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Hybrydy z willi stabiańskich

Rzymskie wille z okolic Neapolu1 z przełomu er są bardzo bogate w malowidła 
ścienne. Rozmaitość i charakter tych malowideł były przedmiotem badań od koń-
ca XVIII wieku, kiedy to, pod auspicjami władców neapolitańskich, zaczęto pro-
wadzić wykopaliska2. Tematyka tych malowideł jest bardzo urozmaicona. Pośród 
motywów podjętych przez artystów można dostrzec również hybrydy. Nie jest to 
oczywiście temat dominujący. 

Poniższa prezentacja i analizy ograniczą się do obszaru zwanego ager stabia-
nus3, okalającego starożytne Stabiae. Samo miasto znajdowało się nieopodal dzi-
siejszego Castellammare di Stabia, na wzgórzu zwanym Varano4. 

Po interwencji wojskowej, którą dowodził Lucius Cornelius Sulla Felix 
w 89 p.n.e., i zniszczeniu oppidum Stabiae szybko nastąpiła jego odbudowa, a na 
terenie ager stabianus5 powstało wiele willi zarówno luksusowych, jak i wiejskich. 

1 Por. opracowanie szersze – U. Pappalardo, Le ville romane nel Golfo di Napoli, Napoli 2000, passim. 
2  Prace wykopaliskowe podjęto w 1749 z  inicjatywy króla Karola, który zdecydował, aby Roc-

co Gioacchino d’Alcubierre przebadał z perspektywy archeologicznej okolice. Jednak dopiero 
dziesięć lat później podjęto intensywne prace w omawianym rejonie, bowiem wcześniej zin-
tensyfikowano prace w  Pompejach i  w  Herkulanum. W  trakcie wykopalisk wydobyto wiele  
przedmiotów, a ze ścian ściągnięto wybrane freski, które następnie przeniesiono do królewskich 
pałaców, przede wszystkim do Portici – por. D. Camardo, A. Ferrara, Stabiae dai Borboni alle 
ultime scoperte, Castellammare di Stabia 2001.

3 Por. P. Miniero, Insediamenti e trasformazioni nell'ager Stabianus tra VII secolo a.C. e l secolo 
d.C. [w:] Ercolano 1738‒1988. 250 anni di ricerca archeologica. Atti del convegno internazionale, 
Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei 1988, red. L. Franchi Dell'Orto, Roma 1993, ss. 581‒594.

4 Początki przedmiejskie Stabiae sięgają VII w. p.n.e. Od V wieku jest znana jako miejscowość 
sannicka. Więcej informacji pochodzi dopiero z  III wieku, gdy staje ona po stronie Rzymu 
w trakcie wojen punickich. Zostaje zdobyta w 89 r. p.n.e. przez Sullę i zrównana z ziemią. Od tej 
pory wydaje się zależeć od Nucerii i odradza się jako miejscowość wypoczynkowa. 

5 Na temat zasiedlenia – por. P. Miniero, Insediamenti e trasformazioni..., op. cit., ss. 581, 587, 
594; P. Miniero, Ricerche sull'ager Stabianus [w:] Studia pompeiana et classica in Honor of 
W. F. Jashemski, I. Pompeiana, red. R. I. Curtis, New Rochelle 1988, ss. 231‒271.
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Resztki z nich dotrwały do naszych czasów. Nie wszystkie jednak zostały jak do-
tąd dostatecznie przebadane – a co więcej: nie wszystkie nawet zostały odkopa-
ne. Trzy z nich są w dostępne, chociaż nie w pełni jeszcze odsłonięte. Są to Villa 
Arianna6, Villa Secondo complesso7 oraz Villa san Marco8. Wszystkie one znaj-
dują się na wspomnianym już wzgórzu Varano. Na tym samym wzgórzu znajdu-
ją/znajdowały się również inne wille, takie jak chociażby Villa del pastore, Villa 
del Fauno, Villa del filosofo. Zbudowano je w bezpośrednim sąsiedztwie urba-
nistycznego centrum Stabiae. Nie miały zatem charakteru wiejskiego. Wszystkie 
one uległy zniszczeniu i zasypaniu w trakcie trzęsienia ziemi, a później eksplozji 
Wezuwiusza w roku 79 n.e. 

