecie
numizmatycznym, ale także dzięki Jego wielojęzyczności- na forach zagranicznych. Wiadomość o
Jego śmierci niezwykle mną wzruszyła i na zawsze zostanie on w mojej pamięci..."

Cząstka kolekcji Wojtkab4
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Wojtek Bogdański 2006r.
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HISTORIA
NUMIZMATYKA

ANTOLOGIA
W rocznicę 69 urodzin.

Wybór i opracowanie Maciej Nabiałek – prezes TPZN

Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego
http://www.tpzn.pl/  2009
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Wojtek Bogdański – ur. 20 XII 1940r. Sokołów Podlaski zm. 26 III 2008r. Warszawa. Znany
wszystkim jako Wojtekb4, numismaticus. Spotykaliśmy się na różnych forach czy organizowanych
spotkaniach, członków TPZN. W prywatnych rozmowach ze mną mówił i pisał o sobie: jestem
inżynierem, interesują mnie monety antyczne, kolejnictwo, czerwone wino wytrawne, nurkowanie
w ciepłych morzach, muszle, koty, kobiety...itp., itd: Jego ulubiona postacią był Konstantyn I
Wielki [..]Jak zdążyliście się chyba zorientować interesuje mnie starożytność pod kątem
numizmatyki - szeroko pojęty kontekst powstania takich a nie innych monet antycznych np. wiele
mitów greckich i rzymskich oraz faktów ze starożytności ma swe odzwierciedlenie na starych
monetach. I to staram się Wam przybliżyć.[..] Bardzo cenne jest, że nasz kolega, a trzeba tu
przypomnieć był prezesem towarzystwa TPZN, silnie propagował antyczną numizmatykę na
różnych forach, właśnie poprzez publikacje, które komponował na podstawie swoich zbiorów
monet. Kiedy dostał ciekawą monetkę, zaraz się chwalił na forum, i powstawał z tego artykuł
[..]Chcę również zachęcić Was do zbierania tych monet, bo jest w nich zaklęta historia. I naprawdę
robi wielkie wrażenie, gdy trzyma się w ręku monetę mającą dwa tysiące lat. [..] Pierwsze spotkanie
z antykiem Wojtek maił szczęście poznać w serwisie aukcyjnym, gdzie zakupił follis Konstantyna I
Wielkiego [..]Zupełnie przypadkowo trafiłem kiedyś na numizmatykę (nigdy przedtem tym się nie
interesowałem) i odkryłem, że czytelne brązy rzymskie w niezłych stanach można tam kupić za kilka
lub kilkanaście zł. To był grudzień 2005. I to był dla mnie szok. Przedmiot który ma prawie 2000 lat
za takie grosze... No to kupiłem pierwszą monetę - o ile pamiętam follis Konstantyna I Wielkiego z
dwoma legionistami i dwoma sztandarami legionowymi na rewersie. Za 6 zł + 4 zł przesyłka. A gdy
moneta dotarła, no to trzema było dowiedzieć się o niej jak najwięcej, zidentyfikować ją, poczytać
kto to był ten Konstantyn, co się wtedy działo, dlaczego takie a nie inne monety wtedy wybijano,
jaka była jej wartość (co za nią można było wtedy kupić) itp., itd. [..]  W  prywatnej  rozmowie
wspomniał mi, że zupełnie nie miał pojęcia o historii antycznej, szczególnie o monetach, trafił do
tego działu historii zupełnie przez przypadek, kiedy szukał jakichś ciekawych ozdób do domu dla
swojej córki.  Wtedy się zaczęło zdobywanie książek, wszystkim dobrze znanych klasyków
wydawanych przez PIW, zdobywanie katalogów i nawiązywania znajomości [..]Problematyka
okazała się tak pasjonująca, że nawiązałem kontakty z innymi podobnymi hobbistami, odkryłem
specjalistyczne fora (a może "forumy"?) dyskusyjne polskie i zagraniczne. No i siedzę w tym po uszy
i ta zabawa się rozwija.[..]kolega wpadł w numizmatykę antyczną totalnie, [..]Zaczęło się od Rzymu
cesarskiego. Potem kolejnym objawieniem był Rzym republika - małe srebrne denarki. No i Grecja
hellenistyczna - moja wielka miłość. Uważam, że najpiękniejsze monety w całym światowym
mennictwie bito właśnie wtedy. Bez stalowych czy żelaznych narzędzi, nie mówiąc już o
jakiejkolwiek mechanizacji[..] opowiadał mi przy każdym spotkaniu, że właśnie czyta taką czy inną
książkę o historii Cesarstwa Rzymskiego, czy też Greckiej, że zdobył bądź  dostał od znajomych
ciekawe katalogi aukcyjne dotyczące monet. Był bardzo pomocnym kompanem, dzielił się
literaturą, pożyczał książki ze swojego zbioru. Kiedy ostatni raz widziałem się z Wojtkiem
pożyczył mi książkę, Andrzeja Banacha Kobiety na monetach. Dlaczego wspominam o tej książce,
ponieważ chciał bym zainteresował się wizerunkami kobiet na monetach, bym zaczął zbierać
bóstwa kobiece, czy też władczynie Cesarstwa Rzymskiego. Tak się złożyło, że na tą chwilę jestem
jeszcze bardziej zawężony w swoich kolekcjonerskich przygodach z antykiem i jak wszyscy wiecie,
zbieram monety z wizerunkiem Sola, w szczególności występującego na monetach Konstantyna I
Wielkiego. Czas pokaże co trafi do mojego zbioru w przyszłości, na tą chwilę mam kilka bóstw
kobiecych na monetach, Carinusa, Probusa. Dzięki Wojtkowi nasze towarzystwo, zaczęło być
dostrzegalne, doceniane właśnie dzięki sympatycznym publikacją jakie wypływały spod  Jego ręki,
oraz duchowi zaangażowania w ideę piękna łączącą wszystkich pasjonatów naszego forum.

