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WSTÊP

S¹ wœród nas i z nami. Poetki, pisarki, autorki dramatów, pamiêtnikarki, znane felietonistki... Laureatki Nobla... Czy¿ jest do pomyœlenia
historia polskiej literatury bez Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Kazimiery I³³akowiczównej, Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej,
Marii D¹browskiej, Wis³awy Szymborskiej? Literatury œwiatowej bez
Madame de Stael, George Sand, Simone de Beauvoir, Anny Achmatowej, Selmy Lagerlöf, Virginii Woolf, Anny Frank, czy choæby Agaty
Christie i Oriany Fallaci? A przecie¿ pisarstwo kobiet, jako najwy¿sza
forma ich wspó³udzia³u w tworzeniu duchowego dorobku ludzkoœci,
jest spraw¹ doœæ m³od¹. W Polsce postacie pisz¹cych kobiet pojawiaj¹ siê dopiero w XVII w. (Anna Maria Marchocka, Anna Stanis³awska, El¿bieta Dru¿backa)1. Gdzie indziej, w Italii, Francji, Niemczech,
Anglii i niektórych innych krajach, wczeœniej, ju¿ w œredniowieczu,
a na szersz¹ skalê w okresie odrodzenia. Cofaj¹c siê jeszcze bardziej
w czasie, mo¿na dojœæ do g³êbokiej staro¿ytnoœci i odnajdywaæ w niej
œlady twórczoœci poetyckiej wielkiej Safony z Lesbos i innych poetek
greckich, choæ z ich twórczoœci¹, jak zobaczymy, czas obszed³ siê nie³askawie. Rozszerzaj¹c pole widzenia na inne, pozaeuropejskie krêgi
kulturowe, natrafimy przede wszystkim wspania³¹, nie maj¹c¹ w tych
czasach odpowiedników gdzie indziej, ró¿norodn¹ twórczoœæ kobiec¹
w Japonii prze³omu I i II tysi¹clecia ery chrzeœcijañskiej.
1

Zob. po¿yteczne kompendium: Gra¿yna Borkowska, Ma³gorzata Czermiñska, Urszula
Phillips, Pisarki polskie od œredniowiecza do wspó³czesnoœci. Przewodnik, Gdañsk 2000;
a tak¿e, je¿eli chodzi o pocz¹tki twórczoœci kobiet w Polsce: Pisarki polskie epok dawnych,
red. Krystyna Stasiewicz, Olsztyn 1998. Ze wzglêdu na tematykê ksi¹¿ki przyj¹³em zasadê
podawania pe³nych imion autorek, redaktorek i wydawczyñ wymienianych w przypisach
i bibliografiach.
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Celem niniejszej ksi¹¿ki jest przypomnienie kobiecej obecnoœci we
wczesnych okresach dziejów literatury. Obecnoœæ ta przejawia³a siê
w ró¿nych formach. Nie wszystkie bêd¹ nas jednak interesowaæ bezpoœrednio, choæ niekiedy i do nich trzeba bêdzie nawi¹zywaæ. Nie
jest przedmiotem tej ksi¹¿ki na przyk³ad problematyka kobieca w literaturze pisanej przez mê¿czyzn czy jej kobieca inspiracja. Nie jest tak¿e, choæ w tym przypadku wspólne pole zainteresowania zaznacza siê
znacznie wyraŸniej, sprawcza w sensie inspiratorskim, organizacyjnym
czy wrêcz materialnym rola kobiet mecenasek, której zawdziêczamy
tyle arcydzie³ mêskiej literatury œwiatowej. Poza zakresem rozwa¿añ
pozostawiamy artystyczn¹ twórczoœæ kobiet: malarstwo, rzeŸbê, iluminatorstwo kodeksowe, rzemios³o artystyczne2, chyba ¿e (jak zw³aszcza
w przypadku wspomnianego iluminatorstwa) wi¹za³a siê z piœmiennictwem. Nie mamy ambicji pe³nego ogarniêcia szerokiego i godnego
uwagi pola badawczego: wk³adu niewiast do skarbca ludzkiej wiedzy
i nauki, chyba ¿e wk³ad ten (np. w dziedzinie filozofii czy medycyny)
wyrazi³ siê dzie³ami przez nie napisanymi (lub nie bez podstaw im przypisywanymi)3. Ograniczamy siê do s³owa pisanego, czyli literatury.
Literatury przede wszystkim europejskiej, ale z uwzglêdnieniem,
na ile tylko to jest mo¿liwe, tak¿e innych krêgów cywilizacyjnych. Pojêcie „literatura” traktowaæ bêdziemy w sensie jak najszerszym, odpowiadaj¹cym w³aœciwie pojêciu piœmiennictwo. Oznacza to, ¿e nie poprzestaniemy na tzw. literaturze wysokiej, o du¿ej randze artystycznej
czy ideowej, lecz bêdziemy siê starali uwzglêdniaæ tak¿e ni¿sze rejestry kobiecej twórczoœci, zw³aszcza w okresach, które je¿eli chodzi o literaturê wysok¹ by³y ma³o urodzajne. Chodzi zatem o wszelkie wyra¿aj¹ce siê w piœmie formy niewieœciej wypowiedzi, które zachowa³y
bardziej lub mniej wyraŸne piêtno osobowoœci autorek. Poemat, opowiadanie, traktat, utwór hagiograficzny (¿ywot, opis cudów), kronika,
pamiêtnik, list(y), relacja z nadprzyrodzonego objawienia, przek³ad
lub parafraza wczeœniejszego utworu to tylko przyk³adowe gatunki literackie, z jakimi bêdziemy mieæ do czynienia.
2
Zob.: K. Petersen, J. J. Wilson, Women artists: recognition and reappraisal from the early
middle ages to the twentieth century, New York 1976; Dictionary of women artists: an international dictionary of women artists born before 1900, pod red. Ch. Petteys et al., Boston 1985;
La femme et l’art au moyen âge, red. W. Lenschen, Th. Breymann, Lausanne 1984.
3
Zob. Marilyn Ogilvie, Women in science: antiquity through the nineteenth century. A biographical dictionary with annotated bibliography, Cambridge Ma. 1986.
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Problemów zwi¹zanych z dawn¹ literatur¹ w ogóle, a piœmiennictwem stworzonym kobiec¹ rêk¹ w szczególnoœci, jest mnóstwo i daleko nie o wszystkich bêdzie mowa w niniejszym wstêpie. Wœród nich
jednym z powa¿niejszych s¹ trudnoœci identyfikacyjne. Bardzo wiele
utworów i dzie³ dawnych czasów przetrwa³o anonimowo, to znaczy,
¿e nie wiemy, kto by³ ich autorem. Je¿eli nie ma ¿adnych innych danych pozwalaj¹cych na przypisanie ich kobietom (np. póŸniejszej tradycji albo œwiadectw zewnêtrznych innych autorów wspó³czesnych
lub póŸniejszych), pozostaje jedynie ¿mudna i nie zawsze rokuj¹ca pozytywne rozstrzygniêcia krytyka wewnêtrzna, to znaczy szukanie w samym utworze danych, które wskazuj¹, lub przynajmniej mog¹ wskazywaæ, na autorstwo konkretnej osoby lub chocia¿ na to, ¿e osob¹ t¹ by³a
(mog³a byæ) kobieta. Trudno siê dziwiæ, ¿e wnioski wyci¹gane na tej
podstawie a¿ nadto czêsto musz¹ mieæ charakter hipotetyczny. Przyk³adowo, i ¿eby siê uciec do przyk³adów bardziej znanych i znacz¹cych,
bo zaczerpniêtych ze Starego Testamentu, mo¿na by w tym kontekœcie wymieniæ tzw. Pieœñ (Hymn) Debory (i Baraka) z Ksiêgi Sêdziów
(rozdz. 5) oraz partie kobiece s³ynnej Pieœni nad Pieœniami, bêd¹cej
wspania³ym zbiorem poezji mi³osnej, przez tradycjê chrzeœcijañsk¹
interpretowanej w sensie alegorycznym. Z innych problemów wspomnê tylko o koniecznoœci rozró¿nienia pomiêdzy utworami napisanymi na pewno lub prawdopodobnie przez same kobiety, a takimi,
które, napisane zapewne przez mê¿czyzn, jedynie sprawiaj¹ wra¿enie
kobiecego autorstwa. W ró¿nych epokach konwencje spo³eczne i literackie sprzyja³y takiemu kamufla¿owi.
O tym wszystkim i wielu innych problemach badawczych bêdzie
mowa (czasem niejednokrotnie) w odpowiednich partiach ksi¹¿ki,
któr¹ przedk³adamy czytelnikowi. Problemem przewodnim, przewijaj¹cym siê w³aœciwie przez wszystkie rozdzia³y, jest problem spo³ecznego i intelektualnego upoœledzenia kobiet w przesz³oœci, które —
choæ nie mo¿na tego bezkrytycznie absolutyzowaæ, jako ¿e w ró¿nych
epokach i ró¿nych œrodowiskach spo³ecznych zjawisko wykazywa³o
ró¿ne natê¿enie i skutki — mia³y na ogó³ œciœle i trudno przekraczalne
okreœlane zadania, na ogó³ bardzo oddalone od wykszta³cenia, nauk
i literatury. Czêsto aktywnoœæ intelektualna i twórczoœæ literacka
kobiet dokonywa³y siê wbrew, na przekór oczekiwaniom dominuj¹cej mêskiej czêœci spo³eczeñstwa i musia³y, je¿eli ju¿ siê ujawni³y,
szukaæ usprawiedliwienia za przekraczanie spo³ecznie akceptowa9
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nych ram4. Œwiadome ich zanegowanie poprzez wykazywanie zasadniczej równorzêdnoœci intelektualnej kobiet i mê¿czyzn wyst¹pi³o dopiero w póŸnym œredniowieczu (u Krystyny de Pizan), a pe³niejszy wyraz, tak¿e ze strony ci¹gle co prawda nielicznych mê¿czyzn, znalaz³o
dopiero w epoce odrodzenia5.
Pierwotnym zamierzeniem by³o przedstawienie twórczoœci kobiecej, jak wspomnia³em przede wszystkim w obrêbie naszej œródziemnomorskiej grecko–rzymskiej chrzeœcijañskiej cywilizacji, ale z doœæ
szerokim (choæ zapewne niewyczerpuj¹cym zagadnienia) uwzglêdnieniem innych krêgów cywilizacyjnych, od uchwytnych Ÿród³owo pocz¹tków po prze³om œredniowiecza i czasów nowych. W trakcie studiowania zagadnienia i samego pisania rych³o jednak okaza³o siê,
¿e zamiar ten by³ nierealny i znacznie przekroczy³by mo¿liwoœci jednej ksi¹¿ki, a jego realizacja wymaga³aby znacznie d³u¿szego czasu.
Zdecydowa³em przeto ograniczyæ niniejsz¹ ksi¹¿kê do czasów najwczeœniejszych, górn¹ granicê chronologiczn¹ sytuuj¹c (w zasadzie,
poniewa¿ ostatni rozdzia³, co jeszcze wyjaœniê, wykracza poza ni¹) na
prze³omie I i II tysi¹clecia n.e. Ujmuj¹c rzecz najbardziej lapidarnie:
obejmuje ona zatem staro¿ytnoœæ klasyczn¹ (greck¹ i rzymsk¹) oraz
— w przybli¿eniu — wczesne œredniowiecze chrzeœcijañskie.
Urywa siê zatem niejako w przeddzieñ tego, co mo¿e najciekawsze,
mianowicie renesansu XII w., faktycznie rozpoczynaj¹cego siê, jak to
4

Przejawia³o siê to czêsto, zw³aszcza w œredniowieczu, ostentacyjnym manifestowaniem
przez autorki rzekomej (lub rzeczywistej) w³asnej nieudolnoœci i braku zdolnoœci, co jednak, jak wykazuj¹ najnowsze badania, mia³o charakter raczej konwencjonalny (topiczny)
i wystêpowa³o tak¿e, w ró¿nym nasileniu, w twórczoœci mê¿czyzn. Wœród argumentów
usprawiedliwiaj¹cych szczególnie popularne by³y te o charakterze pos³uszeñstwa wobec
nakazu prze³o¿onych, chêci dostarczenia czytelnikowi buduj¹cej lektury, je¿eli zaœ chodzi
o mistyczki, podkreœlano nieraz kategoryczny nakaz boski. Zob. Claudia Spanily, Autorschaft und Geschlechterrolle. Möglichkeiten weiblichen Literatentums im Mittelalter (Tradition Reform Innovation. Studien zur Modernität des Mittelalters, 5), Frankfurt a. M. etc.
2002; SabinaGäbe, Schwaches Weib und starkes Schrei. Schriftstellerisches Selbstverständnis
und Exordialtopik bei lateinischen Autorinnen des frühen Mittelalters, „Archiv für Kulturgeschichte” 85, 2003, 2, s. 437–469. Pe³niejsze zbadanie motywów kobiety z ksiêg¹, tak¿e jako jej autorki, w ikonografii wykaza³o jego znaczne rozpowszechnienie w œredniowieczu,
co zdaje siê wskazywaæ na wiêksz¹ ni¿ mo¿na by s¹dziæ po stanie zachowania popularnoœæ
samego zjawiska i jego akceptacjê. Zob. Katrin Graf, Bildnisse schreibender Frauen im
Mittelalter 9. bis Anfang 13. Jh., Basel 2002.
4
Jeszcze Giovanni Boccaccio w prekursorskim traktacie O s³awnych niewiastach stosunkowo
niewiele uwagi poœwiêci³ poetkom i pisarkom. Zob.: R. Müller, Ein Frauenbuch des frühen Humanismus. Untersuchungen zu Boccaccios. De mulieribus claris (Palingenesia, 40), Stuttgart 1992.
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zwykle bywa z cezurami czasowymi, ju¿ w II po³owie XI w., czyli wielkiego wzlotu ducha œwiata chrzeœcijañskiego, który przyniós³ tak¿e
wzlot twórczoœci kobiet. Doœæ wspomnieæ Heloizê, Mariê z Francji,
Hildegardê z Bingen czy Annê Komnenê. Wkrótce rozpocznie siê,
trwaj¹ca jeszcze w XIII i XIV w., twórczoœæ wielkich i mniej znanych
mistyczek. Na prze³omie XIV i XV w. pojawi siê postaæ Krystyny (Christine) de Pizan, pierwszej autorki profesjonalnej, to znaczy utrzymuj¹cej siê z pisania. Zamierzony tom drugi rozpocznie siê natomiast od
wspomnianej ju¿ twórczoœci poetek i pisarek japoñskich, której niewiele porównywalnego mog³aby przeciwstawiæ wspó³czesna (X/XI w.)
kultura europejska.
Od Safony do Hroswity — precyzuje podtytu³ ksi¹¿ki. Obejmuje
ona 13 rozdzia³ów o bardzo zró¿nicowanej objêtoœci. Rozdzia³ I to
w³aœciwie ca³a odrêbna czêœæ, skoro obejmuje ca³¹ przedchrzeœcijañsk¹ i niechrzeœcijañsk¹ epokê antyczn¹. Zosta³a w nim zaprezentowana ca³a wspania³a galeria poetek greckich i ich rzymskich, na ogó³ ju¿
nie tak wybitnych, nastêpczyñ. Nastêpne rozdzia³y bêd¹ dotyczy³y albo konkretnych twórczyñ, albo pewnych ich grup. Jeszcze w obrêbie
staro¿ytnoœci, ale ju¿ chrzeœcijañskiej, pozostaj¹: mêczennica kartagiñska Perpetua, która sama opisa³a drogê do mêczeñstwa (II), kr¹g
uczonych i pobo¿nych niewiast skupionych wokó³ œw. Hieronima
(III), poetka (centonistka) Proba (IV) oraz p¹tniczka Egeria, która
pozostawi³a znakomite itinerarium z pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej
(V). Postaæ cesarzowej Athenais–Eudocji, która tak¿e ma pewne zas³ugi na polu literatury, stoi, zarówno w sensie chronologicznym, jak
równie¿ ideowym, jakby na pograniczu dwóch epok — staro¿ytnoœci
i œredniowiecza (VI). Nastêpnie punkt ciê¿koœci s³abo zreszt¹ tl¹cej
siê twórczoœci kobiecej przesuwa siê na Zachód. W rozdziale VII bêdzie mowa o królowej frankijskiej, œw. Radegundzie (i jej niezupe³nie
pewnych dokonaniach literackich) i o jej ¿ywocie pióra mniszki Baudoniwii. W rozdziale VIII przedstawimy kr¹g anglosaskich korespondentek aposto³a Germanii œw. Winfryda–Bonifacego, stanowi¹cy swego rodzaju odpowiednik omówionego w rozdziale III krêgu œw. Hieronima. Rozdzia³ IX przedstawia dzie³a hagiograficzne Hugeburgi
z Heidenheimu, dotycz¹ce jej braci Willibalda i Wynnebalda, zarówno oni, jak i sama autorka, nale¿eli do tych Anglosasów, którzy w œlad
za Winfrydem–Bonifacym dzia³ali na kontynencie w celu chrystianizacji ludów germañskich. W ¯ywocie Willibalda znajduje siê znakomi11
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ty opis d³ugotrwa³ej podró¿y braci do Ziemi Œwiêtej. W rozdziale X
raz jeszcze bêdziemy musieli zwróciæ siê ku wschodniej, ci¹gle jeszcze
istniej¹cej, a nawet odradzaj¹cej siê, czêœci dawnego Imperium Romanum, by zapoznaæ siê z postaci¹ mniszki–literatki Kasji. Rozdzia³y XI i XII to dwa silne akcenty: tragiczne losy i dzie³o francuskiej
arystokratki Dhuody z IX w. i stanowi¹cy apogeum twórczoœci poetyckiej wczesnego œredniowiecza europejskiego dorobek mniszki Hroswity z Gandersheimu (X w.).
Miejsce odrêbne, a nawet, mo¿na by powiedzieæ, niezupe³nie konsekwentne, zajmuje ostatni XIII rozdzia³, nierespektuj¹cy w dodatku
przyjêtych ram chronologicznych. Epitafia, listy, notatki... Chcia³em
w nim przedstawiæ okruchy twórczoœci kobiecej innego typu, na ogó³
(bo s¹ i tutaj wyj¹tki) niepozornej w treœci i formie, ale maj¹cej tê niezast¹pion¹ cechê, ¿e pochodz¹c¹ od zwyk³ych kobiet, tak¿e tych z ni¿szych, nieuprzywilejowanych, a nawet niekiedy pozostawionych na
skraju krêgów spo³ecznych. Wyjdziemy w tym rozdziale, który, w przeciwieñstwie do pozosta³ych, ma charakter fragmentarycznego zbioru
przyk³adów, poza obszary dzia³alnoœci pañ poetek i pisarek omówionych w pozosta³ych rozdzia³ach, dotrzemy na staro¿ytny Wschód, pod
Wa³ Hadriana w rzymskiej Brytanii, na skandynawsk¹ Pó³noc i do
Wielkiego Nowogrodu na Rusi, a je¿eli inne przyk³ady bêd¹ pochodzi³y nawet z dobrze znanych obszarów œwiata antycznego, to bêd¹ to
tak nietypowe œwiadectwa jak epitafia ¿on i matek dla zmar³ych mê¿czyzn, swawolne graffiti w ju¿ niebawem przez erupcjê wulkanu pogrzebanych Pompejach czy korespondencja ¿on rzymskich dowódców
w pogranicznym garnizonie na pó³nocy Brytanii. Odmienne bêd¹ te¿
noœniki tych kobiecych g³osów: tabliczki gliniane, szcz¹tki papirusów,
kamieñ i br¹z nagrobków, tabliczki drewniane, kamienie nagrobne
epoki wikingów, zapiski na korze brzozowej... Uwa¿am, ¿e tego rodzaju aneks jest niezbêdny w ksi¹¿ce takiej, jak¹ oœmielam siê przedstawiæ polskiemu czytelnikowi, tym bardziej, ¿e œwiadectwa tego rodzaju, nawet te zupe³nie niepozorne, umo¿liwiaj¹, przynajmniej w jakimœ ograniczonym zakresie, wgl¹d w ¿ycie oraz œwiat myœli i pragnieñ
kobiet z ni¿szych warstw spo³ecznych, znanych z imienia czy bezimiennych, o których i ich œwiecie sk¹din¹d nic byœmy nie wiedzieli. Pewn¹
niespodziank¹ mo¿e byæ i samo stwierdzenie, ¿e przynajmniej elementarna znajomoœæ czytania i pisania w ró¿nych miejscach œwiata
staro¿ytnego i œredniowiecznego by³a doœæ szeroko rozpowszechnio12
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na i nie ogranicza³a siê wy³¹cznie do sfer uprzywilejowanych, takich
jak dwory królewskie i ksi¹¿êce czy klasztory.
Podobnej ksi¹¿ki nie by³o dot¹d w Polsce, a tak¿e w nauce œwiatowej, wed³ug mojego rozeznania, trudno by³oby wskazaæ jej dok³adny
odpowiednik. Nie znaczy to, by piœmiennictwu kobiet nie poœwiêcono,
zw³aszcza w ostatnich dziesiêcioleciach, w znacznym przecie¿ stopniu
naznaczonych ekspansj¹ nurtów feministycznych, wiele uwagi. Przeciwnie: literatury naukowej, popularno–naukowej i paranaukowej na
ten temat przybywa lawinowo i pe³ne jej opanowanie jest ju¿ w chwili
obecnej zupe³nie niemo¿liwe. Nie jest moim zamiarem szczegó³owa
prezentacja dorobku nauki œwiatowej w ramach niniejszego Wstêpu.
Ka¿dy rozdzia³ (z wyj¹tkiem ostatniego, gdzie najwa¿niejsze piœmiennictwo podane zosta³o na bie¿¹co w przypisach) zaopatrzony jest
w dodatek bibliograficzny, w którym najpierw podano miejsca wydania drukiem samych odnoœnych tekstów, a nastêpnie wa¿niejsz¹ ró¿nojêzyczn¹ literaturê przedmiotu ze szczególnym uwzglêdnieniem
prac podstawowych i nowszych oraz autorów polskich b¹dŸ opublikowanych w jêzyku polskim. Tej ostatniej, jak siê przekonamy, nie ma
wiele (pomijaj¹c nieliczne wyj¹tki, jak w przypadkach Safony i Egerii), a niektóre postacie i dzie³a s¹ jej pozbawione zupe³nie lub prawie
zupe³nie (np. Hroswita z Gandersheimu). Wskazówki bibliograficzne
maj¹ pe³niæ dwie funkcje: umo¿liwiæ lub u³atwiæ chêtnym dalsze poszukiwania i studia oraz umo¿liwiæ kontrolê wywodów autora. Ksi¹¿ka, zwracaj¹c siê do szerszego krêgu zainteresowanych, nie tylko fachowych historyków i literaturoznawców, zosta³a bowiem skromnie
opatrzona przypisami dokumentuj¹cymi poszczególne twierdzenia
i ustalenia tak, ¿e jedynie z za³¹czonych wskazówek bibliograficznych
wynika, na jakiej podstawie erudycyjnej wywód zosta³ oparty.
Je¿eli chodzi o staro¿ytnoœæ i wczesne œredniowiecze, a zatem
o okres objêty niniejsz¹ ksi¹¿k¹, intensywnie te¿ w niej wykorzystane,
chcia³bym jednak ju¿ w tym miejscu zwróciæ uwagê na kilka prac
o szczególnym znaczeniu. Mam na myœli zw³aszcza monografiê Petera
Dronke, Women writers of the middle ages. A critical study of texts from
Perpetua († 203) to Marguerite Porete († 1310), Cambridge 1984, która
w powa¿nym stopniu zainspirowa³a póŸniejsze badania i okreœli³a ich
kierunki; kilka ksi¹¿ek ³¹cz¹cych cechy opracowania i antologii tekstów (zw³aszcza Helene Homeyer, Dichterinnen des Altertums und des
frühen Mittelalters, Paderborn etc. 1979; Katharina M. Wilson, Medie13
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val women writers, Manchester 1984; Marcelle Thiébaux, The writings
of medieval women: an anthology, wyd. II, New York 1994 [wyd. I
1987]; Women writing Latin from Roman antiquity to early modern
Europe, red. Laurie J. Churchill, Phyllis R. Brown, Jane E. Jeffrey,
t. I–III, New York London 2002); a tak¿e wydany przez F. Bertiniego
zbiór oœmiu portretów autorek œredniowiecznych (Heloise und ihre
Schwestern, München 1991, oryg. w³oski 1989) oraz ogólniejszej natury dzie³a Maxa Manitiusa, Franza Brunhölzla, Waltera Berschina, czy
z naszego podwórka Marii Cytowskiej i Hanny Szelest, których pe³ne
tytu³y wymienione zosta³y w wykazie skrótów (na s. 7), a w formie
skróconej pojawiaj¹ siê w wielu miejscach ksi¹¿ki. Natomiast co siê tyczy ci¹gle sk¹pej literatury polskiej dotycz¹cej problematyki twórczoœci kobiecej objêtego ksi¹¿k¹ okresu, to oprócz prac odnosz¹cych siê
do wyraŸnie okreœlonych faz, postaci i dzie³, które doœæ skrupulatnie
staram siê wymieniaæ po ka¿dym rozdziale, wymieni³bym tu jedynie:
Edwarda Potkowskiego, Kobiety a ksi¹¿ka w œredniowieczu. Wybrane
problemy, „Kwartalnik Historyczny” 105, 1998, 3, s. 3–18; Anny Z. Kowalskiej, Kobieta jako instytucja sprawcza ksiêgi rêkopiœmiennej w œredniowieczu, „Studia Warmiñskie” 35, 1998, s. 121–128; Magdaleny Sakowskiej, Pisarski wieków œrednich, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 40), 2002, s. 5–36 (zapowiedziana monografia autorki dot¹d siê nie ukaza³a6), czy autora niniejszej ksi¹¿ki Kobieta do
pióra? Wokó³ problematyki twórczoœci literackiej kobiet w œredniowieczu, w: Causa creandi. O pragmatyce Ÿród³a historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 171),
Wroc³aw 2005, s. 33–65.
Ka¿dy rozdzia³ ksi¹¿ki stanowi pewn¹ ca³oœæ i w zasadzie mo¿e
wieœæ byt samoistny, choæ, rzecz jasna, nie brak nawi¹zañ do innych
rozdzia³ów, zw³aszcza poprzedzaj¹cych. D¹¿enie do nadania rozdzia³om mo¿liwie zamkniêtego charakteru spowodowa³o z drugiej strony
koniecznoœæ pewnych powtórzeñ, mam jednak nadziejê, ¿e uda³o siê
je utrzymaæ w przyzwoitych proporcjach.
Ide¹ przewodni¹ zbioru, wystêpuj¹c¹ we wszystkich jego czêœciach
sk³adowych, jest dostrzeganie i opisywanie, a tak¿e w miarê mo¿liwo6

Zosta³a ostatnio wydana: Portret, postaæ, autorka. Kobieta a literatura europejskiego œredniowiecza, t. I, Warszawa 2006. Tematyka jej wszak¿e tylko czêœciowo pokrywa siê z niniejsz¹
ksi¹¿k¹
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œci wyjaœnianie twórczoœci kolejnych autorek na szerokim tle przemian
spo³ecznych i ideowych, w których uczestniczy³y i które mniej lub bardziej dobitnie wyra¿a³y.
Charakter ksi¹¿ki narzuci³ tak¿e praktyczny sposób prezentacji
dorobku autorek. Pomijaj¹c nietypowy ostatni rozdzia³, ich twórczoœæ
rozwija³a siê w obrêbie jedynie dwóch jêzyków: ³aciñskiego i greckiego. W nastêpnym tomie planowanego cyklu, gdy w Europie dojd¹ do
g³osu jêzyki ludowe, sytuacja jêzykowa znacznie siê skomplikuje,
obok ³aciny i greki trzeba bêdzie uwzglêdniæ piœmiennictwo w jêzyku
starofrancuskim i prowansalskim, staroniemieckim, staroangielskim
itd. Trudnoœci jeszcze bardziej siê spiêtrz¹, gdy siêgniemy do piœmiennictwa Dalekiego Wschodu (Japonia, Chiny) czy œwiata islamu. By³oby rzecz¹ zgo³a niemo¿liw¹, a tak¿e chyba niewskazan¹, by cytowaæ
fragmenty dzie³ w ró¿nych jêzykach orygina³ów, nawet gdybyœmy ka¿dorazowo dodawali t³umaczenie na jêzyk polski. Pos³u¿ymy siê konsekwentnie przek³adami, rzadko jedynie, w przypadkach szczególnie
uzasadnionych, dodaj¹c (niekiedy w przypisie) tekst orygina³u. Powoduje to jednak dwa powa¿ne ograniczenia. Po pierwsze, czêsto nie
dysponujemy polskim przek³adem danego utworu. Tam, gdzie by³o to
mo¿liwe, korzystaliœmy z istniej¹cego przek³adu (w przypadku istnienia dwóch lub wiêcej przek³adów siêgaliœmy do nowszego i lepszego7),
w niektórych przypadkach przek³ady zosta³y sporz¹dzone specjalnie
do niniejszej ksi¹¿ki (nazwisko t³umacza podajê ka¿dorazowo pod
tekstem, brak takiej informacji oznacza, ¿e przek³adu podj¹³ siê sam
autor). W niektórych przypadkach t³umaczenie musia³o byæ poœrednie, tzn. za jakimœ innym wczeœniejszym przek³adem; fakt taki zawsze
jest odpowiednio sygnalizowany.
Druga konsekwencja przyjêtej konwencji cytowania tekstów w przek³adzie polskim jest taka, ¿e zw³aszcza w przypadku poezji nie mo¿na
wyrobiæ sobie nale¿ytego zdania na temat strony formalnej wersyfikacji, s³ownictwa, sk³adni, czyli tych wszystkich spraw, które odgrywaj¹
wielk¹ rolê w badaniach i rozwa¿aniach historyczno–literackich. Dlatego nie bêdziemy zbyt wiele uwagi tym sprawom poœwiêcaæ, jako ¿e
7
Jedynie w rozdziale I, przy omawianiu kobiecej poezji antycznej, ze wzglêdu na walory artystyczne i ideowe, a tak¿e na czêsto niedoskona³y stan zachowania poszczególnych utworów, zdecydowaliœmy siê na równoleg³e przytaczanie ró¿nych przek³adów. Decyzjê tê nale¿y tak¿e k³aœæ na karb tendencji do akcentowania obecnoœci dawnej twórczoœci kobiecej
w kulturze polskiej.
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czytelnicy musieliby wierzyæ nam na s³owo, podobnie jak my musieliœmy zawierzyæ kompetentnym specjalistom. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e w ten sposób zaprojektowany i ukszta³towany obraz twórczoœci
dawnych autorek jest niekompletny, zubo¿ony, ale te¿ to, o co najbardziej nam chodzi, to nie formalny, lecz merytoryczny i ideowy aspekt
tej twórczoœci, jej miejsce w rozwoju piœmiennictwa, miejsce w ¿yciu
spo³ecznoœci, która wyda³a dan¹ autorkê, oraz oddzia³ywanie tej twórczoœci na wspó³czesnych i potomnych. Szczególnie skwapliwie bêdê
poszukiwaæ wszelkich œladów znajomoœci czy recepcji w Polsce, nie
tylko w sensie zainteresowañ czysto naukowych, ale tak¿e w literaturze, sztuce, liturgii itp., choæby by³y one zupe³nie nik³e.
Historia, pisywana najczêœciej przez mê¿czyzn, jest przede wszystkim
ich, mê¿czyzn, histori¹. Œwiat kobiet, przez mê¿czyzn najczêœciej przedstawiany fragmentarycznie i jednostronnie, czêsto w sposób tendencyjnie negatywny, przez wiele stuleci mia³ znikome mo¿liwoœci przemówienia w³asnym g³osem. Ksi¹¿ka, któr¹ proponujemy polskiemu
czytelnikowi, nie ma nic wspólnego z usprawiedliwionymi moralnie
i uzasadnionymi, choæ czêsto nadmiernie agresywnymi i równie (choæ
z odwrotnym znakiem) jednostronnymi, nurtami feministycznymi
w humanistyce i naukach historycznych, ale pragnie przypomnieæ jedn¹ tylko, co prawda, ale bardzo wa¿n¹ dziedzinê, w której g³os œwiata
kobiet zdo³a³ zabrzmieæ i co równie wa¿ne dotrzeæ do naszych dni.
*
D³uga by³aby lista osób, które w ró¿ny sposób pomog³y autorowi
w przygotowywaniu niniejszej ksi¹¿ki. Podziêkowania dla niektórych
z nich znajd¹ siê w odpowiednich miejscach ksi¹¿ki. W tym miejscu
pragnê podziêkowaæ paniom Ewie Sobczak i Ewie Rogalskiej z Wypo¿yczalni Miêdzybibliotecznej Biblioteki UAM w Poznaniu za cierpliwe i pe³ne zrozumienia starania o pozyskanie niedostêpnej w Poznaniu literatury naukowej.
Ksi¹¿kê dedykujê kobietom mojego ¿ycia: Matce Wandzie, obu
wiernym towarzyszkom ¿ycia, ¿onom Iwonie († 1993) i Dorocie, oraz
córkom Joannie i Agacie, a tak¿e pamiêci bardzo wczeœnie (1997)
zmar³ego syna Adama.
Jerzy Strzelczyk,
Poznañ, paŸdziernik 2006 r.
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I. STARO¯YTNOŒÆ KLASYCZNA

1. WARUNKI I OGRANICZONE MO¯LIWOŒCI SPO£ECZNEJ
I LITERACKIEJ AKTYWNOŒCI KOBIET

Korpus zabytków piœmiennictwa antycznego autorstwa kobiet jest
niezbyt wielki i z pewnoœci¹ trudno nazwaæ go imponuj¹cym, pamiêtaæ jednak nale¿y o tym, ¿e spora czêœæ tego, co na niwie piœmiennictwa stworzy³y niewieœcie d³onie, zaginê³a bezpowrotnie, wzglêdnie
przetrwa³a jedynie we fragmentach zachowanych w dzie³ach innych,
niekiedy znacznie póŸniejszych autorów, wzglêdnie — i ta okolicznoœæ
pozwala jeszcze na pewne nadzieje, ¿e znany nam zasób mo¿e ulec
w przysz³oœci powiêkszeniu — w papirusach, wydartych piaskom pustyni. Utwory autorek greckich i rzymskich wyj¹tkowo tylko zachowa³y siê dla potomnoœci w formie pierwotnej i ca³oœciowej, nie mam przy
tym na myœli samego „orygina³u” autorskiego (bo takich w ogóle brak
ze staro¿ytnoœci), lecz wersji zbli¿onej w czasie i przestrzeni do tego
orygina³u, co do której moglibyœmy byæ pewni, ¿e w pe³ni jemu odpowiada. Oczywiœcie, te same uwagi odnosz¹ siê tak¿e do twórczoœci mêskiej1, ale wydaje siê, ¿e stopieñ zatracenia twórczoœci kobiecej jest nie
tylko porównywalny, lecz mo¿e nawet mêsk¹ przewy¿sza.

1

J. Werner, Zur Überlieferung der antiken Literatur, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graece et Latinae” 4, 1979, s. 57–77. Wed³ug Wernera (s. 57) znamy imiona oko³o
2000 autorów antycznej Grecji, najczêœciej tak¿e tytu³y ich dzie³, ale jedynie od oko³o 300
spoœród nich zachowa³y siê same dzie³a, w dodatku czêsto jedynie czêœciowo; pe³ne dzie³a
mamy tylko od oko³o 150 autorów. Sytuacja, co siê tyczy autorów ³aciñskich, jest nieco inna,
ale nie zasadniczo lepsza: wiadomo o oko³o 800 autorach, ale pe³ne dzie³a zachowa³y siê jedynie od oko³o 160 spoœród nich (w dodatku niemal we wszystkich przypadkach chodzi
o jedno jedynie dzie³o), oko³o 400 autorów znamy wy³¹cznie z zachowanych fragmentów.
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Wyt³umaczenia tego stanu rzeczy nale¿y szukaæ nie tylko i nie tyle
w okolicznoœciach przypadkowych, co na tle spo³eczno–kulturowych
uwarunkowañ, w jakich przypad³o ¿yæ i dzia³aæ staro¿ytnym Greczynkom i Rzymiankom. Nie sposób tego wa¿nego problemu rozpatrywaæ
tutaj w sposób wyczerpuj¹cy, ale najogólniej wypada stwierdziæ, ¿e
miejsce i rola spo³eczna kobiet, choæ ogromne by³o zró¿nicowanie
w sensie geograficznym i czasowym (a tak¿e — co oczywiste — spo³ecznym), by³y skromne, œciœle okreœlone i trudno przekraczalne. Jest
pewnym paradoksem historii, ¿e w sk¹din¹d najbardziej, jak siê s³usznie przyjmuje, rozwiniêtym i „postêpowym” okresie dziejów helleñskich, czyli w tzw. z³otym okresie demokracji ateñskiej (przypadaj¹cym na V i czêœæ IV w. p.n.e.), miejsce i rola kobiet by³y, jak siê przyjmuje, bodaj najskromniejsze. Demokracja „poleis” greckich, bêd¹ca
tak wa¿nym natchnieniem i wzorcem dla nowo¿ytnych ustrojów demokratycznych, by³a demokracj¹ wolnych mê¿czyzn; kobiety (podobnie jak niewolnicy) by³y praktycznie z niej wykluczone. Zamkniête
w przeznaczonych dla nich czêœciach domostw (gynaikonitis), czêsto
zastêpowane w uczuciach i mi³ostkach mê¿ów przez wykwintne hetery, pozostawa³y poza sfer¹ dzia³alnoœci politycznej, tak wa¿nej dla
œwiata mê¿czyzn. Co prawda, gdy sobie uprzytomnimy, ¿e prawa polityczne kobiety w niektórych krajach Europy uzyska³y, w pe³nym znaczeniu tego s³owa, dopiero w XX w., i to bynajmniej nie na jego pocz¹tku, przypadek Aten nie bêdzie siê wydawa³ a¿ tak ra¿¹cy. Upoœledzenie kobiet nie ogranicza³o siê jednak do sfery politycznej, ale obejmowa³o tak¿e wa¿niejsz¹ w praktyce sferê prawn¹: kobiety nie mog³y
samodzielnie podejmowaæ ¿adnej czynnoœci prawnej i musia³y przez
ca³e ¿ycie pozostawaæ pod opiek¹ mê¿czyzny (ojca, mê¿a, brata lub
wyznaczonego opiekuna). Nie jest w dodatku pozbawiony wszelkiej
s³usznoœci pogl¹d o deficycie elementu uczuciowego, emocjonalnego,
w przeciêtnym dla Grecji klasycznej modelu stosunków ma³¿eñskich
i nie tyle chodzi tu zapewne o niew¹tpliwie doœæ znaczne wówczas
rozpowszechnienie stosunków homoseksualnych pomiêdzy mê¿czyznami, co o zanadto „utylitarny” stosunek mê¿a do ¿ony. Nie przypadkowo Demostenesowi, wielkiemu mówcy ateñskiemu z IV w. p.n.e.,
przypisywano nastêpuj¹c¹ opiniê: „Hetery mamy dla przyjemnoœci,
konkubiny dla codziennych potrzeb cia³a, ¿ony — aby mieæ legalne
potomstwo i zaufane stra¿niczki domu”. Nie przypadkowo zatem
w owym „z³otym okresie”, opromienionym tylu wielkimi imionami
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twórców, filozofów i uczonych, nie dostrze¿emy niemal ani jednej
„uczonej bia³og³owy”, a przynajmniej nie zachowa³y siê œlady intensywniejszej literackiej aktywnoœci kobiet. Tymczasem zarówno w okresie
wczeœniejszym, „przedklasycznym”, jak równie¿ w póŸniejszym, hellenistycznym, Grecja wyda³a w sumie sporo wybitnych piór niewieœcich,
których twórczoœæ co prawda nie w sposób idealny, ale jednak daj¹cy
pewne o niej wyobra¿enie, zachowa³a siê do naszych czasów.
Dostrze¿ono tak¿e inne zjawisko, a mianowicie, ¿e poza Atenami
i tymi miastami–pañstwami, które do ustroju ateñskiego nawi¹zywa³y
i go naœladowa³y, a zw³aszcza w mniej tak w sensie ekonomiczno–spo³ecznym, jak równie¿ kulturalnie, rozwiniêtych regionach Hellady
(z przys³owiow¹ Beocj¹ na czele), czy jej zamorskich kolonii, kobiety
czêsto odgrywa³y bardziej widoczn¹ i donios³¹ rolê, niekiedy dokumentuj¹c j¹ w³asn¹ twórczoœci¹ literack¹. Mo¿na i nale¿y to chyba t³umaczyæ wiêksz¹ tam ni¿ w Atenach archaicznoœci¹ stosunków spo³ecznych i mniejszym zaawansowaniem procesu wy³¹czania kobiet z ¿ycia
publicznego. Nie musia³o to, co prawda, byæ równoznaczne z utrzymywaniem siê reliktów pradawnego matriarchatu, aczkolwiek ju¿ niektórzy, co bystrzejsi, autorzy antyczni dostrzegali (rzecz jasna, nie akceptuj¹c tego zjawiska) stosunkowo znaczn¹ rolê kobiet u niektórych
ludów „barbarzyñskich”2, a nie brakowa³o równie¿ pogl¹dów przypisuj¹cych kobietom dominuj¹ce stanowisko w odleg³ej przesz³oœci
w³asnej spo³ecznoœci3. Zw³aszcza sfera sakralna, ze strefami i niszami
z ró¿nych wzglêdów stanowi¹cymi wy³¹czn¹ domenê kobiet, dawa³a
im z regu³y nieco wiêksz¹ swobodê dzia³ania i manifestowania swojej
obecnoœci w spo³eczeñstwie, nie ograniczaj¹cej siê do funkcji prokreacyjnej, alimentacyjnej i pokornej stra¿niczki ogniska domowego.
W ró¿nych miejscach niniejszej ksi¹¿ki bêdziemy jeszcze mieli okazjê
stwierdzaæ powa¿n¹, niekiedy nawet jak gdyby ponadprzeciêtn¹, rolê
kobiet w inicjowaniu b¹dŸ realizowaniu ró¿norakich reform religijnych lub w powstawaniu nowych kultów b¹dŸ odmian religii ju¿ usta2

Zob. P. Kehne, „Babska w³adza” u ludów oœciennych w ujêciu historiografii rzymskiej, przek³.
L. Mrozewicz, M. Ilska (Xenia Posnaniensia, series altera, 14), Poznañ 2002.
3
„Prze³amywanie” jej przez mê¿czyzn, traktowane jako ustanawianie (b¹dŸ przywracanie) „naturalnego” porz¹dku spo³ecznego, by³o w¹tkiem, do którego nawi¹zywano tak¿e
w œredniowieczu. Zob. J. Banaszkiewicz, W¹tek „ujarzmiania kobiet” jako sk³adnik tradycji
o narodzinach spo³ecznoœci cywilizowanej. Przekazy „s³owiañskie” wczeœniejszego œredniowiecza, w: Cz³owiek w spo³eczeñstwie œredniowiecznym, Warszawa 1997, s. 27–44.

19

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

bilizowanych. Je¿eli chodzi natomiast o Spartê, to wiêksze „równouprawnienie” kobiet spowodowane by³o przyjêtymi zasadami wychowania dzieci i m³odzie¿y obojga p³ci. Poniewa¿ jednak nasza wiedza
i nasze wyobra¿enia o dawnej Grecji, zw³aszcza w klasycznym okresie
jej dziejów, opieraj¹ siê w znacznej mierze na znajomoœci najlepiej
Ÿród³owo oœwietlonych stosunków ateñskich, o innych, nieateñskich
modelach ¿ycia spo³eczno–politycznego wiemy o wiele mniej.
Inne by³y przyczyny poprawy sytuacji kobiet w okresie hellenistycznym, choæ pocz¹tków tego procesu mo¿na dopatrzeæ siê ju¿ wczeœniej
w IV w. p.n.e., jak zdaje siê dowodziæ znaczny (choæ nie zawsze w jednoznacznie pozytywnym sensie) udzia³ problematyki niewieœciej w tragediach Eurypidesa, komediach Arystofanesa i pewne wystêpuj¹ce
w nich akcenty mog¹ wskazywaæ na symptomy zrozumienia czy
wspó³czucia wobec œwiata kobiet. Tak¿e Platon by³ sk³onny uznaæ zasadnicz¹ równoœæ uzdolnieñ kobiet i mê¿czyzn (mimo biologicznych
uwarunkowañ na niekorzyœæ tych pierwszych), dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ dostêpu kobiet do krêgów elitarnych w postulowanym przez siebie Pañstwie, uznaj¹c potrzebê wiêzi uczuciowej miêdzy ma³¿onkami
i obustronnej wiernoœci, a tak¿e potrzebê kszta³cenia kobiet, a nawet
dopuszczenia ich do pe³nienia niektórych urzêdów i samodzielnego
wystêpowania przed s¹dami. Przyczyn¹ g³ówn¹ tej korzystnej z punktu widzenia kobiet ewolucji by³ z pewnoœci¹ upadek znaczenia poleis greckich i w nich niepodzielnie dominuj¹cego „obywatelskiego
spo³eczeñstwa” wolnych mê¿czyzn. W nowym porz¹dku politycznym,
w wielkich monarchiach nastêpców Aleksandra Wielkiego, zarz¹dzanych przez armie urzêdników wojskowych i cywilnych, obywatele
greccy zostali pozbawieni niemal wszelkich tradycyjnych praw politycznych i wp³ywu na sprawy pañstwa; w ten sposób polityczna sytuacja mê¿czyzn i kobiet, uprzednio diametralnie ró¿na, w znacznym
stopniu siê upodobni³a. Skoro nie miasto–pañstwo by³o teraz ostoj¹
³adu spo³ecznego, wzrasta³a rola rodziny, a wielkie przemiany i migracje ludnoœciowe sprzyja³y zarzucaniu dawnych, jednoznacznie mizoginistycznych, postaw i przekonañ. Wiadomo te¿, ¿e w niektórych
pañstwach hellenistycznych kobietom przypada³a nawet godnoœæ
w³adczyñ. Wreszcie w póŸniejszych dziejach œwiata antycznego zaznaczy³a siê du¿a rola wp³ywów obcych, zw³aszcza orientalnych, co tak¿e
sprzyja³o dowartoœciowaniu kobiet, tym bardziej, ¿e wp³ywy te szczególnie jaskrawo wyst¹pi³y w postaci ró¿norodnych kultów religijnych,
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a zatem w dziedzinie, w której kobietom na ogó³ przypada³a tradycyjnie wiêksza rola. O wp³ywie chrzeœcijañstwa bêdzie mowa w nastêpnym rozdziale.
Niekwestionowan¹ domen¹ kobiet staro¿ytnych, poza sfer¹ prokreacji, by³ dom rodzinny i troska o jego zaopatrzenie i codzienne funkcjonowanie. W rodzinach niezamo¿nych niewiastom z natury rzeczy
przypada³a zasadnicza czêœæ osobistej aktywnoœci w tym zakresie,
w rodzinach zamo¿nych obowi¹zki te i prawa kobieta wykonywa³a
przewa¿nie poprzez s³u¿bê i niewolników. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e w dawnych czasach „dom” by³ instytucj¹ znacznie bardziej rozleg³¹ i „czasoch³onn¹” ni¿ obecnie, obejmuj¹c, obok rodziny w œcis³ym s³owa tego
znaczeniu, tak¿e pokolenie dziadków, niekiedy tak¿e innych krewnych („rezydentów”), oraz w³aœnie niewolników i s³u¿bê obojga p³ci,
a sfera aktywnoœci zarz¹dzaj¹cych nim kobiet z koniecznoœci musia³a
byæ w warunkach gospodarki w znacznym stopniu naturalnej znacznie
obszerniejsza ni¿ obecnie, gdy wiele czynnoœci z tego zakresu zosta³o
przejêtych przez wyspecjalizowane instytucje i nowoczesn¹ gospodarkê towarow¹.
Sytuacja Rzymianek by³a, ogólnie rzecz bior¹c, lepsza ni¿ ich greckich rówieœniczek, choæ o prawach politycznych dla nich i tam oczywiœcie nie by³o mowy. Co prawda, w odniesieniu do wczesnych faz historii pañstwa rzymskiego (VII–IV w. p.n.e.) historyk odczuwa znacznie
dotkliwszy, ni¿ w przypadku ówczesnej Grecji, niedobór informacji
Ÿród³owych, co sprawia miêdzy innymi, ¿e w sferze domniemañ musz¹ pozostawaæ domys³y co do ewentualnych wp³ywów ró¿nych ludów
italskich, stopniowo podbijanych przez Rzymian (zw³aszcza Etrusków), na realne po³o¿enie Rzymianek i opinie œwiata mê¿czyzn, ale
za to, poczynaj¹c od mniej wiêcej III w. p.n.e., dysponujemy znaczn¹
i rosn¹c¹ w miarê up³ywu czasu liczb¹ i jakoœci¹ Ÿróde³ typu prawnego,
bardzo wa¿nych z interesuj¹cego nas punktu widzenia. Rzymianki
doœæ rych³o osi¹gnê³y, znacznie w porównaniu z Greczynkami, korzystniejsz¹ pozycjê w s¹downictwie, stopieñ ich zale¿noœci od mêskiego
opiekuna (tutora) by³ mniejszy, a co mo¿e najwa¿niejsze — zdecydowanie silniejsza by³a ich pozycja w ma³¿eñstwie, w spo³eczeñstwie
rzymskim w zasadzie ju¿ monogamicznym, którego zawarcie musia³o
zale¿eæ tak¿e od zgody samej kobiety. Wysok¹ by³a tak¿e w Rzymie
pozycja kobiety jako matki, a kobiety z wy¿szych sfer otrzymywa³y staranniejsze (choæ sprowadzaj¹ce siê do nauki w domu ojczystym, nie
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w szko³ach) wykszta³cenie ni¿ w Atenach, one te¿, a nie hetery, bra³y
udzia³ w ucztach, zebraniach towarzyskich, dyskusjach, recytacjach4.
Niezale¿nie wreszcie od wszelkich politycznych, prawnych i obyczajowych ograniczeñ, rzeczywista rola przynajmniej niektórych, co
bardziej wybitnych, albo te¿ — przyznajemy — utalentowanych a bezwzglêdnych pañ, zarówno w Grecji, jak i Rzymie, bywa³a wybitna.
Zdarza³o siê, ¿e sfera uczuciowa prze³amywa³a wszelkie bariery. Jest
to zjawisko wystêpuj¹ce zreszt¹ w najró¿niejszych cywilizacjach i sytuacjach dziejowych. Gdy niewieœcie o silnej osobowoœci, takimi czy innymi sposobami („alkowianych” nie wy³¹czaj¹c, ale te¿ nie traktuj¹c
ich jako jedyne czy powszechne), udawa³o siê uzyskaæ autorytet
i uznanie swego mêskiego œrodowiska, zw³aszcza mê¿a czy rodziny, albo przynajmniej znaczny na nich wp³yw, zw³aszcza zaœ, gdy jego przedstawiciele nie odznaczali siê nadmiernym autorytetem czy stanowczoœci¹, a tak¿e na przyk³ad, gdy maj¹tek wniesiony do ma³¿eñstwa przez
¿onê, czy jej rodzinne koligacje, decydowa³y o materialnej pomyœlnoœci rodziny, potrafi³a ona zdominowaæ mê¿a i faktycznie wspó³–, lub
wrêcz decydowaæ nie tylko o swoich osobistych sprawach. Miêdzy prawnymi i spo³ecznymi, przez mê¿czyzn okreœlanymi, normami postêpowania, a samym ¿yciem dochodzi³o od dysonansu, a¿ do kolizji.
Nietrudno by³oby wskazaæ konkretne niewiasty, które, jak dowodzi
zachowany (czêsto przypadkowo) materia³ Ÿród³owy, odznacza³y siê
znaczn¹ zamo¿noœci¹, nieprzeciêtn¹ przedsiêbiorczoœci¹ i prowadzi³y
(faktycznie samodzielnie) swoje interesy. Jeszcze ³atwiej, i tym razem
ze Ÿróde³ pierwszorzêdnych (zw³aszcza pisarzy greckich i rzymskich),
by³oby przedstawiæ niema³y poczet staro¿ytnych dam, które odegra³y
znacz¹c¹, a niekiedy wybitn¹ (pozytywn¹ lub negatywn¹) rolê dziejow¹ takich jak: Aspazja (¿ona Peryklesa)5, Olimpias (¿ona Filipa II ma4

Zob. liczne prace J. Jundzi³³a i jego uczniów, zw³aszcza: J. Jundzi³³, Teoretyczne problemy
wychowania w rodzinie rzymskiej (III w. p.n.e – III w. n.e.), Bydgoszcz 1987; Rodzina w staro¿ytnym Rzymie, red. J. Jundzi³³, Bydgoszcz 1992; Rodzina w spo³eczeñstwach antycznych
i wczesnym chrzeœcijañstwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. J. Jundzi³³, Bydgoszcz
1995; J. Jundzi³³, Rodzina rzymska w czasach prosperity i przemian ideowych II w. Apulejusz,
Fronton, Marek Aureliusz i Tertulian, Bydgoszcz 1996.
5
Oczywiœcie bezzasadne jest przypisanie przez póŸn¹ tradycjê hellenistyczn¹ Aspazji, która mia³a zreszt¹ byæ uczennic¹ Sokratesa, dwóch epigramów o Sokratesie, zachowanych
w Antologii palatyñskiej V, 6 i IV, 17, które, jako ciekawostkê, przytoczê za: L. Winniczuk,
Twórczoœæ poetek greckich, s. 131 (przek³. K. Je¿ewskiej). Winniczuk, nie bez s³usznoœci,
okreœli³a je jako „dwa dziwaczne wytwory poezji hellenistycznej”:
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cedoñskiego i matka Aleksandra Wielkiego), czy Kleopatra — ostatnia, przed w³¹czeniem w sk³ad Imperium Rzymskiego, w³adczyni
Egiptu, Liwia (¿ona Oktawiana Augusta), Mesalina (trzecia ¿ona cesarza Klaudiusza), Zenobia — królowa Palmiry6.
2. MUZYKA, MALARSTWO, FILOZOFIA...
HYPATIA Z ALEKSANDRII

Nas wszak¿e interesuje przede wszystkim aktywnoœæ intelektualna
kobiet, zw³aszcza ta jej czêœæ, która wyrazi³a siê w³asn¹ twórczoœci¹
i w jakikolwiek sposób, bezpoœrednio lub poœrednio (np. poprzez wiadomoœci zawarte w pismach innych, nieraz znacznie póŸniejszych, autorów), zachowa³a siê do naszych czasów. W œwietle tego, co stwierdzono powy¿ej, trudno siê dziwiæ, ¿e twórczoœæ ta przedstawia siê, iloœciowo rzecz ujmuj¹c, niezbyt okazale. Nauka, sztuka i literatura nie
by³y dziedzinami przypisanymi kobietom przez dominuj¹cy œwiat
mê¿czyzn, nie tylko nie oczekiwano ich aktywnoœci w tych dziedzinach, ale — gdy mimo wszystko siê ujawnia³a — traktowano j¹ niechêtnie, podejrzliwie, czêsto te¿ pogardliwie. Uwa¿ano, ¿e nie da siê
pogodziæ z podstawowymi obowi¹zkami kobiet, wyznaczonymi przez
horyzont dzieci, domu i s³u¿by. Dziewczynki na ogó³ nie otrzymywa³y
I
Czemu tak p³aczesz, kochany mój Sokratesie? Czy ciebie
Tkwi¹ca w twym sercu têsknota tak poruszy³a, co usz³a
Z oczu ch³opaka, którego nie mog³eœ zwyciê¿yæ? Wszak jego
Tobie powolnym uczyniæ przyrzek³am...
II
Ty, Sokratesie, nie skrywasz, ¿e twego serca têsknota
Rwie siê do Kleiniasa i Deinomacha. Lecz s³uchaj!
Jeœli chcesz zyskaæ ich mi³oœæ dobr¹, to nie w¹tp i ufaj
Temu, co oto zwiastujê. Na dobre to wyjdzie tobie,
Tak¿e i ja, us³yszawszy to, wonnoœciami swe cia³o
Chêtnie namaszczam i z krtani dobywam g³os bez oporu.
B¹dŸ w pogotowiu! Natchnieniem Muz maj¹c duszê wezbran¹!
Wtedy pozyskasz ch³opaka namiêtnym pragnieniem pieœni.
Jest to pocz¹tkiem mi³oœci dla obu. Tym go zatrzymasz
Przy sobie. Jego s³uchowi swej duszy sk³adaj¹c dary.
6

Wiêcej przyk³adów nieprzeciêtnych karier politycznych kobiet oraz sylwetki kilku „kobiet interesów” w ksi¹¿ce I. Bie¿uñskiej–Ma³owist, Kobiety antyku (zob. wykaz na koñcu
rozdzia³u), rozdz. V, VI i VIII.
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formalnego wykszta³cenia, dobrze jeszcze, je¿eli œwiatli rodzice lub
opiekunowie nie wzbraniali im posi¹œæ pewnych, na ogó³ nader ograniczonych, wiadomoœci i umiejêtnoœci intelektualnych. Mo¿na wprawdzie zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e elementarne domowe wykszta³cenie dziewcz¹t nie ró¿ni³o siê zasadniczo od tego, które otrzymywali
ich ch³opiêcy rówieœnicy (nauka czytania, poznanie i rozumienie wybranych autorów greckich lub/i rzymskich, zapewne podstawy rachowania), ale, podczas gdy dla ch³opców stanowi³o to jedynie etap
wstêpny do dalszej nauki, odbywanej ju¿ pod kierunkiem pedagoga,
dla dziewcz¹t, które zreszt¹ zgodnie z ówczesnymi pogl¹dami i zwyczajami uchodzi³y wówczas ju¿ za zdolne do ma³¿eñstwa, by³ to kres
wykszta³cenia. Brak podstaw wiedzy, u staro¿ytnych czerpanej przede
wszystkich z pism dawniejszych autorów greckich i rzymskich, stawia³
dziewczêta od razu na straconej pozycji. Wielkie samorodne talenty,
które pojawiaj¹ siê, jak wiadomo, w sposób niemo¿liwy do przewidzenia, w ró¿nych warstwach spo³ecznych, zarówno u mê¿czyzn, jak i u kobiet, mia³y zatem u tych ostatnich pewne szanse jedynie w tych dziedzinach, które w mniejszym stopniu zale¿a³y od formalnej wiedzy
szkolnej, w wiêkszym natomiast od w³asnego studium, najlepiej —
oczywiœcie — pod œwiat³ym kierownictwem. Tak¹, bardziej rozumow¹
ni¿ nadmiernie erudycyjn¹ dziedzin¹ by³a filozofia i, choæ nic dos³ownie nie zachowa³o siê z twórczoœci antycznych filozofek (zreszt¹ przypomnijmy sobie np. wielkiego Sokratesa, po którym tak¿e nie zachowa³y siê ¿adne autentyczne pisma; podobnych niepisz¹cych filozofów
by³o wiêcej), wiemy o ich istnieniu, znamy sporo ich imion, a o niektórych i o ich pogl¹dach potrafimy nawet coœ niecoœ powiedzieæ.
Innymi dziedzinami, w których talent niewieœci móg³ siê czêœciej
i wyraŸniej objawiaæ, by³a muzyka, œpiew i sztuka, a tak¿e taniec. Od
najdawniejszych czasów poezja i muzyka, nieroz³¹cznie z sob¹ zwi¹zane, uwa¿ane za dar Muz, pozostawa³y pod ich opiek¹. Bogini Atena
uchodzi³a za wynalazczyniê gry na flecie. Je¿eli chodzi o muzykê
i œpiew, a zatem dziedziny bliskie poezji (w warunkach kultury w przewa¿aj¹cym stopniu ustnej granice pomiêdzy nimi bywa³y nader p³ynne), mamy wiele wiadomoœci o twórczoœci kobiet, niejedna z nich
zyska³a sobie znaczn¹ popularnoœæ i nagrody. Twórczoœæ ta jednak,
jak ³atwo zrozumieæ, nie mia³a ¿adnych szans na utrwalenie na piœmie
i przetrwanie do naszych czasów. Ju¿ Hezjod wysoko podnosi³ zna24
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czenie wykszta³cenia muzycznego. Jednak najpóŸniej w V w. p.n.e. zaczêto na szersz¹ skalê recytowaæ dzie³a poetyckie bez œcis³ego zwi¹zku
z muzyk¹ i œpiewem, dawna poezja zaczê³a w ten sposób przekszta³caæ
siê w literaturê i proces ten doszed³ do apogeum w okresie hellenistycznym, zw³aszcza w krêgach erudytów Biblioteki Aleksandryjskiej.
Stopniowo zwracano uwagê tylko na tekst, co spowodowaæ musia³o
ostateczne oderwanie go od muzyki i upadek jej znaczenia — nic
o niej w gruncie rzeczy nie wiemy.
Inn¹ dziedzin¹ artystycznej aktywnoœci kobiet by³o, jak siê wydaje,
malarstwo. Pliniusz Starszy w Historii naturalnej, po obszernym przedstawieniu postaci i dzie³ wybitnych malarzy greckich, poœwiêci³ ca³y
rozdzia³ (XXXV, 147) malarkom, w jednym przypadku podaj¹c nawet obszerniejsz¹ informacjê:
Tak¿e kobiety malowa³y. Timareta, córka Mikona — Dianê, obraz
znajduj¹cy siê w Efezie i nale¿¹cy do najbardziej archaicznego okresu malarstwa, Eirena, córka malarza Kratynosa i jego uczennica —
Dziewczynê (znajduje siê w Eleuzys), Kalypso — Starca i Kuglarza
Teodora oraz tancerza Alkistenesa; Arystareta, córka i uczennica
Nearchosa — Eskulapa. Ijaja [Laja, Igaja] z Kyzikos, ¿yj¹ca w do¿ywotnim panieñstwie, za czasów m³odoœci Marka Warrona, malowa³a
w Rzymie zarówno przy pomocy pêdzla, jak i cestrum [prêcika] na koœci s³oniowej portrety, zw³aszcza niewieœcie, w Neapolu zaœ wielki obraz staruszki, a tak¿e swój w³asny portret w zwierciadle. Mia³a niezwykle szybk¹ rêkê w malowaniu, a sztukê sw¹ opanowa³a w stopniu
tak znakomitym, ¿e p³acono jej honoraria znacznie wy¿sze ni¿ najs³awniejszym w tym okresie portrecistom, Sopolisowi i Dionizjosowi,
których obrazy zape³niaj¹ galerie. Malark¹ by³a te¿ niejaka Olimpiada, o której wiadomo jedynie tyle, ¿e jej uczniem by³ Autobulos 7.

