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V. Personifikacje rzymskie na monetach

Personifikacja to przypisanie postaci ludzkich czemuś co nie jest człowiekiem, jest raczej pojęciem
abstrakcyjnym.
Personifikacje często pojawiają się na rewersach antycznych monet rzymskich, szczególnie z
okresu cesarstwa. Zwykle wykorzystywano tu postaci z panteonu bóstw mitologii rzymskiej.
Istnieje oczywiście wiele wersji przedstawień tej samej personifikacji na rewersach monet. Nie
zawsze występują wszystkie elementy, postać bywa stojąca lub siedząca (np. na tronie) i różne są
jej atrybuty. Tak więc w opisach niżej podanych przykładów powinno się raczej dodać zastrzeżenie:
„zwykle przedstawiana...:.

Przykłady:

Abundantia
Obfitość, przedstawiana jako kobieta wysypująca
ziarno z rogu obfitości

Aequitas
Personifikacja uczciwego handlu i równości praw,
przedstawiana przeważnie z wagą (nie mylić z
Temidą!) i rogiem obfitości lub berłem



27

Aeternitas
Wieczność, stałość, utożsamiana również z
Rzymem jako wiecznym miastem, przedstawiana
z kulą, berłem, pochodnią lub Feniksem – ptakiem
odradzającym się z popiołów. Nam może się
kojarzyć z niesławnej pamięci eternitem, który
również jest wieczny ale dużo z nim problemów.

Annona
Żniwa zbożowe, przedstawiana ze zbożem,
czasem z rogiem obfitości na tle dziobu galery
transportującej zboże do Rzymu.

Ceres
Uosobienie wegetacji roślinnej u urodzajów,
odpowiednik greckiej Demeter.
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Clementia
Łagodność, łaskawość, przedstawiana z berłem i
gałązką oliwną w dłoniach, czasem oparta o
kolumnę.

Concordia
Zgoda, harmonia, przedstawiana z gałązką oliwną
i rogiem obfitości w dłoniach.

Fecunditas
Płodność, przedstawiana z niemowlęciem i
berłem.
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Felicitas
Uosobienie szczęścia, czasem z berłem, czasem z
rogiem obfitości, czasem z kaduceuszem, czyli
laską heroldów i posłów. Kaduceusz był wcześniej
atrybutem Hermesa. Wygląda jak kij opleciony
parą wężów, zwieńczony parą skrzydełek.

Fides
Wierność, lojalność, zaufanie. Przedstawiana z
paterą i rogiem obfitości albo z koszem lub
wiązką owoców.

Fortuna
Przypadek, powodzenie, szczęście – często
przedstawiana ze sterem i rogiem obfitości,
czasem z paterą i gałązką oliwną. Obecność steru
jednoznacznie identyfikuje Fortunę wśród wielu
personifikacji trzymających rogi obfitości, nawet
gdy jej imię nie zostało na monecie wymienione.
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Genius
Geniusz, duch opiekuńczy – przedstawiany z
paterą i rogiem obfitości lub z ołtarzem u stóp.

Honos
Honor i cześć, personifikacja sławy wojennej jako
nagrody za męstwo. Występuje często jako
uzbrojony mężczyzna, bóg – opiekun
wojskowych, bywa przedstawiany z rogiem
obfitości, berłem lub gałązką oliwną.

Laetitia
Wesołość, przedstawiana z wieńcem i berłem.
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Liberalitas
Łaskawość, hojność – przedstawiana z rogiem
obfitości i zwykle z tesserą1  (tutaj z abakusem2 )

Libertas
Wolność, przedstawiana z pileusem3 i berłem.

