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WSTĘP

Badania nad pozostałościami dawnych kamieniołomów 
powinny stanowić podstawę studiów nad materiałem bu-
dowlanym wykorzystywanym w starożytności. W większości 
przypadków opisy kamieniołomów są jednak pomijane albo 
marginalizowane. Niedosyt informacyjny można zauważyć 
również w przypadku obiektu stanowiącego dla autorów ni-
niejszego artykułu przyczynek do rozważań nad możliwościami 
wtórnego zagospodarowania miejsc związanych z wydobywa-
niem surowców. Brak dokładnych studiów na temat kamie-
niołomów dotyczy obszaru położonego wzdłuż dawnej Via 
Tiberina. W tym miejscu znajduje się po dziś dzień kamienio-
łom Grotta Oscura („Ciemna Grota”), stanowiący przedmiot 
poniższej analizy. Autorzy postarają się przedstawić i omówić 
problemy zabezpieczenia i ochrony jednego z najważniejszych 
rzymskich zabytków związanych z pozyskiwaniem surowca 
budowlanego. Przedstawione zostaną także zagadnienia do-
tyczące historii miejsca oraz sposobu jego eksploracji.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I GEOLOGIA

Starożytny kamieniołom Grotta Oscura położony jest kilka ki-
lometrów na północ od granic współczesnego Rzymu, w re-
jonie miejscowości Capena, Monterotondo i Mentana. Do 
kopalni prowadzi dawna rzymska droga Via Tiberina. Wejście 
do kamieniołomu znajduje się w miejscu, gdzie od głównego 
traktu odbiega polna dróżka zwana Via di Grotta Oscura. Na-
tomiast cały obszar wyrobiska zajmuje powierzchnię około 
6 hektarów1. 

Niewątpliwie ważnym elementem dla zrozumienia działal-
ności kamieniołomu w tym miejscu jest krótkie nakreślenie 
historii geologicznej tego miejsca. W niniejszych rozważa-
niach należy zatem cofnąć się do epoki pliocenu. Dwa miliony 
lat temu na obszarze Lacjum znajdowało się morze, które się-
gało do podnóża wzgórz sabińskich, położonych na północ od 
znacznie później powstałego kamieniołomu Grotta Oscura. 
We wczesnym i środkowym plejstocenie (od około 1 milio-
na do 600 tys. lat temu) zakończyło sie gromadzenie osadów 
morskich. Jednocześnie, dzięki ruchom tektonicznym zaczęły 
wypiętrzać się wzgórza, tworzące współczesny teren miasta 

1 Aniceti, Ferranti i Minicillo 2004: 106, 119.

Rzym wraz z okolicą. W okresie późnego plejstocenu (około 
300 tysięcy lat temu) wokół omawianego miejsca miały miej-
sca potężne erupcje wulkanów. Należy podkreślić, iż dwa 
główne czynniki miały wpływ na ukształtowanie tego terenu: 
akumulacja oraz erozja. W pierwszym przypadku nastąpiła 
akumulacja lawy oraz materiałów piroklastycznych z dwóch 
pobliskich wulkanów: Laziale (wzgórza Albińskie – znajdujące 
się na południowy wschód od współczesnego Rzymu) oraz 
Sacrofano (wzgórza Sambijskie – położone na północny za-
chód od niego). Na skutek zmiany klimatu, która była spowo-
dowana ostatnim na terenie Włoch zlodowaceniem (Würm), 
obniżył się poziom morza, a co za tym idzie także zintensy-
fikowały się działania erozyjne na tym terenie. Wszystkie te 
działania geomorfologiczne silnie oddziaływały na zmianę 
krajobrazu naturalnego rejonu. Wpłynęło to również na nasi-
lenie erozji, która przyczyniła się do wykształcenia współcze-
snej morfologii tego obszaru2. Dzięki odkładaniu się lawy oraz 
materiału piroklastycznego z wulkanu Sacrofano, główny zrąb 
terenu, na którym mieści się kamieniołom, utworzony jest 
z tufu3 (ryc. 1). Jest to skała porowata o dużej wytrzymałości4. 