Z wyj¹tkiem Ijai, ¿yj¹cej w Rzymie na pocz¹tku II w. p.n.e., pozosta³e wymienione przez Pliniusza artystki pochodz¹ z V w. p.n.e. i, jak
widaæ z powy¿szych danych, dzia³a³y w ró¿nych miastach greckich.
PrzejdŸmy jednak do filozofii. Je¿eli chodzi o filozofki greckie, najwiêcej danych o nich zawdziêczamy dzie³u ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych

7

Pliniusz, Historia naturalna,wybór, przek³ad i komentarz I. i T. Zawadzcy (Bibl. Narod.,
ser. II, nr 128), Wroc³aw–Kraków 1961, s. 437–438, por. towarzysz¹cy tekstowi komentarz
rzeczowy.
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filozofów Diogenesa Laertiosa (z I po³owy III w. p.n.e.)8. Najwczeœniejsz¹ z nich mia³a byæ Teano, ¿ona wielkiego Pitagorasa, która ponoæ nawet zostawi³a po sobie kilka (niestety, niezachowanych) pism.
Nie wiadomo nawet, jakie problemy w tych pismach porusza³a.
Wprawdzie Diogenes Laertios przytacza kilka jej powiedzeñ, nie dotycz¹ one jednak zagadnieñ filozoficznych9. Powa¿ne zainteresowania filozoficzne przypisywano tak¿e Aspazji, ¿onie Peryklesa (zob. wy¿ej, s. 24–25). Niejaka Lasthenaia by³a ponoæ s³uchaczk¹ Platona
i Speuzyppa, pewna Leontion — Epikura. W poŸniejszym okresie,
zw³aszcza w krêgach epikurejczyków, cyników, tak¿e stoików, spotykamy wiêcej filozofuj¹cych niewiast. Mo¿e najwyraŸniej dziêki wiadomoœciom przekazanym przez Diogenesa Laertiosa10 spoœród nich
zaznacza siê postaæ Hipparchii, ¿ony cynika Kratesa z Teb (koniec
IV w. p.n.e.), pochodz¹cej z zamo¿nej rodziny z Maronei (pó³nocno–
–wschodnia Grecja) i tak bardzo przejêtej nauk¹ Kratesa, ¿e porzuciwszy dom rodzinny i poœlubiwszy wbrew woli rodziny i przestróg samego Kratesa, tego filozofa, dzieli³a odt¹d wytrwale jego wêdrowny
ubogi tryb ¿ycia, bior¹c udzia³ w ucztach, na które niekiedy go zapraszano, i dyskusjach filozoficznych11.
Niejedna niewiasta znalaz³a siê pod wp³ywem filozofii neoplatoñskiej, lecz niewiele wiemy o ich pogl¹dach czy dzie³ach. Wiadomo je8

Przek³. Irena Kroñska (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa 1968, cyt. za: wyd. III
(1984).
9
Diogenes Laertios VIII, 43, s. 361–362: „Zapytana podobno raz «W ile dni po stosunku
z mê¿czyzn¹ kobieta powinna byæ uwa¿ana za czyst¹», odpowiedzia³a: «Po stosunku ze
swoim mê¿em od razu, po stosunku z obcym nigdy». Kobiecie, która mia³a wejœæ w dom
mê¿a, radzi³a odk³adaæ wstydliwoœæ razem z szat¹ i wraz z w³o¿eniem szat przybieraæ j¹
znowu. Gdy spytano: «Jakich szat?», odpowiedzia³a: «Tych, dla których nazywaj¹ miê
kobiet¹»”.
10
Tam¿e VI, 96–98.
11
Diogenes Laertios przytacza nastêpuj¹ca anegdotê o Hipparchii: „Kiedyœ przysz³a na
ucztê do domu Lizymacha i tam zakpi³a z Teodora, zwanego Ateist¹, daj¹c mu nastêpuj¹cy
sofizmat do rozwi¹zania: «To, co nie jest niesprawiedliwe, je¿eli to czyni Teodor, nie mo¿e
byæ nazwane niesprawiedliwym, je¿eli to czyni Hipparchia. Teodor nie postêpuje niesprawiedliwie, bij¹c sam siebie, wiêc i Hipparchia, bij¹c Teodora, nie postêpuje niesprawiedliwie». Teodor nie umia³ nic odpowiedzieæ, ale zerwa³ z niej sukniê; Hipparchia jednak nie
przestraszy³a siê ani nie zmiesza³a jako kobieta. Ale gdy Teodor jej powiedzia³: «Czy to ona
od stolika odesz³a tkackiego?» [Eurypides, Bacch. 1236], odpar³a: «Tak, to ja, Teodorze.
Ale nie bierz mi tego za z³e; czas, który bym poœwiêca³a tkactwu, zu¿y³am na zdobycie wykszta³cenia». S¹ tak¿e inne bardzo liczne opowieœci o tej kobiecie–filozofie”.
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dynie, ¿e dwie szlachetne damy rzymskie, Chione i Gemina, opiekowa³y siê s³ynnym filozofem Plotynem w Rzymie, a jednoimienna córka
Gemine by³a jego s³uchaczk¹ i uczennic¹. Zobaczymy w nastêpnym
rozdziale, jak znacz¹c¹ rolê odgrywa³y œwiat³e i zamo¿ne damy rzymskie w ¿yciu i dzia³alnoœci niektórych Ojców Koœcio³a (zw³aszcza
œw. Hieronima). Nie mog¹c zbytnio zag³êbiaæ siê we wszystkie interesuj¹ce wzmianki o filozoficznych zainteresowaniach staro¿ytnych
pañ, powtórzmy przynajmniej za Mari¹ Dzielsk¹12: „Inna uczennica
Plotyna — Amfikleja poœlubi³a syna filozofa Jamblicha; zami³owanie
do filozofii wykazywa³a równie¿ ¿ona filozofa Porfiriusza — Marcella. Do krêgu Jamblicha nale¿a³a filozofka Arete, do której Jamblich
skierowa³ filozofuj¹cy list, poœwiêcony cnocie powœci¹gliwoœci”.
Filozof z I w. p.n.e. Apoloniusz z Tyru, zwany tak¿e Apoloniuszem
Stoikiem, mia³, jak podaje w IX w. Focjusz13, napisaæ traktat „o kobietach, które zajmowa³y siê filozofi¹ lub dokona³y jakiegoœ s³awnego
czynu i doprowadzi³y poszczególne rodziny do zgody” — przyznajmy:
doœæ zaskakuj¹ce zestawienie. Byæ mo¿e chodzi tu o Katalog filozofów od Zenona i ich pism Apoloniusza.
Nieco wiêcej uwagi poœwiêcimy dwóm: Sozypatrze i Hypatii z Aleksandrii.
O pierwszej z nich dowiadujemy siê z dzie³a ¯ywoty sofistów retora
Eunapiusza (Eunapios) z Sardes (¿y³ ok. 345 – ok. 420), zafascynowanego najwyraŸniej m¹droœci¹ Sozypatry. ¯y³a ona w I po³owie IV w.,
pochodzi³a z bogatej rodziny w okolicach Efezu, posiad³a niezwyk³¹
znajomoœæ greckich poetów, filozofów i retorów, a nawet sama dzia³a³a w Pergamonie, po œmierci mê¿a, jako nauczyciel filozofii. Nie tylko
jednak sama uczonoœæ wp³ynê³a na niezwyk³¹ s³awê Sozypatry, lecz
tak¿e przypisywane jej zdolnoœci jasnowidzenia i proroctwa. S³awa jej
przyæmi³a nawet jej œwiat³ego mê¿a Eustathiusa. Jak twierdzi Eunapiusz, Sozypatra zosta³a ju¿ w dzieciñstwie przez obcych przybyszów
zaznajomiona z wiedz¹ chaldejsk¹, przez co uzyska³a dar proroctwa
i bezpoœredniego kontaktu ze œwiatem bogów, tego te¿ zapewne naucza³a swych studentów i to z takim powodzeniem, ¿e jej szko³a cieszy³a
siê wiêkszym wziêciem, ni¿ znajduj¹ca siê w pobli¿u szko³a s³ynnego
12
13

M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, s. 21.
Tam¿e, s. 21, przyp. 22.
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Edezjusza, ucznia Jamblicha. Eunapiusz podaje nawet treœæ jednego
jej dyskursu poœwiêconego losom duszy ludzkiej. „Sozypatra zdoby³a sobie miejsce w dziejach filozofii greckiej, w historii theurgicznego [dotycz¹cego wiedzy tajemnej] neoplatonizmu w Azji Mniejszej
w okresie póŸnego hellenizmu”14.
Najs³awniejsz¹ z filozofek staro¿ytnoœci sta³a siê jednak niew¹tpliwie Hypatia z Aleksandrii (370–415) i w tym przypadku nale¿y szczególnie ¿a³owaæ, ¿e nie zachowa³y siê ¿adne jej pisma15. Prawdê mówi¹c, nie wiemy nawet, czy jakiekolwiek pozostawi³a po sobie. By³a
jednak postaci¹ tak wybitn¹, znan¹ i powa¿an¹ (choæ, jak zobaczymy,
nie przez wszystkich), ¿e zachowa³o siê o niej sporo wiadomoœci w dzie³ach ró¿nych autorów. By³a córk¹ matematyka i astronoma Theona,
od niego przejê³a matematyczne zainteresowania, które póŸniej poszerzy³a na filozofiê. W znakomitej szkole aleksandryjskiej sprawowa³a funkcjê, jeœli wolno tak siê wyraziæ, kierownika katedry neoplatonizmu, prowadzi³a publiczne wyk³ady na temat Platona, Arystotelesa
i innych filozofów i w szacie takiej, jak inni filozofowie, na mod³ê cyników, porusza³a siê swobodnie po ulicach. Jednym z jej licznych uczniów by³ arystokrata Synesios z Kyrene, który póŸniej sta³ siê chrzeœcijaninem, a nawet biskupem, ale zachowa³ wobec swojej mistrzyni wielki szacunek. Chocia¿by przypadek Hypatii mia³ charakter wyj¹tkowy,
trudno nie dostrzec, ¿e rzymski arystokrata najwyraŸniej nie wstydzi³
siê uczyæ filozofii od niewiasty. Hypatia, choæ ponoæ bardzo piêkna
i pe³na uroku osobistego, nie wesz³a w zwi¹zek ma³¿eñski i nic nie wiadomo, by utrzymywa³a intymne stosunki z mê¿czyznami, szorstko te¿
odrzuci³a staraj¹cego siê o ni¹ m³odzieñca. WstrzemiêŸliwoœæ seksualna kobiet by³a w tym czasie czymœ dobrze znanym w krêgach tryumfuj¹cego chrzeœcijañstwa, ale nie wydaje siê, by decyzja Hypatii powsta³a pod tym wp³ywem. Raczej by³bym sk³onny przypisaæ j¹ przekonaniu, ¿e uprawianie prawdziwej filozofii nie da siê pogodziæ z równoczesnym wype³nianiem typowo kobiecych ról. Coœ jednak z bardziej
kobiecych cech u niej pozosta³o. Wspomniany Synesios twierdzi, ¿e
Hypatia nie tylko dba³a o intelektualne wykszta³cenie uczniów, lecz
14

Tam¿e, s. 22.
Rzekomy list Hypatii do biskupa aleksandryjskiego Cyryla, namawiaj¹cy adresata do
okazania zrozumienia zwolennikom nauki Nestoriusza, jest falsyfikatem powsta³ym zapewne jeszcze pod koniec staro¿ytnoœci. Zob. M. Dzielska, tam¿e, s. 55–56.

15
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tak¿e pomaga³a w pokonywaniu ró¿nych ich problemów i k³opotów
¿yciowych, stara³a siê byæ zarazem matk¹, siostr¹ i nauczycielk¹. Synesios nie móg³ siê nachwaliæ jej wnikliwoœci intelektualnej. Sam podaje
w jednym ze swych listów, ¿e przes³a³ jej dwa pisma, prosz¹c o opiniê,
od której uzale¿ni³ ich publikacjê. Niestety, nie mamy bli¿szych danych o treœci nauk wyznawanych i nauczanych przez Hypatiê, mo¿emy
o nich s¹dziæ jedynie poœrednio na podstawie tego, co wiemy o póŸnoantycznym neoplatonizmie, zw³aszcza w wydaniu aleksandryjskim.
Wiadomo, ¿e wywar³ on znaczny wp³yw na myœl chrzeœcijañsk¹, co jednak nie uchroni³o Hypatii przed tragicznym losem, jaki mia³ siê staæ
jej udzia³em.
W 415 r. w drodze powrotnej do rodzinnej Aleksandrii zosta³a ona
wyszarpniêta z powozu, zaci¹gniêta do jednego z koœcio³ów, odarta
z szat i ukamienowana ponoæ skorupami naczyñ. Cia³o jej zosta³o spalone czy poæwiartowane, popio³y rozsypane, b¹dŸ szcz¹tki rozrzucone
po ca³ej Aleksandrii. Sprawc¹ bezpoœrednim by³ sfanatyzowany mot³och stolicy, ale wiarygodne Ÿród³a nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e przynajmniej poœrednim, moralnym, sprawc¹ zbrodni by³ nie kto inny jak ówczesny biskup Aleksandrii Cyryl (Kyrillos) (do 444 r.), sk¹din¹d wybitny teolog i dzia³acz koœcielny, uznany przez Koœció³ za œwiêtego, bezwzglêdnie zwalczaj¹cy wszelkich przeciwników (m.in. ¯ydów i pogan,
a tak¿e zwolenników herezji Nestoriusza). Najpe³niejsz¹ charakterystykê osobowoœci Hypatii oraz najbardziej, jak siê wydaje, przekonywuj¹c¹ próbê wyjaœnienia okolicznoœci jej tragicznej œmierci, znajdujemy w dziele historyka Sokratesa Scholastyka († 450), Historia Koœcio³a, w rozdziale (VII, 15) zatytu³owanym Hypatia, mistrzyni filozofii.
Myœlê, ¿e warto przytoczyæ s³owa Sokratesa w obszerniejszym cytacie:
¯y³a w Aleksandrii pewna niewiasta imieniem Hypatia; by³a ona córk¹ filozofa Teona. Uda³o jej siê osi¹gn¹æ tak wysoki stopieñ wykszta³cenia, ¿e przewy¿sza³a wspó³czesnych sobie filozofów, sta³a siê
kontynuatork¹ wznowionej przez Plotyna filozofii platoñskiej i potrafi³a wyk³adaæ na proœbê zainteresowanych wszelkie, jakie by nie by³y,
doktryny filozoficzne. Dlatego te¿ garnêli siê do niej zewsz¹d ci, którzy chcieli siê poœwiêciæ nauce filozofii. Ze wzglêdu na zmuszaj¹c¹ do
szacunku szczeroœæ i swobodê wypowiedzi, któr¹ zapewni³o jej posiadane wykszta³cenie, umia³a m¹drze wystêpowaæ tak¿e i wobec przedstawicieli w³adzy, i nie potrzebowa³a siê wstydziæ, kiedy siê pojawi³a
poœród mê¿ów; wszyscy nie tylko szanowali j¹ dla nieprzeciêtnej roz-
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tropnoœci, ale nawet czuli siê onieœmieleni. Otó¿ tym razem przeciwko
niej uzbroi³a siê zawiœæ. Poniewa¿ bowiem doœæ czêsto spotyka³a siê
z Orestesem16, fakt ten sk³oni³ ludzi ze sfer koœcielnych do wysuniêcia
oszczerczego oskar¿enia, ¿e to w³aœnie ona stoi na zawadzie i sprzeciwia
siê nawi¹zaniu przyjaznych stosunków pomiêdzy Orestesem a biskupem Cyrylem. Tak wiêc ludzie porywczego usposobienia, którym przewodzi³ niejaki Piotr, lektor, umówiwszy siê miêdzy sob¹, upatrzyli moment, kiedy owa niewiasta wraca³a sk¹dœ do domu, i wyrzuciwszy j¹ z lektyki zawlekli pod koœció³ zwany Cezarejon; tu zdar³szy z niej szaty zabili j¹ od³amkami skorup. Nastêpnie, rozszarpawszy cia³o na sztuki, poznosili poszczególne czêœci na miejsce zwane Kinaron i spalili w ogniu.
Zbrodnia ta œci¹gnê³a na Cyryla i na Koœció³ w Aleksandrii niema³o hañbi¹cych zarzutów. Bo ci, co ¿yj¹ wed³ug religii Chrystusowej, nie maj¹ nic
wspólnego z morderstwami, bitwami i podobnymi do tych sprawami17.

Inn¹, znacznie bardziej Cyrylowi nieprzychyln¹, wersjê wydarzeñ
zanotowa³ ma³o znany autor imieniem Damascjusz w traktacie pt.
¯ywot Izydora:
Zdarzy³o siê wiêc pewnego razu, ¿e Cyryl, biskup przeciwstawnego
wyznania [szko³y], przechodzi³ ko³o domu Hypatii i zauwa¿y³ wielki
t³um przed jej drzwiami, „gmatwaninê rumaków i koni”. Jedni przychodzili, drudzy odchodzili, inni jeszcze nie ruszali siê z miejsca. Cyryl
spyta³, co oznacza to zgromadzenie i do kogo nale¿y dom bêd¹cy obiektem takiego zainteresowania i zamieszania. Us³ysza³ wówczas od towarzysz¹cych mu ludzi, ¿e ten t³um zebra³ siê, by pozdrowiæ filozofkê
Hypatiê i ¿e to jest jej dom. Ta wiadomoœæ tak wstrz¹snê³a jego dusz¹,
¿e gwa³townie zapragn¹³ jej œmierci, obmyœlaj¹c morderstwo najohydniejsze z mo¿liwych. Gdy wiêc Hypatia swoim zwyczajem wysz³a z domu, udaj¹c siê do miasta, doœæ liczna grupa ludzi zdzicza³ych i zwyrodnia³ych do tego stopnia, ¿e ani „zemsta bogów” ani „kara ze strony
ludzi” nie budzi³y ich obaw, napad³a na filozofkê i zamordowa³a j¹.
Uczyniwszy to, okryli swoje rodzinne miasto najwiêksz¹ hañb¹ 18.

Oczywiœcie, zachowa³y siê do naszych czasów tak¿e opinie odmienne,
bardzo Hypatii nieprzychylne, wywodz¹ce siê z krêgów bliskich bisku16

Orestes — prefekt Egiptu w latach 412–416.
Sokrates Scholastyk, Historia Koœcio³a, przek³. S. J. Kazikowski, wstêp Ewa Wipszycka,
komentarz A. Zió³kowski, wyd. II, Warszawa 1986, s. 514–515.
18
Przek³ad M. Dzielska, wyd. cyt., s. 54.
17
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powi Cyrylowi. W ich œwietle Hypatia jawi siê jako z³a czarownica,
uprawiaj¹ca czarn¹ magiê. „By³a oddana wy³¹cznie magii, astrolabom
i instrumentom muzycznym” — czytamy w jednym z takich dzie³ (pióra Jana z Nikiu). „Propagandziœci koœcielni skompilowali wiêc w jedn¹, tendencyjn¹ historyjkê o strasznej czarownicy dane o matematycznych i astronomicznych badaniach Hypatii, o jej filozoficzno–religijnych zainteresowaniach i kr¹¿¹ce o niej po mieœcie anegdoty. Dla uwiarygodnienia tych informacji o zakazanych praktykach Hypatii wystarczy³o siê powo³aæ na zainteresowania astrologi¹ i wró¿biarstwem w domu Teona, pisarstwo ojca dotycz¹ce onejromancji, na postacie astrologów aleksandryjskich, którzy ten dom zapewne odwiedzali”19.
Tymi s³owami polskiej uczonej, autorki znakomitej monografii
o Hypatii, mo¿na zamkn¹æ ustêp o najwybitniejszej i tak tragicznie doœwiadczonej filozofce antycznej20. Nigdy zapewne nie zdo³amy bezsprzecznie ustaliæ zakresu inicjatywy i winy œw. Cyryla aleksandryjskie19

Tam¿e, s. 135.
Mo¿e warto przypomnieæ wczesny dramat Marii Konopnickiej Hypatia, opublikowany
w Wilnie w 1881 r. w zbiorze Z przesz³oœci. Zob. M. Konopnicka, Pisma wybrane, t. VI, red.
I. Œliwowska, S. R. Dobrowolski, Poezje, Warszawa 1951, t. II, s. 191–220, w którym Hypatia, w obliczu œmiertelnego zagro¿enia wyg³asza nastêpuj¹c¹ tyradê (tam¿e, s. 217):
20

O, tak! Niechaj ginie!
I po có¿ ¿yæ ma, gdy ojców jej miasto
Wkrótce siê w dzik¹ zamieni pustyniê?
Gdzie wielkoœæ nasza? gdzie s¹ te zdobycze,
Które zebra³y wieki dla przysz³oœci?
Gdzie ksiêgozbiory s³awne? — gdzie muzea,
Na które niegdyœ nosili kamienie:
Eratostenes, Hipparch, Timochares?
Gdzie ustroñ cicha, w której Ptolomeusz
Samotny duma³ nad uk³adem œwiata?
Gdzie s¹ pomniki nasze narodowe,
W których siê tai³ duch wolny Hellady?
Ja tylko jeszcze podnoszê dziœ g³owê —
I ten obelisk sierocy i blady.
Wiek — a posêpna ciemnoty niewola
Padnie na kraj ten skrzyd³ami mrocznemi...
Niechaj wiêc ginê! Niech spe³ni siê dola
Tych, co prze¿yli potêgê swej ziemi!
(zakrywa twarz p³aszczem)
O tym utworze Konopnickiej zob. T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce. Przegl¹d utworów na
tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933, s. 215–219
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go w morderstwie dokonanym na tej prawdziwej mêczennicy wiedzy
i rozumu, jednej z ostatnich gwiazd na dobiegaj¹cym kresu niebosk³onie pogañskiej cywilizacji antycznej. Tryumfuj¹cy bezapelacyjnie œwiat
chrzeœcijañski mia³ wówczas w swej tradycji wielu mêczenników i mêczennic; o jednej z nich bêdzie mowa w jednym z kolejnych rozdzia³ów21.
Porzucamy filozofiê, przechodzimy do literatury, dok³adniej: poezji. Jako¿ w³aœnie poezja liryczna by³a jedyn¹ dziedzin¹, która w staro¿ytnej Grecji raz po raz przyci¹ga³a niewieœcie talenty. Dramat (tak
tragedia, jak i komedia), epika, historiografia, podobnie jak wiêkszoœæ
innych gatunków literackich, pozostawa³y, wszystko na to wskazuje,
niemal wy³¹czn¹ domen¹ mê¿czyzn, a przynajmniej dysponujemy bardzo nielicznymi przes³ankami, ¿e mog³o byæ inaczej.
3. PAMFILA Z EPIDAUROS

Do zupe³nych wyj¹tków zaliczymy Pamfilê z Epidauros, z rodziny
wywodz¹cej siê z Egiptu (Aleksandrii), ¿yj¹c¹ i pisz¹c¹ za czasów cesarza Nerona (54–68). Epidauros, po³o¿one na uczêszczanym szlaku
komunikacyjnym z Argos do Aten, by³o dobrym punktem obserwacyjnym dla uwa¿nego autora. Pamfila napisa³a wiele dzie³ o charakterze
historyczno–biograficzno–anegdotycznym, które co prawda wszystkie
zaginê³y, ale by³y doœæ czêsto wykorzystywane, ekscerptowane i cytowane. Najwa¿niejszym z nich by³y niew¹tpliwie Zapiski historyczne
ró¿ne w 33 ksiêgach, napisane przez Sopatra z Apamei syryjskiej († ok.
336), który w II ksiêdze dzie³a zatytu³owanej Wyci¹gi ró¿ne wykorzysta³, jak sam podaje, dziesiêæ pierwszych ksi¹g dzie³a Pamfili, nazwane Streszczeniami. Poza tym mia³a napisaæ epitomê (streszczenie)
dzie³a Ktezjasza Persika, albo Historia perska, w 3 ksiêgach oraz jeszcze inne epitomy. Dziêki Diogenesowi Laertiosowi i Aulusowi Geliuszowi znamy ³¹cznie 10 fragmentów Zapisek w brzmieniu oryginalnym, z czego jednak wiêkszoœæ dotyczy zagadnieñ filozoficznych, a zatem jedynie cz¹stki zainteresowañ pisarskich Pamfili. G³ówny zr¹b
naszej wiedzy o Pamfili i jej dziele zawdziêczamy dwóm kompilatorom bizantyjskim z IX w., anonimowemu autorowi tzw. Ksiêgi Suda
(Suidasa) i Focjuszowi, patriarsze konstantynopolitañskiemu i nie21

Zob rozdzia³ II.
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strudzonemu bibliofilowi, który w obszernym dziele zwanym Biblioteka przekaza³ wielk¹ iloœæ notatek i refleksji na marginesie w³asnych
rozleg³ych lektur, tym cenniejszych, ¿e znaczna ich czêœæ póŸniej zaginê³a i znana jest jedynie dziêki Focjuszowi. Tak siê sprawa przedstawia równie¿ w interesuj¹cym nas przypadku:
Przeczytaliœmy Zapiski historyczne ró¿ne Pamfili w oœmiu ksiêgach.
Autorka by³a mê¿atk¹, o czym sama wspomina na pocz¹tku swoich
notatek; pozostawa³a w zwi¹zku ma³¿eñskim od wczesnej m³odoœci
przez trzynaœcie lat, kiedy zaczê³a pisaæ pamiêtniki. Mówi, ¿e notowa³a to, o czym dowiedzia³a siê od mê¿a w ci¹gu trzynastoletniego po¿ycia z nim, nie opuszczaj¹c ani dnia, ani godziny i to, co zdarzy³o siê jej
us³yszeæ od innych osób, które odwiedza³y jej mê¿a (przychodzi³o do
niego wielu maj¹cych imiê i s³awê ze wzglêdu na sw¹ kulturê), oraz to,
co sama zebra³a z ksi¹¿ek.
Te wszystkie wiadomoœci, które wydawa³y siê jej godne zapisków
i pamiêci, umieszcza³a w notatkach bez ³adu, nie dokonywa³a podzia³u
ani rozró¿nienia wed³ug poruszanych tematów, lecz zapisywa³a, jak
popad³o i tak, jak ka¿da wiadomoœæ wygl¹da³a. Nie by³oby jej trudno,
powiada autorka, u³o¿yæ je zgodnie z przyjêtym planem, uwa¿a³a jednak, ¿e rozmaitoœæ i ró¿norodnoœæ bêd¹ przyjemniejsze i bardziej ponêtne ni¿ jednolitoœæ.
Ksi¹¿ka jest po¿yteczna w pozyskaniu wielostronnej wiedzy. Mo¿na w niej bowiem znaleŸæ du¿o niezbêdnych wiadomoœci historycznych, sentencji, danych dotycz¹cych retoryki, rozwa¿añ filozoficznych, formy poetyckiej i innych tego rodzaju zagadnieñ poruszanych
jak wypad³o.
Pamfila by³a [z] pochodzenia Egipcjank¹, rozkwit jej ¿ycia i dzia³alnoœci przypada³ na szczyt panowania Nerona [panowa³ w latach 54–68],
cesarza Rzymian. Jej styl, o ile mo¿na siê zorientowaæ z przedmów
i ze wzmianek, kiedy w ró¿nych miejscach mówi o sobie, a zw³aszcza
ze sposobu myœlenia, nale¿y do rodzaju skromnego, jak wszystko, co
jest p³odem kobiety; w s³ownictwie tak¿e nie jest innego rodzaju.
W partiach, w których mówi i przypomina o pisarzach starszych od
siebie, styl jej staje siê bardziej urozmaicony i nie wykazuje jednolitej
formy kompozycyjnej22.

22
Focjusz, Biblioteka, t. II, „Kodeksy” 151–222, przek³., wstêp, komentarz O. Jurewicz, Warszawa 1988, kodeks 175, s. 54–55.
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Focjusz by³ prawdopodobnie ostatnim czytelnikiem g³ównego dzie³a Pamfili, a raczej jedynie oœmiu pierwszych jego ksi¹g. By³ czytelnikiem uwa¿nym i krytycznym. Pamfila by³a jedn¹ z bardzo nielicznych
kobiet–autorek, które uwzglêdni³ w swej Bibliotece. Choæ, jak widzieliœmy, nie bez nuty pewnego mêskiego protekcjonalizmu, potrafi³ dla
dzie³a Pamfili znaleŸæ s³owa uznania i stwierdzenia u¿ytecznoœci, mimo braku systematycznoœci wyk³adu. Podobne do Pamfili dzie³a pisywano wcale nierzadko, z bardziej znanych autorów tego gatunku mo¿na wymieniæ Gelliusa, Aeliana, Plutarcha, czy choæby — w czasach
znacznie póŸniejszych — samego Focjusza. Dzie³o Pamfili, podobnie
jak Moralia Plutarcha, „odzwierciedlaj¹ prowincjonalizuj¹ce siê ¿ycie greckie wczesnego okresu cesarstwa rzymskiego z jego cichym
i skromnym kultem wartoœci duchowych, œwiadomym eksponowaniem przesz³oœci narodowej w sensie politycznym i duchowym, a tak¿e
koncentracj¹ na prostych, ale oœwieconych formach ¿ycia rodzinnego” (O. Regenbogen). Wypada ¿a³owaæ, ¿e tylko tyle z tej twórczoœci
zachowa³o siê do naszych czasów.
4. POETKI

Chocia¿, jak ju¿ wspomnia³em i o czym niebawem sami siê przekonamy, twórczoœæ poetek greckich zachowa³a siê do naszych czasów jedynie szcz¹tkowo, stanowi ona istotn¹ czêœæ korpusu liryki greckiej,
godn¹ uwagi nie tylko ze wzglêdu na sam fakt, ¿e by³a dzie³em dusz
i piór kobiecych. Nawet tak fragmentarycznie zachowana, potrafi ona
do dziœ wzruszyæ czytelnika i nape³niæ podziwem dla talentu i si³y
uczuæ wyczarowanych przez niektóre poetki.
Lidia Winniczuk w aneksie do swojej ksi¹¿ki opublikowanej przed
pó³wiekiem23 poda³a imiona 45 poetek, o których zachowa³y siê jakiekolwiek informacje Ÿród³owe, w tym co prawda czêœæ jest w¹tpliwej
natury. Z tej liczby tylko w 13 przypadkach zachowa³y siê utwory lub
ich fragmenty, albo przynajmniej wyraŸne œwiadectwa potwierdzaj¹ce
ich istnienie. Szerzej, na tyle na ile pozwoli³a na to podstawa Ÿród³owa, omówi³a Winniczuk postaæ i twórczoœæ Safony z Lesbos, Korynny
z Tanagry, Myrtis z Antedonu, Telesilli, Praksilli, Erynny, Nossis,
23

L. Winniczuk, Twórczoœæ poetek greckich, Warszawa 1956, s. 146–147.
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Anite z Tegei i Myro z Bizancjum. Poczet poetek greckich uwzglêdnionych w znakomitej dwujêzycznej antologii Helene Homeyer jest
zbli¿ony, z tym, ¿e obejmuje on tak¿e nieliczne autorki ³aciñskie i siêga a¿ do wczesnego œredniowiecza (w jednym przypadku do IX w.).
Wygl¹da na to, ¿e kanon zachowanej do dziœ twórczoœci poetek greckich jest ju¿ ustalony i choæ dziêki papirusom z piasków pustyni, które
w przesz³oœci ujawni³y sporo nowych fragmentów znanych dot¹d,
a nawet zupe³nie nieznanych utworów antycznych autorek, nie musimy jeszcze zupe³nie traciæ nadziei na nowe odkrycia24, trudno liczyæ na
jakieœ nieznane dot¹d rewelacje w tym zakresie.
G³ówne elementy znanego nam zasobu twórczoœci poetek greckich
musz¹ jednak w znacznym stopniu odpowiadaæ faktycznemu stanowi
rzeczy, poniewa¿ zbli¿ony pogl¹d na tê sprawê mieli ju¿ ludzie staro¿ytni. Doœæ popularne by³y wówczas poetyckie katalogi najwybitniejszych poetów, powiedzielibyœmy — klasyków poezji. W katalogach
powsta³ych w œrodowisku aleksandyjskim zarówno Safona, jak równie¿ Korynna, mia³y zapewnione miejsce. W epigramie zachowanym
w tzw. Antologii palatyñskiej, czyli obszernym zbiorze epigramatów
greckich z ró¿nych okresów, sporz¹dzonym wprawdzie dopiero w Bizancjum pod koniec X w., ale opartym na ró¿nych, dziœ ju¿ nieistniej¹cych, antologiach wczeœniejszych, obie wymienione znalaz³y siê (IX,
184) wœród 10 najwiêkszych liryków, rozpoczynaj¹c nawet ich poczet:
Zawarta pe³nia pieœni lirycznej w gronie tym:
Korynna, Safo, Pindar, Bakchylidesa pieœñ,
Ibykos, Anakreon, Alkman, Alkajos z wysp,
Stesichor, Simonides, z³¹czeni z nimi wraz:
Najlepszej to dziesi¹tki pod ka¿dym wzglêdem kr¹g.
(przek³. L. Winniczuk)

„Przy niewielkiej ogólnej liczbie poetów dopuszczenie dwóch kobiet do grona wyró¿nionych jest wyrazem uznania wielkiej miary” —
stwierdza L. Winniczuk25, przytaczaj¹c zarazem opiniê, ¿e kanon alek24

Zob. ni¿ej o najnowszych papirusowych odkryciach utworów Safony.
Prof. Jerzy Danielewicz, który by³ uprzejmy krytycznie przejrzeæ tekst tego rozdzia³u,
zwraca jednak uwagê, ¿e L. Winniczuk dopuœci³a siê tutaj (bez w¹tpienia nieœwiadomie,
prawdopodobnie przez skorzystanie ze starszych wydañ A.P.) nieœcis³oœci, gdy¿ pod wskazanym numerem znajduje siê tylko „kanoniczna wyliczanka” poetów lirycznych, lecz tylko
oœmiu, bez Korynny.

25
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sandryjski, zachowany w Antologii palatyñskiej, odzwierciedla stan znajomoœci tego obszaru dawnej poezji greckiej w tamtejszym œrodowisku,
„przypuszczenie to potwierdzaj¹ odkrycia papirusowe, które przynosz¹ w przewa¿aj¹cej iloœci fragmenty poezji Safony i parê fragmentów
Korynny”. Antypater z Tessaloniki, autor z prze³omu starej i nowej
ery, który zasili³ Antologiê palatyñsk¹ wieloma epigramatami, stworzy³
nawet listê dziewiêciu wybitnych poetek, zestawiaj¹c je z dziewiêcioma Muzami (IX, 26):
Te bosk¹ mow¹ w³adaj¹ce kobiety — pieœniarki wydawa³
Kraj macedoñskiej Pierii i Helikonu szczyt:
Moiro, Praksillê, Anitê, co Homerowi jest równa26,
Safo, o piêknych warkoczach, ozdobê Lesbosu cór,
Erynne i Telesillê przes³awn¹ i ciebie Korynno,
Coœ opiewa³a wojenn¹ w³óczniê Ateny i he³m;
Kobiecog³os¹ Nossidê i Myrtis s³odkodzwoni¹c¹,
Wszystkie siê one ws³awi³y trwa³oœci¹ stworzonych dzie³.
Dziewiêæ Muz niebo ogromne i dziewiêæ ziemia nam da³a
Na nieœmierteln¹ radoœæ œmiertelnych naszych serc
(przek³. L. Winniczuk)

Nawet pisarz chrzeœcijañski z II w. Tacjan (Tatianos) w traktacie
Mowa do Greków, wymienia ca³y szereg poetek greckich, w tym kilka
sk¹din¹d nieznanych, którym potomni wystawili pos¹gi, co zreszt¹ ten
apologeta chrzeœcijañski srodze potêpia:
Spi¿owy pos¹g Praksilli wykona³ Lizyp (nic po¿ytecznego nie da³a
w swoich wierszach), Monestratos wykona³ pos¹g Learchis, Silanion
— hetery Safony, pos¹g Erynny z Lesbos — Naukides, Myrtis — Boiskos; dalej Kefizodotos wykona³ pos¹g Myro z Bizancjum, Gompfos
— Proksagoridy, a Amfistratos — Kleito. Có¿ powiedzieæ o Anite,
Telesilli i Mystis (Myrtis?). Pos¹g pierwszej wykona³ Eutykrates, drugiej–Nikeratos, a ostatniej Aristodotos; Mnesarchis z Efezu wyrzeŸbi³ Eutykrates, Korynnê — Silanion, a Talarchis z Argos — równie¿
Eutykrates (przek³. L. Winniczuk).

To, ¿e niektórych z wymienionych przez Tacjana zupe³nie sk¹din¹d nie znamy, nie musi, moim zdaniem, dowodziæ, ¿e dosta³y siê do
26

Lub jeszcze bardziej dobitnie: „kobiecy Homer”.
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dostojnego grona przez pomy³kê, choæ i takiej ewentualnoœci nie sposób wykluczyæ.
5. SAFONA Z LESBOS

Skrótowe z koniecznoœci omówienie twórczoœci poetek greckich
rozpoczniemy od najwa¿niejszej i najwybitniejszej — Safony z Lesbos, tak¿e dlatego, ¿e jej twórczoœæ zachowa³a siê jeszcze stosunkowo
najlepiej, choæ przecie¿ w sposób daleki od kompletnoœci27.
I w przypadku Safony, podobnie jak pozosta³ych jej kole¿anek po
piórze, musimy siê od razu pogodziæ z myœl¹, ¿e nie tylko ich twórczoœæ
bêdziemy mogli poznaæ fragmentarycznie, niekiedy w ¿a³oœnie znikomych fragmentach, ale tak¿e, ¿e nasza wiedza o samych autorkach jest
znikoma, przypadkowa, niekiedy wysnuwana wy³¹cznie na podstawie
wzmianek czy aluzji w ich w³asnych wierszach (lub w wierszach innych
autorów/–ek). W dodatku nawet tak nieliczne i fragmentaryczne wiadomoœci czêsto maj¹ charakter hipotetyczny, obarczone s¹ ogromnym marginesem niepewnoœci, s¹ w gruncie rzeczy niczym innym jak
zwyk³ymi przypuszczeniami, hipotezami o ró¿nym stopniu prawdopodobieñstwa. Dotyczy to m.in. tak dla historyka istotnej kwestii chronologii; w przypadku czasu ¿ycia niektórych autorek zdania uczonych
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ o kilka stuleci i nie widaæ mo¿liwoœci uœciœlenia.
Wszystkie te zastrze¿enia dotycz¹ Safony. Urodzi³a siê ona w II po³owie VII w. p.n.e. (ok. 630?) w Eresos, na zachodnim wybrze¿u wyspy
Lesbos, lecz wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³a w Mitylenie — g³ównym mieœcie
wyspy. Pochodzi³a z arystokratycznego rodu, rodzina niefortunnie
uwik³a³a siê w walki polityczne na wyspie, w rezultacie czego Safona,
skazana na wygnanie, uda³a siê (zapewne w latach 604/603 – 596/595)
na Sycyliê. Wed³ug bardzo póŸnego (i nie wiadomo, na ile w tym przypadku wiarygodnego) Ÿród³a, Ksiêgi Suda (IX w.), mia³a wyjœæ za m¹¿
za bogatego kupca Kerkilasa z wyspy Andros. Nigdzie jednak nie znajdziemy o nim wzmianki w zachowanych utworach Safony, poniewa¿
jednak wiadomo, ¿e mia³a córeczkê imieniem Kleis, trudno odrzucaæ
tê póŸn¹ wiadomoœæ, tym bardziej, ¿e zwi¹zek z Kerkilasem móg³
27

Safona doczeka³a siê tak¿e doœæ znacznego zainteresowania nauki polskiej i polskich
t³umaczy. Zob. wykaz literatury pod koniec tego rozdzia³u, a w nim przede wszystkim znakomit¹ monografiê: A. Szastyñskiej–Siemion, Muza z Mityleny — Safona.
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trwaæ nied³ugo. Imiê Kleis nosi³a tak¿e matka Safony; znamy równie¿
imiona trzech braci poetki, o jednym z nich — Charaksosie — dowiadujemy siê nieco wiêcej (zob. ni¿ej). Córeczce Kleis poœwiêci³a Safona
pe³n¹ uczucia pieœñ, a niefortunne (przynajmniej jej zdaniem) perypetie mi³osne brata uwieczni³a w innych epigramatach. Prawdopodobnie do¿y³a doœæ póŸnego wieku. Nie zas³uguje na zaufanie doœæ
rozpowszechniona w póŸniejszych czasach legenda o jej póŸnej i nieszczêœliwej mi³oœci do m³odego ¿eglarza Faona, i o tym, ¿e porzucona
przez niego rzuci³a siê do morza z Leukadyjskiej Ska³y.
Powy¿sze dane opieraj¹ siê na ¿mudnym porównywaniu rozproszonych i na ogó³ przypadkowych, czêsto tak¿e sprzecznych pomiêdzy sob¹ informacji ró¿nych Ÿróde³. Tzw. Ksiêga Suda, encyklopedia
bizantyjska z II po³owy IX w., odró¿nia Safonê — poetkê od Safony
— kobiety lekkich obyczajów, co oczywiœcie nie odpowiada prawdzie,
ale by³o niekiedy przyjmowane ju¿ w staro¿ytnoœci. Na szczêœcie stosunkowo niedawno odnalaz³a siê biografia Safony zapisana na papirusie, pochodz¹cym z koñca II lub pocz¹tku III w. n.e., a zawarte
w niej wiadomoœci doœæ dobrze koresponduj¹ z tym, co ju¿ wczeœniej
wiedziano o poetce i na ogó³ wygl¹daj¹ na wiarygodne. Oto tekst tej
staro¿ytnej biografii:
Safona pochodzi³a z Lesbos, z miasta Mityleny. Ojcem jej by³ Skamandros, wed³ug innych Skamandronymos. Mia³a trzech braci: Eurygyiosa, Larichosa i najstarszego Charaksosa. Ten, gdy pop³yn¹³ do Egiptu, zada³ siê z niejak¹ Dorich¹ i traci³ dla niej du¿o pieniêdzy. Bardziej kocha³a m³odszego Larichosa. Mia³a córkê Kleis, to samo imiê
nosi³a jej matka. Niektórzy oskar¿aj¹ Safonê o to, ¿e mia³a nienormalne obyczaje i kocha³a siê w kobietach. Wygl¹d mia³a bardzo niepokaŸny: by³a brzydka o œniadej cerze, a wzrostu by³a bardzo niskiego
(przek³. A. Szastyñska–Siemion).

Ta ostatnia, wyraŸnie niepochlebna wiadomoœæ o powierzchownoœci Safony, choæ znajduje potwierdzenie u mówcy i filozofa z II w.,
Maksimosa z Tyru (wed³ug którego mia³a byæ niska i czarna), mo¿e
oznaczaæ — je¿eli ju¿ pominiemy moment osobistej antypatii wypowiadaj¹cych — nieodpowiadanie Safony greckiemu idea³owi niewieœciej urody: wysoki wzrost, z³ote jasne w³osy, ciemne oczy. Wizerunki
Safony na wazach greckich, na których przedstawiana jest z kolei jako
piêkna kobieta, nie mog¹ byæ w ka¿dym razie kontrargumentem, po38
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niewa¿ nie chodzi³o, oczywiœcie, o jakiekolwiek rzeczywiste podobieñstwo, lecz o wyidealizowany obraz. Nie mo¿na zreszt¹ wykluczyæ i takiej ewentualnoœci, ¿e, nie maj¹c ju¿ ¿adnych rzeczywistych danych
o wygl¹dzie Safony, ktoœ, za kim poszli póŸniej nastêpni komentatorzy, uzna³ za celowe skontrastowanie piêkna poezji Safony i jej rzekomo niepiêknego czy niepozornego wygl¹du zewnêtrznego.
Z imieniem Safony wi¹¿e siê nie tylko niewruszona s³awa poetycka, lecz tak¿e pewna tradycja kulturowa, bardzo ró¿nie oceniana
w ró¿nych epokach, nierzadko w kategoriach skandalu obyczajowego. Tradycja ta by³a wspominana niejednokrotnie ju¿ w staro¿ytnoœci
(bêdzie o tym jeszcze mowa), a niejako podsumowa³ j¹ nieznany autor
wspomnianej ju¿ dziewi¹towiecznej Ksiêgi Suda: „Mia³a ona trzy towarzyszki i przyjació³ki: Attis, Telesippê, Megarê. To z ich powodu
œci¹gnê³a na siebie oskar¿enie o nieczyst¹ mi³oœæ. Jej uczennice to:
Anagora z Miletu, Gongyle z Kolofonu, Eunike [Euneika] z Salaminy”. Istotnie, wiêkszoœæ ¿ycia (po œmierci mê¿a?) Safona spêdzi³a
w zamkniêtym krêgu m³odych dziewcz¹t i kobiet, stanowi¹cym rodzaj
bractwa kultowego, thiasos, pod patronatem Afrodyty, Muz i Charyt,
pe³ni¹c w nim funkcje kierowniczki i opiekunki. „Celem takiego
kó³ka by³o uprawianie kultu bóstw–patronek, kszta³cenie siê w poezji
i muzyce, zdobywanie umiejêtnoœci odpowiedniego zachowania siê
w towarzystwie, wreszcie opanowanie sztuki ubierania siê i zrêcznego
poruszania siê” (A. Szastyñska–Siemion). Szczególnie eksponowana
by³a, jak siê wydaje, sztuka muzyki, œpiewu i tañca, nie zaniedbywano
tak¿e wychowania fizycznego, choæ — przeciwnie ni¿ w Sparcie — nie
czyniono zeñ g³ównego elementu wychowawczego, atmosferê kobiecoœci umacnia³o akcentowanie nie tylko piêknoœci cia³a, lecz tak¿e
wdziêku, zalotnoœci i dba³oœci o modê. W samej Mitylenie istnia³y podobne ko³a, rywalizuj¹ce z ko³em Safony, znamy nawet (dziêki Safonie) imiona ich kierowniczek: Andromeda i Gorgo.
Byæ mo¿e, jak uwa¿a np. H.–I. Marrou, nale¿y owe „lesbijskie”
(choæ bez w¹tpienia do Lesbos nie ograniczone) wspólnoty ¿eñskie
uwa¿aæ za swego rodzaju reakcjê na bezwzglêdnie dominuj¹c¹ w œwiecie helleñskim pozycjê mê¿czyzn, a tak¿e na czêst¹ poligamiê, prowadz¹ce w praktyce do spo³ecznego wykluczenia kobiet. „Wszelka spo³ecznoœæ, która zezwoli, by jedna p³eæ utworzy³a zamkniête ko³o
rz¹dz¹ce siê w³asnymi prawami, doprowadza nieuchronnie do tego,
¿e przeciwstawi mu siê równie zamkniête œrodowisko drugiej p³ci”.
39
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System wychowawczo–kszta³ceniowy znany nam z Lesbos, obejmuj¹cy dziewczêta, które wysz³y ju¿ z okresu dzieciñstwa, spêdzanego
pod okiem matki, a jeszcze nie wysz³y za m¹¿, by³ swego rodzaju eksperymentem, nie znalaz³ on zrazu naœladowców w patriarchalnym
spo³eczeñstwie greckim, które dopiero w okresie hellenistycznym
kszta³ceniu dziewcz¹t zaczê³o poœwiêcaæ nieco wiêcej uwagi. Kwesti¹
drugorzêdn¹, choæ przez d³ugie stulecia niepokoj¹c¹ moralistów, inspiruj¹c¹ artystów i stanowi¹c¹ do dziœ koœæ niezgody nawet miêdzy
uczonymi, jest wystêpowanie i rola we wspólnocie Safony (i analogicznie w innych podobnych wspólnotach) pierwiastka erotycznego, wyra¿aj¹cego siê mi³oœci¹ miêdzy kobietami, czyli „lesbijsk¹” lub „safijsk¹”. Ograniczymy siê do przytoczenia wywa¿onego s¹du wybitnego
znawcy wychowania antycznego28: „to wychowanie nie jest wolne od
p³omyka namiêtnoœci; nie obywa siê bez dzia³ania Erosa, który zacieœnia gor¹c¹ wiêŸ miêdzy mistrzyni¹ a uczennic¹. Temu w³aœnie zawdziêczamy najwiêcej wiadomoœci; bo o ca³ym tym wychowaniu dowiadujemy siê tylko poprzez echa namiêtnoœci szarpi¹cych sercem Safony. S³yszymy rozdzieraj¹cy krzyk jej boleœci, gdy ma³¿eñstwo lub
zdrada zabiera jej któr¹œ z pokochanych uczennic. Mi³oœæ safijska nie
przesz³a jeszcze przez metafizyczne przeistoczenie, przez które przejdzie w myœli Platona pederastia przemieniona w têsknotê za idea³em.
Mi³oœæ Safony jest jeszcze namiêtnoœci¹ ludzk¹, pal¹c¹ i doprowadzaj¹c¹ do sza³u: «Drêczy mnie znowu Eros skrêcaj¹cy cz³onki; Eros
gorzki a s³odki; Eros istota niezwyciê¿ona. O moja Atis! A ty zbrzydziwszy sobie mnie uciekasz do Andromedy» [...] Niewieœcia liryka Safony jest szczera i bezwstydna29 [...]. Safo nie ukrywa zmys³owej strony
swych uczuæ: «... zgas³y plejady, pó³noc mija, godziny p³yn¹ wolno, a ja
tu le¿ê sama». Nie przytaczamy wszystkich jêków kobiety ogarniêtej
zazdroœci¹. Œwiadcz¹ o prze¿yciach innych ni¿ duchowe”. Wszak¿e
zbyt zawê¿one, czysto „seksuologiczne” czy nawet „psychiatryczne”
spojrzenie na uniesienia mi³osne Safony by³oby grubym nieporozumieniem: „Bo i w staro¿ytnoœci zadawano sobie pytanie, «czy Safo by³a kobiet¹ nierz¹dn¹», a za naszych czasów znajd¹ siê wielbiciele, którzy bêd¹ namiêtnie broniæ jej idealnej cnoty” (Marrou). Podobna g³ê28

H.–I. Marrou, Historia wychowania w staro¿ytnoœci, s. 70–72.
Marrou znajduje w kulturze europejskiej odpowiedniki dopiero w osobach hrabiny de
Dié i Ludwiki Labbé.
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bia uczuæ i szczeroœæ wypowiedzi dotycz¹cych sfery tak intymnej a egzystencjalnie wa¿nej, w dodatku obyczajowo i spo³ecznie dra¿liwej,
stanie siê w krêgu naszej cywilizacji mo¿liwa w³aœciwie dopiero w XX
stuleciu, a i to z zastrze¿eniami i ograniczeniami.
Bêdziemy mogli zaprezentowaæ tu jedynie czêœæ twórczoœci Safony, a decyzja ta jest spowodowana (i, jak s¹dzê, usprawiedliwiona) nie
tylko faktem istnienia kilku nie tak znowu trudno dostêpnych pe³niejszych t³umaczeñ i wydañ utworów poetki, ale tak¿e ró¿nym i czêsto
z³ym stanem ich zachowania, co stawia przed t³umaczami i komentatorami wiele przeszkód i sprawia, ¿e ka¿de t³umaczenie w stopniu
szczególnie znacznym zawiera element subiektywizmu i stanowi próbê w³asnej interpretacji utworu. Oczywiœcie, jedyn¹ mo¿liwoœci¹ wyrobienia sobie w³asnego zdania by³oby czytanie dzie³ Safony w greckim oryginale, co jest mo¿liwe (przede wszystkim na podstawie krytycznych wydañ zagranicznych, ale tak¿e dziêki znakomitej edycji Jerzego Danielewicza z 1999 r.), ale nierealne, a poza tym sta³oby
w sprzecznoœci z celem niniejszej ksi¹¿ki, której zadaniem jest udostêpniæ polskiemu czytelnikowi — oczywiœcie: w przek³adach — wielojêzyczn¹ europejsk¹ (a nawet w pewnym zakresie pozaeuropejsk¹)
twórczoœæ literack¹ kobiet. ¯eby jednak uzmys³owiæ problem trudnoœci translatorskich, uciekniemy siê do takiego oto rozwi¹zania: o ile to
mo¿liwe, bêdziemy podawali ró¿ne przek³ady danego utworu, œciœlejsze, bardziej filologiczne (z zaznaczeniem miejsc brakuj¹cych lub nieczytelnych w podstawie) oraz bardziej swobodne, literackie, gdy wiedza, wyczucie i talent t³umacza próbuj¹ „obejœæ” i wype³niæ luki w tekœcie orygina³u.
Tylko w bardzo ogólny sposób bêdziemy zajmowali siê czysto formaln¹ stron¹ poezji, tym bardziej, ¿e jakikolwiek sensowny wywód
w tym zakresie musia³by siê opieraæ na lekturze greckiego orygina³u.
Zaznaczymy przeto jedynie, ¿e Safona pisa³a w dialekcie eolskim, u¿ywanym na Lesbos przez wykszta³conych mieszkañców, co czyni³o jej
poezjê dostêpn¹ dla szerokiego krêgu odbiorców. „Prostocie wys³owienia i oszczêdnoœci œrodków towarzyszy nies³ychane wyczucie s³owa
i jego melodii. Rytm wiersza przestaje byæ wêdzid³em; wydaje siê oddawaæ naturalny tok mowy. Odnosi siê wra¿enie, i¿ dokona³ siê proces
odwrotny, ¿e oto nagle, w niewyczuwalny sposób, zwyk³e s³owa u³o¿y³y siê w ca³oœæ dŸwiêczn¹ i p³ynn¹. W prostocie œrodków wyrazu tkwi
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du¿a czêœæ tajemnicy oddzia³ywania poezji Safony; co naturalne,
zda siê prawdziwe i przejmuj¹ce”. Analiza strukturalna utworów Safony prowadzi do tego, i¿ „uœwiadamiamy sobie [...] niemal ze zdziwieniem, ¿e to — mimo pozorów spontanicznoœci — jest sztuka, co wiêcej nawet — sztuka wyrafinowana” (J. Danielewicz). Ulubion¹ miar¹ poetyck¹ Safony jest strofa czterowierszowa, nazwana póŸniej od
jej imienia „strofk¹ safick¹”.
Mi³oœæ jest dominuj¹cym w¹tkiem w twórczoœci Safony, wraz z motywami pochodnymi, takimi jak zazdroœæ, ból z powodu roz³¹ki, samotnoœæ, têsknota, moment ten trafnie uchwyci³a tradycja potomnych.
Pamiêtaj¹c o tym, ¿e twórczoœæ ta zachowa³a siê do naszych czasów
jedynie w niewielkiej czêœci, stwierdzamy, ¿e wydarzenia polityczne,
których nie brakowa³o w okresie, gdy poetka ¿y³a, i które nie pozosta³y, jak wiemy, bez wp³ywu na jej osobiste losy, niewielkie w jej poezji
znalaz³y odbicie (przeciwnie ni¿ u jej rodaka i rówieœnika — Alkajosa). Mo¿na za to bez wiêkszego trudu doszukaæ siê w jej twórczoœci,
zw³aszcza w utworach o charakterze obrzêdowym (jak epithalamia),
wyraŸnych œladów lokalnego folkloru. Du¿¹ rolê u Safony odgrywaj¹
bogowie, ale — rzecz interesuj¹ca — imiona Zeusa i innych bogów
olimpijskich pojawiaj¹ siê sporadycznie. „W jej œwiecie poetyckim panuje Afrodyta, obok niej Muzy i Charyty, boginie poezji i wdziêku.
Wa¿n¹ funkcjê pe³ni te¿ Eros, który nie jest tu figlarnym ch³opczykiem z ³uczkiem i strza³ami, ale mocarnym i groŸnym bóstwem”
(A. Szastyñska–Siemion). Zas³uguje te¿ na uwagê wyczulenie poetki
na œwiat przyrody i jego emocjonalne odczuwanie.
W s³ynnej Bibliotece Aleksandryjskiej w okresie hellenistycznym,
gdy uczeni zabrali siê za porz¹dkowanie i systematyzowanie dorobku
poprzednich pokoleñ, podzielono twórczoœæ Safony na dziewiêæ nierównych pod wzglêdem objêtoœci ksi¹g.
Rozpoczniemy, œladem innych autorów, od najobszerniejszego
i najlepiej zachowanego utworu Safony, w³aœciwie jedynego zachowanego w ca³oœci — Modlitwy do Afrodyty (Fr. 1)30. Oto jej przek³ad pióra
J. Danielewicza:
O Afrodyto, nieœmiertelna pani,
Zwodnicza córko Zeusa, co na tronie
30

Numeracja fragmentów odnosi siê do edycji krytycznej starogreckiego tekstu.
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Siedzisz kunsztownym, nie gnêb mego serca
Troskami, b³agam,
Ale przyjdŸ tutaj, tak jak kiedyœ z dala
¯yczliw¹ by³aœ mojemu wo³aniu,
Kiedy dom ojca opuœciæ zechcia³aœ
Ca³y ze z³ota
Zaprz¹g³szy ptaki do rydwanu: piêkne
I ¿wawe wróble ponad ziemi¹ czarn¹
Mocno skrzyd³ami bij¹c ciebie wiod³y
Œrodkiem eteru.
Przyby³y szybko; wtedy ty, o pani,
Z uœmiechem na swej nieœmiertelnej twarzy
Spyta³aœ, co znów mnie trapi i po có¿
Znowu ciê wo³am,
I czego pragnê w sercu mym szalonym
Najbardziej: „Kogo mam znowu nak³oniæ
I twej mi³oœci przywróciæ, kto ciebie
Krzywdzi, Safono?
Jeœli dziœ stroni, wnet ciê bêdzie szukaæ,
Nie chce twych darów? Wnet sama je z³o¿y!
Nie kocha teraz? Niebawem pokocha,
Nawet wbrew chêci”.
Przyb¹dŸ i teraz do mnie, od bolesnych
Trosk mnie uwolnij, czego tylko pragnie
Serce me, spe³nij, i sama stañ w walce
U mego boku

A oto przek³ad Janiny Brzostowskiej:
Przed tronem twym siê chylê, Afrodyto
nêc¹ca w zdradne sieci, córo Zeusa,
i b³agam, smutkiem nie drêcz mego serca,
o nieœmiertelna,
lecz ku mnie zejdŸ, jak nieraz ju¿ czyni³aœ,
gdy ciê mój g³os dolecia³ z oddalenia,
i dla mych skarg rzuca³aœ progi domu
wielkiego ojca.
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Twój z³oty wóz ponios³y chy¿e ptaki
i raz po raz, nad krêgiem czarnej ziemi
zni¿aj¹c lot, skrzyd³ami mocno bi³y
w jasnym eterze.
Ujrza³am ciê, a ty promieniej¹ca,
z uœmiechem na obliczu nieœmiertelnym,
spyta³aœ naj³askawiej, co mnie gnêbi,
¿e ciebie wzywam,
kto wznieci³ znów mych pragnieñ najgorêtszych
serdeczny ¿ar? Kogo mi przywieœæ ma
Peitho ku mi³oœci? Kto mnie skrzywdzi³,
kto ból mi zada³?
Unika ciê? — mówi³aœ. — Wnet odszuka!
Odtr¹ca dar? — Wnet tobie dary z³o¿y.
Nie kocha ciê? — W mi³osne wpadnie sieci
choæby wbrew chêci.
I dzisiaj zejdŸ ze stopni swego tronu,
nie pozwól mi w daremnej trwaæ têsknocie,
i stan¹æ racz w tej trudnej dla mnie chwili
po mojej stronie!

I jeszcze jeden, Anny M. Komornickiej31:
Na barwnym siedz¹c tronie, nie znaj¹ca œmierci
Afrodyto, zwodnicza córo Dzeusa, nie drêcz¿e d³u¿ej
serca mojego brzemieniem trosk i cierpieñ...
b³agam Ciê, Pani!
Ale przyb¹dŸ tutaj, jak nieraz bywa³o
na g³os proœby mojej z dala nadchodz¹cej
i wys³uchaj — ojca pa³ac opuœciwszy
w z³otym rydwanie.
Wprzê¿one do niego, piêknie Ciê powioz¹
œmig³e Twoje ptaki ponad ziemi ciemnie,
lec¹c pierzastym skrzyd³em przez b³êkitne
szlaki przestworza.
31
Przek³ady poezji Safony A. M. Komornickiej, w tej¿e autorki: Poezja staro¿ytnej Grecji,
s. 89 nn.
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Ju¿ s¹ na miejscu. A Ty — o Œwietlana! —
pytasz z uœmiechem na boskim obliczu,
co mi znowu dolega i o co tak wo³am
w szalonym sercu.
„Jakich marzeñ spe³nienia najgorêcej czekasz?
Kogo do wzajemnej mi³oœci mam sk³oniæ?
Kto œmie ciê krzywdziæ — pyta bogini —
mi³a Safono?
Jeœli ciê unika — œcigaæ odt¹d bêdzie,
jeœli darami gardzi — obsypie ciê nimi,
jeœli nie mi³uje — wnet mi³owaæ bêdzie,
nawet wbrew woli”.
Przyb¹dŸ i teraz do mnie, nios¹c ulgê
w mêce serdecznej, spe³ñ moje pragnienia,
niech mój sen siê ziœci. A sama zostañ
m¹ sojuszniczk¹!

Gorzej zachowa³ siê hymn przyzywaj¹cy Afrodytê (Fr. 2):
PrzyjdŸ do mnie z Krety, [do tego] przybytku
Przyb¹dŸ œwiêtego, gdzie gaj mi³ych tobie
Roœnie jab³oni i woni¹ kadzid³a
Pachn¹ o³tarze.
Tu ch³odna woda poœród jab³oniowych
Ga³¹zek szemrze, ró¿e ogród ca³y
Okry³y cieniem, z migocz¹cych liœci
Sen jak czar sp³ywa.
Tu ³¹ka, koni pastwisko, rozkwita
Kwiatami wiosny, a wiatry s³odycz¹
Tchn¹ miodu............................
...................................................
Tutaj weŸ, Kiprydo,
I do pucharów z³otych delikatnie
Nektar zmieszany z radoœciami uczty
Nalej jak wino.
(przek³. J. Danielewicz)

45

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

z niebios............
przyb¹dŸ wiêc tutaj z Krety, do œwi¹tyni,
gdzie roœnie s³awny, œwiêty gaj jab³oni
i sprzed o³tarzy unosz¹ siê w niebo
dymy kadzide³,
gdzie ch³odna woda szumi przez ga³êzie
i krzewy ró¿ kwitn¹cych przestrzeñ ca³¹
okry³y gêsto, a z rozko³ysanych
liœci sen sp³ywa,
gdzie konie pas¹ siê na ³¹ce pe³nej
wiosennych kwiatów, i ³agodny powiew
s³odycz¹ miodu pachnie...
.............
przystrój wiêc g³owê wieñcem, o Kiprydo,
i nie ¿a³uj¹c porozlewaj nektar,
z upajaj¹c¹ zmieszany radoœci¹,
w czary z³ociste.
(przek³. J. Brzostowska)

A oto dwie proœby skierowane do Afrodyty, tym razem w raczej
„przyziemnej” sprawie, to znaczy w zwi¹zku z niepo¿¹danym romansem brata poetki Charaksosa, aby porzuci³ zwi¹zek z heter¹ Dorich¹
(zwan¹ tak¿e, jak informuje Herodot32, Rodopis czyli „Ró¿ane Liczko”) i powróci³ z Egiptu. Z pierwszej z nich uda³o siê zrekonstruowaæ
pierwsz¹ po³owê tekstu:
(Fr. 5)
Sprawcie, [Kiprydo] wraz z Nereidami,
A¿eby brat mój tu ca³o powróci³,
I by siê wszystko, czego w sercu pragnie,
W pe³ni ziœci³o.

32
Por. Herodot, Dzieje, t. II, s. 134–135. Herodot wyra¿a siê o niej jako o nierz¹dnicy, niewolnicy trackiego pochodzenia i polemizuje z opini¹, jakoby to ona kaza³a wznieœæ piramidê przypisywan¹ (s³usznie!) faraonowi Mykerinosowi. Z niewoli mia³ j¹ wykupiæ Charaksos, brat Safony. „Kiedy zaœ Charaksos po wykupieniu Rodopis wróci³ do Mityleny, bardzo go Safona w jednej pieœni wyszydzi³a”.
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Niech [wszystkie] dawne b³êdy swe odkupi
I[przyjacio³om] swoim sprawi radoœæ
A[wrogom] przykroœæ: oby nikt nam wiêcej
[Smutku] nie przyniós³.
Niech swojej siostrze szacunku wœród ludzi
Zapragnie dodaæ, a od zmartwieñ przykrych
..........................................
..............................
(przek³. J. Danielewicz)

Was b³agam dziœ, Kiprydo i Nereidy,
niechaj mój brat w domowe progi wróci
wesó³ i zdrów, i niechaj mu siê spe³ni¹
wszystkie pragnienia.
Niech b³êdów swych wyrzeknie siê na zawsze
wrogom na z³oœæ, na radoœæ przyjacio³om,
by nigdy ju¿ dla bliskich, dla rodziny
nie sta³ siê obcy.
Z pomyœlnych zmian i siostra bêdzie dumna:
¿e zdo³a³ siê uwolniæ z nêdznych wiêzów,
na które sam siê godzi³, nie zwa¿aj¹c
jak wiele cierpi.
......................
(przek³. J. Brzostowska)

Czy¿by brat siê opamiêta³, wróci³ na ³ono rodziny? Safona b³aga teraz boginiê, by sza³ namiêtnoœci nie powróci³:
(Fr. 15)
Kiprydo, niech ciê bardzo przykr¹ znajdzie
Doricha, niechaj nie che³pi siê dumna,
¯e po raz drugi ¿arem namiêtnoœci
Do niej zap³on¹³.
(przek³. J. Danielewicz)

O Kiprydo, niechaj ciê gorzk¹ znajdzie
Doricha, niech siê za bardzo nie chwali,
¿e po raz drugi umia³a pozyskaæ
mi³oœæ kochanka
(przek³. J. Brzostowska)
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Czy¿by do tej afery mi³osnej odnosi³ siê cierpki i zgryŸliwy Fr. 57?:
Taka prostaczka ciê oczarowa³a,
nie umiej¹ca z wdziêkiem unieœæ sukni
doko³a kostek33
(przek³. J. Brzostowska)

A oto prawdziwy hymn do mi³oœci, niewolny od refleksji na temat
jej konsekwencji (Fr. 16):
Ci mówi¹: „jeŸdŸcy”, tamci zaœ „piechota”,
Inni: „okrêty na tej czarnej ziemi
S¹ najpiêkniejsze”, ja tymczasem mówiê:
„To, co ktoœ kocha”.
Nadzwyczaj ³atwo rzecz tê uzmys³owiæ
Mo¿na ka¿demu: piêkna ponad miarê
Ludzk¹ Helena najznakomitszego
Z wszystkich ma³¿onka
Rzuci³a, zbieg³a przez morze do Troi
Nie dbaj¹c wcale o drogich rodziców
Ani o dziecko — odwiod³a j¹ od nich
[Mi³oœæ przemo¿na].

