Hermesowi na terenie Ajnos, to same przekazy literackie i monety dowodzą, że
taka świątynia najprawdopodobniej istniała w mieście. Ukazują one też w sposób
mniej dosłowny skutki wojen i przemian politycznych, które były stałym elementem starożytnej Grecji. Monety antyczne często można wykorzystać jaki źródła
uwiarygadniające przekazy pisane. Studia nad monetami danego miasta greckiego pozwalają na dopowiedzenie nieznanych wcześniej faktów lub umożliwiają
ocenę, w przypadku dwóch sprzecznych wersji przekazów, która jest bardziej
prawdopodobna.
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Abstrakt
Cel. Celem badań było ukazanie społecznych aspektów systemu państwowego
rozdawnictwa zboża w Rzymie – annony – na podstawie analizy źródeł ikonograficznych.
Metoda. Do wykorzystanych metod należą: kwerenda biblioteczna, analiza źródeł archeologicznych, ikonograficznych (głównie numizmatycznych) i pisanych.
Wyniki. Za pomocą przedstawień ikonograficznych kolejni cesarze chcieli
w odpowiedni sposób zaprezentować się poddanym – jako odpowiedzialni, zdolni do zapewnienia im wyżywienia patroni, mający błogosławieństwo i przychylność bóstw dających obfitość. Głównym rodzajem zabytków, na których można
znaleźć takie wizerunki, są monety, były one bowiem używane przez wszystkich
obywateli i dawały możliwość łatwego rozpowszechnienia wymaganego przekazu. Znaczenie annony w propagandzie cesarskiej, widoczne na przykładach zabytków numizmatycznych, dodaje nowych aspektów interpretacyjnych pozostałym źródłom ikonograficznym, prezentującym prace związane z przetwórstwem
i zarządzaniem zbożem. Analizując przedstawienia czynności takich jak: odmierzanie ziarna, wyładunek statków w porcie czy transport zboża Tybrem, należy
mieć bowiem na uwadze fakt, że mogą one być nie tylko prostymi ilustracjami
działań pojedynczych ludzi lub prywatnych organizacji, lecz również stanowić
świadectwo powiązania przedstawionych na nich osób z wielkim, złożonym systemem annony.
Wnioski. Źródła ikonograficzne są materialnym dowodem działań władz Cesarstwa, mających przynieść określone skutki społeczne, takie jak przekonanie
ludu o hojności i opiece władcy oraz wzbudzenie poczucia zależności od panującego. Przez porównanie z przekazami pisanymi umożliwiają pełniejsze zrozumienie znaczenia instytucji annony w społeczeństwie rzymskim.
Słowa kluczowe: Cesarstwo Rzymskie, zboże, annona, monety, ikonografia,
propaganda
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Grain distribution in the Roman Empire. Shaping social attitudes in the light
of iconographic sources
Abstract
Aim. A presentation of the social aspects of Cura Annonae – the grain distribution system in the city of Rome – based on iconographic sources.
Methods. Library study, analysis of archaeological, iconographic (mainly numismatic) and written sources.
Results. Roman emperors presented themselves in iconographic sources in
a special way – they needed to be perceived as responsible patrons, capable of
providing food for their citizens, and as being blessed and favoured by the gods
of abundance and generosity. The most common category of artefacts containing
such images are coins, because they were used every day by every Roman citizen,
so the message could spread easily and reach everyone. The significance of Cura
Annonae in the imperial propaganda is observable on numismatic sources, and it
adds new interpretative aspects to all the other iconography, which contains images of grain processing and distribution. When analysing sources showing activities such as measuring grain, unloading ships in a port or transporting grain along