Materiał pozyskiwany w kamieniołomie Grotta Oscura 
różnił się od tufu, wydobywanego w innych rejonach czy też 
tego, który pozyskiwano w granicach miasta Rzym. W sta-
rożytnym budownictwie wykorzystywano pięć głównych ro-
dzajów tufu5. Różniły się one od siebie przede wszystkim wy-
trzymałością, a w kwestii wizualnej – kolorem. 

Teren, na którym znajduje się opisywany kamieniołom, 
bogaty jest w charakterystyczny rodzaj tufu6. Odróżnia się 
on od innych przede wszystkim żółtym kolorem oraz zawar-
tością różnorodnych minerałów. Występuje w nim więcej 
pumeksu zmieszanego z różnego rodzaju pyłami. Co więcej, 
ten rodzaj tufu jest na wpół zlityfikowany – stanowi to o jego 
lekkości i wytrzymałości7. 

2 Więcej na temat geologii omawianego obszaru piszą: De Rita i Fabbri 
2009: 54–56; Lombardi i Meucci 2006: 263–268.

3 Tuf to skała pochodzenia wulkanicznego, która powstała w wyniku osa-
dzania się materiału piroklastycznego (głównie pyłu i piasku).

4 Ryka i Maliszewski 1982: 350.
5 Najważniejszymi rodzaju tufu używanymi w budownictwie w okresie sta-

rożytnego Rzymu były Cappellacio, Grotta Oscura, Fiden oraz Lionato.
6 Tuf ten nazywany jest tufo giallo della via tiberina (tzn. żółty tuf z Via 

Tiberina), zob. Lombardi i Meucci 2006: 264.
7 Heiken, Funiciello i De Rita 2005: 37–38, 44.
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HISTORIA KAMIENIOŁOMU GROTTA 
OSCURA ORAZ BUDOWLE WZNIESIONE 
Z WYDOBYTEGO Z NIEGO TUFU

Pierwszymi użytkownikami kamieniołomu Grotta Oscura 
byli etruscy mieszkańcy miasta Vei8, żyjący na tym terenie 
do 396 r. p.n.e. Zostali oni następnie podbici przez dyktatora 
Marcusa Furiusa Camilliusa, dowodzącego wojskiem republi-
ki rzymskiej. To właśnie na okres republiki rzymskiej przypada 
czas największej eksploatacji kamieniołomu. Jednakże na po-
czątku IV wieku n.e. miejsce to z nieznanych przyczyn zostało 
opuszczone, a następnie całkowicie zapomniane. Ponow-
ne odkrycie tego obiektu nastąpiło w połowie XVIII wieku, 
a w wieku XIX na jego terenie wznowiono wydobycie tufu9.

Do najsłynniejszych budowli wzniesionych w okresie re-
publiki rzymskiej, a więc w czasie najbardziej intensywnej 
eksploatacji Grotta Oscura, należą: Świątynia A i C na Largo 
di Torre Argentina, bazylika Emilia, świątynia Apolina Sozja-
nusa oraz Mur Serwiusza. Mur oporowy jest jedną z najważ-
niejszych budowli republikańskiego Rzymu (ryc. 2). Fortyfi-
kacja ta powstała po roku 378 p.n.e., kiedy to postanowiono 
otoczyć Wieczne Miasto w celach ochrony przed kolejnymi 
próbami złupienia ze strony między innymi Galów. Do tego 
przedsięwzięcia wykorzystano bloki tufu o wymiarach od 
0,75 m do 2,1 m, szerokości 0,45–0,66 m oraz wysokości 

8 Ziółkowski 2004: 124–125.
9 Volpe 2014: 66.

około 0,60 m. Wzniesiona fortyfikacja miała 11 km długości 
i otaczała obszar o wielkości 426 hektarów10. Oprócz wymie-
nionych budowli wzniesiono również kilka pomniejszych bu-
dynków zlokalizowanych na Kapitolu i Palatynie.