Wille stabiańskie

Villa san Marco9, w najstarszej swej części usytuowanej wokół atrium, pochodzi 
z czasów panowania cesarza Augusta. Została następnie rozbudowania w okresie 
panowania cesarza Klaudiusza poprzez dodanie ogrodu10 oraz basenu otoczonego 
trzystronnym portykiem z kolumnadą. Te zmiany spowodowały przeniesienie jej 
centrum i  uczyniły z  niej najrozleglejszą willę w  okolicy – miała powierzchnię 
około 11000 m2. Willa ta była odkopywana w latach 1749‒1754, ale po zabraniu 
z niej przedmiotów11 i  lepiej zachowanych fresków została ponownie zasypana. 
Dopiero od połowy XX wieku, między rokiem 1950 a 1962, dzięki zabiegom lo-
kalnego pasjonata Libero d’Orsi, odkopano ją po raz drugi. Nie jest wiadomo, 
kim byli właściciele willi, ale być może jednym z nich był Narcissus, wyzwoleniec 
cesarza Klaudiusza. 

Villa di Secondo complesso jest usytuowana ma szczycie klifu w pozycji nie-
zwykle panoramicznej. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie większej od niej 
Villi Arianna. Początkową Villę Arianna nazywano Primo complesso (‘pierwszy 
kompleks zabudowań’), zaś drugą część wykopalisk określono jako Secondo com-
plesso, i ta nazwa jest jak dotąd używana. Willa ta była początkowo odkopywana 

6 W języku polskim imię heroiny, od której nazwano willę, ma formę „Ariadna”, jednak oficjalna 
nazwa willi oparta jest na włoskiej formie imienia. 

7 Ta willa nie otrzymała w  istocie własnej nazwy. Wynika to z  faktu, że przylega ona do Villi 
Arianna i początkowo traktowano je jako całość. Używamy tutaj włoskiego określenia, chociaż 
w literaturze jest też używana forma angielska: Second complex. 

8 Również nazwa tej willi jest bardzo umowna i  nawiązuje do jej usytuowania w  dzielnicy 
współczesnego Castellammare di Stabia. 

9 Por. P. Miniero Forte et al., Premier rapport sur l'étude de la Villa S. Marco à Stabies, „Mélanges 
de l'École française de Rome” 1983, nr 95, ss. 929‒935; A. Barbet, P. Miniero, La Villa San Marco 
a Stabia, Napoli, Roma, Pompei 1999, ss. 52‒53.

10 Por. W. F. Jashemski, The Gardens of Pompeii, Herculaneum, and the Villas Destroyed by Vesuvius, 
New York 1979, passim.

11 Por. M. Pagano, R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze degli oggetti rinvenuti negli scavi borbo-
nici del regno di Napoli, Napoli 2006.
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przez Karla Webera12 w 1762 roku, a następnie przez Pietra La Vegę. Podobnie jak 
w przypadku Villi Arianna, również ten kompleks budowlany został ponownie 
zasypany. W roku 1967 zaczęto go znów odkopywać. Nieszczęśliwie jednak oecus 
oraz otaczające go cubicula zostały zniszczone wskutek osunięcia się ziemi. 

Villa Arianna jest jedną z najstarszych w ager stabianus, datowaną na połowę 
pierwszego wieku p.n.e. Usytuowana na krawędzi wzgórza Varano spoglądała na 
Zatokę Neapolitańską. Dokładny obszar willi jest trudny do określenia, ponieważ 
jej część zsunęła się ze zbocza. Rezultatem badań z czasów Burbonów jest plan 
willi z powierzchnią około 2500 m2. Jeśli jednak doliczymy do tego obszerną pa-
lestrę, to dochodzimy do blisko 11000 m2. Karl Weber odkopał willę między 1757 
a 1762 rokiem. Została ona nazwana Primo complesso celem odrożnienia od sąsia-
dującej z nią bezpośrednio drugiej willi zwanej Secondo complesso. Po ściągnięciu 
z ścian willa została ponownie zakopana. Dopiero w 1950 r. na nowo podjęto pra-
ce wykopaliskowe i wtedy też nazwano ją Villą Arianna, nawiązując do malowidła 
na ścianie wielkiego triclinium przedstawiającego śpiącą Ariadnę. 