33

Prof. Jerzemu Danielewiczowi zawdziêczam informacjê, ¿e mój domys³ nie jest trafny,
poniewa¿ z Atenajosa wynika, ¿e osob¹ wyœmiewan¹ jest Andromeda, rywalka Safony,
a tak¿e zwrócenie uwagi na zachowany u tego¿ Atenajosa epigram greckiego poety z pocz¹tku III w. p.n.e. Posejdipposa na czeœæ hetery Dorichy:
Doricho, przesz³y w nicoœæ koœci twoje kszta³tne,
sploty w³osów i tchn¹ca olejkiem narzutka,
która niegdyœ piêknego kry³a Charaksosa,
gdy rankiem, przytulona, siêga³aœ po kubki.
Trwa ci¹gle i trwaæ bêdzie mi³a pieœñ Safony,
i wci¹¿ rozbrzmiewaæ bêd¹ jej œwietliste strofy.
Jak skarb twe imiê szczêsne przechowa Naukratis,
póki Nilem ku morzu p³yn¹æ bêdzie okrêt.
(przek³.: J. Danielewicz, w: Posejdippos, Epigramaty, przek³., wstêp i kom. J. Danielewicz,
Warszawa 2004, s. 168, nr 122). Z komentarza t³umacza: „autor powraca do postaci najs³ynniejszej poetki greckiej w sposób doœæ zaskakuj¹cy, sugeruje bowiem poœrednio
uwiecznienie (w pozytywnym sensie tego s³owa) kurtyzany z Naukratis w poezji Safony,
podczas gdy w rzeczywistoœci poetka (fr. 15 [zob. wy¿ej]) nie kry³a oburzenia dla Dorichy”.

48

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

.................................................
lekko .........................
O Anaktorii mi dziœ przypomnia³a,
Której tu nie ma.
Chód jej wola³abym ujrzeæ powabny
I blask promienny jej m³odzieñczej twarzy
Ni¿ owe wozy lidyjskie i w pe³nej
Zbroi piechotê.
(przek³. J. Danielewicz)

Tym siê konnica zdaje najpiêkniejsza
na czarnej ziemi, tamtym znów piechota,
innym okrêty. Ja to nazwê piêknym,
co zachwyt budzi.
Wszyscy tê prawdê pojm¹. I Helena,
chocia¿ ze wszystkich kobiet najpiêkniejsza,
dla niej rzuci³a ma³¿onka, wœród ludzi
najzacniejszego,
tego, co Trojê przywiód³ do upadku.
Na córkê i rodziców nie zwa¿a³a,
lecz da³a siê prowadziæ swej mi³oœci
w dalek¹ drogê.
Kobiety ³atwo ogarnia uczucie,
gdy myœl¹ o tym, co w nich zachwyt budzi.
I mnie dziœ czu³oœæ piêkn¹ Anaktoriê
wspominaæ ka¿e,
której chód lekki ujrzeæ bym pragnê³a
i twarz tak jasn¹, piêkniejsz¹ ni¿ wszystkie
rydwany Lidii, ni¿ jej œwietne wojska
wspaniale zbrojne.
Wiem, ¿e nie mo¿na zakosztowaæ w ¿yciu
wszelkiego dobra. Trzeba raczej wybraæ
rzecz upragnion¹ ni¿ tê, któr¹ ³atwiej
przyjdzie zapomnieæ.
(przek³. J. Brzostowska)
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Jedni mówi¹: najpiêkniejsze co jest
na ziemi czarnej — to pu³k kawalerii,
drudzy — to oddzia³ piechoty,
jeszcze inni — to eskadra okrêtów.
A ja myœlê, ¿e najpiêkniejsze jest to,
co siê kocha.
£atwo was o tym przekonam.
Oto na przyk³ad Helena, przewy¿szaj¹ca
urod¹ wszelkie ludzkie istoty:
rzuca przeznaczonego ma³¿onka,
a p³yn¹c do Troi nie pomyœli nawet
o dziecku ani o mi³ych rodzicach,
gdy¿ bogini uwodzi j¹ mi³oœci¹
od pierwszego wejrzenia.
Bo ona potrafi ujarzmiæ ka¿de serce
i ka¿d¹ myœl uczyniæ uleg³¹...
Tak i teraz, ka¿e mi wracaæ wspomnieniem
do Anaktorii, która jest ju¿ daleko.
O ile¿ wolê patrzeæ na jej wdziêczne ruchy,
na twarz, która siê mieni rumieñcem,
ni¿ na rydwany lidyjskie i ciê¿kozbrojn¹
walcz¹c¹ piechotê.
(przek³. A. M. Komornicka)

Fr. 31 to czêsto podziwiana i naœladowana przez rzymskiego poetê
Katullusa oda34, w której zmys³owoœæ zosta³a doprowadzona chyba do
szczytu. Poetka op³akuje utratê przyjació³ki, która najwyraŸniej znalaz³a mi³oœæ jakiegoœ mê¿czyzny:
Wydaje mi siê dorównywaæ bogom
Mê¿czyzna, który naprzeciwko ciebie
Siedzi i ch³onie z bliska, urzeczony,
S³odkie twe s³owa,
S³uchaj¹c œmiechu, co budzi pragnienie.
I moje serce w piersi on dziœ sp³oszy³,
Bo ledwie spojrzê na ciebie, nie umiem
Dobyæ ju¿ g³osu,

34

Zwana od¹ patograficzn¹.
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Jêzyk siê ³amie, delikatny ogieñ
Pod skór¹ cia³o me nagle przebiega,
W oczach mrok, widzieæ przestajê zupe³nie,
W uszach mi szumi
Pot mnie oblewa, dreszcz przejmuje ca³¹,
Robiê siê bardziej zielona od trawy
I sama sobie bliska œmierci wtedy
Ju¿ siê wydajê.
Lecz wszystko mo¿na znieœæ, bo i biednego
...................................................
35

(przek³. J. Danielewicz)

Wydaje mi siê samym bogom równy
mê¿czyzna, który siad³ naprzeciw ciebie,
i s³owa twoje przyjmuje z zachwytem,
w oczarowaniu.
S³odkim uœmiechem budzisz w nim pragnienia,
lecz w piersi mej dr¿y serce pe³ne lêku,
i gdy na ciebie patrzê, g³osu z krtani
dobyæ nie mogê,
zamiera s³owo, dreszcz przenika cia³o
albo je p³omieñ ³agodny ogarnia,
ciemno mi w oczach, to znów s³yszê w uszach
szum przejmuj¹cy.
35

Znakomit¹ parafrazê tego poematu da³: Jan Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, wyd. II
(Bibl. Narod., ser. I, nr 163), Wroc³aw etc. 1991, s. 94.
Do Anny
Królowi rówien, a jeœli siê godzi
Mówiæ co wiêcej, i króla przechodzi,
Anno, kto siedz¹c prawie przeciw tobie
przypatruje siê co raz twej osobie
i s³ucha twego œmiechu przyjemnego,
co wszystkich zmys³ów zbawia miê, smutnego.
Bo skoro namniej wzrok sk³oniê ku tobie,
S³owa nie mogê domacaæ siê w sobie;
Jêzyk mi zmilknie, p³omieñ siê w miê kradnie,
W uszach mi piszczy, noc przed oczy padnie,
Pot prze miê bije, dr¿ê wszytek i bladnê,
Tylko ¿e martwy przed tob¹ nie padnê.
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Oblana potem, dr¿¹ca, zalêkniona
blednê jak zwiêd³a, poszarza³a trawa,
i ju¿ niewiele brak, abym za chwilê
pad³a zemdlona.
Ze wszystkim jednak trzeba siê pogodziæ
...................
(przek³. J. Brzostowska)

Bogom równy wydaje mi siê ów cz³owiek,
który siedzi na wprost ciebie
i z bliska ws³uchuje siê w s³odycz
twego g³osu
i w twój œmiech uroczy. St¹d te¿, jak widzisz,
me serce trzepocze siê w piersi, bo gdy spojrzê
na ciebie, ani jedno s³owo nie przychodzi
mi na myœl;
jêzyk zdrêtwia³y milknie i nagle lekki
p³omieñ biegnie po ca³ej skórze,
wszystko niknie mi z oczu, a w uszach
szumi.
Pot mnie oblewa, dreszcz ogarnia ca³¹,
Jestem zieleñsza od trawy i zda mi siê,
¿e ma³o brakuje, a stracê przytomnoœæ
i umrê.
(przek³. A. M. Komornicka)

Nawet krótkie fragmenty czy epigramaty ujawniaj¹ niekiedy g³êbiê uczuæ i namiêtnoœci. Wzrusza:
— tkliwoœæ wobec córeczki Kleis:
Fr. 132
Córkê œliczn¹ mam — jej postaæ
Z³otym kwiatom jest podobna —
Kleis moja ukochana.
Nie odda³abym jej za nic,
Wolê j¹ od ca³ej Lidii
I od mi³ej sercu [Lesbos]
(przek³. J. Danielewicz)
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Oto rozkwita mi córka,
jak piêkny, z³ocisty kwiat,
pe³na uroku i wdziêku,
najmilsza moja Kleis...
Za ca³¹ Lidii krainê
nie da³abym mej córki...
(przek³. J. Brzostowska)

— otwarte przyznanie siê do spe³nionego uczucia:
Fr. 48
Przysz³aœ! Czeka³am na ciebie stêskniona.
Sch³odzi³aœ nieco p³omieñ w moim sercu.
.............................................................
(przek³. J. Danielewicz)

Przysz³aœ! I dobrze zrobi³aœ!
Tak pragnê³am ciê widzieæ!
OrzeŸwi³aœ me serce p³on¹ce
z têsknoty.
(przek³. A. M. Komornicka)

— g³êboko „ludowe” westchnienie m³odej dziewczyny:
Fr. 102
Matko s³odka, naprawdê
nie umiem utrzymaæ krosna,
Przez smuk³¹ Afrodytê,
Bezsilna, têskniê do ch³opca.
(przek³. J. Danielewicz)

Mateñko moja s³odka,
Ÿle mi siê dzisiaj przêdzie.
Wysmuk³a Afrodyta
ka¿e mi têskniæ do ch³opca.
(przek³. J. Brzostowska)

Nie mogê ju¿ d³u¿ej matulu
tkaæ na krosnach, w tej rozterce,
bo za moim mi³ym ch³opcem
— z woli smuk³ej Afrodyty —
têskni moje biedne serce.
(przek³. A. M. Komornicka)
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— skarga na utratê dziewictwa, zapewne fragment pieœni weselnej:
Fr. 114
— Dziewictwo, dziewictwo,
dok¹d ode mnie odchodzisz?
— Ju¿ nigdy do ciebie
nie wrócê, nigdy nie wrócê.
(przek³. J. Danielewicz)

— Wianuszku dziewiczy, wianuszku dziewiczy,
dok¹d ode mnie odchodzisz?
— Ju¿ nigdy nie wrócê do ciebie, dziewczyno,
nigdy do ciebie nie wrócê.
(przek³. J. Danielewicz)

(Panna m³oda) Moje lata dziewczêce, dziewczêce,
czemu odchodzicie i porzucacie mnie?
(odpowiedŸ) Nigdy ju¿ nie przyjdziemy do ciebie,
nigdy nie powrócimy.
(przek³. A. M. Komornicka)

— znowu: skarga na moc Erosa:
Fr. 130
Znowu mn¹ wstrz¹sa Eros,
co cia³u si³y odbiera,
Ów stwór nie do zwalczenia,
S³odki i gorzki zarazem.
(przek³. J. Danielewicz)

Eros uderzy³ mnie i obezw³adni³,
ten s³odko–gorzki i zawsze zwyciêski
stwór..........................
(przek³. J. Brzostowska)

Eros wzburzy³ me serce
jak wicher w górach,
który wpada w dêbowy las.
I znów miota mn¹ mi³oœæ,
obezw³adnia mi cia³o;
istota s³odka i gorzka,
od której uciec nie mo¿na.
(przek³. A. M. Komornicka)
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— i na niewiernoœæ przyjació³ki:
Fr. 131
A ty, Atthis, zaczê³aœ
z niechêci¹ myœleæ ju¿ o mnie,
Ode mnie odlatujesz,
uciekasz do Andromedy.
(przek³. J. Danielewicz)

................................
Attis, ty jednak ode mnie odwracasz
myœli i patrzysz w stronê Andromedy
................................
(przek³. J. Brzostowska)

Wreszcie — nuta rezygnacji z powodu nieuchronnego starzenia
siê, z doœæ zaskakuj¹c¹ konkluzj¹:
Fr. 121
Pozostañ mym przyjacielem,
Lecz m³odsz¹ bierz do ³o¿a:
Ja jestem starsza od ciebie,
Nie zdo³am wytrwaæ przy tobie.
(przek³. J. Danielewicz)

......................................
jeœliœ mi przyjacielem,
m³odsz¹ wybierz kochankê,
ja bowiem starsza, nigdy
nie zgodzê siê ¿yæ z tob¹.
(przek³. J. Brzostowska)

— „neutralna erotycznie” sentencja:
Fr. 148
Bogactwo bez szlachetnoœci
nie jest dobrym s¹siadem,
Lecz gdy siê z³¹cz¹ ze sob¹,
daj¹ szczêœcia najwiêcej.
(przek³. J. Danielewicz)

Niemi³ym bywa s¹siadem
bogactwo bez dobroci,
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lecz gdy siê w jednym spotykaj¹ domu,
przynosz¹ wiele szczêœcia.
(przek³. J. Brzostowska)

— i g³êboka refleksja o przemijaniu, od którego tylko sztuka mo¿e
uchroniæ:
Fr. 55
Kiedy ju¿ spoczniesz, umar³a,
skoñczy siê pamiêæ o tobie,
Nie wzbudzisz nigdy têsknoty
w nikim, bo obce ci ró¿e
Z Pierii36, i w domu Hadesa
tak samo nie dostrzegana —
St¹d uleciawszy — z marnymi
bêdziesz siê snu³a cieniami.
(przek³. J. Danielewicz)

Gdy spoczniesz kiedyœ w grobie, nikt ciê z têsknot¹ nie wspomni,
¿adnego serca nie wzruszysz, nikt nie zap³acze po tobie,
bo nie zrywa³aœ ró¿ Pierii. Bêdziesz w podziemnym œwiecie
b³¹dziæ z innymi zmar³ymi — cieñ zapomniany przez wszystkich.
(przek³. J. Brzostowska)

Zakoñczymy tê ma³¹ antologiê poezji Safony niepe³nie zachowanym, lecz mimo tego porywaj¹cym poematem wspominaj¹cym chwile
po¿egnania Safony z któr¹œ z jej wychowanek oraz rewelacyjnym odkryciem dos³ownie ostatnich lat.
Fr. 94
..................................
Doprawdy nie chcê ¿yæ wiêcej;
P³aka³a bardzo odchodz¹c ode mnie
I takie wyrzek³a s³owa:
„O jak¿e nasz los jest ciê¿ki,
Safo, opuszczam ciê wbrew mojej woli”.
Tak¹ jej da³am odpowiedŸ:
„¯egnaj, idŸ, o mnie pamiêtaj,
Wiesz, ile od nas dozna³aœ dobrego.

36

Pieria — kraina w Macedonii, wed³ug tradycji siedziba Muz.
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A jeœli ju¿ nie pamiêtasz,
Chcê ci ................. przypomnieæ
........... i piêknie prze¿y³yœmy chwile.
Bo wiele wieñców z fio³ków
I ró¿, [i krokusów] razem
................ sk³ada³aœ tu u mnie,
I wiele wianków plecionych
Na g³adk¹ swoj¹ szyjê
Uwitych z kwiecia tutaj na³o¿y³aœ.
I wonnym olejkiem czêsto,
Kosztownym ......................
Siê namaszcza³aœ, prawdziwie królewskim.
Na ³o¿a miêkkim pos³aniu
Delikatnych ........................
Gasi³aœ gor¹ce pragnienie ................
I nie by³o ¿adnego ................
Ani œwi¹tyni .........................
Gdziekolwiek, nigdy nas tam nie zabrak³o.
Ni gaju ................... tañca
...................... dŸwiêku
........................................”
(przek³. J. Danielewicz)

..................................
„wierz mi, ¿e chcia³abym umrzeæ”,
mówi³a ¿al¹c siê przy po¿egnaniu,
a potem jeszcze te s³owa:
„Z³y los nam przypad³ w udziale,
¿e ciebie, Safo, rzucam wbrew mej woli”.
Odpowiedzia³am jej na to:
„OdejdŸ szczêœliwa i zdrowa,
spêdzone z nami pamiêtaj wszystkie dni!
Lecz gdybyœ mia³a zapomnieæ,
sama ci jeszcze opowiem,
ile chwil piêknych prze¿y³yœmy razem.
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Lubi³aœ ozdabiaæ czo³o
wieñcami z fio³ków i ró¿y,
gdy by³aœ tutaj z nami, w naszym gronie,
i nieraz m³odzieñcz¹ szyjê
umia³aœ wdziêcznie przystroiæ
splotami kwiatów pachn¹cych, wiosennych,
i olejkami drogimi
godnymi królewskich skroni
.........................................
albo na miêkkich poduszkach
le¿a³aœ, i z r¹k s³u¿ebnych
czary z nektarem bra³aœ w czasie uczty.
Nie by³o bez nas wesela
i œwiêta, nie by³o Ÿród³a,
z którego byœmy nie czerpa³y wody”.
(przek³. J. Brzostowska)

Chcê umrzeæ! Mówiê szczerze.
I wylewaj¹c ³zy na odjezdnym,
tak rzek³a do mnie:
„Co za straszny los, Safono!
Opuszczam ciê wbrew mej woli”.
A ja na to odpar³am:
„B¹dŸ szczêœliwa, idŸ i pamiêtaj o mnie,
bo wiesz, jaka przyjaŸñ nas ³¹czy.
A jeœli nie wiesz — to ci przypomnê
te b³ogie chwile wspólnie prze¿yte.
Ile¿ to wianków z fio³ków i ró¿ wonnych
k³ad³aœ na sw¹ g³owê siedz¹c przy mnie.
Ile¿ kwiatów oplata³o tw¹ smuk³¹ szyjê!
A drogie pachnid³a, olejki królewskie
lœni³y na twych w³osach.
Na miêkkich kobiercach le¿¹c wœród dziewcz¹t
zaspokaja³aœ pragnienie.
Nie by³o tañców, nie by³o œwi¹tyni,
gdzieby zabrak³o dŸwiêków naszych pieœni...”.
(przek³. A. M. Komornicka)
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W 2004 r. zosta³y ujawnione i opublikowane dwa nieznane b¹dŸ znane
niedok³adnie utwory Safony37. Znajduj¹ siê one na fragmentach papirusu przechowywanego obecnie w Kolonii (Niemcy), a u¿ytego niegdyœ jako kartona¿ mumii. Waga odkrycia polega przede wszystkim
na tym, ¿e teksty pochodz¹ z pocz¹tku III w. p.n.e. i „wyprzedzaj¹ oficjaln¹ edycjê aleksandryjsk¹ pieœni Safony” (J. Danielewicz). Jeden
z nowoodkrytych tekstów Safony zachowa³ siê, niestety, w stanie zbyt
szcz¹tkowym, by warto by³o przytoczyæ go tutaj, natomiast drugi
utwór, zachowany znacznie lepiej, zawiera tekst wprawdzie znany ju¿
wczeœniej (w edycjach oznaczany numerem 58), ale z m³odszego
o oko³o pó³ tysi¹ca lat przekazu z Oxyrynchos, bardziej od koloñskiego zdefektowanego. Tak wiêc obecnie, dziêki porównaniu obu przekazów, tekst piêknej pieœni Safony znany jest znacznie dok³adniej:
[Uczcijcie], piêkne dary [Muz] w szatach fio³kowych, dziewczêta,
[zatañczcie w rytm] liry, [tej] œpiewnej, co jasnym brzmi tonem.
Staroœæ mi ju¿ [pociê³a zmarszczkami g³adk¹] niegdyœ skórê,
[a g³owê moj¹ bia³e] miast czarnych pokrywaj¹ w³osy.
Serce przepe³ni³ ciê¿ar, kolana nie chc¹ mnie ju¿ nosiæ,
Choæ kiedyœ by³y w tañcu tak lekkie, jak stopy jelonka.
Dlatego wzdycham czêsto. Có¿ wiêcej mogê jeszcze zrobiæ?
Jeœli jest siê cz³owiekiem, nie sposób unikn¹æ staroœci.
Tithonosa te¿ kiedyœ podobno ró¿anoramienna
Eos, aby mi³oœci¹ siê cieszyæ, na kraj œwiata wiod³a,
bo by³ piêkny i m³ody, niestety z czasem go chwyci³a
siwa staroœæ, a przecie¿ kochankê mia³ on nieœmierteln¹.
„Imiê Safony, zwanej czasem po prostu Poetk¹, tak jak Poet¹ by³ dla
Greków Homer, sta³o siê symbolem kobiecej poezji staro¿ytnej Hellady. Dla nas, choæ zrz¹dzeniem losu znamy tak ma³o jej strof, jest poezja Safony jeszcze czymœ wiêcej: przyk³adem wczesnej, a ju¿ doskona³ej liryki o ponadczasowym wymiarze i znaczeniu” (J. Danielewicz).

Safona nie mog³aby siê skar¿yæ na zapomnienie. Przeciwnie: zarówno w staro¿ytnoœci, jak równie¿ poczynaj¹c od czasów Odrodzenia (jedynie w œredniowieczu z doœæ oczywistych przyczyn znajdowa37

Dziêkujê prof. Jerzemu Danielewiczowi z UAM za uprzejme udostêpnienie mi tekstu
swojego referatu o tych nowych odkryciach, wyg³oszonego w PAU w Krakowie w lutym
2006 r., jeszcze przed zapowiedzian¹ publikacj¹, oraz za zgodê na przytoczenie jego przek³adu d³u¿szego z tych tekstów.
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³a siê w g³êbokim cieniu), nale¿a³a do chêtnie czytywanych i bardziej
podziwianych poetów greckich. „Poœmiertne” dzieje s³awy Safony
by³y przedmiotem ju¿ kilku monografii; w polskim piœmiennictwie
najpe³niej i kompetentnie omówi³a je monografistka Safony — Alicja
Szastyñska–Siemion38. Ograniczymy siê, niekiedy w dodatku w sposób raczej has³owy, do bardzo wybiórczego przedstawienia problematyki, pos³uguj¹c siê cytatami jedynie w niektórych charakterystycznych przypadkach.
Wed³ug dalekiej od pewnoœci i póŸnej tradycji, ju¿ wspó³czesny
Safonie prawodawca ateñski i poeta, jeden z siedmiu mêdrców, Solon
mia³ zachwycaæ siê jej poezj¹. Gdy pewnego razu podczas uczty jego
bratanek œpiewa³ pieœñ Safony, Solon za¿¹da³ od ch³opca, by go jej
nauczy³. Zapytany, dlaczego, odpowiedzia³: „abym siê jej nauczy³
i umar³”. Bez emocji, ale jak o kimœ jemu i czytelnikowi dobrze znanym, wspomina Safonê, w zwi¹zku z egipskim epizodem z ¿ycia jej
brata Charaksosa, historyk Herodot z Halikarnasu, u¿ywaj¹c w stosunku do niej epitetu „musopojos” („tworz¹ca dzie³a muz”, „poetka”). Wspomina o niej Platon oraz jego uczeñ Arystoteles w Retoryce
w trzech miejscach i w interesuj¹cym kontekœcie.
Po raz pierwszy (II, 9), wywodz¹c, ¿e „wstyd przynosz¹ brzydkie
czyny, s³owa i zamiary”, przytacza odpowiedŸ Safony („Safona odpowiedzia³a”:) na s³owa Alkajosa39 („Chcia³bym coœ wyznaæ, lecz wstyd
mi zabrania”): „Gdybyœ mia³ szlachetne i piêkne pragnienia | i gdyby
twój jêzyk nie gorza³, | by nie powiedzieæ coœ brzydko, | wstydu nie
mia³byœ w oczach | lecz mówi³byœ to, co siê godzi” (przek³. H. Podbielski). Po raz drugi (II, 10), cytuj¹c zaginiony póŸniej utwór Alkidamasa
z Elai (IV w. p.n.e.): „Jeszcze inny [przyk³ad] w argumentacji Alkimadasa, który twierdzi³, ¿e «wszyscy szanuj¹ mêdrców», bo Paryjczycy
szanowali Archilocha, chocia¿ mia³ ciêty jêzyk; mieszkañcy Chios —
Homera, chocia¿ nie by³ ich obywatelem; mieszkañcy Mityleny —
38

Zob. tak¿e wymieniony w bibliografii artyku³ Joanny Ni¿yñskiej, a je¿eli chodzi o piœmiennictwo polskie trzech pierwszych dziesiêcioleci po II wojnie œwiatowej –– monografiê S. Stabry³y, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945–1975, Kraków 1983, zw³aszcza s. 189–190, 228–231 i passim. Nie chc¹c prze³adowywaæ tekstu nadmiern¹ liczb¹ przypisów, rezygnujê w tej partii na ogó³ z podawania
Ÿród³a poszczególnych wypowiedzi, odsy³aj¹c zainteresowanego czytelnika do wskazanych
prac, zw³aszcza Szastyñskiej–Siemion.
39
Wiemy, ¿e Safona i Alkajos byli wspó³czesnymi sobie poetami lirycznymi z Lesbos.
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Safonê, chocia¿ by³a kobiet¹, Lacedemoñczycy mianowali Chilona
cz³onkiem geruzji, chocia¿ sami bynajmniej nie s¹ znawcami literatury; italscy Grecy czcili Pitagorasa, mieszkañcy Lampsakos urz¹dzili
zaœ publiczny pogrzeb Anaksagorasowi, mimo ¿e by³ cudzoziemcem,
i czcz¹ go do dziœ”. A ju¿ w nastêpnym rozdziale przytacza ponownie
dos³owny cytat z Safony: „Albo jak powiedzia³a Safona: «œmieræ jest
z³em, bo tak postanowili bogowie, w przeciwnym bowiem przypadku
sami by umierali»”. Dowodem znacznej i wczesnej popularnoœci Safony, nie tylko w elitarnych krêgach intelektualistów, s¹ jej podobizny
(najczêœciej z lir¹ w rêku) na wazach greckich, z których najwczeœniejsza datowana jest na VI w. p.n.e., niektóre obok postaci poetki wymieniaj¹ nawet jej imiê. „Safona stawa³a siê postaci¹ równie legendarn¹
jak Achilles czy Odyseusz” (A. Szastyñska–Siemion).
Safonie poœwiêcono, jak skrupulatnie wyliczyli uczeni, a¿ 10 epigramatów. Z nich najpiêkniejszy jest chyba epigramat nagrobny autorstwa Antypatra z Sydonu (AP VII, 14):
Ziemio eolska, co kryjesz Safonê, Muzê œmierteln¹
Wœród nieœmiertelnych Muz, któr¹ opiewa pieœñ.
Eros z Kipryd¹ j¹ wspólnie wypiastowali, a wieniec
Muz, co nie zwiêdnie ju¿, uplot³a jej Peitho,
Ca³ej Helladzie na radoœæ — tobie, na s³awê. O Mojry,
W³ókien potrójn¹ niæ snuj¹ce z wrzecion swych,
Czemu nie mog³yœcie wysnuæ dnia, co nie mija, pieœniarce
Dar helikoñskich sióstr wieczny daj¹cej nam.
40

(przek³. K. Je¿ewska)

„Odbr¹zowienia” postaci Safony podjêli siê komediopisarze, bodaj ju¿ w V w. p.n.e., eksponuj¹c mniej korzystne, rzeczywiste czy wymyœlone, motywy z jej ¿ycia, zw³aszcza chêtnie (podobnie jak niektórzy autorzy ³aciñscy, a znacznie póŸniej — nowo¿ytni) jej rzekom¹ nieszczêœliw¹ mi³oœæ do Faona. Wiadomo o szeœciu tytu³ach sztuk Safo,
dwóch tytu³ach Leukadia i dwóch Faon; pominiemy imiona autorów,
jako ¿e i tak komedie te nie zachowa³y siê do naszych czasów i zupe³nie
nie wiemy, jaka konkretnie by³a ich treœæ. Fantazja pisarska nie zna³a
granic. Uczyniono Safonê kochank¹ poetów Archilocha, Hipponak40
Zob. A. M. Komornicka, Poezja staro¿ytnej Grecji, s. 98. Wszystkie nastêpne przek³ady
Kazimiery Je¿ewskiej zosta³y przejête z ksi¹¿ki L. Winniczuk, Twórczoœæ poetek greckich.
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sa, Alkajosa i Anakreonta. Pocz¹wszy od I po³owy III w. p.n.e. rozpoczê³a dzia³alnoœæ s³ynna Biblioteka Aleksandryjska, której kierownicy
i pracownicy wykazali du¿e zainteresowanie tak¿e dzie³ami Safony,
doprowadzaj¹c, jak mo¿e pamiêtamy, do sporz¹dzenia pe³nej ich edycji w 9 ksiêgach. „Dla poetów aleksandryjskich by³a Safona wielk¹ poetk¹, godn¹ uwielbienia i naœladowania, skarbnic¹ obrazów i glos”
(A. Szastyñska–Siemion). Powstawa³y tak¿e na ogó³ wierszowane katalogi poetów (dwa z nich ju¿ poznaliœmy, zob. s. 33–34), w jednym z nich
Safona wystêpuje wœród najwybitniejszych poetów mêskich, w drugim
na czele katalogu poetek, w jeszcze innym zosta³a przeciwstawiona
mêskim poetom i nad nich wywy¿szona — jako dziesi¹ta Muza:
Safo nie jest dziewi¹ta poœród mê¿czyzn poetów,
Ale wœród muz siê wpisuje jako muza dziesi¹ta (AP IX, 571)

albo
Dziewiêæ jest Muz, powiadaj¹ niektórzy. Jak¿e siê myl¹!
Oto przed wami Safo z Lesbos, Muza dziesi¹ta
(przek³. Z. Kubiak)

W dalszym ci¹gu niniejszego rozdzia³u (zob. s. 88) poznamy wypowiedŸ innej poetki greckiej Nossis, porównuj¹cej siê (nie bez sporej, jak oceniamy, przesady) z Safon¹. W okresie panowania rzymskiego stosunek do Safony tak¿e nie by³ jednoznaczny. Tradycjonaliœci spogl¹dali na ni¹ podejrzliwie, jeœli nie wrêcz niechêtnie. Wielki
przeœmiewca Lukian z Samosaty (II w.), w Dialogach heter, wyœmiewa³
„mi³oœæ lesbijsk¹”, ale nie wymienia³ w zwi¹zku z ni¹ Safony, dla której by³ pe³en uznania i szacunku. Gramatyk i filolog aleksandryjski
Didymos (I w. p.n.e.) by³ Safonie bardzo niechêtny, a jego niezbyt
chwalebn¹, choæ olbrzymi¹ iloœciowo, dzia³alnoœæ pisarsk¹ wyœmiewa³
Seneka (Listy do Lucyliusza, 88, 37): „Cztery tysi¹ce ksi¹g napisa³ gramatyk Didymos. Wspó³czu³bym, gdyby przeczyta³ tak wiele zbytecznych dzie³. W jednym poszukuje ojczyzny Homera, w innym prawdziwej matki Eneasza, tam znów bada, czy Anakreont by³ wiêkszym rozpustnikiem czy pijakiem, to znów, czy Safona by³a nierz¹dnic¹. I wiele
innych – które powinieneœ jak najprêdzej zapomnieæ, jeœli je posiad³eœ. IdŸ wiêc i nie mów, ¿e ¿ycie jest krótkie”. Wielkim mi³oœnikiem
poezji Safony by³ znakomity rzymski poeta liryczny Katullus (Caius
Valerius Catullus), zmar³y oko³o 54 r. n.e., autor m.in. cyklu utworów
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mi³osnych skierowanych do ukochanej, której na czeœæ Safony nada³
imiê Lesbia („dziewczyna z Lesbos”). Prze³o¿y³ na ³acinê Pieœñ 31
Safony (zob. wy¿ej, s. 52), zaczerpn¹³ te¿ z jej dzie³ liczne motywy pieœni weselnych. Ceni³ Safonê Horacy, by³a ona dla niego „kimœ bardzo
wa¿nym, nale¿a³a do œcis³ego grona jego greckich mistrzów literackich. Zna³ on jej stosunki z dziewczêtami, pisa³ spokojnie, nie os¹dza³
i nie potêpia³” (A. Szastyñska–Siemion). W jednym z listów u¿y³ zagadkowego okreœlenia „mascula Sapho”, „mêska Safona”, co niektórzy próbowali zinterpretowaæ jako aluzjê do jej sk³onnoœci homoseksualnych, a co jednak raczej nale¿y rozumieæ jako uznanie równej
mê¿czyznom s³awy poetyckiej, kobietê „o mêskiej sile twórczej”. Drugi z wielkich „z³otej doby” literatury rzymskiej — Owidiusz, w swoich
Heroidach (Listach heroin) — zbiorze 15 fikcyjnych poetyckich listów,
umieœci³ (jako jedyny list rzeczywistej, nie mitologicznej czy pseudohistorycznej osoby) rzekomy List do Faona Safony (220 wersów),
w którym starzej¹ca siê i odtr¹cona przez kochanka poetka, straciwszy
ochotê do ¿ycia (nie interesuj¹ jej ju¿ nawet dziewczêta, które niegdyœ non sine crimine [„nie bez grzechu”] kocha³a) i natchnienie poetyckie, dokonuje czegoœ w rodzaju spowiedzi z ca³ego ¿ycia, prosz¹c
ukochanego o powrót, gdy¿ inaczej postanowi³a odebraæ sobie ¿ycie.
Wzmianki o Safonie znajdziemy tak¿e w Sztuce kochania (Ars amandi) i w Œrodkach przeciw mi³oœci (Remedia amoris) Owidiusza — utworach bardzo swawolnych i dlatego z luboœci¹ chêtnie czytywanych
(otwarcie lub potajemnie) we wszystkich epokach. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e geniusz poetycki Owidiusza oraz jego wielka poczytnoœæ
w powa¿nym stopniu przyczyni³y siê do zachowania i poszerzenia
znajomoœci postaci Safony u potomnych.
Opuœciwszy, by nadmiernie nie przed³u¿aæ tej czêœci ksi¹¿ki, sporo
œwiadectw dotycz¹cych Safony w czasach rzymskich, stwierdzimy, ¿e
stanowisko wczesnych pisarzy chrzeœcijañskich by³o w tym przypadku
niezupe³nie jednolite. Apologeta Tatian (Tatianos) w II w. w Mowie
do Greków gwa³townie atakowa³ „zdeprawowane” wierzenia, mity, filozofiê i sztukê pogañsk¹, atakuje pos¹gi poetek, m.in. Safony (d³uta
wielkiego rzeŸbiarza ateñskiego z IV w. p.n.e. — Silaniona), ale œw.
Grzegorz z Nazjanzu (IV w.) widocznie nie podziela³ tego oburzenia,
skoro wykazano, ¿e zna³ i wykorzystywa³ niektóre utwory lesbijskiej
poetki. Platonizuj¹cy mówca i filozof Maksimos z Tyru broni³ dobrego imienia Safony, zestawiaj¹c jej stosunki z dziewczêtami z zachowa63
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niem Sokratesa wobec ch³opców. Tak¿e erudyci i gramatycy wczesnobizantyjscy okazywali du¿e zainteresowanie Safon¹ i taki stan rzeczy
trwa³ a¿ do VII w., kiedy to przez dwa stulecia, do IX w., zupe³nie
o niej w znanych nam Ÿród³ach g³ucho. Najlepszym dowodem stosunkowo szerokiej popularnoœci Safony, i to nie tylko w intelektualnych
stolicach ówczesnego œwiata, lecz tak¿e na g³êbokiej prowincji imperium, s¹ doœæ liczne papirusy zawieraj¹ce jej utwory, odnajdywane
przede wszystkim w piaskach Egiptu. Dziêki tym niepozornym, niekiedy w niewielkich fragmentach zachowanym znaleziskom uda³o siê
w istotny sposób poszerzyæ (lub uzupe³niæ) znany wczeœniej zasób jej
poezji. Z drugiej strony mamy œwiadectwa o celowym paleniu dzie³
Safony w Bizancjum, g³ównie przez bardziej bezkompromisowych czy
fanatycznych duchownych chrzeœcijañskich.
Nic nie wiadomo o znajomoœci twórczoœci Safony w œredniowiecznej Europie ³aciñskiej, choæ samo jej imiê, dziêki lekturze dzie³ takich
autorów jak Katullus, Horacy czy najbardziej w œredniowieczu z nich
popularny Owidiusz, nie musia³o byæ ca³kiem obce, przynajmniej wybranym. Wygl¹da na to, ¿e w bibliotekach europejskich nie zachowa³ siê ¿aden rêkopis z dzie³ami Safony. Wielka godzina Safony na
Zachodzie wybi³a w wieku XVI. Nie jesteœmy w stanie szczegó³owo
przedstawiæ kolei jej nowo¿ytnej europejskiej recepcji, zarówno naukowej, jak i artystyczno–literackiej; i tym razem musi wystarczyæ
odes³anie do wielokrotnie cytowanej monografii Alicji Szastyñskiej–
–Siemion. Z bardziej znanych nazwisk, b³yszcz¹cych wœród tych, którzy wiele uczynili dla spopularyzowania lesbijskiej poetki, wychodz¹c
zarówno z pozycji jej przychylnych (niekiedy entuzjastycznych), jak
równie¿ (niekiedy skrajnie!) krytycznych, wymieniê: Madame de Staël,
Franza Grillparzera (tragedia Sappho, ein Trauerspiel, 1818), Charlesa Gounoda, Alfonsa Daudeta, Laurence’a Durrella, Petera Greena.
W Polsce pierwszym, który rzeczywiœcie dobrze zna³ poezjê Safony
(na tyle, oczywiœcie, na ile by³a ona ju¿ w XVI w. dostêpna) i pozostawa³ pod jej wp³ywem, by³ Jan Kochanowski, autor m.in. fraszki na
grób Safony (II, 54), „œpiewaczki mityleñskiej”, czyli przek³adu na ³acinê epigramatu z Antologii greckiej (VII, 17), który w Trenie VI nada³ swojej zmar³ej córeczce Orszulce miano „Safony s³owieñskiej”:
Ucieszna moja œpiewaczko. Safo s³owieñska,
Na któr¹ nie tylko moja cz¹stka ziemiañska
Ale i lutnia dziedzicznym prawem spaœæ mia³a.

64

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fraszka 91 Ksi¹g wtórych Kochanowskiego, Do Anny, jest w istocie
polskim przek³adem „patograficznej” pieœni Safony (zob. s. 53), nie
wiadomo, na ile z orygina³u greckiego, na ile zaœ z wersji ³aciñskiej Katullusa. W XVII i XVIII w. istnia³a w Polsce moda na nadawanie
utworom tytu³u „Safona”, na ogó³ w niewielkim lub zgo³a ¿adnym
zwi¹zku z ich treœci¹ (np. Stanis³aw Witkowski, Sapho s³owieñska na
grzmotn¹ s³awê zwyciêstwa smoleñskiego, Kraków 1611; Jacek Przybylski, Do Safy: Z okolicznoœci wyjazdu w Krakowa Jana Potockiego,
bywszego Starosty Kaniowskiego, Kraków 1793)41. Wspominali Safonê
m.in. Józef Jêdrzej Za³uski, Ignacy Krasicki, t³umaczy³ czy raczej parafrazowa³ Franciszek Dionizy KniaŸnin, ju¿ w 1819 r. wystawiano
w Warszawie wspomnian¹ tragediê Grillparzera, w tym samym roku
filomata Jan Czeczot w Wilnie odczytywa³ „scenê liryczn¹” pt. Safo.
W XIX i XX w. pojawia³y siê kolejne przek³ady Safony i — oczywiœcie
— rozwija³y badania naukowe, z których zamieszczony na koñcu niniejszego rozdzia³u wykaz wymienia tylko niektóre, znaczniejsze i nowsze. Safona inspirowa³a Kazimierza Przerwê–Tetmajera (Ogród lesbijski), Mariê Pawlikowsk¹–Jasnorzewsk¹ (poemat Ró¿e dla Safony,
1937)42, Artura Mariê Swinarskiego (Pogrzeb Saphony), Jaros³awa
Iwaszkiewicza (Temat antyczny), Romana Brandstaettera (Safo w syrakuzañskim ogrodzie), Jaros³awa Marka Rymkiewicza (w tomie Metafizyka), Tadeusza Bocheñskiego, Annê Kowalsk¹ (Safona), Stanis³awa Stabry³ê (Œpiewaj mi Muzo. Cztery opowieœci o poetach greckich
[Homer, Safona, Sofokles, Arystofanes], 1988).
Mo¿e bêdzie w³aœciwym zakoñczenie rozdzia³u o Safonie przepiêknym ho³dem z³o¿onym jej przez Mariê Pawlikowsk¹–Jasnorzewsk¹?
RÓ¯E DLA SAFONY
Budda g³osi³ naukê swoj¹ bez nadziei,
Ezechiel z Jeremiaszem ciskali gromami
Na ¿¹dze ludzkie, hienom podobne i wilkom,
Wielki Sokrates myœla³, wojowa³ Psammetych
Z Asyrii lwem, o œmierci¹ ziej¹cej gardzieli,
41

Dalsze przyk³ady w: L. Winniczuk, Twórczoœæ, s. 138–139.
A. Szastyñska–Siemion, wyd. cyt., s. 174: „«Ró¿e dla Safony» to na pewno najpiêkniejszy utwór o poetce z Mityleny w literaturze polskiej i jeden z najlepszych w literaturze œwiatowej”. Wymieniony w nastêpnej kolejnoœci utwór A. M. Swinarskiego zosta³ wywo³any
wiadomoœci¹ o œmierci Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej na obczyŸnie w 1945 r.

42
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Gdyœ ty, blada i w loków ozdobna ametyst,
Œpiewa³a, ku Plejadom, o mi³oœci tylko...
II
Jak œmia³aœ pisaæ o ró¿ach,
Gdy historia p³onê³a jak bór w letnim skwarze?
Dziœ, w bibliotekach, kustosz cykl dziejów odkurza,
A za oknem — wiosennie powrotna,
Safo œpiewa slowikiem,
Jak jej serce ka¿e.
III
Ju¿ wtedy, w Mitylenie,
Jak i w ca³ej Lesbos,
Obca jasnym, gajowym i nadmorskim bo¿kom,
Upada³aœ, Mi³oœci, pod ciê¿arem ³ez, bo
Jak dziœ — by³aœ s³odko–gorzk¹...
IV
Safo z puchem nad warg¹,
Safo fio³kow³osa,
Gdy jej Eros serce przeszy³ na wskroœ,
Zapatrzona w Plejady wschodz¹ce w niebiosach,
Nazwa³a go:
GLUKUPIKROS43
V
Safo œniada, Safo d³ugooka,
Drobna i niepozorna jak zwykle s³owiki,
Pokocha³a niejakiego Faona,
¯eglarza urody przedniej,
Który, choæ m³ody,
Lecz nienawidzi³ liryki,
W szczególnoœci safickiej ody.
Jak¿eœ ubog¹ by³a, siostro, przed nim,
Ty, coœ demonów usidli³a tylu!
Jak pokorn¹ w jego ramionach!
Ach, bo czym by³by s³owik bez swojego trylu,

43

S³odko–gorzki.
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S³owik w oczach g³uchego?
Czym jaœminy, nardy
I fio³ki, pozbawionym wêchu lub beznosym?
Czym dla œpi¹cych u³uda ksiê¿ycowej nocy,
Oplecionej zefirów szarf¹?
Safo!
Natchniona!
Wiêc siê i doczeka³aœ zas³u¿onej wzgardy
Niejakiego — Faona.
VI
Poetka, samobójczyni,
Loki rozwiawszy fio³kowe,
Nad wod¹ stoi...
„Safo, co chcesz uczyniæ?”
— „Chcê morze zarzuciæ na g³owê,
By nikt nie dojrza³ ³ez moich...”
SPALONE RÊKOPISY
Gdy œwiat Safonê odrzuca³,
Gdy jej dorobek palono,
Buchnê³y dymy ró¿ane;
Ociê¿a³¹, chocia¿ szalon¹
Chmur¹ p³ynê³y przez czas.
Wci¹gnê³am j¹ z wiatrem w p³uca:
Poezja nie posz³a w las.
6. KORYNNA Z TANAGRY

Safona by³a najwiêksz¹, ale nie jedyn¹... Inne mia³y wszak¿e znacznie mniej szczêœcia do potomnoœci, gdy¿ jeszcze mniej œladów ich
twórczoœci siê zachowa³o. Niekiedy s¹ to dos³ownie strzêpy, przypadkowo zachowane. Nawet jednak te strzêpy mog¹ daæ pewne mgliste
wyobra¿enie o talencie poetyckim i tematyce utworów. Dodaæ zreszt¹
trzeba, ¿e niektóre z poetek, które zaraz postaramy siê przedstawiæ,
cieszy³y siê u staro¿ytnych du¿ym uznaniem, stawiano im pomniki.
Dziêki wzmiankom u ró¿nych, na ogó³ znacznie póŸniejszych, autorów, znamy tak¿e imiona poetek, z których utworów nie zachowa³y siê
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¿adne fragmenty. Tylko w pewnym zakresie lukê tê uda³o siê zmniejszyæ odkryciami tekstów na papirusach. Zachowane fragmenty, niekiedy jednozdaniowe, czy nawet zawieraj¹ce czêœæ zdania, s¹ wa¿ne
z czysto naukowego, zw³aszcza filologicznego punktu widzenia, trudno je wszak¿e cytowaæ w przek³adzie, tym bardziej w ksi¹¿ce o takim
charakterze jak niniejsza. W dodatku dane biograficzne czêœci poetek s¹ tak niedok³adne (a niekiedy miêdzy sob¹ sprzeczne), ¿e uczeni
ró¿ni¹ siê nawet o kilka stuleci w ustalaniu przypuszczalnego czasu
ich ¿ycia.
Wszystko to dotyczy od razu pierwszej z tych poetek, Korynny
z Tanagry44, pochodz¹cej (podobnie jak Myrtis z Antedonu [zob. ni¿ej]) z Beocji. Jak mo¿e pamiêtamy (zob. wy¿ej, s. 37), w katalogu zachowanym w Antologii palatyñskiej Korynna, zosta³a wymieniona na
pierwszym miejscu, przed Safon¹, obok oœmiu mê¿czyzn. Pauzaniasz
pisarz grecki z II w. n.e., autor Wêdrówki po Helladzie45 napisanej
na przestrzeni lat 160–180, bêd¹cej prawdziw¹ kopalni¹ wiadomoœci
o staro¿ytnej Grecji i Grekach (bêdziemy w tej czêœci ksi¹¿ki jeszcze
niejednokrotnie z tego dzie³a korzystali), podaje (IX, 22, 3) nastêpuj¹c¹ informacjê:
Korynna — jedyna w Tanagrze poetka liryczna — ma swój grób w najbardziej okaza³ej czêœci miasta, w gimnazjonie natomiast znajduje siê
obraz, na którym poetka zawi¹zuje na g³owie przepaskê — znak zwyciêstwa odniesionego w pieœni nad Pindarem w Tebach. A odnios³a
to zwyciêstwo — jak s¹dzê — z jednej strony dziêki dialektowi — nie
tworzy³a bowiem jak Pindar w dialekcie doryckim, lecz zrozumia³ym dla Eolów — z drugiej zaœ dlatego, ¿e by³a najpiêkniejsza z ¿yj¹cych wówczas kobiet, jeœli wierzyæ œwiadectwu jej portretu.

O ile zanotowana przez Pauzaniasza tradycja mia³aby byæ wiarygodna, musia³aby Korynna byæ wspó³czesna Pindarowi (ok. 518 – ok.
44

Tanagra le¿y pomiêdzy Phokis (Fokajd¹) a Attyk¹. W jêzyku polskim najpe³niejszym
opracowaniem ¿ycia i twórczoœci Korynny jest odpowiedni ustêp w ksi¹¿ce L. Winniczuk,
Twórczoœæ poetek greckich, s. 65–91.
45
Cytujê wed³ug polskiego t³umaczenia Janiny Niemirskiej–Pliszczyñskiej (ks. I–VIII)
i H. Podbielskiego (ks. IX, X): W œwi¹tyni i w micie. Z Pauzaniasza Wêdrówki po Helladzie
ks. I, II, III i VII, Wroc³aw etc. 1973; Na olimpijskiej bie¿ni i w boju. Z Pauzaniasza Wêdrówki po Helladzie ks. IV, V, VI, Wroc³aw etc. 1968; U stóp boga Apollona. Z Pauzaniasza Wêdrówki po Helladzie ks. VIII, IX, X, Wroc³aw etc. 1989.
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438 p.n.e.), nawet nieco odeñ starsza, skoro mia³a nie tylko z powodzeniem rywalizowaæ z nim, lecz tak¿e, jak dowiadujemy siê od innego
autora, pouczaæ tego wielkiego poetê lirycznego, jak tworzyæ pieœni.
Zdaniem Plutarcha (Gloria Athen. 4, 347 nn.) Korynna pokona³a Pindara nawet piêciokrotnie! Pindar musia³ czuæ siê bardzo dotkniêty
w swej mêskiej i artystycznej dumie skoro — je¿eli wierzyæ autorowi
greckiemu Elianowi (Ajlianos), tak¿e z II w. n.e. (Ró¿norodne historie XIII, 25), oburzony, mia³ obel¿ywie nazwaæ Korynnê „œwini¹”46.
Z drugiej strony zastanawia, ¿e sama Korynna w jednym z jej zachowanych tekstów47 wypomina poetce Myrtis (która zreszt¹ wed³ug
pewnego póŸnego i chyba niezbyt wiarygodnego Ÿród³a mia³a byæ nauczycielk¹ i Korynny i Pindara) zamiar czy decyzjê wspó³zawodniczenia z tym¿e Pindarem:
Ganiê te¿ Myrtis dŸwiêcznym œpiewaj¹c¹ g³osem
Za to, ¿e — bêd¹c kobiet¹ — z Pindarem
Œmia³a w poezji siê zmierzyæ.
[...]
Ja [s³awiê] wyczyny herosów,
A tak¿e heroin.

Cenne to autoœwiadectwo, w którym Korynna uznaje siê za poetkê
epick¹, co s¹dz¹c po zachowanych fragmentach jej twórczoœci wydaje
siê odzwierciedlaæ rzeczywistoœæ, zarazem jednak odbiera wiarygodnoœci doœæ silnie w staro¿ytnoœci zakorzenionej tradycji o jej przewagach nad Pindarem, a przy okazji os³abia przekonanie o wspó³czesnoœci Korynny i Pindara, tym bardziej, ¿e jêzyk jej utworów sprawia póŸniejsze (III w. p.n.e.?) wra¿enie, choæ z kolei, zdaniem obroñców
„starszeñstwa” Korynny, fakt ten mo¿e byæ rezultatem póŸniejszej
„jêzykowej obróbki” zachowanych tekstów poetki. Chocia¿ ¿adna ze
stron naukowej dyskusji nie jest w stanie przytoczyæ argumentów jednoznacznie przes¹dzaj¹cych sprawê i czas ¿ycia Korynny musi uchodziæ za nieokreœlony, niew¹tpliwie wiele do myœlenia daje fakt, ¿e naj46

Wszak¿e, jak stwierdza J. Danielewicz „stare przezwisko Beotów, «œwinia beocka» do
którego poeta nawi¹za³, mia³o jednak nieco s³absz¹ wymowê ni¿ u nas, stosowano je wy³¹cznie do okreœlenia przys³owiowej têpoty mieszkañców Beocji”. Zob. J. Danielewicz,
1999, s. 89, przyp. 32.
47
Wszystkie t³umaczenia Korynny pióra J. Danielewicza.
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dawniejsze wiadomoœci o niej pochodz¹ dopiero z I w. p.n.e. i niewiele
wyprzedzaj¹ prawdziwy wybuch popularnoœci na prze³omie starej
i nowej ery, która wprowadzi³a Korynnê do „aleksandryjskiej listy kanonicznych liryków” (J. Danielewicz).
Jedyne zachowane dwa d³u¿sze fragmenty poezji Korynny zawdziêczamy papirusowi berliñskiemu oznaczonemu numerem 284. W pierwszym z nich opisany zosta³ konkurs poetycki (w œpiewie) miêdzy bogami dwóch gór beockich: Kithajronu i Helikonu. Arbitrami byli bogowie. Zwyciêstwo przyznano Kithajronowi, „co mo¿na interpretowaæ jako symbol zwyciêstwa szko³y poetyckiej reprezentowanej przez
Korynnê nad tradycj¹ hezjodejsk¹, zwi¹zan¹ z kultem Muz helikoñskich” (J. Danielewicz).
„.................. a Kureci 48
Przeœwiête dzieciê bogini
Przed Kronosem przebieg³ym
[Ukryli] w grocie, gdy wykraœæ
Zdo³a³a je Rea szczêœliwa
Zyskawszy za to u bogów
Czeœæ wielk¹”. — Tak pieœñ jego brzmia³a.
Wnet Muzy kaza³y bogom
W g³osowaniu tajnym kamyki
Do urn z³ocistych sk³adaæ;
Wszyscy naraz z miejsc siê podnieœli.
Wiêcej g³osów zebra³ Kitajron.
Szybko Hermes w g³os oznajmi³,
¯e on w³aœnie upragnione
Odniós³ zwyciêstwo. Wieñcem [z jode³]
Ustroili go bogowie.
Radoœci¹ wezbra³o mu serce.
A Helikon, ow³adniêty
Ciê¿kim smutkiem, [uchwyci³]
Ogo³ocon¹ z drzew ska³ê
— [Odda³a j¹] góra — i z p³aczem
W dó³ cisn¹³, [roztrzaskuj¹c]
Na od³amków drobne tysi¹ce.
48

Kap³ani opiekuj¹cy siê na proœbê Rei ma³ym Zeusem na Krecie. Gdy ojciec Kronos
chcia³ go zabiæ, ocalili go, zag³uszaj¹c p³acz niemowlêcia ha³aœliwym tañcem.

70

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Drugi fragment, zachowany we wspomnianym papirusie berliñskim, to monolog wieszcza Akrajfena, dotycz¹cy losów dziewiêciu córek bo¿ka rzecznego Asoposa, uprowadzonych i poœlubionych przez
bogów. Mówca pociesza go i sk³ania do pogodzenia siê z losem:
Z twoich córek trzy posiad³
Zeus ojciec, król wszechw³adny,
Trzy poœlubi³ w³adca morza
Posejdon, ³o¿em dwóch dalszych
W³ada Fojbos — Apollon,
Jedn¹ zaœ zacny syn Mai
Wzi¹³ — Hermes. Eros z Kipryd¹
Sk³oni³ bowiem tych bogów,
By skrycie wszed³szy do domu
Dziewiêæ twych córek porwali.
One kiedyœ dadz¹ pocz¹tek
Pokoleniu herosów–pó³bogów,
Wiecznie p³odne i m³ode;
[Tak¹] z wieszczego trójnogu
[Objawiono mi wyroczniê].
Dar ten sam [otrzyma³em]
Z piêædziesiêciu braci potê¿nych
Ja — wieszczek niezrównany
Œwiêtych przybytków, prawdê
G³osz¹cy w wyroczniach Akrajfen.
Bo najpierw Euonimowi49
Pozwoli³ syn Latony
Wró¿by z trójnogów swych g³osiæ.
Wypêdzi³ go stamt¹d Hyrieus
I sam czci odt¹d doznawa³
— Syn Posejdona. Jego nastêpc¹
Zosta³ Orion, nasz ojciec,
Gdy kraj swój odzyska³ na nowo.
Po nim, gdy wzniós³ siê ku niebu 50,
49

Czyli Euonymosowi — synowi Gai (Ziemi) i Uranosa (Nieba) lub Kefisosu (rzeka w Beocji).
Orion, piêkny myœliwy, zgin¹³ na Delos od uk¹szenia skorpiona, po œmierci wraz ze skorpionem zosta³ zamieniony w gwiazdozbiór.
50
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Mnie zaszczyt ten przypad³ w udziale.
Dlatego g³oszê [natchniony]
Niezawodne s³owa wyroczni.
Ty zaœ, [mój drogi], nieœmiertelnym ust¹p
I serce [uwolnij od troski].
Boœ przecie¿ teœciem jest bogów.
Tak przemówi³ [wieszczek] przeœwiêty,
A[Asopos] jego prawicê
[Uj¹³ w swe d³onie] z czu³oœci¹
I uroniwszy ³zê z oczu
Te s³owa rzek³ w odpowiedzi.

Posiadamy tak¿e fragment pieœni, w której Korynna mówi o sobie
i swojej twórczoœci:
Terpsychora51 mnie wzywa, bym pieœni
O herosach œpiewa³a wspania³e
Mieszkankom Tanagry w bia³e szaty strojnym,
A miasto raduje siê bardzo
S³ów moich dŸwiêcznym œwiergotem.
[...]
Opowieœci z czasów przodków
Ozdobiwszy [sztuk¹ m¹ w³asn¹]
[Pieœñ rozpoczynam] dla dziewcz¹t.
Kefisosa–praojca ju¿ nieraz
Opiewa³am [w mych opowieœciach],
Wiele razy wielkiego Oriona
I jego synów s³awi³am potê¿nych
Piêædziesiêciu, których ze zwi¹zku z nimfami...

Ciesz¹c siê wielce z ujawnienia dziêki papirusom nieznanych wczeœniej fragmentów, które, gdyby nie te odkrycia, pozosta³yby zapewne
na zawsze nieznane, musimy sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e fragmenty te musz¹ mieæ z natury rzeczy charakter przypadkowy, nie s¹ wynikiem jakiejkolwiek selekcji i wartoœciowania (przeciwnie ni¿ w przypadku celowych powo³añ przez innych pisarzy, a zw³aszcza umieszczania w antologiach poetyckich). Je¿eli nie znamy zatem z innych Ÿróde³
innych utworów danej autorki, nie powinniœmy siliæ siê na ogólniejsze
51

Muza, opiekunka tañca i pieœni.
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wnioski o jej talencie i ambicjach literackich. Posiadaj¹ natomiast tê
bardzo istotn¹ cechê, ¿e pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e dany tekst „trafi³ pod
strzechy” — by³ znany i czytywany w szerszych, tak¿e prowincjonalnych, krêgach spo³eczeñstwa antycznego.
Poza trzema przytoczonymi d³u¿szymi fragmentami znamy jeszcze
kilka krótkich, z których ju¿ zacytowaliœmy jeden — o Myrtis, a dodatkowo przytoczymy liryczne „westchnienie”:
Swego syna pragn¹c
Przygarn¹æ w czu³e ramiona...
7. TELESILLA Z ARGOS

W I po³owie V w. p.n.e. ¿y³a poetka Telesilla z Argos. Musia³a byæ
dzieln¹ kobiet¹, co zaœwiadcza Pauzaniasz (II, 20, 8–9):
Powy¿ej teatru [w Argos] wznosi siê przybytek Afrodyty. Na wprost
pos¹gu bogini jest p³askorzeŸba wykonana na steli, a przedstawiaj¹ca
pieœniarkê Telesillê. Pod stopy rzucono jej ksiêgi, ona zaœ patrzy na
he³m, który trzyma w rêku, i jakby mia³a zamiar w³o¿yæ go na g³owê.
Telesilla by³a w ogóle s³awn¹ kobiet¹, ale jeszcze wiêkszej czci przysporzy³a jej w³asna twórczoœæ poetycka.