Bloki tufu z kamieniołomu Grotta Oscura zostały wyko-
rzystane również jako budulec do wzniesienia świątyń znaj-
dujących się na Largo di Torre Argentina. Jedną z nich jest 
Świątynia C – najstarsza spośród czterech budowli sakral-
nych (ryc. 3). Poświęcona była prawdopodobnie bogini Fe-
ronii i pochodziła z przełomu IV i III wieku p.n.e.11 Kolejnym 
budynkiem jest Świątynia A – przypuszczalnie została zbudo-
wana w III wieku p.n.e. 12 (ryc. 4). 

Trzecia świątynia zastała wzniesiona przy Teatrze Marcellu-
sa niedaleko Forum Boarium – świątynia Apollina Sozjanusa, 
która datowana jest na połowę V wieku p.n.e. (ryc. 5). 

Ostatnią spośród czterech bazylik jest Fulvia-Aemilia – zlo-
kalizowana w północno-wschodniej części Forum Romanum. 
Pierwsza faza jej budowy datowana jest na przełom III i II wie-
ku p.n.e., zaś jej rozbudowa przypada na rok 179 p.n.e. (przy-
pisywana jest cenzorowi Markusowi Fulwiuszowi Nobiliorowi). 
Przez kolejne lata bazyliką opiekował się ród Emiliuszy (Aemi-
lii). Kolejna rozbudowa miała miejsce w roku 55 p.n.e. i przypi-
sywana jest fundacji Lucjusza Emiliusza Lepidusa Paullusa.

Materiał pozyskiwany z kamieniołomu Grotta Oscura 
przez wiele wieków był budulcem wykorzystywanym do 
wznoszenia różnorodnych konstrukcji. Wysoka wartość bu-
dowlana tego gatunku tufu związana była z łatwością, jaką 
można było poddać go obróbce, także ze względu na jego 
odporności na zmienne warunki meteorologiczne.

METODY EKSPLORACJI MATERIAŁU I JEGO 
TRANSPORT DO MIASTA

Ważnymi kwestiami związanymi z kamieniołomem Grotta 
Oscura są metody wydobywania surowca oraz transport 

10 Fields 2008: 10. Por. także: Fabbri 2008: 83–112.
11 Bogini pochodzenia italskiego, opiekunka lasów, upraw (szczególnie psze-

nicy) oraz bogini płodności; Warde-Fowler 1908: 252–254.
12 Mancioli 1995: 85–88.

Ryc. 1.  Mapa geologiczna obszaru wokół Rzymu z naniesionymi lokali-
zacjami kamieniołomów oraz morfologią terenu (za: Lancaster 
2005: 19)

Fig. 1.  Geological map of the area around Rome with the location of 
the quarries and the morphology of the area (after: Lancaster 
2005: 19)

Ryc. 2.  Rzym. Fragment muru Serwiusza przy Roma Termini (fot. 
P. Szkiłądź)

Fig. 2.  Rome. Fragment of the Servius wall at Roma Termini (photo by 
P. Szkiłądź)
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Ryc. 3. Rzym. Świątynia C na Largo di Torre Argentina (fot. P. Szkiłądź) 
Fig. 3. Rome. Temple C on the Largo di Torre Argentina (photo by P. Szkiłądź)

Ryc. 4. Rzym. Świątynia A na Largo di Torre Argentina (fot. P. Szkiłądź)
Fig. 4. Rome. Temple A on the Largo di Torre Argentina (photo by P. Szkiłądź)
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tufu do miejsca jego obróbki, a także jego dalsze wykorzysta-
nie w budownictwie na terenie miasta Rzym. Należy podkre-
ślić, że wokół samego miasta znajdowało się wiele kamienio-
łomów użytkowanych w tym samym czasie. Jednakże były 
również inne miejsca, z których pozyskiwano budulec.

Warto także wspomnieć o kamieniołomach oraz kopal-
niach pozzolany13, które zlokalizowane były w samym mieście. 
Ich powstawanie i funkcjonowanie związane było z budową 
konkretnej inwestycji. Następnie obiekty te były przerabiane 
na kryptoportyki, cysterny, miejsca kultu, nimfea14. 

