Odkrywanie Colchester z czasów rzymskich
Ten krótki przewodnik wprowadzi Cię do widzialnych pozostałości rzymskiego Colchester

Miasto Colchester w północno-wschodniej części hrabstwa Essex ma długą i skomplikowaną prehistorię i
historię. Camulodunum stanowiło centrum dla plemienia Catuvellauni w Wielkiej Brytanii w epoce żelaza.
W tym właśnie miejscu inwazja rzymska z 43 r. n. e., pod dowodzeniem cesarza Klaudiusa, doprowadziła do
powstania nowej prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Dwudziesty legion rzymskiej armii stacjonował na
wzgórzu do roku 48-49, żeby kontrolować centrum stolicy Catuvellauni. Następnie na miejscu garnizonu
powstała kolonia, gdzie osiedlali się weterani wojenni, a wprowadzony model miejski mógł promować
rzymski styl życia w nowej prowincji. Nowe miasto rzymskie Camulodunum nazwano Colonia Victricensis.

Światynia Klaudiusza [1]
Świątynia Klaudiusza jest największą znaną klasyczną świątynią w Wielkiej Brytanii. Stanowiła ona w
późniejszym okresie podstawę pod zamek normański, a obecnie pełni rolę muzeum miejskiego. Przy
budowie ścian zamku wykorzystano kamień ze świątyni jak i innych budynków rzymskich, przy czym
głównym budulcem była cegła rzymska. Fundamenty świątyni (tak jak inne informacje) można zobaczyć w
Muzeum Zamkowym.
Poniżej Muzeum Zamkowego, w Parku Zamkowym znajdują się pozostałości dwóch rzymskich obiektów. Na
prawo od placu zabaw, poniżej żelaznej kraty można ujrzeć rzymską studzienkę ściekową [2], której
zadaniem było odprowadzanie nadmiaru wody i ścieków z miasta pod Bramą Duncana. Tuż za sceną, Sir

Mortimer Wheeler odkrył, w roku 1920, dwa rzymskie domy [3]. Część ścian jednego z wspomnianych
domów, pochodząca z 2 wieku naszej ery, została zaznaczona. Znajduje się tu panel informacyjny.

Teatr rzymski [4]
Teatr rzymski, który częściowo został odkryty już w roku 1982 przez Colchester Archaeological Trust,
pierwotnie mógł pomieścić 3,000 ludzi. Niewielki odcinek fundamentów zewnętrznej ściany w kształcie
litery D zachował się do czasów współczesnych i można go zobaczyć z ul. Maidenburgh. Jego kontynuację
zaznaczono kolorową cegłą wzdłuż ulicy. Dalej znajduje się kaplica na St Helen’s Lane. Jej dolne warstwy
stanowiły prawdopodobnie tylnią część ściany teatru i mogły być użyte ponownie do budowy
chrześcijańskiego kościoła w czasach rzymskich.

Rzymski mur miejski
Kamienno-ceglany mur o długości 2,800 metrów, został zbudowany ok. 65-80 r. n. e. w celu ochrony miasta
po buncie Budyki w roku 60-61. Jego fundamenty były głębokie na 1,2 m., a sam mur był wysoki
przynajmniej na 6 m. i szeroki na 2,4 m. Konstrukcja miała nie mniej niż sześć bram i od 12 do 24
prostokątnych wież wbudowanych w mur od środka. Od zewnętrznej strony wykopano rów, który miał
utrudnić ataki wroga. W późniejszym okresie wykorzystano ziemię i śmieci do konstrukcji wewnętrznego
wału wzmacniającego mur od strony miasta. Wewnątrz Bramy Balkerne (tuż za Teatrem Merkurego) można
zobaczyć dobrze zachowany odcinek wału tuż za murem miejskim.
Czytelne odcinki muru znajdują się [5] poniżej Parku Zamkowego na zachód od Bramy Duncana [6] a
także u dołu North Hill, aż poza Bramę Balkerne [7]. Inną część można śledzić wzdłuż ulic Vineyard i
Priory (gdzie warto zwrócić uwagę na dwie okrągłe wieże, dodane do muru rzymskiego w 1382 i 1421 r.). Po
przecięciu East Hill mur prowadzi z powrotem aż do Bramy Duncana.

Istniejące bramy miejskie
Brama Balkerne [7] pierwotnie była monumentalnym łukiem, na zachód od wejścia do twierdzy legionowej,
formującym główne wejście do rzymskiej kolonii. Dwa wejścia w łuku stały się drogą publiczną z dodatkową
ścieżką dla pieszych i dwoma wieżami strażniczymi ok. 65-80 r. n. e. Tutaj znajduje się panel informacyjny.
Nazwa Bramy Duncana [6] pochodzi od jej odkrywcy i badacza z r. 1853 – dr P. M. Duncana. Choć brama
jest wąska, wystarczała szerokością dla jednego wozu i posiadała wieżę strażniczą wybudowaną ponad nią.
Tutaj znajduje się panel informacyjny.

Kościół rzymski
Podczas wykopalisk w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., Colchester Archaeological Trust
prowadził prace przed budynkiem posterunku policji. Badania ujawniły istnienie dużego cmentarza z IV w. i
pozostałości kościoła chrześcijańskiego, zbudowanego ok. 330 r. n. e. W tym samym czasie dobudowana
została do kościoła absyda, natomiast trochę później nowe nawy. Ruiny kościoła udostępniono
zwiedzającym. Tutaj znajduje się panel informacyjny.
Więcej informacji na temat Colchester z czasów rzymskich można znaleźć w książce pt. City of Victory: the
story of Colchester’s first Roman Town, której autorem jest Philip Crummy. Pierwsza publikacja została wydana
w 1997 roku przez Colchester Archaeological Trust natomiast kolejny nakład ukazał się w roku 2002
www.thecolchesterarchaeologist.co.uk . Polecane strony internetowe to www.colchestermuseums.org.uk i
www.visitcolchester.com. Autorami powyższej broszury są Mike Corbishley i Philip Crummy, wydawcą zaś
przyjaciele Colchester Archaeological Trust www.thecolchesterarchaeologist.co.uk. Tłumaczenie: Malwina
Sicińska

