
ZŁOTA KAMIENICA 
I POSTACI ANTYCZNE JĄ ZDOBIĄCE 

Marek Attyliusz 
Regulus

Mówca z czasów Domicjana (I w. n.e.), który pozostawił po sobie
haniebną pamięć delatora. D. donosiciel; donosił zazwyczaj 
o przestępstwach, za które groziła kara pieniężna. W czasach cesarstwa 
pewna liczba ludzi trudniła się donosidelstwem zawodowo. Otrzymywali 
oni część kary pieniężnej przypadającej za dane przestępstwo, albo 
osobną nagrodę.

Scypion Afrykański 
Starszy

ur. w r. 235 p.n.e. W r. 212 był edylem kurulnym, w r. 211 po śmierci 
swego ojca jako prokonsul objął główne dowództwo w Hiszpanii, zdobył 
Nową Kartaginę, nie zdołał jednak przeszkodzić wyprawie Hannibala 
do Italii. Powrócił do Rzymu w r. 206, a w rok później został konsulem 
i otrzymał w zarząd prowincję Sycylię. W r. 204 wyruszył do Afryki, 
gdzie oblegał Utykę. W r. 203 zadał klęskę Kartagióczykom nad Magni 
Campi, a w r. 202 - ostateczną klęskę pod Zamą. Po powrocie do Rzymu 
odbyt tryumf i otrzymał przydomek Africanus. W r. 199 został cenzorem, 
a w r. 194 konsulem po raz drugi. W r. 193 badał spór graniczny między 
Masynissą i Kartagióczykami, a wkrótce potem udał się jako poseł 
do Antiocha Wielkiego. W r. 184 oskarżono go o to, że został przekupiony 
przez Antiocha i że przywłaszczył sobie zdobycz wojenną. Wówczas S.
usunął się w zacisze wiejskie. Umarł w Liternum w r. 183. 

A propos Scypionów: Scipio to przydomek rodu Korneliuszów
Pauzaniasz

było ich kilku, trzeba 
dowiedzieć się, który 

dostąpił zaszczytu 
zdobienia Złotej 

Kamienicy ;) 
Domyślam się, że 

chodzi o króla Sparty, 
więc go umieściłam, 
ALE zestawionego z 
nim Temistoklesa w 

encyklopedii nie 
odnalazłam. 

Pauzaniasz (Pausanias) Król Sparty (408--394 p.n.e.); w czasie wojny 
peloponeskiej, gdy Lizander blokował Ateny od strony morza, P. oblegał 
je od strony lądu. Kiedy w Atenach objęła władzę skrajna oligarchia 
(rządy tzw. 30 tyranów), wysiany z wojskiem do Aten pokonał w Pireusie 
zwolenników Trazybula, potajemnie jednak popierał przywrócenie
demokracji. W r. 395 wysłany do Beocji przeciw Tebańczykom, na wieść 
o śmierci Lizandra wycofał swoje wojsko. Skazany za to na wygnanie, 
resztę życia spędził w Tegei.

Kajus Mucjusz 
Scewola

Jeden z bohaterów legend związanych z wojną przeciw Porsennie. 
Podczas oblężenia Rzymu przez Etrusków w r. 508 p.n.e., za zgodą senatu 
udał się do obozu nieprzyjacielskiego, by zabić Porsenne, przez pomyłkę 
jednak zabił pisarza zamiast króla. Został schwytany i postawiony
przed Porsenną, który zażądał wydania spiskowców, grożąc torturami. 
Zamiast 'odpowiedzi Af. włożył w ogień prawą rękę, chcąc pokazać, 
że nie lęka się tortur ani śmierci. Król zdumiony tym czynem i przerażony 
wiadomością o spisku na swe życie uwolnił Af. i zawarł pokój 



z Rzymianami. Af. otrzymał przydomek Scaevola (Mańkut), który stał 
się przydomkiem całego rodu.