Jednym z tych kamieniołomów jest Tor Fiscale, położony 
pomiędzy dawnymi rzymskimi drogami Via Appia oraz Via 
Latina15. Jest to miejsce obecnie stanowiące część parku ar-
cheologicznego Appia Antica. Eksploatacja surowca w tym 
miejscu trwała na przełomie III i II wieku p.n.e. Wydobycie 
materiału odbywało się związane było z drążeniem podziem-
nych korytarzy i komór16.

Metody eksploracji tufu wulkanicznego w rejonie Rzymu 
można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich był prakty-

13 Kopalnie pozzolany znajdowały się głównie na głębokości ok. 4–15 m. 
Składały się z głównej galerii, od której odchodziły pod kątem prostym 
boczne korytarze, które z kolei łączyły się na planie kwadratu o boku 6 m 
(po środku znajdował się „filar” z tufu). Kopalnie te zakładano głównie 
w katakumbach, np. Pryscylli na Via Salaria oraz pod bazyliką św. Seba-
stiana; Jastrzębowska 2014: 21–22.

14 Ozdobne pomieszczenie lub pomieszczenia z dekoracyjnymi fontannami, 
basenami, niszami, zazwyczaj mieszczące się pod ziemią lub częściowo 
wystające ponad jej powierzchnie; Jastrzębowska 2014: 51–62.

15 Jastrzębowska 2014: 9–11.
16 La Torre del Fiscale, Internet: http://www.torredelfiscale.it/index.php?op-

Ryc. 6.  Rzym. Mur oporowy na wschodnim stoku Kapitolu (fot. 
P. Szkiłądź)

Fig. 6.  Rome. A retaining wall on the eastern slope of the Capitol 
(photo by P. Szkiłądź) 

Ryc. 5. Rzym. Fundament Świątyni Apollina Sozianusa (fot. P. Szkiłądź)
Fig. 5.  Rome. The foundation of the Temple of Apollo Sosianus (photo by P. Szkiłądź)
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kowany w różnych epokach i miejscach, bez względu na ro-
dzaj surowca. Mowa jest o metodzie odkrywkowej, w której 
wydobycie następuje poprzez drążenie w zboczu wzgórza 
lub poprzez eksploatację kolejnych warstw w celu dotarcia 
do pokładów surowca. Kamieniołomy, w których zastosowa-
no tę metodę, zachowały się na przedmieściach współcze-
snego Rzymu, wzdłuż Via Tiberina. 

Drugą metodą wydobycia tufu, zastosowaną w rzymskich 
kamieniołomach, jest praca pod powierzchnią ziemi. Była ona 
głównie stosowana w kopalniach głębinowych, gdzie wyku-
wano pionowy szyb lub poziomą galerię i odchodzące od nich 
korytarze. Stosowano ją np. w Tor Fiscale – wyrobisku uloko-
wanym w granicach miasta. Jednakże w tym przypadku kory-
tarze występują tuż pod powierzchnią. Wówczas wejście do 
nich znajdowało się na zboczach wzgórza. To właśnie druga 
metoda wydobywania surowca stosowana była podczas prac 
górniczych na terenie kamieniołomu Grotta Oscura. Drąże-
nie wyrobisk zaczęto od skalnej ściany i kierowano poziomo 
w głąb wzgórza. Takie prace przyczyniły się do powstania ko-
rytarzy oraz galerii, które są widoczne również współcześnie.

Najstarsze badania archeologiczno-architektoniczne ka-
mieniołomu przeprowadzone zostały na początku lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku. Kierował nimi Thomas Ashby, 
który na podstawie swoich prac stworzył pierwszy całego 
kompleksu (ryc. 7). Prace te pozwoliły na zobrazowanie zło-
żonej struktury pomieszczeń. Można je podzielić na dwa 
typy: komory i korytarze. Komory miały plan kwadratu lub 
prostokąta, ze względu na wydobywanie z tych miejsc całych 
bloków tufu (ryc. 8). Ich sklepienie utrzymywało się na spe-
cjalnie do tego celu przygotowanych kolumnach17. Działania 
inwentaryzacyjne Ashby’ego umożliwiły poznanie wymiarów 
niektórych komór: szerokość ich wahała się od 6 do 7 me-
trów, natomiast wysokość wynosiła około 2,5 metra18 (ryc. 9). 

