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JEST POZNAWANIE HISTORII STAROŻYTNEGO RZYMU.  
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- Skąd wzięło się twoje
zainteresowanie historią starożytnego
Rzymu?
- Najpopularniejsza i moja ulubiona
jak dotąd teoria jest następująca —
moi rodzice w sierpniu 2000 roku
(urodziłam się na początku września)
poszli do kina na film Ridley’a Scotta
pt. „Gladiator”  i stąd taka pasja.
Jednak naprawdę zaczęłam
interesować się Rzymem po
przeczytaniu kilku
komiksów o Asteriksie i Obeliksie
oraz zagraniu w grę strategiczną „The
Settlers III”.

- Jaka była twoja ulubiona książka
historyczna?

- Jeśli chodzi o książki
popularnonaukowe „Cesarz August”
prof. Aleksandra Krawczuka ze
względu na styl autora i sposób w jaki
potrafi przedstawiać wydarzenia
historyczne. Natomiast jeśli chodzi o
powieści historyczne to
zdecydowanie „Ja, Klaudiusz”
Roberta Gravesa.
- Czy masz jakąś ulubioną postać 
z historii starożytnego Rzymu?

- Nawet kilka, Druzusa Starszego,
wybitnego rzymskiego wodza,
Oktawiana Augusta, pierwszego
cesarza i Kwintusa Fabiusza
Maksimusa nazywanego Cunctatorem
(łac. zwlekający), rzymskiego wodza,
dyktatora i stratega.

- Czy języka włoskiego uczysz się ze
względu na zainteresowanie
starożytnym Rzymem?

- Pomysł nauki włoskiego wziął się
rzeczywiście z zainteresowania
Rzymem i chęci dogadania się w
czasie podróży do Włoch. Później
naprawdę polubiłam ten język, jest 
jednym z moich ulubionych 
jeśli chodzi o brzmienie i teraz uczę
się go z przyjemnością właśnie
dlatego.

- Czy byłaś kiedyś w Rzymie?
- Tak byłam w Rzymie dwukrotnie.
Było to podczas wakacji w 2015 r. 
Wypoczywaliśmy w Tarqinii na
zachodnim wybrzeżu Włoch
i urządziliśmy sobie wycieczki do
Rzymu. Zwiedziłam wtedy najbardziej
znane zabytki starożytnego Rzymu. 
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- Jaki jest twój ulubiony zabytek
starożytnego Rzymu?

-Mój ulubiony zabytek starożytnego
Rzymu znajduje się na wzgórzu
Palatyn. Jest to pałac Augusta wraz z
otoczeniem. W Rzymie zaskoczyło
mnie to, że Mauzoleum Augusta, które
znajduje się poza Palatynem jest w
tak katastrofalnym stanie.

- Czy wiedza o starożytnym Rzymie
pomaga Ci ?

- Tylko w szkole, na lekcjach
polskiego, historii czy wiedzy o
społeczeństwie. Poznawanie historii
to moje hobby.

- Czy wiążesz przyszłość z historią
starożytnego Rzymu? Chcesz
studiować historię czy archeologię?

- Nie, nie mam takich planów.  

- Dziękuję za udzielenie wywiadu.
- Też dziękuję za miłą rozmowę.

Wywiad przeprowadził Jakub Tokarski
z siostrą Joanną

PALATYN

PAŁAC AUGUSTA

-

-
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MAUZOLEUM AUGUSTA

KOLOSEUM

-

-
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Jak powstał Rzym? Co mówią legendy, a co źródła historyczne? Legenda o
Remusie i Romulusie- ile w niej prawdy???

Rzymianie twierdzili, że
ich rodzinne miasto 
w 753 roku p.n.e. założył
Romulus. Nie musimy im
wierzyć, ale legenda o
wilczycy, która
wykarmiła Romulusa i
jego brata bliźniaka
Remusa warta jest chwili
przemyślenia. Na tym
przykładzie widzimy, jak
wielką rolę we wczesnej
tradycji rzymskiej
odgrywała spuścizna
Etrusków, ludu
panującego przed
Rzymianami w Italii,
którzy szczególna czcią
otaczali wilki. Wilki nam
kojarzą się głównie 
z bajką o Czerwonym
kapturku...