the Tiber, one should bear in mind the fact that they may be not only illustrations
of the activities of individual people or private organizations, but also a testimony
of a connection between them and the great, complex system of Cura Annonae.
Conclusions. Iconographic sources are material evidence of the Roman authorities’ actions, which were supposed to cause specific social effects. Comparing
them with written sources allows us to fully understand the significance and complexity of the institution of Cura Annonae in Roman society.
Keywords: Roman Empire, grain, annona, coins, iconography, propaganda
Wprowadzenie
Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia annony – systemu państwowego rozdawnictwa zboża w starożytnym Rzymie i jego społecznych aspektów, widocznych na przykładzie wybranych źródeł ikonograficznych. Powstał on dzięki badaniom, przeprowadzonym przez autora podczas pisania pracy licencjackiej pt.
Zaopatrzenie Rzymu w zboże w okresie później republiki i wczesnego cesarstwa (2020),
pod kierunkiem dr hab. Ingi Głuszek, prof. UMK, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest ona przechowywana w Archiwum
Prac Dyplomowych UMK i możliwa do udostępnienia po kontakcie z autorem.
Miasto Rzym, podobnie jak wiele innych ośrodków w basenie Morza Śródziemnego, było zmuszone do importowania zboża z prowincji. Okoliczne, italskie uprawy, od około II w. p.n.e. przestały wystarczać do zaspokojenia potrzeb
stolicy (Alföldy, 1991). Zaopatrzenie miasta było na tyle istotną kwestią, że jego
organizacja zaczęła być regulowana za pomocą ustawodawstwa. Pierwsze prawa, ustalające działanie państwowego systemu zaopatrzenia i dystrybucji, zostały wprowadzone w 2 połowie I w. p.n.e. Zagadnienie to zostanie krótko opisane
w dalszej części artykułu. W prezentowanym tekście skupiono się jednak na okre176		
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sie cesarstwa, wtedy bowiem w źródłach ikonograficznych najlepiej widoczne jest
wykorzystanie zjawiska państwowej dystrybucji zboża jako narzędzia politycznego, propagandowego, mającego wywoływać określone reakcje w społeczeństwie.
Zaprezentowane zabytki pochodzą w większości z pierwszych wieków naszej
ery, do czasu panowania Septymiusza Sewera (przełom II i III w. n.e.), kiedy to
najprawdopodobniej obywatelom Rzymu zamiast zboża zaczęto wydawać mąkę
(Taylor, 2010).
Organizacja prawna systemu annony – rys historyczny
Jak już wspomniano, historia państwowego rozdawnictwa zboża w Rzymie
sięga 2 połowy II w. p.n.e., a konkretnie 123 r. p.n.e., kiedy Gajusz Grakchus wprowadził lex Sempronia Frumentaria. Prawo to przyznawało mieszkańcom miasta
określoną porcję zboża, nie jest jednak jasne, kto był uprawniony do jego otrzymywania i o jakich dokładnie ilościach mowa (Cristofori, 2002). Ziarno nie było
wówczas jeszcze darmowe, sprzedawano je jedynie w cenie obniżonej w stosunku
do rynkowej. Według lex Terentia Cassia z 73 r. p.n.e. było to 5 modii na osobę, po
6 i 1/3 asa za modius (Erdkamp, 2013). Modius był jednostką miary towarów sypkich, odpowiadającą greckiemu hekteusowi i wynosił niecałe 9 litrów (dokładnie
8,733 litra, za: Wipszycka, 1982). Rewolucja nadeszła w 58 r. p.n.e., kiedy trybun
ludowy Klodiusz wprowadził nową ustawę, nazwaną od jego imienia lex Clodia.
Znosiła ona wszelkie opłaty i wprowadzała darmową dystrybucję zboża w stolicy
(Łoposzko, 1954). Doprowadziło to oczywiście do znacznego wzrostu państwowych wydatków. Sytuację tę uregulował dopiero Cezar, przeprowadzając szczegółowy spis obywateli, którym należały się miesięczne racje oraz powołując urząd