Argiwowie doznali dotkliwej klêski od Spartan i sytuacja Argos
by³a krytyczna.
Tymczasem Telesilla wprowadzi³a na mury wszystkich razem: niewolników i mieszkañców niezdolnych do noszenia broni z powodu zbyt
wczesnego wieku lub staroœci. Sama zaœ œci¹gnê³a ca³¹ broñ pozosta³¹ w domostwach oraz ze œwi¹tyñ i zaopatrzy³a w ni¹ wszystkie kobiety w sile wieku. Uzbroiwszy je, z kolei rozstawi³a w tej stronie, sk¹d,
jak wiedzia³a, nadejdzie nieprzyjaciel. Lacedemoñczycy siê zbli¿aj¹.
Kobiety nie uleg³y panice od ich okrzyków wojennych. Dotrzyma³y
pola i walczy³y dzielnie. Wówczas Lacedemoñczycy doszli do wniosku, ¿e nawet jeœli z³ami¹ kobiety, zwyciêstwo ich wywo³a powszechn¹ nienawiœæ; je¿eli odwrotnie, spotka ich niepowodzenie, ca³a wyprawa sprowadzi na nich tylko nies³awê. Ust¹pili wiêc dobrowolnie
przed kobietami52.
52

Ciekawe, ¿e aluzjê do tego wydarzenia, ujêt¹ w formie przepowiedni Pytii, uczyni³ Herodot, Dzieje, VI, 77: „Ale je¿eli kobieta, zwyciêska nad mê¿em, onego [Kleomedesa]| Z kra-
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Maksimos z Tyru (37, 5) stwierdza, ¿e Telesilla zagrzewa³a Argejczyków do walki tak jak Tyrtajos Spartan i Alkajos Lesbijczyków53.
W innym miejscu (II, 28, 2) wspomina Pauzaniasz o œwi¹tyni Artemidy na górze Koryfon w Epidaurze, „o której wspomnia³a tak¿e Telesilla w swojej pieœni”, jeszcze nieco dalej (II, 35, 2) stwierdza, ¿e „Telesilla g³osi, ¿e mieszkañcy Argosu byli pierwszymi spoœród Hellenów,
do których przyby³ Pytaeus [Pythaios], syn Apollona”. Niestety, twórczoœæ Telesilli zaginê³a praktycznie bez reszty, przetrwa³ jedynie jeden
przypadkowy wiersz o Afrodycie uciekaj¹cej przez Alfejosem.
8. PRAKSYLLA Z SYKIONU

Byæ mo¿e wspó³czesn¹ lub prawie wspó³czesn¹ Telesilli by³a Praksylla (Praxilla) z Sykionu (miasto to podlega³o Sparcie). Euzebiusz
z Cezarei (III–IV w.) datuje twórczoœæ Praksylli na 82. olimpiadê, czyli na lata bezpoœrednio po po³owie V w. p.n.e., ale nie widaæ mo¿liwoœci skontrolowania tej wiadomoœci. Tak¿e z jej poezji zachowa³y siê jedynie mizerne szcz¹tki w formie cytatów, w dodatku nie wszystkie mog¹ z ca³¹ pewnoœci¹ uchodziæ za jej dzie³o, ale wydaje siê, ¿e Praksylla
by³a w swoim czasie wysoko ceniona za sw¹ poezjê. Pisarz Eustacjusz
informuje, ¿e nadano jej przydomek „M¹dra”. Od jej imienia nazwano pewn¹ miarê wiersza (praksilleion), w katalogu Antypatra z Tessalonike (zob. wy¿ej, s. 38) figuruje jako druga wœród dziewiêciu poetek,
Lysipp stworzy³ jej pos¹g. Pauzaniasz (III, 13, 5) informuje, ¿e „Praksylla poda³a w swym poemacie jakoby Karnejos tak¿e by³ synem Europy i Zeusa, i ¿e wychowali go Apollo i Latona”. Atenajos (XIII,
ju wypêdzi i s³awê pozyska wœród ludu Argiwów [...]”. Na aluzjê tê powo³uje siê zreszt¹ Pauzaniasz w uzupe³nieniu do przytoczonej relacji o Telesilli (II, 20, 10).
53
Jan Kochanowski (Fraszki, wyd. cyt., s. 168–169) uczci³ Telesillê nastêpuj¹cym wierszem:
Na mê¿n¹ Telezyllê
Nie tylkoœ nauczonym s³awna rymem swoim,
Dziwujem siê i sercu, i uczynkom twoim,
Cnotliwa Telezyllo; bo gdyœ us³ysza³a
O wielkiej swych pora¿ce, wneteœ broñ porwa³a,
A twym œmia³ym przyk³adem, wszytka p³eæ niewieœcia
Rzuci³a siê za tob¹ i nie da³aœ weszcia
Nieprzyjacio³om srogim w miasto, choæ zwalczone;
Przeto twe imiê bêdzie na wieki pomnione.
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603A) przypisuje jej utwór o porwaniu Chryzyppa przez Zeusa. Zachowa³y siê trzy wersety z jakiegoœ jej poematu napisanego w heksametrach na czeœæ Adonisa. Oto skarga — po¿egnanie ze œwiatem Adonisa, bóstwa odradzaj¹cej siê co roku przyrody:
Schodz¹c ze œwiata zostawiam piêkno najwy¿sze — blask s³oñca,
Po nim gwiazdy œwietliste i twarz ksiê¿yca wœród nocy,
Potem... w porê zebrane ogórki, i jab³ka, i gruszki!
(przek³. J. Danielewicz)

Piêkne z wszystkiego najbardziej, co rzucam, jest œwiat³o s³oñca
Gwiazdy œwietliste i ksiê¿yc jasny na miejscu sa drugim,
Potem — dojrza³e melony i owoc grusz i jab³oni
(przek³. K. Je¿ewska)

Zaskakuj¹ce zestawienie s³oñca, gwiazd i ksiê¿yca z jednej strony,
prozaicznych ogórków i owoców z drugiej, na nasz gust urocze i dowcipne, przez krytyków staro¿ytnych bywa³o cytowane jako przyk³ad
g³upoty, a nawet powsta³o przys³owie: „g³upszy od Adonisa Praksylli”,
skoro wartoœæ owoców stawia na równi z cia³ami niebieskimi.
Nie jest pewne, czy rzeczywiœcie Praksylla jest autork¹ dwuwiersza,
podawanego jako przyk³ad praksilleionu, gdy¿ by³by to jedyny znany nam
przyk³ad wiersza erotycznego dla mê¿czyzn pisanego przez kobietê:
O ty, co z okna spogl¹dasz zalotnie
Z buzi¹ dziewicy, a reszt¹ — mê¿atki!
(przek³. J. Danielewicz)

O ty, piêkna, co wygl¹dasz oknem, patrz¹c bystro wko³o;
Z g³owy, przysi¹g³byœ, dziewczyna, ale z reszty ju¿ kobieta.
(przek³. K. Je¿ewska)

Atenajos (XV, 695C) przekaza³ tak¿e kilka przypisanych Praksylli tzw. skoliów, czyli rodzaju pieœni biesiadnych, w których z regu³y
zaznacza³y siê wp³ywy twórczoœci ludowej. Oto niektóre z nich:
Mój drogi, pomny na radê Admeta54
uczuciem dobrym darz ludzi,
Pod³ych natomiast omijaj z daleka:
54

Adamet — znany z goœcinnoœci król Feraj w Tesalii.
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Nie znajdziesz u nich wdziêcznoœci.
(przek³. J. Danielewicz)

W myœl Admeta, przyjacielu, ucz siê kochaæ tylko dzielnych,
Trzymaj siê od tchórzów z dala, wiedz, ¿e tchórze s¹ niewdziêczni
(przek³. K. Je¿ewska)

W tym przypadku widaæ jaskrawo, jak odmiennie mo¿na t³umaczyæ
na polski teksty starogreckie. W ka¿dym razie ze szczêœliwie zachowanych u³amków nie sposób poj¹æ, co tak bardzo gorszy³o niektórych
autorów chrzeœcijañskich w erotyczno–biesiadnej poezji Praksylli;
inna rzecz, ¿e te o bardziej dra¿liwej obyczajowo treœci mog³y zostaæ
œwiadomie wyeliminowane z pamiêci. W ró¿nej postaci przetrwa³ do
naszych czasów epigram o treœci absolutnie nic z erotyk¹ nie maj¹cej
wspólnego, nawi¹zuj¹cy z pewnoœci¹ do ludowego przys³owia:
Pod ka¿dym kamieniem, mój drogi,
wystrzegaj siê skorpiona
(przek³. J. Danielewicz)

Skorpion zwykle, przyjacielu, kryje siê pod ka¿dym g³azem
Strze¿ siê, aby ciê nie zrani³, wszelka skrytoœæ zdradê knuje.
(przek³. K. Je¿ewska)

Dalsze, przyznamy — rzeczywiœcie doœæ frywolne, choæ przecie¿ w ¿aden sposób nieprzekraczaj¹ce granic dobrego smaku i nieprzybieraj¹ce
formy obscenicznej (wszystkie w przek³adzie K. Je¿ewskiej), przy czym
wydaje siê, ¿e przypisywanie ich Praksylli jest co najmniej w¹tpliwe,
skoro nie uwzglêdniaj¹ ich ani Helene Homeyer, ani Jerzy Danielewicz:
Pij, gdy pijê, baw siê ze mn¹, kochaj razem i wieñcz w³osy,
Szalej wspólnie, gdy szalejê, trzeŸwy b¹dŸ, gdy trzeŸwy jestem.
Œwinia jeden ¿o³¹dŸ trzyma, a ju¿ drugi chce pochwyciæ,
Ja te¿ jedn¹ mam dziewczynê, a ju¿ chwyciæ pragnê drug¹.
Nierz¹dnica i ³aziebnik wspólne maj¹ obyczaje —
W tej¿e samej wannie k¹pi¹ uczciwego i ³ajdaka55.

55

J. Danielewicz uwa¿a ten skolion za anonimowy i przytacza znakomity jego przek³ad
pióra Jana Kochanowskiego: „£aziebnicy a kurwy jednym kszta³tem ¿yj¹, | W jednej wannie i z³ego, i dobrego myj¹” (Fraszki, jak w przyp. 35, s. 135).

76

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

9. ERINNA Z TELOS

To, ¿e zachowa³y siê jedynie szcz¹tki twórczoœci Erinny z Telos56,
jest zrozumia³e, je¿eli uwzglêdniæ, ¿e wed³ug œwiadectw staro¿ytnych
zmar³a ona bardzo m³odo, bo w wieku lat 19. ¯ycie jej przypad³o prawdopodobnie na po³owê IV w. p.n.e., wed³ug Euzebiusza z Cezarei na
czwarty rok olimpiady 106., lub pierwszy 107., czyli 352 r. p.n.e. (wiadomoœæ w Ksiêdze Suda, jakoby mia³a byæ towarzyszk¹ Safony, to ewidentne nieporozumienie). Musia³a byæ ceniona w staro¿ytnoœci, o czym
œwiadczy kilka wspomnieñ o niej, zachowanych w Antologii palatyñskiej. Asklepiades z Samos napisa³ (AP VII, 11):
[Wspomnienie poetki Erinny]57
S³odka jest praca Erynny, pomimo ¿e tak niewielka,
M³odej dziewczyny to trud, co dziewiêtnaœcie ma lat,
Lepszy jest jednak ni¿ wszystkie. I kto by jak ona mia³ imiê
Jeœli Hadesu by mrok nie skry³ tak wczeœnie jej?
(przek³. K. Je¿ewska)

To jest Erinny b³ogi dorobek dziewczêcy. Niewiele tych wierszy, tyle,
ile mog³a napisaæ do¿ywszy lat dziewiêtnastu.
Lecz nad wieloma innymi góruje to dzie³o sw¹ moc¹. Gdyby Hades
nie przyszed³ tak szybko, któ¿ by s³awê mia³ tak¹ jak ona?
(przek³. Z. Kubiak)

Szerzej uj¹³ tê myœl Antypater z Sydonu (AP VII, 713):
[O wierszach Erinny]
S³ów nie traci³a Erynna, niewiele stworzy³a pieœni,
Lecz krótki epos jej zyska³ przychylnoœæ Muz.
Wiêc trwa w pamiêci i nie jest okryta nocy skrzyd³ami,
Rzucaj¹cymi na œwiat czarny, ¿a³obny swój cieñ.
Inne zaœ nieprzeliczone, tysi¹czne rzesze pieœniarek
Marniej¹, odchodz¹c wci¹¿ w gêsty zapomnieñ mrok;
Lepszy jest bowiem ten krótki œpiew gin¹cego ³abêdzia,
Ni¿ rozsypany wœród chmur wiosennych — kawek g³os.
(przek³. K. Je¿ewska)

56
57

Telos — wyspa w pobli¿u Rodos.
Tytu³y w nawiasach kwadratowych pochodz¹ od t³umaczy.
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Niewiele jest wierszy Erinny, nie by³a wielomówna w swym œpiewie.
Ale ta garstka jej pieœni powsta³a z natchnienia Muz. Dlatego nie zgas³a
pamiêæ o niej, nigdy jej nie przyt³ocz¹ czarne skrzyd³a nocy mrocznej.
A my, goœciu, nieprzeliczone t³umy nowych poetów — ju¿eœmy
zwiêdli wszyscy w zapomnieniu. O, na pewno wiêcej jest wart cichy ³abêdzia œpiew ni¿eli wrzawa kawek, tak rozg³oœna poœród wiosennych
ob³oków.
(przek³. Z. Kubiak)

Leonidas z Tarentu (AP VII, 13):
[Erinna na ³¹ce Muz]
Dziewicz¹ pieœniarkê s³ów nowych, pszczo³ê s³odkiej poezji, Erinnê
— kiedy w³aœnie na ³¹ce zbiera³a kwiaty Muz — porwa³ sobie Hades
na ¿onê. O, prawdziwie to ona rzek³a, ta dziewczynka rozumna: „Zawistny jesteœ, Hadesie!”
(przek³. Z. Kubiak)

Hades pochwyci³ dziewczynê, Erynnê, m³od¹ pieœniarkê,
Co jako pszczo³a miodna kwiaty zbiera³a Muz
Poœród poetów. To ona te s³owa rzek³a roztropne:
„Jesteœ zazdrosny, Hadesie!” Prawda jest w s³owach tych.
(przek³. K. Je¿ewska)

Wreszcie anonimowy epigram (AP IX,190), którego autor podaje
pewne nieznane sk¹din¹d informacje z ¿ycia Erinny i stwierdza, ¿e,
choæ na jednym polu wy¿sz¹ od niej by³a Safona, na innym jednak
Erinna przewy¿szy³a sw¹ wielk¹ poprzedniczkê:
Ma³y jest miodny plaster pieœniarki z Lesbos58, Erynny,
Ale przepaja go wskroœ Muz œpiewnych z³oty miód.
Trzystu wierszami dziewczyna siêgnê³a miary Homera,
Chocia¿ nie rozkwit³ jej dzieñ nad dziewiêtnaœcie lat.
Matki lêkaj¹c siê sta³a przy krosnach i strzeg³a wrzeciona,
Tajemnie w duszy swej oddana s³u¿bie Muz.
Jak nad Erynn¹ góruje w melickich pieœniach Safona,
Tak w heksametrach swych wy¿szy Erynna ma lot.
(przek³. K. Je¿ewska)

58

Ta informacja jest nietrafna.
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Oto lesbijski plaster miodu Erinny. Nieobszerne to dzie³o, ale ca³e
s³odycz¹ Muz nasycone.
Trzysta jej linijek równych jest Homerowi, chocia¿ by³a dziewczyn¹ ledwie dziewiêtnastoletni¹.
Czy to przy wrzecionie siê krz¹taj¹c — z lêku przed matk¹ — czy przy
krosnach, Muzom s³u¿y³a.
Jak Safona przewy¿sza Erinnê w metrach lirycznych, tak Erinna Safonê w heksametrach.
59

(przek³. Z. Kubiak)

Pliniusz Starszy (XXXIV, 57) pisz¹c o dzie³ach rzeŸbiarza Myrona z Eleuterai, pisze: „¿e stworzy³ równie¿ pomniki konika polnego
i szarañczy, podaje w swoich wierszach Erynna”60. Wiadomo, ¿e mia³a
napisaæ doœæ obszerny (300 heksametrów) poemat pt. Wrzeciono61,
z którego do naszych czasów zachowa³o siê (a przynajmniej dot¹d
ujawniono) oko³o 54 wierszy. Znaczenie tytu³u nie jest oczywiste, mo¿e poetce chodzi³o o wrzeciono Moir, w³asne lub ofiarowane przez
poetkê Baukidzie (Baucis). W zachowanym fragmencie Erinna opisuje wydarzenia ze swego dzieciñstwa dzielonym z Baukid¹ oraz op³akiwanie œmierci przyjació³ki. Obecnie znamy (i tym razem dziêki Antologii palatyñskiej) jedynie trzy epigramaty Erinny, z których dwa stanowi¹ w³aœnie pe³ne bólu wspomnienia przyjació³ki Baukidy:
[Grób Baukidy (AP VII, 712)
Jam Baukidy, oblubienicy, mogi³a. Nad kamieniem grobowym — oblanym ³zami — przechodz¹c powiedz bogu podziemia: „Zawistny je59

Z. Kubiak, Antologia palatyñska, s. 368.
H. Homeyer uwa¿a, ¿e ze s³ów Pliniusza mo¿na wyczytaæ, jakoby to Erinna u³o¿y³a epigramaty na br¹zowe rzeŸby konika polnego i szarañczy. Zob. H. Homeyer, Dichterinnen, s. 73.
61
A. Szastyñska–Siemion, w: Epigramat grecki i ³aciñski w kulturze Europy, s. 26–27, informuje o papirusowym znalezisku w postaci fragmentów Wrzeciona Erinny oraz o podaniu
jej autorstwa w w¹tpliwoœæ przez M. Westa, w: tego¿, Erinna, „Zeitschrift für Papyrologie
und Epigraphik” 25, 1977, s. 95–119. Zdaniem Westa Erinna w ogóle nie istnia³a, „bo nie
jest rzecz¹ mo¿liw¹, by m³odziutka dziewczyna w prowincjonalnym oœrodku potrafi³a stworzyæ tak wielki utwór”. Zdaniem Westa Wrzeciono Erinny napisa³ któryœ z najwybitniejszych poetów aleksandryjskich i stworzy³ legendê o m³odej, genialnej poetce, której inni
poeci natychmiast nadali nies³ychany rozg³os [...]. Gdyby to by³a prawda, ca³a fascynujaca
historia Erinny okaza³aby siê wielk¹ mistyfikacj¹”. Polska autorka zachowuje co do tej
koncepcji nale¿yty sceptycyzm. Zob. Emmet Robbins, Erinna, w: Brill’s New Pauly. Encyclopaedia of the Ancient World, ed. by H. Cancik, H. Schneider, English Edition, t. V, Leiden–Boston 2004, kol. 33–34. Robbins jest tak¿e raczej sceptyczny co do autorstwa Erinny.
60
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steœ, Hadesie!”62 A te wizerunki piêkne — jeœli siê dobrze przypatrzysz — opowiedz¹ ci wszystko o losie okrutnym Baukidy.
O tym, jak t¹ sam¹ pochodni¹, przy której blasku s³awiono Hymenaja, ojciec oblubieñca podpali³ stos dziewczyny. Bo¿e weselny, Hymenaju, jak szybko musia³eœ przemieniæ dŸwiêczne pieœni zaœlubin
w g³uchy lament.
(przek³. Z. Kubiak)

[Tu le¿y Baukida]
Jestem nagrobkiem m³odej narzeczonej.
Wielu tu p³acze. Rzeknij Hadesowi:
„Nadtoœ okrutny”. W piêknych wierszach paru
zawar³ siê smutny los m³odej Baukchidy:
Bo teœæ podpali³ jej stos pogrzebowy
p³on¹c¹ jeszcze weseln¹ pochodni¹.
Wzgardzi³eœ, ojcze Hymenie, radosn¹
pieœni¹ w dniu œlubu i wybra³eœ lament.
(przek³. E. Weso³owska)

[Mówi Baukida] (AP VII, 710)
Stelo nagrobna, syreny nad moj¹ mogi³¹, smutna urno — z garstk¹
prochu, w³asnoœci¹ Hadesa! Pozdrawiajcie wszystkich, którzy têdy
przechodz¹ — czy z mojego s¹ miasta, czy id¹ z ziemi dalekiej.
Powiedzcie, ¿e tu leg³am jako oblubienica m³oda. I ¿e ojciec wo³a³ mnie:
Baukido! A ojczyzn¹ m¹ by³a Telos — niech wszyscy wiedz¹. I ¿e to
Erinna, towarzyszka pracy i zabaw, wyry³a te s³owa na kamieniu.
(przek³. Z. Kubiak)

I znowu, tak¿e dla ilustracji, jak ró¿nie t³umacze próbuj¹ w jêzyku
polskim oddaæ treœæ greckiego orygina³u, propozycja K. Je¿ewskiej:
Jestem dziewczyna Baukis. Gdy bêdziesz mija³ grobowiec,
Co widzia³ wiele ju¿ ³ez, i ty Hadesowi tak mów:
„Jesteœ zazdrosny, Hadesie!” A piêkny pos¹g ci powie,
Gdy bêdziesz patrzy³ nañ, jaki by³ Baukis los.
Jak i przy jakich p³omieniach œpiewano jej hymenaje,
Jakich jej krewnych ten œlub da³, by j¹ nieœli na stos,
I jak¿eœ ty, Hymenaju, weselne pieœni zamieni³
Na zawodzenia jêk, lament ¿a³obny i p³acz.
62

Zapewne do tych s³ów Erinny nawi¹zywa³ Leonidas z Tarentu w przytoczonym wy¿ej
epitafium dla Erinny (AP VII, 313).
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Moje kolumny wysmuk³e, Syreny, i urno ¿a³obna,
Choæ zimny Hades ju¿ skry³ prochu niewielk¹ garœæ —
Tych, którzy obok przechodz¹, grób mój mijaj¹c pozdrówcie,
Czy bêd¹ z moich stron, czy z jakich innych miast,
Mówcie przechodniom o mojej m³odoœci, któr¹ grób skrywa,
Ojciec mnie — Baukis — zwa³ i z Telos wiodê swój ród.
Niech o tym wiedz¹... I jeszcze, ¿e przyjació³ka, Erynna,
Napis ten wyry³a mi ten na cichym grobie mym.

A oto translatorska propozycja El¿biety Weso³owskiej:
S³owa przyjació³ki
„Wy, stele i Syreny moje ukochane,
I ty ¿a³osna urno z garstk¹ moich prochów.
które zabierze Hades, pozdrówcie ka¿dego,
kto przystanie na chwilê przy mym smutnym grobie,
czy z naszych, czy z dalekich przybywa on stron.
I powiedzcie, ¿e m³oda tu le¿y dziewczyna
przez ojca zwana Baukchis, ojczyzn¹ jej Tenos”.
Przyjació³ka Erinna z³o¿y³a te s³owa.

Czy¿ jest przypadkiem, ¿e z bogatej, jak siê dowiadujemy, twórczoœci Erinny zachowa³y siê jedynie epitafia ¿a³obne, jak gdyby zapowiedŸ
tak bardzo przedwczesnej œmierci poetki?
Agatarchida jak ¿ywa (AP VI, 352)
Z czu³ych r¹k wyszed³ ten obraz. Niezrównany Prometeuszu! S¹ jednak ludzie, którzy doœcignêli ciê w sztuce.
Gdyby ten, który jak ¿yw¹ odmalowa³ dziewczynê, doda³ jeszcze g³os,
by³abyœ tu ju¿ ca³a, Agatarchido.
(przek³. Z. Kubiak)
10. NOSSIS Z LOKROI

Równie¿ Antologii palatyñskiej zawdziêczamy zachowanie do naszych czasów szeregu epigramatów poetki Nossis z Lokroi w Italii.
Miejscowoœæ ta zosta³a w swoim czasie za³o¿ona przez przybyszów
z Lokroi (Lokrydy) w Grecji, a poniewa¿ miasto macierzyste cieszy³o
siê w Grecji nie przez wszystkich pozytywnie ocenian¹ s³aw¹, wynikaj¹c¹ z istnienia tam znacznie szerszych ni¿ gdzieindziej uprawnieñ kobiecych, pewne tego tradycje wystêpowa³y bez w¹tpienia tak¿e w Lok81
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roi italskiej. „Je¿eli mo¿na mówiæ, ¿e w jakimœ mieœcie na zachodzie
œwiata staro¿ytnego korzysta³y kobiety ze swobód — to przede wszystkim w Lokri. Znalaz³o to swój wyraz w twórczoœci kobiecej, która,
podobnie jak w Beocji czy na wyspach, by³a stosunkowo obfita” —
stwierdza Lidia Winniczuk, podaj¹c imiona czterech poetek lokryjskich i omawiaj¹c, na tyle, na ile pozwalaj¹ Ÿród³a, ich twórczoœæ. Czas
dzia³alnoœci Nossis da siê okreœliæ doœæ dok³adnie na prze³om IV na
III w. p.n.e. Uczeni zwracaj¹ uwagê na ró¿norodnoœæ problematyki
poruszanej w epigramatach Nossis oraz na jej bogat¹ i twórcz¹ wyobraŸniê. Znaczna wiêkszoœæ znanych nam jej epigramatów zwi¹zana
jest z ¿yciem kobiet, co zdaje siê potwierdzaæ domys³ o wp³ywie stosunków lokryjskich na twórczoœæ Nossis. Epigramaty dotycz¹ wydarzeñ rzeczywistych, s¹ blisko zwi¹zane z ¿yciem, a wywo³ywane obrazy
s¹ wyraziste i barwne. Czêœæ z nich stanowi opisy portretów kobiet:
[Na portret Sabajtis] (AP VI, 354)
Zdaje siê, ¿e Sabajtis rozpoznaæ mo¿na z ³atwoœci¹
W piêknym obrazie tym, postaæ, powagê jej, wdziêk.
Spójrz na tê skromn¹; ja wierzê, ¿e s³odycz jej twarzy widzê
Obok. Szczêœliwa mi b¹dŸ, kobieto! Pozdrawiam ciê.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Portret Sabetidy]
Nawet ju¿ st¹d, z daleka, mo¿esz w tym wizerunku rozpoznaæ Sabetidê po piêknoœci i dostojeñstwie.
Jak wyraŸnie maluje siê tu jej roztropnoœæ. Niebawem, ufam, ona sama spojrzy na mnie ³askawie. Witaj, szczêœliwa niewiasto!
(przek³. Z. Kubiak)

[Szlachetny powab]
Z daleka ju¿ rozpoznasz jej powab szlachetny
w portrecie tym udatnym. Tak, to Sabaitida!
Spójrz, jak roztropnie patrzy i wdziêcznie zarazem,
jakby tu by³a z nami. Pozdrawiam ciê, boska!
(przek³. E. Weso³owska)

[Na portret Kallo] (AP IX, 605)
Ofiarowa³a ten portret Kallo o jasnych warkoczach
Na Afrodyty czeœæ. Jak¿e podobny jest jej:
Jaka ³agodna tam stoi, jak wielkim wdziêkiem rozkwita:
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Ciesz siê! za ¿ycie twe nikt nie zgani ciebie dziœ.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Portret Kallo]
Ten obraz — prawdziwy wizerunek swej postaci — przynios³a w ofierze Kallo do œwi¹tyni Cyprydy z³otow³osej.
W jakim ³agodnym ukazuje siê nam œwietle. Jak rozkwita jej piêknoœæ. Niech bêdzie pozdrowiona! Niczego jej nie brak — jest jak ¿ywa.
(przek³. Z. Kubiak)

[Portret Kallo]
Kallo swój portret Kypris jasnow³osej
ofiarowa³a, w³asnej rêki dzie³o.
Ile wdziêku w tych rysach. O, b¹dŸ pozdrowiona!
Twego ¿ycia nikt zganiæ nie mo¿e.
(przek³. E. Weso³owska)

Niebanalny, uroczy pomys³ poetycki:
[Na portret Taumarety] (AP IX, 604)
Ten oto portret osobê Taumarety przedstawia,
Wznios³oœæ jej cnót i wdziêk, piêknoœæ, ³agodny wzrok.
Patrz¹c na ciebie przymila siê pies, co domu pilnuje
Jakby poznawa³ psa wzrok pani¹ domowych w niej wrót.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Na portret Taumarety]
To Taumarety jest portret! Jak ¿ywo siê na nim maluje
Jej temperament i wdziêk oraz weso³y jej wzrok!
Gdyby go suczka ujrza³a, co domu pilnuje, z radoœci
Przed nim ³asi³aby siê myœl¹c, ¿e pani to jej.
(przek³. W. Steffen)

[Portret Taumarety]
Na tym obrazie — Taumareta. Jak dobrze mistrz odmalowa³ zuchwa³y urok m³odoœci, roziskrzone spojrzenie oczu.
Gdyby tu przysz³a suczka, która jej domu pilnuje! Jak¿e by zaczê³a siê
³asiæ, myœl¹c, ¿e to pani jej, prawdziwa.
(przek³. Z. Kubiak)

[Portret i pies]
Na tym obrazie widzisz Thaumaretê.
Ufna z m³odzieñczy swój czar, patrzy tkliwie.
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Przywo³aj suczkê, co domu pilnuje:
Bêdzie siê ³asiæ, portret myl¹c z pani¹.
(przek³. E. Weso³owska)

[O córce Melinny] (AP VI, 353)
Oto Melinny sobowtór! Czy widzisz? Ta mi³a twarzyczka
Zda siê kierowaæ swój wzrok z lekkim uœmiechem ku nam.
W ka¿dym zaiste szczególe córeczka podobna do matki.
Piêkny w rodzinie to znak, gdy podobieñstwo tam jest.
(przek³. Z. Kubiak)

[Portret Melinny]
To Melinna we w³asnej osobie. Spojrzyj, jak jej twarz ³agodna zdaje siê
zwracaæ ku mnie ze s³odycz¹.
Jak¿e we wszystkim przypomina matkê. Piêkna to rzecz, gdy dzieci s¹
tak podobne do rodziców.
(przek³. Z. Kubiak)

Jakby prawdziwa Melinna powstaje. Mniemam, ¿e widzê
S³odk¹ przed sob¹ jej twarz, co na mnie zwraca swój wzrok.
Jak¿e jest bardzo podobna we wszystkim córka do matki.
Piêknie, gdy dzieci s¹ tak godne rodziców swych.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Matka i córka]
Spójrz to Melinna. Ach, jak czule patrzy
zwracaj¹c ku nam ³agodn¹ twarzyczkê.
Jak¿e niezwykle podobna do matki.
Piêknie, gdy w dzieciach widzimy rodziców.
(przek³. E. Weso³owska)

Dary boginiom sk³ada³y Samita (Afrodycie) oraz sama Nossis (Herze):
(AP VI, 275)
Z w³osów przepysznych tak dumna powinnaby Afrodyta
Przyj¹æ zas³ony tej dar — dzie³o Samity r¹k;
Zrêcznie jest bowiem utkana i s³odko pachnie nektarem —
Wszak namaszczony nim by³ Adonis, kochanek jej.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Dar dla Afrodyty]
Myœlê, ¿e z wielk¹ radoœci¹ przyjê³a Cypryda ten dar: czepek, który nasza Samita zdjê³a z w³osów swych — dla bogini.
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Bo to czepek cudnym kunsztem zrobiony. I tak s³odko pachnie — jak
nektar. Jak nektar, którym Cypris namaszcza piêknego Adonisa.
(przek³. Z. Kubiak)

[Mi³a ofiara]
Z pewnoœci¹ siê cieszy³a Cypryda z ofiary,
gdy zdjê³a dla niej z w³osów Samytha przepaskê
zrobion¹ z wielkim kunsztem i s³odko pachn¹c¹,
jak nektar, którym kiedyœ bogini z mi³oœci¹
mi³ego namaœci³a sercu Adonisa.
(przek³. E. Weso³owska)

(AP VI, 265)
Hero czcigodna, co z nieba zstêpuj¹c czêsto spogl¹dasz
Na Lakinionu kraj, skryty w kadzide³ dym,
Przyjmij od Teofilis, córki Kleochdy, powiewn¹
Szatê. Utka³a j¹ wraz z Nossid¹, córk¹ sw¹.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Szata dla Hery]
Hero godna czci, która czêsto z nieba ³askawie spogl¹dasz na wonne
Lakinion —
Przyjmij szatê lnian¹, któr¹ dla ciebie utka³a Teofilis, córka Kleochy,
razem z córkê sw¹ szlachetn¹, Nossis.
(przek³. Z. Kubiak)

[Skromny dar]
Czcigodna Hero, tak czêsto spogl¹dasz
z wysoka na Lakinion od kadzide³ wonne,
racz przyj¹æ lekk¹ tê p³ócienn¹ szatê,
utkan¹ przez Kleochy córkê, Teofilê.
Pomocn¹ by³a przy tym jej córeczka Nossis.
(przek³. E. Weso³owska)

Interesuj¹ce wydaje siê to, ¿e dar Herze sk³adaj¹ trzy pokolenia kobiet: babka, matka i sama Nossis; zdaniem L. Winniczuk jest to tak¿e refleks stosunkowo wysokiej pozycji spo³ecznej kobiet w Lokroi italskiej.
W epigramie o Polyarchis znajdujemy interesuj¹c¹ intencjê ofiarodawczyni, daj¹cej pos¹g Afrodycie w podziêce za urodê, której zawdziêcza maj¹tek:
(AP IX, 332)
Wszed³szy do wnêtrza œwi¹tyni spojrzyj na ten Afrodyty
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Pos¹g drewniany, jak lœni od szczeroz³otych rzeŸb.
Wznios³a go Polyarchida za to, ¿e od niej dosta³a
Urodê cia³a, ten skarb, szczodry nios¹cy jej zysk.
(przek³. K. Je¿ewska)

[O Poliarchidzie]
Do Afrodyty œwi¹tyni poœpieszmy, a¿eby zobaczyæ
Pos¹g bogini, co lœni z³otem; wspania³y to cud!
Poliarchida go wznios³a zebrawszy ogromny maj¹tek
Swoj¹ piêknoœci¹, gdy¿ w dom goœci wpuszcza³a za grosz.
(przek³. W. Steffen)

[Dar hetery]
Wst¹p do œwi¹tyni! Podziwiajmy cudny,
b³yszcz¹cy z³otem pos¹g Afrodyty.
Poliarchidy to dar. Wiele bowiem
zebra³a bogactw swoich wdziêków czarem.
(przek³. E. Weso³owska)

Epigram na grób Rintona, o którym wiadomo, ¿e ¿y³ w czasach
króla egipskiego Ptolemeusza I (323–283), stanowi jedn¹ z wa¿nych
przes³anek datuj¹cych biografiê Nossis. Epitafium w formie wypowiedzi zmar³ego komika utrzymane jest w raczej pogodnym tonie:
(AP VII, 414)
PrzejdŸ obok œmiej¹c siê jasno i ponade mn¹ wypowiedz
S³owo przyjazne. Jam jest Rinton, z Syrakuz mój ród,
By³em s³owikiem niewielkim czcigodnych Muz, lecz zdo³a³em
Z flyaków scenicznych tych rwaæ bluszczu zielony liœæ.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Na grób Rhintona]
Z wdziêcznym uœmiechem przechodz¹c przy grobie wypowiedz ³askawie
Parê ¿yczliwych mi s³ów. Rhinton z Syrakuz jam jest,
Lichy s³owiczek wœród muz, flyakograf natomiast niezgorszy,
Który z w³asnego rwa³ liœæ bluszczu pn¹cego siê wzwy¿.
(przek³. W. Steffen)

[Epitafium poety komicznego, Rintona]
Zaœmiej siê z ca³ej duszy — gdy przechodzisz obok mego grobu —
i powiedz mi coœ mi³ego. Ja jestem Rinton z Syrakuz.
Lichy s³owiczek Muz. Lecz w moich tragifarsach dochowa³em siê
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w³asnej ga³¹zki poetyckiego bluszczu.
(przek³. Z. Kubiak)

[Epitafium Rintona]
Z serca zaœmiej siê do mnie, przechodniu i s³owo
mi³e rzuæ, proszê. To ja, z Syrakuz Rinton;
S³owik Muzy maleñki, lecz i ja sw¹ fars¹
zas³u¿y³em na w³asny z bluszczu wieniec.
(przek³. E. Weso³owska)

W zachowanym dorobku Nossis znajduj¹ siê jednak tak¿e epigramaty innego rodzaju. Tylko jeden z nich ma treœæ wyraŸnie erotyczn¹,
przedstawion¹ zreszt¹ w sposób bardzo taktowny, w formie osobistej
deklaracji poetki:
(AP V, 170)
Nic nie jest s³odsze nad mi³oœæ, poza ni¹ szczêœcie wszelakie
Schodzi na drugi ju¿ plan. Miód nie jest s³odszy dla ust.
Nossis tak mówi. A kogo Kipryda nie uca³uje,
Ten nie wie, czym jest kwiat wiosn¹ pachn¹cych ró¿.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Nie masz rozkoszy nad mi³oœæ]
Nie masz rozkoszy nad mi³oœæ! Z mi³oœci¹ nic siê nie równa.
Chêtnie odstawiê od ust zamiast mi³oœci i miód.
Tak oto Nossis orzeka: Ktokolwiek mi³oœci nie zazna³,
Nie wie, czym ró¿y jest kwiat, symbol mi³oœci i znak.
(przek³. W. Steffen)

[Ró¿a mi³oœci]
„Nie ma rozkoszy nad mi³oœæ. Przy niej — czym¿e jest s³odycz wszelka? Dla niej — wyplujê i miód”.
Tak mówi Nossis. Czyich ust nie dotkn¹³ poca³unek Cyprydy, ten nie
wie, jakimi kwiatami s¹ ró¿e.
(przek³. Z. Kubiak)

[Czar mi³oœci]
Nie znam rozkoszy s³odszej ponad mi³oœæ,
dla której usta me i miodem wzgardz¹.
Tak mówi Nossis. Kogo sw¹ mi³oœci¹
nie darzy Kypris, ten jej ró¿ nie widzi...
(przek³. E. Weso³owska)
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W innym epigramacie poetka zwraca siê do Artemidy z wzruszaj¹c¹ proœb¹ o pomoc dla rodz¹cej Alkestis:
(AP VI, 273)
Boska Artemis, w³adczyni Ortygii mi³ej i Delos,
Celny ³owiecki swój ³uk w rêce Charytom z³ó¿,
Obmyj swe cia³o w przejrzystym Inopie63 i zejdŸ do Lokrii,
¯eby Alkestis dziœ strzec w ciê¿kich porodu dniach.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Proœba do Artemidy]
Ach, Artemido delijska, w³adczyni Ortygii64 uroczej,
Oddaj na chwilê swój ³uk z³oty Charytom do r¹k.
Potem swe cia³o sk¹pawszy w Inopie pospieszaj do domu
I Alketydzie mej zmniejsz ciê¿ki porodu jej ból.
(przek³. W. Steffen)

[Opiekunka po³o¿nic]
O, ty, której królestwem jest Delos i godna mi³oœci Ortygia — zostaw
³uk swój œwiêty, Artemido, z³ó¿ go na kolanach Charyt, a obmywszy siê
w wodzie Inopu przyb¹dŸ co prêdzej do nas, by ul¿yæ Alketydzie w bólach porodu.
(przek³. Z. Kubiak)

[PrzyjdŸ, Artemido]
Ty, która rz¹dzisz na uroczym Delos,
i Ortygi¹ w³adasz, zechciej choæ na chwilê
od³o¿yæ ³uk i strza³y na kolana Charyt.
Obmyj cia³o do czysta w Inopie i przyb¹dŸ,
by uwolniæ Alkestis od cierpieñ porodu.
(przek³. E. Weso³owska)

Mieszkañcy Lokroi musieli mieæ du¿o uznania dla Nossis, skoro
powierzyli jej napisanie epigramu na zdobycze wojenne. Nossis s³awi³a wojska lokryjskie:
(AP VI, 132)
Tarcze zrzucone z ramienia bruttyjskich mê¿ów, rozbitych
Przez znany z szybkich walk lokryjski dzielny lud.
63
64

Inop — rzeczka na Delos.
Ortygia — legendarna wyspa na zachodzie.
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Cnotê dzielnoœci s³awi¹ce pod przybytkami bóstw le¿¹
Gardz¹c tchórzostwem tych r¹k, które cisnê³y je w py³.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Orê¿ zdobyty w bitwie]
W³ócznie, miecze, tarcze, spad³e z nieszczêsnych ramion Bruttów,
kiedy natarli na nich krzepcy w boju rycerze z Lokrydy —
Le¿¹ teraz w przybytku bogów i s³awi¹ mêstwo zwyciêzców. Wcale nie
têskni¹ do tych r¹k tchórzliwych, od których siê uwolni³y.
(przek³. Z. Kubiak)

[Lêkliwi i waleczni]
W œmiertelnej trwodze porzucili orê¿
Bruttowie pod naporem dzielnych Lokryjczyków.
Dziœ w œwi¹tyni broñ le¿y, zwyciêzców opiewa
I nie spieszno jej do r¹k, które ni¹ wzgardzi³y.
(przek³. E. Weso³owska)

Poniewa¿ bitwa z Bruttyjczykami wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa zosta³a stoczona oko³o 300 r. p.n.e., by³oby to potwierdzenie
przekonania, ¿e Nossis dzia³a³a na prze³omie IV i III w. p.n.e.
Ostatni na naszej liœcie epigram (AP VII, 718) jest epitafium na
grobie Nossis, byæ mo¿e stanowi³ zakoñczenie zbioru jej epigramów.
Niezale¿nie od tego, czy jest on rzeczywiœcie utworem samej Nossis
(za co siê podaje), czy te¿ tylko taki udaje, przez zestawienie Nossis
z Safon¹ stanowi wymowny wyraz albo wysokiej samooceny poetki
(w znacznym stopniu, s¹dz¹c z zachowanej czêœci dorobku, uzasadnionej), albo uznania innych:
Jeœli, wêdrowcze, pop³yniesz do s³ynnej ju¿ Mitylene
Aby Safony tam wdziêk do kwiatu podobnej czciæ,
Powiedz, ¿e by³am te¿ mi³a Muzom, ¿e ziemia Lokryjska
To jest ojczysty mój kraj; ¿e zowiê siê Nossis; wiêc idŸ!
(przek³. K. Je¿ewska)

[Poetka o sobie]
Do Mityleny tañcz¹cej je¿eli siê, goœciu, wybierasz,
Aby Safonê, ten kwiat Charyt, zobaczyæ choæ raz,
Powiedz, ¿e tak¿e Lokryda poszczyciæ siê mo¿e podobn¹
Muz przyjació³k¹, a ta Nossis siê zwie. A wiêc idŸ!
(przek³. W. Steffen)
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[Poetka o sobie]
Wêdrowcze, jeœli ¿eglujesz do Mityleny roztañczonej, do miasta, gdzie
siê niegdyœ rozjarzy³ kwiat czaru: pieœñ Safony —
Powiedz tam, ¿e w Lokrydzie te¿ s¹ pieœni, które Muzy kochaj¹. A nie
zapomnij mojego imienia: Nossis. IdŸ ju¿, wêdrowcze.
(przek³. Z. Kubiak)

[Nowa Safo z Lokroj]
Obcy ¿eglarzu, jeœli mo¿e p³yniesz
do rozkochanej w tañcu Mityleny,
by siê zachwyciæ poezj¹ Safony
mów, ¿e jest mi³a Muzom tak¿e Nossis,
Lokryjka. Imiê zapamiêtaj. IdŸ ju¿.
(przek³. E. Weso³owska)
11. ANITE Z TEGEI

Anite (Anyte) z Tegei (we wschodniej Arkadii) ¿y³a w III w. p.n.e.65,
by³a zapewne nieco m³odsza ni¿ Nossis. O jej ¿yciu nie wiemy niemal
nic, nieliczne pochlebne wzmianki u innych autorów (Meleager z Gadary [I w. p.n.e.] porównuje jej wiersze do „czerwonych lilii”, Antypater z Thessaloniki umieœci³ j¹, jak wiemy, wœród dziewiêciu wybitnych
poetek, stwierdzaj¹c, ¿e równa jest Homerowi) oraz stosunkowo du¿a
liczba (20) zachowanych w antologiach jej epigramatów, pozwalaj¹ na
wniosek, ¿e by³a poetk¹ bardzo utalentowan¹, wra¿liw¹ i wielostronn¹. Pauzaniasz (X, 38, 1366) opowiada anegdotê, zdaj¹c¹ siê poœwiadczaæ, ¿e staro¿ytni uwa¿ali Anite za obdarzon¹ zdolnoœciami nadprzyrodzonymi:
Ze œwi¹tyni Asklepiosa67 zosta³y ju¿ tylko ruiny. Wzniós³ je kiedyœ cz³owiek prywatny, imieniem Falizjos. Chorowa³ na oczy i kiedy ju¿ traci³
wzrok, bóg z Epidauros przys³a³ doñ poetkê Anyte. Ta zaœ przywioz³a
zapieczêtowan¹ tabliczkê. Zdawa³o siê jej, ¿e objawienie siê boga to
sen, lecz zaraz siê przekona³a, ¿e mia³o ono miejsce na jawie. Trzyma³a bowiem w rêkach zapieczêtowan¹ tabliczkê. Przyp³yn¹wszy wiêc do
65

Zdaniem J. Danielewicza — na prze³omie IV i III w. p.n.e., zdaniem L. Winniczuk — na
pocz¹tku III w.
66
Jest to koñcowy fragment „Wêdrówki po Helladzie”.
67
W pobli¿u miasta Naupaktos w Lokrydzie Ozolskiej.
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Naupaktos, poleci³a Falizjosowi z³amaæ pieczêæ i przeczytaæ napis.
Ów by³ przekonany, ¿e nie bêdzie w stanie dojrzeæ liter przy takim
os³abionym wzroku, lecz spodziewaj¹c siê, ¿e od boga otrzyma jak¹œ
nagrodê, z³ama³ pieczêæ. Wpatruj¹c siê w wosk, odzyska³ wzrok i da³
Anyte to, co napisane by³o na tabliczce — dwa tysi¹ce staterów z³ota68.
Zdoby³a s³awê swoimi pe³nymi ciep³a i wra¿liwoœci epigramami opisowymi, które wzbogaci³y gatunek o tematykê wiejsk¹ (w grê wchodzi tu
nie tylko idylliczna sceneria, ale tak¿e literackie portrety zwierz¹t, rywalizuj¹ce z dzie³ami sztuki), oraz epigramami nagrobnymi na m³ode
dziewczyny i zwierzêta: koguta, konia, delfina. Te dwie sfery tematyczne nadaj¹ [...] wysoce indywidualne piêtno jej poezji, w któr¹ wpisany
jest kobiecy ogl¹d œwiata. Anyte odwróci³a hierarchiê wa¿noœci tematów w epigramie: przesunê³a tradycyjny punkt ciê¿koœci z mê¿czyzn na
kobiety, z doros³ych na dzieci, z ludzi na zwierzêta, z warstw wy¿szych
na ni¿sze. Postêpuj¹c w ten sposób uwolni³a ostatecznie epigram od
ograniczeñ zwi¹zanych z jego dotychczasow¹ funkcj¹ spo³eczn¹ i utylitarn¹, wprowadzi³a go w obszar form czysto literackich, w których
znalaz³o siê miejsce dla wolnej gry wyobraŸni (J. Danielewicz69).

Przez niektórych uczonych Anite jest uwa¿ana za twórcê poezji bukolicznej (sielankowej), mo¿e obok mniej wiêcej z ni¹ wspó³czesnego
(lub nieco m³odszego) i bardziej znanego Teokryta. Jest tak¿e przedstawicielk¹, je¿eli nie wrêcz protoplastk¹, tak zwanej szko³y peloponeskiej, której przedstawiciele, w przeciwieñstwie do starszej szko³y
aleksandryjskiej, znacznie wzbogacili tematykê epigramatów. Twórczoœæ Anite wywar³a spory wp³yw na innych autorów, m.in. na znanego nam ju¿ Leonidasa z Tarentu i Nikiasza, przyjaciela Teokryta70.
(AP VI, 123)
[Echekratides z Krety ofiarowuje Atenie w³óczniê, której zawdziêcza
zwyciêstwo]
Zostañ tu, w³ócznio mê¿obójcza. Odt¹d spi¿owy twój szpon ju¿ nie bêdzie ocieka³ krwaw¹ zag³ad¹ wrogów.
Spoczywaj¹c w wynios³ym domu marmurowym Ateny, rozg³aszaj szeroko mêstwo Kreteñczyka Echekratidesa.
(przek³. Z. Kubiak)
68
69
70

Suma ogromna, odpowiadaj¹ca w przybli¿eniu 16,8 kg.
W: Literatura Grecji staro¿ytnej, t. I, s. 500–501.
Dok³adniej o tych sprawach w ksi¹¿ce L. Winniczuk, Twórczoœæ poetek greckich, s. 118–127.
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[W³ócznia Kreteñczyka Echekratidesa]
Tu ciê zostawiê œmiercionoœna w³ócznio,
twój spi¿ drapie¿ny ju¿ krwi nie skosztuje.
odpocznij w ciszy œwi¹tynnych marmurów
i o wojennej œwiadcz mej dawnej s³awie.
(przek³. E. Weso³owska)

Epigram wotywny na urnê z Tegei — rodzinnego miasta poetki,
z dok³adnymi danymi dotycz¹cymi fundatora i artysty–wykonawcy:
(AP VI, 153)
Oto tê urnê olbrzymi¹ postawi³ syn Eriaspisa,
On Kleobotos siê zwie. Tegea — to jego kraj.
Dar ten Atenie przeznaczy³. Arystoteles Kleitorius
Ojca imieniem tak zwan — tego to dzie³a jest mistrz.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Dar dla Ateny]
Czarê s³usznej wielkoœci sk³ada w darze
Atenie, Kleobotos syn Eriaspidesa,
rodem z wielkiej Tegei. Czara dzie³em
Aristotelesa z Kleitor, ojciec te¿ tak zwa³ siê.
(przek³. E. Weso³owska)

Kilka epitafiów dla dziewczyn:
(AP VII, 486)
[Na grób Filamis]
Ponad tym grobem ¿a³osnym przedwczeœnie zmar³ej dziewczyny
Matka stawa³a co dnia ³ez wylewaj¹c zdrój,
I przyzywa³a Filamis duszê, co jeszcze przed œlubem
Blada przebrnê³a przez toñ wód Acherontu ju¿.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Grób Filenidy]
Do mogi³y, gdzie spoczê³a m³oda Filenis, czêsto przychodzi jej matka,
Klejna, i d³ugo p³acze.
Przyzywa duszê córki, która — nim nasta³ czas zaœlubin — odesz³a
z domu — nad sine fale Acherontu.
(przek³. Z. Kubiak)

[Matczyna rozpacz]
Smutna nad grobem Klejno op³akuje
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sw¹ m³od¹ córkê i ci¹gle przyzywa
duszê swej drogiej Filajnis dziewiczej,
co przesz³a sine Acherontu wody.
(przek³. E. Weso³owska)

(AP VII, 490)
[Na grób Antibii]
Los op³akujê dziewczyny, Antibii, któr¹ tak wielu
Chcia³o za ¿onê sw¹ braæ id¹c w jej ojca dom:
Rozum jej bowiem by³ znany i piêknoœæ. Ale z³owroga
Mojra zabi³a w nich dziœ wszelkiej nadziei œlad.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Dziewicza Antibia]
Nad dziewicz¹ Antibi¹ p³aczê. Aby j¹ dla siebie pozyskaæ, wielu m³odzieñców przychodzi³o do domu jej ojca, przyci¹gniêtych s³aw¹ urody
i m¹droœci. Lecz nadzieje ich wszystkich Mojra bezlitosna odepchnê³a.
(przek³. Z. Kubiak)

[Lament nad Antibi¹]
¯al mi m³odziutkiej Antibii, dla której
t³umy m³odzieñców ojca nawiedza³y.
Bo by³a piêkna i m¹dra. Niestety,
okrutna Mojra zniszczy³a nadzieje.
(przek³. E. Weso³owska)

(AP VII, 646)
[Na grób Erato]
Ojca drogiego uœciskiem obj¹wszy Erato wyrzek³a
Ostatnie s³owa te, st³umione przez jej ³zy:
„Ojcze, przesta³am byæ twoja, oto me oczy b³êkitne,
Id¹cej w Hadesu mrok, czarna przes³ania ju¿ œmieræ”.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Po¿egnanie córki z ojcem]
Ojcu drogiemu Erato ramiona rzuciwszy na szyjê,
Z nim po¿egna³a siê tak oczy sk¹pawszy we ³zach:
„Ojcze! Ju¿ od was odchodzê; oczêta me czarne jak wêgiel
Z chwil¹, gdy wziê³a miê œmieræ, ciemna przes³ania ju¿ noc”.
(przek³. W. Steffen)

[Po¿egnanie Erato z ojcem]
Ostatnie s³owa do ojca mi³ego, zarzuciwszy mu ramiona na szyjê, rze-
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k³a Erato wœród wielu ³ez:
„Ojcze, ju¿ nie jestem z tob¹, przes³ania moje oczy ciemna — kiedy
w ni¹ zapadam — taka ciemna œmieræ”.
(przek³. Z. Kubiak)

[Ostatnie s³owa]
Erato tul¹c siê do swego ojca
zalana ³zami wyszepta³a tak:
„Ju¿ ciê opuszczam, ojcze. Wzrok siê m¹ci
wszystko przes³ania œmierci mrok”.
(przek³. E. Weso³owska)

(AP VII, 649)
[Na grób Tersis]
Miast hymenajów podnios³ych i szczêœliwego ma³¿eñstwa
Matka kaza³a mi wznieœæ pos¹g na grobie twym.
Twoj¹ ma piêknoœæ ten marmur i twoj¹, Tersis, postawê —
Mówiæ mo¿emy dziœ z nim, chocia¿ zabra³a ciê œmieræ.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Przed grobem m³odej dziewczyny]
Zamiast weselnej komnaty i pieœni œpiewanych przy œlubie
Matka wstawi³a tu twój pos¹g z marmuru na grób.
Ma on, Tersydo, tê wielkoœæ i wdziêk, który ty posiada³aœ.
Choæ wiêc zabra³a ciê œmieræ, s³uchasz w pos¹gu mych s³ów.
(przek³. W. Steffen)

[Grób Tersidy]
Nie dla ciebie — szczêœliwe ma³¿eñstwo, obrzêdy zaœlubin. Oto matka
postawi³a na twoim marmurowym grobie dziewczêc¹ postaæ — i wzrostu twego, i twojej piêknoœci. Tersis — nawet gdy umar³aœ, mo¿emy do
ciebie przemówiæ.
(przek³. Z. Kubiak)

[Tersis wci¹¿ ¿yje]
Zamiast œlubnego ³o¿a, œwiêtego Hymenu,
postawi³a ci matka pos¹g marmurowy,
który twój wzrost i powab wiernie przypomina.
I zda siê, ¿e choæ zmar³aœ — jeszcze do nas mówisz.
(przek³. E. Weso³owska)

I jeszcze dwa epitafia, wi¹¿¹ce siê z konkretnymi wydarzeniami
wojennymi:
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(AP VII, 724)
Gniew twój ciê zgubi³, Proarchu. Pozostawi³eœ w ¿a³obie
Ciê¿kiej rodzinny twój dom ojca Fidiasza próg;
Ale ten g³os ponad tob¹ te piêkne s³owa ci œpiewa:
¯eœ w dumnej walce leg³, daj¹c ojczyŸnie sw¹ krew.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Na grób Proarcha]
W wieku m³odzieñczym, Proarchu, z³o¿y³eœ swe ¿ycie w ofierze,
Matce strapionej zaœ ¿al zosta³ po tobie i p³acz.
Lecz nagrobkowy ten kamieñ tw¹ chwa³ê rozg³asza woko³o,
W boju zaciêtym ¿eœ leg³ broni¹c ojczystych swych ziem.
(przek³. W. Steffen)

[Epitafium bohatera]
Mêstwo sprawi³o, ¿e pad³eœ w bitwie, Proarchu, i okry³eœ dom swego
ojca, Fidiasza, ciemnoœci¹ smutku.
Ale teraz kamieñ nagrobny œpiewa nad tob¹ pieœñ dobr¹: ¿e umar³eœ
walcz¹c — w obronie mi³ej ziemi ojczystej.
(przek³. Z. Kubiak)

[Za ojczyznê]
Dzieckiem ciebie do walki wys³ali Proarchu.
Ze œmierci¹ tw¹ ¿a³oba w dom ojca siê wkrad³a,
niech ten kamieñ piêkn¹ pieœñ ci œpiewa,
¿e za ojczyznê drog¹ leg³eœ w boju.
(przek³. E. Weso³owska)

Trzy dzielne dziewczyny z ma³oazjatyckiego Miletu wola³y œmieræ
ni¿ wymuszone ma³¿eñstwo z najeŸdŸcami — Celtami:
(AP VII, 492)
Droga ojczyzno, Milecie, oto zginê³yœmy m³odo,
Tocz¹c z Kipryd¹ Galatów niesprawiedliwych swój spór,
Miasta owego mieszkanki, dziewczyny trzy, które zmusi³
Ares gwa³towny bóg Keltów, by z³y podjê³y los.
Œcierpieæ nie mog³yœmy bowiem objêæ i ma³¿eñstw niegodnych,
Œlubny przyjmuj¹c ten wian z zimnych Hadesa r¹k.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Wola³yœmy wybraæ Hadesa]
Odesz³yœmy, Milecie, ojczyzno mi³a, odtr¹caj¹c bezprawn¹ ¿¹dzê bezbo¿nych Galatów.
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Trzy dziewczyny, obywatelki, popchnê³a do takiej œmierci przemoc
wojenna Celtów.
Raczej ni¿eli czekaæ na niegodziwe zaœlubiny, wola³yœmy wybraæ Hadesa na ma³¿onka i na obroñcê.
(przek³. Z. Kubiak)

[Trzy dziewczyny z Miletu]
Milecie, miasto nad inne nam drogie!
Ju¿ nie wrócimy tutaj, aby znosiæ
bezwstydne ¿¹dze Galatów. Jednaki
los nam trzem spe³ni³ siê z rêki Aresa.
Pe³ne obawy przed gwa³tem i rzezi¹,
przyj¹³ nas Hades, m¹¿ nasz i opiekun.
(przek³. E. Weso³owska)

Epigram na grób Manesa (zapewne niewolnika) przypomina podstawow¹ prawdê o egzystencji ludzkiej:
(AP VII, 538)
Oto ten m¹¿ by³ za ¿ycia Manesem; teraz po œmierci
Takie znaczenie ju¿ ma, jak wielki Dariusz sam!
(przek³. K. Je¿ewska)

[Na grób biedaka]
¯y³ jakiœ Manes raz kiedyœ. A teraz po œmierci w mogile
Tak¹ ci sam¹ ma moc, jak¹ król Dariusz tam ma.
(przek³. W. Steffen)

[Nêdzarz i król]
¯y³ sobie kiedyœ niejaki Manes, zwyk³y niewolnik. I umar³. I dziœ jest
równy Dariuszowi wielkiemu. Obaj jednak¹ maj¹ moc.
(przek³. Z. Kubiak)

[Wreszcie równi]
By³ raz niewolnik pewien. Manes — tak go zwali.
Umar³. I równo znacz¹: on i wielki Dariusz.
(przek³. E. Weso³owska)

Jak ju¿ stwierdzono powy¿ej, nowatorstwo poezji Anite polega
m.in. na wprowadzaniu tematów zwierzêcych, na ogó³ w sposób (przynajmniej na pozór) ¿artobliwy. Najpierw kilka epitafiów dla zwierz¹t,
niektóre z nich ³¹cz¹ tematykê zwierzêc¹ i dzieciêc¹...
...konika polnego i œwierszcza:
96

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

(AP VII, 190)
Dla pól s³owika, œwierszcza, co dzwoni w trawie wysokiej
I na piewika to czeœæ, mieszkañca starych drzew,
Wspólny ten wznios³a nagrobek Myro, ³zy lej¹c dziewczêce,
Hades jej bowiem dziœ wzi¹³ mi³e radoœci te dwie.
(przek³. K. Je¿ewska)

[£zy dzieciêce]
Dla pasikonika, s³owika zagonów, i dla mieszkañca d¹browy, œwierszcza, usypa³a Miro jedn¹ wspóln¹ mogi³ê.
I p³aka³a dzieciêcymi ³zami: bo dwie ulubione zabawki tak nagle jej
odebra³ Hades, nieub³agany.
(przek³. Z. Kubiak)

[Maleñka Myro]
Œwierszcza — pól s³owika i mieszkankê dêbu —
cykadê, skry³a Myro we wspólnej mogile,
i zala³a siê ³zami, ¿e niedobry Hades
zabra³ jej, ju¿ na zawsze! obu ulubieñców.
(przek³. E. Weso³owska)

... koguta:
(AP VII, 202)
Nigdy mnie wiêcej nie zbudzisz, bij¹c gêstymi skrzyd³ami,
Z moich spokojnych snów, gdy wko³o ciemna trwa noc,
Zbójca ciê bowiem podstêpny, wpe³zn¹wszy do gniazda, zad³awi³,
Wbijaj¹c podczas gdyœ spa³, ostre pazury w tw¹ krtañ.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Na œmieræ koguta]
Wiêcej nie bêdziesz, jak dot¹d, trzepoc¹c ¿wawymi skrzyd³ami
Rankiem mnie budzi³ ze snu, sam obudziwszy siê wpierw.
Bowiem drapie¿nik podstêpny, podszed³szy do ciebie œpi¹cego,
Zagryz³ ciê nagle na œmieræ, wbiwszy w tw¹ gardziel swój szpon.
(przek³. W. Steffen)

[Na œmieræ koguta]
A wiêc ju¿ nie bêdziesz mnie budzi³ o œwicie, jak to zawsze bywa³o, kiedy zrywa³am siê z ³ó¿ka, s³ysz¹c gêsty trzepot twoich skrzyde³!
Zanim zdo³a³eœ siê ockn¹æ, zakrad³ siê po cichu rozbójnik, chwyci³ ciê
i wbi³ w twoje gard³o swe niechybne szpony.
(przek³. Z. Kubiak)
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[Nie ma koguta]
Nigdy mnie ju¿ nie obudzisz
szumem gêstych skrzyde³
I o œwicie nie zerwiesz z poœcieli.
Kiedy spa³eœ, rabuœ wkrad³ siê cicho,
W gardle twym niechybne zatopi³ pazury.
(przek³. E. Weso³owska)

...dzielnego rumaka:
(AP VI, 208)
Oto grób konia mê¿nego, co pod Damisem pad³ w bitwie,
Serce przeora³ mu grot z Aresa krwawych r¹k.
Ciemnoczerwona krew jego przez skórê nieustraszon¹
P³yn¹c z œmiertelnych ju¿ ran suchy zrosi³a wkr¹g piach.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Mogi³a rumaka]
Mogi³ê tê usypa³ Damis dla swego nie cofaj¹cego siê przed wrogiem
rumaka, który pad³, gdy Ares w dzik¹ pierœ go ugodzi³: czarna krew wytrysnê³a na grub¹ skórê, zbroczy³a pole bitwy.
(przek³. Z. Kubiak)

[Grób konia]
Oto rumaka nagrobek. Postawi³ go Damis
za to, ¿e koñ dzielnie trwa³ w boju.
Ares pierœ konia rozp³ata³ mocarn¹
i krew siê czarna rozla³a wokó³.
(przek³. E. Weso³owska)

...wiernego psa:
(AP, App. II, 154)
Le¿ysz, Mairo, pod wzgórzem obros³ym w krzewy zielone,
Œcig³a najbardziej z psów, mi³y maj¹ca tak g³os
Taki to r¹czej twej nodze zêbem okrutnym ws¹czy³a
Trucizn œmiertelnych swych jad ¿mija o skórze pstrej.
(Przek³. K. Je¿ewska)

...delfina, wyrzuconego przez fale na brzeg:
(AP VII, 215)
Nigdy siê ju¿ nie wynurzê z g³êbiny mórz szafirowych,
Tañcz¹c po grzywach fal poœród wzburzonych wód,
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Ani do boków nie dotrê piêknie rzeŸbionych okrêtów,
Ciesz¹c obrazem swym bystry delfina wzrok.
Morze mnie ciemne wynios³o z g³êbi na skalne wybrze¿e,
Le¿ê rzucony na l¹d, a fale bij¹ o brzeg.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Delfin na piasku]
Ju¿ nigdy, ciesz¹c siê morzem nios¹cym ¿agle, nie bêdê wznosi³ karku,
wynurzony nagle z g³êbiny.
Ju¿ nigdy nie bêdê sapa³ u kszta³tnego dziobu okrêtu, nie bêdê siê radowa³ stercz¹c¹ tam moj¹ podobizn¹.
Fala, œciemnia³a burz¹, wyrzuci³a mnie na l¹d i oto le¿ê bezsilny na
tym ciasnym wybrze¿u.
(przek³. Z. Kubiak)

[Umieraj¹cy delfin]
Ju¿ nie wynurzê karku z dna morskiej g³êbiny,
pyszni¹cy siê ogromem wód,
wœród których pl¹sam.
I ju¿ przy kszta³tnej burcie parskaj¹c radoœnie
swym wizerunkiem cieszyæ siê nie bêdê.
Wzburzona fala tu mnie wyrzuci³a,
na w¹ski skrawek piaszczystego brzegu.
(przek³. E. Weso³owska)

W epigramie poœwiêconym pos¹gowi Afrodyty tak¿e widoczne jest
morze, ¿ywio³ tak wa¿ny dla staro¿ytnych Greków:
(AP IX, 144)
Oto jest miejsce Kiprydy, bo st¹d tej bogini jest mi³o
Z l¹du spogl¹daæ na mórz w s³oñcu ³ami¹cych siê toñ,
Aby ¿eglarzom pomagaæ w morskich podró¿ach; gdy wko³o
Wodna przera¿a ich g³¹b, niech patrz¹ w pos¹gu blask.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Morze u stóp bogini]
To miejsce poœwiêcone Cyprydzie. Ona zawsze lubi³a patrzeæ z wybrze¿a na rozmigotane fale, aby swoim spojrzeniem os³aniaæ ³odzie
p³yn¹ce.
Doko³o dr¿y morze strwo¿one — u stóp œwietlistego pos¹gu bogini.
(przek³. Z. Kubiak)
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[Morska bogini]
Ten brzeg jest poœwiêcony boskiej Afrodycie,
lubi st¹d patrzeæ na œwietliste fale.
Niechaj siê szczêœci ¿eglarzom w podró¿y.
Morze pokorne wobec boskiej mocy,
ucisza fale przed lœni¹cym pos¹giem.
(przek³. E. Weso³owska)

Wracaj¹c do problematyki zwierzêcej... Dwa epigramy o koŸle:
(AP VI, 312)
Ch³opcy swawolni wêdzid³a i cugle ciemnoczerwone,
K³ad¹ ci, koŸle, przez ¿art na twój kosmaty pysk
I zaprawiaj¹c siê w konnych igrzyskach przy boga œwi¹tyni,
A uniesienia te — dziecinne — tak ciesz¹ ich.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Zabawa z kozio³kiem]
Dzieci owi¹za³y ciê, kozio³ku, czerwonymi lejcami, w twój pysk kud³aty
wetknê³y wêdzid³o — i pêdz¹c wokó³ jakiejœ kapliczki (bo to maj¹ byæ
wyœcigi konne) ucz¹ ciê, abyœ niós³ je ³agodnie, pos³uszny ich zabawie.
(przek³. Z. Kubiak)

[Kozio³ek w zaprzêgu]
Dzieci uzdê na twój pysk kosmaty
k³ad¹, kozio³ku i wokó³ œwi¹tyni
pêdz¹ ciê, w konne siê bawi¹c wyœcigi.
Niesiesz je lekko, by im radoœæ sprawiæ.
(przek³. E. Weso³owska)

(AP IX, 745)
Na rogatego spójrz koz³a, co do Bromiosa nale¿y,
Jakie on oczy ma z³e, groŸne, w kosmatym swym ³bie;
Che³pi siê z tego, ¿e w górach Nais na pysku mu k³adzie
Na kêdzierzawy w³os ró¿an¹, piêkn¹ sw¹ d³oñ.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Kozio³ i nimfa]
Spojrzyj na tego koz³a: Jak siê pyszni! Jak wynioœle b³yszcz¹ — z gêstwy kud³ów — jego oczy dumne!
To dlatego, ¿e w górach ju¿ nieraz jakaœ najada kosmat¹ jego mordê
pog³aska³a sw¹ r¹czk¹ ró¿an¹.
(przek³. Z. Kubiak)
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[Kozio³ Bromiosa]
Popatrz na tego niezwyk³ego koz³a,
jak dumnie b³yska œlepiami spod kud³ów.
Nieraz ju¿ w górach jego pysk kosmaty
zazna³ pieszczoty ró¿anych r¹k nimfy.
(przek³. E. Weso³owska)

Epigramaty o tematyce i nastroju sielankowym:
(AP IX, 313)
Usi¹dŸ pod piêknym listowiem kwitn¹cych krzewów laurowych
I s³odki napój tu czerp z górskich, Ÿródlanych wód;
Daj swemu cia³u wytchnienie po upalnego dnia trudzie —
Mi³o powiewa tu w kr¹g Zefiru ³agodny wiew.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Zaproszenie na odpoczynek]
Siadaj¿e w cieniu tych liœci bujnego wawrzynu, przechodniu!
Wodê ch³odz¹c¹ tu pij, której dostarcza ci zdrój,
Abyœ znu¿ony trudami podró¿y i ¿arem s³onecznym
Tutaj odpocz¹³ i pot otar³ Zefiru ci wiew.
(przek³. W. Steffen)

[W cieniu wawrzynu]
Odpocznij tu, ukryj siê ca³y pod bujnym listowiem wawrzynu i zaczerpnij sobie wody rzeŸwej z piêknego strumienia, aby twe cia³o zdyszane
od upa³u lata mog³o spokojnie odetchn¹æ owiane Zefirem.
(przek³. Z. Kubiak)

[Zaproszenie]
Usi¹dŸ pod bujnym liœciem wawrzynu.
Ugaœ pragnienie u mi³ego zdroju.
Niechaj Zefiru rozkoszny powiew
przyniesie ulgê zmêczonemu cia³u.
(przek³. E. Weso³owska)

(AP XVI, 228)
Spocznij, przechodniu strudzony, pod cieniem wi¹zów szumi¹cych,
Gdzie przez zielony liœæ drzew lekki przewiewa tu wiatr,
Napij siê wody ze Ÿród³a orzeŸwiaj¹cej. Wêdrowcom
Mi³o odpocz¹æ jest w dni letnie, gdy pali skwar.
(przek³. K. Je¿ewska)
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[W cieniu wi¹zu]
Wêdrowcze znu¿ony, odpocznij w cieniu wi¹zu. S³yszysz, jak b³ogo
gwarzy wiatr wœród liœci zielonych? Zdrój tu tryska — przybli¿ wargi
do ch³odnej wody. To mi³y spoczynek dla ludzi wêdruj¹cych przez
¿ar s³oneczny.
(przek³. Z. Kubiak)

[Si¹dŸ pod mym liœciem...]
Przechodniu, tu pod wi¹zem odpocznij znu¿ony.
I niech ci s³odko œpiewa m³odych liœci powiew.
Skosztuj krynicznej wody. Bo to miejsce
rozkoszne dla wêdrowca w dnia mêcz¹cym skwarze.
(przek³. E. Weso³owska)

(AP IX, 314)
Tu, przy ogrodzie, ja Hermes w powiewach wiatru stan¹³em
Na trójrozstaju tych dróg, gdzie morza siwy jest brzeg,
Nios¹c podró¿nym strudzonym dalek¹ drog¹ spoczynek,
Nisko Ÿródlany tu ch³ód powiewa od czystych fal.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Na pos¹g Hermesa]
Hermes ustawi³ siê tu przy ogrodzie dostêpnym dla wiatru
Blisko stalowych tych fal morza, u zbiegu trzech dróg.
Ludziom podró¿¹ zmêczonym u¿ycza on chêtnie wytchnienia.
Œwie¿ej dostarcza im tu wody snuj¹cy siê zdrój.
(przek³. W. Steffen)

[Hermes na rozstaju dróg]
Stojê tu, Hermes, na brzegu ko³ysanego wiatrem lasku, na rozstaju
trzech dróg, w pobli¿u bielej¹cego wybrze¿a.
Do odpoczynku zapraszam ludzi zmêczonych d³ug¹ wêdrówk¹.
Ch³odn¹ czyst¹ wod¹ szemrze Ÿród³o pod liœæmi.
(przek³. Z. Kubiak)

[Pos¹g Hermesa]
Stojê na skraju ogrodu, wœród wiatrów,
przy p³owej pla¿y trzech strzegê dróg.
Strudzonych darzê wytchnieniem u zdroju,
który ze szmerem p³ynie tutaj ch³odny.
(przek³. E. Weso³owska)
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Rozmowa z Panem, bo¿kiem pasterzy, oraz podziêkowanie pasterza Teodotosa:
(AP XVI, 231)
Panie cisz wiejskich, dlaczego w cienistym siedz¹cy lesie
S³odki dobywasz dŸwiêk ze œpiewnej fujarki twej?
„Aby na wzgórzach weso³o pas³y siê stada i trzody,
Skubi¹c kwiat polny i liœæ poœród pachn¹cych traw”.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Muzyka leœna]
„Bo¿ku wieœniaczy, Panie, czemu — w g³êbokim cieniu boru — samotny siedzisz i grasz na flecie, którego ton jest tak s³odki?”
„Pragnê aby na zboczach gór orzeŸwionych ros¹ spokojnie siê pas³y ja³ówki wœród bujnej trawy”.
(przek³. Z. Kubiak)

[Pytanie do Pana]
„Wieœniaczy Panie, dlaczego w ustroniu
cienistym siedz¹c, s³odko grasz na flecie?”
„Niech moje stadko siê pasie z ochot¹
na zboczu skubi¹c od ros ciê¿k¹ trawê”.
(przek³. E. Weso³owska)

(AP XVI, 291)
Dla kosmatego to Pana i Nimf Teodotos, trzód pasterz,
Z³o¿y³ dziêkczynny swój dar poœród zielonych wzgórz, —
Wdziêczny, ¿e podczas upa³ów, gdy go trawi³o pragnienie,
W d³oniach poda³y mu swych wody Ÿródlanej ch³ód.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Wdziêcznoœæ pasterza]
Kosmatemu Panowi i nimfom, co na polach tañcz¹, pasterz Teodotos
zostawi³ — pod wzgórzem — dar.
Bo nieraz omdlewa³ w upale, a one go wspomaga³y, w stulonych d³oniach podaj¹c wodê, s³odk¹ wtedy jak miód.
(przek³. Z. Kubiak)

[Dar Teodota]
Dla kosmatego Pana i nimf lekkostopych
z³o¿y³ pasterz Teodot ten dar.
Bo gdy ucieka³ przed letnim upa³em,
Woda z ich d³oni miodu mia³a smak.
(przek³. E. Weso³owska)
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12. MYRO Z BIZANCJUM

Niewiele ju¿ nam pozosta³o poetek greckich i bardzo niewiele zachowa³o siê z ich twórczoœci. Nale¿y do nich Myro (lub: Moiro) z Bizancjum, ¿yj¹ca byæ mo¿e oko³o 300 r. p.n.e. Zbli¿onych w czasie informacji o jej ¿yciu nie mamy, dopiero w IX w. Ksiêga Suda (której
autor musia³ jeszcze mieæ dostêp do jakichœ utworów Myro) podaje
bli¿sze, nie wiadomo, na ile wiarygodne, dane: ¿e by³a ¿on¹ uczonego
Andromacha „Filologa” i matk¹ poety tragicznego Homera (floruit
284–280). Przygodn¹ wzmiankê o Myro znajdujemy u Pauzaniasza
(IX, 8): „A z kolei Myro z Bizancjum, poetka epicka i elegijna, powiada, ¿e Amfion pierwszy zbudowa³ Hermesowi o³tarz i za to otrzyma³
od niego lirê”. Przez staro¿ytnych by³a bardzo ceniona, Maleager
przyrównuje poetki Anite i Myro do lilii, a Safonê do ró¿:
Wielu oplot³aœ liliami warkocze Anite i Myro,
Muzo! Safona niewiele ma kwiatów, lecz ró¿e jedynie (AP IV, 1 , 5).