Teraz chciał bym zaprosić wszystkich do lektury artykułów naszego niezapomnianego
sympatycznego kolegi.

Maciej „nabializm” Nabiałek
Warszawa 20 Listopad 2009
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 Artykuły:

I. Dwie Faustyny - matka i córka
II. Contorniate
III. Porwanie Sabinek
IV. Antoniusz i Kleopatra - wielki romans
V. Personifikacje rzymskie na monetach
VI. Knossos
VII. Legenda o Romulusie i Remusie
VIII. Obóz legionów rzymskich
IX. Denominacja od IV w. n.e.
X. Gwiazda Betlejemska
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I. Dwie Faustyny - matka i córka

W cyklu „z mojej kolekcji” chcę Wam przedstawić teraz dwie Faustyny – matkę i córkę. Monety
zasadniczo z mojego zbioru, jedynie w chyba dwóch przypadkach muszę podeprzeć się starym
dobrym Wildwinds.

Matka: Annia Galeria Faustina (Faustyna Starsza) – urodziła się ok. roku 100 n.e. jako córka
konsula Marka Aniusa Verusa i Faustyny Rupili. Między 110 i 120 n.e. została żoną Antoninusa
Piusa, adopcyjnego syna i cezara (oficjalnego następcy tronu) cesarza Hadriana.

Srebrny denar pośmiertny Faustyny Starszej z 162 r., 17 mm, 2,58 g.
Awers: DIVA FAV-STINA , głowa na prawo.
Rewers: AVGU-STA, Westa stojąca z twarzą na lewo, trzymająca w prawym ręku długie berło
(scepter). Katalogi: RIC 368. Sear5 #4587. RSC 108.
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Srebrny denar Antoninusa Piusa z lat 143-144 r., 17-18 mm ; 3,32 g.
Awers: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III, popiersie w wieńcu laurowym w prawo.
Rewers: IMPERATOR II, Wiktoria stojąca na lewo, w prawym ręku trzymająca wieniec a w lewym
palmę. Katalogi: RIC 111a. RSC 437.

Antoninus Pius i Faustyna mieli czworo własnych dzieci: córkę Faustynę zwaną dla odróżnienia
Młodszą i drugą, nieznaną z imienia starszą córkę (być może adoptowaną), która była przodkiem
Fabii Orestilli - żony cesarza Gordiana I (panującego od 238 r.). Było też dwóch starszych synów,
również nieznanych z imienia. Ponadto, na żądanie Hadriana, małżeństwo zaadoptowało Marka
Aureliusza (przyszłego męża ich córki Faustyny Młodszej, Faustyna Starsza była jego ciotką) i
Lucjusza Werusa, którzy również zostali w przyszłości cesarzami Rzymu.
Gdy po śmierci Hardiana Antoninus Pius dnia 10 lipca 138 r.n.e. został cesarzem, prawie
natychmiast przyznał swej żonie tytuł Augusty. Małżeństwo uchodziło powszechnie za szczęśliwe
choć współcześni historycy twierdzili, że Faustyna była osobą frywolną i być może nawet
niewierną. W każdym bądź razie gdy po dwóch latach panowania Antoninusa Piusa, w 140 r.n.e.
zmarła, cesarski mąż natychmiast powołał ją w poczet bogów i w ciągu roku, przy Via Sacra
między Świątynią Romulusa i Bazyliką Emilia zbudował jej świątynię. Po śmierci cesarza w 161
r.n.e. świątynia została dedykowana Antoninusowi i Faustynie.

Świątynia Antoninusa i Faustyny w Rzymie - fragment rysunku Etienne Du Pérac z połowy XVI
wieku. Palazzo Nuovo (Muzeum Kapitolińskie), Rzym.
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Świątynia Antoninusa i Faustyny w Rzymie – widok współczesny.

Córka: Annia Galeria Faustina (Faustyna Młodsza), urodziła się w latach od 125 do 130 r.n.e. Jako
dziecko była przez swego dziadka, cesarza Hadriana, obiecana przyszłemu cesarzowi Lucjuszowi
Werusowi, lecz ojciec wolał wydać ją za mąż za swego następcę.
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Faustyna Młodsza – srebrny denar z mennicy w Rzymie bity w latach 156-161; 18 mm ; 2,98 g.
Awers: FAVSTINA AVGVSTA, popiersie udrapowane w prawo.
Rewers: AVGVSTI PII FIL, Wenus stojąca na lewo, trzymająca w prawym ręku Wiktorię, lewa
oparta na tarczy stojącej na hełmie
Katalog: Strack-519, BM-1099, C-15, RIC-495a. RSC 15.

