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Lawinium – między mitem a 

rzeczywistością 

 

Antyczne miasta – dzisiaj  ruiny  i cienie 
swej dawnej świetności – budzą zachwyt wielu 
turystów, którzy przemierzają świat, by je 
zobaczyć. Miasta te przetrwały nie tylko w 
architekturze, ale także i w piśmie – uwiecznione 
w dziełach antycznych poetów, historyków czy 
filozofów. Dzięki nim odkrywamy tętniące 
niegdyś życiem starożytne ulice. Są także i takie 
miejsca, po których zostało tylko wspomnienie 
zapisane na papierze. Ich nazwy znane są tylko 
nielicznym zainteresowanym oraz uczonym 
zajmującym się szeroko pojętą starożytnością. 
Miasta te trwają dzisiaj na granicy mitu i 
rzeczywistości: niegdyś istniały, ale wielka 
historia zepchnęła je na granice pamięci. Jednym z 
takich miast jest Lawinium, które śmiało 
nazwałabym kolebką Rzymu. 

 

 

Antycznym Rzymianom zależało na 
powiązaniu własnych dziejów z powszechnie 
znaną i szanowaną w świecie 
śródziemnomorskim historią grecką. Chcieli w 
ten sposób udowodnić, że ich pochodzenie jest 
tak starożytne i szlachetne, jak długa i szlachetna 
jest tradycja Hellenów. Temu celowi miał służyć 
mit trojański. Mieszkańcy wiecznego miasta 
„przyswoili” sobie jednego z herosów epopei 
Homera, Eneasza, którego dzieje nie były 
dokładnie opisane, ale który wyróżniał się swoją 
cnotą i boskim urodzeniem, i doprowadzili jego 
losy do Italii1. Wyjątkowość bohatera podkreślała 
także przepowiednia Posejdona, jaką Homer 
umieścił w Iliadzie, a według której Eneasz, a 
następnie jego synowie, mieli panować nad 
Trojanami2. Eneasz, podobnie jak Odyseusz, 
doczekał się też poematu o swojej historii – Eneidy 
napisanej przez Wergiliusza, która w pełni 
ukazała bohatera jako założyciela przyszłego 
Imperium Romanum. 

 Już w starożytności historiografo
wie zdawali sobie sprawę z ahistoryczności 
przygód Eneasza, jednakże ta użyteczna 
opowieść pozwalała nie tylko udowodnić 
spójność tradycji potężnego Rzymu z tradycją 
grecką, ale także wyjaśnić wiele kwestii 
związanych z obyczajowością i obrzędowością 
Rzymian. W Eneidzie opisane są także dzieje 
założonych wspólnie przez Latynów i 
Trojańczyków pierwszych miast, z których 
wierzenia i tradycję religijną mieli przejąć 
przyszli panowie świata. Pierwszym z tych 
miast było nadmorskie Lawinium. 

 

 

                                                 
1  D. Dutkiewicz, Mit trojański w świadomości Rzymian 

w I wieku przed Chr., rozprawa doktorska, Poznań 2009, s. 5. 

2  Hom. Il., XX, 307-308. 
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1. Mit… 

Mit trojański przedstawia dzieje Eneasza, 
który stanął na czele Trojan uciekających ze 
swojego płonącego miasta, zdobytego przez 
Greków. Heros wyniósł z ognia swego ojca, 
Anchizesa i wyprowadził, trzymając za rękę, 
swojego syna, Askaniusza. Niestety nie udało mu 
się uratować żony, Kreuzy. Razem z ocalałymi 
rodakami wyruszył drogą morską w stronę bliżej 
nieokreślonej ziemi obiecanej mu przez bogów. W 
podróży wspierała ich matka Eneasza – Wenus, 
natomiast zazdrosna o wielką przyszłość Rzymu 
Junona próbowała im w niej przeszkodzić. 
Trojanie długo więc błądzili po morzu, 
przeżywając rozmaite przygody, aż w końcu, po 
latach tułaczki, wylądowali w Italii.  