Przez Antypatra z Thessalonik zaliczona do grona dziewiêciu wybitnych poetek (zob. wy¿ej, s. 38), by³a autork¹ poematów heroiczno–epickich, hymnu do Posejdona i utworu pt. Zaklêcia (Arai). Do naszych czasów zachowa³ siê przekazany przez Atenajosa (XI, 491b;
zob. 490e) fragment (10 heksametrów) poematu epickiego Myro pt.
Mnemosyne, oraz dwa epigramy o charakterze sielankowym w Antologii palatyñskiej.
Zeus wychowywa³ siê wielki na wyspie Krecie. Nikt o tym
Z b³ogos³awionych nie wiedzia³. A on w potêgê rós³ ca³y.
Dzikie go³êbie ze œwiêtej jaskini boga ¿ywi³y
Wonn¹ mu nosz¹c ambrozjê z œwietlistych fal Oceanu.
Nektar zaœ orze³ ogromny, czerpi¹c ze ska³y, dobywa³
Stale i syci³ napojem Zeusa, co m¹dry by³ w radzie.
Kiedy zaœ ojca Kronosa szerokow³adny pokona³
Zeus, nieœmiertelnoœæ or³owi da³ i na niebie zawiesi³;
Dzikie go³êbie obdarzy³ tak¿e nagrod¹ zaszczytn¹,
Czyni¹c z nich mi³ych zwiastunów piêknego lata i zimy.
(przek³. K. Je¿ewska)

(AP VI, 189)
Nimfy g³êbiny Anigru, dziewczêta rzek nieœmiertelne,
Wci¹¿ muskaj¹ce toñ wód pl¹sem ró¿anych swych stóp,
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Chroñcie i radoœæ dawajcie Kleonimowi, co piêkne
Z drzewa pos¹gi wam wzniós³ w cieniu sosnowych drzew.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Do nimf]
Nimfy leœne, córki strumienia — o, wy, które swymi ró¿anymi stopami
przemierzacie œcie¿ki zagubione wœród boru —
Pozdrowione b¹dŸcie, panny boskie! Sprzyjajcie Kleonimowi, który
wam postawi³ pos¹¿ki piêkne tu, w cieniu sosen.
(przek³. Z. Kubiak)

[Pasterz do Nimf]
Witajcie Hamadriady nimfy, rzeczne córki,
wy co las przebiegacie ró¿anymi stopy.
Kleonima sw¹ czu³¹ otoczcie opiek¹,
bo piêkny wasz obrazek postawi³ pod sosn¹.
(przek³. E. Weso³owska)

(AP VI, 119)
Le¿ysz pod Afrodyty z³ocistym ³o¿em, jagodo
Winna, spêcznia³a od krwi Dionizosowych uczt;
Gdy raz porzucisz latoroœl tak dot¹d mi³¹, ju¿ matka
G³owy nie skryje ci twej pod nektarowy liœæ.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Grono winne]
Poœród z³ocistych kolumn œwi¹tyni Afrodyty ktoœ zawiesi³ ciê, grono
winne, nabrzmia³e purpurowym sokiem Dionizosa.
Ju¿ nigdy winna macica, twoja rodzicielka, nie bêdzie ciê piastowaæ na
œlicznej ga³¹zce i nie otuli twej g³owy b³ogim cieniem liœci.
(przek³. Z. Kubiak)

[Winne grono]
Ktoœ po³o¿y³ ciê tutaj, w œwi¹tynnym przedsionku,
pe³ne winnego soku, grono Dionizosa.
Ju¿ ciê winoroœl — matka kochaj¹ca
nie utuli w ga³¹zkach, nie os³oni liœciem.
(rzek³. E. Weso³owska)
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13. INNE POETKI GRECKIE I GRECKO–RZYMSKIE
(HEDYLE Z ATEN, MELINNO Z LOKROI, TEOSOBEA,
DEMO, JULIA BALBILLA, CAECILIA TREBULLA...)

Jeszcze mniej, bo jedynie drobny fragment epylionu71 pt. Skylle
(przekazany przez Atenajosa, VII, 297b–c), zachowa³o siê z twórczoœci Hedyle z Aten (prze³om IV–III w.), pochodz¹cej z rodziny o pewnych tradycjach literackich. Matka, Moschyne, mia³a byæ poetk¹ jambiczn¹, a syn Hedylos, tak jak matka, pisywa³ epigramaty72. We fragmencie jest mowa o nieszczêœliwej mi³oœci boga morskiego Glaukosa do niechêtnej mu nimfy Skylli73, konkretnie — o jego darach dla
ukochanej:
........ z gór Erytrei skalistej
Jeszcze bez piórek pisklêta jej zimorodków przynosi³
Jako zabawkê dla Nimfy — której nie ufa³. £zom jego
Ulitowa³a siê obok zamieszkuj¹ca Syrena;
Na ten brzeg bowiem i Etny strome wybrze¿e siêgnê³a.
(przek³. K. Je¿ewska)

Jan Stobaios, ¿yj¹cy prawdopodobnie na pocz¹tku V w. n.e. autor
obszernego zbioru ekscerptów z pism dawniejszych autorów, przytoczy³ m.in. poemat poetki Melinno, pochodz¹cej z italskiego Lokroi,
które pod koniec III w. p.n.e. ostatecznie znalaz³o siê pod panowaniem rzymskim. Jest to wszystko co zachowa³o siê z dorobku Melinny.
Tematem wiersza jest pochwa³a Rzymu — temat niejednokrotnie podejmowany w ostatnich wiekach p.n.e. i póŸniej. Brak bli¿szych danych co do czasu ¿ycia Melinno. Wzmianka o córce jakiejœ Melinno
w jednym z epigramatów Nossis (zob. wy¿ej, s. 84) kaza³a niektórym
domyœlaæ siê, ¿e ¿ycie poetki Melinno przypad³o na wiek IV p.n.e., co
jednak jest datacj¹ stanowczo zbyt wczesn¹. Powstanie ody do Rzymu
datowano najczêœciej na II w. p.n.e.; Tadeusz Sinko, a za nim Lidia
Winniczuk, opowiedzieli siê za wiekiem I p.n.e., a Jerzy Danielewicz
ostatnio przychyla siê nawet do pogl¹du, ¿e autorstwo Melinno jest
71

Epylion to krótki poemat narracyjny o treœci mitologicznej lub erotycznej.
Zob. o nim: Literatura Grecji staro¿ytnej, t. I, s. 507–509. Dwa jego epigramaty przet³umaczy³ Z. Kubiak, zob. Antologia palatyñska, s. 50.
73
Do tematu tego powróci³ Owidiusz, Metamorph. XIV, 1 nn., wi¹¿¹c go z przygodami
Odyseusza.
72
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fikcyjne, a utwór powsta³ dopiero w czasach cesarza Hadriana, czyli
w I po³owie II w. n.e.:
Do Rzymu
Witaj, Romo, Aresa mê¿na córo,
Ludów pani, rozumna, w z³otym wieñcu,
Na Olimpie nadziemskim, nieœmiertelnym
Zamieszkuj¹ca.
Tobie jednej wynios³a daje Mojra
Niewzruszon¹ królewskoœæ panowania,
¯ebyœ mia³a, w³adczyni mocnej d³oni,
Si³ê rozkazu.
Pod swym jarzmem w cuglach potê¿nych trzymasz
Liczne ziemie i siwych mórz obszary,
Wszystkich ludów miastami rz¹dz¹c twardo
I niewzruszenie.
Nawet czasu poch³aniaj¹ca w³adza,
Która burz¹c wci¹¿ tworzy zmienne ¿ycie —
Twojej w³adzy nie tyka — dla fortuny
Szczêsnej przyjazna.
Ty, rodz¹ca najbardziej silnych mê¿ów,
Dzielnych w boju, niechybnych w rzucie w³óczni,
Jak Demetrze plon zbo¿a — tobie kwitnie
Mê¿czyzn plon bujny.
(przek³. K. Je¿ewska)

W Antologii palatyñskiej (VII, 559) zachowa³ siê jeden epigram
przypisany Teosobei, wed³ug póŸnego œwiadectwa (Ksiêgi Suda) —
siostry doœæ tajemniczego filozofa Zosimosa z Aleksandrii, datowanego w przybli¿eniu na prze³om V i VI w. n.e. Bardziej prawdopodobne wydaje siê, ¿e Teosobea ¿y³a gdzieœ w granicach od II do IV w. n.e.
Epigramowi nie sposób odmówiæ oryginalnoœci: Akestoria (Sztuka
Lekarska) boleje nad strat¹ trzech wybitnych lekarzy; musi siê wstydziæ,
¿e trzech najlepszych swych mistrzów nie zdo³a³a uchroniæ od œmierci:
Trzy Akestoria prze¿y³a ¿a³oby; obciê³a w³osy
Najpierw dla Hippokratesa, raz drugi grzebi¹c Galena;
Teraz przy Ablabiosa ¿a³osnym pomniku le¿y,
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Wstydz¹c siê ludziom pokazaæ na oczy po jego œmierci.
(przek³. K. Je¿ewska)

[Trzej mê¿owie — lekarze]
Akestoriê potrójne dotknê³o nieszczêœcie.
Po œmierci Hipokrata obciêto jej w³osy,
raz wtóry po Galenie. Teraz Ablabiosa
smutny grób obejmuje i wstyd jej przed ludŸmi.
(przek³. E. Weso³owska)

Zupe³nie nieznana Greczynka Demo w trakcie swej podró¿y do
Egiptu (II w. n.e.?) uwieczni³a siê na kolosie Memnona74, dumnie
okreœlaj¹c siê jako poetka:
Synu Eos, b¹dŸ pozdrowiony! Przemówi³eœ do mnie ³askawie,
gdy¿ ja, Muz s³u¿ebnica, do nich nale¿ê,
ja, chêtna do œpiewu Demo; moja lira
zawsze bêdzie twoj¹ moc, o boski, opiewaæ.

Naprawiony czêœciowo przez cesarza Septymiusza Sewera po trzêsieniu ziemi z roku 27 kolos Memnona wywar³ wp³yw tak¿e na twórczoœæ pisz¹cej po grecku Julii Balbilli. Wed³ug jej w³asnego œwiadectwa mia³a ona pochodziæ od króla Antiocha (zdaniem L. Winniczuk
chodzi o ostatniego króla Kommageny Antiocha IV, usuniêtego z tronu w roku 72 n.e.), jej ojciec by³ rzymskim prefektem w Egipcie (w latach 55–59), ona sama by³a dam¹ dworu cesarzowej Sabiny, ¿ony Hadriana. Wielkiego talentu poetyckiego autorce siê odmawia (Winniczuk: „niesmaczne pochlebstwa i pochwa³a cesarza Hadriana oraz
jego ¿ony Sabiny”, „epigramy pozbawione s¹ wartoœci literackiej, jêzyk jest niezrêczny, ujêcie — naiwne”, „panegiryczne, pozbawione
smaku epigramy Balbilli”), ale bliskoœæ do dworu rozmi³owanego
w tradycji helleñskiej Hadriana sprawi³a, ¿e dysponowa³a spor¹ wiedz¹, któr¹ wykorzysta³a w znanych nam epigramatach. Jako datê swego „turystycznego” pobytu w Tebach podaje Julia Balbilla 20–25 listopada (130 r.). Jak wiadomo, Memnon mia³ wydawaæ (prawdopodobnie „przy pomocy” kap³anów) jakieœ dŸwiêki.
74

Tak Grecy nazywali dwudziestometrowy pos¹g siedz¹cego Amenofisa III, stoj¹cy przed
jego œwi¹tyni¹ grobow¹ ko³o Teb w Egipcie. Na pocz¹tku naszej ery by³ on ulubionym celem podró¿y Rzymian, wielu z nich uwieczni³o siê, tak jak Demo, inskrypcjami.
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I
(AP, App. I, 177)
[Julii Balbilli [wiersz o tym] jak Najjaœniejszy Pan Hadrian us³ysza³
Memnona]
Raz egipskiego Memnona, gdy s³oñce wzesz³o, s³ysza³am,
Mowy cz³owieczej dŸwiêk wyda³ tebañski ten g³az,
Kiedy zobaczy³ Hadriana wszechw³adcê przed brzaskiem s³oñca:
„Witaj” — do niego rzek³, jak to wyrzec on móg³.
Ale na bia³ych rumakach Tytan przez jasne przestworza
W cieniu pêdz¹cy Hor innych u¿ywa³ miar,
Kiedy z Memnona znów wyszed³ ton metaliczny, spi¿owy,
Kiedy siê ozwa³ w nim ten odg³os po trzeci ju¿ raz.
Hadrian potê¿ny dwukrotnie na pozdrowienie Memnona
Sam odpowiedzia³ tak rad. A to Balbilli ju¿ trud
Pismem utrwali³, co sama widzia³a i co s³ysza³a,
Wszyscy pojêli wiêc wnet, ¿e mi³oœæ nad w³adc¹ jest bóstw.
II
(AP, App. I, 179)
[Jak pierwszego dnia nie us³yszeliœmy Memnona]
Wczoraj zbli¿aj¹c siê wreszcie mog³am us³yszeæ Memnona,
Który niechêtny tak znów stale bezg³oœny ju¿ by³.
Milcza³by, gdyby go postaæ nie poruszy³a królowej,
Gdyby podchodz¹c tam swój boski st³umi³a g³os,
Gdyby siê na ni¹ nie gniewa³ król, co tak d³ugo hodowa³
W surowym sercu swym na zacn¹ ma³¿onkê gniew.
Memnon kamienny, dr¿¹c bowiem przed gniewem w³adców potê¿nych,
Zechcia³ przemówiæ wnet sam, radoœæ przynosz¹c jej.
(przek³. K. Je¿ewska)

Ja, Balbilla, us³ysza³am wydobywaj¹cy siê z kamienia
G³os boskiego Memnona, Amenofisa.
Przyby³am z Sabin¹, nasz¹ ukochan¹ w³adczyni¹,
Gdy s³oñce w pierwszej godzinie podjê³o swój bieg.
By³o to w piêtnastym roku panowania Hadriana, naszego cesarza,
po dwudziestym i czwartym dniu listopada,
zatem w 25 dniu listopada.
[Gdy wraz z Jej Wysokoœci¹ cesarzow¹ Sabin¹ by³am przy Memnonie]
Memnonie, synu Aurory i boskiego Tithona,
bytuj¹cy u Teb, mieœcie Zeusa
i Amenotha, króla egipskiego,
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jak to g³osz¹ kap³ani — znawcy wszystkich mitów.
B¹dŸ pozdrowiony i zabrzmiej! Przyjmij ³askawie
naszego w³adcy, Hadriana, czcigodn¹ ma³¿onkê.
Twe usta i uszy zniszczy³ bezbo¿ny
Kambizes, przestêpca; haniebn¹ œmierci¹
otrzyma³ nale¿n¹ karê; zmar³ t¹ sam¹
broni¹ trafiony, któr¹ zabi³ by³ Apisa.
Nie wierzê wszak¿e, by twój ¿ywot przemin¹³;
twa dusza nieœmiertelna, uratowana, ¿yje nadal.
Czcigodni s¹ moi przodkowie:
m¹dry Balbillos i król Antiochos.
Tak¿e ze strony matki spokrewnionam z królami,
gdy¿ ojcem jej ojca by³ król Antiochos.
Im zawdziêczam przeto znakomite pochodzenie.
Te zaœ wiersze u³o¿y³a Balbilla w pobo¿nym duchu.

Prawdopodobnie w tym samym mniej wiêcej co Julia Balbilla czasie odby³a podró¿ do kolosa Memnona nieznana nam zupe³nie Caecilia Trebulla. Tak¿e ona nie zaniedba³a opisaæ swoje wra¿enia, pos³uguj¹c siê jambicznymi trymetrami i wykazuj¹c siê przy okazji pewn¹
znajomoœci¹ tradycji greckiej:
I
(AP, App. I, 184)
Tych, którzy przedtem jego us³yszeli g³os
Jak powierników przyj¹³ i przyjació³ swych
Memnon, Jutrzenki boskiej i Tytona syn.
Tak wiêc czuciem i g³osem obdarzy³a g³az
Natura — twórca wszelkich istniej¹cych dzie³.
II
(AP, App. I, 185)
Kambyzes — król uszkodzi³ mnie, mówi¹cy g³az,
Na podobieñstwo w³adcy wschodu wyrzeŸbiony;
¯a³osny g³os by³ dawniej mój, Memnona jêk
P³acz¹cy nad cierpieniem. Kambyzes go wzi¹³.
Niezrozumia³y tylko dziœ wydajê dŸwiêk
Bolesny, moich losów, co minê³y, œlad.
(przek³. K. Je¿ewska)

„Niestety, te tak ma³ej wartoœci epigramy pióra kobiet–dyletantek
zamykaj¹ twórczoœæ poetyck¹ kobiet staro¿ytnej Grecji. Niezawodnie
110

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

na ca³ej rozpatrywanej przestrzeni wieków czo³owe miejsce zajmuje
wybitny talent Safony, która przerasta wszystkie inne. A jednak i balladom Korynny i epigramom Nossis czy Anite nie mo¿na odmówiæ
znaczenia i wartoœci literackiej. Twórczoœæ ka¿dej z omawianych poetek jest wyrazem epoki, w jakiej ¿y³y: epoka wielka — wyda³a wielk¹
lirykê Safony; epoka aleksandryjska — misterne, pe³ne wdziêku epigramy, a epoka cesarstwa rzymskiego — panegiryczne, pozbawione
smaku epigramy Balbilli”75.
14. POETKI (JESZCZE BARDZIEJ) ZAPOMNIANE

Kilkakrotnie mieliœmy ju¿ okazjê poznaæ imiona innych, jeszcze
mniej szczêœliwych, je¿eli chodzi o pamiêæ potomnych, poetek antycznych, o których oderwane zazwyczaj i na ogó³ niemo¿liwe do naukowej weryfikacji wiadomoœci zachowa³y siê u ró¿nych autorów z ró¿nych epok historycznych. Nie bêdziemy siê siliæ na wymienianie
wszystkich, ich lista nie jest zreszt¹ pe³na i mo¿e (podobnie jak w przypadku wy¿ej omówionych poetek, których dorobek choæby w minimalnym stopniu zdo³a³ przetrwaæ stulecia), w mniejszym stopniu zapewne, dziêki poszukiwaniom bibliotecznym, wiêkszym natomiast, je¿eli chodzi o odkrycia papirusowe czy epigraficzne (wœród tysiêcy zachowanych i jeszcze nie w pe³ni przez naukê ogarniêtych staro¿ytnych
inskrypcji), ulec jeszcze powiêkszeniu76. Poprzestaniemy na przytoczeniu niektórych œwiadectw, dotycz¹cych ró¿nych obszarów i ró¿nych okresów dziejów antycznych, a tak¿e ilustruj¹cych ró¿ne dziedziny intelektualnej czy literackiej dzia³alnoœci tych zapomnianych kobiet. W nawiasach czêsto podajemy imiona autorów, którym zawdziêczamy te wzmianki, nie bêdziemy jednak na ogó³ podawaæ dok³adnie
miejsca powo³ania, a tym bardziej wchodziæ w trudne i najczêœciej niemo¿liwe do rozstrzygniêcia kwestie wiarygodnoœci. Z pewnoœci¹ niektóre przynajmniej z tych danych odpowiadaj¹ rzeczywistoœci, powta75

L. Winniczuk, Twórczoœæ poetek greckich, s. 136.
Jako obiecuj¹cy przyk³ad mo¿na by wskazaæ odkrycie w antycznej Vindolandzie, w pobli¿u Wa³u Hadriana, w pó³nocnej Anglii, prawdziwego archiwum z korespondencj¹ ¿ony
jednego z oficerów rzymskich do swej przyjació³ki z oko³o 100 r. n.e. Jest to rzadki jak dot¹d
i godny dok³adniejszego zbadania przyk³ad piœmiennoœci rzymskich niewiast. Wiêcej o tym
w rozdziale ostatnim.

76
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rzaj¹c je w tak niekrytyczny sposób pragniemy w gruncie rzeczy jedynie uzasadniæ pogl¹d, ¿e twórczoœæ autorek greckich i rzymskich by³a
w rzeczywistoœci znacznie bardziej obfita i urozmaicona ni¿ obraz, jaki
wy³ania siê ze studium utworów (przynajmniej czêœciowo) zachowanych do dnia dzisiejszego77. Wreszcie, jako ¿e chronologia znacznej
czêœci uwzglêdnionych przekazów jest trudna, b¹dŸ wrêcz niemo¿liwa, do uchwycenia, nie bêdziemy przyk³adali szczególnej wagi do
chronologicznego porz¹dku wyliczania.
O wymienianej wœród dziewiêciu wybitnych poetek greckich Myrtis z Anthedonu, po której nie zachowa³a siê ani jedna linijka tekstu,
by³a ju¿ mowa (zob. s. 38). W czasach Safony mia³a ¿yæ Damophile
z Pamfilii, gromadzi³a ona, tak jak Safona, wokó³ siebie dziewczêta,
uk³ada³a wiersze i hymny (Filostrat, III w.). S³yszymy (wspomina o tym
Atenaios za Alkmanem) o poetce i przewodniczce chóru Megalostrate. Ten¿e Atenaios, którego tylokrotnie musieliœmy ju¿ w tym rozdziale cytowaæ, przypisa³ poetce Boio utwór pt. Ornitogonia, czyli Powstawanie ptaków. Chodzi³o nie, jak mo¿na by oczekiwaæ, o traktat naukowy (ornitologiczny), lecz o poemat epiczny, opowiadaj¹cy o przemianach ludzi w ptaki. Treœæ tego zaginionego poematu, który zreszt¹
przez Pliniusza Starszego zosta³ przypisany mê¿czyŸnie o takim samym imieniu, jest nawet trochê znana. Ciekawe, ¿e niejakiej Femonoe
przypisano poemat Ornithomanteia czyli „O wró¿bach z ptaków”. Niestrudzony Atenaios zna tak¿e poetkê z Lesbos, Salpe, autorkê ponoæ swawolnych piosenek, Demerate — autorkê poematu Triphyllos,
„Koniczyna trójlistna”. Myia ze Sparty mia³a byæ autork¹ hymnów do
Artemidy. Pochwa³ poety Hermasianaksa (III w. p.n.e.) doczeka³a siê
Atthis, która wyró¿nia³a siê pieœniami chóralnymi. Aristodama ze
Smyrny (III w. p.n.e.) mia³a epicko przerabiaæ dawne mity i wystêpowaæ w zespo³ach wêdrownych z recytacjami w³asnych utworów.
Z twórczoœci Theano z Lokroi do naszych czasów nie zachowa³o siê
nic, ale zna³ j¹ jeszcze, przynajmniej w jakiejœ czêœci Lukian, a wspomina³, wymieniaj¹c w dodatku w jednym szeregu z Homerem, Archilochosem i Safon¹, nawet pisarz bizantyjski Psellos w XI w. Wysoko
przez swoich ziomków ceniona by³a Alkinoe z Thronion, która w III w.
77

Poni¿sze wyliczenie oparte zosta³o na danych ze wstêpu H. Homeyer do jej antologii Dichterinnen..., oraz rozrzuconych w kilku miejscach u L. Winniczuk w Twórczoœci poetek greckich.
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p.n.e. mia³a literacko opracowywaæ eolskie legendy. Heliodor w III w.
wymienia autorkê powieœci Demainete, ¿yj¹c¹ ponoæ w okresie tzw.
drugiej sofistyki. Philainis wed³ug Athenaiosa mia³a napisaæ jakieœ
dzie³o o rozkoszach mi³oœci, mieli to potwierdzaæ Dioskorides i jambograf Aischrion w epitafium. W V w. n. e. Demo pisa³a alegoryczne
interpretacje do Iliady i Odysei. Jako pierwsz¹ rzymsk¹ poetkê Izydor
z Sewilli (VII w.) wymienia Memmiê Timotheo, zapewne Greczynkê
z pochodzenia, na co zdaj¹ siê wskazywaæ równie¿ tematy przez ni¹
poruszane (hymny do Apollina i Muz). Poezje mia³a pisywaæ, jeœli
wierzyæ Sallustiuszowi, Sempronia, ¿ona Deciusa Juniusa Brutusa,
a trzecia ¿ona Pliniusza M³odszego, Calpurnia Hispulla, komponowaæ muzykê do wierszy swego mê¿a. Kornificja (Cornificia), z krêgu
skupionego wokó³ Katullusa, pisa³a, wed³ug Swetoniusza, „znakomite
epigramaty”. Owidiusz w Tristia (III, 7) wys³awia niezwyk³y talent
twórczy Perilli, wspomina wspólne z ni¹ studia i pyta w liœcie, czy uk³ada jeszcze wiersze nie w jêzyku ojczystym (non patrio more), a zatem
greckim. Osi¹gniêcia Perilli jego zdaniem ustêpowa³y jedynie Safonie
i maj¹ zapewnion¹ trwa³¹ wartoœæ. (W tym wzglêdzie Owidiusz siê najwyraŸniej przeliczy³). Marcjalis natomiast porównuje z Safon¹ twórczoœæ Sulpicji, przyznaj¹c jej nawet pierwszeñstwo. Propercjusz (I w.)
wychwala twórczoœæ Cyntii, porównuj¹c j¹ tym razem do Korynny.
15. SULPICJA

Raz jeden wszak¿e doczeka³a siê Safona nastêpczyni w Rzymie.
Znamy wprawdzie ró¿ne œwiadectwa, wskazuj¹ce na twórczoœæ Rzymianek (niektóre z nich jeszcze przytoczymy), ale tylko w jednym
przypadku zachowa³y siê doœæ wysokiego lotu próbki niewieœciej twórczoœci. Nic bli¿szego w³aœciwie nie wiemy o (Julii) Sulpicji poza tym, ¿e
by³a prawdopodobnie siostrzenic¹ Messali (M. Valerius Messalla Corvinus), córk¹ jego siostry Walerii i Serviusa Sulpiciusa Rufusa (który
z kolei by³ synem tego samego imienia prawnika, konsula z 51 r. p.n.e.
i przyjaciela Cycerona). Wokó³ Messali (64 p.n.e. – ok. 13 n.e.), wybitnego wodza i mecenasa poetów, ukszta³towa³ siê ¿ywy i interesuj¹cy
kr¹g literacki, którego najwybitniejszymi przedstawicielami byli Tibullus i Owidiusz. Albus Tibullus ¿y³ w latach 55/50 do 19/18 p.n.e. Jego przedwczesna œmieræ, która w dodatku niemal siê zbieg³a ze œmier113
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ci¹ Wergiliusza, wywar³a du¿e wra¿enie w Rzymie. Pozostawi³ po sobie doœæ obszerny zbiór elegii, w których wytycza³ nowe perspektywy
liryce mi³osnej. Zbiór ten, znany w nauce pod nazw¹ Corpus Tibullianum, sk³ada siê z 3 (wed³ug innego podzia³u — 4) ksi¹g. W dwóch
pierwszych postaciami centralnymi s¹ kochanki poety — Delia i Nemesis (s¹ to raczej pseudonimy ni¿ prawdziwe imiona). Bardziej
skomplikowana jest kwestia III ksiêgi, sk³adaj¹cej siê z 20 utworów,
z których tylko niewielka czêœæ uchodzi za dzie³o samego Tibullusa,
a pozosta³e s¹ ró¿nej wartoœci artystycznej dzie³ami kilku innych poetów. „Jedenaœcie z tych 18 [20–2] elegii, z których osiem zosta³o napisanych w pierwszej osobie, opowiada o p³omiennej mi³oœci m³odej
kobiety. W dwóch z tych elegii zosta³a ona zidentyfikowana jako Sulpicja. Istniej¹ wszelkie przes³anki, ¿e jest ona autork¹ wszystkich
11 poematów” (J. P. Hallett).
Przyjrzyjmy siê najpierw grupie elegii III 13–18 (IV 7–12). Jest to
6 krótkich (4–10–wersowych ka¿da) elegii, w których poetka opisuje
sw¹ mi³oœæ do niejakiego Cerinthusa (postaci sk¹din¹d zupe³nie nieznanej)78. „Utwory Sulpicji pisane s¹ spontanicznie, bez wiêkszych
aspiracji literackich, s¹ jednak wyrazem szczerych uczuæ. Maj¹ przewa¿nie formê bilecików mi³osnych zwróconych do Cerinthusa, o¿ywionych czêsto apostrofami i pytaniami. Styl ich jest prosty, niekiedy
surowy, a nawet nieporadny, zbli¿ony do jêzyka potocznego” (M. Cytowska, H. Szelest). Prawdziwa to „Herzensgeschichte” (M. Schanz).
Czêœciowo zestawimy ze sob¹ dwa polskie przek³ady elegii Sulpicji,
starszy — J. M. Moraczewskiego z 1839 r. (pisownia nieco zmodernizowana) i nowszy — Anny Œwiderkówny z 1955 r.79 Decyzja uwzglêdnienia pierwszego z nich spowodowana zosta³a zarówno pietyzmem
wobec osi¹gniêcia Moraczewskiego (zob. miejsce wydania i charakter
78

Imiê Cerinthus stanowi zapewne aluzjê do tabliczek woskowych, na których najczêœciej spisywano poezjê mi³osn¹.
79
Abiusza Tybulla elegie i wiersze, jako te¿ niektóre przypisywane Sulpicyi i innym, z ³aciñskiego przez J. M., Wroc³aw 1839 (Biblioteka klasyków ³aciñskich na polski jêzyk prze³o¿onych
wydana przez Edwarda hr. Raczyñskiego, t. IV), s. 170–175 (tekst ³aciñski na stronach
parzystych, t³umaczenie równolegle na nieparzystych); Rzymska elegia mi³osna. Wybór,
przek³. A. Œwiderkówna, oprac. G. Przychocki, W. Strzelecki, Wroc³aw 1955 (Biblioteka
Narodowa seria II, nr 90), przedruk Wroc³aw 2005, s. 32–35 (L. Winniczuk, Kobiety œwiata
antycznego. Wybór tekstów..., Warszawa 1973, s. 368–369, powtórzy³a przek³ad Œwiderkówny); Tibullus, Elegie, przek³. Jan Sêkowski, oprac. L. Winniczuk, Warszawa 1987.
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serii wydawniczej!), jak równie¿ chêci¹ zwrócenia uwagi Czytelnika
na nie zawsze w pe³ni udane zmagania XIX–wiecznego t³umacza z nie
zawsze ³atwym tekstem ³aciñskim80.
Wiersz III 13 (IV 7) jest wyznaniem szczêœcia spowodowanego
mi³oœci¹:
Jest mi³oœæ, co jawnoœci¹ mniej miê zarumieni,
Jak gdybym skryt¹ gniot³a pod zas³on¹.
Cyterska to Bogini na g³os moich pieni
J¹ utworzywszy wnios³a w moje ³ono.
Spe³ni³a przyrzeczenia. Rozkosz m¹ niech g³osi,
O którym mówi¹, ¿e nie ma kochania.
Niech pieczêci¹ list zwarty uczuæ mych nie nosi,
Wszystkim, jak memu, niechaj siê ods³ania.
Mi³o grzeszyæ, wieœæ twarz¹ przykro gnêbiæ bywa,
Gdy mówi¹, ¿e godna w godnym siê rozp³ywa.
(przek³. J. M. Moraczewski)

Nareszcie przysz³a mi³oœæ, któr¹ wstyd ukrywaæ,
W której wyznaniu dŸwiêczy chluba niew¹tpliwa!
Moj¹ pieœni¹ siê serce Wenery wzruszy³o,
A wiêc sama bogini przynios³a mi mi³oœæ.
Dotrzyma³a obietnic. Niech moje wesele
G³osi ka¿dy, kto szczêœcia nie zazna³ tak wiele!
Listu nie pieczêtujê. Có¿ szkodzi, ¿e mo¿e
Kto inny go przed moim najmilszym otworzy?
Przyjemnie grzeszyæ — wstyd mi skromnisiê udawaæ:
On godny i ja godna — oto moja s³awa!
(przek³. A. Œwiderkówna)

W wierszu III 14 (IV 8) poetka wyra¿a niezadowolenie, jako ¿e
z polecenia Messali (który prawdopodobnie by³ jej prawnym opiekunem) ma spêdziæ dzieñ swoich urodzin poza Rzymem, z dala od ukochanego Cerinthusa:
Przysz³y me urodziny, wiêc w smutnej wioszczynie
I bez Cerynta musz¹ zejœæ niemile.
Có¿ od miasta dro¿szego? Czyli¿ wieœ dziewczynie
80
„Jest to przek³ad wcale niez³y, ale bardzo daleki od orygina³u” — opinia ze Wstêpu do
Rzymskiej elegii mi³osnej, wyd. 2005, s. LXXVII.
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I kraj Eretu s³odz¹ w mrozach chwile?
Spocznij raczej Messalo, znam ja twoje chêci,
Porzuæ te drogi w pluski natarczywe,
Samotna ciebie wiecznie chcê chowaæ w pamiêci,
Bo w sercu zawsze wzbudzasz bicia ¿ywe.
(przek³. J. M. Moraczewski)

Niemi³e urodziny, gdy dni smutne ciek¹
Na wsi nudnej i g³uchej, a Cerynt daleko.
Rozkoszne miasto! Na wsi czy¿ mi³o dziewczynie,
Gdzie poœród pól Arrecjum ch³odna rzeka p³ynie?
Pozostaw mnie, Messalo, lepiej samej sobie,
Zbyt wiele zrobiæ pragniesz —, i nie w porê robisz.
Me serce tu zostanie, chocia¿ nie pozwolisz
Postêpowaæ mi dzisiaj wed³ug mojej woli.
(przek³. A. Œwiderkówna)

W kolejnym (III 15 = IV 9), krótkim utworze, nieœciœle przet³umaczonym przez Moraczewskiego (dlatego pomijam jego przek³ad), Sulpicja radoœnie informuje o zmianie sytuacji: jednak bêdzie mog³a swe
urodziny œwiêtowaæ w Rzymie wraz z ukochanym:
Czy wiesz? ... wyjazd odwlok³o ¿yczenie dziewczyny!
Bêdê wiêc znowu w Rzymie œwiêciæ urodziny!
I dla nas wszystkich dzieñ ten weso³ym siê stanie,
Dzieñ, który radoœæ tobie przyniós³ niespodzianie.
(przek³. A. Œwiderkówna)

W III 16 (IV 10) — zupe³na zmiana nastroju: Sulpicja czyni Cerinthusowi wyrzuty z powodu jego rzekomej niewiernoœci:
Dziêkujê–æ, ¿e m¹ wiernoœæ tak wysoko cenisz,
Wcale siê nie obawiasz, bym siê mog³a zmieniæ!
SnadŸ tkaczka, dziewka w todze, mi³a ci ogromnie —
Ju¿ córki Serwiuszowej, Sulpicji, nie pomnisz.
Martwi¹ siê wiêc ci, którym tamta niezbyt mi³a,
Bym dziewce takiej moich praw nie ust¹pi³a.
(przek³. A. Œwiderkówna)

W elegii III 17 (IV 11) Suplicja donosi Cerinthusowi o swej chorobie, wyleczenie z której zale¿y tylko od wzajemnoœci i zainteresowania kochanka:
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Czy ty ci¹gle Ceryncie kochasz dawn¹ lub¹,
Choæ febra w cz³onkach moich silniej bierze?
Ach, ja wcale nie myœlê nad choroby zgub¹,
Póki nie poznam, ¿e ty pragniesz szczerze.
Bo có¿ st¹d, ¿e me cia³o niemocy pozbêdzie,
Jeœli nie ma twe serce mych bólów na wzglêdzie.
(przek³. J. M. Moraczewski)

Czy siê o mnie, Ceryncie, dziœ troszczysz i boisz,
Kiedy gor¹czka p³onie w biednym ciele mym?
Chcia³abym ja wyzdrowieæ, gdybym mog³a wierzyæ,
¯e tego i ty tak¿e w równej pragniesz mierze.
A có¿ przyjdzie ze zdrowia, gdy ty o mnie wcale
Nie dbasz i me cierpienia znosisz doskonale?...
(przek³. A. Œwiderkówna)

Ostatni utwór tej grupy (III 18 = IV 12) to znowu — szczere wyznanie mi³oœci:
Chowaj¿e miê mój mi³y w tak troskliwej pieczy,
Jak to przed kilk¹ by³o jeszcze dniami.
JeŸli co z mej m³odoœci by³o niedorzeczy,
Z czego przyznajê: ¿em siê la³a ³zami,
Wchodzi w to i samotnoœæ tej wczorajszej nocy,
Kiedym ukryæ pragnê³a ¿¹dze mej niemocy.
(przek³. J. M. Moraczewski)

Obym tak utraci³a to kochanie, mi³y,
O jakim mi niedawno twe oczy mówi³y,
Jeœlim którego z b³êdów przez m¹ m³odoœæ ca³¹
Do dziœ dnia pope³nionych wiêcej ¿a³owa³a
Ni¿ tego, ¿em ciê wczoraj musia³a porzuciæ
W noc, — samego —, a¿eby ukryæ me uczucie...
(przek³. A. Œwiderkówna)

Autorstwo Sulpicji przytoczonych dot¹d elegii nie budzi zasadniczo
w¹tpliwoœci. Dyskusyjne w nauce pozostaje natomiast autorstwo poprzedzaj¹cego omówione drugiego cyklu elegii, oznaczonych w III ksiêdze
Corpus Tibullianum numerami III 8 (IV 2) do III 12 (IV 6). Piêæ elegii
tej grupy jest znacznie d³u¿szych, „tematycznie wi¹¿e siê z cyklem
utworów Sulpicji, poniewa¿ tematem jest mi³oœæ Sulpicji do Cerinthusa z t¹ ró¿nic¹, ¿e o swoich uczuciach pisze nie sama Sulpicja, ale ano117
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nimowy poeta. Obserwuje on stosunek dwojga m³odych ludzi z pewnego dystansu z sympati¹ i zainteresowaniem. Podejmuje wiêkszoœæ
motywów znanych z utworów Sulpicji, dodaj¹c do nich dwa od siebie:
opis piêknoœci Sulpicji (III 8 = IV 2) i wypowiedŸ przeciw polowaniu
(III 9 = IV 3). W trzech utworach przemawia autor jako idealny widz
(III 8, 10, 12), dwukrotnie identyfikuje siê z Sulpicj¹ (III 9, 11)” (M. Cytowska, H. Szelest). Rzeczywiœcie, przewa¿a opinia, ¿e wymienione
elegie opiewaj¹ uczucia cudze i ¿e ich autor jest postaci¹ nieznan¹, raczej nie by³ nim sam Tibullus (choæ, zdaniem M. Swobody, „nie jest to
absolutnie niemo¿liwe”). Poniewa¿ jednak brak, moim zdaniem, decyduj¹cych argumentów przeciw autorstwu Sulpicji, przynajmniej
w przypadku elegii III 9 i 11, napisanych tak, jakby pochodzi³y od niej
samej, przytoczê (za J. M. Moraczewskim) ich przek³ady:
W III 9 Sulpicja wyra¿a swój niepokój o Cerinthusa, spowodowany
jego udzia³em w niebezpiecznym polowaniu na dzika. W koñcowej
czêœci okazuje siê jednak, ¿e poetka by³aby gotowa uczestniczyæ w polowaniu u boku kochanka:
SzczêdŸ ch³opca mego dziku, czyli polne smugi,
Czyli przenosisz ciemnych gór bezdro¿e:
Ni pokazuj, ¿e w bitwach zostrza³ kie³ twój d³ugi;
Niech wróci zdrowo, daj mi³oœci Bo¿e.
Lecz zapa³ ³ów w najdalsze miejsca wyprowadza.
Niech psy wygin¹! Niech przepadn¹ knieje!
Co za wœciek³oœæ, jaka myœl, gdy w sieæ las obsadza,
Pomni¿ ¿e rêce ranami odzieje?
Czy¿to zwierz¹t kryjówki tak mi³ym obrazem?
Czy¿ s³odko w cieniach drzeæ bia³e golenie?
Aleæ jednak Ceryncie, by z tob¹ bydŸ razem,
Sama sieæ wezmê w gór wynios³ych cienie.
I sama sarny szybkiej wyszukam oœlady
I z sfór ¿elaznych psy rozpuszczê goñcze.
Drogim stokroæ los bêdzie, jeœli me uk³ady
Z nies³aw¹ z tob¹ przy sieciach ukoñczê.
Niech wtenczas dzik siê wikle, wynidzie bez rany,
Bo ci¹gle zrywaæ bêdziemy rozkosze.
Lecz bezemnie gardŸ wszystkiem, i prawem Dyany
Ch³opcze z r¹k czystych stawiaj sieci proszê.
Która zaœ siê nikczemnie w mi³oœæ moj¹ wkradzie,
Od zwierz¹t darta niech ¿ycia dokona.
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Ty daj raczej myœlistwo ojca twego radzie,
A œpiesznie wracaj do mojego ³ona.

W III 11, zawieraj¹cej ¿yczenia urodzinowe Sulpicji dla Cerinthusa, znajdujemy jej wyznanie mi³osne i proœbê o wzajemnoœæ. Poetka
prosi boginiê mi³oœci, by uwolni³a j¹ od mi³oœci w razie zdrady kochanka, ale zarazem o trwa³oœæ ich uczuæ:
Dzieñ twych urodzin, Ceryncie, œwiêtym mi zostanie,
On w uroczyste wiecznie siê policzy.
W nim to Parki g³osi³y nowe panowanie,
Do nowych wiêzów wiod¹c stan dziewiczy.
Ja p³onê przed wszystkiemi, p³omienie mi mi³e,
Lecz... jeœli po¿ar równy w tobie wznoszê.
O wspóln¹ tylko mi³oœæ, przez mych ogni si³ê,
Przez blask twych oczu i przez ducha proszê.
Œwiêty stró¿u bierz dary i wys³uchaj pienia,
Gdy o mnie wspomni, niech go têsknoœæ œciska;
Lecz jeœli pierœ mu wznosz¹ do innej westchnienia,
Porzucaj Bo¿e twe œwiête ogniska:
B¹dŸ¿e s³uszn¹ Wenero; niech w jarzmie oboje
Równo s³u¿ymy, lub weŸ ³añcuch smutny:
Lecz raczej niech obojgu ciê¿¹ wiêzy twoje,
Niech ich nie dzieli nawet czas okrutny.
Pa³a Cerynt t¹ chêci¹, ale pa³a skrycie,
Wstyd mu powodem, ¿e siê nie wypowie,
Wspieraj Duchu, wy Bogi wszystko przecie wiecie,
Niech pa³a, mniejsza, czy w myœli, czy w mowie.

Chocia¿ pewnoœci w tej sprawie nie mo¿na siê spodziewaæ, trzeba
stwierdziæ, ¿e argumentacja za autorstwem Sulpicji w odniesieniu do
obu grup elegii mi³osnych, tak œciœle powi¹zanych z sob¹ merytorycznie, choæ istotnie — wykazuj¹cych, zw³aszcza w warstwie formalnej,
tak¿e powa¿ne ró¿nice, przytoczona ostatnio (2002) przez Judith P.
Hallett, zas³uguje conajmniej na uwagê jako niepozbawiona podstaw
hipoteza badawcza.
Nie by³a Sulpicja jedyn¹ rzymsk¹ poetk¹, ale jedyn¹, której twórczoœæ, przede wszystkim dziêki niew¹tpliwemu talentowi poetyckiemu, ale tak¿e dziêki rodzinnym i towarzyskim powi¹zaniom z krêgiem
skupionym wokó³ œwiat³ego Messali, oraz dziêki w³¹czeniu kilku jej
elegii do Corpus Tibullianum, zosta³a uratowana (nie wiadomo, w ja119
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kiej cz¹stce) od zapomnienia i przetrwa³a do naszych czasów, budz¹c
zachwyt œwie¿oœci¹, bezpoœrednioœci¹ i autentycznoœci¹ uczucia, niekiedy zaœ — zw³aszcza w pruderi¹ podszytych wiekach XIX i XX —
niedowierzanie i zgorszenie: jak mog³a wytworna dama rzymska czasów Oktawiana Augusta tak otwarcie i „bezwstydnie” pisaæ o swojej,
w dodatku pozama³¿eñskiej, mi³oœci. Wspomniana J. P. Hallett odpiera ten zarzut czy w¹tpliwoœæ wskazaniem na perypetie samego Augusta z jedyn¹ w³asn¹ córk¹, Juli¹81. Wysuniêto godny rozwa¿enia domys³, ¿e elegie Sulpicji i opisane w nich rozterki i emocje mi³osne s¹
swego rodzaju odpowiedzi¹ czy echem losu i wypowiedzi królowej
kartagiñskiej Dydony w Eneidzie Wergiliusza, który to wiekopomny
utwór krótko przedtem ujrza³ œwiat³o dzienne. Niezale¿nie od tego,
czy ostatecznie mia³oby siê okazaæ, ¿e tylko 40 linijek utworów Sulpicji
(III 13–18) jest rzeczywiœcie wytworem jej pióra, czy te¿ mo¿na zasadnie przypisaæ jej autorstwo pozosta³ych piêciu d³u¿szych (III 8–12),
zas³uguje ona na trwa³e miejsce zarówno w dziejach liryki rzymskiej,
jak równie¿ w dziejach twórczoœci kobiet. Szkoda, ¿e nikt ze staro¿ytnych nie cytowa³ jej utworów i nie przekaza³ nam bli¿szych danych
o autorce; podobnie ma³o znana zosta³a nauce nowo¿ytnej, choæ nie
zapomnieli o niej polscy t³umacze Tibullusa, Micha³ Swoboda i autorki monumentalnej Literatury rzymskiej82.

81

Jak zauwa¿y³a L. Winniczuk, Kobiety œwiata antycznego. Wybór tekstów, 1973, s. 408, Julia
(obok Ksantypy, ¿ony Sokratesa), nale¿a³a do postaci czêsto wspominanych w anegdotach.
PóŸnorzymski autor Makrobiusz zanotowa³ w Saturnaliach (II 5, 4–9) szereg takich anegdot, z których jedn¹ przytoczymy: „Wtajemniczeni w brudne sprawki Julii dziwili siê, ¿e
ona, tak szczodrze u¿yczaj¹ca siê mê¿czyznom, rodzi synów podobnych do swego mê¿a
Agryppy. Wyjaœni³a: «Biorê podró¿nego tylko na pe³ny okrêt»”.
82
Sulpicji z czasów Augusta nie nale¿y myliæ z inn¹ poetk¹ tego imienia, ¿on¹ Kalenusa,
wspominan¹ w epigramatach Marcjalisa, ¿yj¹c¹ w czasach cesarza Domicjana (81–96).
W jednym z nich (X, 35) Marcjalis pochlebnie pisze o jej twórczoœci:
Niech Sulpicy¹ zacna czyta ¿ona,
Co chce przez mê¿a byæ tylko wielbiona;
Niech Sulpicy¹ m¹¿ czyta œlubiony,
Co chce kochankiem byæ tylko swej ¿ony:
Kolchy [Medei] nie œpiewa szaleñstwa i jadu
Ani strasznego Tyesta obiadu,
W Scylle, Byblidy ni trochê nie wierzy,
Jej wiersz mi³osny zepsucia nie szerzy,
Choæ pieszczot pe³en i igry swawolnej.
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*
Geniusz, urok i wdziêk antycznej poezji kobiecej nie ulegaj¹ w¹tpliwoœci i nale¿¹ do skarbca kultury ogólnoludzkiej. Przeciwnie ni¿
tyle innych pami¹tek antycznej piœmiennoœci, które mog¹ obecnie zainteresowaæ tylko uczonego lub pasjonata, twórczoœæ Safony, Korynny, Erinny, Nossis czy Anite, wreszcie Sulpicji, wzrusza, przynajmniej
bardziej wra¿liwych, i porywa. Mimo up³ywu dwóch i pó³ tysi¹cleci.
Mimo tego, ¿e zachowa³a siê w szcz¹tkach. Mimo tego, ¿e powstawa³a
w warunkach jak¿e odmiennych ni¿ te, w których obecnie ¿yjemy. Mimo tego, ¿e dla ogromnej wiêkszoœci z nas dostêpna jest jedynie
w przek³adach na jêzyk polski, choæby najznakomitszych...
Ale wraz z ca³ym piœmiennictwem, ca³¹ kultur¹ intelektualn¹ i duchow¹, a w³aœciwie: wraz z ca³ym póŸnoantycznym wielonarodowym
i wielojêzykowym spo³eczeñstwem, spo³eczeñstwem o tak wspania³ej
i dawnej historii i tradycji, twórczoœæ kobieca w ostatnich stuleciach
dziejów œwiata staro¿ytnego by³a ju¿ jedynie cieniem dawnej œwietnoMuzê Sulpicji oceniæ kto zdolny,
Szczytem j¹ nazwie figlarnej pustoty
I szczytem nazwie nieskalanej cnoty;
Podobne figle stroi³a i psoty
Numie Egerja w g³êbi mokrej groty.
Z ni¹ ¿yj¹c równo lub pod prze³o¿on¹,
Lepsz¹, cnotliwsz¹ by³abyœ, Safono,
I zimny Faon widz¹c razem obie,
Zakocha³by siê, Sulpicyo, w tobie.
Darmo, bo ani Grzmiciela ni syna,
M³odego Bakcha, ani Apollina
Nie przyjê³aby w ma³¿eñskiej komnacie;
¯yæby nie chcia³a po Kalena stracie!
Zob. tak¿e epigram X, 38:
O, tych piêtnaœcie lat s³odkich, Kalenie,
Co je z Sulpicy¹ sw¹ niepostrze¿enie
Prze¿y³eœ z ³aski przyjaznego boga!
O nocy ka¿da i godzino droga,
Cennymi Indów znaczona kamyki!
O, jakie¿ bójki i s³odkie wybryki
£o¿e widzia³o szczêœliwe i z³ota
Lampa, pijana woni¹ Nicerota!
Z tych lat piêtnastu minionych, Kalenie,
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œci, ¿y³a tej œwietnoœci wspomnieniem, sama niezdolna ju¿ do podobnych osi¹gniêæ, zmuszona do coraz mniej udolnych naœladownictw
i kopiowania dawnych wzorów. Stopniowo i tego rodzaju nieoryginalna, odtwórcza, pozbawiona autentycznoœci i g³êbi uczuæ, zamiera³a.
Sta³o siê to na d³ugo i zanim wielka wêdrówka ludów barbarzyñskich
zamknê³a antyczn¹ kartê dziejów naszej cywilizacji. Jednak w ostatnich stuleciach Cesarstwa Rzymskiego pojawi³a siê nowa si³a, która
tchnê³a nowego ducha w wysychaj¹ce nurty antycznej duchowoœci
i kultury. To chrzeœcijañstwo. Chocia¿ niewiele zachowa³o siê zabytków piœmiennictwa kobiecego z pierwszych wieków chrzeœcijañstwa,
przyjrzymy siê im w nastêpnym rozdziale. Niekiedy forma zewnêtrzna
twórczoœci chrzeœcijanek pozostanie wprawdzie tradycyjna, antyczna,
„szkolna”, ale gruntownie zmieni siê jej treœæ. Nie mêdrcy i wielcy pisarze antyczni stan¹ siê wzorcami i autorytetami moralnymi, lecz prorocy Starego Testamentu, ewangeliœci, Ojcowie Koœcio³a, przede wszystkim zaœ i ponad wszystkim — nauka Jezusa Chrystusa. Cywilizacja
œródziemnomorska wkracza³a w now¹ epokê.
Ka¿dy u ciebie i wa¿ny i w cenie
I dnie w ma³¿eñskim tylko liczysz stanie.
By ci z przesz³oœci na twoje b³aganie
Da³a Atropos dzieñ jeden tak górny,
Wola³byœ, ni¿ wiek Nestora poczwórny.
(Cyt. za: M. Waleryusa Marcyalisa epigramów ksi¹g XII, przek³. Jan Czubek, Kraków 1908, s.
325–326 i 327–328). M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992, s. 345, cytuj¹ z drobnymi modyfikacjami jêzykowymi pocz¹tek pierwszego z tych
epigramatów, a tak charakteryzuj¹ twórczoœæ „M³odszej” Sulpicji: „Sulpicja by³a autork¹
wierszy w metrach falecejskich, cholijambach i senarach. By³y to utwory o lekkiej treœci
erotycznej, nie pozbawione dowcipu. W ³adnej formie poetka potrafi³a wyraziæ rzeczy, które w innym ujêciu by³yby dra¿liwe. Nie siêga³a nigdy do tematyki mitologicznej”). W przedziwny sposób zachowa³y siê dwie linijki, nieznanego bli¿ej, jej tekstu. Zawdziêczamy to
w³oskiemu humaniœcie, Giorgio Valli, który, komentuj¹c satyry wspó³czesnego Sulpicji Juwenalisa, a konkretnie objaœniaj¹c wystêpuj¹cy u niego rzadki wyraz „cadurcum”, i powo³uj¹c siê na IV–wiecznego autora Probusa, stwierdzi³, ¿e cadurcum oznacza „¿eñskie genitalia”, albo podstawê, na której rozpoœciera siê ³o¿e. „Unde ait Sulpicia, «Si me cadurci restitutis fasciis | nudam Calendo concubantem proferat» [St¹d powiada Sulpicja: «If, after
the bindings of my bed frame have been put back in place | [it] would bring me forth, nude,
lying down with Calenus»”, przek³. Judith P. Hallett]. — Sytuacjê komplikuje dodatkowo
ta okolicznoœæ, ¿e pewna pochodz¹ca zapewne z pocz¹tku V (lub koñca IV) w. satyra (70 wersów) na Domicjana, której tematem jest wypêdzenie filozofów, zosta³a tak¿e przypisana
Sulpicji (Sulpiciae conquestio). Wymienienie w satyrze — (polski przek³ad J. Sêkowskiego
w: Trzej satyrycy rzymscy [Horacy, Persjusz, Juwenalis], wstêp i komentarz L. Winniczuk,
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Rozpoczniemy od przejmuj¹cego œwiadectwa m³odej chrzeœcijanki, która za sw¹ wiarê nie zawaha³a siê, jak tyle innych, znanych z imienia i bezimiennych, mê¿czyzn i kobiet, oddaæ ¿ycie.
LITERATURA

Spoœród nieprzebranej ju¿ obecnie literatury naukowej dotycz¹cej dziejów, a zw³aszcza sytuacji spo³ecznej kobiet w staro¿ytnoœci klasycznej, wymieniê jedynie (nieco bardziej szczegó³owo, podobnie jak w dalszych rozdzia³ach niniejszego dzie³a, uwzglêdniaj¹c dzie³a autorów polskich lub na polski
przet³umaczonych) dwie prace zbiorowe: Geschichte der Frauen, red. G. Duby, M. Perrot, t. I. Antike, red. P. Schmitt Pantel, Frankfurt a. M.–New York–
–Paris 1993 (orygina³ w³oski, Storia delle donne in Occidente. Vol. I. L’Antichita, Roma 1990) i Images of women in antiquity, red. A. Cameron, Amélie
Kuhrt, London 1983, wyd. II 1993, a tak¿e: Lidia Winniczuk (oprac., wstêp
i komentarz), Kobiety œwiata antycznego. Wybór tekstów autorów greckich
i rzymskich, Warszawa 1973; Izabela Bie¿uñska–Ma³owist, Kobiety antyku.
Talenty, ambicje, namiêtnoœci, Warszawa 1993.
Warszawa 1958, s. 220–221, przedruk w: L. Winniczuk, Kobiety œwiata antycznego. Wybór
tekstów..., 1973, s. 369–371) — imienia mê¿a Sulpicji „M³odszej” — Kalena oraz nimfy
Egerii (któr¹ wymienia tak¿e Marcjalis w jednym z przytoczonych epigramatów, dotycz¹cym „swojej” Sulpicji), jak równie¿ to, ¿e autor satyry wiedzia³, ¿e Sulpicja by³a poetk¹
liryczn¹ (wobec czego nawet ka¿e t³umaczyæ siê jej ze zmiany rodzaju twórczoœci), wi¹¿¹
Satyrê z osob¹ Sulpicji „M³odszej”, co, byæ mo¿e, by³o zamierzonym posuniêciem nieznanego autora. „Przyznaæ nale¿y, ¿e gdyby nie jêzyk, to pozory autentycznoœci s¹ doœæ zrêcznie stworzone” (L. Winniczuk). O „drugiej” i „trzeciej” Sulpicji rozwinê³a siê dyskusja naukowa na ³amach pisma „Classical World, 86, 1 i 2: Holt Parker, Other remarks on the other
Sulpicia (s. 89–95); Judith P. Hallett, Martial’s Sulpicia and Propertius’ Cynthia, s. 99–123,
i Amy Richlin, Sulpicia the Satirist (s. 125–140). Zob. tak¿e: J. P. Hallett, The fragment of
Martial’s Sulpicia, w: Women writing Latin from Roman antiquity to early modern Europe,
t. I, New York–London 2002, s. 85–91.
A oto satyra „Sulpicji” w przek³adzie J. Sêkowskiego:
O Muzo, jakim wierszem herosów i bronie
Opiewasz, to ja takim bajeczkê ods³oniê.
Do ciebie siê zwróci³am dziœ po wielk¹ radê;
Bo w rytmy falecejskie pieœni tej nie k³adê
Ani w trymetr jambiczny, ani w jamb kulawy,
W którym ów kladzomeñski z³oœnik szuka³ s³awy.
Pomijam innych tysi¹c, choæ rzymskie narody
Dziêki nim nauczy³am z Grecj¹ iœæ w zawody,
Gdy pierwsza wprowadzi³am ¿arów sztukê now¹.
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Bardzo popularne: L. Winniczuk, Kobieta w staro¿ytnoœci, Lwów 1932.
U¿yteczny przegl¹d badañ: Tania Scheer, Forschungen über die Frau in der
Antike. Ziele, Methoden, Perspektiven, „Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der
Antike und Humanistische Bildung” 107, 2000, 2, s. 143–172. Podstawow¹
prac¹ o wychowaniu w staro¿ytnoœci jest H.–I. Marrou, Historia wychowania
w staro¿ytnoœci, przek³. S. £oœ, Warszawa 1969. Zob. tak¿e: Monika Staesche,
Gebildete Frauen der römischen Oberschicht, w: Gelehrte in der Antike. Alexander Demandt zum 65. Geburtstag, red. A. Goltz, A. Luther, H. Schlange–
–Schöningen, Köln–Weimar–Wien 2002, s. 137–153.
Filozofki: K. Wider, Women philosophers in the ancient Greek world, „Hypatia. A Journal of Feminist Philosophy” 1, 1986, 1, s. 21–63; A history of
women philosophers. I. Ancient women philosophers 600 B. C. – 500 A. D.,
red. M. E. Waithe, Dordrecht–Boston–Lancaster 1987. W szerszym merytorycznie i chronologicznie kontekœcie: Margaret Alic, Hypatia’s heritage. A history of women in science from antiquity through the nineteenth century, Boston
1986. Jak widaæ z przytoczonych danych bibliograficznych, imiê Hypatii
z Aleksandrii nabra³o znaczenia poniek¹d symbolicznego w badaniach nad
intelektualn¹ rol¹ kobiet w dawnych wiekach (podobnie jak imiê Safony
w dziedzinie poezji).