Solon Prawodawca ateński i poeta, ur. pomiędzy r. 640 i 630 p.n.e. Pochodził 
z królewskiego rodu, był kupcem. Dał się poznać najpierw jako poeta, 
autor elegii politycznych, zwłaszcza elegii wzywającej Ateńczyków 
do walki o Salaminę. W r. 594 p.n.e. obrano go pierwszym archontem 
i powierzono przeprowadzenie reform ustawodawczych i politycznych, 
gdyż prawa Drakona z r. 621 p.n.e. były nie wystarczające. Pierwszą 
reformąSolona była tzw. sejsachteja (zob.) umorzenie długów chłopskich. 
Drugą ważną reformą S. była zmiana obowiązującego w Attyce 
egineckiego systemu miar i wag na eubejski. Dalszą reformą było 
wprowadzenie cenzusu majątkowego. Wolną ludność Aten podzielono 
na 4 klasy majątkowe. Do pierwszej należeli pentakosiomedimnoj, 
obywatele mający 500 medimnów zboża lub 500 metretów oliwy 
dochodu; do drugiej klasy-jeźdźcy hippeis, obywatele mający 300 miar 
dochodu; do trzeciej - zeugilaj, właściciele pary zwierząt pociągowych, 
mający 200 miar dochodu; do czwartej - tetes, mający jeszcze mniejszy 
dochód lub wyrobnicy nie posiadający ziemi. S. ustanowił Radę (bule), 
składającą się z 400 członków (po 100 z każdej fyli); ograniczył w ten 
sposób władzę Areopagu, któremu pozostawało jedynie sądownictwo 
spraw gardłowych. Wprowadził sąd ludowy (helidja) dla spraw karnych
 i apelacji od wyroku urzędników w sprawach cywilnych. Dostęp 
do urzędów mieli wyłącznie obywatele trzech pierwszych klas. Ar-
chontów wybierano z pierwszej klasy; w skład Areopagu wchodzili 
również obywatele pierwszej klasy. Teci (trzecia klasa ludności) mieli 
prawo brać udział w zgromadzeniu ludowym (ekkiesia) i sądzie ludowym 
(helidja). Reformy Solona, choć połowiczne, podważyły znaczenie 
arystokracji, dały ludowi pewne prawa polityczne, stając się pierwszym 
etapem walki o demokratyzację Aten. S. przeprowadził również 
kodyfikację prawa. Ustalone przez niego normy prawa cywilnego 
i karnego pozostały w mocy do końca państwa ateńskiego i wywarły 
wielki wpływ na systemy prawne innych państw greckich. 
Po wypełnieniu powierzonego mu zadania S. złożył władzę i opuścił 
ojczyznę na 10 lat.

Katon Starszy 234-149, wybitny rzymski mąż stanu i mówca, znany i ceniony również 
jako pisarz. Był najwybitniejszym i najbardziej typowym wyrazicielem 
rzymskich idei konserwatywnych w pierwszej połowie II w. p.n.e., 
fanatycznym zwolennikiem starorzymskiej prostoty obyczajów, wrogiem 
kultury. greckiej i jej zwolenników. Urodził się w Tusculum, w rodzinie 
plebejskiej. Od r. 217 brał udział w wojnie z Hannibalem, początkowo 
pod dowództwem Pabiusa Maksimusa; od r. 204 jako kwestor 
pod dowództwem Scypiona Afrykańskiego walczył na Sycylii i w Afryce. 
W r. 199 był edylem plebejskim, w r. 198 jako pretor zawiadywał 
Sardynią, przy czym odznaczył się jako sumienny administrator, wróg 
nadużyć i zdzierstwa. W r. 195 jako konsul wygłosił m.in. mowę za 
utrzymaniem lex Oppia, zakazującej kobietom wystawności w szatach 
i klejnotach, a także jeżdżenia powozami po mieście. W r. 194 jako 
prokonsul stłumił bunt w Hiszpanii, ale zdobył sobie uznanie 
za sprawiedliwe rządy. W r. 191 brał udział pod dowództwem Scypionów 
w wojnie syryjskiej, wczasie której się odznaczył. Po powrocie oskarżał 
Scypionów o nadużycia. W r. 195 osiągnął urząd cenzora, o który się już 