Ściany kamieniołomu noszą ślady sposobu pozyskiwania 
bloków tufu. Praca ta polegała na wbijaniu drewnianych 
klinów, które doprowadzały do powstania pęknięć w skale 
i umożliwiały oderwanie całych bloków. Następnie w miej-
scach, gdzie wcześniej znajdowały się kliny, umieszczano 
lampki oliwne oraz pochodnie, w celu oświetlenia miejsc 
dalszych prac19. Pomiędzy komorami a wejściem znajdowały 
się korytarze służące do transportu bloków z obszaru wydo-
bycia do miejsca magazynowego. Przy wejściu do kopalni 
znajdowały się dwie duże komory, w których gromadzono, 
wstępnie obrabiano i przygotowywano do spławu bloki tufu.

W kamieniołomie Grotta Oscura widoczne są ślady stoso-
wania dwóch metod pozyskiwania surowca. Prace metodą 
głębinową miały miejsce pod powierzchnią ziemi – drążenie 
komór i korytarzy. Ponadto prowadzono również odkrywki, 
podczas których wycinano bloki ze ścian za pomocą drew-
nianych klinów. Pomimo zastosowania, przez cały okres użyt-
kowania kamieniołomu, dwóch różnych metod pozyskiwania 
materiału budowlanego, można zauważyć, że rozplanowanie 
całego założenia cechuje się prostotą i praktycznością. 

tion=com_content&view=article&id=55&Itemid=48 (wgląd: 18.02.2018).
17 Ashby 1924: 15; Carbonara i Messineo 1994: 17; Sisani 2004: 15–20.
18 Ashby 1924: 15.
19 Ashby 1924: 15.

Ryc. 7. Plan kamieniołomu Grotta Oscura (za: Ashby 1924)
Fig. 7.  Plan of the Grotta Oscura quarry (after: Ashby 1924)

Ryc. 8.  Zdjęcie jednej z nie zniszczonych komór kamieniołomu Grotta 
Oscura (za: Ashby 1924)

Fig. 8.  A photograph of one of the un-destroyed chambers of the 
Grotta Oscura quarry (after Ashby 1924)

Ryc. 9.  Zdjęcie komory z uszkodzonym stropem, kamieniołom Grotta 
Oscura (za: Ashby 1924)

Fig. 9.  A photograph of the chamber with damaged ceiling, Grotta 
Oscura quarry (after: Ashby 1924)
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Dzięki bliskiemu sąsiedztwu Tybru możliwy był spław 
barek z blokami tufu z portu wybudowanego w pobliżu ka-
mieniołomu Grotta Oscura20. Był to bardzo szybki i wygodny, 
a zarazem tani transport, gdyż odległość pomiędzy portem 
a centrum miasta wynosił około 20 kilometrów21. Do chwili 
obecnej nie udało się ustalić dokładnej lokalizacji portu, nie-
gdyś ściśle związanego z funkcjonowaniem kamieniołomu. 
Możliwe, że zastosowanie prospekcji powierzchniowej oraz 
metod geofizycznych doprowadzi do ustalenia, gdzie miał 
miejsce załadunek tufu i początek spławu22.