Oto idê do ciebie — wymowy królowo,
Wiêc próœb twojej poddanej wys³uchaj ¿yczliwie,
Powiedz, Kaliopo, có¿ to zamyœla w³aœciwie
Ojciec bogów? Czy œwiat i dawne wieki teraz
Zmienia i sztuki, które ludziom da³, zabiera,
A nam ka¿e bezmyœlnie, bez s³ów oburzenia
¯yæ tak, jak ¿y³y dawniej pierwsze pokolenia;
¯ywiæ siê ¿o³êdziami i piæ wodê z rzeki?
Mo¿e on miastom innym nie szczêdzi opieki,
A gnêbi ród auzoñski — syny Romulowe?
Zastanówmy siê chwilê; Rzym podniós³ sw¹ g³owê
Dziêki mêstwu na wojnie, m¹droœci w pokoju.
Mêstwo kszta³cone w kraju i w granicznym boju
Wtargnê³o na Sycyliê i do Kartaginy,
Podbi³o ca³¹ ziemiê i wszystkie krainy.
A potem, jak zwyciêzca na greckim stadionie,
Który nie mêstwem, ale bezsilnoœci¹ zionie,
Tak te¿ po zakoñczeniu wojen i oddzia³y
Rzymskie, skoro stworzy³y sobie pokój trwa³y,
Przejê³y siê prawami i wzory greckimi;
Wiêc wszystkim, co zdoby³y na morzu i ziemi
W czasie wojen, rz¹dzi³y m¹drze, lecz nieœmia³o.
Tak by³o, i niestety, tak ju¿ byæ musia³o,
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Jedyne, o ile mi wiadomo, obszerniejsze opracowanie o pisarce Pamfili
i jej zaginionych dzie³ach: O. Regenbogen, w: RE 36. Hb., 2. Drittel (XVIII,
3), 1949, kol. 309–328.
Je¿eli chodzi o twórczoœæ poetek antycznych, to wymieniæ nale¿y: L. Winniczuk, Twórczoœæ poetek greckich, teksty greckie w przek³adzie Kazimiery
Je¿ewskiej, Warszawa 1956; Anna M. Komornicka, Poezja staro¿ytnej Grecji.
Wybrane gatunki literackie, £ódŸ 1987; Alicja Szastyñska–Siemion, Muza
z Mityleny — Safona, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1993; S. Lenkowski, Hypatia i jej epoka, „Kwartalnik Klasyczny” 4, 1930, s. 361–386 i 473–489; Maria Dzielska, Hypatia z Aleksandrii (Zesz. Nauk. UJ, Prace Historyczne, 104),
Kraków 1993 (wydanie II popr., Kraków 2006); tej¿e, Ipazia e la sua cerchia
intellettuale, w: Paganism in the Later Roman Empire and in Byzantium, red.
M. Salamon (Byzantina et slavica Cracoviensia, 1), Cracow 1991, s. 45–60.
W ostatnio opublikowanej monumentalnej i zaopatrzonej w wyczerpuj¹ce
dane bibliograficzne pracy zbiorowej Literatura Grecji staro¿ytnej, t. I, Epika–liryka–dramat, red. H. Podbielski, Lublin 2005, znajdujemy rozdzia³y
o Korynnie i innych poetkach (Myrtis, Telesilli i Praksilli) pióra Jerzego Danielewicza (s. 428–432, bibliogr. s. 432–434) i Safonie pióra A. Szastyñskiej–

Albo sk³ama³ Jupiter, gdy rozmawia³ z ¿on¹,
Mówi¹c: „Da³em im w³adzê nieograniczon¹”
Teraz wiêc ten, co rz¹dzi w ca³ym rzymskim œwiecie.
Co go zgniot³a nie belka, ale t³uszcz na grzbiecie,
Kaza³, by ludzie m¹drzy i znani bez zw³oki
Wyszli z miasta i poszli, gdzie chc¹, w œwiat szeroki.Wiêc có¿?
Opuœciliœmy miasta w owej chwili,
Zostawiliœmy Greków, by Rzymian uczyli.
Jak pierzchali Gallowie spod stóp Kapitolu
Porzuciwszy swe miecze i wagê na polu,
Tak teraz siê b³¹kaj¹ sêdziwi Rzymianie,
Niszcz¹c swe ksiêgi, które sprawi³y wygnanie.
W tym wiêc zb³¹dzi³ Numancji i Libii burzyciel —
Scypion, co go rodyjski kszta³ci³ nauczyciel,
I wszyscy inni s³awni mówcy z drugiej wojny,
Wœród których boskim zdaniem swym Katon dostojny
Pyta³ bogów, czy rzymskie przysz³e pokolenia
Pomyœlny los czy wrogi skrzyd³em swym ocienia.
Na pewno wrogi. Kiedy bowiem drogie ¿ony,
Kiedy ojczyzna wzywa do zbrojnej obrony,
Zbiegaj¹ siê jak osy z zamczyska Monety,
¯ó³te i uzbrojone w stercz¹ce sztylety.
A gdy nadchodzi spokój, w zapomnienie puszcz¹
Swoich i mr¹ w uœpieniu wodzowie wraz z t³uszcz¹.
D³ugi wiêc pokój — straszna to dla Rzymian zguba.
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–Siemion (s. 450–457, bibliogr. s. 460). Epigram grecki i ³aciñski w kulturze
Europy, red. Krystyna Bartol, J. Danielewicz, Poznañ 1997 (w tym m.in.:
A. Szastyñska–Siemion, Znamiona popularnoœci: epigramy o poetach, s. 25–34;
Hanna Kobus–Zalewska, Epigramatyczny wizerunek greckiego Hadesa, s. 65–76).
H. Kobus–Zalewska, W¹tki i elementy mityczne w epigramatach „Antologii palatyñskiej”, Wroc³aw etc. 1998. Piœmiennictwo polskie dotycz¹ce Safony jest
ju¿ stosunkowo bogate, zob.: W. Hahn, Nowo odkryte wiersze Safony, „Eos” 8,
1902, s. 38–53; T. Zieliñski, Sappho und das leukadische Sprung, „Klio” 23,
1930, s. 1–19; S. Srebrny, De novo Sapphus fragmenta (Opuscula philologica
Vilnensia, 1), Wilno 1939; ten¿e, Ad Sapphus fragmentum Mediolanense,
„Eos” 43, 1948–1949, s. 138–142; W. Steffen, De duobus Sapphus carminibus
redivivis (Prace Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. A), nr 21,
1948, s. 1–26; ten¿e, De Sapphus carmine Hauniensi–Mediolanensi, „Eos” 43,
1948–1949, s. 68–77; Irena Kazik–Zawadzka, De Sapphicae Alcaicaequae elocutionis colore epico, Wroc³aw 1958; W. Madyda, Cz³owiek i przyroda w oczach
Safony, „Meander” 21, 1966, s. 197–207; J. Danielewicz, Experience and its
artistic aspect in Sappho’s subiective lyrics, „Eos” 58, 1969–1970, s. 163–169;
ten¿e, De elementis hymnicis in Sapphus Alcaei Anacreontisque carminibus
obviis quaestiones selectae, tam¿e 62, 1974, s. 23–33; J. Mosdorf, Z legend
o Safonie, „Meander” 30, 1975, s. 211–222; Joanna Ni¿yñska, Twórczoœæ poetycka Safony w ocenie staro¿ytnych, „Symbolae Philologorum Posnaniensium
Graece et Latinae” 9, 1993, s. 61–72; J. Danielewicz, Pejza¿ poetycki Safony, w: Cognoscere causas. Cz³owiek a natura w cywilizacji staro¿ytnej Grecji
i Rzymu (Studia classsica et neolatina, 3), Gdañsk 1998, s. 41–49; ten¿e, Nowo odczytane teksty Safony i Archilocha, „Meander” 60, 2005, 2 (druk 2006),
s. 135–149.
Do kwestii erotyzmu w poezji Safony w szerokim kulturowym kontekœcie:
K. J. Dover, Homoseksualizm grecki (przek³. J. Margañski), Kraków 2004,
zw³aszcza rozdz. III E: Kobiety i homoseksualizm (s. 207–222).
Na tym koñczê bajeczkê. Muzo moja luba,
Bez której ¿yæ mi ciê¿ko, odpowiedz w tej chwili,
B³agam ciebie, czy pragniesz, byœmy tak b³¹dzili,
Jak Lydus, gdy ginê³a Smyrna, czy chcesz mo¿e,
Boska, czego innego? Lecz b³agam w pokorze:
Przed Rzymem, Sabinami chroñ Kalena, mi³a.
Tak ja. — Wtedy bogini krótko przemówi³a.
„Nie bój siê, moja córo! Na tyrana p³ynie
Ju¿ fala nienawiœci — z mej rêki on zginie;
Bo zamieszkujê Numy gaje i pieczary
I z Egeri¹ wyœmiewam wszystkie czcze zamiary.
¯egnaj mi! S³awne bêd¹ troski, co ciê bol¹
Chór Muz to to obiecuje i rzymski Apollo”.
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Sulpicja (i Tibullus): M. Swoboda, Albus Tibullus, poeta elegijny, Poznañ
1969; ten¿e, Autorzy trzeciej ksiêgi tzw. Corpus Tibullianum, „Eos” 58, 1969–
1970, 1, s. 99–114; M. Cytowska, Hanna Szelest, Literatura rzymska. Okres
augustowski, Warszawa 1990, s. 297–330, zw³aszcza s. 316–318; H. Mac
L. Currie, The poems of Sulpicia, w: Aufstieg und Niedergang der römischen
Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, t. 30,
cz. 3, Berlin–New York 1983, s. 1751–1764; J. P. Hallett, The eleven elegies of
the Augustan poet Sulpicia, w: Women writing Latin from Roman antiquity to
early modern Europe, t. I, New York–London 2002, s. 45–65 (w obu ostatnich
pracach dalsze wskazówki bibliograficzne).
Najpe³niejsza dwujêzyczna edycja tekstów poetek greckich i rzymskich
(do IX w. n. e. w³¹cznie), ze wstêpem i bibliografi¹: H. Homeyer, Dichterinnen des Altertums und des frühen Mittelalters, Paderborn–München–Wien–
–Zürich 1979. Zachowane utwory Safony, Korynny, Praksylli w: J. Danielewicz, Liryka staro¿ytnej Grecji, t. I–II, Warszawa–Poznañ 1996, wyd. II 2001;
wczeœniej w: Liryka staro¿ytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz (Bibl. Narod.,
ser. II, nr 92), Wroc³aw etc. 1984 (przek³ady J. Brzostowskiej i J. Danielewicza). Safona, Pieœni, przek³. i wstêp J. Brzostowska, Warszawa 1961 (Biblioteka poetów). Alkajos i Safona, Pieœni, przek³. J. Brzostowska, J. Danielewicz, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1989. Antologia liryki aleksandryjskiej,
przek³., wstêp i komentarz W. Steffen (Bibl. Narod., ser. II, nr 64), Wroc³aw
1951 (przek³ad kilku utworów Anite i Nossis, zob. odpowiedni fragment
wstêpu). Przek³ad szeregu epigramatów bezspornie lub hipotetycznie kobiecego autorstwa: Antologia palatyñska, wybór, przek³. i oprac. Z. Kubiak,
Warszawa 1978, oraz w tego¿, Grecy o mi³oœci, szczêœciu i ¿yciu. Epigramaty
z Antologii palatyñskiej, Warszawa 2002. 40 epigramatów autorstwa kobiet
przet³umaczy³a z tej¿e antologii El¿bieta Weso³owska, Dzie³o lekk¹ stworzone rêk¹. Wybór epigramów z Antologii palatyñskiej, Poznañ 1994. Przek³ady
poezji Sulpicji zosta³y wymienione w przyp. 79.
O recepcji antyku w Polsce: Janina Czerniatowicz, Z dziejów grecystyki
w Polsce w okresie Odrodzenia, Wroc³aw etc. 1965; T. Bieñkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450–1750). G³ówne problemy i kierunki recepcji, Wroc³aw etc. 1976 (liryce kobiet w obu tych opracowaniach nie poœwiêcono w³aœciwie uwagi); T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce. Przegl¹d utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933;
S. Stabry³a, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze
polskiej w latach 1945–1975, Kraków 1983; ten¿e, Hellada i Roma. Recepcja
antyku w literaturze polskiej w latach 1976–1990, Kraków 1996.
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II. ŒWIADECTWO MÊCZEÑSTWA
(PERPETUA I JEJ „PASJA”)

7 marca 202 lub 203 r. w rzymskiej od kilku stuleci Kartaginie, na
terenie dzisiejszej Tunezji w pó³nocnej Afryce, grupka chrzeœcijan ponios³a œmieræ mêczeñsk¹. By³a wœród nich szlachetnie urodzona Rzymianka, Vibia Perpetua, imiona pozosta³ych brzmia³y: Saturninus,
Saturus, Revocatus i Felicyta (Felicitas). Trzech mê¿czyzn, dwie kobiety. Dwoje ostatnio wymienionych by³o niewolnikami. Najwy¿sz¹
pozycjê spo³eczn¹ zajmowa³a Perpetua, ona te¿ wybi³a siê na czo³o
gromadki wiernych, którzy — zgodnie ze starodawnym, a budz¹cym
dziœ tylko odrazê, obyczajem rzymskim — ku uciesze Rzymian, zarówno wykwintnych, mo¿e i znu¿onych ¿yciem arystokratów, jak równie¿ wielkomiejskiego mot³ochu, zostali na arenie cyrkowej najpierw
rzuceni ad bestias, czyli na pastwê dzikich zwierz¹t, a nastêpnie
uœmierceni mieczami gladiatorów.
Na prze³omie II i III stulecia chrzeœcijañstwo dociera³o ju¿ do najdalszych zak¹tków olbrzymiego imperium, ale jego wp³ywy ci¹gle by³y
ograniczone i, jak przypuszczaj¹ uczeni, nigdzie jego wyznawcy nie
dochodzili nawet do po³owy ogólnej liczby mieszkañców. Choæ liczba
wyznawców Chrystusa wzrasta³a, chrzeœcijañstwo pozostawa³o nadal
religi¹ warstw ni¿szych, niewolników, biedoty miejskiej. Przypadki
konwersji przedstawicieli œrednich i wy¿szych warstw spo³ecznych by³y jeszcze stosunkowo rzadkie. Wyznawanie chrzeœcijañstwa d³ugo
jeszcze — a¿ do uznania go za religiê oficjalnie dozwolon¹ za panowania cesarza Konstantyna Wielkiego na pocz¹tku IV w. — nie wi¹za³o
siê z jakimikolwiek przywilejami, przeciwnie — stawia³o wyznawców
na marginesie spo³eczeñstwa, a niekiedy mog³o poci¹gaæ za sob¹ wysokie kary, a¿ do kary œmierci w³¹cznie. Nale¿y dodaæ, ¿e chrzeœcijañ128
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stwo by³o wówczas religi¹ typowo miejsk¹, rozwija³o siê i trwa³o w du¿ych miastach, zw³aszcza nadmorskich, które zawsze by³y bardziej
otwarte na nowe idee i wierzenia, tym bardziej, ¿e ró¿norakie i intensywne powi¹zania handlowe sprzyja³y ich przenikaniu. Miasta by³y
rdzeniem cywilizacji antycznej, w nich toczy³o siê ¿ycie polityczne
i kulturalne. Ogromna wiêkszoœæ mieszkañców imperium ¿y³a jednak
nie w miastach, lecz na wsi. Do wieœniaków, pozostaj¹cych w praktyce
poza osi¹gniêciami cywilizacji antycznej, ¿yj¹cych w warunkach bardzo wolno siê zmieniaj¹cych, zgodnie z odwiecznym rytmem przyrody
i zajêæ rolniczych, chrzeœcijañstwo, podobnie jak inne „miejskie” nowinki, mia³o dostêp znikomy, okazali siê oni w swej masie tak wobec
chrzeœcijañstwa oporni, tak wytrwale pozostawali przy swych dawnych
tradycyjnych kultach, ¿e ³aciñski termin „paganus”, czyli wieœniak,
mieszkaniec wsi, zacz¹³ nabieraæ znaczenia, w jakim jest i nam bliski:
„poganin”, „niechrzeœcijanin”.
Cesarstwo Rzymskie ci¹gle b³yszcza³o niemal ca³ym swym blaskiem,
„pax Romana” (pokój rzymski) ³¹czy³ ogromne i ogromnie zró¿nicowane wewnêtrznie terytoria od Brytanii i Hiszpanii na zachodzie po
Arabiê, Mezopotamiê i Egipt na wschodzie. Wprawdzie ju¿ w II wieku nie zabrak³o cesarstwu k³opotów na granicach, ale potrafi³o ono
sobie jeszcze ostatecznie z nimi poradziæ. Za kilkadziesi¹t lat, w wieku III, dojdzie do za³amania ³adu i pokoju, cesarstwo popadnie w d³ugotrwa³y, wieloraki i ciê¿ki kryzys, ale za panowania Septymiusza Sewera (193–211)1 mog³o siê jeszcze wydawaæ, ¿e jednoœæ i pomyœlnoœæ
rzymska nie s¹ nadmiernie zagro¿one.
Nie ulega raczej w¹tpliwoœci, ¿e samo istnienie Cesarstwa Rzymskiego, ³¹cz¹cego w jednym organiŸmie pañstwowym wszystkie kraje
i obszary nad Morzem Œródziemnym, a nawet na niektórych odcinkach poza Œródziemnomorze wykraczaj¹cego, by³o — niezale¿nie od
intencji cesarzy i kó³ kierowniczych — warunkiem sprzyjaj¹cym, a kto
wie, czy nawet nie decyduj¹cym, tak pomyœlnej ekspansji chrzeœcijañstwa. Bez silnej i sprawnej machiny pañstwowej, znakomitej i efektywnej si³y zbrojnej, sieci doskona³ych (jak na owe czasy) dróg i wszechogarniaj¹cych powi¹zañ ekonomicznych pomiêdzy prowincjami, wy1

O tym wybitnym cesarzu zob.: T. Kotula, Septymiusz Sewerus, cesarz z Lepcis Magna,
Wroc³aw etc. 1987.
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wodz¹ce siê z Judei nowe idee religijne musia³yby bez w¹tpienia rozprzestrzeniaæ siê znacznie d³u¿ej i mozolniej. Rozumieli to doskonale
niektórzy myœliciele chrzeœcijañscy, uznaj¹c w pañstwie rzymskim na
d³ugo przed przyjêciem przezeñ chrzeœcijañstwa znak Boskiej Opatrznoœci. Rzym jawi³ siê im jako „praeparatio evangelica” — przygotowanie ludzkoœci do przyjêcia prawdziwej wiary.
Cesarstwo Rzymskie, z³o¿one z tylu ludów i krajów, by³o zasadniczo tolerancyjne pod wzglêdem religijnym. Ró¿norakie, nawet niekiedy doœæ ekscentryczne kulty rozwija³y siê w cesarstwie na ogó³ bez
przeszkód obok oficjalnego kultu bogów rzymskich, obejmuj¹cego
tak¿e osobê cesarza jako g³owy i swoistego zwornika cesarstwa. Pañstwo rzymskie wkracza³o w zasadzie jedynie wtedy, gdy wyznawanie
okreœlonego kultu kolidowa³o z jego — pañstwa — interesem, wzglêdnie by³o tak postrzegane. Ró¿norodnoœæ wyznawanych na terenie cesarstwa kultów religijnych sz³a w parze z podobieñstwem pewnych zasadniczych ich rysów, które znakomita znawczyni dziejów antycznych
Ewa Wipszycka scharakteryzowa³a tak:
Znane nam kulty w czasach pocz¹tków ery chrzeœcijañskiej nale¿¹ [...]
do typu religii, który specjaliœci okreœlaj¹ mianem religii tradycyjnej.
Jej istot¹ by³ kult — a wiêc udzia³ w uroczystoœciach i ofiarach na czeœæ
bóstw, a tak¿e i powstrzymywanie siê od czynów bogom niemi³ych [...].
Religie te nie interweniowa³y w nadmiernym stopniu w to, co ludzie
czuli i myœleli o bogach, obrzêdy by³y skuteczne (lub nieskuteczne)
niezale¿nie od wewnêtrznej postawy cz³owieka [...]. Religie tradycyjne nie u³atwia³y powstania osobistej wiêzi miêdzy bóstwem a cz³owiekiem [...]. Poganie dalecy byli od chrzeœcijañskiego przekonania, i¿
Bóg obdarzy³ ludzi sw¹ mi³oœci¹ i mi³oœci od nich pragnie. Myœl, ¿e Bóg
móg³by z siebie z³o¿yæ ofiarê, aby zbawiæ ludzi, by³a na gruncie pogañskich wierzeñ absurdalna i dlatego oskar¿ano wyznawców Chrystusa o
pychê bez miary [...].

O wrogoœci i przeœladowaniach decydowa³y jednak nie te wzglêdy,
lecz co innego: „Istotn¹ cech¹ religii tradycyjnych by³ ich spo³eczny
charakter: kult stanowi³ jedynie czêœæ zbiorowego ¿ycia, jego aspekt,
i nie dawa³ siê oddzieliæ w osobn¹ sferê od innych aspektów [...].
Wszelkie czynnoœci ¿ycia zbiorowego mia³y swoje religijne oblicze,
przed ka¿dym wa¿niejszym jego aktem sk³adano ofiary i sprawdzano
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w drodze wró¿b, czy bogowie s¹ mu przychylni”2. Wy³amywanie siê
z czynnoœci kultowych, zw³aszcza ostentacyjne, musia³o byæ traktowane jak nieodpowiedzialne posuniêcie antyspo³eczne, mog¹ce sprowadziæ na lud gniew bogów.
Dwie zw³aszcza religie nie dawa³y siê zmieœciæ w podobne schematy: judaizm (mozaizm) — tradycyjna religia ¯ydów i chrzeœcijañstwo,
i by³y niejako z natury rzeczy „podejrzane”. Konsekwentny monoteizm ¿ydowski stanowi³ w œwietle czynników decyduj¹cych w pañstwie rzymskim jednak nie tak istotne zagro¿enie. Przede wszystkim
Rzymianie zdo³ali siê ju¿ oswoiæ z t¹ egzotyczn¹ i trudno dla nich zrozumia³¹ osobliwoœci¹ religijn¹ „narodu wybranego przez Jahwe”,
a poniewa¿ Palestyna, mimo kilkukrotnych krwawych antyrzymskich
powstañ, wydawa³a siê niewzruszenie pozostawaæ pod rzymskim panowaniem, dla „œwiêtego spokoju” Rzymianie byli sk³onni do pewnych ustêpstw od regu³y i na ogó³ starali siê nie raniæ uczuæ religijnych
¯ydów. Diaspora ¿ydowska, wystêpuj¹ca w ró¿nym natê¿eniu praktycznie we wszystkich prowincjach imperium, stanowi³a œwiat dla siebie, powi¹zany wewnêtrznie, ale pozostaj¹cy w zdecydowanej izolacji
od otoczenia. Przede wszystkim zaœ Rzymianom nie by³o tajne, ¿e religia ¿ydowska mia³a wybitnie „narodowy” charakter, by³a religi¹ „narodu wybranego” i choæ mogli j¹ przyjmowaæ tak¿e obcy, nie mia³a bynajmniej charakteru misyjnego, nie by³a religi¹ prozelitystyczn¹.
Inaczej chrzeœcijañstwo, dla którego, jak g³osi³ ju¿ „Aposto³ narodów” — œw. Pawe³, nieistotne s¹ jakiekolwiek granice etniczne, polityczne czy spo³eczne: Rzymianin, ¯yd czy barbarzyñca maj¹ takie same prawa do zbawienia, jak bogacz czy niewolnik. Zbawienie bowiem
duszy ludzkiej (a w perspektywie: ca³ej ludzkoœci), nie doczesna pomyœlnoœæ konkretnej lokalnej spo³ecznoœci, jest sensem i celem chrzeœcijañstwa. „Docete omnes gentes...” — „nauczajcie wszystkie narody” — to naczelne przes³anie chrzeœcijañstwa (inna rzecz, czy zawsze
i czy w najw³aœciwszy sposób realizowane!) ró¿ni³o tê religiê zarówno
od religii „tradycyjnych”, politeistycznych, jak równie¿ od judaizmu.
Co prawda, pocz¹tkowo Rzymianie nie bardzo odró¿niali chrzeœcijan
od ¯ydów, uwa¿aj¹c tych pierwszych niekiedy za jakiœ od³am czy sektê
2

E. Wipszycka, Wstêp do: Mêczennicy, red. E. Wipszycka, M. Starowieyski (Ojcowie ¿ywi,
9), Kraków 1991, s. 18–19; tej¿e, Pañstwo rzymskie a chrzeœcijañstwo do pocz¹tków IV w., w:
Staro¿ytny Rzym we wspó³czesnych badaniach, Kraków 1994, s. 149–189.
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judaizmu, ale z czasem zarówno sami ¯ydzi, jak i chrzeœcijanie nabierali poczucia odrêbnoœci i wzajemnej niechêci.
W ka¿dym razie chrzeœcijan, tak samo jak ¯ydów, obowi¹zywa³
Dekalog z pierwszym przykazaniem („Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych przede mn¹”) na czele, co rych³o rozszerzono tak¿e na bogów
„obok”, a nawet „pod” Jahwe. Chrzeœcijanie zatem byli na ogó³ gotowi modliæ siê za cesarza i imperium, ale odmawiali udzia³u w kulcie
publicznym osoby cesarskiej, czêsto tak¿e pe³nienia godnoœci pañstwowych i s³u¿by wojskowej. Je¿eli do tego dodamy uboczne niejako
i nieroz³¹cznie zwi¹zane z rozprzestrzenianiem siê chrzeœcijañstwa
zjawisko religijnego rozbijania rodzin rzymskich (gdy np. dziecko
przyjmowa³o now¹ wiarê, a rodzice pozostawali przy starej), na co
opinia publiczna by³a bardzo uczulona, a pamiêtamy, ¿e w samych
ewangeliach mo¿na bez trudu znaleŸæ opinie, ¿e wiêŸ wiary powinna
przewa¿aæ wszelkie inne, tak¿e rodzinne, piêtno antypañstwowoœci,
a nawet aspo³ecznoœci chrzeœcijan, mog³o dla niechrzeœcijañskiej
wiêkszoœci stanowiæ dostateczny powód do ich ekspulsji i proskrypcji.
Do tego dochodzi³a rzekoma b¹dŸ rzeczywista skrytoœæ czy tajnoœæ
obrzêdów chrzeœcijan, choæby by³a ona wymuszona niechêci¹ i przeœladowaniami pogañskiego otoczenia...
W takich warunkach trudno siê dziwiæ podejrzliwoœci administracji
rzymskiej i nierzadkiej niechêci szerszych warstw ludnoœci wobec
chrzeœcijan. Jak to zwykle bywa w dziejach, sytuacja chrzeœcijan pogarsza³a siê w chwilach zagro¿enia pañstwa lub jakichkolwiek powa¿niejszych k³opotów wewnêtrznych, nawet o charakterze klêsk naturalnych. Jak pisa³ pod koniec II w. pisarz chrzeœcijañski Tertulian:
„Jeœli Tyber zaleje mury miejskie, jeœli Nil nie wyleje na pola, je¿eli
niebo stanie i nie daje deszczu, je¿li ziemia siê trzêsie, jeœli g³ód, jeœli
zaraza, zaraz s³ychaæ okrzyki: «Chrzeœcijanin lwu»” (Apologetyk 40,
1). Niekiedy pospólstwo wymusza³o na w³adzy i jej lokalnych przedstawicielach posuniêcia wrogie chrzeœcijanom, kiedy indziej odwrotnie — niechêæ t³umów by³a przedmiotem politycznej manipulacji samej w³adzy. Tradycja rzymska odnotowa³a, ¿e ju¿ Neron w po³owie
I w. wykorzysta³ chrzeœcijan w charakterze „koz³ów ofiarnych” po po¿arze Rzymu3.
3

Motyw tak znakomicie wykorzystany przez Henryka Sienkiewicza w Quo vadis?
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Aczkolwiek nauka historyczna ju¿ dawno dosz³a do wniosku, ¿e nie
mo¿na mówiæ o jakimœ permanentnym ucisku i przeœladowaniu chrzeœcijan przez pañstwo rzymskie w okresie przed wydaniem edyktu tolerancyjnego z 313 r. (jak to zwyk³a by³a przedstawiaæ mniej krytyczna
tradycja chrzeœcijañska), to jednak z drugiej strony nie ma powodu do
idealizowania stosunków pomiêdzy chrzeœcijanami a pañstwem rzymskim w tym czasie. Do przeœladowañ, czêsto drastycznych i brutalnych, na ogó³ jednak doœæ krótkotrwa³ych, ma³o systematycznych,
a przede wszystkich ograniczonych w skali lokalnej, dochodzi³o niejednokrotnie. Z pewnoœci¹ tylko o niektórych z nich zachowa³y siê
wiadomoœci w Ÿród³ach. Jedno z takich przeœladowañ dotknê³o w Afryce Pó³nocnej, za panowania wspomnianego Septymiusza Sewera,
Perpetuê i jej towarzyszy niedoli.
Dzielny ten cesarz wyda³ w roku 195 edykt nakazuj¹cy bosk¹ czeœæ
rodzinie cesarskiej, a jego syn, Geta (który wkrótce potem zosta³ og³oszony wspó³cesarzem), przywi¹zywa³ du¿e znaczenie do publicznego
celebrowania przypadaj¹cego na 7 marca œwiêta upamiêtniaj¹cego jego „ubóstwienie”.
*
Tragedia Perpetui zas³uguje na baczn¹ uwagê z wielu powodów.
Po pierwsze, jest jednym z najdawniejszych wydarzeñ tego rodzaju —
mêczeñskiej œmierci chrzeœcijanina za wiarê, o których wiemy nieco
wiêcej. Po drugie — jako dowód na pocz¹tek procesu przenikania
chrzeœcijañstwa do wy¿szych sfer spo³eczeñstwa rzymskiego, a zarazem — na rewolucyjny charakter nowej religii i ideologii, prze³amuj¹cej klasowe bariery spo³eczeñstwa antycznego i ³¹cz¹cej w jednej
gminie przedstawicieli arystokracji i niewolników. Po trzecie — ze
wzglêdu na p³eæ g³ównej bohaterki dramatu — arystokratki Perpetui oraz jej wspó³towarzyszki niedoli — niewolnej Felicyty. Po czwarte, dlatego ¿e wiêksza i podstawowa czêœæ zabytku zwanego Mêczeñstwem Perpetui i Felicyty (Passio SS. Perpetuae et Felicitatis), zawieraj¹cego opis uwiêzienia i kaŸni wspomnianej grupy mêczenników
chrzeœcijañskich, opiera siê na zapiskach wiêziennych samej Perpetui.
Mamy zatem do czynienia z bardzo rzadkim przypadkiem autobiografii, subiektywnego spojrzenia na w³asn¹ osobê w chwili ostatecznej
i sytuacji ekstremalnej. Autobiografia by³a w staro¿ytnoœci i œrednio133

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

wieczu gatunkiem pisarskim rzadko wystêpuj¹cym4, tym cenniejszym
dla historyka pragn¹cego poznaæ nie tylko wydarzenia, lecz tak¿e
prze¿ycia i uczucia ludzi odleg³ej od nas epoki. W dodatku mamy
przed sob¹ utwór nie tylko dotycz¹cy nieprzeciêtnej niewiasty, lecz
tak¿e przez ni¹ sam¹ napisany, a niechby tylko podyktowany! Ju¿ to
samo uzasadnia³oby uwzglêdnienie Pasji Perpetui w niniejszej ksi¹¿ce i poœwiêcenie jej osobnego rozdzia³u. Przecie¿ jesteœmy u samych
pocz¹tków piœmiennictwa chrzeœcijañskiego, a jak zobaczymy, nie by³y one ³askawe dla twórczoœci literackiej kobiet!
Utwór jest niezbyt obszerny, lecz przejmuj¹cy w swej wymowie
i formie. Mêczeñstwo œw. Perpetui i Felicyty dotar³o do naszych czasów
w postaci uzupe³nionej przez nie wymienionego z imienia redaktora.
Niektórzy uczeni domyœlaj¹ siê, ¿e móg³ nim byæ wspomniany wybitny
pisarz chrzeœcijañski z Afryki Pó³nocnej, Tertulian. ¯y³ on w latach
mniej wiêcej 155–220, zas³yn¹³ jako ¿arliwy i bezkompromisowy bojownik o sprawê chrzeœcijañstwa, napisa³ m.in. traktaty Do mêczenników i O ucieczce podczas przeœladowañ. ¯arliwoœæ, po³¹czona z gwa³townoœci¹ charakteru, sprawi³a, ¿e trudno mu by³o zmieœciæ siê w g³ównym, oficjalnym, „ortodoksyjnym” nurcie Koœcio³a i pod koniec ¿ycia
znalaz³ siê z nim w rozbracie (co, nota bene, jest jednym z argumentów
za tez¹, ¿e w³aœnie on by³ „redaktorem” omawianego dzie³a).
Zredagowany przez Tertuliana czy kogoœ innego utwór, choæ jednolity treœciowo i ideowo, dzieli siê wyraŸnie na cztery czêœci. Dwa
pierwsze rozdzia³y zajmuje wstêp samego redaktora, wyjaœniaj¹cy
motywy jego pracy oraz prezentuj¹cy osoby dramatu:
Aresztowano m³odych katechumenów: dwoje niewolników — Rewokata i Felicytê, Saturninusa i Sekundulosa. Wœród nich by³a te¿ Wibia
Perpetua, wywodz¹ca siê ze znakomitego domu, starannie wychowana i wydana za m¹¿ stosownie do swego stanu. Mia³a ona ¿yj¹cych jeszcze rodziców, dwóch braci, z których jeden, tak jak i ona, by³ katechumenem, oraz niemowlê przy piersi. Lat mia³a oko³o 22. Odt¹d ona
sama bêdzie opowiada³a jak wygl¹da³o jej mêczeñstwo: spisa³a je
w³asnorêcznie tak jak je znosi³a.

4

Podstawowa monografia: G. Misch, Geschichte der Autobiographie, t. I–IV, Bern–Frankfurt 1949–1969.
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O mê¿u Perpetui niczego ju¿ siê nie dowiadujemy, nie wystêpuje
on w dramacie. Perpetua go nie wspomina. Rodzina, poza Perpetu¹
i jednym z jej braci, nie nale¿a³a jeszcze do chrzeœcijan, lecz — poza
ojcem — z nimi sympatyzowa³a.
Tak¿e w samym rozpoczynaj¹cym siê teraz opowiadaniu Perpetui
(rozdzia³y 3–10) mo¿na wyró¿niæ dwie warstwy: „zewnêtrzn¹”, w której Perpetua opowiada o wydarzeniach, oraz „wewnêtrzn¹”, w której
referuje swoje widzenia i w³asne refleksje.
Ojciec (nie znamy jego imienia) odgrywa znaczn¹ rolê w opowiadaniu Perpetui. Bardzo kocha sw¹ córkê i pragnie wszelkimi sposobami odwieœæ j¹ od poœwiêcenia tak m³odego ¿ycia za wiarê. Mêczennica, choæ odp³aca³a ojcu uczucie i bardzo by³o go jej ¿al, pozosta³a jednak niez³omna:
Wtedy to powiedzia³am: „Ojcze, czy widzisz na przyk³ad stoj¹ce tam
oto naczynie, dzbanuszek, czy coœ innego?” „Widzê” — odrzek³ ojciec. „A czy mo¿esz je nazwaæ inaczej ni¿ tym, czym jest ono rzeczywiœcie?” „Nie, nie mogê” — odpowiedzia³. „Tak samo i ja nie mogê nazwaæ siebie inaczej, jak tylko tym, kim jestem faktycznie — chrzeœcijank¹”.

Mamy tu do czynienia z przejawem, jak to okreœli³ jeden z uczonych, „gramatycznego platonizmu”, przekonania, ¿e nazwy poszczególnych bytów nie maj¹ przypadkowego, arbitralnego znaczenia, lecz
odzwierciedlaj¹ pierwotn¹, przez Boga lub bogów ustanowion¹ harmoniê œwiata. Wprawdzie przedmioty, podobnie jak ów „garnuszek”
(urceolus), mog¹ byæ ró¿nie nazywane w ró¿nych jêzykach, ale nie
zmienia to istoty rzeczy: ka¿dy z nich ma w³aœciw¹ dlañ nazwê, która
oddaje istotê rzeczy. Odchodzenie od prawdziwego miana to fa³sz.
Nie analizujemy tu póŸniejszych przejawów tradycji o mêczeñstwie
Perpetui, ale wypada wspomnieæ, ¿e w ich œwietle powy¿sza idea zosta³a jeszcze dobitniej wyeksponowana. Czytamy tam, ¿e Perpetua
oœwiadczy³a prokonsulowi: „Jestem chrzeœcijank¹ i postêpujê tak, jak
wskazuje moje imiê, abym ¿y³a wiecznie” (ut sim perpetua), podobnie
pociesza³a ojca: „Nie lêkaj siê, je¿eli nie bêdziesz sprzeciwia³ siê swej
córce, Perpetui, bêdziesz mia³ wieczn¹ córkê” (perpetuam filiam possidebis). W ¿adnym wypadku nie nale¿y w tym epizodzie dopatrywaæ siê
jedynie gry s³ów lub nadmiernego patosu.
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Na dŸwiêk tego s³owa ojciec mój zatrz¹s³ siê i rzuci³ siê na mnie, jakby
mi chcia³ oczy wydrzeæ. Ale pobi³ mnie tylko dotkliwie i odszed³ pokonany razem ze swymi diabelskimi argumentami. Po tym wydarzeniu
nie pokazywa³ siê u mnie przez kilka dni. Dziêkowa³am za to Panu, bo
dziêki nieobecnoœci ojca mog³am nabraæ nowych si³.

W tym czasie aresztowani znajdowali siê jeszcze nie w normalnym
wiêzieniu, lecz w czymœ w rodzaju strze¿onego aresztu domowego.
Dostêp do nich musia³ byæ jeszcze niezbyt trudny, skoro oprócz ojca
Perpetui móg³ dostaæ siê jakiœ kap³an, który udzieli³ katechumenom
chrztu, czyni¹cego z nich „pe³nych” chrzeœcijan. „Duch mnie natchn¹³, abym w czasie chrztu nie prosi³a o nic innego, tylko o dar wytrzyma³oœci cielesnej”.
Niebawem jednak zatrzymani zostali wtr¹ceni „do najg³êbszej czêœci wiêzienia”. Nie trudno sobie wyobraziæ, jakie wra¿enie wywar³o to
na wykwintnej m³odej kobiecie z dobrego domu!
Zrazu ogarnê³o mnie przera¿enie, poniewa¿ nigdy dot¹d nie doœwiadczy³am takich ciemnoœci. Co to by³ za okropny czas! Gor¹co panowa³o
nie do zniesienia wskutek wielkiej ci¿by uwiêzionych ludzi, ¿o³nierze
groŸbami wymuszali od nas pieni¹dze. Drêczy³ mnie ponadto niepokój o moje dziecko.

Dwaj „zacni diakoni”, Tercjusz i Pomponiusz,
którzy opiekowali siê nami, przekupiwszy stra¿ników, uzyskali dla nas
kilkugodzinny pobyt w lepszej czêœci wiêzienia, gdzie mogliœmy odnowiæ swoje si³y. Tak wiêc wszyscy opuœciliœmy lochy i ka¿dy z nas zaj¹³
siê swoimi sprawami. Ja karmi³am piersi¹ wyczerpane ju¿ g³odem
dziecko; pe³na troski o nie rozmawia³am z matk¹, dodawa³am otuchy
bratu i poleca³am synka ich opiece. Smuci³am siê widz¹c, jak cierpi¹
oni z mojego powodu. Te zgryzoty gnêbi³y mnie przez wiele dni.
Wreszcie uda³o mi siê uzyskaæ zezwolenie na to, by dziecko mog³o pozostawaæ ze mn¹ w wiêzieniu. I natychmiast te¿ odzyska³am si³y, uwolniona od niepokoju i troski o dziecko, a wiêzienie nagle sta³o siê dla
mnie pa³acem, tak ¿e tylko tu chcia³am przebywaæ, a nie gdzie indziej.

W Mêczeñstwie Perpetui du¿¹ rolê odgrywaj¹ widzenia, jakich doznawa³a w wiêzieniu. Ich znaczenie nie zawsze jest zupe³nie jasne.
Pierwszego z nich doœwiadczy³a Perpetua wtedy, gdy brat poprosi³ j¹
o wiadomoœæ, co ich czeka:
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„Pani Siostro, ty posiadasz ju¿ wielk¹ ³askê u Pana, ¿e mo¿esz poprosiæ Go, aby przez widzenie wyjawi³ ci, co nas czeka: mêczeñstwo czy
uwolnienie”. Poniewa¿ by³o mi ju¿ dane rozmawiaæ z Panem, od którego dozna³am tak wielu dobrodziejstw, z ufnoœci¹ obieca³am bratu
i powiedzia³am: „Jutro ci wyjawiê”.

W pierwszym z widzeñ Perpetua ujrza³a spi¿ow¹ drabinê siêgaj¹c¹
do nieba, tak w¹sk¹, ¿e tylko jedna osoba mog³a jednoczeœnie siê wspinaæ. Umieszczone po bokach „miecze, dzidy, haki, no¿e, oszczepy”
grozi³y œmia³kowi œmierci¹. Nie koniec na tym:
U stóp drabiny le¿a³ ogromny smok, który czyha³ na wspinaj¹cych siê
i odstrasza³ ich, aby po niej nie wstêpowali.
Jako pierwszy pocz¹³ siê wspinaæ Satur, który dobrowolnie wyda³ siê
za nas póŸniej — bo on to w³aœnie by³ naszym budowniczym [duchowym] — ale wtedy gdy nas ujêto, nie by³ obecny. A gdy dotar³ ju¿ do
szczytu drabiny, odwróci³ siê do mnie i zawo³a³: „Perpetuo, czekam na
ciebie. Uwa¿aj tylko, ¿eby ciê ten smok nie ugryz³”. „Nie zrobi mi
krzywdy — odpowiedzia³am mu — w imiê Jezusa Chrystusa”. I rzeczywiœcie. Smok, jakby siê mnie boj¹c, uniós³ tylko lekko ³eb spod drabiny. Ja przydepta³am mu ten ³eb i st¹pnê³am po nim, tak jakby to by³
pierwszy szczebel drabiny, i wspiê³am siê na górê.
Ujrza³am tam ogród rozci¹gaj¹cy siê na niezmierzonym obszarze, poœrodku którego siedzia³ wysoki siwy cz³owiek w pasterskim ubraniu
i doi³ owce. Wokó³ niego sta³y tysiêczne t³umy odziane na bia³o. Cz³owiek ten podniós³ g³owê, spojrza³ na mnie i powiedzia³: „Dobrze, ¿e
przysz³aœ, dziecko”. Przywo³a³ mnie do siebie i da³ mi kês sera z tego,
co udoi³. Przyjê³am go w z³o¿one rêce i spo¿y³am. Wszyscy zaœ, którzy
tam stali, powiedzieli: „Amen”. Na dŸwiêk tego s³owa ocknê³am siê
i poczu³am, ¿e mam jeszcze w ustach coœ s³odkiego. Natychmiast opowiedzia³am o tym bratu i zrozumieliœmy, ¿e mêczeñstwo jest ju¿ bliskie i porzuciliœmy wszelk¹ nadziejê na ¿ycie ziemskie.

Trudno w¹tpiæ w autentycznoœæ widzeñ Perpetui. Istnia³o przekonanie, ¿e oczekuj¹cy na œmieræ mêczennicy znajduj¹ siê w stanie
szczególnie sprzyjaj¹cym kontaktowi ze sfer¹ bosk¹; co bardziej wra¿liwe osobowoœci, je¿eli w takiej sytuacji siê znalaz³y, z du¿ym prawdopodobieñstwem takich zatem widzeñ doœwiadcza³y. Na ogó³ próbuje
siê widzenia Perpetui interpretowaæ na gruncie czysto chrzeœcijañskim. Istotnie, nie trudno wykazaæ, ¿e zarówno w przytoczonym pier137
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wszym przypadku, jak równie¿ w nastêpnych, szereg motywów ma
bli¿sze lub dalsze odpowiedniki (wzorce?) w Piœmie Œwiêtym. Do nich
mo¿na zapewne drabinê ³¹cz¹c¹ ziemiê i niebo (drabina Jakuba
z Ksiêgi Rodzaju 28), smok strzeg¹cy dojœcia do niej jest nawi¹zaniem
do wê¿a (Rdz. 3, 15), którego g³owa ma zostaæ zmia¿dzona przez niewiastê; pokarm ofiarowany Perpetui, przyjêty przez ni¹ w z³o¿one d³onie i spo¿yty, przywodzi nieuchronnie na myœl Eucharystiê, jego pas¹cy i doj¹cy owce szafarz to jakby Dobry Pasterz, czyli Chrystus. Ale
przeciwko tak jednoznacznie chrzeœcijañskiej interpretacji mo¿na wysun¹æ powa¿ne zastrze¿enia. Pierwsze z nich jest ogólnej natury.
22–letnia Perpetua by³a dot¹d katechumenk¹, a zatem wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa stosunkowo niedawno zapozna³a siê z nauk¹ chrzeœcijañsk¹ i uwierzy³a w ni¹. By³a natomiast dobrze urodzon¹
i starannie wykszta³con¹ Rzymiank¹, to znaczy otrzyma³a formacjê
duchow¹ opart¹ na tradycyjnych wartoœciach i lekturze klasyków,
zw³aszcza zapewne Wergiliusza. Dziwne by by³o, gdyby ta przedchrzeœcijañska warstwa ideowa nie odbi³a siê w jej widzeniach. Istotnie, jak
wykaza³ m.in. Peter Dronke, stanowi¹ one specyficzn¹ mieszaninê
elementów chrzeœcijañskich i klasycznych. Drabina Jakuba? Bardziej
pozornie, ni¿ by siê mog³o wydawaæ na pierwszy rzut oka. To nie Jakub przecie¿ wspina³ siê po niej, lecz anio³y zesz³y do niego. Jahwe
z góry obiecuje Jakubowi pomyœlnoœæ ziemsk¹. Nic z tego u Perpetui!
Natomiast sam motyw mozolnego, zagro¿onego wielorako, wspinania siê w górê jest motywem doœæ powszechnym, dobrze znanym ju¿
w staro¿ytnoœci. Drabina, podobnie jak most, jest ulubion¹ figur¹
symbolizuj¹c¹ przejœcie w zaœwiaty. Perpetua przydeptuje ³eb smoka,
ale motyw deptania g³owy zwyciê¿onych wrogów wystêpuje czêsto tak¿e w opisach tryumfów wodzów staro¿ytnych. Dobry Pasterz wczesnych chrzeœcijan niewiele przypomina pasterza z wizji Perpetui. W¹tpliwa jest tak¿e eucharystyczna interpretacja sceny z pokarmem. „To
co otrzymuje Perpetua to nie chrzeœcijañski sakrament, ani ¿aden dar
rajski — nektar, ambrozja, mleko czy miód — lecz ¿ywnoœæ, która
w wielu miejscach i czasach symbolizowa³a embrion i proces rodzenia siê [...]. Otrzymany kawa³ek sera to jej [Perpetui] przeznaczenie,
narodziny dla nieba, wraz z koniecznym warunkiem — œmierci fizycznej” (P. Dronke).
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„Po kilku dniach rozesz³a siê pog³oska, ¿e bêdziemy przes³uchiwani”. „Sterany zgryzot¹” ojciec powtórnie spróbowa³ j¹ odwieœæ od postanowienia:
„Córko, miej litoœæ dla mojej siwizny; ulituj siê nad ojcem, je¿eli jestem godzien, byœ mnie ojcem nazywa³a. Bo jeœli moje rêce ciebie wypiastowa³y i doprowadzi³y do kwiatu wieku w jakim siê znajdujesz, jeœli ukocha³em ciebie bardziej niŸli braci twoich, to nie skazuj mnie na
hañbê wœród ludzi. Pomyœl o swoich braciach, pomyœl o swojej matce
i ciotce, pomyœl o swoim dziecku, które nie bêdzie mog³o ¿yæ po twojej
œmierci. Porzuæ swoje postanowienie, abyœ nas wszystkich nie zgubi³a.
Bo je¿eli cokolwiek siê tobie przydarzy, to nikt z nas nie oœmieli siê nawet swobodnie rozmawiaæ”.
W ten sposób mówi³ — z mi³oœci do mnie — jak ojciec. Ca³owa³ te¿
moje rêce, rzuca³ mi siê do nóg i poœród ³ez nie nazywa³ mnie ju¿ swoj¹
córk¹, lecz pani¹. Mnie tak¿e by³o ogromnie go ¿al, bo tylko on jeden
z ca³ej rodziny nie móg³ siê cieszyæ z mojego mêczeñstwa. Pociesza³am
go mówi¹c: „W s¹dzie stanie siê to, co Bóg da, bo wiedz, ¿e my nie nale¿ymy do siebie, ale do Boga”. Ojciec odszed³ jednak zasmucony.

Przez ojca, oprócz bólu nad losem ukochanej córki, przemawia tak¿e obawa o ca³¹ rodzinê. Je¿eli bowiem — rozumowa³ niebezzasadnie
— córka zostanie skazana, ca³a rodzina bêdzie podejrzana przez w³adze i nara¿ona na dalsze dochodzenia, a mo¿e i przeœladowania.
Nie by³a to zreszt¹ ostatnia próba zrozpaczonego ojca. Kiedyœ,
w trakcie dnia, poprowadzono podejrzanych na przes³uchanie na rynek, gdzie nast¹pi³o wielkie zbiegowisko.
Weszliœmy na podwy¿szenie. Wszyscy inni przes³uchiwani z³o¿yli wyznanie. Przysz³a kolej na mnie. Wtedy pojawi³ siê mój ojciec, nios¹c na
rêku mego synka. Œci¹gn¹³ mnie ze stopni trybuny i powiedzia³: „Z³ó¿
ofiarê bogom! Zlituj siê nad swoim dzieckiem!”
A prokurator Hilarian, który wówczas pe³ni³ w³adzê s¹downicz¹
po zmar³ym prokonsulu Minucjuszu Tyminianie, powiedzia³: „Miej
wzgl¹d na siw¹ g³owê ojca, miej wzgl¹d na maleñkiego synka i z³ó¿
ofiarê na pomyœlnoœæ cesarzy”. Lecz ja odpowiedzia³am: „Nie z³o¿ê”.
Hilarian spyta³: „Jesteœ chrzeœcijank¹?” Odrzek³am: „Jestem chrzeœcijank¹”. A kiedy stoj¹cy w pobli¿u ojciec stara³ siê mnie odwieœæ, Hilarian kaza³ go wyrzuciæ i wymierzyæ mu ch³ostê. Cierpia³am z powodu
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tego, co wydarzy³o siê ojcu, jak bym to ja sama otrzyma³a te razy; tak
bardzo wspó³czu³am jego nieszczêœliwej staroœci.
Hilarian wyda³ na nas wyrok, skazuj¹cy wszystkich na œmieræ od zwierz¹t. Radoœni wróciliœmy do wiêzienia. Natychmiast te¿ pos³a³am diakona Pomponiusza z proœb¹ do ojca, a¿eby zwróci³ mi dziecko, poniewa¿ przyzwyczai³o siê ju¿ ono do karmienia moj¹ piersi¹ i do pobytu ze
mn¹ w wiêzieniu. Ale ojciec nie chcia³ go daæ. Bóg zaœ w swej ³askawoœci sprawi³, ¿e ani dziecko nie potrzebowa³o ju¿ wiêcej mojej piersi, ani
one nie p³onê³y gor¹czk¹, tak ¿e nie drêczy³a mnie ani troska o dziecko, ani ból piersi.

Nastêpuje druga wizja Perpetui. Dotyczy³a ona jej dawno zmar³ego
braciszka Dinokratesa, który zmar³ na coœ, co wygl¹da na raka twarzy.
W kilka dni póŸniej, gdy wszyscy siê modliliœmy, nagle, w œrodku modlitwy, mimowolnie wymówi³am imiê Dinokratesa. Zdumia³am siê, bowiem nigdy dot¹d o nim nawet nie pomyœla³am. Przypomnia³am sobie
teraz jego smutn¹ dolê i ogarn¹³ mnie ból. Natychmiast te¿ zrozumia³am, ¿e przypad³ mi przywilej i obowi¹zek modlenia siê za niego. Tak
wiêc poczê³am siê ¿arliwie modliæ w jego intencji i wzdychaæ do Pana.
Tej¿e samej nocy mia³am takie widzenie:
Ujrza³am Dinokratesa, jak wychodzi³ z jakiegoœ ciemnego miejsca,
gdzie znajdowa³o siê te¿ mnóstwo innych ludzi. By³ bardzo rozpalony
i spragniony, blady i zaniedbany. Na twarzy jego widnia³a rana, któr¹
mia³ w momencie œmierci.
Dinokrates by³ moim rodzonym bratem. Zmar³ w wieku siedmiu lat,
bardzo cierpi¹c z powodu raka twarzy, tak ¿e jego smieræ budzi³a grozê u wszystkich ludzi.
Za niego zatem siê modli³am. Dzieli³a nas jednak ogromna otch³añ
i ani ja do niego, ani on do mnie nie mogliœmy siê przedostaæ. W miejscu, gdzie znajdowa³ siê Dinokrates, by³ basen pe³en wody, jego brzegi
by³y jednak wy¿sze ni¿ wzrost ch³opca. Dinokrates wspina³ siê na palce, jakby chcia³ siê napiæ. ¯al mi by³o brata, bo choæ zbiornik by³ wype³niony wod¹, on jednak, z powodu wysokiego brzegu, nie móg³ ugasiæ pragnienia.
Wtedy oprzytomnia³am i uœwiadomi³am sobie, ¿e brat mój cierpi. By³am jednak przeœwiadczona o tym, ¿e mogê mu ul¿yæ w jego ciepieniach. Modli³am siê zatem za niego przez wszystkie dni, dopóki nie

140

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

przeniesiono nas do wiêzienia wojskowego. Mieliœmy bowiem zostaæ
wydani dzikim zwierzêtom w czasie igrzysk wojskowych z okazji urodzin Cezara Gety. Tak wiêc dniem i noc¹ modli³am siê wœród ³ez i jêku
za niego, aby modlitwa moja zosta³a wys³uchana.

Druga wizja dotycz¹ca Dinokratesa nast¹pi³a „w dniu, kiedy byliœmy rozci¹gniêci w dybach”:
Widzê to samo miejsce, które widzia³am poprzednio, ale Dinokrates
by³ ju¿ czysty, dobrze odziany i odœwie¿ony. Gdzie by³a rana, widzê bliznê. Zaœ brzegi zbiornika, które widzia³am wczeœniej, obni¿y³y siê
i siêga³y ch³opcu ledwie do pêpka, a on bez przerwy czerpa³ z niego
wodê. Na brzegu sta³a z³ota czara pe³na wody. Dinokrates podszed³ do
niej i pocz¹³ piæ, zaœ wody z niej wcale nie ubywa³o. Kiedy ju¿ ca³kowicie ugasi³ pragnienie, odszed³ od wody i jak dziecko zacz¹³ siê bawiæ
radoœnie.
Wtedy ocknê³am siê i zrozumia³am, ¿e zosta³ on ju¿ uwolniony od kary.

Wizja ta stanowi, jak wykaza³ Jacques Le Goff, jedn¹ z najwczeœniejszych w piœmiennictwie chrzeœcijañskim manifestacjê, co prawda
dalek¹ od teologicznej poprawnoœci, przekonania o istnieniu czyœæca
— miejsca czasowego przebywania dusz ludzi „niezupe³nie dobrych”
i „niezupe³nie z³ych”. Zadziwiaj¹ce jest wszak¿e to, ¿e modlitwy Perpetui za ma³oletniego brata okaza³y siê najwidoczniej skuteczne, mimo ¿e Dinokrates nie by³ wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa
ochrzczony (inaczej s¹dzi³ jednak œw. Augustyn [w traktacie De natura
animae, I, 10 (12)], który, stoj¹c niewzruszenie na gruncie ortodoksyjnej teologii, musia³ utrzymywaæ, ¿e Dinokrates by³ ochrzczony, gdy¿
w innym przypadku nie móg³by zostaæ zbawiony). Jak wiadomo, Koœció³ konsekwentnie odrzuca³ wszelkie pogl¹dy o mo¿liwoœci zbawienia nieochrzczonych i dopiero bardzo niedawno (II sobór watykañski)
dopuœci³ mo¿liwoœæ zbawienia poza Koœcio³em, a na naszych dos³ownie oczach przystêpuje do rewizji nauki o niemo¿noœci zbawienia nieochrzczonych dzieci.
Po kilku dniach prze³o¿ony stra¿y wiêziennej, Pudens
zacz¹³ nam okazywaæ wielkie powa¿anie zrozumiawszy, ¿e jest w nas
wielka moc. Dopuszcza³ tedy do nas wielu, tak ¿e mogliœmy siê wzajemnie podnosiæ na duchu.
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Gdy dzieñ igrzysk by³ ju¿ bliski, znowu przyszed³ do mnie mój ojciec.
Nieprzytomny z bólu zacz¹³ wyrywaæ sobie w³osy z brody, rzuca³ siê na
ziemiê, upada³ na twarz, przeklina³ sw¹ staroœæ i mówi³ takie s³owa,
które wzruszy³yby wszelkie stworzenie. Ja te¿ odczuwa³am wspó³czucie dla jego nieszczêœliwej staroœci.

Wiêzi ³¹cz¹ce Perpetuê ze œwiatem zosta³y ju¿ zerwane. Dziecko,
jak siê okazuje, nie potrzebowa³o ju¿ matczynego pokarmu, s³owa wypowiedziane do ojca zabrzmia³y wrêcz sucho, jakby by³y wyprane
z wczeœniejszego uczucia.
W przeddzieñ œmierci na arenie nast¹pi³a kolejna wizja:
Oto pod drzwi naszego wiêzienia przyszed³ diakon Pomponiusz
i gwa³townie siê dobija³. Wysz³am do niego i otworzy³am mu. Odziany
by³ on w bia³¹ szatê, bez paska, i obuty w ozdobne trzewiki. Powiedzia³
do mnie: „Perpetuo, chodŸ, czekamy na ciebie”. Chwyci³ mnie za rêkê
i zaczêliœmy iœc przez dzikie i poszarpane okolice. Dysz¹c doszliœmy do
amfiteatru. Pomponiusz wprowadzi³ mnie na œrodek areny i powiedzia³: „Nie bój siê! Ja jestem tutaj przy tobie i bêdê ciebie wspomaga³”.
I odszed³. Spostrzeg³am ogromny i zdumiony t³um. A poniewa¿ wiedzia³am, ¿e jestem skazana na po¿arcie dzikim zwierzêtom, dziwi³am
siê, ¿e ich nie wpuszczano na mnie. Do walki ze mn¹ wyszed³ natomiast pewien Egipcjanin, o odra¿aj¹cym wygl¹dzie, w otoczeniu swoich pomocników. Ale i do mnie podeszli wnet piêkni m³odzieñcy —
moi pomocnicy i sprzymierzeñcy. Zdjêto ze mnie odzienie i sta³am siê
mê¿czyzn¹. Moi opiekunowie poczêli nacieraæ mnie oliw¹, jak to
zwykli czyniæ zapaœnicy przed walk¹, gdy tymczasem Egipcjanin, mój
przeciwnik, tarza³ siê w kurzu. Nastêpnie pojawi³ siê jakiœ ogromny
mê¿czyzna, który swym wzrostem siêga³ ponad amfiteatr. Odziany by³
w luŸn¹ purpurow¹ szatê z dwoma pasami biegn¹cymi przez œrodek
piersi. Na nogach mia³ ozdobne sanda³y, wykonane ze srebra i z³ota.
W rêku niós³ laskê, jakby by³ trenerem, oraz zielon¹ ga³¹Ÿ, na której
by³y z³ote jab³ka. Poprosi³ o ciszê i powiedzia³: „Je¿eli ten oto Egipcjanin pokona tê kobietê, zabije j¹ mieczem; je¿eli zaœ ona go zwyciê¿y,
otrzyma tê ga³¹Ÿ”.
I odszed³. My natomiast podeszliœmy do siebie i rozpoczêliœmy walkê
na piêœci. Mój przeciwnik usi³owa³ pochwyciæ mnie za nogi, ja natomiast bi³am go butami po twarzy. Nagle unios³am siê w powietrzu i zaczê³am tak go ok³adaæ, jakbym nie st¹pa³a po ziemi. A kiedy spostrzeg³am nadarzaj¹c¹ siê okazjê, z³¹czy³am rêce sp³ót³szy ze sob¹ palce
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i chwyci³am go za g³owê. Wtedy on upad³ na twarz, zaœ ja podepta³am
mu g³owê. Lud zacz¹³ wznosiæ okrzyki, a moi pomocnicy poczêli œpiewaæ psalmy. Podesz³am wtedy do trenera i otrzyma³am ga³¹Ÿ. On uca³owa³ mnie i powiedzia³: „Córko, pokój z tob¹”. Ruszy³am wiêc tryumfalnie ku Bramie ¯ycia5. I w tym momencie ocknê³am siê. Uœwiadomi³am te¿ sobie, ¿e bêdê walczy³a nie z dzikimi zwierzêtami, ale z szatanem, wiedzia³am jednak, ¿e odniosê zwyciêstwo.
Tyle o moich prze¿yciach do dnia poprzedzaj¹cego igrzyska. Przebieg
zaœ samej walki, o ile ktoœ by zechcia³, niech opisze.