od dłuższego czasu starał. Na stanowisku tym występował ostro przeciw 
zdzier-stwom, skreślał poszczególne osoby z listy senatorów nie tylko
 za rzeczywiste nadużycia gospodarcze, ale także za wykroczenia przeciw 
surowości obyczajów, nałożył wysokie podatki na artykuły zbytku, 
szczególnie kobiecego. Po cenzurze ograniczył się do działalności  
w senacie i w sądach, w których występował bardzo często zarówno jako 
oskarżyciel, jak i oskarżony. W senacie szczególnie często występował 
przeciw zbytkowi, przeciw wpływom kultury greckiej (m.in. postarał się 
o uwolnienie i odesłanie do Grecji greckich zakładników, obawiając się, 
by nie wywarli zgubnego wpływu na młodzież rzymską) oraz przeciw 
Kartaginie, której zburzenia stale się domagał (słynne: ceterum censeo
Cwthaginem delendam esse). Zmarł w r. 149, na dwa lata przed 
zburzeniem Kartaginy. Z pism jego zachowała się tylko rozprawa 
o rolnictwie (De agricultura), która jest jednocześnie pierwszym 
zabytkiem prozy w literaturze rzymskiej. Podaje tu autor rady dotyczące 
pracy na roli, a także wskazówki lekarskie, kulinarne, liczne sposoby 
zamawiania i czarów. Występuje jako zwolennik intensywnej gospodarki 
rolnej, opartej na maksymalnym wyzysku pracy niewolniczej, ściśle 
powiązanej z rynkiem. Dzieło jest odbiciem odbywającego się w tym 
czasie w Italii procesu kapitalizacji rolnictwa. Drobne fragmenty 
zachowały się z encyklopedycznego dzieła, które nosiło prawdopodobnie 
tytuł Praecepta ad filium (Rady dla syna). Zebrać chciał tutaj Katon 
całokształt dotychczasowej wiedzy, głównie z dziedziny retoryki, 
medycyny, agronomii, prawdopodobnie także sztuki wojennej i prawa. 
Również tylko fragmenty pozostały z dzieła historycznego Katona, które 
miało się składać z siedmiu ksiąg. Nie zostało dotychczas ustalone, 
czy przekazany przez tradycję tytuł Origines (Początki) odnosił się 
do całego dzieła, czy też do pierwszych trzech ksiąg, które odpowiadają 
mu treścią.. W opisywaniu wypadków Katon pierwszy zerwał z układem 
rocznikarskim, pierwszy też pisał historię po łacinie. Pierwsze trzy księgi 
zawierały opis powstania miast italskich, pozostałe cztery - dzieje wojen 
toczonych przez Rzym aż do r. 149. Katon był pierwszym Rzymianinem, 
który ogłaszał w większej ilości swoje mowy. Cyceron znał ich 150. 
Zachowały się drobne fragmenty z osiemdziesięciu, obejmujących okres 
od r. 195 do roku śmierci Katona - 149

Brustusowie  rzymski 
ród pochodzenia pa-
trycjuszowskiego, 
wybrałam postać 

najciekawszą

lunu Juniusze, rzymski ród pochodzenia pa-trycjuszowskiego. 1. Marcus 
Junius, ożeniony z siostrą Tarkwiniusza Pysznego (VI w. p.n.e.), zabity 
przez króla wraz ze swym najstarszym synem. 2. Lucius I. Brutus, 
młodszy syn poprzedniego, otrzymać miał przydomek Brutus, tępy, 
ponieważ udawał głupca, aby uniknąć losu ojca i brata. Tarkwiniusz
wysłał go, wg legendy, do Delf wraz ze swymi synami; podobno wrócili 
z wyrocznią, że kto pierwszy po powrocie ucałuje swą matkę, będzie 
panował w Rzymie. B. zrozumiał znaczenie wyroczni, po powrocie rzucił 
się na ziemię i ucałował ją jako matkę wszystkich ludzi. Zbrodnicze 
postępowanie Tarkwiniuszów skłoniło B. do podburzenia ludu przeciw 
nim, co spowodowało wygnanie ich z Rzymu. B. został pierwszym 
konsulem rzymskim w r. 509 p.n.e. Wkrótce wykrył spisek mający 
na celu powrót Tarkwiniuszów; należeli do niego obaj jego synowie, 
których B. skazał na śmierć. Wyrok wykonano w obecności ojca. Kiedy 
Tarkwiniusze uderzyli na Rzym, w bitwie starli się B. i syn Tarkwiniusza, 
Arruns; obaj padli jednocześnie, przebiwszy się nawzajem włóczniami. 