Drodzy czytelnicy na
pewno każdy z Was
słyszał legendę
o Remusie i Romulusie ,
ale nawet jeśli tak to
warto ją przypomnieć.
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, podczas
którego 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,

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 Romulusa
 i Remusa.  Chłopcy
wyrośli na dzielnych
wojowników. Kiedy już
stali się dorośli ...
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Ciąg dalszy niezwykłej historii Remusa i Romulusa...

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, 
zyskał lepszy omen z
Palatynu niż Remus z
Awentynu 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 509rp.n.e.
Rzymem władali
królowie, a pierwszym
był według legendy
Romulus. Po nim
nastąpiło jeszcze
sześciu władców, z
których trzej ostatni byli 

królami etruskimi. 

Obok legendy jest także
miejsce na garść
potwierdzonych
historycznie faktów.
Jednym z nich jest to, że
przed Rzymianami w
Italii panował otoczony
mgiełką tajemnicy lud
Etrusków. 

źródła:
- Ilustrowana Historia
Świata tom III „Rzym i
cywilizacja klasyczna na
Zachodzie”, J.M.
Roberts, z angielskiego
przełożył Marcin Stopa,
wyd. Świat Książki,
Warszawa 1999 r. 
-wikipedia.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 21 12/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL The voice of Students

 LARGO DI TORRE ARGENTINA - UKRYTE TAJEMNICE RZYMU ...
ODKRYWANIE TAJEMNIC HISTORII TO WIELKA PRZYGODA !!!

Każdy turysta przygotowując się do
zwiedzania Rzymu robi listę
zabytków, które musi zobaczyć,
zapominając o miejscach wartych
zobaczenia. Kojarzycie Zamek
Świętego  Anioła, jedną z najbardziej
charakterystycznych budowli
warownych w Rzymie, a zarazem
dawne mauzoleum cesarza Hadriana?
Pewnie tak, a turyści często
zapominają, że  niedaleko są
pozostałości drugiego starszego

mauzoleum – cesarza Augusta.
Przypomnijmy – August był
adoptowanym synem Juliusza Cezara
i uważany jest za pierwszego cesarza
i twórcę ustroju imperialnego Rzymu.
Kiedyś budowla była bogato
zdobiona, a z jej szczytu spoglądał na
Rzym posąg cesarza. Wewnątrz
pochowano prochy nie tylko jego
samego, ale także przedstawicieli jego
rodziny, która rządziła Rzymem przez
stulecie.
Idąc z Kapitolu w stronę Panteonu
turyści często mijają niepozorny plac
Largo di Torre Argentina. Warto
zatrzymać się na tym placu chwilę,
ponieważ znajdowała się tu część
zespołu zwana Portykiem Pompejusza
– rozległy dziedziniec otoczony
kolumnadami, bibliotekami 
i innymi salami, w których mogli
spędzać czas widzowie w przerwach
spektakli i nie tylko... (ź:24kurier.pl)

źródło: CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org
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BOCCA DELLA VERITA - USTA PRAWDY - TAJEMNICZA ATRAKCJA RZYMU

żródło:wikipedia

Usta Prawdy - Bocca della Verità to
okrągły, marmurowy medalion, 
o średnicy ok. 175 cm,
przedstawiający oblicze brodatego
bóstwa. Ma ponad 2000 lat. Uważa się,
m.in. że medalion mógł być przykrywą
zbiornika na wodę, częścią fontanny
lub też służyć jako pokrywa wejścia
do starożytnego wodociągu. Według
średniowiecznej legendy, rzeźba
pełniła funkcję 

wykrywacza kłamstw – podejrzany
wkładał dłoń w usta, które miały
zamykać się, odgryzając kończynę,
gdy osoba mówiła nieprawdę. Do dziś
wielu turystów zatrzymuje się przy 
Ustach Prawdy  przeżywając chwilę
niepewności, a nawet strachu czy
zacisną się i odgryzą część dłoni. Co
prawda dłonie wkłada wiele  ludzi 
i nic się nikomu nie stało, ale
niepewność zawsze zostaje czy nie
będziemy pierwsi  z odgryzionymi
palcami???  Kiedy następuje chwila
po włożeniu dłoni i Usta nie odgryzają
jej  jednak to każdego dopada
uczucie, że  możemy  spokojnie
innym spojrzeć w oczy, nic się nam
nie stało, a więc nie jesteśmy
kłamcami:) Teraz już inni wiedzą, że
jesteśmy prawdomówni :)
Jak będziecie w Rzymie koniecznie
podejdźcie do Ust Prawdy. 
(źródło:wikipedia)

Usta Prawdy


	królami etruskimi.