WSPÓŁCZESNOŚĆ A OCHRONA 
KAMIENIOŁOMU GROTTA OSCURA

Przechodząc do kwestii związanych z obecnym stanem ka-
mieniołomu stanowiącego przedmiot niniejszego artykułu, 
należy przede wszystkim spróbować odpowiedzieć na pytanie 
czy omawiany obszar powinien nosić miano zabytku, a co za 
tym idzie czy powinien zostać objęty ochroną i odpowiednimi 
pracami konserwatorskimi? Ze względu na zaprezentowane 
wartości naukowe i historyczne, odpowiedź wydaje się oczy-
wista. Jednakże w kontekście możliwości utrzymania obiektu 
w dobrym stanie i rozpromowania go wśród turystów, tak 
przecież licznie odwiedzających co roku włoskie miasta, na-
leży rozważyć czy lokalna społeczność również postrzega to 
miejsce w ten sposób. Jest to o tyle istotne, że od miejscowej 
ludności zależy poziom zadbania otoczenia kamieniołomu, 
jak i jego samego, również w kontekście ochrony przed wan-
dalami. W tym miejscu należy także rozważyć stosunek władz 
państwowych, a przede wszystkim przedstawicieli admini-
stracji odpowiedzialnej za podejmowanie działań, których 
celem jest opieka nad zabytkami. Z naukowego punktu wi-
dzenia równie ważne jest przeanalizowanie obecnego stanu 
wiedzy na temat tego miejsca. Do podjęcia dalszych rozwa-
żań niezbędne jest poznanie współczesnego położenia oma-
wianego obiektu wraz z jego zagospodarowaniem.

Do bramy odgradzającej teren kamieniołomu Grotta Oscu-
ra prowadzi gruntowa droga – Via di Grotta Oscura. Dawniej 
obszar ten stanowił część przynależną do klubu golfowego. 
Jedynym niemym świadkiem działalności klubu są ruiny bu-
dynków, które starano się wykonać tak, aby w jak najwięk-
szym stopniu wyglądały na „zlewające się” ze ścianami ka-
mieniołomu. Ruiny tych budynków negatywnie wpływają na 
wygląd zabytku, a w niektórych miejscach niemalże całkowi-
cie go zasłaniają. Wejście do samego kamieniołomu również 
zostało zmienione – zmniejszono je, zamurowując częściowo 
i wstawiając w nie dwuskrzydłowe metalowe drzwi.

Obecnie teren ten znajduje się pod jurysdykcją wojskową, 
przez co dostęp do kopalni jest bardzo utrudniony i wymaga 
posiadania odpowiedniej przepustki. Uniemożliwia to nie 

20 Port, do którego sprowadzano bloki tufu, mieścił się najprawdopodob-
niej przy Forum Boarium. W roku 1890 niedaleko Tor di Nona podczas 
budowy przeprawy na drugą stronę Tybru odkryto fundamenty pomostu 
wykonanego z bloków tufu. Najprawdopodobniej pomost ten służył do 
cumowania barek; Volpe 2014: 67–68.

21 Carbonara i Messineo 1994: 17.
22 Lancaster 2005: 18–19.

tylko zwiedzanie obiektu, ale przede wszystkim prowadze-
nie prac badawczych. Ponadto jest to teren gęsto porośnięty 
drzewami i wysokimi krzewami. Roślinność, która znajduje 
się na powierzchni kamieniołomu, potęguje erozję jego stro-
pu. Brak odpowiedniego zabezpieczenia i niepodejmowanie 
prób zatrzymania procesów degradacyjnych prowadzi do 
odrywania się fragmentów skał ze stropu23. 

Niestety, osoby zainteresowane kamieniołomem mogą 
jedynie zbliżyć się do granicy posesji i zapoznać się z tablicą 
informacyjną, która znajduje się przy bramie wjazdowej. War-
to nadmienić, że większość rzymskich przewodników24 nie 
wspomina o kamieniołomie i jego roli w rozwoju budownictwa 
w Rzymie w okresie republiki25. Powoduje to oczywiście nie-
wielkie zainteresowanie przyjezdnych dziedzictwem techniki 
starożytnego Rzymu i nie prowadzi do rozwoju turystyki kul-
turowej, która mogłaby doprowadzić do przywrócenia świet-
ności tego miejsca.