Malarstwo

Pod koniec XIX wieku niemiecki badacz August Mau13 wyodrębnił w malarstwie 
pompejańskim, zastosowanym również w willach stabiańskich, cztery różne style, 
albo inaczej: modele dekoratywne. Pierwszy z nich nazwał der Incrustationsstil14, 
czyli inkrustacyjnym. Dzisiaj częściej używa się określenia „strukturalny”, choć 
jest ono mało precyzyjne15. Drugi został przez badacza nazwany der Architektur-
stil16, czyli stylem architektonicznym. W ramach tego stylu ściany uzyskały głębię 
opartą na grze perspektyw i kompozycji architektonicznych. Kompozycja ścienna 
jest zorganizowana wokół wielkiego obrazu w centrum, zwykle mającego charak-
ter mitologiczny lub heroiczny. Pod koniec trwania tego stylu zostają wprowa-
dzone latające potwory, postaci fantastyczne oraz kandelabry17. Trzeci styl nosi 
za Mauem nazwę ornamentalnego (der ornamentale Stil18). Ściana w  tym stylu 
zostaje zamknięta, podzielona na wielkie panele z niewielką figurą lub miniatu-
rą krajobrazową w centrum. Przestrzeń jest podzielona fryzami oraz ramami19. 

12 Por. C. C., Parslow, Rediscovering Antiquity: Karl Weber and the Excavation of Herculaneum, 
Pompeii and Stabiae, Cambridge 1998, s. 72.

13 Por. A. Mau, Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji, Berlin 1882.
14 Por. ibidem, s. 11
15 Por. V. M. Strocka, Pompeiani Stili [w:] Enciclopedia dell' Arte Antica, suppl. 2, vol. 6, Milano 

1996 s. 356.
16 Por. A. Mau, op. cit., ss. 124‒125. 
17 Por. D. Camardo, A. Ferrara, Stabiae: le ville, Castellammare di Stabia 1989, s. 92.
18 Por. A. Mau, op.cit., s. 289.
19 Por. D. Camardo, A. Ferrara, Stabiae..., op. cit., s. 92.
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Ostatni ze pompejańskich stylów Mau zatytułował der letzte pompejanische Stil20, 
dziś jest określany jako fantazyjny21. W ramach czwartego stylu ściana staje się 
przestrzenia finezyjnej gry ornamentów, wszystko staje się fantazyjne, oddala się 
od rzeczywistości. Kolorystyka staje się bogatsza poprzez użycie kolorów żółtego/
złotego, błękitnego, czerwonego i czarnego22.

Pierwszy styl sięga swymi korzeniami tradycji greckiej, trudno jest określić 
precyzyjnie jego początki w samej Italii, ale trwa do 100‒90 r. p.n.e. Styl drugi, 
czyli architektoniczny, jest obecny do około 15‒20 r. p.n.e. Czas trwania trzeciego 
ze stylów jest z  trudem wskazywany, ale około połowy I wieku n.e. pojawia się 
nowy, ostatni – fantazyjny styl pompejański. Ta chronologia nie jest absolutna, 
bowiem wydaje się, że poszczególne style zachodzą na siebie czasowo. W omawia-
nych willach stabiańskich są dostrzegalne trzy ostatnie z wymienionych23. W każ-
dym z nich jest zachowany podział powierzchni ścian na trzy części. Najniższa 
obejmowała mniej więcej czwartą część ściany i stanowiła rodzaj podstawy. Część 
środkowa odgrywała zasadniczą rolę, zajmując około połowy powierzchni. Naj-
wyższa cześć ściany, na którą składał się między innymi fryz, stanowią pozostałą 
jedną czwartą całości. W większości pomieszczeń ta cześć zachowała się najsła-
biej, bowiem spadła wraz z załamującym się dachem. Sposób dekorowania ścian 
jest nazywany enkaustyką24. 

Stabiańskie wizerunki hybryd

W  różnych – ale zasadniczo drugorzędnych – pomieszczeniach wskazanych 
trzech willi pojawiają się wizerunki hybryd. Są one niemal zawsze odseparowane 
od innych przedstawień. W  poniższym zestawieniu (składającym się na całość 
z  fotografiami), zostały ukazane te, które są dostępne i  zachowane w  stanie na 
tyle dobrym, że można stwierdzić ich charakter. Zostaną one wpisane w kontekst 
– czyli będzie podane ich umiejscowienie w willach – a  także przypisane wraz 
z pomieszczeniem lub pomieszczeniami do jednego z omawianych styli. Wresz-
cie: ukazane będzie, w jakiej części ściany się one znajdują. Ich opis zostanie ogra-
niczony do zasadniczych elementów. 