Lud wystawił B. posąg na Kapilanlunii. 

Katon Młodszy 
(nie jestem pewna czy 
przyporządkowałam 
odpowiedni biogram 

do tej postaci)

Polityk i filozof rzymski, jeden z głównych przywódców partii senackiej, 
nieprzejednany zwolennik ustroju republikańskiego. W r. 72 walczył 
z powstańcami Spartakusa, w r. 67 był trybunem wojskowym 
w Macedonii. W 65 był kwestorem, popierał stanowisko Cycerona 
w sprawie Katyliny, głosował za wyrokiem śmierci dla wszystkich 
spiskowców, czemu sprzeciwiał się Cezar. W r. 62 oskarżał o przekupstwo 
Licyniusza Murenę (którego bronił Cyeeron). W r. 58 został wysłany 
na Cypr przez partię Cezara. Po powrocie w r. 56 zwalczał ze wszystkich 
sił triumwirat. Również jako pretor w r. 54 w dalszy ciągu walczył 
z obozem ceza-riańskim. W r. 49 stanął po stronie Pompejusza. 
Powierzono mu obronę Sycylii, nie potrafił jednak utrzymać wyspy 
i zbiegł do Pompejusza, z którym połączył się pod Dyrrachium. 
Pod Farsalos nie walczył. Po klęsce Pompejusza uciekł do Afryki, gdzie 
powierzono mu obronę miasta Utyki. Po klęsce pompejańczyków 
pod Thapsus, nie chcąc być świadkiem upadku republiki, popełnił 
w Utyce (stąd przydomek) samobójstwo. Jako filozof był zwolennikiem 
stoików, w poglądach swoich był jednak dość ograniczony. Podobnie 
ograniczony i krótkowzroczny był w swoim bezkrytycznym uwielbieniu 
dla skazanego już nieuchronnie na zagładę ustroju republikańskiego.

Horacjusze 
Horatii Horacjusze, 

ród rzymski 
pochodzenia 

patrycjuszowskiego. 
Tu wymienieni 

przedstawiciele rodu 
powiązani z 

Kuriacjuszami

Trzej bracia Horacjusze, którzy podczas wojny Rzymu z miastem Alba 
Longa, za króla Tullusa Hostiiiusza (pół. VII w. p.n.e.), mieli swym 
zwycięstwem, odniesionym w -pojedynku nad trzema przedstawicielami 
Alby, braćmi Kuracjuszami, zadecydować o zwycięstwie Rzymu 
nad Albą. Są oni bohaterami tragedii Piotra Comeille Les Horaces. 

Kuriacjusze Albański ród patrycju-szowski, przyjęty do senatu rzymskiego
podobno za panowania Tullusa HostiUusza. Trzej bliźniaczy bracia z tego 
rodu mieli stoczyć walkę z Horacjuszami i podobno wszyscy trzej zginęli.

Scypion Afrykański 
Młodszy 

(Numantyjski)

drugi syn Lucjusza Paulusa, ur. w końcu r. 185 p.n.e. lub na początku r. 
184, adoptowany przez Polibiusza Korneliusza S. (zob. l). Kształcił się 
w Rzymie i pozostawał pod dużym wpływem Publiusza. W r. 168 
odznaczył się w bitwie pod Pydną; w r. 151 walczył jako tribunus militum
w Hiszpanii, a w r. 150 w Afryce. W r. 147 został wybrany konsulem 
i powierzono mu prowadzenie wojny w Afryce przeciw Kartaginie, którą 
w r. 146 zdobył i kazał zburzyć. Odbył wtedy tryumf i zyskał przydomek 
Africanus. W r. 142 był cenzorem, a rok później udał się jako poseł 
do Egiptu i Azji. W r. 134 wybrano go powtórnie konsulem i powierzono
mu zdobycie Numancji, czego dokonał w r. 133. Odbył wtedy ponowny 
tryumf i zyskał przydomek Numantinus. Będąc w Hiszpanii, otrzymał 
wiadomość o zamordowaniu swego szwagra, Tyberiusza Semproniusza 
Grakcha. S. nie był zwolennikiem reform agrarnych, obawiał się bowiem 
rozruchów i zamieszek. Występował ostro przeciw wnioskom Papiriusza
Karbona i dążył do całkowitego obalenia prawa agrarnego. Został 
potajemnie zamordowany w r. 129. Był człowiekiem bardzo 
wykształconym, posiadał dobrą znajomość greckiej kultury, literatury 



