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tarz opatrzony napisem „PROVIDENT” (Providentia)21, orzeł stojący na globie
(il. 3)22 lub orzeł trzymający w szponach błyskawice (il. 4)23. Obrazy rewersów
monet z drugiej grupy wskazują na zasługi dla państwa i społeczeństwa, jakie
położyły osoby ukazane na awersach, przy czym grono tych osób jest węższe
aniżeli w grupie pierwszej. Są to bowiem jedynie cztery postaci: boski August,
Marek Agryppa, Klaudiusz i Galba. Legendy awersów obu grup restytucji Tytusa dublują te z pierwowzorów, zawierają najczęściej tytulaturę poszczególnych przedstawicieli rodziny panującej lub informacje o ich osiągnięciach24,
a w przypadku restytucji dla Liwii – nazwy cnót: „Iustitia” (Sprawiedliwość)25
i „Pietas” (Pobożność)26.
W dyskusji nad znaczeniem monet restytucyjnych, w szczególności tych
wybitych za Tytusa, wskazywano różne kierunki interpretacji. Trzeba się zgodzić, że monety te miały przede wszystkim charakter memoratywny. Pomagały
zachować pamięć o dawnych typach monet z okresu wczesnego cesarstwa,
które w międzyczasie wyszły z obiegu, jak również upamiętniały wybitnych
przedstawicieli władzy rzymskiej (cesarzy, cesarzowe i członków rodziny
cesarskiej), ważne wydarzenia z chwalebnej przeszłości Rzymu, a także bóstwa i rytuały religijne27. Memoratywna rola numizmatów – zwłaszcza wobec
wznowienia dawnych typów monet – zasadzała się również na tym, że Junona
z przydomkiem „Moneta” uważana była w Rzymie za boginię pamięci, a same
monety, wybijane w jej świątyni, niczym archiwa rejestrowały ważne wydarzenia historyczne28. Harold Mattingly, który na początku ubiegłego stulecia
analizował zespół restytucji, słusznie stwierdził, że decyzja o emisji tych numizmatów wynikała z zamiaru upamiętnienia poprzedników i poprzedniczek
uznanych za godnych (ang. deemed worthy) pamięci (tego rodzaju stwierdzenia
padły z ust wielu badaczy komentujących zespół restytucji Tytusa)29. Mattingly
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A. M e a d o w s, J. W i l l i a m s, Moneta and the Monuments: Coinage and Politics in Republican
Rome, „The Journal of Roman Studies” 91(2001), s. 27-49.
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podkreślił nieobecność w restytucjach monet upamiętniających cesarzy Kaligulę, Nerona, Othona i Witeliusza, a także kobiet domu cesarskiego, w szczególności członkini dynastii julijsko-klaudyjskiej Antonii Młodszej, która była
córką Marka Antoniusza i Oktawii Młodszej, żoną Druzusa Starszego, matką
cesarza Klaudiusza, babką Kaliguli i prababką Nerona. Podczas gdy pominięcie czterech wymienionych cesarzy zasadniczo nie zaskakiwało historyka –
z uwagi na panującą już w starożytności niepochlebną opinię o tych władcach
i ich nienajlepsze relacje z senatem – to nieuhonorowanie Antonii trudno było
wyjaśnić. Ponieważ jej nieobecność wydała się Mattingly’emu niezrozumiała,
nie wykluczył możliwości, że restytucje upamiętniające Antonię po prostu nie
zachowały się do naszych czasów.
Poszukując kryterium doboru osób, które weszły do grona upamiętnionych
za pomocą restytucji poprzedników Tytusa, warto raz jeszcze postawić pytania
o to, czym zasłużyły one na takie wyróżnienie, który moment czy wątek ich rządów miałby zostać w tej formie uwieczniony, a także w jakim celu postanowiono
zachować o nich pamięć. Ostatnie z pytań zrodziło się z założenia, że restytucje
powinny być postrzegane przez pryzmat ówczesnej ideologii władzy, autoprezentacji i propagandy cesarskiej30. Ponieważ grono wyróżnionych nie obejmuje wszystkich członków domu cesarskiego – zarówno mężczyzn, jak i kobiet
– w których imieniu wybijano monety, rodzi się pytanie o kryterium selekcji
prototypów dla restytucji. Wykluczonych jest sporo, i mowa tu nie tylko o tych,
którzy zyskali niepochlebną opinię już w starożytności. Brakuje między innymi
cesarzy: Kaliguli, Nerona, Othona i Witeliusza, oraz większości cesarzowych
(wyjątek stanowią Liwia i Agryppina Starsza). Zawężony do kilku osób krąg
bohaterów i bohaterek upamiętnionych w restytucjach sugeruje, że wchodzące
w jego skład osoby zostały świadomie i starannie wyselekcjonowane.
Sądzę, że warto wziąć pod uwagę osiągnięcia grona upamiętnionych. Wówczas okaże się, że mamy do czynienia nie tylko z wybitnymi przedstawicielami
domu cesarskiego, co się przecież podkreśla w literaturze, ale również – co
trzeba zaakcentować – z docenionymi przez senat viri triumphales31. August
Handbuch zur Münzkunde der römischen Kaiserzeit, Abteilung Verlag der Münzhandlung A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1926, s. 265; M a t t i n g l y, Coins of the Roman Empire in the British
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