Równie ograniczone są możliwości rozwoju wiedzy na temat 
tego obiektu, z przyczyn które zostały już wymienione. Stano-
wi to również przyczynę ubogiego stanu wiedzy o tym miejscu. 
Główne opracowanie nadal stanowi inwentaryzacja przeprowa-
dzona przez Ashby’ego w 1924 roku. Jest to główne źródło wie-
dzy archeologicznej o Grotta Oscura, zamieszczone w specja-
listycznych publikacjach dotyczących archeologii budownictwa 
rzymskiego oraz zagadnień związanych z geologią omawianego 
obszaru26. Należy podkreślić, że brak informacji o kamienioło-
mie dotyczy również archiwum urzędu konserwatorskiego – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici, Architettoni-
ci e Storico Artistici Roma27. W dziale związanym z zabytkami 
pochodzącymi z okresu funkcjonowania kamieniołomu nie ma 
żadnych materiałów związanych z historią i funkcjonowaniem 
obiektu (brak jest nawet opracowania Ashby’ego). Konsekwen-
cją braku wiedzy o tym miejscu wydobywania tufu jest także 
brak jakiejkolwiek informacji turystycznej o Grotta Oscura na 
stronie turystycznego portalu Roma Sito Turistico Ufficiale28. 
Powoduje to dalsze pomijanie tego obiektu nie tylko przez tu-
rystów, ale również przez służby konserwatorskie, których obo-
wiązkiem jest ochrona miejsc zabytkowych. 

ZAKOŃCZENIE 

Kamieniołom Grotta Oscura jest ciekawym przykładem 
zabytku przemysłu dawnego górnictwa, który we współcze-

23 Autorzy artykułu osobiście udali się do omawianego zabytku, lecz wejście 
do kopalni zagradzała brama z napisem „Zona Militare” (obszar wojsko-
wy). W budynku, który mieści się przy via Grotta Oscura, dowiedzieli się, 
że aby wejść na teren kamieniołomu potrzebna jest przepustka wojsko-
wa. Więcej informacji uzyskali dzięki opisowi wyprawy miłośników wę-
drówek po nieznanych zabytkach starożytnego Rzymu, zob. Luigi Plos: 
ambiente, natura, efficienza, energetica, Internet: http://www.luigiplos.
it/le-cave-di-grotta-oscura (wgląd 05.05.2018). 

24 Por. La Regina 2007.
25 Por. Guida D’Italia, Internet: http://www.guidaditalia.com/ (wgląd 18.02. 

2018).
26 Por. Schatzmann 2015: 210–222. 
27 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici, Architettonici e Storico 

Artistici Roma, Internet: http://www.sbap-roma.beniculturali.it/ (wgląd 
05.05.2018).

28 Roma Sito Turistico Ufficiale, Internet: turismoroma.it (wgląd 20.05.2018).
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sności niemalże nie funkcjonuje jako obiekt wart uwagi i za-
chowania. Miejsce to jest interesujące pod względem nauko-
wym jako przykład kamieniołomu, w którym wydobywano 
tuf różnymi technikami i w dość długiej perspektywie czaso-
wej. Obecnie teren ten nie jest dostępny ani dla osób zain-
teresowanych zwiedzeniem obiektu, ani dla badaczy, którzy 
mogliby na nowo odkryć i zinwentaryzować pozostałości po 
miejscu dawnej eksploatacji tufu. 

Problematyka alienacji obiektu jest złożona, niemniej sy-
tuacja ta wpływa destrukcyjnie na stan jego zachowania. Ze 
względu na postępująca erozję coraz gorzej zachowanych ko-
rytarzy i komór, kamieniołom wymaga zainteresowania służb 
konserwatorskich oraz przeprowadzenia szczegółowych ba-
dań archeologicznych29. Brak nowych badań zuboża stan 
wiedzy o dawnym górnictwie tego rejonu. Ponadto przy za-
stosowaniu najnowszych metod nieinwazyjnych możliwe by-
łoby podjęcie próby odkrycia portu, z którego spławiano blo-
ki tufu do Rzymu. Badania geofizyczne umożliwiłyby również 
wzbogacenie i doprecyzowanie istniejących już materiałów 
archeologiczno-architektonicznych, a prospekcja terenowa 
mogłaby przyczynić się do nowych odkryć. Przeprowadzenie 
nowych prac inwentaryzacyjnych wzbogaciłoby niewątpliwie 
archiwa konserwatorskie i umożliwiło weryfikację informa-
cji pozyskanych w latach dwudziestych XX wieku. Obecnie 
popularnym źródłem wiedzy (choć bardzo szczątkowej) na 
temat kamieniołomu są strony speleologiczne30. Natomiast 
jedynym przewodnikiem, w którym opisano kamieniołom 
jest przewodnik archeologiczny (informacja na temat Grotta 
Oscura zajmuje zaledwie stronę)31. 