1 tessera – w ujęciu pierwotnym określano nią sześcian używany do gry w kości oraz kostkę lub
płytkę z których układano mozaiki. W obyczaju wojskowym jako kwadratowa tabliczka służyła do
odróżniania sprzymierzeńca od nieprzyjaciół. W życiu codziennym była znakiem wymienianym na
dowód przyjaźni, zaś słowo tessera oznaczało przenośnie przyjaźń. Zdarzało się przy tym
niekiedy, że odchodzącym gościom wręczano połowę tabliczki, by za jej pokazaniem mogli być jak
przyjaciele przyjmowani. Język włoski do dzisiaj zachował tę nazwę dla karty wstępu do biblioteki
lub muzeum.
2 abakus - deska z wyżłobionymi rowkami, które symbolizowały kolejne potęgi dziesięciu.
Prekursor liczydeł i maszyn liczących.
3 pileus - szpiczasta,  ściśle do głowy przylegająca filcowa czapka noszona przez starożytnych
Rzymian, zwłaszcza w teatrze, na uroczystościach; także przez wyzwoleńców.
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Moneta

Junona Moneta - bogini pieniędzy i ich
wytwarzania. Atrybuty to róg obfitości i waga.
Każdy kolekcjoner monet, który poważniej
traktuje swoje hobby zna pochodzenie nazwy
przedmiotów swojego zbieractwa.

Nobilitas
Szlachectwo, przedstawiana z palladium, i berłem.

Pax
Pokój – przedstawiana z gałązką oliwną, berłem,
kaduceuszem lub rogiem obfitości. Gałązka
oliwna i dziś jest symbolem pokoju.
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Pietas
Pobożność, sumienność – przedstawiana z paterą i
berłem.

Providentia
Roztropność – przedstawiana z berłem i pałeczką,
później z kulą. Od III w.n.e. kulę trzyma w dłoni.

Pudicitia
Skromność i czystość, przedstawiana z welonem i
berłem.
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Salus
Zdrowie – przedstawiana z berłem i paterą, z
której karmi się wąż owinięty wokół ołtarza.

Securitas
Bezpieczeństwo i ufność, przedstawiana z berłem
i paterą, oparta o kolumnę lub siedząca na tronie.

Spes
Nadzieja – przedstawiana jako kobieta idąca, z
gałązką oliwną w jednej dłoni zaś drugą lekko
unosząca rąbek sukni.
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Virtus
Odwaga – przedstawiana w zbroi, z włócznią i
parazonium (krótkim mieczem, noszonym zwykle
za pasem).

Wiktoria
Zwycięstwo – przedstawiana ze skrzydłami,
wieńcem i gałązką oliwną, czasami dodatkowo z
tarczą lub trofeum.

Wszystkie zdjęcia z: www.wildwinds.com/coins/sear5/i.html
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VI. Knosos

Knossos - miejscowość na greckiej wyspie Krecie, położona około 6 km na południowy wschód od
Iraklionu, u stóp gór Ida, słynąca z odkrytych tam w 1899 r. przez Arthura Evansa rozległych ruin
pałacu pochodzącego z lat 2000-1400 p.n.e. (okres kultury minojskiej), zwanego pałacem Minosa
lub labiryntem kreteńskim. Był to jeden z największych i najwspanialszych pałaców minojskich,
położony u północnych wybrzeży Krety. Jego powierzchnia obejmowała około 2 ha i miał łącznie
ok. 1500 pomieszczeń. Pałac wielokrotnie ulegał zniszczeniom, po czym był odbudowywany i
przebudowywany.