Pobrali się z Markiem Aureliuszem (wtedy jeszcze tylko cezarem) w 145 r.n.e. W ciągu trzydziestu
lat małżeństwa urodziła mu dwanaścioro lub trzynaścioro dzieci, w tym przyszłego cesarza
Kommodusa. Cesarz – filozof tak pisał o niej w swych „Medytacjach”:
„Niechaj moja małżonka pozostanie taka jak jest, taka afektowana i taka prosta ...”

Srebrny denar Faustyny Młodszej.
Awers: FAVSTINA AVGVSTA, popiersie w draperii w prawo.
Rewers: FECVND AVGVSTAE, Fecunditas stojąca na lewo między dwojgiem dzieci, dwa inne
trzymane na rękach. Katalogi: RIC 676, RSC 95, BMC 89.
(żródło: Wildwinds)

Złośliwi współcześni jej historycy opisali ją jako niewierną, zdradzającą męża z marynarzami i
gladiatorami. Twierdzono, że ich syn Kommodus wykazywał nadmierne zainteresowanie walkami
gladiatorów i był okrutnym człowiekiem ponieważ był synem jednego z nich.
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Srebrny denar Kommodusa z lat 183-184. 17-18 mm, 3,05 g.
Awers: M-COMMODVS-ANTON-AVG-PIVS, popiersie w wieńcu laurowym w prawo.
Rewers: TR-P-VIII-IMP-VI-COS-IIII-P-P. Providentia trzymająca z prawej berło, z lewej
opuszczoną pałeczkę, z lewej u stop glob.
Katalog: RIC III 65.

Twierdzono nawet, że Faustyna miała upodobanie do nacierania się krwią zabitych na arenie
gladiatorów i po takiej kosmetyce udawała się do łożnicy Aureliusza.
Z drugiej jednak strony z oddaniem towarzyszyła mężowi we wszystkich wyprawach wojennych.
Dzieliła z nim i jego legionistami trudy i niewygody dalekich i długotrwałych wypraw, dlatego była
przez żołnierzy nazywana Matri Castrorum (Matka Obozów), co jest uwidocznione na niektórych
monetach z jej podobizną.

Sesterc pośmiertny z brązu Faustyny Młodszej.
Awers: DIVAE FAVSTINAE PIAE, popiersie udrapowane i w welonie na prawo.
Rewers: MATRI CASTRORVM, S C na odcinku, Faustyna siedząca ma lewo na taborecie,
trzymająca orła w wyciągniętej prawej ręce, w lewej długie berło, z tyłu na platformie trzy
sztandary legionowe.
Katalog: RIC 1711v.
Źróło: Wildwinds.

Zmarła w 175 r.n.e. w Halala w Kapadocji (obecna Turcja) w trakcie kolejnej, czteroletniej
wyprawy wojennej na wschodnie i północne krańce Imperium. Oddany jej cesarski małżonek
powołał ją w poczet bogów.

Zwróćmy uwagę na misterne fryzury obu pań. Matka w swe długie i misternie ułożone włosy
wpinała z tyłu sznury pereł a u góry upinała z tych sznurów rodzaj korony. Córka zaś, skromniej,
bardziej klasycznie, upinała swe również długie i prawdopodobnie ondulowane przez służbę włosy
w kok owinięty sznurem pereł.
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Korzystając z okazji przypomnę jeszcze galerię portretów i fryzur na monetach Faustyny Młodszej
umieszczoną na stronie mego numizmatycznego przyjaciela Frédérica Webera:
http://www.fredericweber.com/MARC_AURELE/faustina_junior_portraits.htm

I jeśli narzekacie tu na brak dziewczyn na tym forum to zaciągnijcie wreszcie swoje Panie przed
ekran i pokażcie im te portrety i fryzury. Gdy to nie zadziała, to, niestety, zmieńcie swoje Panie na
takie które są bardziej czułe na piękno staroci. To się Wam w przyszłości (dalekiej - mam nadzieję)
z pewnością przyda.

Źródła:
- rysunki – Wikipedia,
- zdjęcia monet – z kolekcji autora (chyba że w opisie monety podano inaczej)

http://www.fredericweber.com/MARC_AURELE/faustina_junior_portraits.htm
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II. Contorniate

Święta wielkanocne i pieniądze to nie jest dobre połączenie.
Ale chcę Wam pokazać ciekawy numizmat, który powinien być bardzo bliski naszemu sercu:

Ok. 4 wieku n.e. Contorniate z brązu (26,28 g). IMP-NERO-CAESAR-AVH-PM, popiersie Nerona
w wieńcu laurowym w prawo, w prawym polu inktustowany srebrem listek / kantor wymiany
monet pod łukiem opartym na dwóch kolumnach korynckich, na wprost właściciel, z lewej i prawej
klienci: mężczyzna i kobieta. Katalog: Alföldi 224, pl. 90, 9.