aediles cereales, odpowiedzialny za kwestie takie jak dostawy zboża, jego wydawanie mieszkańcom miasta i regulacje rynku (Aly, 2017; Ruter, 2016). Następca
Cezara, August, początkowo nie brał odpowiedzialności za annonę i pozostawił
ją w rękach urzędników, jednak wobec kolejnych klęsk głodu i bezradności senatu dokonał wreszcie znaczącej reformy. Od czasu jego panowania bezpośrednią pieczę nad całym systemem sprawował prefekt annony (praefectus annonae).
Osobiście reprezentował on cesarza, który przejmował całą odpowiedzialność
za dostarczenie i dystrybucję zboża w stolicy (Ruter, 2016). To niezwykle ważny
moment, od tej pory bowiem zaopatrzenie Rzymu stało się dla kolejnych cesarzy pierwszorzędną kwestią. Brak zboża rodził określone konsekwencje – głód,
niezadowolenie czy nawet zamieszki i rozruchy – za które winą miał być odtąd
obarczany władca. Z kolei zadbanie o regularne dostawy dawało mu możliwość
zaprezentowania się jako odpowiedzialnego, zdolnego do zapewnienia obywatelom wyżywienia patrona.
Monety jako środki przekazu propagandy cesarskiej
Najważniejszą kategorią źródeł, z których znamy przedstawienia związane
z systemem annony, są monety. Należy podkreślić, że w okresie cesarstwa, oprócz
funkcji płatniczej, pełniły one również rolę propagandową i stanowiły przekaźnik
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ważnych informacji. Samo zamieszczenie na awersie głowy lub popiersia panującego miało określony cel – zapoznawało obywateli z jego wizerunkiem, miało
w pewien sposób spajać różnorodne kulturowo części imperium, przypominając,
że są nierozerwalnie połączone przez osobę cesarza. Przedstawienie to uzupełniano o obowiązującą tytulaturę. Tytuły Imperatora, Augusta, Ojca Ojczyzny (Pater
Patriae), Najwyższego Kapłana (Pontifex Maximus) czy wzmianki o władzy trybuńskiej cesarza (tribunicia potestas) przypominały o wszystkich sprawowanych przez
władcę funkcjach, o zakresie jego opieki nad społeczeństwem i jego wyjątkowej
roli (Kunisz, 1982). Oprócz nich na monetach pojawiały się tytuły związane z militarnymi sukcesami danego cesarza – jego zwycięskie przydomki, pochodzące od
nazw pokonanych ludów (Germanicus, Parthicus, Sarmaticus itd.). Głowa władcy
na awersie była najczęściej przybrana w wieniec laurowy – symbol zwycięstwa
(Kunisz, 1982).
Rewers był miejscem, na którym pojawiało się wiele typów przedstawień.
Z punktu widzenia propagandy cesarskiej ważne i bardzo częste były personifikacje cnót i idei, np. pokoju (Pax), pobożności (Pietas) czy wierności (Fides). Wszystkie one odnosiły się do cesarza i jego postępowania, reprezentowały wartości, jakimi kierował się władca (Kunisz, 1982). Do ciekawych przedstawień należą jednak
także wizerunki bóstw, odpowiedzialnych za materialne aspekty życia – zestawienie tychże z cesarzem symbolizowało ich opiekę nad nim i podkreślało fakt, że
działania władcy dotyczące danej dziedziny życia są konsultowane z określonym
bóstwem i przez nie błogosławione.
Annona na rzymskich monetach
Do wspomnianych wyżej przedstawień należą wizerunki bogini Annony. Była
ona personifikacją systemu państwowego zaopatrzenia i dystrybucji zboża, odpowiedzialną za obfitość i dobrobyt mieszkańców Rzymu. Jej oficjalny, państwowy
kult, nieobecny jeszcze w okresie republiki, rozpowszechnił się dopiero w okresie
cesarstwa – podkreśla to bliski związek bogini z imperialną propagandą (Ermatinger, 2018). Annona w mennictwie pojawiła się za rządów Nerona jako element
tzw. kultu cnót (Cult of Virtues), uformowanego po nieudanym spisku Pizona
(Rantala, 2016, 2020).
Na monetach jej imię umieszczano najczęściej razem ze skrótem AVG (Augusti),
co podkreślało więź cesarza z boginią. Czasem przedstawiano ją w towarzystwie