i filozofii. Był znakomitym mówcą. Z mów jego zachowały się nieliczne
fragmenty. 

Marek Furiusz 
Kamillus

w r. 403 p.n.e. był cenzorem, potem sześciokrotnie trybunem wojskowym 
z władzą konsularną i szereg razy dyktatorem. Zdobył Weje w dziesiątym 
roku oblężenia, w r. 396. W dwa lata później zdobył Falerii. Oskarżony 
o ukrycie części łupów zdobytych pod Wejami został skazany 
na wygnanie. Jednak po klęsce Rzymian nad Allią w r. 390 i zdobyciu 
Rzymu przez Galów senat wezwał go z wygnania i powierzył 
mu dyktaturę. F. pokonał Celtów, uzyskując tytuł pater patriae. W r. 389 
pokonał Wcisków, Etrusków i Ekwów. Po raz ostatni był dyktatorem w r. 
367 w wojnie przeciw Celtom, których pokonał w pobliżu Alby. Zmarł 
w r. 364 na cholerę.

Publiusz Horacjusz 
Kokles

legendarny bohater rzymski; dał przykład niezwykłego bohaterstwa 
w czasie wojny Rzymu z Etruskami (koniec VI w. p.n.e.); walczył 
na prawym brzegu Tybru, usiłując powstrzymać wojska nieprzyjacielskie 
i czynił to tak długo, aż za nim zerwano most (Pons Sublicius). Wówczas 
rzucił się do Tybru i przepłynął w pełnej zbroi do swoich.
Powyższe opisy to cytaty za: Mala Encyklopedia Kultury Antycznej

Fortuna Identyfikowana z grecką Tyche,. Przedstawia się ją z rogiem obfitości, 
dzierżącą ster (gdyż jest sternikiem życia ludzkiego), w pozycji siedzącej 
bądź stojącą, najczęściej ślepą. Wprowadzenie jej kultu przypisują 
Serviusowi Tulliusowi, któremu sprzyjała najbardziej spośród wszystkich 
królów. Opowiadają nawet, że kochała go, choć był śmiertelnikiem, i że 
odwiedzała go wchodząc przez małe okienko. Posąg Serviusa stałw 
poświęconej Fortunie świątyni. Fortunę wzywano pod różnymi imionami: 
Redux (szczęśliwego powrotu), Publica, Huiusce Diei (Patronka 
bierzącego dnia) itd. Za cesarstwa każdy Cezar miał swą własną Fortunę. 
Stopniowo pod wpływem helleńskim Fortuna utożsamiła się z innymi 
bóstwami, zwłaszcza z Isis (Tyche wchłonęła Isis). 
O Fortunie z: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej 

Roztropność, 
Sprawiedliwość, 
Umiarkowanie, 

Męstwo 
czyli tzw. 

cnoty kardynalne 

Cnoty kardynalne (łac. cardo - zawias) – pojęcie w chrześcijaństwie 
oznaczające cnoty ludzkie które odgrywają kluczową rolę i dlatego 
nazywa się je cnotami „kardynalnymi”; wszystkie inne grupują się wokół  
nich .
5. Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym - cóż cenniejszego 
niż Mądrość, która wszystko sprawia? 6. Jeśli rozwaga jest twórcza - 
któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż Mądrość? 7. I jeśli kto miłuje 
sprawiedliwość - jej to dziełem są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i 
roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic 
lepszego w życiu

Cnoty kardynalne z: Wikipedia