Jest to medalion z brązu bity w Rzymie w II połowie IV wieku n.e., w literaturze angielskiej zwany
"contorniate" (nie znam polskiego określenia). Nazwa ta wiąże się z wywiniętą krawędzią tej
monety, tak od strony awersu jak i rewersu.
Medaliony nie były monetami obiegowymi. Przypuszcza się, że dawano je w prezencie zasłużonym
obywatelom albo przywódcom ościennych ludów aby zachować spokój na granicach. Były też
rozdawane jako nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie itp. Ich bicie zaczęło się w II
połowie IV wieku i trwało podobno aż do XIII wieku.
W końcu ktoś, kto kiedyś zajmował się wymianą monet, jest nam chyba obecnie bardzo bliski.
No i ta kupka monet na jego stole robi wrażenie
I tym stołowo - monetarnym akcentem kończę, życząc Wam obfitych stołów, tym razem
niekoniecznie z monetami. Ale tylko tym razem...
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III.      Porwanie Sabinek

Jest to znana legenda z okresu powstania Rzymu, opisana m.in. przez Cycerona w jego dziele „O
państwie” (De Re Publica). Cyceron pisze, że Romulus po utworzeniu Rzymu wyznaczył na terenie
miasta gaj zwany asylum, w którym każdy przestępca mógł czuć się bezpieczny i nie dosięgła go
tam żadna kara. Do miasta napłynęli więc licznie opryszkowie, zabójcy i złodzieje. W efekcie tego
w Rzymie chronicznie brak było kobiet. Aby rozwiązać narastający problem Romulus zorganizował
wspaniałą ucztę i igrzyska na które zaproszono Sabinów – plemię ze środkowej Italii, wraz z
żonami. I w tym czasie porwano z domów ich córki, aby pod przymusem wydać je za mąż za
Rzymian. Sabinowie po powrocie do domów odkryli porwanie i postanowili zbrojnie odbić swe
córki. Jednak przygotowania do wojny z Rzymem trwały zbyt długo i gdy wreszcie doszło do
najazdu porwane córki miały już dzieci i same wymusiły na zwaśnionych stronach konfliktu
zawarcie  pokoju  i  sojuszu.  Sabinowie  połączyli  się więc  z  Rzymianami  tworząc  jedno państwo a
Romulus i król Sabinów Tytus Tatius rządzili odtąd wspólnie.

Srebrny denar z rzymskiej Titurii z 89 r.p.n.e. Awers: głowa Tituriusa Tatiusa Sabinusa w prawo, z
tyłu głowy pionowy napis: SABIN, przed twarzą litery TA. Rewers: dwaj rzymscy żołnierze
trzymający porwane kobiety, pod nimi napis: L. TITVRI. Cr344/1a; Syd 698
Inna wersja legendy (a może opisu rzeczywistych wydarzeń) mówi, że w roku 750 p.n.e. (a więc
trzy  lata  po  założeniu  Rzymu)  córka  dowódcy  rzymskiej  cytadeli   (mieszczącej  się wtedy  na
Kapitolu) Semproniusa Tarpeiusa, westalka Tarpeia, zakochana w królu Sabinów Tytusie Tatiusie,
zdradziła swój kraj skrycie wpuszczając do miasta wojsko Sabinów. W rewanżu zażądała od
Sabinów jedynie ich ciężkie złote bransolety noszone na lewym przegubie. Sabinowie rzucili więc
nie tylko swe złote bransolety pod jej nogi ale również swe tarcze na nią. Zginęła zaduszona pod
stosem tarcz, tak płacąc za zdradę kraju.
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Srebrny denar z Titurii z 89 r.p.n.e. Awers: głowa Tituriusa Tatiusa Sabinusa w prawo, z tyłu głowy
pionowy napis: SABIN, przed twarzą litery APV. Rewers: Tarpeia klęcząca między dwoma rzymskimi
żołnierzami, na dole napis: TITVO. Sear 252.

Srebrny denar Augusta z 19 r.p.n.e. Awers:  CAESAR AVGVSTVS, głowa Augusta w prawo. Rewers:
TVRPILIANVS III VIR (Turpillianus triumwir monetarny). Tarpeia pod stosem tarcz. RIC 299, RSC 494,
BMC 29.

Z historii wiadomo, że w V w.p.n.e. było wiele wojen Sabinów z Rzymianami zaś podczas trzech
wojen samnickich w latach 343-291 p.n.e. Rzymianie pokonali wreszcie Sabinów, włączając ich
tereny w skład swego państwa. W 268 r.p.n.e. Sabinom przyznano prawa rzymskie.
Strome zbocze południowego wierzchołka Kapitolu, skąd od tej pory strącano skazanych za zdradę
państwa, nosi nawet obecnie nazwę Skała Tarpejska (łac. rupes Tarpeia).
Legenda o porwaniu Sabinek była kanwą wielu rzeźb, obrazów oraz sztuk teatralnych i operetek,
granych m.in. w Polsce nawet obecnie.
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Obraz Jacques-Louis Davida
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Rzeźba Jean Boulogne
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IV. Antoniusz i Kleopatra – romans wszechczasów

Kleopatra VII Filopator (69 – 30 r.p.n.e.).

Była ostatnim faraonem Egiptu. Wywodziła się z dynastii Ptolomeuszy zapoczątkowanej w 323
r.p.n.e. przez generała i przyjaciela Aleksandra Macedońskiego, Ptolemeusza I Sotera (wybudował
m.in. słyną bibliotekę aleksandryjską oraz latarnię morską na Faros – jeden z siedmiu cudów świata
starożytnego), który po śmierci wielkiego greckiego zdobywcy, objął władzę w Egipcie.