Wizja pałacu w Knossos

Początkowo główne wejście prowadziło monumentalnymi schodami od południa. Później jednak
umieszczono je od strony północnej, a więc od strony morza i portów. Znaleziono tam, częściowo
zrekonstruowany, wielki hol kolumnowy. Z centralnego podwórza, wyłożonego kamiennymi
płytami, prowadziły wejścia do pomieszczeń reprezentacyjnych.
Najsłynniejszym z nich była Sala Tronowa. Podłoga była tutaj wyłożona kamienną posadzką z
zachowanymi resztkami czerwonej farby. Pod ścianami umieszczono kamienne ławy oraz tron z
kamienia gipsowego. Po jego obu stronach były wyobrażenia dwóch gryfów. W pobliżu
wybudowano także szereg innych, mniejszych pokoi (m.in. kuchnia i łazienka). Nieopodal
znaleziono pozostałości obszernej klatki schodowej prowadzącej na wyższe poziomy. Stopnie
schodów były w kolorze białym, natomiast zwężające się ku dołowi kolumny, w kolorze
czerwonym.
W pałacu znajdowały się jeszcze inne hole (np. Hol Podwójnych Siekier), a także tzw. Megaron
królowej, kolejne pomieszczenie noszące prawdopodobnie reprezentacyjny charakter oraz
warsztaty garncarskie i kamieniarskie oraz magazyny. Zajmowały one północną i zachodnią część
pałacu. Magazyny znajdowały się w wykopanych w ziemi jamach, wyłożonych ołowianymi
płytami. Ściany i podłogi pomieszczeń pałacowych były zdobione malowidłami, w tym także
figuralnymi. Szczególną uwagę zwracają te zdobiące południowe wejście do pałacu, a także Damy
w Błękitach, odkryte w części południowo-wschodniej pałacu.
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Około 1450 p.n.e. Achajowie zajęli Kretę. Sam pałac zniszczono ostatecznie około 1400 r. p.n.e.

Plan pałacu w Knossos.
1 - Sala tronowa. 2 - Wejście wraz z pomieszczeniami reprezentacyjnymi. 3 - Podwórze centralne. 4
- Pomieszczenia kultowe i reprezentacyjne. 5 - Magazyny. 6 -  Ołtarz. 7 - Silosy. 8 - Podwórzec
zachodni. 9 - Ołtarz. 10 - Przejście do podwórca centralnego. 11 - Korytarz do wschodniej klatki
schodowej i megaronu królowej. 12 - Wschodnia klatka schodowa wraz z holem kolumnowym
i świetlikiem. 13 - "Hol Podwójnych Siekier". 14 - Pomieszczenia o nieznanym przeznaczeniu. 15 -
Propylon. 16 - Sala kolumnowa. 17 - Wejście południowe. 18 - Schody prowadzące do "Małego
Pałacu".
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Współczesne ruiny pałacu Minosa w Knossos

Motywy labiryntu występują na kilku antycznych greckich monetach bitych w Knossos. Poniżej
dwa przykłady.

Kreta - srebrny stater z Knossos z lat 350-200 p.n.e. Av.: żeńska głowa w prawo, w naszyjniku i kolczykach.
Rev.: labirynt, pod nim litery: PIB. Svoronos 62 = Jameson 2518 = Pozzi 1969. Le Rider pl. vii, 10. BMC
11.
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Kreta - srebrna tetradrachma z Knossos z lat 125-100 p.n.e. Av.: głowa Minosa w diademie w
prawo. Rev.: labirynt, na obrzeżu opis: KNV-S-I-VN. Źródło: Le Rider G.: „Monnaies Cretioses
Type”, Paris, 1966, Cat. No 271ff.

Źródła:
Tekst:  knossos.grecja.webpark.pl ; Wikipedia ; www.sylloge-nummorum-graecorum.org ;
www.wiw.pl/kulturaantyczna,
Zdjęcia monet: www.wildwinds.com/coins/index.html
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VII. Legenda o Romulusie i Remusie