Dzieje uciekinierów w nowej ojczyźnie 
przedstawiają rozmaite źródła historyczne, 
zarówno poetyckie, jak i historiograficzne. 
Wszystkie te dzieła zgadzają się w kwestii tego, że 
to właśnie Italia okazała się być ową ziemią 
obiecaną przez bogów, na co miały wskazywać 
rozmaite znaki – między innymi twarde placki 
zbożowe, które Askaniusz miał nazwać „stołami” 
(względnie „talerzami”), spełniając w ten sposób 
przepowiednię nimfy Celaeno3. Co do dalszych 
wydarzeń poszczególne teksty różnią się od 
siebie. Poniżej przedstawię tylko kilka wersji, 
moim zdaniem najbardziej istotnych, a także 
rozpoznawalnych4. 

Wergiliusz w Eneidzie pisze, że tak jak 
Eneasz otrzymał znaki dotyczące swej nowej 
ojczyzny, tak i w Lacjum pojawiły się znaki 
zapowiadające przybycie „obcych mężów”. 
Najpierw więc rój pszczół zawisł nad 
wawrzynem rosnącym w Laurentum, siedzibie 
króla Latynusa, co zapowiedziało rychłe 

                                                 
3  Verg. Aen. III, 342-356; VII, 147-152. 

4  Różne przekazy zarówno greckich, jak i rzymskich 

autorów, szczegółowo omawia E. S. Gruen w swojej książce 

Culture and National Identity In Republican Rome, Nowy Jork 

1994, s. 1-51. 

przybycie obcego5. Następnie, przy składaniu 
ofiar zapłonęły włosy królewny Lawinii, co jej 
wróżyło wielką sławę, a narodowi wojnę6. 
Zaniepokojony tymi znakami Latynus postanowił 
więc odwiedzić wyrocznię swojego ojca – Fauna. 
Ten ukazał się władcy we śnie, nakazując wydać 
Lawinię za przybysza spoza Lacjum7. Król 
postanowił zatem uczynić zadość prośbom 
rodzica i zgodził się na ślub Eneasza z 
księżniczką. Jednakże ta decyzja  rozwścieczyła 
pozostałych, odtrąconych kandydatów i tak pod 
wodzą Turnusa wypowiedzieli oni Trojanom 
wojnę, której Latynus nie potrafił zapobiec. 
Ostatecznie jednak to przybysze zwyciężyli. 
Dionizjusz z Halikarnasu, zaczynając od 
mitycznych początków ludów zamieszkujących 
Italię – w tym Latynów pod panowaniem króla 
Latynusa – podaje, iż Trojańczycy otrzymali od 
Aborygenów ziemię pod zasiedlenie i wszystko, 
czego zapragnęli8. Dionizjusz poświęca również 
dużo uwagi znakom oznajmiającym Eneaszowi 
przyszła wielkość jego nowej ojczyzny9. Sny, w 
których bogowie ukazali się obu przywódcom, 
ocaliły obie strony przed wojną10. Zaprzysiężono 
sobie nawzajem wierność, którą Trojańczycy 
potwierdzili pomagając Aborygenom w wojnie 
przeciwko Rutulom. Eneasz wziął też za żonę 
córkę Latynusa – Lawinię (chociaż Dionizjusz 
podaje, że mogła ona przypłynąć z Trojanami)11. 
Eneasz miał zginąć siedem lat po zburzeniu Troi, 
walcząc w wojnie przeciwko Rutulom. Jego ciała 
nie znaleziono, a jego poddani uznali, że albo 
utonął w rzece Numicus, albo też został wzięty do 
nieba jako nowy bóg12. 

Najciekawsza w narracji Dionizjusza jest 
jednak próba wyprowadzenia historii Rzymian z 

                                                 
5  Verg. Aen. VII, 83-91. 

6  Verg. Aen. VII, 92-105. 

7  Verg. Aen. VII, 106-133. 

8  Dion. Hal. I, 45, 2. 

9  Dion. Hal. I, 56, 1-5 

10  Dion. Hal. I, 57, 3 

11  Dion. Hal. I, 59, 3. 

12  Dion. Hal. I, 64, 4-5.  
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historii Greków. Według niego bowiem Eneasz 
był z pochodzenia Grekiem – potomkiem 
Dardanusa, syna Zeusa – jest to szczegół, który 
odróżniał tę wersję od wersji mitu spisanej przez 
Wergiliusza. Mit stworzony przez Rzymian 
wywodził Dardanusa z Etrurii, a zatem przybycie 
Eneasza do Italii było w istocie powrotem na 
ziemię przodków13.  