Egipt, Ptolemeusz I Soter – srebrna tetradrachma z lat 305-285 p.n.e. Awers: głowa Ptolemeusza I w
diademie w prawo. Rewers: PTOΛEMAIOY-BAΣIΛEΩΣ, orzeł stojący na lewo na wiązce piorunów, z
lewej data P i monogram. Svoronos 255. SNGCop 70

Była córką Ptolemeusza XII Auletesa (Fletnisty), króla Egiptu i najprawdopodobniej jego żony i
siostry Kleopatry V Trifeny, miała liczne rodzeństwo, z którego znamy dwóch młodszych braci
Ptolemeusza XIII Dionizos i Ptolemeusza XIV, dwie starsze siostry Berenikę IV i Kleopatrę VI i
jedną młodszą Arsinoe  IV.  Urodziła  się w  69  roku  p.n.e.  w  Aleksandrii,  stolicy  państwa
samodzielnego, niesłychanie bogatego, lecz także słabego politycznie i militarnie, ulegającego
coraz większym wpływom Rzymu.
Ojciec Kleopatry Ptolemeusz XII Auletes był słabym i okrutnym władcą. W 58 roku p.n.e. utracił
kontrolę nad państwem. Przejęła ją jego starsza córka Berenika, która wyszła za mąż za swego
kuzyna, lecz wkrótce kazała go udusić, by móc wyjść ponownie za mąż, tym razem za Archelausa.
W czasie trzyletnich rządów Bereniki zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach Kleopatra VI. W
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55 roku p.n.e. Ptolemeusz XII wszczął usilne starania o ponowne przejęcie władzy, głównie licząc
na pomoc Pompejusza i nie zawiódł się. Berenika i jej mąż zostali pojmani i skazani na śmierć.

Srebrna tetradrachma Ptolemeusza XII Auletesa bita w Aleksandrii w latach 69-68 p.n.e. Awers: głowa
Ptolemeusza XII na prawo. Rewers: PTOΛEMAIOY-BAΣIΛEΩΣ, orzeł stojący na lewo na wiązce
piorunów, data: LIG (rok 13) z lewej, litery PA z prawej.

Kleopatra VII miała czternaście lat, kiedy jej ojciec zasiadł ponownie na tronie Egiptu. Była
najstarszym  jego  żyjącym  dzieckiem.  Wiosną 51  roku  p.n.e.  Ptolemeusz  XII  zmarł,  a  z  woli
Pompejusza odziedziczyli po nim tron właśnie siedemnastoletnia Kleopatra i jej młodszy,
dwunastoletni brat Ptolemeusz XIII, którego poślubiła, zwyczajem panującym od wieków w
rodzinach władców egipskich. Była młodą, inteligentną kobietą, wszechstronnie wykształconą,
mówiła dziewięcioma językami, znała się na medycynie, astronomii, matematyce i literaturze.
Między innymi była pierwszym Ptolemeuszem, który potrafił mówić po egipsku. W
przeciwieństwie do swego ojca posiadała także wybitny talent polityczny.

W pierwszych dwóch latach panowania Kleopatry VII i Ptolemeusza XIII (51 - 49 p.n.e.) Egipt
nawiedziła susza i nieurodzaj spowodowany zbyt małym wylewem Nilu. W kraju panował głód.
Stosunki między małżonkami pogorszyły się. Na króla decydujący wpływ wywierali rządzący w
jego imieniu dostojnicy dworscy, którzy nie mieli zamiaru dzielić władzy z ambitną Kleopatrą.
Musiała więc ona uchodzić w 49 p.n.e. na wygnanie i za zabrane ze sobą pieniądze zorganizowała
w Palestynie wojsko najemne. Natomiast Ptolemeusz XIII i jego doradcy w granicznym Peluzjon
czekali na rozwój wypadków.
W sierpniu 48 r.p.n.e., gdy obie armie stały już naprzeciw siebie, na horyzoncie pojawił się statek
Pompejusza uciekającego przed Cezarem po klęsce pod Farsalos. Otoczenie Ptolemeusza XIII,
licząc na wdzięczność Cezara, zamordowało  Pompejusza gdy schodził na ląd.

Cztery dni później w Aleksandrii wylądował sam Cezar prowadząc ze sobą 3200 piechurów i 800
kawalerzystów. Ptolemeusz XII zbiegł, a Cezar zajął miasto i zaczął wydawać rozkazy. Kleopatra
zaś zobaczyła w Cezarze jedyną szansę na odzyskanie władzy. Przekradła się do pałacu (podobno
zawinięta w dywan) i dostała przed oblicze Cezara. To spotkanie i późniejszy romans opisywali
pisarze, dramaturdzy, poeci, było też znakomitym tematem dla filmowców. Bo wielki wódz oszalał
dla pięknej Egipcjanki. Zwrócił jej tron, opuścił na jakiś czas żonę Kalpurnię i pozostał w Egipcie.
W swoich pamiętnikach pisał: "Pozostałem dla Kleopatry. W wypadku mojego wyjazdu byłaby ona
narażona na śmiertelne niebezpieczeństwo. Dla niej zaniedbałem sprawy Imperium".