29 Por. Carbonara i Messineo 1994: 17; Del Lungo 1996: 257; Ashby 1924: 15; 
Sisani 2004: 20.

30 Luigi Plos. Internet: http://www.luigiplos.it/le-cave-di-grotta-oscura (wgląd 
05.05.2018). 

31 Carbonara i Messineo 1994.

Ze względu na postępującą degradację obiektu nale-
żałoby zwrócić na niego uwagę przede wszystkim służb 
konserwatorskich. Konserwator, przy wsparciu naukowców, 
mógłby zorganizować inwentaryzację stanu zachowania, do-
brać odpowiedni sposób dokumentacji. Następnie wyniki 
powinny zostać opublikowane w sposób naukowy i popular-
nonaukowy. 

Kolejnym krokiem istotnym w ocaleniu tego obiektu jest 
zainteresowanie lokalnej społeczności i pasjonatów historii 
rejonu. Dopiero wówczas możliwe staje się podjęcie działań 
mających na celu szerszą popularyzację wiedzy o tym miej-
scu. Zaangażowanie okolicznych mieszkańców i stowarzyszeń 
zajmujących się opieką nad zabytkami mogłoby przyczynić 
się do zebrania funduszy na renowację popadającego w ru-
inę obiektu.

Należałoby rozważyć, czy część tego zabytku jest zdatna do 
zaadaptowania na nowo, np. w formie skansenu. Cześć terenu 
mogłaby zostać odnowiona i przekazana jako w pełni funkcjo-
nujący kamieniołom, co wpłynęłoby na rozwój gospodarczy 
regionu. Jeżeli jednak wznowienie działalności kamieniołomu 
okazałoby się nierentowne, to również stworzenie samego 
skansenu może przyczynić się do rozwoju okolicznych miej-
scowości, a co za tym idzie w przyszłości może pomóc urato-
wać inne, podobne obiekty. 

Wydaje się, że najlepszym obecnie rozwiązaniem było-
by postawienie tablic informacyjnych przy najważniejszych 
budowlach republikańskiego Rzymu, do których wzniesie-
nia wykorzystano materiał pochodzący z Grotta Oscura oraz 
umieszczenie informacji lub odnośnikach do nich na stronach 
internetowych poświęconym, zabytkom Rzymu oraz turystyce. 

Kamieniołom Grotta Oscura jest obiektem interesującym 
i wartym zachowania, jednakże w obecnym stanie jest on 
skazany na całkowite zniszczenie. 
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Former quarries are one of the least researched, and thus 
the least protected elements of historical heritage. A good 
example of this is the Grotta Oscura quarry, located in the 
vicinity of cities: Capena, Monterotondo and Mentana, in 
Lazio, not far from Rome. The purpose of this article is to 
present the basic issues related to the functioning of the 
quarry, starting from description of geological substrate to its 
formation throughout history. The authors present the terri-
torial range of the site and the mining history in this area. An 

important issue is the description of ancient methods of tuff 
extraction, as well as the ways of transporting the dredged 
material to Rome. The most important element of the article 
is to present the state of preservation of the contemporary 
remains of the Grotta Oscura quarry. Access to information 
about the object and ways of popularizing it among tourists 
visiting the Eternal City were also discussed.

Translated by Piotr Szkiłądź
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