Liwiusz z kolei podaje dwie tradycje 
dotyczące wylądowania Eneasza w Italii. Według 
pierwszej król Latynus miał zostać pokonany w 
bitwie i następnie zawrzeć pokój z Eneaszem, 
natomiast według drugiej na moment przed 
bitwą przywódcy mięli się nawzajem porozumieć 
i zawrzeć przymierze. Dopiero później Trojan 
mieli zaatakować Rutulowie wraz z Turnusem. 
Nowi osadnicy przegrali, a Eneasz zaginął i został 
przez Latynów uznany za boga14. 

Kasjusz Dion również pisze o przybyciu 
Trojan na ziemie króla Aborygenów – Latynusa. 
Ten jednak nie tylko nie przywitał ich gościnnie, a 
nawet wypowiedział im wojnę, którą jednak 
przegrał. Następnie obaj przywódcy doszli do 
porozumienia, zainspirowani przez pojawiające 
się w ich snach wizje. Latynus pozwolił osiedlić 
się Eneaszowi i dał mu za żonę swoją córkę, 
Lawinię.15. Dalej Dion przedstawia wersję 
wypadków taką, jak to było zapisane u Liwiusza, 
czyli wojnę z Rutulami i deifikację Eneasza. 
Owidiusz w swoich Metamorfozach również pisze, 
że najpierw Eneasz zdobył tron i córkę Latynusa, 
a dopiero później walczył z Turnusem16. 

Wszystkie wyżej wymienione źródła 
zgodnie wymieniają Lawinium jako pierwsze 
miasto założone przez Eneasza po przybyciu do 

                                                 
13  Dion Hal. I, 60-61, Verg. Aen. I, 378-380, E. S. 

Gruen, Nowy Jork 1994, s. 7-8. 

14  Liv. I, 1-2. 

15  Dio I, 2-2.4; 1.3-2.4 = Zonaras 7.1. 1-6. 

16  Ovid. Met. XIV, 447-454. 

Lacjum w Italii17. Nazwę swoją miasto otrzymało 
od imienia Lawinii, córki Latynusa, a żony 
Eneasza18. Tam też heros miał złożyć Penaty 
przywiezione z Troi, które stały się oficjalnie 
bogami ludu rzymskiego19. Trzydzieści lat później 
wybudowano drugie miasto, nową „stolicę” Albę 
Longę20 (według większości źródeł miał tego 
dokonać Askaniusz).  

Sporną kwestią w źródłach jest wróżba 
dotycząca miejsca, które wybrano pod założenie 
Lawinium. Tylko według Wergiliusza Eneasz 
miał otrzymać jasny znak21 – białą świnię 
karmiącą trzydzieści prosiąt – mówiący, gdzie 
wybudować miasto. Miot maciory miał 
zwiastować, że za trzydzieści lat Askaniusz 
założy Albę Longę22. Pozostałe źródła, o ile w 
ogóle odwołują się do tej wróżby, twierdzą, że 
wyznaczała ona miejsce założenia miasta 
Askaniusza23. 

Najwięcej o roli i budowie Lawinium 
mówi nam Dionizjusz z Halikarnasu. Najbardziej 
prawdopodobna data wybudowania miasta to 
według niego  rok po upłynięciu dwóch lat od 
opuszczeniu przez Eneasza Troi. Heros miał też 
przystroić miasto świątyniami i budynkami 
publicznymi, których większość pisarz miał 
okazję oglądać24. Liwiusz dodaje, że gdy 
Askaniusz opuszczał macochę (matkę?), aby 
założyć nowe miasto, miał zostawić jej Lawinium, 
„kwitnące i bogate jak na tamte czasy”25. 

W pobliżu Lawinium, w miejscu, gdzie 
miała miejsce bitwa z Rutulami, w której zginął 
                                                 
17  Var. De ling. Lat. V, 144; Dion I, 2 = Zonaras 7.1; 

Liv. I, 1, 10-11; En. I, 354-355. 