Według rzymskich historyków (przede wszystkim Liwiusza) Romulus i Remus byli wnukami króla
miasta Alba Longa (dzisiejszego Castel Gandolfo), Numitora. Brat Numitora, Amuliusz, dokonał
zamachu stanu, króla uwięził, a jego córce Rei Sylwii nakazał zostać westalką i żyć w celibacie.
Rea Sylwia, niepomna przestróg samozwańczego króla, zaszła jednak w ciążę i powiła bliźnięta,
dwóch chłopców, których nazwano Romulus i Remus. Ich ojcem miał być nie, kto inny, tylko bóg
Mars.
Amuliusz rozkazał utopić dzieci w rzece. Zamiar ten jednak się nie powiódł. Wrzucony do wody
koszyk z chłopcami popłynął z prądem i utknął w jednej z zatoczek. Płacz dzieci usłyszała
wilczyca, która zaczęła regularnie odwiedzać zatoczkę, by karmić dzieci własnym mlekiem.
Wilczycę wyśledził pasterz królewski, znalazł koszyk z dziećmi i zaadoptował je. Chłopcy wyrośli
na dzielnych młodzieńców i doskonałych wojowników.
Po osiągnięciu dorosłości Romulus i Remus dokonali zamachu stanu i przywrócili na tron
prawowitego władcę - Numitora. Po czym odeszli wraz z grupą młodzieży szukać nowej siedziby.
Znaleźli ją nad Tybrem, gdzie było siedem wzgórz. Na jednym z nich postanowili założyć miasto.
W tym celu posłużyli się rytuałem auspicjów – polegającym na wyczytaniu woli bogów z lotu
wielkich ptaków drapieżnych, jak orzeł czy sęp. Romulus, usadowiony na Palatynie zyskał lepszy
omen od obserwującego z Awentynu Remusa. Gdy Remus upokorzony porażką zaczął drwić z
brata wyznaczającego granicę przyszłego miasta, ten zabił go. Miało się to stać 21 kwietnia 753
roku p.n.e.
Romulus panował dłuższy czas i miał zostać wzięty żywcem do nieba by stać się bogiem
Kwirynem. Jego następca na tronie rzymskim został Numa Pompiliusz.
Legenda ta wrosła bardzo mocno w tradycję rzymską, podobnie jak data założenia miasta, podana
przez starożytnego historyka Marcusa Terentiusa Warrona - 753r.p.n.e. Od tego czasu do 509r.p.n.e
Rzymem władali królowie, a pierwszym był według legendy Romulus. Po nim nastąpiło jeszcze
sześciu władców, z których trzej ostatni byli królami etruskimi. Każdy z królów (Romulus, Numa
Pompiliusz, Tullus Hostilius, Ankus Marcjusz, Tarkwiniusz Stary, Serwiusz Tulliusz, Tarkwiniusz
Pyszny) odegrał według tradycji ogromną rolę w tworzeniu potęgi miasta i wprowadził reformy
wzorem miast greckich.
Właśnie z powodu tej legendy wilczyca stała się nieoficjalnym symbolem Rzymu. Najbardziej
znanym jej wizerunkiem jest rzeźba w stylu etruskim, datowana na około 500 rok p.n.e., do której
w okresie renesansu dorobiono dzieci. Jednak motyw motyw z bliźniakami występuje sporadycznie
na monetach bitych na terenie Republiki Rzymskiej w latach 400-200 p.n.e. oraz masowo na
monetach bitych po roku 330 n.e., z okazji obchodzonej wtedy hucznie rocznicy 1000 lat od
powstania Rzymu.
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Anonimowa srebrna didrachma z lat 269-266 p.n.e. Av.: popiersie  Herkulesa na prawo w diademie. Rev:
Wilczyca stojąca na prawo z głową zwróconą na lewo, karmiąca Romulusa i Remusa; napis ROMANO na
dole. Cr20/1, Syd 6. Sear (2000) 24.

AE Follis z lat 332-333 n.e.; Av: VRBS ROMA, Roma w hełmie i zbroi na lewo; Rev: wilczyca karmiąca
Romulusa i Remusa, dwie gwiazdy u góry. Mennica: Trier (Trewir). RIC 542.
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VIII. Obóz legionów rzymskich

Obóz legionów rzymskich charakteryzował się doskonałym wykonaniem. Budowany był z drewna
przez samych legionistów. Rzymianie charakteryzowali się dobrą znajomością rzemiosła
budowlanego co widać w ich istniejących dotąd budowlach. Jednak obóz rzymski, tworzony na
potrzeby militarne, nie był budowany przez zawodowych inżynierów i budowniczych. Tworzony
był przez zwykłych żołnierzy, którzy budowali obóz w każdym miejscu, każdego dnia. Budowa
zazwyczaj zaczynała się popołudniem, bowiem dzienny rozkład zajęć armii był ułożony co do
godziny. Bardzo wcześnie rano (wraz ze wstaniem słońca) legioniści wyruszali w drogę. Podróż
trwała średnio 8 godzin dziennie. Po ciągłym marszu, legioniści zatrzymywali się w miejscu
dogodnym do budowy obozu i dzielili się na cztery grupy: przynoszenie drewna i materiału
budulcowego ; budowa obozu ; składowanie materiału i zanoszenie go na miejsce budowy ;
patrolowanie i ochranianie miejsca prac.