Ptolemeuszowi XIII wcale takie rozwiązanie się nie spodobało. Opuścił pałac w Aleksandrii i
postanowił odzyskać władzę siłą. W Aleksandrii wybuchł bunt przeciwko Cezarowi i Klepatrze,
podsycany przez Ptolemeusza XIII i młodszą siostrę Kleopatry - Arsinoe. Juliusz Cezar znalazł się
w niebezpieczeństwie. W ostatniej chwili przybyły jednak posiłki w postaci legionów rzymskich z

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Peluzjon&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pompejusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Farsalos
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Syrii i Palestyny. Po pół rocznych zaciętych walkach Cezar zwyciężył. W czasie tych walk została
niestety podpalona i spłonęła wspaniała, wówczas największa na świecie Biblioteka
Aleksandryjska, ogromna strata dla całej późniejszej kultury. Kleopatra powróciła na tron, tym
razem u boku następnego brata Ptolemeusza XIV, który wtedy miał około dziecięciu lat. Historię tę
znamy dzięki przekazowi Swetoniusza o Cezarze. A Ptolemeusz XIII zginął podczas zamieszek i
pacyfikacji Aleksandrii w końcu marca 47 p.n.e.
Opanowanie sytuacji wewnętrznej pozwoliło Cezarowi i Kleopatrze na odbycie długiej podróż
Nilem aż do granic Egiptu. Gdy Cezar opuszczał kraj pod koniec kwietnia 47 r.p.n.e. Kleopatra
oczekiwała dziecka. 23 czerwca 47 r.p.n.e. urodziła syna i dała mu imię Ptolemeusz Cezar a
powszechnie zwano go „Cezarion” (Mały Cezar). Cezar uznał go za swego syna. Powracając do
Rzymu Cezar pozostawił w Egipcie cztery legiony które, w razie potrzeby, miały bronić
ustanowionej władzy a po roku zaprosił Kleopatr do Rzymu. Po wyjeździe Cezara Kleopatra
ponownie zawarła małżeństwo, tym razem ze swym młodszym bratem  Ptolemeuszem XIV. A w
Egipcie był jakby stan zawieszenia: ani aneksja kraju przez Rzym ani też (cztery legiony) całkowita
niezależność. Egipt powoli ale nieodwołalnie stawał się więc kolejnym państwem klienckim
Imperium Rzymskiego.

Egipt, drachma Kleopatry VII. Awers: popiersie Kleopatry w diademie na prawo. Rewers: (napis po
grecku) KLEOPATRAS BASILEOS, orzeł stojący na wiązce piorunów, przed orłem podwójny róg
obfitości, za orłem litera P. BMC 4-5, Svoronos 1871. Sear Greek Coins 7955.

Początki panowania

W połowie 46 p.n.e. Kleopatra, dobrze rozumiejąc że wszelkie istotne decyzje na temat Egiptu będą
podejmowane w Rzymie oraz odpowiadając na wcześniejsze zaproszenie Cezara, popłynęła tam
wraz z Cezarionem i ze swym bratem - małżonkiem Ptolemeuszem XIV. Oficjalnym celem było
odnowienie przyjaźni i sojuszu Egiptu z Rzymem, nieoficjalnym zaś ponowne usidlenie Cezara i
umocnienie swej władzy w Egipcie poprzez uzyskanie potwierdzenia praw syna do egipskiego
tronu.
Jesienią 46 roku p.n.e. Kleopatra, jej syn Cezarion i brat Ptolemeusz XIV przybyli do Rzymu i z
triumfem wjechali do miasta. Przedstawił to, z właściwą sobie przesadą, Cecil B. De Mille w
znanym filmie hollywoodzkim  z Elizabeth Taylor w roli głównej.

Przez ulice miasta przetoczył się wspaniały orszak, zatykający swym przepychem dech w piersiach
nawet tak wybrednej widowni, jaką byli Rzymianie. W orszaku niewolników i pobitych szła także
siostra Kleopatry Arsinoe, która w sporze o władzę opowiedziała się po stronie Ptoleleusza XIII.
Cezar darował jej wprawdzie życie, ale jakiś czas później Marek Antoniusz kazał ją zabić.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Syria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Palestyna
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Kleopatra spędziła dwa lata w willi Cezara. Wódz obsypywał ją darami i tytułami. Wystawił jej
pomnik w świątyni Wenus Genetrix. Nie podobało się to ani Rzymianom, ani żonie Cezara
Kalpurni, ani też senatorom. Szeptano, że Cezar chce się ożenić z Egipcjanką, zasiąść na tronie
Rzymu jako król i znieść republikę. Zawiązał się spisek i 15 marca 44 roku p.n.e., w Idy Marcowe,
Cezar został zasztyletowany. Kleopatra w pośpiechu, wraz z dworem, powróciła do Egiptu.
Wkrótce zmarł jej brat Ptolemeusz XIV, najprawdopodobniej otruty z jej polecenia.
Śmierć Cezara sprowokowała wojnę domową w Imperium. Władzę w Rzymie utrzymywał wtedy
triumwirat złożony z Oktawiana, Marka Antoniusza i Marka Lepidusa. Za zgodą triumwirów, dnia
2 września 44 r.p.n.e. władczyni podniosła do rangi współregenta swego syna Prolemeusza XV
Cezariona, dając mu władzę nad Egiptem, Cyprem, Libią i Syrią.
W 42 roku p.n.e. Kleopatra spotkała się w Tarsie z Markiem Antoniuszem. Razem przybyli do
Aleksandrii. Królowa oczarowała i jego, zostali kochankami. Ich historię znamy z opisów
Plutarcha. Z tego związku urodziły się bliźnięta Kleopatra Selena i Aleksander Helios. W tym
czasie Marek Antoniusz powrócił do Rzymu, ożenił się z Oktawią, siostrą Oktawiana, z którą miał
dwie córki, obie o imieniu Antonia.