18  Var. De ling. Lat. V, 144; Liv. I, 1, 10-11. 

19  Var. De ling. Lat. V, 144; En. VIII, 15-16; 53-54. 

20  Var. De ling. Lat. V, 144; Dion I, 2 = Zonaras 7.1; 

Liv. I, 3, 3-4; Met. XIV, 609-610; En. I, 368-371; VIII, 63-65. 

21  Verg. Aen. VIII, 59-62. 

22  Verg. Aen. VIII, 63-65. 

23  Varro Ling. V, 144. 

24  Dion. Hal. I, 64,1. 

25  Liv I, 3, 3. 
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Eneasz, Latynowie wznieśli dla swojego „ojca” 
tumulus, przy którym stała inskrypcja mówiąca, 
na czyją cześć wzniesiono ów pomnik. Miał to być 
okrągły kopiec otoczony regularnym rzędem 
drzew, który Dionizjusz poleca jako warty 
zobaczenia26. 

Po trzydziestu latach od założenia 
Lawinium posłuszny słowom wyroczni 
Askaniusz wybudował nowe miasto – Albę 
Longę, do której przeniósł Penaty przywiezione 
przez jego ojca. Nowe miasto nie przetrwało 
długo, gdyż zostało zniszczone za czasów 
panowania Tuliusza Hostiliusza27. Z początkiem 
miasta wiąże się jednak ciekawa legenda. Otóż 
Penaty, umieszczone w nowej świątyni, wróciły 
na swoje stare miejsce, do Lawinium, pomimo 
zamkniętych drzwi i braku śladów włamania,. 
Kiedy przeniesiono je ponownie do Alby Longi, 
zadbawszy o dopełnienie wszystkich obrzędów i 
ofiar, historia się powtórzyła. W wyniku tych 
zdarzeń Askaniusz, pragnąc spełnić wyraźną 
wolę swoich bogów, wysłał do Lawinium 
sześciuset ludzi, by mieli pieczę nad kultem 
Penatów28.  

Mit ten doskonale obrazuje pewien rodzaj 
współzawodnictwa Lawinium i Alby Longi, które 
zresztą widoczne jest w całej historii o Eneaszu. 
Pomimo faktu, że to drugie miasto we wczesnej 
epoce żelaza miało bardzo duże znaczenie wśród 
Latynów, to Lawinium przypisywało sobie 
później pierwszeństwo ze względu na świętość 
swoich terytoriów, tradycję i religię29.  

2. …a rzeczywistość 

Lawinium powstało w Lacjum, na 
podobnym terenie, na jakim zakładano etruskie 
miasta, a więc na wzgórzu niedaleko wybrzeża 

                                                 
26  Dion. Hal. I, 64, 4-5. 

27  Dion. Hal. I, 66, 2. 

28  Dion. Hal. I, 67, 1-2.  

29  Grant 1978, s. 100. 

morskiego30. Przy miejscowości, u ujścia rzeki 
Numicus (dzisiaj Fossa di Pratica), znajdowała się 
dogodna przystań. Z Rzymem łączyła Lavinium 
Via Laurentina, która biegła przez Ostię do 
miejscowości nadmorskich w Kampanii. 
Lawinium miało własny port i świątynię31. Ślady 
pierwszych osadników datuje się już na XIV wiek 
p.n.e.; wydaje się, że w późniejszym okresie 
miasto było zamieszkiwane bez dłuższych 
przerw.  

Rzymianie uważali, że większość ich 
rodzimych kultów (a więc tych „czysto” 
rzymskich) pochodzi właśnie z Lawinium. Były to 
kulty związane z religią agrarną, takie jak kult 
bogini Ceres czy boga Sola. Z tego miasta miał 
także pochodzić kult Jowisza Indigesa, w którego 
po śmierci przeobraził się Eneasz32. Jednakże gdy 
Lawinium straciło rolę głównego ośrodka kultu 
Związku Latyńskiego (po 340 r. p.n.e.), w miejsce 
kultów oficjalnych zaczęły rozwijać się kulty 
prywatne. Rzym natomiast przejął rolę Lawinium 
wraz z kultami tego miasta, by w ten sposób 
łatwiej przekonać o swym znaczeniu pozostałe 
miasta latyńskie. Miasto Eneasza i Lawinii 
zachowało mimo to swój status „miasta matki” 
latyńskiego kultu religijnego33.  