Opis walki z Egipcjaninem jest ¿ywy, niby–realistyczny, a przecie¿
jednoczeœnie fantastyczny, ¿eby nie rzec: groteskowy.
Dalszy ci¹g Pasji Perpetui i Felicyty (c. 11–21), z oczywistych wzglêdów nie przez Perpetuê napisany, omówiê bardziej pobie¿nie. Najpierw czytamy relacjê Satura z widzenia, jakiego i on oœwiadczy³.
Anio³owie ponieœli skazanych w przestworza, a¿ do pozaziemskiej
œwiat³oœci, nastêpnie dalej — do jakiegoœ cudownego ogrodu, na przestrzeñ, gdzie spotkali kilku znajomych sobie mêczenników, którzy
wczeœniej zostali zamêczeni b¹dŸ umarli w wiêzieniu. Na wezwanie
anio³ów zbli¿yli siê wreszcie do miejsca o œcianach jakby ze œwiat³a.
Chóry œpiewa³y bez przerwy „Œwiêty, œwiêty, œwiêty”. Wewn¹trz znajdowa³ siê siwow³osy starzec o m³odzieñczym obliczu, otoczony przez
innych starców. Po powitaniu i przekazaniu poca³unku pokoju us³yszeli: „IdŸcie i weselcie siê”. „Powiedzia³em wówczas do Perpetui:
«Oto osi¹gnê³aœ to, czego pragnê³aœ». A ona mi odrzek³a: «Bogu niech
bêd¹ dziêki za to, ¿e ju¿ w swoim ciele by³am szczêœliwa, zaœ teraz sta³am siê jeszcze szczêœliwsza»”.
Dalsz¹ czêœæ wizji Satura, polegaj¹c¹ na spotkaniu i rozmowie z biskupem Optatem i kap³anem Aspazjuszem, pominê, zaznaczê jedynie
ten interesuj¹cy szczegó³, ¿e Perpetua rozmawia³a z Optatem i Aspazjuszem po grecku.
Nastêpnie „Redaktor” stwierdza, ¿e by³y to „najwa¿niejsze” wizje
Satura i Perpetui, „opisane przez nich samych”, informuje te¿, ¿e Sekundulus zmar³ jeszcze w wiêzieniu (po¿arcie przez dzikie zwierzêta
zosta³o mu zatem oszczêdzone), a nastêpnie opisuje los Felicyty:

5

Brama Sanawiwaryjska, dla zwyciêskich lub u³askawionych gladiatorów.
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Otó¿ aresztowano j¹, gdy ju¿ spodziewa³a siê dziecka i by³a w ósmym
miesi¹cu ci¹¿y (aresztowano j¹ bowiem brzemienn¹). Dzieñ, w którym mia³o siê odbyæ widowisko, by³ ju¿ bliski i Felicyta prze¿ywa³a
wielk¹ obawê, ¿e jej mêczeñstwo mo¿e zostaæ odroczone w³aœnie z powodu brzemiennoœci; prawo bowiem zabrania³o wykonywania egzekucji na kobietach ciê¿arnych. Obawia³a siê te¿, ¿e mo¿e przelaæ sw¹
nieskalan¹ i niewinn¹ krew póŸniej, razem z jakimiœ pospolitymi zbrodniarzami. Jej wspó³towarzysze w mêczeñstwie tak¿e byli bardzo tym
zasmuceni; obawiali siê, ¿e ona, taka dobra przyjació³ka i towarzyszka,
mo¿e pozostaæ w tyle, sama jedna wêdruj¹ca drog¹ ku tej samej nadziei. Na dwa dni przed igrzyskami wszyscy jednomyœlnie po³¹czyli siê
we wspólnej b³agalnej modlitwie do Pana. Natychmiast po jej ukoñczeniu Felicyta zaczê³a odczuwaæ bóle porodowe. A poniewa¿ by³ to
poród przedwczesny, w ósmym miesi¹cu, a wiêc z natury rzeczy by³
bardzo ciê¿ki, jeden ze stra¿ników powiedzia³: „Je¿eli teraz tak cierpisz, to co zrobisz, kiedy bêdziesz rzucona zwierzêtom, które zlekcewa¿y³aœ, kiedy odmówi³aœ ofiary?” Ona odrzek³a: „Teraz ja cierpiê to,
co cierpiê; tam zaœ bêdzie we mnie cierpia³ ktoœ inny za mnie, poniewa¿ i ja bêdê cierpia³a za niego”. I urodzi³a dziewczynkê, któr¹ jedna
z sióstr wychowa³a jak w³asn¹ córkê.

Trybun, ulegaj¹c jakimœ donosom („¿e skazañcy przez jakieœ magiczne zaklêcia mog¹ wydostaæ siê z wiêzienia”, a mo¿e obawiajac siê
jakichœ prób ich oswobodzenia?), zamierza³ zaostrzyæ rygory wiêzienne. Niez³amana i przywyk³a dot¹d do szacunku Perpetua przywo³a³a
go do porz¹dku, u¿ywaj¹c zrêcznej argumentacji:
„Dlaczego nie pozwalasz korzystaæ z wytchnienia nam, najznamienitszym, bo cesarskim wiêŸniom, którzy mamy walczyæ w dniu jego urodzin? Czy¿ nie tobie przypisze siê zas³ugê, gdy pojawimy siê na arenie
w dobrej kondycji?” Oficer zrazu zatrz¹s³ siê i zaczerwieni³. Nastêpnie
poleci³ traktowaæ ich bardziej po ludzku; zezwoli³ te¿ jej braciom i innym osobom na odwiedziny i spo¿ywanie posi³ków.

W przeddzieñ mêczeñstwa skazani wspólnie spo¿yli ucztê mi³oœci
(agapê), okazuj¹c obecnym przy tym niez³omny hart ducha i radoœæ
z nadziei rych³ego uzyskania palmy mêczeñstwa, czym nie tylko wprawili ich w os³upienie, ale nawet „wielu z nich siê nawróci³o”.
Radoœnie te¿ nastêpnego dnia szli na miejsce kaŸni.
Perpetua kroczy³a dostojnie z twarz¹ rozjaœnion¹, jak matrona Chrystusowa, jak wybranka Boga; blaskiem oczu zmuszaj¹ca wszystkich do
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opuszczenia wzroku. Wraz z ni¹ sz³a Felicyta, uradowana, ¿e dziêki
szczêœliwemu porodowi podejmuje walkê z dzikimi zwierzêtami; od
krwi do krwi, od po³o¿nicy do gladiatora, zostanie obmyta po porodzie
przez drugi chrzest.

„Szlachetna Perpetua, niez³omna do samego koñca” skutecznie
przeciwstawi³a siê rozkazowi, by wchodz¹cy na arenê mê¿czyŸni zostali — na ur¹gowisko — przebrani w stroje kap³anów Saturna, a kobiety — kap³anek Cerery:
„Przyszliœmy tutaj dobrowolnie nie po to, ¿eby teraz nasza wolnoœæ
mia³a byæ pogwa³cona. Nie po to poœwiêciliœmy nasze ¿ycie, a¿eby teraz robiæ to, do czego nas zmuszacie. Taki przecie¿ zawarliœmy z wami
uk³ad”. I trybun ust¹pi³.

Najpierw œmieræ ponieœli mê¿czyŸni, Rewokat, Saturnin i Satur,
przed œmierci¹ zuchwale gro¿¹c t³umowi widzów, a do Hilariana wo³aj¹c: „Ty nas, ale Bóg ciebie!” (Tu nos, te autem deus!), nastêpnie przysz³a kolej na kobiety. Zamierzono je wystawiæ na pastwê jakiejœ „wyj¹tkowo wœciek³ej krowy”,
a¿eby p³eæ zwierzêcia zgadza³a siê z p³ci¹ maltretowanych niewiast.
Tak wiêc rozebrano je i wyprowadzono omotane w sieci. T³um zadr¿a³
na widok dwu m³odych kobiet: jednej wyj¹tkowo delikatnej, drugiej
niedawno po porodzie, z piersiami ociekaj¹cymi mlekiem. Odwo³ano
je wiêc i przyodziano w luŸne tuniki.
Krowa runê³a najpierw na Perpetuê i powali³a j¹ na plecy. Ona jednak
natychmiast usiad³a i zobaczywszy rozdart¹ tunikê, ods³aniaj¹c¹ jej
bok, poczê³a j¹ obci¹gaæ, bacz¹c bardziej na skromnoœæ, ni¿ na ból.
Nastêpnie odszuka³a spinkê i upiê³a rozsypane w³osy; nie wypada³o
bowiem, aby mêczenniczka cierpia³a z rozpuszczonymi w³osami; wygl¹da³oby, ¿e rozpacza w chwili tryumfu. Podnios³a siê i ujrza³a na ziemi stratowan¹ Felicytê; podbieg³a do niej, poda³a jej rêkê i podnios³a
j¹. I tak, stoj¹c obok siebie, przezwyciê¿y³y zatwardzia³oœæ widzów.

Chwilowo odprowadzono je na bok, gdzie katechumen Rustyk,
powiernik Perpetui, roztoczy³ nad ni¹ opiekê.
Ona przebudzi³a siê jakby ze snu (tak bowiem by³a pogr¹¿ona w ekstazie i w Duchu) i zaczê³a rozgl¹daæ siê dooko³a. Ku zdumieniu wszystkich rzek³a: „Kiedy¿ to wreszcie wydadz¹ nas na pastwê tej jakiejœ tam
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krowy?” S³ysz¹c, ¿e to ju¿ mia³o miejsce, nie mog³a uwierzyæ, dopóki
nie obejrza³a odniesionych obra¿eñ na swym ciele oraz œladów zniszczenia na odzieniu. Nastêpnie, przywo³awszy do siebie brata i wspomnianego Rustyka, umacnia³a ich w wierze. Tymczasem trwa³y jeszcze zmagania najbardziej wytrwa³ego Satura, którego jakoœ najdziksze bestie d³ugo nie mog³y uœmierciæ. Wreszcie zdecydowano, ¿e i on
i Perpetua maj¹ zgin¹æ od miecza. Satur [...] odda³ pierwszy ducha
i oczekiwa³ na Perpetuê. Mia³a jednak Perpetua jeszcze zakosztowaæ
bólu. Ugodzona mieczem w koœæ jêknê³a i dr¿¹c¹ rêkê niewprawnego jeszcze gladiatora sama podprowadzi³a sobie do gard³a. Ta wielka
kobieta, której ba³y siê moce nieczyste, zapewne nie mog³aby zgin¹æ,
gdyby sama tego nie pragnê³a.

Nie bêdziemy próbowaæ dalszej wêdrówki po ciekawych, ale bardzo subiektywnych i dlatego dyskusyjnych szlakach dociekañ nad
symbolicznym znaczeniem kolejnych wizji Perpetui. Niech przytoczone wy¿ej, w zwi¹zku z pierwsz¹ z tych wizji, wystarcz¹. Mo¿na, oczywiœcie, mêkê pragnienia ma³ego Dinokratesa porównywaæ z mêk¹ mitycznego Tantala, bardziej interesuj¹ce bêdzie jednak (by³a ju¿ zreszt¹ o tym mowa) przekonanie Perpetui, i¿ jest w stanie modlitwami
wybawiæ duszê (nieochrzczonego przecie¿!) Dinokratesa. Mo¿na pojawienie siê odra¿aj¹cej postaci Egipcjanina, pokonanego wbrew
wszelkim oczekiwaniom przez Perpetuê, która jak gdyby na ten czas
przeistoczy³a siê w mê¿czyznê, wi¹zaæ z od¿yciem w Afryce Pó³nocnej,
wraz z Metamorfozami Apulejusza6, w³aœnie w czasach zbli¿onych do
¿ycia Perpetui, rzetelnej czy pozornej wiedzy o tajemnych, „diabelskich” praktykach kap³anów egipskich. Mo¿na szukaæ (i znajdowaæ)
antyczne analogie do szczegó³ów stroju postaci arbitra w zmaganiach
Perpetui z Egipcjaninem. Nie zgodzi³bym siê z P. Dronkem w interpretacji opisanej przez redaktora sceny, gdy po ataku wœciek³ej krowy
Perpetua przede wszystkim zatroszczy³a siê o rozdart¹ tunikê i rozsypane w³osy. Zdaniem tego znakomitego angielskiego uczonego jest to
najpewniej fikcyjny dodatek redaktora Pasji, jako ¿e (zdaniem Dronkego) „nie konweniuje z wizj¹ kobiety wystêpuj¹cej na arenie nago
i nacieranej przez sekundanta na oczach ca³ej widowni: ktoœ, kto nie
waha³ siê opisaæ tego wydarzenia, nie by³by sk³onny iœæ na œmieræ w au6

Zob.: Apulejusz, Metamorfozy albo Z³oty Osio³, przek³. E. Jêdrkiewicz, Warszawa 1998
(I wyd. 1958).
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rze takiej pruderyjnoœci”. Kiedy tu nie o pruderiê chodzi, lecz o coœ zupe³nie innego: Perpetua w samym œrodku ostatecznych zmagañ w pogañskim amfiteatrze zachowuje siê jak wielka dama — arystokratyczna Rzymianka, pragn¹ca do nowego ¿ycia przejœæ godna tego, tak¿e
zewnêtrznym wygl¹dem, a mo¿e równie¿ nie daæ niepotrzebnej satysfakcji pogañskiej widowni?
Parê uwag o jêzyku Pasji. Jest on przede wszystkim niejednolity:
bardziej wyszukany, o cechach retorycznych, w partiach „zewnêtrznych”, pióra redaktora, bodaj najprostszy w czêœci pochodz¹cej od Satura, nieco bardziej staranny, choæ przecie¿ prosty, pozbawiony wszelkiej afektacji i moralizatorstwa, w rozdzia³ach 3–10, czyli stanowi¹cej
rdzeñ utworu relacji samej Perpetui. Uczeni do dziœ nie mog¹ uzgodniæ stanowiska w kwestii, czy utwór pierwotnie by³ napisany po grecku,
czy po ³acinie; jak wiadomo, zachowa³ siê w obu tych wersjach jêzykowych i za pierwszeñstwem jednej i drugiej wersji mo¿na przytoczyæ
ró¿ne argumenty. Perpetua na co dzieñ mówi³a zapewne po ³acinie,
ale znajomoœæ greki w jej krêgach na prze³omie II i III w. by³a doœæ powszechna. W ³aciñskim tekœcie znalaz³ siê ca³y szereg grecyzmów
(np. agon, „walka”; fiala, „czara do picia”; horoma, „widzenie”, a nawet tegnon [téknon], „dziecko” — wyraz, jak stwierdza najlepszy znawca greki w póŸnej staro¿ytnoœci i œredniowieczu — Walter Berschin,
nigdzie poza t¹ Pasj¹ niewystêpuj¹cy). Greka zaczyna w krêgu ³aciñskim przybieraæ zastosowanie w okolicznoœciach uroczystych, np. liturgicznych, staje siê zwolna „jêzykiem œwiêtym”. Osobliwoœci¹ jest
wystêpowanie w tekœcie ³aciñskim wyrazów niekoniecznie najodpowiedniejszych, nawet z pogranicza wulgaryzmów: manducare (zamiast edere czy comedere), fabulari — raczej „glêdziæ” ni¿ „mówiæ”,
tak¿e sk³adnia niezbyt odpowiada normom klasycznym: „Rzymianka
z Kartaginy, której «znakomite wykszta³cenie» Pasja podkreœla [...],
wyra¿a siê po ³acinie przewa¿nie w parataksie”.
A przecie¿ mimo tego „jêzyk i styl Perpetui nie s¹ bez powabu
i znaczenia”. Przede wszystkim jednak œwiadectwo Perpetui ma ogromne znaczenie ideowe. Œwiat antycznego pogañstwa znalaz³ siê w defensywie. Nowa religia nadawa³a nowe znaczenie pojêciom: „passio”
(mêka) staro¿ytnych stawa³a siê „gloria passionis” — chwa³¹ mêczeñstwa. Niewolnicy — wspó³³wyznawcy Chrystusa — stawali w jednym
rzêdzie z arystokratami, nie tylko, choæ przede wszystkim w chwili mêczeñstwa. „Heroiny z tragedii greckiej miewa³y chwile podobnej in147
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tensywnoœci, lecz intymna i nieœwiadoma jakoœæ wypowiedzi Perpetui
jest absolutnym wyj¹tkiem” (P. Dronke). Przy tym wszystkim relacja
Perpetui jest absolutnie szczera, pozbawiona afektacji i dydaktycznego patosu, tak czêsto towarzysz¹cych podobnym utworom. „Lakoniczne odpowiedzi Perpetui œwiat ca³y dzieli od wrzaskliwych i rozgadanych odpowiedzi, udzielanych, jak nam siê podaje, przez dziewicze
mêczennice sêdziom i przeœladowcom” (Dronke). „W wiêziennym
dzienniku mamy autentyczn¹, bezpoœredni¹ relacjê z ostatnich dni
szlachetnie urodzonego mêczennika. To poruszaj¹cy zapis cz³owieczeñstwa i odwagi, zupe³nie wolny od patologicznej zarozumia³oœci
Ignacego czy Arystydesa” (E. R. Dodds).
Casus Perpetui by³ doœæ czêsto przywo³ywany przez autorów chrzeœcijañskich, ale trzeba powiedzieæ, ¿e recepcja mia³a charakter powierzchowny, nie w pe³ni odpowiadaj¹cy ideowemu przes³aniu Pasji,
a przynajmniej intencji g³ównej bohaterki dramatu. Zacz¹tku ideowej
transformacji mo¿na dopatrywaæ siê ju¿ w pracy redaktora utworu.
Nawet wielki krajan Perpetui, œw. Augustyn, choæ a¿ trzy kazania poœwiêci³ Perpetui i Felicycie, jak siê wydaje, nie dostrzeg³ ideowej i estetycznej ró¿nicy pomiêdzy jej w³asn¹ relacj¹ a partiami napisanymi
przez redaktora. Ciekawe, ¿e pod tym wzglêdem bli¿szy naszemu
rozumieniu zabytku by³ w IX wieku poeta Notker Balbulus („Liber
Hymnorum”), który opar³ siê wy³¹cznie na autentycznym tekœcie samej Perpetui, rezygnuj¹c z hagiograficznego „obramowania”.
„W literaturze antycznej by³a Antygona, nie by³o jednak niczego,
co mo¿na by porównaæ z Perpetu¹ [i Felicyt¹], i nie mog³o byæ; nie by³o
¿adnego gatunku literackiego dla takiej rzeczywistoœci o odpowiedniej godnoœci i wynios³oœci, nie by³o ¿adnej gloria passionis. Pe³na godnoœci, ale skar¿¹c siê, nie tryumfuj¹c, zmierza Antygona do œmierci”
(E. Auerbach)7.
7

Marie–Louise von Franz przeprowadzi³a ze wszech miar godn¹ uwagi paralelê pomiêdzy
Perpetu¹ a „Sophie Scholl, inn¹ chrzeœcijañsk¹ mêczenniczk¹, która, bêd¹c niemal w takim samym wieku zginê³a z r¹k nazistów. Sophie Scholl, œpi¹c w wiêzieniu ostatniej nocy
swojego ¿ycia, równie¿ mia³a sen: wydawa³o siê jej, ¿e wspina siê po stromej górze nios¹c
w ramionach dziecko do chrztu; w koñcu spada w szczelinê lodowca, ale dziecko zostaje
ocalone. Góra ze swoimi szczelinami odpowiada niebezpiecznej drabinie Perpetui; nieochrzczone dziecko przypomina Deinokratesa [...]. W obydwu snach dziecko zostaje ocalone, a matczyne serca obu kobiet doznaj¹ pociechy. Ale podczas gdy Perpetua œni o Dobrym Pasterzu i o symbolicznym zwyciêstwie na arenie, Sophie Scholl zadowala to, ¿e widzi
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*
Na zakoñczenie dwie polskie glosy do postaci œwiêtych Felicyty
i Perpetui. W 1849 r. na ³amach dodatku literackiego do czasopisma
„Czas” ukaza³y siê fragmenty, a w tym samym jeszcze roku w Wilnie
osobne ca³oœciowe wydanie poetyckiego dramatu Antoniego Edwarda Odyñca (1804–1885) pt. Felicyta czyli mêczennicy kartagiñscy. Dramat w piêciu aktach. Doczeka³ siê on jeszcze dwóch wydañ: w Poznaniu w 1858 i w Warszawie w 1880 r. Autor by³ postaci¹ doœæ znan¹, filaret¹ (autorem popularnej pieœni Precz, precz od nas smutek wszelki),
przyjaŸni³ siê z Adamem Mickiewiczem i wieloma innymi postaciami
ówczesnego ¿ycia narodowego i kulturalnego, sam wiele pisywa³ i t³umaczy³ z literatury œwiatowej, miewa³ te¿ w ¿yciorysie mniej chwalebne epizody, jak udzia³ w wiernopoddañczym Album wileñskim, ofiarowanym carowi Aleksandrowi II w 1858 r. w zwi¹zku z jego przybyciem
do Wilna. Zdaniem Roœcis³awa Skrêta (autora solidnego biogramu
Odyñca w Polskim s³owniku biograficznym8) „dramat ten [...], opatrzony koœcielnym imprimatur, choæ niezbyt oryginalny, gdy¿ wzorem by³a
mu tragedia P. Corneille’a Polyeucte, zdoby³ niezmiern¹ i d³ugotrwa³¹
popularnoœæ w ko³ach katolicko–zachowawczych [...], gdzie uwa¿ano
go za arcydzie³o Odyñca, przeceni³ go zreszt¹ i Mickiewicz, pisz¹c pod
pierwszym wra¿eniem: «nie spodziewa³em siê..., aby si³a jego [tzn.
Odyñca] tak prêdko i szeroko rozwinê³a siê». Krañcowo klerykalno–konserwatywne pogl¹dy Odyñca i zawarte w Felicycie akcenty antydemokratyczne by³y powodem demonstracyjnego spalenia egzemplarza dramatu przez m³odzie¿ uniwersyteck¹ w Dorpacie”. Czytaj¹c
utwór obecnie, nie zaliczymy go zapewne do arcydzie³ polskiego dramatu, ale mimo nadmiernego czêsto patosu (co, zwa¿ywszy na podnios³y temat i ówczesne, póŸnoromantyczne, kanony estetyczne, mo¿na uznaæ za nie tak wielki grzech), nie sposób odmówiæ Felicycie (któ-

sam¹ siebie spadaj¹c¹ w otch³añ”. Ostatnia czêœæ zdania zosta³a chyba zniekszta³cona
w polskim przek³adzie i winna, jak s¹dzê, prawid³owo mieæ postaæ nastêpuj¹c¹: „wiara
w cudown¹ przysz³oœæ by³a silniejsza w III, ni¿ w XX wieku”. Cytat z E. R. Dodds, Pogañstwo i chrzeœcijañstwo w epoce niepokoju, s. 57. Rodzeñstwo Hans i Sophie Scholl, studenci
w Monachium i w latach 1942–1943 przywódcy grupy opozycji antyhitlerowskiej na tamtejszym uniwersytecie („Weisse Rose”, czyli „Bia³a ró¿a”), aresztowani przez gestapo za rozrzucanie ulotek, po czterech dniach wiêzienia zostali straceni 22 II 1943 r.
8
Tom XXIII, z. 3 (1978), s. 571–576.

149

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ra to postaæ, jeszcze bardziej zaœ Perpetua, gubi¹ siê nieco za szerokiej
panoramie historycznej dramatu), a przynajmniej niektórym jej partiom, wyobraŸni i zrêcznoœci poetyckiej. Odyniec poprzedzi³ swój
utwór silnie religijnie zabarwionym wstêpem, a ponadto zaopatrzy³ go
w rodzaj komentarza do poszczególnych epizodów. Obecnie dramat
Odyñca zosta³ zupe³nie zapomniany.
W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje siê piêkny obraz
tablicowy, przedstawiaj¹cy Œwiêt¹ Rodzinê (motyw ten bywa z w³oska
okreœlany tak¿e terminem „Sacra Conversazione”), konkretnie Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem w partii œrodkowej, w towarzystwie dwóch
postaci niewieœcich, œwiêtych — jak dowodz¹ aureole wokó³ ich g³ów
— i mêczennic, o czym œwiadcz¹ atrybuty w postaci mieczy. Obraz ten
(wymiary: 163 na 162 cm) nosi w nauce nazwê „z Wróblewa”, poniewa¿ ju¿ w XIX w. znajdowa³ siê w kolekcji Kwileckich we Wróblewie
ko³o wielkopolskiego Czarnkowa. ¯eby nie by³o w¹tpliwoœci, nieznany artysta umieœci³ pod postaciami obu œwiêtych napisy: Felicitas
i Perpetua. „Na tle «z³otego nieba» stoj¹ trzy wysokie, wykwintnie
odziane œwiête niewiasty, odznaczaj¹ce siê wyszukan¹, wyrafinowan¹
urod¹” (A. S. Labuda).
Ten, bodaj unikalny w Polsce, przejaw kultu œwiêtych Perpetui
i Felicyty stanowi pewien problem badawczy, ale daje siê wpisaæ
w szerszy kontekst kulturalno–kultowy. Proweniencja i autorstwo obrazu nie s¹ znane, ale istniej¹ wyraŸne poszlaki, i¿ powsta³ on z inicjatywy czy inspiracji humanisty i biskupa poznañskiego (w latach 1498–
1520) Jana Lubrañskiego. Co prawda, w diecezji poznañskiej kult obu
staro¿ytnych mêczennic potwierdzony jest ju¿ oko³o po³owy XIII w.,
ale „w³aœnie Lubrañski przyzna³ mu wysok¹ rangê, przenosz¹c w 1505 r.
oficjum na ich czeœæ na dzieñ 8 marca i wprowadzaj¹c je do wydanego
w 1513 Viaticum Poznaniense; informacja o wprowadzeniu œwiêta Perpetui i Felicyty o 9 lekcjach znalaz³a siê w dziesiêciowierszu na karcie
tytu³owej brewiarza [...] (A. S. Labuda). Wspomniane Viaticum Poznaniense (czyli brewiarz) zachowa³o siê w jedynym egzemplarzu
w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie i nie zosta³o dot¹d og³oszone
drukiem. Jak wykazuj¹ fragmenty zawartej w nim legendy o Perpetui
i Felicycie, przytoczone w polskim przek³adzie przez Adama S. Labudê, odbiega³a ona, niekiedy nie po poznania, od autentycznej Pasji.
Trudno przypuszczaæ, by twórca Viaticum sam by³ odpowiedzialny za
tak powa¿ne odstêpstwa, ale z braku odpowiednich badañ nad rozwo150
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jem tradycji o obu œwiêtych mêczennicach w wiekach œrednich nie odpowiemy, jak¹ drog¹ trafi³a ona do Poznania9. Przenios³a ona miejsce
wydarzeñ z ma³o znanej Kartaginy chyba do sto³ecznego Rzymu,
przeœladowc¹ (w 240 r.!) uczyni³a samego cesarza Dioklecjana, z mêczennic uczyni³a siostry i doda³a szczegó³, i¿ ich ojciec, Teodozjusz, ju¿
wczeœniej poniós³ œmieræ mêczeñsk¹. Obcy autentycznej Pasji jest te¿
motyw morza. „[...] kaza³ [cesarz] wyprowadziæ je z miasta, i przywi¹zawszy wielki kamieñ do ich szyj, [kaza³] str¹ciæ w morze. Zaœ anio³
Pañski uratowa³ je i przechadza³ siê wraz z nimi po morzu [...]. Gdy
cesarz póŸniej [...] je zobaczy³, os³upia³ i zacz¹³ dziwiæ siê, kto je wydosta³ z g³êbi morza. B³ogos³awione zaœ panny rzek³y: «Dlaczego dziwisz
siê, cesarzu? Ten, kto w³ada moc¹ morza i ³agodzi jego fale, wydar³ nas
z otch³ani przepaœci»”.
Dwie staro¿ytne mêczennice samymi ju¿ imionami symbolizowa³y
w oczach zarówno twórcy legendy z Viaticum, jak równie¿ obrazu,
chrzeœcijañskie pragnienie ¿ycia wiecznego. Same mêczennice, odpowiadaj¹c na namowê cesarza, by oddaæ czeœæ bogom pogañskim, po
rozbiciu pos¹gu idola (motyw tak¿e obcy pierwotnej Pasji), z³o¿y³y
wyznanie wiary, zawieraj¹ce nadziejê i¿ „tam [u Boga] [...] istnieje ¿ycie bez œmierci (vita sine morte), m³odoœæ bez staroœci (iuventus sine
senio) i s z c z ê œ c i e w i e c z n e (felicitas p[er]petua).
Pominê interesuj¹ce sk¹din¹d kwestie zwi¹zane z rozbudowanym
programem artystycznym „obrazu z Wróblewa” oraz jego mo¿liwego
zwi¹zku z warsztatem tajemniczego „mistrza z Warty”, rozpatrywane
ostatnio w sposób kompetentny przez Adama S. Labudê i Krystynê
Secomsk¹. Wa¿niejszy z naszego punktu widzenia jest wspomniany,
9

„Opracowanie legendy «poznañskiej» od strony historyczno–hagiograficznej jest pilnym
postulatem” — pod tym wezwaniem Adama S. Labudy mo¿na siê tylko podpisaæ. Oto literatura do kwestii „obrazu z Wróblewa”: Tadeusz Dobrzeniecki, Malarstwo tablicowe. Katalog zbiorów. Galeria Sztuki Œredniowiecznej. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
1972, nr 26; A. S. Labuda, Malarstwo tablicowe w Wielkopolsce. Szkice do dziejów kszta³towania siê œrodowiska artystycznego na prze³omie œredniowiecza i czasów nowych, w: Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dzie³ach i ludziach, red. A. S. Labuda, Poznañ 1994,
zw³aszcza s. 72–75 (oraz ilustracje 42, 100–102, 105–107 na koñcu ksi¹¿ki, zawieraj¹ce reprodukcje obrazu i jego fragmentów [w tym g³owy Perpetui i Felicyty]); Krystyna Secomska, Wielkopolska czy Kraków? Geneza stylu mistrza z Warty, tam¿e, zw³aszcza s. 184–192;
tej¿e, Wniebowziêcie w koœciele parafialnym w Warcie. Analiza ikonograficzna, tam¿e, zw³aszcza s. 155–162. O poznañskim kulcie Perpetui i Felicyty: J. Nowacki, Dzieje archidiecezji
poznañskiej, I. Koœció³ katedralny w Poznaniu, Poznañ 1959, s. 750, 760, 771.
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zupe³nie prawdopodobny zwi¹zek dzie³a z postaci¹ biskupa–humanisty Jana Lubrañskiego. Obraz by³ zapewne przeznaczony do wystawienia w katedrze, nie wiadomo, jakimi drogami trafi³ póŸniej do
Wróblewa. „Czy nie jest to wynik humanistyczno–filologicznych upodobañ biskupa — owo dowartoœciowanie kultu œwiêtych przywo³uj¹cych aurê religijnoœci ewangelicznych pocz¹tków? Tropienie starodawnych tekstów, greckich i ³aciñskich, by³o prawdziw¹ namiêtnoœci¹
Lubrañskiego, któr¹ podejmowa³ wespó³ z wybitnymi humanistami
w³oskimi, choæby znanym weneckim wydawc¹ Aldo Manucjuszem”
(A. S. Labuda).
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III. SZLACHETNE, POBO¯NE I UCZONE
DAMY ŒW. HIERONIMA

Proces chrystianizacji Cesarstwa Rzymskiego postêpowa³ niepowstrzymanie. Zmienia³o siê tak¿e nastawienie wobec chrzeœcijan szerszych krêgów jeszcze pogañskiego otoczenia. Wymownym przyk³adem tej ewolucji, wymownym tym bardziej, ¿e dotyczy wydarzeñ w tej
samej co w przypadku Perpetui i Felicyty pó³nocnoafrykañskiej Kartaginy, s¹ okolicznoœci mêczeñstwa œw. Cypriana, biskupa tego miasta, straconego niemal równe pó³ wieku póŸniej, 14 IX 258 r. Œwiadectwa tego mêczeñstwa (Acta lub Passio Cypriani oraz jego nieco póŸniejszy ¿ywot), nota bene — najdawniejsze œwiadectwa mêczeñstwa
biskupa chrzeœcijañskiego, przedstawiaj¹ proces œwiêtego, zachowanie bynajmniej nie nazbyt wrogo wobec niego nastawionego prokonsula, mo¿liwoœæ skorzystania przez oskar¿onego z przys³uguj¹cego
obywatelom rzymskim w procesie s¹dowym prawa odmowy wydania
nazwisk „wspó³winnych” kap³anów, przede wszystkim zaœ — przychylny w gruncie rzeczy i wspó³czuj¹cy oskar¿onemu nastrój t³umu
œledz¹cego proces i wykonanie wyroku (dosz³o nawet do krótkiego tumultu). „Nie ma takiego [drugiego] raportu z pasji, w którym tak wyraŸnie jak tutaj [tzn. w Pasji Cypriana] mo¿naby wyczytaæ, jak bliskie
zwyciêstwu nad pañstwem rzymskim by³o ju¿ chrzeœcijañstwo”, pisze
Walter Berschin1, cytuj¹c nastêpnie opiniê pewnego uczonego francuskiego: „Prawdziwie tryumfaln¹ ofiar¹ jest œmieræ tego biskupa,
który poddaje siê wyrokowi w asyœcie swych kap³anów i diakonów,
otoczony ca³ym swym ludem, z takim samym majestatem i pokojem,

1

W. Berschin, Biographie und Epochenstil, t. I, Stuttgart 1996, s. 57.
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z jakimi tak czêsto wraz z nimi œwiêci³ Eucharystiê [...] Wœród t³umu
¿adnych wrogich okrzyków, nic oprócz podziwu i czci dla chrzeœcijan”.
„Prze³om konstantyñski”, tym bardziej odczuwalny, ¿e nast¹pi³
wkrótce po ostatniej i najbardziej z dotychczasowych dotkliwej fali
przeœladowañ za panowania Dioklecjana, przyniós³ zasadnicz¹ zmianê sytuacji, choæ, oczywiœcie, nie zmieni³ z dnia na dzieñ liczebnej proporcji na korzyœæ nowej religii. Chrzeœcijanie jednak mogli poczuæ siê
bezpieczni i — pomijaj¹c dotkliw¹, ale krótk¹ (361–363) reakcjê pogañsk¹ za panowania cesarza Juliana „Apostaty” (Odstêpcy) — swobodnie wyznawaæ sw¹ wiarê. Pod koniec IV w., za panowania cesarza
Teodozjusza Wielkiego, chrzeœcijañstwo zosta³o og³oszone wrêcz jedyn¹ religi¹, któr¹ mo¿na by³o wyznawaæ publicznie. Role zatem siê
odwróci³y, dawne pogañstwo nie zesz³o, co prawda, do katakumb, ale
mo¿na by³o je wyznawaæ jedynie niepublicznie, w domach prywatnych. Chrzeœcijañstwo zaczê³o teraz szybko zwiêkszaæ stan posiadania, skoro przynale¿noœæ doñ nie wi¹za³a siê ju¿ z zagro¿eniem ¿ycia
i stanu posiadania, a stopniowo, w miarê chrystianizacji dworu i otoczenia cesarskiego, stawa³o siê wrêcz warunkiem spo³ecznego uznania, awansu i kariery. Oczywiœcie, iloœæ nie mog³a iœæ w parze z jakoœci¹. Nap³ywali koniunkturaliœci. Chrzeœcijanami ludzie stawali siê nie
tylko ze wzglêdu na rzeczywiste przekonania religijne, ale tak¿e z powodów oportunistycznych. Wiemy ju¿, ¿e najwolniej chrzeœcijañstwo
dociera³o do dwóch diametralnie ró¿nych grup spo³ecznych: do starych, pozbawionych ju¿ co prawda politycznego znaczenia, ale nadal
zamo¿nych, wp³ywowych i ciesz¹cych siê du¿ym presti¿em rodów senatorskich, z nostalgi¹ wspominaj¹cych czasy wielkoœci Rzymu a tak¿e w³asnych wp³ywów politycznych i wi¹¿¹cych je — co jest psychologicznie zrozumia³e — z tradycyjnym kultem pogañskim, oraz do ludnoœci wiejskiej, jak zwykle opornej wobec wszelkich miejskich „nowinek” i przywi¹zanej do form kultu bardziej zwi¹zanych z rytmem i charakterem jej pracy i ¿ycia.
Wszystko to stawia³o chrzeœcijañstwo przed ró¿norakimi wyzwaniami. To, co wczeœniej by³o mo¿e niewielk¹ liczebnie, ale zwart¹
i niezwykle silnie umotywowan¹ wspólnot¹ przekonañ, stawa³o siê
mas¹ o ró¿norodnych motywacjach (nie zawsze tych „z najwy¿szej
pó³ki”), zapatrywaniach i oczekiwaniach. Pierwotne chrzeœcijañstwo,
o du¿ym udziale grup spo³ecznie upoœledzonych i pogardzane przez
pogañsk¹ wiêkszoœæ, a niekiedy przeœladowane z tak¹ determinacj¹
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i si³¹, na jakie chcia³o i potrafi³o siê zdobyæ ogromne imperium, sk³onne by³o dos³ownie rozumieæ nowotestamentowe zapowiedzi o rych³ym
koñcu tego „z³ego” œwiata, „Babilonu”, powtórnym przyjœciu Zbawiciela („paruzji”) i S¹dzie. Gdy jednak up³ywa³y lata, pokolenia, nastêpnie stulecia, a koñca œwiata nie by³o widaæ, przede wszystkim zaœ
w nowej sytuacji, gdy chrzeœcijañstwo przesta³o byæ religi¹ przeœladowan¹, stopniowo przestawa³o byæ religi¹ mniejszoœciow¹, trzeba by³o
jakoœ „urz¹dziæ siê” w niekoniecznie ju¿ niemo¿liwej do akceptacji
rzeczywistoœci, tym bardziej, ¿e chrzeœcijanami byli ju¿ nie tylko ludzie
spo³ecznych nizin i marginesów, lecz w coraz wiêkszej mierze tak¿e
klasy œredniej, a nawet szczytów arystokracji i krêgów bliskich dworowi cesarskiemu. Paruzja oddala³a siê w czasie, jej moment stawa³ siê
niemo¿liwy do okreœlenia, a próby jego „obliczenia”, jako zuchwa³a
próba niedozwolonego wtargniêcia w zamiary Bo¿ej Opatrznoœci, zaczê³y nabieraæ posmaku herezji. Chrzeœcijañstwo stawa³o siê czêœci¹
„ziemskiego”, jak najbardziej rzymskiego „establishmentu”, Cesarstwo Rzymskie w ostatnich fazach swego istnienia ewoluowa³o wyraŸnie w kierunku „Imperium Christianum”. Stopniowo bowiem (choæ
nie do koñca) wszyscy poddani Rzymu stawali siê chrzeœcijanami,
a pomijaj¹c ma³o znaczne i peryferyjnie po³o¿one krainy, takie jak Armenia na wchodzie, Etiopia na po³udniu i Irlandia na zachodnie, granice zasiêgu chrzeœcijañstwa bieg³y wzd³u¿ granic Cesarstwa Rzymskiego. Wielcy dzia³acze i pisarze wczesnego chrzeœcijañstwa, z „Ojcami Koœcio³a” na czele, czuli siê zarówno chrzeœcijanami, jak Rzymianami, rzeczywistoœæ rzymska by³a jedyn¹ dla nich wyobra¿aln¹, chocia¿ w miarê mno¿enia siê symptomów upadku cesarstwa u niektórych z nich (szczególnie dobitnie u œw. Augustyna z Hippony) pojawia³a siê refleksja o koniecznoœci zerwania z tak œcis³ym pomieszaniem
perspektywy religijnej i œwieckiej, pañstwa z Koœcio³em.
Tego typu problemy wyst¹pi³y w ca³ej okaza³oœci jednak dopiero,
poczynaj¹c od lat siedemdziesi¹tych IV w., gdy wtargniêcie na obszar
Cesarstwa, najpierw Wschodniego, barbarzyñskich germañskich Gotów i druzgoc¹ca klêska zadana przez nich si³om Cesarstwa w bitwie
pod Adrianopolem w 378 r., a nastêpnie — wielkie prze³amanie limesu reñskiego w noc sylwestrow¹ 405/406 r. przez koalicjê ludów barbarzyñskich i nastêpstwa wszystkich tych katastrofalnych i spektakularnych wydarzeñ, wszystkim uœwiadomi³y skalê zagro¿enia zewnêtrznego. Zw³aszcza czasowe zbrojne zaw³adniêcie samym Rzymem przez
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wodza Wizygotów Alaryka w 410 r. wstrz¹snê³o opini¹ publiczn¹ i nic
dziwnego, je¿eli przypomnimy sobie, ¿e nawet legendarnym Galom
i Hannibalowi podobny czyn siê nie powiód³. Przyt³umieni zwolennicy pogañstwa, a przynajmniej — wrogowie chrzeœcijañstwa w Rzymie,
podnieœli czo³o, oskar¿aj¹c chrzeœcijan i „ich” Boga o spowodowanie
wszystkich tych nieszczêœæ. Rzecznicy chrzeœcijañstwa musieli siê bardzo natrudziæ, by oskar¿eniom tym siê przeciwstawiæ...
Jednak nie konfrontacja z s³abn¹cym mimo wszystko i pozbawionym oparcia ze strony pañstwa œwiatem pogañskim by³a, jak siê wydaje, g³ównym problemem obozu chrzeœcijañskiego w IV i V stuleciu.
Wa¿niejsze by³y pêkniêcia w samym chrzeœcijañstwie, wynikaj¹ce zarówno z wzmo¿onego zakresu oddzia³ywañ zewnêtrznych — nieuniknionego przecie¿ efektu ekspansji chrzeœcijañstwa, jak równie¿ z ró¿nicowania siê stanowisk wobec ró¿nych kwestii, tak¿e doktrynalnych,
wœród chrzeœcijan. Dyskusji i sporów nie brakowa³o i wczeœniej, ale
w warunkach ostracyzmu spo³ecznego i przeœladowañ nie wykracza³y
one raczej poza same zainteresowane œrodowiska; po „legalizacji”
chrzeœcijañstwa, a tym bardziej po przekszta³ceniu siê go w religiê
„pañstwow¹”, nabiera³y wagi nieporównanie wiêkszej, wci¹ga³y najwy¿sze czynniki pañstwowe i anga¿owa³y najwybitniejsze umys³y i pióra. Anga¿owa³y — dodajmy — po wszystkich stronach, ale nie wszystkie one mia³y szanse przekazania swych pogl¹dów do naszych czasów.
Tak siê bowiem sk³ada, ¿e kierunki i tendencje pokonane czy przezwyciê¿one (czêsto nie bez decyduj¹cego udzia³u chrzeœcijañskiego pañstwa) uznawane by³y za nieprawomyœlne (schizmatyckie b¹dŸ heretyckie) i skazane na „damnatio memoriae” (wymazanie z pamiêci), przede wszystkim poprzez zakazywanie wiernym lektury ich dzie³ i wrêcz
ich niszczenie. Pogl¹dy takich „heterodoksyjnych” (nieprawomyœlnych) myœlicieli i autorów znamy w rezultacie tego niemal wy³¹cznie
poœrednio, z pism ich „ortodoksyjnych” przeciwników. S³owa „heterodoksyjny” i „ortodoksyjny” umieœci³em w cudzys³owach, poniewa¿
tylko (co najwy¿ej!) teolog uprawniony jest do szafowania nimi, nie
zaœ historyk; zreszt¹ tak¿e teolog powinien czyniæ to ostro¿nie, gdy¿
— po pierwsze — w okresie, który nas tu interesuje, doktryna chrzeœcijañska znajdowa³a siê jeszcze w fazie intensywnego formowania
i nie mo¿na „prawowiernoœci” mierzyæ póŸniejszymi (tym bardziej
dzisiejszymi!) normami, po wtóre zaœ (co jest poniek¹d konsekwencj¹ poprzedniej konstatacji) granica pomiêdzy ortodoksj¹ i hetero156
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doksj¹ by³a zarówno wówczas, jak niekiedy i w wiekach nastêpnych,
ale wówczas w stopniu szczególnie wyraŸnym, p³ynna, niestabilna
i rozstrzygniêcie zale¿a³o od ró¿nych, niekiedy od spraw religijnych
odleg³ych, czynników.
Dziejów „herezji” i sporów teologicznych okresu patrystycznego2
nie zamierzamy tu bli¿ej omawiaæ, ale jeden, sk¹din¹d uboczny, ich
aspekt zas³uguje jednak na uwagê. Chodzi o miejsce i rolê kobiet w pierwszych okresach dziejów chrzeœcijañstwa i Koœcio³a, tak¿e w jego nurtach „nieortodoksyjnych”. Temat to obszerny i bardzo kontrowersyjny, zw³aszcza w czasach dzisiejszych, kiedy kobiety wywalczy³y sobie
w³aœciwie po raz pierwszy nie tylko w dziejach naszej, ukszta³towanej
pod wielkim wp³ywem chrzeœcijañstwa, cywilizacji, nale¿ne im równoprawne z mê¿czyznami miejsce, a przynajmniej na drodze do uzyskania takiego stanowiska siê znajduj¹. Trzeba zreszt¹ przyznaæ, ¿e teksty
biblijne, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, czêsto s¹ niejednoznaczne i mo¿na je rozumieæ odmiennie. W ró¿nych epokach
i przez ró¿nych komentatorów rzeczywiœcie by³y ró¿nie rozumiane.
Tak jak cywilizacja œredniowiecznej i nowo¿ytnej Europy kszta³towa³a siê pod znacz¹cym, niekiedy przemo¿nym, wp³ywem chrzeœcijañstwa, podobnie na chrzeœcijañstwo wielki wp³yw mia³a tradycja
judaistyczna, wœród której przecie¿ ono zakie³kowa³o. Staro¿ytny
Izrael, „Naród wybrany” przez Jahwe, by³ — podobnie jak inne ludy
o przewadze gospodarki pasterskiej — spo³ecznoœci¹ wybitnie patriarchaln¹, w której kobiecie, nieuwa¿anej za istotê pe³noprawn¹,
przypada³a ca³kowicie podporz¹dkowana rola. Dla chrzeœcijañstwa
miarodajne by³y przede wszystkim wskazania i zasady zawarte w ksiêgach Starego Testamentu. Przedstawiona na pocz¹tku Ksiêgi Rodzaju
historia stworzenia Pierwszych Rodziców mo¿e stanowiæ przyk³ad
wspomnianych trudnoœci interpretacyjnych. Mo¿na z niej odczytaæ
ideê ca³kowitej równoœci Adama i Ewy (Rdz. 1, 27: „Tak stworzy³ Bóg
cz³owieka na swe wyobra¿enie, na wyobra¿enie Boga go stworzy³:
stworzy³ mê¿czyznê i kobietê”), ale ju¿ z nastêpuj¹cej w rozdz. 2 scenie stworzenia Ewy z ¿ebra Adama mo¿na wysnuwaæ „jak kto woli
— albo wniosek o równoœci obojga, albo o „pierwszeñstwie”, a wiêc
2
Nazwa od „patres”, czyli „Ojcowie [Koœcio³a”], obejmuje w myœli i piœmiennictwie chrzeœcijañskim okres mniej wiêcej do VIII w., przede wszystkim jednak wieki III–VI.
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— wy¿szoœci strony mêskiej i podporz¹dkowaniu ¿eñskiej, a kolejna
scena z naruszeniem Boskiego zakazu w Raju jednoznacznie przypisuje inicjatywê grzechu, a wiêc wiêksz¹ winê, Ewie, win¹ t¹ te¿ Adam
skwapliwie swoj¹ towarzyszkê obarcza. Nie da siê wprawdzie zaprzeczyæ, ¿e kobietom, wed³ug œwiadectw Starego Testamentu, przypada³a
nieraz wa¿na rola w Izraelu i w pamiêci ¿ydowskiej, doœæ wspomnieæ
Sarê, Rebekê, Rachel, Deborê, Judytê, Esterê, Zuzannê i Rut. W czasach zbli¿onych do ¿ycia Jezusa jednak pozycja kobiet w judaizmie pozostawa³a wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa niska, niewykluczone, ¿e jeszcze ni¿sza ni¿ wczeœniej.
Opisana przez Ewangelistów, a w niejednym jeszcze „wzbogacona” przez literaturê apokryficzn¹, ziemska dzia³alnoœæ Jezusa Chrystusa tak¿e w stosunku do kobiet wykazywa³a pewne cechy bez ma³a
rewolucyjne. „Widzimy wokó³ Niego grono kobiet wspieraj¹cych go,
tak¿e i materialnie, a w chwili decyduj¹cej, pod Krzy¿em, znajdujemy
kobiety i tylko jednego z uczniów. Sam Jezus zdaje siê ³amie œwiadomie wszystkie tabu ¿ydowskie, rozmawiaj¹c sam z kobiet¹, ratuj¹c kobietê przy³apan¹ na gor¹cym uczynku, pozwalaj¹c siê dotkn¹æ kobiecie nieczystej, co wiêcej, g³osz¹c, ¿e nierz¹dnice wyprzedz¹ sprawiedliwych faryzeuszów w drodze do Królestwa Niebieskiego [...] W pierwszych pokoleniach chrzeœcijan spotykamy podobn¹ sytuacjê. Na
pierwszym planie aposto³owie, na drugim — kobiety ich wspomagaj¹ce, a wiêc Tabita, Maria matka Jana, Loisa babka i Eunice matka Tymoteusza, Pryscylla ¿ona Akwili, Lidia z Filippi i wiele innych. Listy
œw. Paw³a s¹ pe³ne pozdrowieñ dla ró¿nych kobiet” — pisze ks. Marek
Starowieyski3, ale musi dodaæ zaskakuj¹c¹ konstatacjê: „Na te rewolucyjne na owe czasy postêpowanie i nauki Jezusa wzglêdem kobiet
bardzo niewiele zwraca³y uwagi pierwsze wieki chrzeœcijañstwa”.
Istotnie, z pewnoœci¹ racjê ma ten znakomity polski patrolog, i¿
„stoimy wobec antynomii, na któr¹ napotyka ka¿dy, skoro tylko rozpocznie studia nad problemem kobiety we wczesnym chrzeœcijañstwie
[...] [bowiem] pisze siê i dziœ na ten temat, dobieraj¹c z bogatej skarbnicy literatury wczesnochrzeœcijañskiej teksty wed³ug swoich za³o¿eñ.
3

Zob. artyku³ wymieniony w wykazie literatury. Tam równie¿ starannie zaznaczono odpowiednie miejsca Nowego Testamentu. O wymienionych i innych postaciach kobiecych zob.:
R. Brownrigg, Wszystkie postacie Nowego Testamentu, przek³. R. Stiller, Warszawa 2003
(I wyd. oryg. ang. 1971).
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Dla jednych, jak dla Simone de Beauvoir, chrzeœcijañstwo przyczyni³o
siê do uciemiê¿enia kobiety, inni natomiast twierdz¹, ¿e ono przywróci³o jej godnoœæ i przyczyni³o siê do jej promocji”.
Antynomia, o której pisze ks. Starowieyski widoczna jest ju¿ w myœli „aposto³a narodów” — œw. Paw³a z Tarsu. Z jednej strony czytamy
u niego (List do Galatów 3, 28) te wa¿ne i przejmuj¹ce w swej wymowie s³owa: „Nie ma ju¿ ¿yda ani poganina, nie ma ju¿ niewolnika ani
cz³owieka wolnego, nie ma ju¿ mê¿czyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteœcie kimœ jednym w Chrystusie Jezusie”, które trudno rozumieæ inaczej jak w sensie ca³kowitej równoœci obu p³aci, z drugiej jednak kilkakrotnie nakazuje kobietom pos³uszeñstwo wobec mê¿czyzn
(np. 1 Tym 2, 11–15: „Kobieta niechaj siê uczy w cichoœci z ca³ym poddaniem siê. Nauczaæ zaœ kobiecie nie pozwalam, ani te¿ przewodziæ
nad mê¿em, lecz [chcê, by] ¿y³a w cichoœci. Albowiem Adam zosta³
pierwszy utworzony, nastêpnie Ewa. I Adam nie zosta³ zwiedziony,
kobieta natomiast skoro zosta³a zwiedziona, popad³a w przestêpstwo.
Zbawiona zaœ zostanie przez rodzenie dzieci [...]”), a w s³ynnych wersetach z Pierwszego Listu do Koryntian (14, 34–35)4 z naciskiem zabrania kobietom jakiegokolwiek wystêpowania w koœcio³ach: „Kobiety
maj¹ na tych zgromadzeniach milczeæ; nie dozwala siê im bowiem mówiæ, lecz maj¹ byæ poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeœli pragn¹ siê
czegoœ nauczyæ, niech zapytaj¹ w domu mê¿ów swoich. Nie wypada
bowiem kobiecie przemawiaæ na zgromadzeniu”.
„Non decet neque necessarium est, ut mulieres doceant” („Nie wypada, ani nie jest niezbêdne, by kobiety naucza³y”) — jakby echo opinii Paw³owej czytamy w tzw. Didaskaliach Apostolskich — niewiadomego autorstwa zbiorze rozporz¹dzeñ koœcielnych, powsta³ym w I po³owie III w. dla chrzeœcijan w pó³nocnej Syrii i zakaz ten sta³ siê dla póŸniejszych pokoleñ czymœ w rodzaju niewzruszonego imperatywu. A przecie¿
nie tak musia³o byæ w czasach samych aposto³ów, skoro ten¿e œw. Pawe³
pisze wyraŸnie o swoich „wpó³pracownikach” (adiutores) Prysce i Akwili
(ma³¿eñstwo), we w³asnych domach w Rzymie nauczaj¹cych nowej religii, a wœród d³ugiego szeregu chrzeœcijan stolicy, do których przesy³a pod
4

Ks. Starowieyski zwraca uwagê na pogl¹d, ¿e to akurat nie s¹ autentyczne s³owa œw. Paw³a, lecz interpolacja, ale zarazem s³usznie stwierdza, ¿e o tyle nie ma to w naszym kontekœcie wiêkszego znaczenia, i¿ w wiekach póŸniejszych nie miano w¹tpliwoœci co do ich autentycznoœci.
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koniec Listu do Rzymian (16, 3–16) pozdrowienia, wymienionych jest
sporo innych niewiast:
Pozdrówcie wspó³pracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskê
i Akwilê, którzy za moje ¿ycie nadstawiali swe g³owy i którym winienem wdziêcznoœæ nie tylko ja sam, ale i wszystkie koœcio³y pogan. Pozdrówcie tak¿e koœció³, który siê zbiera w ich domu. [...] Pozdrówcie
Mariê, która ponios³a wiele trudów dla waszego dobra. [...] Pozdrówcie Tryfenê i Tryfozê, które trudz¹ siê w Panu. Pozdrówcie umi³owan¹
Persydê, która wiele trudu ponios³a w Panu. Pozdrówcie wybranego
w Panu Rufusa i jego matkê, która jest i moj¹ matk¹ [...].

Nawet najwiêksi tradycjonaliœci nie zaprzecz¹, ¿e rola pobo¿nych
kobiet w najdawniejszych dziejach chrzeœcijañstwa by³a znaczna. Podobnie jak Chrystus nie waha³ siê przyjmowaæ us³ug Marii z Magdali
(„Magdaleny”) i Marii, córki Jakuba, tak samo biskup potrzebowa³
kobiecej pomocy na przyk³ad w takich przypadkach, jak opieka nad
chorymi wspó³wyznawczyniami, nauczanie katechumenek czy asystowanie przy samym akcie chrztu (którego przecie¿ dokonywano przez
zanurzenie). Na forum publicznym kobiety mia³y milczeæ, natomiast
nie kwestionowano ich roli, tak¿e w sferze nauczania, w murach domowych. Jeden z najwybitniejszych wschodnich Ojców Koœcio³a,
œw. Grzegorz z Nazjanzu, w IV w. w ¿ywych i pe³nych uznania s³owach
przedstawia postaæ swej matki Nonny, która jego zdaniem znakomicie
godzi³a pe³ne podporz¹dkowanie w Koœciele (w stosunku do kap³anów) i we w³asnym domu (w stosunku do mê¿a) z dzia³aniami na rzecz
wiary. W koœciele ogranicza³a siê do wymawiania liturgicznych zwrotów jak „Amen”, „cum spiritu tuo” i „sanctus, sanctus, sanctus”, natomiast w domu potrafi³a swoj¹ postaw¹, ale tak¿e s³owem oddzia³ywaæ
na mê¿a i sprawiæ, ¿e porzuci³ b³êdn¹ naukê i przeszed³ na stronê
chrzeœcijan. W pismach niektórych autorów wczesnochrzeœcijañskich
znajdujemy (choæ niezbyt czêsto) dalej id¹ce okreœlenia. I tak Maria
Magdalena okreœlana jest niekiedy jako „apostola Christi” (Hipolit
Rzymski), a damy wymienione przez œw. Paw³a jako „apostolae apostolorum” (Jan Chryzostom), ale inni (np. œw. Ambro¿y z Mediolanu)
zaraz œpieszyli z zastrze¿eniem: „tylko dla domowników” (ad eos, qui
domestici sunt).
Takie „bojaŸliwe” zastrze¿enia wydaj¹ siê nie odpowiadaæ sile i charakterowi dzia³alnoœci i miejsca kobiet w najwczeœniejszych fazach
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dziejów chrzeœcijañstwa, dobrze natomiast ilustruj¹ ewolucjê pogl¹dów czynników decyduj¹cych i postêpuj¹c¹ „maskulinizacjê” Koœcio³a. Nie dostrzegam w dostêpnej mi obszernej literaturze przedmiotu zadowalaj¹cego wyjaœnienia tego niekorzystnego dla kobiet zjawiska. Ogólne teorie antropologiczne, dostrzegaj¹ce w nim jedynie
przejaw uniwersalnego zjawiska niechêci mê¿czyzn do kobiet (mizoginizmu)5, nie s¹ w stanie nale¿ycie uchwyciæ i wyjaœniæ jego chrzeœcijañskiej specyfiki i ambiwalentnoœci (niejednoznacznoœci). Uwa¿am,
¿e na uwagê zas³uguje hipoteza, i¿ pojawiaj¹ca siê ju¿ u œw. Paw³a (czy
te¿, co nie wydaje siê nieprawdopodobne, nieznanego nam interpolatora jego listów) i potêguj¹ca siê, zw³aszcza wyraŸnie pocz¹wszy od
IV w.6, i nierzadko przybieraj¹ca — nie zawaham siê tego stwierdziæ
— wrêcz patologiczne cechy, postawa wrogoœci wobec kobiet, by³a
przede wszystkim mêsk¹ reakcj¹ na faktycznie du¿¹ rolê kobiet w póŸnej staro¿ytnoœci oraz w innych ruchach religijnych, tak¿e w ró¿nych
obocznych („heretyckich”) nurtach chrzeœcijañstwa.
Zobaczmy, co na ten temat napisa³ œw. Hieronim, g³ówny „bohater” niniejszego rozdzia³u, w oznaczonym liczb¹ porz¹dkow¹ 133 liœcie skierowanym (wiosn¹ 413 r.) do niejakiego Ktezyfonta. G³ównym
tematem obszernego listu jest polemika z pogl¹dami „herezjarchy”
Pelagiusza. Przy okazji dosta³o siê i kobietom:
Gdy tak te sprawy stoj¹, czego chc¹ nieszczêsne kobiety, obci¹¿one
grzechami, które daj¹ siê ponosiæ ka¿demu wiatrowi nauki, zawsze siê
ucz¹ce, a nigdy do poznania prawdy nie dochodz¹ce [...]. Szymon czarnoksiê¿nik za³o¿y³ herezjê wsparty pomoc¹ nierz¹dnicy Heleny. Miko³aj antiocheñski, wynalazca wszelkich nieczystoœci, ¿y³ w gronie niewiast. Marcjon wyprawi³ najpierw do Rzymu kobietê, aby mu przygotowa³a umys³y uwiedzionych niewiast. Towarzyszk¹ nauk Apellesa by³a Filumena. Montan, g³osiciel ducha nieczystego, wiele koœcio³ów
najpierw przekupi³ z³otem, a nastêpnie splami³ herezj¹ przez Pryskê
i Maksymilê, niewiasty bogate i szlacheckiego pochodzenia. Opuszczê
dawne przyk³ady, przejdê do bli¿szych. Ariusz dla zdobycia œwiata
uwiód³ najpierw siostrê panuj¹cego. Donata wspiera³a dostatkami
Lucylla, pomagaj¹c mu wszystkich nieszczêsnych w Afryce kalaæ cuch5
Zob.: D. D. Gilmore, Mizoginia czyli mêska choroba, przek³. J. Margañski, Kraków 2003
(oryg. ameryk. 2001).
6
Przy czym pog³êbianie to byæ mo¿e jest pozorne i t³umaczy siê ogromnym w IV w. przyrostem materia³u Ÿród³owego.
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n¹cymi wodami. W Hiszpanii Agape zaprowadzi³a w przepaœæ Elpidiusza, kobieta mê¿czyznê, œlepa œlepego; spadkobierc¹ Elpidiusza
by³ Pryscylian, najgorliwszy uczeñ maga Zoroastra; sam on zosta³
z maga biskupem. Wspó³pracuj¹ca z nim Galla [lub: Gulla], nie z pochodzenia Galijka, lecz z imienia, zostawi³a pokrewne dziedzictwo
rozszerzaj¹cej siê na wszystkie strony drugiej, podobnej herezji. I teraz dokonuje siê tajemnica nieprawoœci; kobiety i mê¿czyŸni razem
stwarzaj¹ z³o [...]7.