Kolejność przedstawianych hybryd jest alfabetyczna. Przy każdej hybrydzie, 
z wyjątkiem jednorożca, zostało wskazane nawiązanie do klasycznego dzieła Wil-

20 Por. A. Mau, op. cit., s. 448.
21 Zwykło się używać określenia „fantastyczny”, ale wydaje się, że polski przymiotnik „fantazyjny” 

lepiej oddaje naturę tego stylu. 
22 Por. D. Camardo, A. Ferrara, Stabiae..., op. cit., s. 92.
23 Tymczasem ślady pierwszego z nich można dostrzec w przebadanych jak dotąd w niewielkim 

zakresie pozostałościach oppidum Stabiae sprzed 89 r. p.n.e. 
24 Na temat tej techniki por. C. H. Wunderlich, Enkaustische Maltechniken. Ein Versuch zur Rekon-

struktion anhand von Quellen, „Restauro” 2000, nr 2, ss. 110‒115.
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liama Smitha, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, opubli-
kowanego w 1849 roku25.

Centaur (fot. 1)26

W atrium Villi san Marco na dolnej, najniżej części ściany widnieje bardzo dobrze 
zachowany wizerunek centaura. Atrium zostało udekorowanego zgodnie z zasa-
dami trzeciego stylu pompejańskiego. Dolna część jego ścian jest bogato udeko-
rowana. Tło jest zasadniczo czarne, ale pojawiają się także przestrzenie czerwone. 
Girlandy z liści, kwiatów i owoców otaczają i przeplatają przestrzeń. Łączone ra-
zem elementy geometryczne oraz finezyjne linie dzielą przestrzeń. Centaur rów-
nież jest wpisany w tę dynamikę. Jego wizerunek przerywa fryzy, a on sam, uka-
zany w ruchu, wyłania się ze ściany. Wzniesione kopyta i wystawiona do przodu 
prawa ręka podkreślają ten ruch. Tymczasem lewa ręka, uniesiona w górę, albo 
chwyta girlandę, albo dotyka jakiegoś przedmiotu nad głową postaci. Mógłby to 
być element architektoniczny, a  centaurowi należałoby w  tym przypadku przy-
pisać rolę podpory, jednak kłóci się to z pozostałymi elementami figury centau-
ra. Nie jest ona bowiem w żadnym stopniu statyczna. Składa się, jak się wydaje, 
z  trzech części. Tułów aż do pasa jest ludzki. Niestety nie zachowała się twarz. 
Doskonale zostały oddane kopyta i przednie końskie nogi centaura. Zaskakujący 
może być brak zadu. W jego miejsce pojawia się coś, co zlewa się kolorystyczne 
z tłem ściany i przypomina wielki rybi ogon – można dyskutować nad tym, czy to 
faktycznie on, ale w każdym razie nie ma śladu po końskim zadzie. Z kolei nogi 
centaura, a szczególnie lewa, są jakby oderwane od reszty korpusu hybrydy, jeśli 
nie uznamy, że widoczny element to rybi ogon. Niemniej jednak wydaje się, że 
faktycznie do ludzkiego tułowia centaura, podtrzymywanego końskimi przedni-
mi nogami, dołączono wijący się ogon morskiego potwora (mitycznego węża?). 
Ponadto sposób oddania ogona ponadto kontrastuje z bardzo realistycznym i do-
kładnym przedstawieniem tułowia oraz przednich nóg centaura. 

Gryf (fot. 2)27 

W małym pomieszczeniu obok wielkiego triclinium28 w Villi Arianna zachował się 
niewielki wizerunek gryfa. Znajduje się on w części środkowej ściany, jest w kolo-
rze czerwonym, a sam gryf ma kolor żółty. Ma on ciało lwa oraz ptasie skrzydła. 
Stanowi element dekoracji, który dobrze wpisuje się w styl pozostałych pomiesz-
czeń tej części willi – ich ściany są w  utrzymane w  czerwono-złotej kolorysty-

25 To pierwsze wydanie było jednotomowe. Dopiero w wydaniu bostońskim z 1867 roku jest ono 
podzielone na trzy tomy i tego wydania dotyczą przypisy.