W roku 37 p.n.e. Rzymowi zagrozili Partowie. Marek Antoniusz w czasie ekspedycji wojennej
zaczepił o Egipt, spotkał się ponownie z Kleopatrą i już nie powrócił do Rzymu. Rok później
pobrali się. Kleopatra zaszła ponownie w ciążę i urodziła syna Ptolemeusza Filadelfosa. Oktawia
jednak nie zrezygnowała ze swych roszczeń, postanowiła odzyskać męża bigamistę. Wybrała się po
niego do Egiptu. Gdy dotarła do Aten, Antoniusz napisał do niej list i nakazał by tam na niego
czekała. Kleopatra jednak go nie puściła, użyła wszystkich możliwych sposobów by nie wyjechał z
Egiptu. Oktawia powróciła do Rzymu z niczym.

Brązowa moneta Kleopatry VII bita na Cyprze w latach 48-30 p.n.e. Awers: głowa Kleopatry na
prawo z Cezarionem jako niemowlęciem. Rewers.: KΛEOΠATPAC BAΣIΛIΣΣHΣ, róg obfitości
oparty z prawej o monogram.

Zauważmy mimochodem, że Kleopatra, jako bardzo mądra kobieta w tym zmaskulizowanym
świecie, nigdy nie dążyła do sprawowania władzy we własnym imieniu, lecz zawsze miała obok
męskiego partnera.
Przygotowując się do wojny z Partami Antoniusz objął namiestnictwo Rzymu w Antiochi (obecna
Turcja) i wezwał tam Kleopatrę. W jakim stopniu na tę decyzję wpłynęły uczucia, którymi ją darzył
(nie ma powodów w nie wątpić), a w jakim potrzeby polityczne, nigdy nie będziemy w stanie
ustalić.  Po  to,  by  odnieść zwycięstwo  nad Partami, a w dalszej perspektywie nad Oktawianem,
potrzebował zasobów materialnych Egiptu. Kleopatra ze swej strony miała wszelkie powody (poza

http://pl.wikipedia.org/wiki/Partowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
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osobistymi), aby wspierać Antoniusza w większym stopniu, niż to by wynikało z obowiązków, do
jakich byli pociągani królowie klienccy.

Srebrna tetradrachma Kleopatry i Marka Antoniusza, bita prawdopodobnie w Antiochii w latach 36-
33 p.n.e. Awers.: ANTWNIOC AVTOKPATWP TPITON TPIWN ANDPWN, popiersie Marka
Antionusza w prawo, za nim głowa konia w prawo. Rewers.:
BACILICCA KLEOPATRA QEA NEWTEPA, popiersie Kleopatry udrapowane, w diademie i
sznurze pereł na szyi na prawo. Prieur 28. RPC 4095m.

Rządy Kleopatry i Marka Antoniusza

Po zwycięskiej wojnie z Partami, w nowym układzie świata hellenistycznego, którego Antoniusz
był autorem, Egipt otrzymał nowe terytoria. Były to: Cypr, część Cylicji, Cyrenajka, część Krety,
część obszarów zamieszkałych przez Arabów Nabatejskich, ziemie Iturejczyków (z ich
najważniejszym miastem Chalkis) i środkowa część wybrzeża fenickiego, Mimo wszelkich
nacisków Kleopatry Antoniusz nie oddał jej Judei, którą rządził Herod Wielki.
Kleopatra  dostała  więc  część terenów,  które  należały  do  Egiptu  w  odległym  już III  w.  p.n.e.
Donacje miały wzmocnić Egipt: jeśli miał on skutecznie uczestniczyć w wysiłku zbrojnym, nie
można go było pozostawić w stanie, w jakim się znajdował za ostatnich Ptolemeuszy.

Czy w 37 r. p.n.e. doszło do małżeństwa między Antoniuszem a Kleopatrą? Historycy spierają się i
o sam fakt i o datę, gdyż nasze źródła nie pozwalają tego ustalić w sposób pewny. Jeśli istniało
małżeństwo, nie mogło ono zyskać żadnej mocy w świetle prawa rzymskiego, nie uznającego
związków między Rzymianami a tymi, którzy nie byli obywatelami rzymskimi.