Plan obozu wojskowego legionów rzymskich.

W momencie zarządzenia postoju przez dowódcę i rozpoczęcia prac nad obozem, oddziały
pomocnicze wysyłane były w celu plądrowanie okolicy (terytorium wroga) lub zdobywania
pożywienia, paszy i drewna na ogniska. Legioniści wydobywali narzędzia ze swych niesionych na
plecach pakunków i wznosili warowny obóz. Warto zauważyć, że najczęściej wybieranym
miejscem na powstawanie obozu były wzniesienia, ze względów obronnych i widokowych. Teren
był oczyszczany i wyrównywany. Następnie legioniści wytyczali biegi uliczek i rzędy namiotów
obozu według szablonu niezmiennego od wieków. Po kilku miesiącach takiej praktyki legioniści
mogli już rozbijać obóz z zamkniętymi oczami. Gdy legioniści okopywali teren, na straży stały
kohorty z każdego legionu po jednej. Z wydobytej w ten sposób ziemi budowano wał przy fosie.
Wał zazwyczaj mierzył, jak opisuje Polibiusz, 4 metry wysokości, rów tyle samo głębokości i
głębokości 1 metr. Juliusz Cezar miał podobno upodobanie do wałów o szerokości przekraczającej
6 metrów. Ścięte drzewa wykorzystywano na bramy i wieże strażnicze, które po skonstruowaniu na
miejscu ustawiano na każdym z czterech wałów (wszystkie miały następnego dnia spłonąć, gdy
armia wyruszy w drogę). Siły strzelnicze rozmieszczone były wzdłuż przedpiersia. Przestrzeń 60
metrów pomiędzy wałami obronnymi, a pierwszymi rzędami namiotów wypełniona była przez
bydło, łupy i jeńców. Jak pisze Polibiusz umieszczani tu byli, po to by w razie ataku wroga nie
można było dosięgnąć ich ognistymi strzałami. Wraz z budową umocnień i barier obronnych,
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równocześnie wznoszono główną kwaterę dowódcy armii a potem kwatery jego zastępców, z
szefem sztabu włącznie. Następnie powstawały namioty trybunów i centurionów, z których każdy
miał własny namiot. W kolejności kolejne były warsztaty naprawcze, grodzono teren kwatermistrza
i wytyczano obozowy targ. Na końcu legioniści wznosili swoje dziesięcioosobowe namioty,
wykonane pierwotnie ze skóry, lecz już w I w.n.e. powszechnie szyte z płótna. Każda kohorta miała
swoją własną ulicę. W trakcie tych wszystkich prac legioniście wolno było odstawić tarczę i
oszczep a także zdjąć pakunek z pleców i hełm, poza tym jednak musiał mieć na sobie skórzaną
kurtkę z naszytymi płytami zbroi, miecz i sztylet, by bez chwili zwłoki mógł rzucić się do walki.
Zauważenie braku któregokolwiek z tych elementów uzbrojenia groziło karą śmierci. Gdy obóz był
już gotowy, określona liczba strażników udawała się na z góry wyznaczone stanowiska, na
trzygodzinne warty. Stanowiska wartownicze w nocy patrolowane były przez czteroosobowe grupy
konnych, które składały raport, jeśli kogoś nie było lub zasnął - a oba te wykroczenia groziły
egzekucją.