26 Por. W. Smith, Centauri [w:] Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. 1, 
ed. W. Smith, Boston 1867, s. 666. 

27 Por. L. Schmitz, Gryps or Gryphus [w:] Dictionary of Greek and Roman Biography and Mytho-
logy, red. W. Smith, vol. 2, Boston 1867, s. 315.

28 Triclinium to rodzaj jadalni w rzymskim domu, a łaciński termin pochodzi ze złożenia liczebni-
ka „trzy” oraz greckiego określenia na łoże, czyli klinē.
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ce, a na nich pojawiają się detale takie jak amorki, figury latające, miniaturowe 
krajobrazy oraz medaliony zawierające popiersia. Ta część willi jest udekorowana 
w czwartym stylu. 

Gryf (fot. 3)

W zachodniej części Villi di Secondo complesso, na jednej ze ścian pomieszczenia 
w pobliżu Villi Arianna, udekorowanym w trzecim stylu pompejańskim, znajduje 
się skromny wizerunek gryfa. Ściany mają czarne tło, a wizerunek jest koloru jasne-
go, przyozdobiony czerwonymi ramami. Przedstawienie wygląda na niedokończo-
ne, jest bardzo ubogie artystycznie. Wyraźnie można odróżnić zad oraz skrzydła, 
gdy tymczasem część przednia łącznie z przednimi łapami jest mocno zniszczona. 

Gryf (fot. 4)

Obok atrium Villi san Marco znajduje się niewielkie cubiculum ze ścianami po-
dzielonymi tradycyjnie na trzy części. Cokół jest koloru czerwonego, porządek 
środkowy – żółtego, zaś część górna nie zachowała się. Dekoracja figuratywna 
tego pomieszczenia jest skromna. Jedynie na ścianie głównej, na wprost wejścia, 
znajduje się fragment bardziej złożonego malowidła, zachowanego tylko częścio-
wo. Wydaje się, że tematem tego malowidła jest puchar, bowiem to, co pozosta-
ło, wygląda na podstawę naczynia o takim charakterze. Porządek środkowy jest 
podzielony na panele za pośrednictwem namalowanych ram. W tych panelach 
na ścianach bocznych zostały namalowane – lub też podjęto przygotowania do 
namalowania – różnych hybryd. Wszystkie one, jak się wydaje, mają skrzydła. 
Na wspomnianej już ścianie środkowej po obu stronach malowidła widoczne są 
resztki uskrzydlonych postaci. Obie posiadają ludzkie głowy, jedna wydaje się 
mieć tułów ptasi, a druga – raczej ludzki. Wszystkie te malarskie wizerunki są 
umieszczone na tym samym poziomie, lekko powyżej środka panelu. 

Na ścianie bocznej po lewej stronie zachował się wizerunek gryfa. Gryf ma 
tułów i  ogon lwa oraz ptasie skrzydła. Ze względu na stan zachowania trudno 
określić, do jakiego zwierzęcia należy głowa. Zarys rysunku gryfa odróżnia go od 
reszty ściany. W stanie obecnym kolor wizerunku niezbyt kontrastuje z tłem. Nie 
jest on też jednolity, lecz składa się z wielu plam. Wraz z całym pomieszczeniem 
przynależy do trzeciego stylu pompejańskiego.

Jednorożec (?) (fot. 5)29

W opisanym już30 małym cubiculum przy atrium Villi san Marco na ścianie po 
prawej stronie, bliżej wejścia znajduje się hybryda, której zidentyfikowanie jest 
problematyczne. Głowa, szyja oraz przód są raczej końskie, a na głowie jest lekko 
widoczny róg. Reszta ciała należy raczej do lwa, co widać w sposobie przedstawie-
nia łap. Dyskretnie ukazany ogon też przypomina ten właściwy dla kotowatych. 

29 William Smith w swoim klasycznym opracowaniu Dictionary of Greek and Roman Biography 
and Mythology nie umieścił jednorożca.