Logika bliskiego konfliktu z Oktawianem powiększała w następnych latach znaczenie Egiptu dla
Antoniusza. Znalazło to wyraz w intrygującej i nie do końca dla nas jasnej scenie triumfu po jego
zwycięstwie (co prawda dość problematycznym) nad Partami, który odbył się wbrew wszelkim
rzymskim tradycjom w Aleksandrii. W czasie trwania uroczystości Kleopatra została ogłoszona
królową królów, a Cezarion królem królów, dzieci Antoniusza i Kleopatry otrzymały królestwa
wycięte z obszarów Wschodu rzymskiego i nierzymskiego (które dopiero trzeba było zdobyć).
Aleksander Helios miał panować w przyszłości nad Armenią i obszarami na wschód od Eufratu.
Ptolemeusz Filadelfos - najmłodszy syn Kleopatry i Antoniusza, nad ziemiami od Eufratu, od
Hellespontu do Fenicji. Kleopatra Selene nad Libią i Cyrenajką.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cypr_(wyspa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cylicja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrenajka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chalkis
http://pl.wikipedia.org/wiki/Judea
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herod_Wielki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptolemeusze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Helios
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptolemeusz_Filadelfos_(syn_Kleopatry)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_Selene
http://pl.wikipedia.org/wiki/Libia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrenajka


24

Koniec snu o imperium

Marek Antoniusz przegrał z Oktawianem w wielkiej bitwie pod Akcjum we wrześniu 31 r. p.n.e.
Minęło wprawdzie dziesięć miesięcy zanim Oktawian wkroczył do Egiptu, ale szanse na
odwrócenie sytuacji już nie istniały. Pierwszy popełnił samobójstwo Marek Antoniusz, Kleopatra
uczyniła to później (12 sierpnia 30 r. p.n.e.), gdy zrozumiała, że Oktawian w żadnym przypadku nie
pozostawi jej przy władzy.
Ostatnie tygodnie ich życia wypełniły gorączkowe pertraktacje z Oktawianem. Wydaje się, że
Kleopatra w końcowym okresie życia wyraźnie dystansowała się od Antoniusza, zajęta walką o
dalsze trwanie królestwa i pozostawienie go swym dzieciom. Oktawian był jednak zdecydowany
położyć kres niezależności Egiptu. Podjęta przez Kleopatrę próba zapewnienia bezpieczeństwa
Cezarionowi nie powiodła się - adoptowany syn Cezara nie miał zamiaru podarować życia
człowiekowi będącemu także synem Cezara, choć nastroje w rzymskim świecie wykluczały jego
szanse na podjęcie ojcowskiego dziedzictwa. Oktawian bał się raczej komplikacji w samym
Egipcie, gdzie wokół osoby tego młodego człowieka koronowanego na króla mogłyby się skupić
siły przeciwne rzymskiemu panowaniu.

Nawet jej przeciwnicy przyznawali, że była niepospolicie piękna, wykształcona, inteligentna i...
miała dobre serce. To, że koronę Egiptu zdobyła, trując, dusząc i zdradzając nie tylko swoich
wrogów, ale i najbliższą rodzinę, w tamtych czasach było czymś absolutnie oczywistym.

Jedyna klęska
Po samobójstwie Antoniusza Kleopatra wprawdzie go opłakiwała, ale sama postanowiła się
ratować. Próbowała uwieść Oktawiana, nie wiedząc, że ten rzymski wódz jest nieczuły na
niewieście wdzięki. Oktawian darował jej życie, ale postanowił ją i dzieci przykuć kajdanami do
swego wozu. Takiej hańby córa Ptolemeuszów nie mogła znieść. 12 sierpnia 30 roku p.n.e.
Kleopatra sięgnęła do koszyka z figami, który potajemnie przyniosły jej służące. W koszyku była
jadowita żmija. Królowa Egiptu od dawna chciała umrzeć. Oktawian August, który rok wcześniej
pod Akcjum pokonał Kleopatrę i Marka Antoniusza, chciał, by królowa żyła i uświetniła jego
triumf. Kleopatra miała z początku nadzieję, że uda się jej oczarować kolejnego rzymskiego wodza.
Pierwszym był Cezar, z którym miała syna Cezariona, po nim Antoniusz. Liczyła, że Oktawian
August będzie trzeci. Tym razem się nie udało. Kiedy flirtowała z Cezarem, miała 18 lat. Teraz była
o  20  lat  starsza  -  38  lat  to  wówczas  był niemal  wiek  emerytalny.  A  zresztą August  był
nieprzytomnie zakochany w swojej żonie Liwii. Nie zamierzał wdawać się w romans, ale zależało
mu na żywej Kleopatrze, obwożonej w kajdanach po rzymskich ulicach. Usunął wszystkie ostre
przedmioty z pałacu Kleopatry. Jego szpiedzy czuwali, gotowi udaremnić ucieczkę królowej lub
próbę samobójczą. Gdy okazało się, że dumna królowa przechytrzyła go, wpadł we wściekłość.
Kazał zabić jej dwoje dzieci ze związku z Antoniuszem. Zginął również Cezarion - jedyny syn
Cezara, który miał rządzić imperium rzymskim.

W Egipcie definitywnie skończyła się wielowiekowa era faraonów. Stał się rzymską kolonią
rządzoną przez namiestników.
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Denar z  28 r.p.n.e. z podległego Rzymowi Pergamonu, upamiętniający całkowity podbój Egiptu. Awers:
CAESAR DIVI F COS VI, popiersie Oktawiana Augusta na prawo. Rewers: AEGYPTO CAPTA, krokodyl
na prawo. BM-653, Paris-929 pl. XXXVI. RIC-545 (R3).
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