Ceres – bogini rolnictwa i urodzaju – taki wizerunek widnieje np. na sestercach
Nerona (rys. 1; „Nero 137” za: Sutherland, 1984). Do atrybutów Annony należał
przede wszystkim róg obfitości oraz kłosy zboża. Często razem z boginią na monetach pojawiał się modius – naczynie o ściśle określonej pojemności, służące do
odmierzania zboża, przyjmujące formę ściętego stożka na trzech nogach (rys. 2, 3;
„Marcus Aurelius 142, 125” za: Mattingly, Sydenham, 1930). Znane są również numizmaty z obrazem samego modiusa z wystającymi z niego kłosami, zazwyczaj
jest on jednak podpisany ANNONA AVG, co świadczy o jego wyjątkowej funkcji
(rys. 4, 5, 6; „Claudius 84” za: Sutherland, 1984; „Hadrian 800” za: Abdy, Mittag,
2020; „Antoninus Pius 62A” za: Mattingly, Sydenham, 1930). Dla Rzymian nie był
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on wyłącznie specyficznym typem naczynia, jego przedstawienia symbolizowały
instytucję annony i miały nieść ze sobą skojarzenia z systemem darmowej dystrybucji zboża.
Popularne na monetach są również przedstawienia związane z transportem
morskim – np. wyłaniający się zza Annony dziób statku, latarnia morska, służące jej za podparcie wiosło sterowe lub kotwica (rys. 7, 8, 9, 10; „Antoninus Pius
162, 757” za: Mattingly, Sydenham, 1930; „Hadrian 160” za: Abdy, Mittag, 2020;
„Septimius Severus 107” za: Mattingly, Sydenham, Sutherland, 1986). Wynika to
z faktu, że zboże dla Rzymu pochodziło głównie z Egiptu oraz z prowincji Afryki Północnej, czyli obszarów obecnej Tunezji i Algierii (w mniejszym stopniu
także z Sycylii). Autorzy antyczni różnie oceniali, które z tych ziem były głównym źródłem pozyskiwania ziarna. Według Józefa Flawiusza transporty z Afryki umożliwiały wyżywienie stolicy przez 2/3 roku, Pliniusz Młodszy natomiast
twierdził, że miasto byłoby w stanie utrzymać się korzystając tylko z dostaw
egipskich (za: Rickman, 1980; Plin za: Erdkamp, 2013). Niezależnie jednak od
konkretnego źródła pochodzenia, powiązanie transportu morskiego ze zbożem
na annonę było w społeczeństwie rzymskim bardzo silne. Był to kolejny obszar
możliwy do wykorzystania dla cesarskiej propagandy – władca powinien być
kojarzony ze skuteczną opieką nad olbrzymią flotą, przewożącą ziarno z dalekich prowincji.
Oprócz wizerunków samej bogini Annony, na monetach umieszczano również przedstawienia scen związanych z rozdawnictwem zboża. Należy do nich
congiarium, czyli ceremonia obdarowywania obywateli przez cesarza. Podczas
niej władca rozdawał mieszkańcom rodzaj specjalnych żetonów, zwanych tesserami, uprawniających do uczestnictwa w różnych aspektach życia publicznego –
umożliwiały m.in. wstęp do cyrków, teatrów czy łaźni (Rickman, 1980). Od czasów Augusta w ramach congiarium pojawiły się tzw. tesserae frumentariae, dające
obywatelowi prawo do odbioru przeznaczonej mu porcji zboża w ramach annony. Na sestercach m.in. Nerona, Trajana czy Kommodusa widoczne jest właśnie
rozdawanie tesser podczas congiarium (rys. 11, 12; „Nero 102” za: Sutherland,
1984; „Commodus 300a” za: Mattingly, Sydenham, 1930). Martin Beckmann
stwierdził ostatnio, że przedmiot widoczny na monetach nie jest tesserą, lecz
atrybutem obecnej na nich Libertalitas (cnoty łaskawości, patronki wszelkich
rozdawnictw i aktów hojności) – podobnie jak modius był atrybutem Annony
(Beckmann, 2015). Jest to prawdopodobna hipoteza, zwłaszcza że do naszych
czasów nie zachowała się żadna tessera frumentaria, nie możemy być więc pewni,
jaką przyjmowały one formę, przypuszcza się jedynie, że mogły być wykonane
z drewna lub odlewane z metalu (Rickman, 1980). Jednak nawet jeśli przedmiot