30 Por. opis gryfa z fot. 4.
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Do tego dochodzą jeszcze skrzydła. Ten wizerunek kolorystycznie niewiele od-
różnia się od reszty ściany. Jedynie ciemne elementy konturów postaci pozwala-
ją określić charakter tej hybrydy. Przedstawienie wraz z całym pomieszczeniem 
przynależy do trzeciego stylu.

Koń morski (fot. 6)31

W zachodniej części Villi di Secondo complesso, przylegającej do Villi Arianna, 
znajduje się obszerne cubiculum dekorowane w  trzecim stylu pompejańskim. 
Ściany mają czarne tło przyozdobione czerwonymi ramami. W  jeden z  paneli 
środkowych został wpisany wizerunek konia morskiego ścigającego delfina. Ten 
wizerunek jest zamknięty w czerwonym obramowaniu i umieszczony został na tle 
w kolorze czarnym, a więc takim, jak cała ściana. Postaci zarówno konia morskie-
go, jak i delfina odznaczają się kolorystycznie od tła, użyty do ich przedstawienia 
tynk jest bowiem koloru żółtego z odcieniami czerwieni. Koń morski ma korpus 
konia, ale wężowy zad i rybi ogon, a przy tym posiada ptasie skrzydła. Podob-
ny wizerunek znajduje się na posadzce w fauces32 domu Centenariusza (Reg IX, 
Ins 8, 6) w Pompejach. Tam jednak potwór morski nie posiada skrzydeł. Tymcza-
sem analizowana tutaj hybryda nie jest potworem tak jednoznacznie morskim 
– posiada cechy zwierząt z trzech różnych kręgów, czyli powietrznych, wodnych 
i ziemnych. Można zatem dopatrywać się w niej symbolu całości świata. 

Koń morski (fot. 7)

W pomieszczeniu obok wielkiego triclinium w Villi Arianna, pochodzącego z po-
łowy pierwszego wieku n.e. i dekorowanego według zasad czwartego stylu pom-
pejańskiego, znajduje się wizerunek konia morskiego33. Jest on umieszczony na 
dolnej części ściany. Na żółtym tle ściany został on wpisany w specyficzne ramy. 
Sprawiają one, że powstaje nowa przestrzeń, w której została wymalowana scena 
z  koniem morskim i  delfinem. Oba wizerunki są umieszczone na czarnym tle. 
Rysunek jest nieostry, a detale – zamazane. Z chromatycznego punktu widzenia 
wyróżniają się grzywa (płetwa grzbietowa?) oraz włosy przy łokciach i na pod-
brzuszu – podobne elementy w tej samej, czerwonej kolorystyce widzimy u del-
fina. Tułów hybrydy wydaje się raczej koński, ale co do głowy i nóg można mieć 
wątpliwości. Stworzenie ma łapy zamiast kopyt, ogon zaś wężowaty i rybi, a raczej 
typowy dla jakiegoś stwora morskiego (węża morskiego?). Przedstawiony koń 
morski ściga delfina.

31 Por. W. Smith, Hippocampe, hippocampus [w:] Dictionary of Greek…, vol. 2, op. cit., s. 480.
32 Przejście lub przedsionek zwykle prowadzący do atrium.
33 Hippokampos jest stworem akwatycznym o  głowie i  przodzie końskim, wężowatym zadzie 

i rybim ogonie. Być może wywodzi się ze świata semickiego, ale był bardzo popularny w ikono-
grafii rzymskiej. 
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Koń morski (fot. 8)

W opisanym już34 niewielkim cubiculum znajdującym się obok atrium Villi san 
Marco na ścianie po prawej stronie od wyjścia znajdują się dwie hybrydy. Pierw-
sza z nich pod pewnymi względami przypomina konia morskiego (albo, co jednak 
mniej prawdopodobne, koziorożca). Ta uskrzydlona hybryda ma ciało konia lub 
kozła, ale część zadnia oraz ogon wydają się być wężowate i rybie. Głowa świadczy 
raczej o tym, że mamy do czynienia z koniem. Sterczące uszy i szlachetna linia szyi 
sugerują, że zamiarem autora było przypisanie tej hybrydzie cechy właśnie konia. 
Wizerunek, podobnie jak całe pomieszczenie, wykonany jest w trzecim stylu. 