AE3 Konstantyna II z lat 330-335 n.e., mennica Antiochia. Av:  CONSTANTINVS IVN NOB C,
głowa w wieńcu laurowym na prawo ; Rev: GLORIA EXERCITVS, dwóch legionistów z dwoma
sztandarami legionowymi, napis SMANS na dole. RIC VII 87.

AE3 Konstantyna II z lat 326-327 n.e., mennica Antiochia. Av:  CONSTANTINVS IVN NOB C,
głowa w wieńcu laurowym na lewo ; Rev: PROVIDENTIAE CAESS, brama obozu wojskowego z
dwoma wieżami, gwiazda u góry, napis SMANTS na dole. RIC VII 72.
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IX. Denominacja od IV w.n.e.

Denominacja funkcjonująca od reformy monetarnej wprowadzonej przez cesarza Konstantyna
Wielkiego:

ZŁOTE:

Solid (od 312 r.n.e.)     ok. 2 cm, ok. 4.3-4.5 gr

Semissis                         ok. 1.6 cm, ok. 2.15-2.3 gr

Tremissis                        ok. 1.3 cm, ok. 1.5 gr
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SREBRNE:

Argenteus                    do 2.5 cm, ok. 2.6-3.0 gr

Miliarense                    ok. 2.1-2.4 cm, ok. 4-5 gr

Sylikwa                         ok. 1.7-2.0 cm, ok. 1.7-3.4 gr

Półsylikwa                  ok. 1.3 cm,  ok. 0.9-1.3 gr

BRĄZOWE:

zmniejszony follis:
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Follis                           ok. 2.8 cm lub mniej, 9-10 gr, czasem srebrzone powierzchniowo.

Późne rzymskie brązy z cesarzem w koronie radialnej stosowane do czasów Tetrarchii miały
rozmiar i wygląd taki sam jak srebrne antoniniany.

Podwójna majoryna            ok. 3 cm, ok. 7.6-9 gr

Centenionalis                ok. 2 cm, ok. 4-5 gr

Majoryna                      ok. 2 cm, ok. 4-5 gr

Półcentenionalis          ok. 0.9-1.0 cm , ok. 1.3-1.8 gr

Ww. nazwy denominacji są często przez fachowców kwestionowane, ponadto ich nazwy zmieniały
się z biegiem lat. Przyjęło się więc wśród specjalistów używanie następujących określeń:
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AE1                            conajmniej 2.5 cm

AE2                            2.1 - 2.5 cm

AE3                            1.7 - 2.1 cm

AE4                            poniżej 1.7 cm
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X. Gwiazda Betlejemska

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za króla Heroda, to mędrcy ze wschodu przybyli do
Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na
Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się a z nim cała
Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich kapłanów i nauczycieli ludu wypytywał ich gdzie się ma Chrystus
narodzić? A oni mu odrzekli: W Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok:  „I ty Betlejemie, ziemio judzka,
wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść
będzie lud mój izraelski.”

Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się
gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą
ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca gdzie było dziecię, zatrzymali się. A
ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i
upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w ofierze złoto, kadzidło i mirrę. A
ostrzeżeni we śnie, by nie wracać do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej.”

Ewangelia Św. Mateusza, 2.1-12. Nowy Testament. Wyd. Międzynarodowego Związku Gedeonitów, 1990.

Trzej królowie

Ewangelista nazywa przybyszów ze Wschodu mędrcami. W komentarzach do Pisma Świętego
teologowie skojarzyli jego opowieść z dwoma fragmentami psalmu ze Starego Testamentu:
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
Królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie.
(Ps. 72, 10-11),

... oraz z proroctwem Izajasza:
I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu (Iz. 60, 3).