widoczny na omawianych monetach rzeczywiście nie jest tesserą, nie zmienia
to zasadniczego celu prezentowania całej ceremonii congiarium. Miało ono przypominać ludowi, że to cesarz jest ich dobroczyńcą, a należne im dobra – w tym
zboże – zawdzięczają właśnie jemu.
Na przykładzie monet można dostrzec, jak ważną rolę w społeczeństwie rzymskim odgrywała annona. Dla cesarzy kwestia zaopatrzenia miasta w zboże była
równoznaczna z zapewnieniem sobie poparcia ludu, dlatego też przywiązywali
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tak dużą wagę do odpowiedniego prezentowania swojego wizerunku. Ich celem
było wysyłanie obywatelom jasnego przekazu – mieszkańcy Rzymu mieli być stale przekonywani, że władca zapewnia im dobrobyt, zjednując przychylność bóstw
zapewniających obfitość. Monety stanowiły najlepszą kategorię przedmiotów do
umieszczania takich przedstawień – były bowiem dostępne dla wszystkich obywateli. Każdy mieszkaniec stolicy codziennie ich używał: dokonując licznych
transakcji, mógł ciągle przypominać sobie o cesarskiej hojności i opiece. Żądany
przekaz był więc łatwo rozpowszechniany i dostępny dla każdego. Jednak oprócz
monet również na innych zabytkach były umieszczane przedstawienia, związane z annoną. Pełnienie funkcji publicznych związanych z tą instytucją dodawało
prestiżu i znaczenia, co jest widoczne na przykładzie sarkofagu prefekta annony Flawiusza Arabiano (rys. 13). Przedstawia on scenę zaślubin wspomnianego
urzędnika, w której oprócz małżonki towarzyszy mu Fortuna Annonaria (jedno
z wcieleń Annony, utożsamiane częściowo z boginią Fortuną), Abudantia (cnota
obfitości) oraz personifikacje Afryki i Portusu – jednego z głównych źródeł zboża i największego portu Rzymu, w którym przeładowywane było całe ziarno dla
miasta (Pekáry, 1999).
Podsumowanie
Oprócz źródeł demonstrujących społeczne aspekty annony i jej wpływ na
kształtowanie określonych postaw w społeczeństwie, istnieje ogromna liczba
przedstawień ukazujących działanie poszczególnych elementów tego systemu.
Znane są liczne mozaiki, płaskorzeźby i malowidła ścienne, dzięki którym można zapoznać się ze szczegółami konstrukcyjnymi statków przewożących zboże,
pracą odmierzających je urzędników, procesem przeładunku ziarna w porcie czy
transportem rzecznym Tybrem do Rzymu. Daje to możliwość szczegółowych studiów nad każdym z tych etapów obróbki i zarządzania zbożem – od siewu po
dystrybucję w mieście. Wiedza o społecznym znaczeniu annony (dostępna dzięki
znajomości i odpowiedniej interpretacji przekazu na monetach) dodaje natomiast
tym zabytkom nowych aspektów interpretacyjnych. Dzięki omawianym przedstawieniom bogini Annony, jej atrybutów czy scen takich jak congiarium, możemy
mieć pewność (potwierdzaną dodatkowo źródłami pisanymi), że system państwowej dystrybucji i darmowego zaopatrzenia obywateli w zboże w Rzymie był
niezwykle istotny, a działania te były rozpoznawalnym dla mieszkańców miasta
przejawem cesarskiej opieki nad obywatelami. To daje nam podstawy, by sądzić,
że dla Rzymian na przykład relief z łodzią, transportującą towar w górę Tybru,
stanowił coś więcej niż zwykłe przedstawienie jednostki rzecznej i jej załogi. Mógł
on mówić o zaangażowaniu ukazanych na nim osób w działanie złożonej, rozbudowanej instytucji annony, a co za tym następuje – o ich istotnej funkcji społecznej
i związanym z nią prestiżu. Największą wartością wizerunków na monetach jest
więc otwierająca się dzięki ich znajomości możliwość szerszej i głębszej interpretacji pozostałych źródeł, dokumentujących działanie systemu annony w Cesarstwie
Rzymskim.
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Ilustracje