W starożytności miasto to było także 
ośrodkiem kultu Wenery (Wenus) i związanych z 
nią bóstw – Penatów. Konsulowie i pretorzy, a 
także dyktatorzy przybywali tu, aby złożyć ofiary 
po zakończeniu sprawowania urzędu. Być może 
uroczystości zapoczątkowano jeszcze w 500 r. 
p.n.e., wkrótce po włączeniu przez Rzymian 
Lawinium do swego państwa. Mieszkańcy miasta 
Eneasza długo podkreślali swoją łączność z 
mitem trojańskim, między innymi przechowując 
gliniane garnki, w których heros miał przywieść 

                                                 
30  R. R. Holloway, The Archaeology of Early Rome and 

Latium, Londyn 1994, s. 128. 

31  Grant 1978, s. 100. 

32  Ibidem, s. 74. 

33  Dudkiewicz 2009, s. 76-77. 
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Penaty z Troi, w czasie gdy bóstwa już dawno 
zawędrowały do Rzymu34.  

Uważa się, że z okresu istotnego 
znaczenia kultowego Lawinium pochodzą dwie 
inskrypcje znalezione na terenie miasta: datowane 
na czasy cesarstwa, wymieniają one imiona 
Lawinii i Sylwiusza Eneasza35. Stanowiły one 
bazy posągów. Świadczyć mogą one o 
popularności tych postaci, a także o chęci 
przypominania o historii i znaczeniu tego miasta.  

U schyłku Republiki Lawinium 
stopniowo zaczyna tracić swoje religijne 
znaczenie. Miasto wyludniło się w I wieku p.n.e., 
jednakże za czasów Trajana podjęto próbę 
przywrócenia go do życia: sprowadzono 
kolonistów i połączono je wówczas z Laurentum; 
tak powstało Laurolavinium36. Mieszkańcy 
połączonych miast zwali się Laurentes Lavinates, 
tak samo jak mieszkańcy Rzymu zwali się populus 
Romanus Quiritium. I tak jeszcze u schyłku 
starożytności Symmachus, prefekt Rzymu 
nazywa Lawinium religiosa civitas37. 

Lawinium zostało objęte badaniami 
archeologicznymi od 1957 roku. W tym właśnie 
roku wykopaliska potwierdziły silne wpływy 
greckie z ok. IV w. p.n.e. Być może to właśnie od 
Greków mieszkańcy Lacjum przejęli mit trojański, 
aczkolwiek możliwe jest także, że przeniesiono go 
z wierzeń etruskich. Świadczyć o tym miałby 
znalezione w Veii figurki Eneasza niosącego 
Anchizesa na plecach, które pomimo sporów 
dotyczących ich datowania (VI lub V wiek p.n.e.) 
uznaje się za wyrób Etrusków. Tezę tę 
potwierdzałyby także malowidła w grobowcach 
tego ludu38.  

                                                 
34  Grant 1978, s. 102. 

35  CIL XIV 2067, 2068. 

36  Lawinium, [w:] Mała Encyklopedia kultury świata 

antycznego, tom I, Warszawa 1958. 

37  Lavinium, RE. 

38  P. Grimal, À la recherche de l’Italie antique, Paryż 

1961, s. 279-280. 