Sformułowania te, uznawane za zapowiedź wydarzeń opisanych przez Ewangelistę Mateusza,
pozwoliły utożsamić mędrców z władcami starożytnego świata. Taka interpretacja znana jest już
pisarzom chrześcijańskim w III wieku. Stąd Trzej Królowie. Historycy dziś są jednak zgodni, że
owi mędrcy to znani w Babilonii, na dworach Persów i Medów magowie, którzy tam rozwijali
aktywną i wielokierunkową działalność, mocno zaznaczając swój wpływ na życie polityczne,
religijne i społeczne kraju. Ich zadaniem była interpretacja snów, sprawowanie kultu i wreszcie
wyjaśnianie zjawisk przyrody, w czym powszechnie uznawano ich za niekwestionowane autorytety.
Z ich też grona wywodzili się zawodowi astrologowie. Znali oni znaczenie zjawisk
astronomicznych i w razie potrzeby nadawali im odpowiedni sens. Potwierdza to zresztą użyte w
tym kontekście w Ewangelii greckie słowo „magoi” – mędrzec.
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Mozaika bizantyjska: "Trzej Magowie", Bazylika Santi Apollinare Nuovo, Ravenna.

Tekst Pisma Świętego nie podaje, ilu przybyszów ze Wschodu poszukiwało Betlejem. Ponieważ
złożyli Dzieciątku trzy dary (mirra, kadzidło i złoto) przyjęto, że mędrców było trzech. Ich imiona:
Kasper, Melchior i Baltazar, pojawiły się dopiero w legendzie, powstałej prawdopodobnie w
Aleksandrii na początku VI wieku i przetłumaczonej na łacinę trzy stulecia później.

Jak to było z gwiazdą betlejemską?
Konwencję zliczania lat w od daty narodzin Chrystusa wprowadził w roku 525 uczony mnich
Dionysius Exiguus (Dionizy Mały). Ustalił on, że Chrystus narodził się w 753 roku od założenia
Rzymu (ab urbe condita). Przy tej okazji przydarzył mu się niestety błąd i datę narodzin Chrystusa
ustalił on o 7 lat za późno. Tak więc powinniśmy do naszego systemu kalendarzowego dodać 7 lat i
przyjąć, że rzeczywiste narodziny Chrystusa odbyły się w 7 r.p.n.e.
A gwiazda betlejemska? Można by przyjąć, że nie chodziło tu o kometę. Ale w symbolice Wschodu
kometom przypisywano znaczenie zdecydowanie negatywne - zwiastowały one wydarzenia
tragiczne, były zapowiedzią nieszczęść. Zatem gwiazda betlejemska nie mogła być kometą, choć
niewątpliwie było to zjawisko rzadkie, na tyle w każdym razie ważne, by zainteresować astrologów.
Takim zjawiskiem występującym co 794 lata mogła być koniunkcja dwóch planet: Jowisza i
Saturna - zjawisko obserwowane jako „złączenie się" na niebie tych dwóch ciał niebieskich.
Wybitny astronom Jan Kepler obliczył, że w 7 roku p.n.e. miała miejsce potrójna koniunkcja
Jowisza i Saturna, czyli kolejno następujące trzykrotne ich „złączenie" w gwiazdozbiorze Ryb.
Wielce jest zatem prawdopodobne, że pierwsze ich „połączenie" było dla magów sygnałem, który
pobudził ich do naukowej analizy tego zjawiska. A było co analizować.
Tu trzeba powiedzieć kilka słów o hierarchii, którą w starożytności przypisywano planetom-bogom.
Na niebie królował wtedy Jowisz. Jego biało-srebrne światło i majestatyczna, pozorna wędrówka
po niebieskim zodiaku w 12-letnim cyklu, nadały mu dominującą pozycję na nieboskłonie.
Babilońscy mędrcy czcili w nim Marduka - najwyższe bóstwo Babilonu.
Saturn uważany był zaś za planetę narodu żydowskiego, co wynika m.in. z przekazu w słynnych
zwojach pism znalezionych w Qumran. Oprócz typowego wówczas przyporządkowania planet
narodom, znaki zodiaku były również symbolami poszczególnych krajów. Np. „ryby” były
symbolem Palestyny.
Dla ówczesnego sposobu myślenia, przepojonego mistycyzmem i magią, potrójne spotkanie
Jupitera z Saturnem (tzw. wielka koniunkcja), było wydarzeniem skrajnie rzadkim i wyjątkowo
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ważnym: Jupiter, najwyższe bóstwo Babilonu, spotyka Saturna, kosmicznego przedstawiciela
narodu  żydowskiego.  I  to  akurat  w  znaku  „ryb”  -   symbolu  Palestyny.  Jest  więc  wysoce
prawdopodobne, że takie zjawisko mogło być interpretowane jako wskazówka narodzin króla
żydowskiego w Jerozolimie. Konstelacja ta była tak rzadka, i dla magów tak bardzo
przekonywująca, że udali się w daleką, pełną trudów drogę, aby nowonarodzonemu Królowi złożyć
należny pokłon.
Od dawna zjawiskom na niebie przypisywano zdarzenia na Ziemi, świadczą liczne zapiski
kronikarzy. Józef Flawiusz podaje, że Mojżesz urodził się w trzy lata po wielkiej koniunkcji planet
(Merkury, Wenus, Mars i Saturn, a także Księżyc i Słońce) w gwiazdozbiorze Ryb, co - jak wynika
z obliczeń - miało miejsce w marcu 1334 r. p.n.e. Podobnie, według źródeł arabskich, narodziny
Mahometa poprzedziła koniunkcja Jowisza z Saturnem w Skorpionie, która - zgodnie
z obliczeniami dzisiejszymi - utrzymywała się w ciągu marca i kwietnia 571 r. Jeśli zaś dodać  tu
przypadki zaćmień Słońca i Księżyca oraz pojawienia się komet to takich przypadków było
mnóstwo. Miała swoją kometę także wojna trojańska, a była nią - jak uzasadnia zmarły niedawno
prof. Michał Kamieński - kometa Halleya z 1163 r. p.n.e.