Koziorożec (fot. 9)35

W niewielkim cubiculum w pobliżu triclinium w Villa Arianna znajduje się wize-
runek koziorożca. To wielkie triclinium oraz otaczające je cubicula są datowane na 
połowę pierwszego wieku n.e. Samo triclinium jest bogato udekorowane w czwar-
tym stylu, a  na szczególną uwagę zasługuje wielka mitologiczna scena. W  ota-
czających je pomieszczeniach ściany są w kolorze żółtym lub czerwonym, ozdo-
bione minimalistycznymi dekoracjami malarskimi w postaci amorków, latających 
figur, miniaturowych pejzaży lub medalionów. Cokoły są natomiast czerwone lub 
czarne. Koziorożec pojawia się właśnie na cokole – czyli najniżej części ściany 
cubiculum – który posiada niezwykłą i niespotykaną w innych willach dekorację 
przypominającą kafelki lub rodzaj gobelinu. W pomieszczeniu o kafelkowej de-
koracji ściennej cokół jest czerwony i przyozdobiony elementami florystycznymi 
i girlandami. W tym kontekście koziorożec jest wyjątkowy – to jedyny taki ele-
ment figuratywny na całym cokole tego pomieszczenia. Oryginał został zerwa-
ny ze ściany i przeniesiony do muzeum. Jak się wydaje na podstawie fragmen-
tarycznych pozostałości, postać koziorożca została wpisana w specyficzne ramy, 
których ślady są widoczne na ścianie. Wizerunek koziorożca jest zrealizowany 
w czwartym, fantazyjnym stylu pompejańskim. Hybryda ma większość korpusu 
kozła, a  tylko ogon i część zadu są rybie lub wężowate. Brakuje tylnych kozich 
nóg, a koziorożca dosiada amorek.

Pegaz (fot. 10)36

Wizerunek pegaza pochodzi z Villi san Marco, z pomieszczenia, któremu nada-
no numer 23. Pomieszczenie to znajduje się w sektorze termalnym willi, a z jego 
dekoracji pozostały jedynie przetrwałe w  raczej złym stanie resztki. Również 
pegaz, który tam się znajduje, jest bardzo słabo zachowany. Dekoracja tego po-
mieszczenia nie była zbyt bogata. Wizerunek pegaza jest skromny, można nawet 
rzec: prymitywny. Precyzyjne opisanie poszczególnych członków hybrydy nastrę-
cza trudności – przedstawienie to bowiem jedynie jednokolorowa jasna plama 
34 Por. opis gryfa z fot. nr 4.
35 Por. L. Schmitz, Aeigipan [w:] Dictionary of Greek…, vol. 1, Boston 1867, s. 26.
36 Por. L. Schmitz, Pegasus [w:] Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. 3, 

ed. W. Smith, Boston 1867, ss. 165‒166.
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na czarnym tle mająca formę pegaza. Ściana nie posiada innych dekoracji figu-
ratywnych, a wizerunek pegaza znajduje się w jej środkowej części. Nie ma jed-
nak charakteru dominującego: wydaje się raczej zagubiony w czarnej przestrzeni. 
Przypomina pod pewnym względem hybrydy z cubiculum usytuowanego obok 
atrium w tej samej willi. Przypisać go należy trzeciemu stylowi pompejańskiemu.

Z przedstawionych powyżej hybryd pięć pochodzi z Villi san Marco. Są to centaur 
(fot. 1) gryf (fot. 4) jednorożec (fot. 5), koń morski (fot. 8) i pegaz (fot. 10). Z Villi 
di Secondo complesso pochodzą koń morski (fot. 6) oraz gryf (fot. 3). Z Villi Arian-
na pochodzą koziorożec (fot. 9), gryf (fot. 2) i koń morski (fot. 8). 

Spośród dziesięciu wizerunków hybryd te, które pochodzą z Villi Arianna, są 
namalowane w czwartym, pozostałe zaś – w trzecim stylu pompejańskim. Jak wyni-
ka z powyższego zestawienia, dominują gryfy i konie morskie, których jest po trzy. 
Pozostałe hybrydy mają w  tym zestawieniu tylko po jednym reprezentancie. Nie 
można z tego wyprowadzać wniosków zbyt odważnych, bowiem z poszczególnych 
willi zostały zachowane tylko fragmenty. Niemniej jednak istnienie obok atrium 
w Villi san Marco pomieszczenia jedynie z hybrydami jest godne odnotowania. 

