
Rzymskie Religie



Bogowie Rzymscy

• Rzymscy bogowie w całości zostali skopiowani z 
religii greckiej, ponieważ dzięki agresywnej polityce 
Rzymu podbili Grecje i zawłaszczyli sobie ich religie.



Amor-Eros

•Amor, znany także jako Kupidyn, Kupido był
rzymskim bogiem i uosobieniem miłości.
Uchodził za syna Wenus i Marsa. Utożsamiany
był z greckim Erosem, który zakochał się w
Psyche.

•Pierwotnie Amor był bogiem uosabiającym
pożądanie i nie posiadał żadnych świątyń ani
religijnych praktyk kultu. Ukazywany był
zazwyczaj w towarzystwie innych bogów, jak na
przykład przy bogini Wenus. Kupidyn ukazywany
był na rzeźbach w domowych przybytkach,
jednak nie ma pewności czy była to forma kultu
czy może jedynie element dekoracji.

•W sztuce przedstawiany jest jako młody
mężczyzna lub nagi chłopiec ze skrzydłami u
ramion, z łukiem i kołczanem pełnym strzał.



Bachus-Dionizos

•Bachus był rzymskim bogiem dzikiej natury, winnej
latorośli i wina – reprezentował nie tylko jego upajający
wpływ, ale także ten dobroczynny. Był nawet, według
niektórych mitów, bóstwem chtonicznym(odnoszący się
do Ziemi; ziemski; podziemny; zrodzony z ziemi).
Dionizos został zaadoptowany przez Rzymian jak wiele
innych greckich bóstw. Bachus został utożsamiony z
bogiem rolniczym Dionizos pojawił się w Rzymie już na
początku V wieku p.n.e. podczas klęski głodu. Decyzją
senatu został włączony do oficjalnego panteonu wraz z
innymi helleńskimi bóstwami, mającymi zapewnić obfite
plony – Kore i Demeter.



Ceres-Demeter

• Ceres lub Cerera, bogini wegetacji i 
urodzajów. Była w sposób szczególny 
związana z ziarnem. Posiadała moc dawania 
wzrostu, a nawet zmartwychwstawania. 
Rzymianie utożsamiali ją z grecką 
Demeter. Córka Saturna i Ops. Siostra, a 
zarazem żona Jowisza, matka Prozerpiny. Jej 
pozostałe rodzeństwo to: Junona, Westa, 
Pluton



Coelus-Uranos

• Coelus był to bóg nieba, traktowany raczej 
jako personifikacja; nie ma świadectw 
osobnego kultu tego boga. Jego 
odpowiednikiem jest grecki bóg Uranos, 
choć Coelus odgrywał w mitologii rzymskiej 
rolę znacząco mniejszą, niż Uranos w greckiej. 
Jego imię pochodzi od słowa caelum, czyli 
„niebo”.



Diana-Artemida

• Diana, czyli „świetlista”. Bogini księżyca, 
narodzin i łowów. Była identyfikowana z 
grecką Artemidą, która była zarówno boginią 
światła, jak i dzikiej przyrody. Rzymianie czcili 
ją zarówno za jej urodę, umiejętności 
łowieckie, doskonałą sylwetkę, a także siłę.



Discordia-Eris

•Discordia była to bogini zamętu, niezgody i
chaosu. Odpowiednik greckiej Eris. Jej imię
pochodzi od słowa discors oznaczaającego:
„niezgoda”.

•Była ważnym bóstwem podziemia, które
wprowadzało niezgodność w życiu,
powodowało wojny i waśni między rodzinami i
przyjaciółmi.



Mars-Ares

• Mars-Odpowiednik greckiego Aresa. 
Pierwotnie italski bóg płodności i wegetacji, 
czczony jako patron pór roku, szczególnie 
wiosny. Pasterze powierzali swoje stada 
opiece Marsa przed stadami wilków. Mars był 
równocześnie opiekunem rolnictwa.



Jowisz-Zeus

•Jowisz , bóg światła i nieba, odpowiednik greckiego Zeusa.
Był najpotężniejszym bogiem w panteonie. Syn Saturna I Opsy,
mąż Junony. Wraz z nią i Minerwą tworzyli triadę bóstw
państwowych, tzw. Trójcę kapitolską którym poświęcono
świątynię na Kapitolu.

•



Neptun-Posejdon

•Neptun, bóg mórz, oceanów, chmur, źródeł a
także trzęsień ziemi. Odpowiednik greckiego
Posejdona.Był synem Saturna, bratem Jupitera
i Plutona.

•Głównym atrybutem Neptuna był jest
trójząb, środkiem lokomocji natomiast delfin
oraz koń.



Pluton-Hades

• Pluton był bogiem świata podziemnego i 
umarłych oraz wszelkiego podziemnego bogactwa: 
kruszców i nasion rzucanych w ziemię.
Jego nazwa wzięła
się od greckiego słowa plutos (bogactwo). Imię to 
nadane mu zostało ze względu na niezmierzone 
bogactwa świata podziemnego.
Utożsamiany był z greckim Hadesem.



Merkury-Hermes

• Merkury był rzymskim bogiem handlu, 
zysku i kupiectwa; także złodziei i celników, 
posłaniec bogów. Był także przewodnikiem 
dusz w podziemiach, w związku z czym 
uważany był za opiekuna podróżników. Jego 
imię oznacza „kupiec”. Za jego 
odpowiednika w mitologii greckiej można 
uznać Hermesa



Wulkan-Hefajstos

• Wulkan , bóg wulkanów, ognia oraz 
kowalstwa. Utożsamiany był z greckim 
Hefajstosem. Syn Jowisza I Junony. Oddawano 
mu cześć w krytym ognisku na komicjum i w 
świątyni na Polu Marsowym. Z zajęcia kowal.



Junona-Hera

• Junona, królowa niebios i 
małżonka Jowisza. Utożsamiana z Herą. 
Była opiekunką życia kobiet. Łączono ją 
również z grecką boginią narodzin Eilejtyją. 
Nazywana była „tą, która pozwala dziecku 
ujrzeć światło dnia”.



Minerwa-Atena

• Minerwa, pierwotnie brzmiąca jako „Myśl”. Była córką 
Jowisza i Junony. Bogini mądrości, sztuk i rzemiosł, 
odpowiadająca greckiej Atenie. Nazywano ją „boginią 
tysiąca prac”.
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