Rysunek 1				
Sesterc Nerona, 62-68 r. 			

Rysunek 2
Denar Marka Aureliusza, 165 r.

Adnotacja: Siedząca bogini Ceres, stojąca.		
Annona. Między nimi modius i róg obfitości.
Źródło: © The Trustees of the British Museum,
354443001, CC BY-NC-SA 4.0			
							

Adnotacja: Bogini Annona w lewej ręce
trzymająca róg obfitości, w prawej kłosy
zboża nad modiusem.
Źródło: © The Trustees of the British Museum, 		
665605001, CC BY-NC-SA 4.0

Rysunek 3				
Denar Marka Aureliusza, 164-165 r.

Rysunek 4
Kwadrans Klaudiusza, 41 r.

Adnotacja: Annona wylewająca zawartość rogu
obfitości do stojącego przed nią modiusa.		
Źródło: © The Trustees of the British Museum,
665591001, CC BY-NC-SA 4.0

Adnotacja: Modius na trzech nóżkach.
Źródło: © The Trustees of the British
Museum, 636536001, CC BY-NC-SA 4.0
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Rysunek 5				
Denar Hadriana, 125-128 r.		

Adnotacja: Modius z kłosami zboża i główką maku
		
Źródło: © The Trustees of the British Museum,
BY-NC-SA 4.0		
		

Rysunek 7				
Denar Antoninusa Piusa, 147-148 r.

Adnotacja: Annona w pozycji stojącej, lewą ręką
Wsparta na kotwicy, w prawej trzyma kłosy
nad modiusem.				
							
Źródło: © The Trustees of the British Museum,
664807001, CC BY-NC-SA 4.0			
							

Rysunek 6
Denar Antoninusa Piusa, 140-143 r.

Adnotacja: Modius z kłosami zboża główką maku.		
Źródło: © Museu de Prehistòria de 677516001, CC
València, 37088, CC BY-NC-SA 4.0

Rysunek 9				
Sesterc Hadriana, 118 r		

Rysunek 10
Denar Septymiusza Sewera, 197-198 r.

Adnotacja: Annona z kłosami i rogiem obfitości.
Przed nią znajduje się modius, a z prawej strony
rufa statku. 				

Adnotacja: Annona z kłosami i rogiem
obfitości, opierająca stopę na dziobie wyłania się
statku.

Źródło: © The Trustees of the British Museum,
677697001, CC BY-NC-SA 4. 0			

Źródło: © The Trustees of the British Museum,
1612993452,CC BY-NC-SA 4.0

Rysunek 8
Sesterc Antoninusa Piusa, 145-161 r.

Adnotacja: Annona trzymająca w lewej
ręce wiosło sterowe, a w prawej zwój zboża
papirusu lub tessera frumentaria. Przed
nią modius, za nią fragment latarni morskiej.
Źródło: © The Trustees of the British Museum, 		
666735001, CC BY-NC-SA 4.0

Rysunek 11
Sesterc Nerona, 63 r.
Adnotacja: Scena congiarium. Cesarz siedzący na tronie, obok stojący prefekt annony, przed nimi urzędnik
wręcza obywatelowi prawdopodobnie tesserę. W tle stojąca Libertalitas – uosobienie cnoty łaskawości
i hojności.
Źródło: © Kunsthistorisches Museum Wien, Münzkabinett, ID122720, CC BY-NC-SA 3.0 AT
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Rysunek 12
Sesterc Kommodusa, 180 r.
Adnotacja: Ceremonia congiarium, podobna do scen znanych z sesterców Nerona (por. il. 11).
Źródło: © The Coin Collection of Heinrich Heine Universität Düsseldorf, ID6495, CC BY-NC-SA 3.0 DE

Rysunek 13
Sarkofag prefekta annony Flawiusza Arabiano, ok. 280 r.
Adnotacja: Scena zaślubin prefekta w obecności postaci towarzyszących: 1 – personifikacja Portusu z latarnią morską, 2 – bogini Fortuna Annonaria z wiosłem i najprawdopodobniej tessera frumentaria, 3 – Abudantia z rogiem obfitości, 4 – personifikacja Afryki z łbem słonia na głowie.
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