Polska astronom(ka?) pracująca na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, Jadzia Donatowicz,
ustaliła metodą symulacji komputerowej jak to wtedy na niebie wyglądało i wyniki opublikowała to
w serwisie edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ORION
(http://orion.pta.edu.pl/). Według Pani Donatowicz wielka koniunkcja Jupitera i Saturna w Rybach
wydarzyła się dokładnie 12 listopada 7 r.p.n.e. i jest to właśnie dzień narodzin Chrystusa.

Wielka koniunkcja Jupitera z Saturnem w stożku światła zodiakalnego nad Betlejem 12 listopada, 7 r.p.n.e.
(symulacja).
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Nie będę tu przytaczał uzasadnień astronomicznych Pani Donatowicz. Są wielce specjalistyczne i
ewentualnych zainteresowanych odsyłam do artykułu w serwisie ORION.
Mowa jest tu o dwóch gwiazdach (właściwie planetach), podczas kiedy w przekazie św. Mateusza
wymieniona jest tylko jedna. Po prostu dwa bardzo blisko siebie położone ciała niebieskie
stwarzają optycznie efekt jednego obiektu.

Gwiazda betlejemska na monetach

Wielka koniunkcja Jupitera z Saturnem odbiła się szerokim echem w świecie antycznym. Kilka lat
później wybito w Syrii (będącej wtedy rzymską kolonią) w mennicy Antiochia serię monet z
charakterystyczną wielką gwiazdą nad uciekającym w prawo baranem. Przypuszcza się, że gwiazda
ta przedstawia właśnie gwiazdę betlejemską.

Syria jako kolonia Rzymu, Silanus (namiestnik Rzymu w Syrii), 12 - 14 r.n.e
Brąz AE 20, 6,65 g, 20,0 mm, mennica Antiochia. Awers: głowa Zeusa na prawo w wieńcu
laurowym. Rewers: baran biegnący na prawo z głową odwróconą do tyłu, nad nim gwiazda, pod
nim greckie litery DM (rok 44). RPC I 4269; BMC Galatiaia pg 159.

Jak wyżej, lecz data: AS.
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Z tym więc numizmatycznym akcentem nie pozostaje mi już nic innego jak życzyć Wam
wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2006.
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