Jako pierwszy szczegółowymi badaniami 
został objęty teren trzynastu ołtarzy, znajdujący 
się na południe od miasta, poza jego granicami. 
Ołtarze, typowo latyńskie/italskie, wybudowano 
w rzędach; składają się one z podstawy i 
właściwego stołu ofiarnego, który zachował się 
tylko na podstawie obiektów o numerach 8, 11, 
12, 13 i częściowo na podstawie obiektu nr 1. 
Ołtarze są wygięte w kształt podkowy, tak, aby 
ofiarnik mógł stanąć w zagłębieniu między 
dwoma skrzydłami. Wybudowano je w 
przeciągu dwóch wieków (połowa VI w. p.n.e. – 
koniec IV w. p.n.e.), ale nigdy nie były używane 
jednocześnie. Ostatecznie zaniechano składania 
przy nich ofiar w końcu III w. p.n.e.39 

 

 

 

                                                 
39  Holloway 1994, s. 129-130. 



 

Miasta Śródziemnomorza, 10-11 XII 2010 

 

6 

 

Jednak najbardziej spektakularnym 
znaleziskiem jest kurhan niedaleko Lawinium 
odkryty w 1968 roku przez profesora Paolo 
Sommela, kurhan, który – jak się wówczas 
wydawało – dawał możliwość potwierdzenia 
prawdziwości mitu trojańskiego. Został on 
uznany przez badacza za grób Eneasza, którą to 
hipotezę częściowo potwierdzała grecka tradycja 
usypywania tumulusów na cześć założycieli 
kolonii. W starożytności grób ten znajdował się 
ok. 800 metrów od koryta rzeki Numicus, co nie 
bardzo zgadzało się z opisaną przez Liwiusza 
lokalizacją pochówku Eneasza (super Numicum 
flumen)40. Początkowo, w VII w. p.n.e. pochowano 
w nim mężczyznę, wkładając go do kwadratowej, 
kamiennej „skrzyni” na środku kopca. W IV w. 
p.n.e. grobowiec ten stał się obiektem kultu, w 
wyniku czego został przebudowany w taki 
sposób, że z oryginalnego pochówku nie zostało 
nic oprócz kilku kości. Mężczyzna pochowany w 
tumulusie musiał pochodzić z lokalnej elity i 
prawdopodobnie był augurem, na co wskazuje 
znaleziona przy nim laske lituus41. Dzisiaj trudno 
jest uwierzyć, że tumulus ten jest prawdziwym 
grobem Eneasza, nie tylko ze względu na inną 
lokalizację grobu opisaną przez Liwiusza. Nasze 
czasy cechuje większy sceptycyzm, każący 
podważać wiarygodność antycznej poezji, 
sceptycyzm, który nie oszczędził nawet Troi 
Heinricha Schliemanna.  

W średniowieczu  Lawinium nazwano 
Castrum Praticae. W 1617 roku Marcantonio 
Borgia zbudował tu warowny zamek, który do 
dzisiaj góruje nad kilkoma skromnymi domkami 
rolników. Współcześnie Lawinium znane jest jako 
Pratica di Mare. Jego średniowieczna i 
renesansowa architektura ucierpiała w czasie 
odwrotu Niemców podczas II wojny światowej. 

                                                 
40  Liv. I, 2, 6. 

41  Holloway 1994, s. 135. 

Nadal jednak ze znajdującego się na wzniesieniu 
miasta można podziwiać piękne krajobrazy42. 

 

Tę niewielką miejscowość, leżącą 
niedaleko wybrzeża morza Tyrreńskiego (6 km) 
na południe od Rzymu (28 km), współcześnie 
zamieszkuje 17 mieszkańców43. Znana jest na 
świecie głównie z powodu znajdującej się w 
odległości 2,5 km od niej największej włoskiej 
wojskowej bazy lotniczej.  

 

                                                 
42  F. Castagnoli, Lavinium and Eaneas Legend, 

Vergilius 13 (1967), s. 4. 

43  

http://italia.indettaglio.it/ita/lazio/roma_pomezia_praticadi

mare.html 
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Badania nad antycznym Lawinium nie mogą i 
zapewne nie będą mogły ani potwierdzić 
prawdziwości mitu o Eneaszu, ani też przywrócić 
legendy do życia. Pozwalają jednak na bardziej 
dogłębne spojrzenie na dzieje i tradycje Imperium 
wykształconego wokół Wiecznego Miasta, a 
zwłaszcza na tradycje religijne, które w części 
odwoływały się do mitu trojańskiego. Dają 
również możliwość na uobecnienie mitu w 
rzeczywistości, chociażby na chwilę i tylko dla 
wąskiego grona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