Opisane powyżej hybrydy stanowią zasadniczo niezależny, odrębny, a niekie-
dy nawet wyizolowany element dekoracji. Centaur (fot. 1) oraz koziorożec (fot. 9) 
stanowią tu wyjątki. Oba te wizerunki oraz koń morski (fot. 8) znajdują się na 
dolnej części ściany. Pozostałe są wpisane w panele środkowe. Wizerunki hybryd 
na części dolnej są zarówno bogate kolorystycznie, jak i  pełne dopracowanych 
detali. Tymczasem te na panelach są skromniejsze, nieraz stanowią jedynie prosty 
rysunek lub odmienną kolorystycznie plamę. 
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Streszczenie

Hybrydy z willi stabiańskich

Wizerunki hybryd, które zostały uwidocznione na dziesięciu fotografiach, sta-
nowią jeden z motywów malowideł ściennych rzymskich willi z okolic Neapo-
lu, które zachowały się w dobrym i niezmienionym stanie przez dwa tysiąclecia. 
Eksplozja Wezuwiusza, na skutek której zostały zniszczone podwezuwiańskie 
miejscowości, przyczyniła się równocześnie do tego, że zasypane budowle prze-
trwały w  ziemi w  stanie zbliżonym do tego, w  którym zastał je kataklizm. Ni-
niejszy rozdział dotyczy jedynie odkopanych willi na ager stabianus, a dokładnie 
trzech – Villa Arianna, Villa san Marco i Villa Secondo complesso – powstałych 
obok starożytnego miasta Stabiae na wzgórzu Varano, nieopodal współczesnego 
Castellammare di Stabia. Wille te powstały i były zamieszkałe między 89 r. p.n.e. 
a 79 r. n.e. Ich wnętrza zostały bogato udekorowane zgodnie z lokalną – zwaną też 
pompejańską – tradycją. W ramach trzech spośród czterech stylów malarskich 
powstały we wspomnianych willach dekoracje malarskie o  rożnym charakterze 
i  w  różnych przestrzeniach lokalowych. Spośród dziesięciu zachowanych wize-
runków hybryd pochodzące z  Villi Arianna są namalowane w  czwartym stylu 
pompejańskim, pozostałe zaś – w trzecim. Dominują pośród nich gryfy i konie 
morskie, których jest po trzy. Przedstawione hybrydy stanowią zasadniczo nieza-
leżny, odrębny, a niekiedy nawet wyizolowany element dekoracji, jedynie centaur 
(fot. 1) oraz koziorożec (fot. 9) stanowią wyjątek. Niniejszy tekst ogranicza się do 
ukazania kontekstu i przedstawienia, wspartego ilustracjami, materiału dotyczą-
cego przedstawionych malarsko hybryd. Nie jest to również wybór wizerunków, 
ale z założenia przedstawienie wszystkich dostępnych in loco.

Summary

The hybryds of Stabian villas

The hybryds, whose images are presented on ten photos illustrating the paper, 
are one of the motifs featured on wall paintings found in villas near Naples, well-
-preserved for two thousand years. The eruption of Vesuvius that destroyed the 
surrounding towns caused also the buildings to survive in excellent condition, 
buried in the dust. The aim of this presentation is to describe three villas – Villa 
Arianna, Villa san Marco and Villa ‚Secondo complesso’ built near the ancient city 
Stabiae on the Varano hill, near modern city Castellammare di Stabia. These villas 
were built and lived in between 89 BC and 79 AD. Their interiors were lavishly de-
corated according to local (Pompeian) tradition - three of four Pompeian Styles of 
painting were used there. From among ten retained images of hybryds, these from 
Villa Arianna are an example of the fourth Pompeian style, and the remaining 



– the third. Dominating themes are gryphs and sea-horses in threes. Depicted 
hybryds are independent, separate, or even isolated decorative elements, only the 
centaur (photo 1) and capricorn (photo 9) are exceptions from this rule. The aim 
of this analysis is to show the context of these images and the images themselves. 
It is not a selection of images but the presentation of all available in loco.

A. Mrozek, Hybrydy z willi stabiańskich
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