Nie bêdziemy objaœniaæ i komentowaæ tej tyrady Hieronima, ani
próbowaæ okreœlaæ stopnia wiarygodnoœci zawartych w niej danych.
Niech wystarczy stwierdzenie, ¿e w opinii tego Ojca Koœcio³a niewiasty odgrywa³y znaczn¹ rolê w powstawaniu ró¿nych ruchów heretyckich, a niekiedy — znowu jego zdaniem — rolê wrêcz sprawcz¹. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie o zaistnieniu szczególnego rodzaju sprzê¿enia zwrotnego: co bardziej energiczne (i chyba co bardziej umotywowane religijnie) kobiety, czuj¹c, ¿e coraz ciaœniejsze miejsce pozostawia siê im w oficjalnych strukturach Koœcio³a, szuka³y alternatywy
w ruchach obocznych, „heretyckich”, znajduj¹c w nich czêsto to, czego brakowa³o im w „wielkim” Koœciele, przede wszystkim — udzia³
w sprawowaniu sakramentalnego kultu kap³añskiego, co z kolei dla
rzeczników Koœcio³a w rodzaju Hieronima by³o kamieniem obrazy
i dogodnym pretekstem do gniewnej polemiki ze zwolennikami owych
herezji, w których kobietom niezas³u¿enie przypada³a tak znaczna
rola. O wzglêdy kobiet nale¿a³o jednak zabiegaæ, zw³aszcza kobiet
wp³ywowych i zamo¿nych, tote¿ zabiegali o nie wszyscy, Hieronima,
nie wy³¹czaj¹c. W jednym z listów do Marceli, niewiasty, o której niebawem opowiemy nieco obszerniej, Hieronim (List 41) wspomina, i¿
usi³owa³ do niej dotrzeæ ze swoj¹ nauk¹ „pewien zwolennik Montana”, za³o¿yciel rygorystycznej sekty („montanistów”), wobec czego
Hieronim przedstawia adresatce — oczywiœcie, ze swojego punktu widzenia — pokrótce g³ówne zasady nauki montanistów.
*
Œwiêty Hieronim jest bez w¹tpienia jednym z najbardziej intryguj¹cych i kontrowersyjnych Ojców Koœcio³a. Po³o¿y³ ogromne zas³ugi
7

Œw. Hieronim, Listy, przek³. J. Czuj, t. III, s. 373–374.
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dla Koœcio³a. By³ dzia³aczem, t³umaczem, pisarzem i egzeget¹ Pisma
Œwiêtego. ¯y³ w latach 347 do 420. Urodzi³ siê na terenie Dalmacji (co
w œredniowieczu da³o niektórym asumpt do uwa¿ania go za S³owianina), zmar³ w Betlejem — miejscu urodzenia Jezusa. Pochodzi³ z zamo¿nej rodziny, otrzyma³ staranne wykszta³cenie, obejmuj¹ce szeroki
zakres literatury antycznej, studiowa³ w Rzymie, chrzest przyj¹³ tam
w 366 r., przebywa³ nastêpnie (370–374) w Akwilei, a gdy poró¿ni³ siê
z tamtejszym œrodowiskiem uda³ siê przez Tracjê, Bityniê, Dalmacjê,
Kapadocjê i Cylicjê do Antiochii, stamt¹d (375) na pustyniê niezbyt
od Antiochii oddalon¹, prowadz¹c ¿ycie pustelnicze i ucz¹c siê hebrajskiego. W 378 r. otrzyma³ w Antiochii œwiêcenia kap³añskie, w roku nastêpnym przebywa³ w Konstantynopolu, gdzie pozna³ wybitnych
Ojców Kapadockich (m.in. Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy). W 382 r. powróci³ do Rzymu, obejmuj¹c stanowisko jak gdyby sekretarza papie¿a Damazego, który powierzy³ mu tak¿e zadanie rewizji
istniej¹cych ³aciñskich przek³adów Pisma Œwiêtego. W Rzymie rozpoczê³a siê te¿ ta dziedzina dzia³alnoœci Hieronima, o której niebawem
opowiemy. Po œmierci Damazego (384 r.), w 385 r., Hieronim (który
prawdopodobnie chêtnie by siê widzia³ w charakterze jego nastêpcy)
poczu³ siê w rezultacie skierowanych przeciwko sobie intryg zmuszony do opuszczenia Wiecznego Miasta i przez Antiochiê uda³ siê do Palestyny, odwiedzaj¹c miejsca œwiête, uda³ siê tak¿e do mnichów egipskich, a w 386 r. zamieszka³ w wybudowanym w³asnym staraniem klasztorze w Betlejem, pracuj¹c tam przez resztê ¿ycia jako t³umacz, pisarz i aktywny obserwator i uczestnik ówczesnych sporów i problemów (m.in. dotycz¹cych nauki Orygenesa).
Dorobek pisarski Hieronima jest ogromny i obejmuje dzie³a z zakresu egzegezy (komentarze do poszczególnych ksi¹g Pisma Œwiêtego), historii (katalog pisarzy chrzeœcijañskich), hagiografii (¿ywoty
mnichów), dogmatyki. Szczególne znaczenie mia³y prace translatorskie Hieronima: na pierwszym miejscu ustalenie poprawnego (w oparciu o rêkopisy hebrajskie i greckie) tekstu samego Pisma Œwiêtego.
Przek³ad Hieronima, zwany popularnie Wulgat¹, zyska³ uznanie w Koœciele i sta³ siê wersj¹ obowi¹zuj¹c¹ a¿ w³aœciwie do XX w., kiedy to bibliœci ponownie siêgnêli do tekstów oryginalnych. Wspomnê jeszcze
o prze³o¿eniu przez Hieronima z greki na ³acinê kroniki Euzebiusza
z Cezarei, która w uzupe³nionej wersji Hieronimowej sta³a siê podstaw¹ póŸniejszej chronografii (historiografii o charakterze rocznikar163
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skim) chrzeœcijañskiej. Znaczn¹, a z punktu widzenia historyka szczególnie cenn¹, czêœci¹ spuœcizny pisarskiej Hieronima s¹ jego listy. Zachowa³o siê ich 154, reszta niestety zaginê³a, ale tych 154 zajmuje a¿
trzy tomy w polskiej edycji ks. Jana Czuja. W póŸnej staro¿ytnoœci, do
której ¿ycie i dzia³alnoœæ œw. Hieronima jeszcze nale¿¹, epistolografia
by³a — odmiennie ni¿ obecnie! — dziedzin¹ chêtnie i starannie uprawian¹8. Hieronim pisywa³ — i otrzymywa³ — listy przez wiêksz¹ czêœæ
swego doros³ego ¿ycia (datuje siê je na lata 374–419), a w ostatnim betlejemskim okresie stanowi³y one najpewniejszy ³¹cznik z reszt¹ œwiata. Forma epistolarna bywa³a czêsto pretekstem do przekazywania
wa¿nych treœci, a wiele listów Hieronima to w rzeczywistoœci obszerne
i bardzo erudycyjne traktaty. Choæ zawsze mia³y konkretnego adresata, w rzeczywistoœci czêsto przeznaczone by³y dla szerszego grona odbiorców. O znaczeniu, jakie nadawca im przypisywa³, najlepiej zreszt¹
œwiadczy ten fakt, ¿e najwidoczniej sporz¹dza³ dla siebie kopie; inaczej przecie¿ tak rozleg³a i ró¿norodna korespondencja, jak w przypadku œw. Hieronima, nie mia³aby szans zachowaæ siê nawet w tak pokaŸnej czêœci. Wœród korespondentów Hieronima odnajdujemy, oprócz
postaci w ogóle lub ma³o znanych, wielu wybitnych luminarzy tej
doby: papie¿y, biskupów, uczonych — kolegów po piórze (np. œwiêci
Augustyn i Ambro¿y). Wœród mêskich korespondentów Hieronima
niewielu jest ludzi œwieckich. Wyj¹tkiem s¹ kobiety. Znajdujemy bowiem w jego korespondencji — i tutaj przechodzimy do zasadniczej
czêœci niniejszego rozdzia³u — nadspodziewanie znaczn¹ liczbê kobiet, przewa¿nie — szlachetnych dam rzymskich. Znamy ³¹cznie 39 listów Hieronima do kobiet (w tym jednak jeden Pauli i Eustochium do
Marceli), najwiêcej (18) do Marceli, 5 do Pauli i Eustochium, 2 do Fabioli, 2 do Pryncypii, oraz pojedyncze listy do Aselli, Furii, Teodory,
Salwiny, Lety, niewymienionych z imienia matki i córki w Galii, Hedybii, Algazji, Ageruchii, Demetriady i Celancji. W sporz¹dzonym przez
siebie w póŸniejszym okresie ¿ycia katalogu pisarzy chrzeœcijañskich
O znakomitych mê¿ach (De viris illustribus), w którym na zakoñczenie
nie omieszka³ umieœciæ i siebie, Hieronim stwierdza m.in., ¿e napisa³
„listów do Marceli jedn¹ ksiêgê”, to znaczy, ¿e sam zebra³ listy pisywa8

Wzory by³y wczeœniejsze, zw³aszcza s³ynna korespondencja Pliniusza M³odszego z cesarzem Trajanem.
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ne do Marceli w osobny zbiór, a tak¿e ¿e „listów do Pauli i Eustochium, które codziennie s¹ pisane, liczba nie jest znana”, co, nawet
przyjmuj¹c znaczn¹ przesadê retoryczn¹ Hieronima (do której by³ a¿
nadto sk³onny!), dowodzi, ¿e zachowanych 5 listów do tych adresatek
stanowi jedynie drobn¹ czêœæ napisanych i wys³anych9.
Nie stanowi³o to wyj¹tku: podobne damy wystêpowa³y w charakterze odbiorców listów czy traktatów wielu Ojców Koœcio³a, ale w ¿yciu
i dzia³alnoœci Hieronima odgrywa³y szczególnie wielk¹ rolê10. Przyjrzyjmy siê im zatem.
*
Przedtem jednak jeszcze kilka uwag wprowadzaj¹cych. Stosunek
œw. Hieronima do kobiet by³ wielce z³o¿ony, a w obszernej jego spuœciŸnie pisarskiej mo¿na znaleŸæ argumenty zarówno za pogard¹ dla
tej p³ci, jak równie¿ za wielk¹ dla niej atencj¹. Na tê ambiwalencjê z³o¿y³y siê zarówno cechy charakteru i temperamentu tego Ojca Koœcio³a, jak równie¿ rysy typowego dla tej epoki nastawienia antyfeministycznego, o czym mieliœmy ju¿ okazjê pisaæ. W jednym ze swych listów (nr 53), skierowanym do kap³ana Paulina, pisze w sposób ogromnie sarkastyczny:
Do jednej tylko umiejêtnoœci — Pisma œwiêtego, wszyscy bez ró¿nicy
roszcz¹ sobie prawo: „Uczeni czy prostacy, wszyscy piszemy poematy”
(Horacy, Listy 2, 1, 117]. Gadatliwa staruszka, majacz¹cy starzec, wielos³owy sofista — wszyscy bior¹ je na jêzyk, rozdzieraj¹, ucz¹ innych,
zanim siê sami naucz¹. Niektórzy, œci¹gn¹wszy brwi i wielkie wa¿¹c
s³owa, wœród kobietek filozofuj¹ o Piœmie Œwiêtym; inni — o hañbo!
— ucz¹ siê od niewiast tego, czego maj¹ uczyæ mê¿czyzn, i jakby tego
by³o jeszcze ma³o, w ³atwo p³yn¹cych s³owach, zuchwale nawet, wyk³adaj¹ innym to, czego sami nie rozumiej¹.

9

Œw. Hieronim, O znakomitych mê¿ach, przek³. W. Szo³drski, komentarz J. M. Szymusiak,
w: Pisma starochrzeœcijañskich pisarzy, t. 6, Warszawa 1970, s. 142.
10
Na uwagê zas³uguje i to, ¿e Hieronim nie tylko prowadzi³ z nimi korespondencjê, lecz
najwa¿niejszym swym korespondentkom i przyjació³kom zadedykowa³ tak¿e niektóre
swoje osobne traktaty egzegetyczne. I tak Pauli i Eustochium „Komentarz do Ksiêgi Eklezjastesa”, Eustochium (po œmierci matki Pauli) „Komentarz do Proroctwa Izajasza”, tej¿e
Eustochium (po œmierci Marceli i Pammachusa) — „Komentarz do Proroctwa Ezechiela”.
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W innym (List 65 do dziewicy Pryncypii, poœwiêcony objaœnieniu
Psalmu 44) zaraz na wstêpie uderza w ton diametralnie odmienny,
je¿eli chodzi o „kobietki”:
Wiem Pryncypio, córko w Chrystusie, ¿e mnie bardzo wielu gani za to,
i¿ czasami piszê do niewiast i w ten sposób dajê pierwszeñstwo p³ci s³abej. [...] Gdyby mê¿czyŸni zapytywali mnie w sprawach Pisma Œwiêtego, nie mówi³bym do kobiet,

po czym nastêpuje d³ugi, oparty o przyk³ady najpierw ze Starego, póŸniej Nowego Testamentu, wywód na temat roli i znaczenia kobiet,
z którego przytoczê tylko fragment:
Gdyby Barak chcia³ iœæ do bitwy, Debora nie mog³aby odnieœæ tryumfu
nad pokonanymi wrogami. Jeremiasza zamykaj¹ w wiêzieniu, a poniewa¿ skazany na zag³adê Izrael nie przyj¹³ Proroka, otrzyma³a natchnienie prorockie niewiasta Holda. Kap³ani i faryzeusze krzy¿uj¹
Syna Bo¿ego, a Maria Magdalena p³acze pod krzy¿em, przygotowuje
wonnoœci, szuka go w grobie, pyta ogrodnika, rozpoznaje Pana, spieszy do Aposto³ów, zwiastuje znalezionego. Tamci w¹tpi¹, ta ufa, prawdziwa wie¿a jasnoœci Libanu, która patrzy ku Damaszkowi, to znaczy
na Krew Zbawiciela, nawo³uj¹c do pokuty we w³osiennicy11. [...] Akwila i Pryscyla ucz¹ Apolla mê¿a apostolskiego i wielce uczonego w Zakonie i pouczaj¹ go o drodze Pañskiej. Jeœli nie by³o hañb¹ dla Aposto³a byæ pouczan¹ przez niewiastê, dlaczegó¿ dla mnie mia³oby byæ
hañb¹ pouczaæ po mê¿czyznach tak¿e niewiasty? — Sprawy te, czcigodna córko, omówi³em krótko w tym celu, byœ nie gardzi³a sw¹ p³ci¹
i by mê¿czyŸni nie pysznili siê ze swojej, gdy¿ Pismo Œwiête ich potêpia, chwal¹c ¿ycie niewiast.

Hieronimowi zawdziêczamy tak¿e prawdziwy traktat pedagogiczny o wychowaniu córki, zawarty w liœcie (nr 107) do Lety12. Obok prze11

Z komentarza ks. J. Czuja, t. II, s. 56: „Jest to piêkna aluzja do nazwy Damaszku, która to
nazwa, jak wyjaœnia Hieronim w dziele «O imionach hebr.», oznacza «Krew w³osiennicy»”.
12
Przek³ad J. Czuja, t. II, s. 400–414. Leta, córka kap³ana pogañskiego Albinusa, by³a ¿on¹
m³odego Toxotiusa, jedynego syna (starszej) Pauli, który na chrzeœcijañstwo nawróci³ siê
póŸno. Po kilku nieudanych porodach przysz³a na œwiat córka, której nadano na imiê tak¿e
Paula. Do zagadnienia wychowania i kszta³cenia (z³aszcza dziewcz¹t) w staro¿ytnoœci, zw³aszcza chrzeœcijañskiej, zob.: H.–I. Marrou, Historia wychowania w staro¿ytnoœci, przek³. S. £oœ,
Warszawa 1969 (oryg. franc. 1948); A. Stêpniewska, Wychowanie rodzinne dziewcz¹t w pedagogice œw. Hieronima, „Vox Patrum” 8–9, 1985, s. 151–176; M. Kosznicki, Kszta³cenie
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wa¿aj¹cej w nim materii wychowawczej w duchu chrzeœcijañskim, obok
wskazówek dotycz¹cych ¿ycia ascetycznego, znajdujemy ciekawe wskazania dotycz¹ce samego procesu kszta³cenia, wskazuj¹ce na dobre rozeznanie Hieronima w mo¿liwoœciach i potrzebach ma³ego dziecka,
a tak¿e zdradzaj¹ce znajomoœæ pism Kwintyliana. Najpierw zatem
nale¿y jej sporz¹dziæ litery albo z bukszpanu, albo z koœci s³oniowej
i zapoznaæ z ich nazwami. Niech siê bawi nimi, aby i zabawa by³a jej nauk¹. Powinna nie tylko zapamiêtaæ porz¹dek liter i umieæ na pamiêæ
ich nazwy jak piosenkê, ale trzeba te¿ czêsto porz¹dek ich zmieniaæ
i œrodkowe ³¹czyæ z ostatnimi, a pierwsze ze œrodkowymi, by je poznawa³a nie tylko z brzmienia, ale tak¿e i z wygl¹du. A gdy zacznie dr¿¹c¹
rêk¹ wodziæ rylec po wosku, niech cudza rêka kieruje delikatnie paluszkami dziecka, albo te¿ wyryæ trzeba na tablicy litery, aby mog³o ono
poci¹gaæ rylec œciœle po tych œladach, nie wysuwaj¹c go na zewn¹trz.
Niech sk³ada zg³oski dla nagrody: trzeba j¹ zachêcaæ podarkami, które
w jej wieku sprawiaj¹ uciechê. Niech ma w nauce towarzyszki, którym
by zazdroœci³a, których s³awa niepokoi³aby j¹. — Nie nale¿y jej karciæ,
jeœli bêdzie trochê opiesza³a, lecz pochwa³ami podniecaæ zdolnoœci,
¿eby zarówno cieszy³a siê z sukcesów, jak i cierpia³a z powodu niepowodzeñ13. Przede wszystkim trzeba siê strzec, ¿eby nie znienawidzi³a
nauki, ¿eby wstrêt do niej, zaszczepiony w dzieciñstwie, nie pozosta³
po latach dzieciêcych. Imiona, na których bêdzie siê przyzwyczajaæ do
sk³adania s³ów, równie¿ nie mog¹ byæ przypadkowe; powinny to byæ
imiona okreœlone i z rozmys³em dobrane, mianowicie imiona Proroków i Aposto³ów; powinien siê te¿ wœród nich znaleŸæ katalog imion
Patriarchów od Adama poczynaj¹c — wed³ug Mateusza i £ukasza. W ten
sposób, co innego czyni¹c, pozostanie on w pamiêci na przysz³oœæ.

i wychowanie w literaturze zachodniego chrzeœcijañstwa od I do IV w., Gdañsk 1999; K. Ratajczak, Pogl¹dy Ojców Koœcio³a na wychowanie i edukacjê kobiet, „Biuletyn Historii Wychowania” (Poznañ) 15–16, 2002, s. 15–23.
13
Podobnie w innym (nr 128) liœcie do Gaudencjusza o wychowaniu m³odziutkiej Pakatuli
(t³um. J. Czuj, t. III, s. 286–293), tutaj s. 287: „Niech wiêc nasza Pakatula przyjmie ten list
do póŸniejszego czytania; tymczasem niech poznaje literki, niech ³¹czy g³oski, niech siê
uczy wyrazów, niech wi¹¿e s³owa; aby zaœ rozwa¿a³a to dŸwiêcznym g³osikiem, nale¿y jej
w nagrodê obiecywaæ ciasteczka miodowe i inne smako³yki [...]”; s. 290: „Gdy zaœ ma³a, nieœwiadoma dziewczynka [...] dojdzie do siódmego roku ¿ycia i zacznie siê rumieniæ i wiedzieæ, o czym ma milczeæ, a wahaæ siê, co mówiæ, niech siê uczy na pamiêæ Psa³terza i a¿ do
lat dojrza³oœci niech czyni skarbem swego serca ksiêgi Salomona, Ewangeliê, Aposto³ów
i Proroków”.
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Nastêpuj¹ wskazania co do wyboru najw³aœciwszego nauczyciela,
wszak sam dŸwiêk liter i pierwsze wskazówki nauczyciela inaczej
brzmi¹ w ustach ludzi wykszta³conych, inaczej w ustach prostaczków.
„[...] Nie powinna siê [córka] uczyæ w dzieciñstwie tego, czego póŸniej
bêdzie musia³a siê wstydziæ”.
Z jednej strony
niech [ma³a Paula] bêdzie g³ucha na instrumenty muzyczne; niech
nie wie, w jakim celu uczyniony jest flet, lira i cytra,

z drugiej
niech codziennie odrabia pewne zadanie z Pisma Œwiêtego. Niech poznaje rytm greckich wierszy. Równoczeœnie z tym powinna iœæ nauka
³aciny, bo jeœli ta od pocz¹tku nie urabia m³odych ust, wymowa przybiera brzmienie obce i jêzyk ojczysty szpeci siê obcymi nalecia³oœciami.
Niech zamiast klejnotów i jedwabi kocha Bo¿e ksiêgi, w których bêdzie j¹ zachwycaæ nie malowid³o ze z³ota i purpury na babiloñskiej
skórze, ale poprawna i z erudycj¹ dla dobra wiary dokonana interpunkcja. Niech siê najpierw uczy Psa³terza i niech znajduje rozrywkê
w tych pieœniach, a na przypowieœciach Salomona niech siê przygotowuje do ¿ycia. Niech z pomoc¹ Eklezjastesa przyzwyczaja siê deptaæ
rzeczy tego œwiata. W ksiêdze Joba niech szuka przyk³adów mêstwa
i cierpliwoœci. Niech (potem) przejdzie do Ewangelii, ¿eby ju¿ nigdy
nie wypuszczaæ ich z rêki; Dzieje Apostolskie i Listy niech z zapa³em
wch³ania ca³ym sercem. Gdy tymi zapasami wzbogaci izdebkê swego
serca, niech przekazuje pamiêci Proroków, Piêcioksi¹g, Ksiêgi Królewskie i Ksiêgi Kronik, ksiêgi Ezdrasza i Estery. Na koniec dopiero
mo¿e siê zapoznaæ z Pieœni¹ nad Pieœniami bez obawy, ¿e nie zrozumie w jej s³owach duchowego sensu tego epitalamium, które mog³oby
j¹ zraniæ, gdyby od niego zaczê³a. — Niech siê wystrzega wszelkich
apokryfów, a jeœliby je zechcia³a kiedy czytaæ, nie ze wzglêdu na prawdê dogmatyczn¹, lecz ¿eby podziwiaæ cuda, niech wie, ¿e nie s¹ one
dzie³ami tych, których imiona nosz¹ w tytu³ach, oraz ¿e wiele b³êdów
siê w nich kryje, a szukanie z³ota w b³ocie wielkiej wymaga roztropnoœci. Niech ma zawsze pod rêk¹ dzie³ka Cypriana, niech bezpiecznie
przebiega listy Atanazego i ksi¹¿ki Hilarego. Niech siê rozkoszuje
rozprawami, niech siê napawa geniuszem tych, w których ksi¹¿kach
nie ulega wahaniom pobo¿na wiara. Innych autorów mo¿e czytaæ tak,
¿eby raczej wydawa³a o nich s¹d, ni¿ sz³a w ich œlady.
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*
Wœród korespondentek Hieronima wyró¿niaj¹ siê dwa krêgi rodzinno–ideowe, skupione wokó³ Marceli i Pauli. Obie te niewiasty nale¿a³y do najwy¿szej arystokracji i wywodzi³y siê z wp³ywowych i bardzo zamo¿nych rodzin. Marcela pochodzi³a ze starego konsularnego
rodu Marcellusów i Ceionów Albinów i by³a siostrzenic¹ prefekta pretorianów Lampadiusa. Urodzona oko³o 330 r., wczeœnie straci³a ojca,
wczeœnie tak¿e wydana za m¹¿, po zaledwie siedmiu miesi¹cach zosta³a wdow¹. Mimo nacisku ze strony matki opar³a siê pokusie powtórnego zam¹¿pójœcia (gdy bogaty, ale ju¿ leciwy konkurent zauwa¿y³, „¿e
i starcy mog¹ ¿yæ d³ugo, i m³odzieñcy prêdko umrzeæ, odpar³a rezolutnie, choæ mo¿e niezbyt taktownie: „Wprawdzie m³odzieniec mo¿e
prêdko umrzeæ, ale starzec d³ugo ¿yæ nie mo¿e”, zreszt¹ „gdybym
chcia³a wyjœæ za m¹¿, a nie pragnê³a poœwiêciæ siê dozgonnej czystoœci,
to szuka³abym z pewnoœci¹ ma³¿onka, a nie dziedzictwa” [Hier., List
127]), ale obok matki z ca³¹ energi¹ prowadzi³a wszystkie sprawy
zwi¹zane z zarz¹dzaniem znacznego maj¹tku. Prawdopodobnie pod
wp³ywem przebywaj¹cego na wygnaniu œw. Atanazego Aleksandryjskiego, który w latach 340–341 bawi³ w ich domu i zapewne opowiada³
o ¿yciu mnichów i mniszek na Wschodzie, Marcela postanowi³a prowadziæ ¿ycie ascetyczne na d³ugo, zanim pozna³a Hieronima. Od
365 r. zgromadzi³a wokó³ siebie w pa³acu na Awentynie grono podobnie myœl¹cych kobiet, panien i wdów; mimo braku ustalonej regu³y,
mo¿na mówiæ w tym przypadku o prototypie klasztoru ¿eñskiego (na
regularne klasztory ¿eñskie by³o wtedy na Zachodzie jeszcze za wczeœnie). Gdy dosz³o do spotkania z Hieronimem — nast¹pi³o to, jak ju¿
wiemy, w roku 382 — Marcela musia³a ju¿ mieæ ponad 50 lat, sam Hieronim — oko³o 35. Hieronim barwnie opisuje jej pe³ne pokory i dzia³alnoœci charytatywnej ¿ycie, w którym wa¿ne miejsce przypad³o modlitwie oraz studiom nad Bibli¹ i jej jêzykiem. Znamy, niekiedy niestety niemal wy³¹cznie z imienia, kilka uczestniczek tego nieformalnego
konwentu: Marcelina (siostra biskupa Ambro¿ego z Mediolanu), Sofronia, Felicyta, druga Marcela; nieco wiêcej wiemy jedynie o siostrze
„pierwszej” Marceli — Aselli, która wyró¿nia³a siê, nawet na tle pozosta³ych „konwentualistek”, szczególn¹ predylekcj¹ do ¿ycia w wyrzeczeniu i ascezie. Hieronim, któremu, podkreœlmy ju¿ tutaj z naciskiem, zawdziêczamy ogromn¹ wiêkszoœæ naszej wiedzy o szlachet169
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nych i pobo¿nych damach rzymskich, przedstawia³ Asellê jako wrêcz
idea³ zakonnicy.
Cech¹ najbardziej chyba frapuj¹c¹ w postaci Marceli by³a wola
i umiejêtnoœæ ³¹czenia przewodnictwa wspomnianej grupy pañ i z tym
zwi¹zanej intensywnej dzia³alnoœci dobroczynnej z utrzymywaniem
ci¹g³ego kontaktu ze œwiatem „zewnêtrznym”, jak wypada³o osobie
o takiej randze spo³ecznej. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e g³ówna przyczyna nawi¹zania przez ni¹ tak œcis³ej wspó³pracy i przyjaŸni z Hieronimem mia³a charakter tyle¿ religijny, co intelektualny. Marcela wyró¿nia³a siê ¿ywym, ch³onnym i ci¹gle poszukuj¹cym umys³em, nie tylko korzysta³a z ogromnej wiedzy Hieronima, ale tak¿e, co on sam niejednokrotnie przyznaje, inspirowa³a go do nowych przemyœleñ i rozwi¹zañ. Musia³a mieæ na niego znaczny wp³yw, niejednokrotnie wp³ywaj¹c koj¹co i uspokajaj¹co na namiêtn¹, burzliw¹ i nie zawsze zrównowa¿on¹ naturê swego mentora. Nie zawsze jednak w pe³ni myœla³a
siê stosowaæ do rad Hieronima. Nie rozda³a biednym i Koœcio³owi ca³ego swego maj¹tku, nie zaniedba³a obowi¹zków wynikaj¹cych z przynale¿noœci stanowej i powi¹zañ rodzinnych, czy kszta³cenia i wychowania dzieci. Mimo namawiañ Hieronima, nie opuœci³a te¿ wraz z nim
Rzymu i nie uda³a do Ziemi Œwiêtej. Poœci³a z umiarem, nie jada³a
miêsa, nie pi³a wina, odznacza³a siê skromnoœci¹, nienagannie moralnym ¿yciem, ubiera³a siê skromnie, wychodzi³a z domu jedynie w towarzystwie matki, a bez œwiadków nie rozmawia³a nawet z ¿adnym
mnichem czy kap³anem. ¯y³a jednak nadal w pa³acu. W naszym pojêciu — silna, wywa¿ona psychicznie osobowoœæ.
Marcela wprost zasypywa³a Hieronima pytaniami i proœbami o objaœnienie niezrozumia³ych fragmentów Pisma Œwiêtego. Zdarza³o siê,
¿e odmawia³ z takich czy innych wzglêdów, czêœciej jednak przyznawa³, ¿e stanowi to dla niego inspiracjê.
Zwracasz siê do mnie z powa¿nymi pytaniami, a pytaj¹c pobudzasz
umys³, który zastyg³ ju¿ w bezczynnoœci (List 59, 1)

— pisze do Marceli nie bez, jak siê wydaje, nuty sarkazmu.
Obowi¹zkiem pisz¹cego list jest pisaæ o sprawach rodzinnych albo
o ¿yciu codziennym [...]. Ty jednak¿e, ca³a pogr¹¿ona w naukowych
rozprawach, nic mi nie piszesz poza tym, co budzi we mnie niepokój
i zmusza do czytania Pisma Œwiêtego. Tak wiêc wczoraj, przed³o¿yw-

170

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

szy g³oœn¹ kwestiê, za¿¹da³aœ, bym natychmiast odpisa³, co na ten temat myœlê, jakbym co najmniej zasiada³ na katedrze faryzeuszów, jakbym powo³any by³ na poœrednika i rozjemcê, ilekroæ powstanie spór
o s³owa hebrajskie (List 29, 1)

— i tutaj pod przykrywk¹ ¿artobliwoœci mo¿na dopatrzeæ siê nuty
uszczypliwoœci czy zniecierpliwienia. Ale w gruncie rzeczy rola autorytetu i rzeczoznawcy, do której by³ niew¹tpliwie jednym z najlepiej
przygotowanych ludzi swej epoki, bardzo mu odpowiada³a, czemu zawdziêczamy wiele cennych listów–rozpraw o treœci biblijnej. W piêknym liœcie–epitafium na czeœæ zmar³ej w 410 r. Marceli (List 127) sk³ada ho³d jej dociekliwoœci i zdolnoœciom:
A poniewa¿ mia³em wtedy jak¹œ s³awê z powodu studiów biblijnych,
dlatego nigdy siê nie zdarzy³o, ¿eby nie pyta³a o coœ z Pisma Œwiêtego,
i nie godzi³a siê na to natychmiast, ale porusza³a przeciwne kwestie nie
dla sprzeczania siê, lecz dlatego, ¿eby przez pytanie uczyæ siê rozwi¹zywania zagadnieñ, jakie wed³ug jej rozumienia mog¹ byæ wysuniête. [...] To tylko powiem, ¿e cokolwiek przez d³ugie studia zdoby³em i przez ci¹g³e rozmyœlanie jakby w naturê obróci³em, tego wszystkiego ona skosztowa³a, tego siê nauczy³a i to posiad³a, tak ¿e jeœli po
moim odjeŸdzie powsta³ spór co do jakiegoœ œwiadectwa Pisma Œwiêtego, do niej spieszono, jako do sêdziego.

Zdaniem Hieronima na osobn¹ pochwa³ê zas³ugiwa³o i to, ¿e nawet tak m¹dra niewiasta jak Marcela dba³a o nie wywy¿szanie siê ponad mê¿czyzn:
A ¿e by³a bardzo roztropna i zna³a to, co filozofowie nazywaj¹ tó prépon, to jest „ma byæ przystojnym to, co czynisz”, wiêc na pytania tak
odpowiada³a, i¿ nawet swoich pogl¹dów nie nazywa³a swymi, lecz albo
moimi, albo kogokolwiek innego, aby tak¿e w tym, czego uczy³a, uwa¿ano j¹ za uczennicê — wiedzia³a bowiem, co powiedzia³ Aposto³:
„A nauczaæ niewieœcie nie pozwalam” [1 Tym 2, 12] — i aby siê nie wydawa³o, ¿e czyni krzywdê p³ci mêskiej, a niekiedy kap³anom, pytaj¹cym o zdanie w sprawach ciemnych i dwuznacznych.

Wiele dalibyœmy, gdyby zachowa³y siê przynajmniej niektóre listy
Marceli do Hieronima! Niestety, nie zachowa³ siê ani jeden. W ogóle
w obfitej korespondencji tego œwiêtego, zachowa³ siê tylko jeden jedyny list napisany przez kobiety, w dodatku skierowany bynajmniej nie
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do niego, tylko do Marceli. Jest to obszerny list (nr 46) Pauli i Eustochium do Marceli, któremu bli¿ej przyjrzymy siê ju¿ niebawem, choæ
s¹ uczeni, którzy s¹dz¹, ¿e i ten list zosta³ w rzeczywistoœci napisany
przez samego Hieronima. Przeziera z tych w¹tpliwoœci przekonanie,
¿e stopieñ erudycji ogólnej, a zw³aszcza biblijnej, wykazany w tym liœcie, przekracza³ mo¿liwoœci ówczesnych kobiet. Ju¿ jednak z samych
tytu³ów niektórych listów do Marceli widaæ g³êbiê tematyki poruszanej w korespondencji Hieronima i wielkiej zarówno duchowej, jak
równie¿ jêzykowej kompetencji adresatki. Oto przyk³ady: o dziesiêciu
imionach Boga (List 25), dlaczego niektóre wyrazy hebrajskie nie s¹
t³umaczone na inne jêzyki w przek³adach i co oznaczaj¹ (List 26), czy
Hieronim, jak mu siê zarzuca, zmieni³ pewne rzeczy z Nowego Testamentu (List 27), co oznacza hebrajski wyraz „Sela” czyli „diapsalma”
(List 28), co oznaczaj¹ wyrazy „efod bad” z Pierwszej Ksiêgi Królewskiej
i „terafim” z Ksiêgi Sêdziów (List 29), wyra¿enia „panis doloris” i „filii
excussorum” z Psalmu 126 (List 34)... Wydaje siê, ¿e niewielu mê¿czyzn by³oby pod koniec IV w. gotowych dyskutowaæ z Hieronimem
na takie tematy.
Po roku 385 korespondencja Hieronima z Marcel¹ uleg³a jednak
znacznej redukcji, z lat 385–392 znany jest tylko jeden list Hieronima
(nr 43), zawieraj¹cy apel o pod¹¿enie za nim do Betlejem, którego
Marcela jednak, jak wiemy, nie pos³ucha³a. O jakiejkolwiek nieprzyjaŸni nie mo¿e wszak¿e byæ mowy, Marcela dzia³a³a w Rzymie zgodnie
z naukami Hieronima, przeciwstawiaj¹c siê m.in. tendencjom heretyckim i bior¹c nawet przy jakiejœ okazji nieobecnego Hieronima
w obronê. Przed œmierci¹ musia³a doznaæ goryczy i upokorzeñ (tak¿e
czysto fizycznej natury) z r¹k Wizygotów, pl¹druj¹cych w 410 r. Rzym.
Mimo wszelkich ró¿nic, wolno, jak s¹dzê, postaæ chrzeœcijanki
Marceli zestawiæ ze znan¹ nam ju¿ pogañsk¹ filozofk¹ Hypati¹ z Aleksandrii.
Blisk¹ krewn¹ i uczennic¹ Marceli by³a Paula (lata ¿ycia 347–406),
równie jak tamta wywodz¹ca siê z najwy¿szej arystokracji rzymskiej
(rodzice byli ju¿ chrzeœcijanami), ale bêd¹ca natur¹ doœæ ró¿ni¹c¹ siê
od Marceli, mniej przywi¹zan¹ do spraw tego œwiata, bardziej ascetyczn¹, zarazem te¿ chyba bardziej „miêkk¹”, spokojn¹. ¯ycie jej znamy przede wszystkim z listu–epitafium napisanym przez œw. Hieronima po jej œmierci, a przeznaczonym do córki — Eustochium (List 108).
W wieku 33 lat Paula owdowia³a. Owocem najwyraŸniej szczêœliwego
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zwi¹zku z poganinem Toxotiusem by³o piêcioro dzieci: cztery córki
(Blesilla, Paulina, Eustochium i Rufina) i syn Toxotius. „Rodzina
Pauli by³a typow¹ je¿eli chodzi o wspó³¿ycie ówczesnych chrzeœcijan
i pogan” (Ch. Krumeich). Hieronim bez skrupu³ów krytykowa³ jej
wczeœniejsze, œwiatowe, zupe³nie normalne ¿ycie, przedstawiaj¹c je
jak najwiêkszy grzech. Tak¿e Paula za³o¿y³a w swoim pa³acu wspólnotê pobo¿nych niewiast, a prawie ca³y maj¹tek swój i dzieci odda³a klasztorom i ubogim („Oga³aca³a dzieci, a gdy j¹ krewni karcili, mawia³a,
¿e im zostawi³a wiêksze dziedzictwo w postaci mi³osierdzia Chrystusowego” — Hieronim, List 108, 5). Paula równie¿ pilnie czytywa³a Bibliê i oczekiwa³a wskazówek od Hieronima, ale naukowego zaciêcia
Marceli raczej nie wykazywa³a. Chodzi³o jej nie tyle o egzegezê tekstow¹ (znamy jedynie jeden list Hieronima do Pauli o treœci typowo
egzegetycznej [List 30]), co o wyk³adniê alegoryczn¹ i naukê moraln¹.
Pismo umia³a na pamiêæ, a kochaj¹c historiê œwiêt¹, któr¹ nazywa³a
podwalin¹ prawdy, doszukiwa³a siê w s³owach Pisma raczej duchowego ich sensu i nim karmi³a sw¹ duszê. Wszak zmusi³a mnie, bym kierowa³ lektur¹ Starego i Nowego Testamentu jej i córki. [...] Jeœli kiedy
waha³em siê i wyznawa³em szczerze, ¿e czegoœ nie wiem, nie chcia³a
bynajmniej ust¹piæ, ale ci¹g³ym pytaniem zmusza³a mnie do wskazania, które poœród licznych i roztropnych wyjaœnieñ wydaje mi siê bardziej prawdopodobne.

Opanowa³a nawet tajniki hebrajskiego:
Powiem coœ nadto co zazdroœnikom wyda siê mo¿e niewiarygodne:
Chcia³a siê uczyæ jêzyka hebrajskiego, którego ja od m³odoœci, z wielk¹ prac¹ i trudem nauczy³em siê czêœciowo i w niestrudzonym rozwa¿aniu nie opuszczam go, aby nie straciæ tego, czegom siê nauczy³. Opanowa³a ten jêzyk do tego stopnia, ¿e œpiewa³a Psalmy po hebrajsku
i oddawa³a mowê bez ¿adnej w³aœciwoœci jêzyka ³aciñskiego. Co te¿ a¿
do dnia dzisiejszego widzimy u œwiêtej jej córki Eustochium [...].

Nie wszyscy jednak, nawet z obozu chrzeœcijañskiego, zachwyceni
byli postêpowaniem Hieronima. Pisarz Palladiusz (Palladios) (ok.
363–425) w znanym i poczytnym piœmie Opowiadania dla Lausosa
(Historia Lausiaca), zawieraj¹cym ¿ywoty pustelników, w rozdziale 41,
zatytu³owanym Œwiête niewiasty, pisze:
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Pozna³em miêdzy innymi Rzymiankê Paulê, matkê Toksotiusza, niewiastê szczególnie uduchowion¹. Na drodze jej doskonalenia stan¹³
niejaki Hieronim z Dalmacji. Paula mog³a przewy¿szyæ wszystkich,
gdy¿ by³a niezwykle utalentowana, lecz on z zawiœci przeszkodzi³ jej
w tym, pos³uguj¹c siê ni¹ dla w³asnych celów14.

Zami³owanie do S³owa Bo¿ego by³o w krêgach, w jakich obraca³ siê
Hieronim, widaæ doœæ rozpowszechnione, skoro w liœcie 77, którego
treœci¹ jest pochwa³a innej szlachetnej damy, Fabioli, z tak¹ emfaz¹
o niej napisa³:
Dobry Jezu, z jakim¿e zapa³em, z jak¹ gorliwoœci¹ studiowa³a Ksiêgi
Œwiête! Przebiega³a pisma Proroków, Ewangelie, Psalmy, jakby tym
pragnê³a g³ód zaspokoiæ. Zadawa³a pytania, odpowiedzi zaœ chowa³a
g³êboko w swym sercu. A nie nasyci³a siê ¿¹dz¹ s³uchania, lecz zdobywane wiadomoœci wzmaga³y jej ból i jakby dolewa³y oliwy do ognia, tak
zwiêksza³a siê jej ¿arliwoœæ. Gdyœmy pewnego dnia trzymali w rêkach
Ksiêgê Liczb Moj¿esza i gdy mnie nieœmia³o pyta³a, co by znaczy³o tak
wielkie nagromadzenie imion, dlaczego poszczególne pokolenia w ró¿nych miejscach ró¿nie siê ³¹cz¹, w jaki sposób prorok Balaam tak wyraŸnie przepowiedzia³ tajemnice Chrystusa [Liczb 24, 17 nn.], jak tego
nie uczyni³ prawie ¿aden z Proroków — odpowiedzia³em jak mog³em
i zdawa³o mi siê, ¿em uczyni³ zadoœæ jej pytaniu. Rozwijaj¹c wiêc ksi¹¿kê15 dosz³a do tego miejsca, gdzie jest opisany spis postojów, przez
które naród po wyjœciu z Egiptu doszed³ a¿ do wód Jordanu [Liczb 33].
I gdy pyta³a o przyczyny i uzasadnienie poszczególnych postojów, co
do niektórych waha³em siê, co do innych nie mia³em w¹tpliwoœci, a po
najwiêkszej czêœci szczerze wyznawa³em sw¹ niewiedzê. Wtedy jeszcze bardziej zaczê³a nalegaæ i jakby mnie nie wolno by³o nie wiedzieæ
tego, czego nie wiem, prosi³a o wyjaœnienie, mówi¹c, ¿e zapewne nie
jest godna tak wielkich tajemnic. Có¿ wiêcej? Wymog³a na mnie
obietnicê — a odmówiæ siê wstydzi³em — ¿e napiszê dla niej dzie³o na
ten temat. Dzie³o to, które — jak s¹dzê — z woli Bo¿ej od³o¿one zosta³o a¿ do tego czasu, poœwiêcam jej pamiêci [...].

Hieronim ma zapewne na myœli swój traktat Quaestiones hebraicae
in Genesim (Zagadnienia hebrajskie w Ksiêdze Rodzaju).
14
Palladiusz, Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca), przek³. S. Kalinkowski, wstêp
i oprac. M. Starowieyski (ród³a monastyczne, 12), Tyniec–Kraków 1996, s. 186–187.
15
Zwój rêkopiœmienny. W czasach Hieronima zwój powoli by³ zastêpowany przez kodeks
— formê powszechn¹ w póŸniejszych czasach — do dziœ.

174

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Tak¿e najstarsza córka Pauli, Blesilla, m³odo owdowia³a i m³odo
(w 383 r.) zmar³a, mia³a odznaczaæ siê wybitnymi zdolnoœciami jêzykowymi. Hieronim w liœcie do Pauli, pocieszaj¹cym j¹ po œmierci córki
(List 39), stwierdza:
Któ¿ mo¿e bez ³kañ wspominaæ jej gorliwoœæ w modlitwie, wytwornoœæ
wys³owienia, wiernoœæ pamiêci, bystroœæ umys³u? Jeœlibyœ s³ysza³a, jak
mówi po grecku, s¹dzi³abyœ, ¿e nie umie po ³acinie; jeœli wargi jej powróci³y do dŸwiêków rzymskich, nie czuæ by³o w ogóle wp³ywu obcej
mowy. A ju¿ zaprawdê — co ca³a Grecja podziwia u Orygenesa —
w niewielu nie mówiê, miesi¹cach, ale dniach tak pokona³a trudnoœci
jêzyka hebrajskiego, i¿ w opanowaniu i œpiewaniu psalmów sz³a z matk¹ w zawody. Nawet bardzo os³abiona chorob¹ zawsze mia³a w rêkach albo Proroka, albo Ewangeliê.

Jedyn¹ córk¹ Pauli, która od m³odoœci zdecydowa³a siê na ¿ycie
w dziewictwie, by³a Eustochium. Do niej Hieronim w 384 r. adresowa³
s³ynny list–traktat (nr 22) o dziewictwie. Dzieli³a z matk¹ zainteresowania biblijne i egzegetyczne, pozna³a tak¿e jêzyk hebrajski. Hieronim niew¹tpliwie darzy³ Eustochium szczerym uczuciem16 i nie szczêdzi³ ¿yciowych rad i przestróg.
Tradycja rêkopiœmienna przypisa³a Pauli i Eustochium — matce
i córce — autorstwo listu do Marceli datowanego na rok 386, który
znalaz³ siê w zbiorze korespondencji œw. Hieronima i figuruje w nim
pod numerem 4617. Nie widzê argumentów, które zdaniem niektórych
uczonych mia³yby przemawiaæ za apokryficznym charakterem tego listu i powodu dla którego œw. Hieronim, domniemany rzeczywisty jego
autor, mia³by uciekaæ siê do mistyfikacji. Niew¹tpliwe retoryczne podobieñstwa do innych listów Hieronima nie mog¹ stanowiæ rozstrzygaj¹cego argumentu, poniewa¿ trzeba siê liczyæ z wp³ywem stylu i sposobu argumentacji Hieronima na jego wierne d³ugoletnie uczennice
i wielbicielki, a nawet mo¿na podejrzewaæ œwiadome nawi¹zywanie
do stylu mistrza. Trzeba przyznaæ, ¿e retoryka Listu 46 jest niekiedy
16

Sympatia, a nawet niew¹tpliwa czu³oœæ, by³y bodaj obopólne. W jednym z listów (nr 31)
Hieronim dziêkuje Eustochium za otrzymane od niej dary: naramienniki, go³êbie i kosz
czereœni, nie zaniedbuj¹c okazji, by nadawczyni objaœniæ mistyczne znaczenie tych darów.
Zob.: Laszló Takács, The presents of Eustochium (The letter 31 of Hieronymus), Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 2003, 1–2, s. 211–228.
17
Przek³. J. Czuj, t. I, s. 256–269.
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nu¿¹ca i sztuczna, ¿e elementów osobistych nie ³atwo siê w nim dopatrzeæ, ale te¿ nie taki by³ cel przyœwiecaj¹cy nadawczyniom, a autentycznoœci i szczeroœci wypowiedzi bym w ¿adnym wypadku nie odmówi³. Paula i Eustochium pragnê³y, podobnie jak sam Hieronim, nak³oniæ Marcelê — jak wiemy: bez powodzenia — do porzucenia Rzymu
i udania siê za Hieronimem i nimi dwiema do Betlejem. List jest pe³en
reminiscencji biblijnych, zarówno na poziomie rzeczowym (wszak
opisuje miejsca i wydarzenia znane z Pisma Œwiêtego), jak równie¿ jêzykowym (liczne dos³owne i sparafrazowane cytaty z ksi¹g biblijnych,
maj¹ce wzmocniæ i uwiarygodniæ wywody). Paula i Eustochium usprawiedliwiaj¹ siê najpierw ze œmia³oœci skierowania listu do swojej mistrzyni („Przeto i my, uczennice, nie pomn¹c na nasze si³y i nie myœl¹c
o tym, co byœmy mog³y, lecz o tym, co byœmy chcia³y, pragniemy uczyæ
nauczycielkê [...]”, która „pierwsz¹ iskrê pod ognisko nasze pod³o¿y³a,
która nas do tego umi³owania i s³owem i przyk³adem zachêca³a i jakby
kokosz kurczêta swoje pod skrzyd³ami swymi zgromadzi³a” (c. 1). Cel
jest jednak chwalebny i wznios³y: Ziemia Œwiêta, Jerozolima, jak zaœwiadcza w wielu miejscach (w doœæ rozwlek³ym wywodzie przytoczonych w liœcie) Pismo Œwiête, jest najwspanialszym miejscem na œwiecie.
„O ile Judea wy¿sza jest nad inne prowincje, o tyle miasto Jerozolima
wy¿sze jest nad ca³¹ Judeê” (c. 2–3). W wyszukany retorycznie sposób
w d³ugim wywodzie autorki uprzedzaj¹ ewentualny zarzut adresatki,
i¿ œwietnoœæ i chwa³a Jerozolimy dawno ju¿ przeminê³y („Nawet litery
wyczuwaj¹ i papier rozumie, ¿e od dawna pragniesz zabraæ g³os, ¿e
sprzeciwiasz siê temu, co mówimy”) (c. 4–9).
Nie zaprzeczamy, ¿e królestwo Bo¿e w nas jest [£k 17, 21] i ¿e œwiêci
mê¿owie s¹ tak¿e w innych krajach, ale stwierdzamy przede wszystkim, ¿e ci, którzy na ca³ym œwiecie s¹ pierwsi, tu [w Jerozolimie] siê
w³aœnie zgromadzaj¹. [...] Ktokolwiek zalicza siê do pierwszych w Galii, tu spieszy. Oddzielony od œwiata Brytañczyk, jeœli w pobo¿noœci post¹pi³, opuœciwszy zachodnie s³oñce szuka miejscowoœci znanej mu tylko z pog³osek i opowiadania Pisma Œwiêtego. A có¿ powiemy o Armeñczykach, o Persach, o ludach z Indii i Etiopach, i o s¹siednim
Egipcie, urodzajnym w mnichów, co o Poncie i Kapadocji, Celesyrii
i Mezopotamii oraz o wszystkich mieszkañcach Wschodu? Ci wszyscy,
wed³ug s³ów Zbawiciela mówi¹cego: „Gdziebykolwiek by³o cia³o, tam
siê zgromadz¹ i or³y” [Mt 24,28 nn.], zbiegaj¹ siê do tych miejsc i ró¿nych cnót wzór nam ukazuj¹.
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Wyidealizowany, egzaltowany obraz jednoœci rodzaju ludzkiego
w obliczu tak œwiêtych miejsc:
Jêzyk wprawdzie ró¿ny, ale jedna religia. Tyle prawie œpiewaj¹cych
psalmy chórów, ile ró¿nych narodowoœci, a wœród nich kwitnie ta najpierwsza bodaj u chrzeœcijan cnota — brak zarozumia³oœci, ¿adnej pychy z powodu wstrzemiêŸliwoœci; rywalizacja w pokorze obejmuje
wszystkich. Kto by by³ ostatnim, uwa¿any jest za pierwszego. Nie ma
¿adnej ró¿nicy w ubiorze, ¿adnego wzajemnego podziwiania. Dok¹dkolwiek ktoœ idzie, nie wywo³uje ani nagany, ani pochwa³y. Posty równie¿ nikogo nie wywy¿szaj¹; ani siê nie poleca wstrzymywania siê od
pokarmu, ani nie potêpia umiarkowanej sytoœci. [...] Nikt nie s¹dzi
drugiego, aby Pan go nie os¹dzi³. I nie ma tu zupe³nie tego, co w wielu
prowincjach jest na porz¹dku dziennym, i¿ siê z ca³¹ zjadliwoœci¹ wzajemnie rw¹ na strzêpy. Z dala st¹d jest zbytek, z dala rozkosz (c. 10).

A Betlejem, gdzie autorki mieszkaj¹, „wioseczka Chrystusa i gospoda Maryi”?
Jakimi s³owami, jakim g³osem mo¿emy ci opisaæ grotê Zbawiciela?
A ów ¿³obek, w którym Dzieci¹tko kwili³o, nale¿y raczej uczciæ milczeniem ni¿ niedo³ê¿n¹ mow¹. Gdzie s¹ obszerne portyki? Gdzie z³ocone
stropy? Gdzie domy trudem nieszczêœliwych i prac¹ skazañców ozdobione? Gdzie bazyliki wzniesione na kszta³t pa³acu za bogactwa pojedynczych ludzi, by marny, cielesny cz³owiek w wiêkszym przepychu
móg³ siê przechadzaæ i — jakby mog³o byæ coœ piêkniejszego nad œwiat
— wola³ raczej spogl¹daæ na swe dachy ni¿ na niebo? Oto w ma³ej
szczelinie ziemi Stwórca niebios siê narodzi³. Tu owiniêty by³ w pieluszki, tu widziany przez pasterzy, tu wskazany przez gwiazdê, tu uczczony przez królów. I s¹dzimy, ¿e œwiêtsze jest miejsce to od Ska³y Tarpejskiej, w któr¹ czêsto bi³y z nieba pioruny wskazuj¹ce, co siê tam Panu
nie podoba³o (c. 11).

Upad³ „Babilon” — pogañski Rzym.
Jest tam wprawdzie Koœció³ œwiêty, s¹ trofea Aposto³ów i Mêczenników, jest prawdziwe wyznawanie Chrystusa i wiara g³oszona przez
aposto³ów, i po zdeptaniu pogañstwa podnosz¹ce siê codziennie
wzwy¿ imiê chrzeœcijañskie, ale ów przepych, potêga i wielkoœæ miasta,
potrzeba, by byæ widzianym i widzieæ, byæ pozdrawiany i pozdrawiaæ,
chwaliæ i oczerniaæ, s³uchaæ i przemawiaæ, i tak wielkie mnóstwo ludzi
co najmniej niechêtnie znosiæ — to wszystko nie ma nic wspólnego ze
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œlubowaniem i spokojem mnichów. Bo albo przyjmujemy przychodz¹cych do nas i tracimy milczenie, albo nie przyjmujemy, a wtedy pos¹dzaj¹ nas o pychê. A niejednokrotnie, by siê odwzajemniæ odwiedzaj¹cym, spieszymy do pysznych podwoi i tam wœród plotkuj¹cej
s³u¿by przekraczamy poz³acane progi.

Czy pomylimy siê, odczytuj¹c w tych s³owach nutê delikatnej wymówki pod adresem Marceli, która mimo ca³ego oddania chrzeœcijañstwu nie uzna³a przecie¿ za wskazane czy mo¿liwe ca³kowicie oderwaæ siê od swego rzymskiego œrodowiska?
W Chrystusowej natomiast — jak powiedzia³yœmy wy¿ej — wioseczce
[czyli w Betlejem] panuje ca³kowita prostota i poza œpiewem psalmów
— milczenie. Gdziekolwiek siê obrócisz, oracz p³ug prowadz¹c odœpiewuje Alleluja, zlani potem ¿niwiarze psalmami siê nawo³uj¹, a hodowca winnej latoroœli krzywym sierpem pêdy jej podcinaj¹c s³owa
Dawida œpiewa. Takie s¹ w tej prowincji pieœni, takie — jak mówi siê
potocznie — mi³osne przyœpiewki, takie gwizdy pasterzy, takie narzêdzia uprawy (c. 12).
Ale co czynimy? Zapominamy o tym, co nakazuje obowi¹zek, a myœlimy jedynie o tym, czego pragniemy! O, kiedy¿ nadejdzie ów czas, gdy
zdro¿ony pos³aniec przyniesie wieœæ, ¿e nasza Marcela przybi³a do wybrze¿a Palestyny, a ca³e chóry mnichów, ca³e orszaki dziewic radosn¹
wrzawê czyniæ bêd¹? Wyobra¿amy sobie, ¿e ju¿ wybiegamy na spotkanie i nie czekaj¹c na pojazd biegniemy w podnieceniu. Trzymaæ ciê bêdziemy za rêce, patrzeæ w twoje oblicze i z trudem wyrwiemy siê z tyle
po¿¹danych objêæ. Czy¿ nie nadejdzie ten dzieñ, który pozwoli nam
wejœæ razem do groty Zbawiciela? W grobie Pana p³akaæ z siostr¹, p³akaæ z matk¹? Potem ca³owaæ drzewo krzy¿a, a na Górze Oliwnej pragnieniem i duchem wznosiæ siê z wstêpuj¹cym do nieba Panem? Widzieæ wychodz¹cego £azarza, chustami obwi¹zanego, i wody Jordanu
oczyszczone na obmycie Pana? Potem d¹¿yæ do sza³asów pasterzy,
modliæ siê w grobowcu Dawida, ogl¹daæ proroka Amosa, teraz jakby
jeszcze na swej skale w tr¹bê pastersk¹ dm¹cego? Œpieszyæ do namiotów, gromadziæ pami¹tki z ¿ycia Abrahama, Izaaka i Jakuba, a tak¿e
trzech s³awnych niewiast? Widzieæ Ÿród³o, w którym Filip ochrzci³ rzezañca? Iœæ do Samarii, by uczciæ jednoczeœnie prochy Jana Chrzciciela, Elizeusza i Abdiasza? Wejœæ do jaskiñ, w których w czasach przeœladowania i g³odu ¿ywionych by³o wielu proroków? Pójdziemy do
Nazaretu, i zgodnie z t³umaczeniem jego nazwy, „Kwiat” Galilei
ogl¹daæ bêdziemy. Niedaleko stamt¹d widaæ Kanê, w której woda za-
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mieniona zosta³a w wino. Pod¹¿ymy na górê Tabor i do przybytków
Zbawiciela, by zobaczyæ Go nie, jak ongiœ chcia³ Piotr, z Moj¿eszem
i Eliaszem, lecz z Ojcem i Duchem Œwiêtym. Nastêpnie przejdziemy
przez jezioro Genezaret i zobaczymy, jak z piêciu oraz siedmiu chlebów nakarmiono na puszczy piêæ i cztery tysi¹ce ludzi. Uka¿e siê nam
miasteczko Naim, w którego bramach syn wdowy wskrzeszony zosta³.
Ujrzymy Hermonin i potok Endor, gdzie pokonany zosta³ Sisara, Kafarnaum, znane z cudów Pañskich, ca³¹ Galileê. Wtedy, gdy w towarzystwie Chrystusa przez Selo i Betel oraz inne miejscowoœci, w których wzniesione s¹ koœcio³y jakby chor¹gwie zwyciêstw Pana, powrócimy do naszej pieczary, bêdziemy ci¹gle œpiewa³y, czêsto p³aka³y, bez
przerwy siê modli³y, a zranione strza³¹ Zbawiciela, mówiæ wspólnie
bêdziemy: „Znalaz³am tego, którego szuka³a dusza moja; trzymaæ go
bêdê i nie puszczê go” [PnP 3, 4] (c. 13).

*
Znany dziêki œw. Hieronimowi i przez kilka lat pozostaj¹cy pod jego duchowym przewodnictwem „¿eñski klub inteligencji chrzeœcijañskiej na rzymskim Awentynie”18, którego najistotniejsze fragmenty,
z punktu widzenia tematu niniejszej ksi¹¿ki, staraliœmy siê w³aœnie
przedstawiæ, nie by³ ani jedynym, ani najwczeœniejszym zjawiskiem tego rodzaju, a Marcela, Paula i Eustochium mia³y poprzedniczki i nastêpczynie, nawet w krêgach niechrzeœcijañskich. Wiadomo na przyk³ad, ¿e oko³o po³owy III w. istnia³ w Rzymie kr¹g skupiony wokó³
s³ynnego neoplatoñskiego filozofa Plotyna, który mieszka³ w domu
swojej zagorza³ej zwolenniczki Geminy. Uczeñ i biograf Plotyna, Porfiriusz, potwierdza, ¿e „mia³ on tak¿e bardzo sobie oddane kobiety”
i ¿e mistrz zwraca³ uwagê zarówno na utalentowanych ch³opców, jak
i na dziewczêta. Sam Porfiriusz mia³ utalentowan¹ ¿onê, tak¿e imieniem Marcela, której filozoficzne uzdolnienia by³ sk³onny uwa¿aæ za
niemniejsze od swoich w³asnych, pragn¹³ tak¿e zapewniæ swoim dzieciom (tak ch³opcom, jak dziewczêtom) odpowiednie wykszta³cenie
filozoficzne. O Sozypatrze i Hypatii — najwybitniejszych chyba filozofkach antycznych — by³a ju¿ mowa w rozdziale I, o poetce Probie,
pocz¹tkowo pogance, póŸniej gorliwej chrzeœcijance, bêdzie mowa
w nastêpnym rozdziale, dziêki braciom „kapadockim” — œwiêtym Ba18

Taki tytu³ da³a Alicja Stêpniewska swemu artyku³owi (zob. wykaz literatury).
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zylemu z Cezarei i Grzegorzowi z Nazjanzu — dowiadujemy siê o ich
m¹drej siostrze Makrinie, dziêki œw. Janowi Chryzostomowi („Z³otoustemu”) o wdowie Olimpii.
Parê uwag chcia³bym jeszcze poœwiêciæ mniej spektakularnym
aspektom kulturotwórczej dzia³alnoœci kobiet tej doby, tym bardziej,
¿e bêdzie ona charakterystyczna (i podobnie na ogó³ niedoceniana
w nauce) tak¿e dla póŸniejszych stuleci. Religia chrzeœcijañska, jako
„religia (objawionego) S³owa”, gdy tylko zyska³a uznanie i stabilizacjê
w spo³eczeñstwie, powodowa³a zwiêkszenie zapotrzebowania na s³owo pisane, zw³aszcza tekstu samego Pisma Œwiêtego, ale tak¿e tekstów
liturgicznych, homiletycznych, egzegetycznych, polemicznych (przeciw poganom i heretykom) i hagiograficznych. „Prze³om konstantyñski” potrzeby te uwypukli³ z ca³¹ ostroœci¹, tym bardziej, ¿e wiele
ksi¹g chrzeœcijañskich uleg³o zniszczeniu w niedawnych czasach przeœladowañ za Dioklecjana. Pamiêtajmy, ¿e wiara Chrystusowa dawno
ju¿ przekroczy³a bariery stanowe i objê³a warstwy zamo¿ne, wykszta³cone i nierzadko maj¹ce aspiracje intelektualne.
Istnieje znakomita tego ilustracja. Na pocz¹tku IV w. ponios³y
w Salonikach œmieræ mêczeñsk¹ œwiête Agape, Irena i Chione, a mêczeñstwo ich zosta³o uwiecznione w specjalnym zabytku hagiograficznym. Czytamy tam, ¿e prowadz¹cy proces prefekt Dulcinus pyta³
oskar¿one, czy nie maj¹ jeszcze jakichœ papirusów czy ksi¹g. Odpar³y,
¿e nie maj¹ ju¿ nic, poniewa¿ wszystko zosta³o im ju¿ odebrane.
Urzêdnikom uda³o siê jednak znaleŸæ jakieœ ukryte u Ireny pisma,
sporo papirusów, ksi¹g, tabliczek (woskowych?) i pojedynczych kart.
Do tego dosz³a jeszcze ta okolicznoœæ, ¿e w tym w³aœnie czasie
(IV–V w.) postêpowa³ proces zastêpowania powszechnego dot¹d „rotulusu”, czyli zwoju papirusowego czy pergaminowego, przez formê
kodeksow¹, a zatem tak¹, jak¹ i my siê od tego czasu pos³ugujemy,
ksi¹¿kow¹. Specjalne badania wykazuj¹, ¿e o ile œrodowiska pogañskie d³u¿ej pozostawa³y przy zwoju (dopiero oko³o pocz¹tku IV w.
wœród Greków szale siê wyrówna³y), o tyle powstaj¹ce w tym okresie
pisma chrzeœcijañskie wyraŸnie preferowa³y kodeks. Na zbadanych
w jednym ze studiów 172 wczesnych fragmentów Pisma Œwiêtego a¿
158 mia³o ju¿ formê kodeksow¹.
Kilka okolicznoœci z³o¿y³o siê na to, ¿e rola kobiet w tym, co mo¿na
by nieco bombastycznie okreœliæ jako produkcja ksi¹g, stawa³a siê
znaczna. Z jednej strony szlachetne i uczone damy, takie, o jakich
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mieliœmy okazjê rozprawiaæ w tym rozdziale, zwiêksza³y na nie popyt
i mia³y odpowiednie œrodki, by go zaspokoiæ. Tak¿e kszta³tuj¹cy siê teraz równie¿ na Zachodzie monastycyzm ¿eñski potrzebowa³ ksi¹¿ek,
choæby jedynie w elementarnym, przede wszystkim liturgicznym (mo¿e tak¿e hagiograficznym) zakresie. Z drugiej strony rosn¹cemu popytowi na s³owo pisane nie³atwo by³o sprostaæ. W ówczesnym piœmiennictwie nierzadkie s¹ wzmianki na ten temat. Hieronim w przedmowie do jednego ze swych traktatów (Komentarz do Listu do Galatów) ¿ali³ siê na niecierpliwoœæ swego kopisty, który, wynagradzany zapewne „na akord”, gdy pisarz na chwilê przerywa³ dyktowanie, by coœ
sobie jeszcze przemyœleæ, bezg³oœnie, ale wyraziœcie (zaciskaj¹c piêœci,
marszcz¹c brwi), dawa³ mu odczuæ swe niezadowolenie. O sprawnych
kopistów (notarii, librarii) autorzy zwracali siê do znajomych i protektorów. Wielki Orygenes ju¿ w III stuleciu prosi³ zamo¿nego Ambrosiusa zarówno o œrodki finansowe, jak równie¿ o stenografów, pisarzy
i kaligrafów. Co nas mo¿e szczególnie zainteresowaæ, to to, ¿e kaligrafami, maj¹cymi przepisywaæ teksty na czysto okaza³o siê siedem m³odych kobiet. Pisarz Gerontius na pocz¹tku V wieku w ¯ywocie œw. Melanii opowiada, z jak¹ wpraw¹ i bezb³êdnie zapisywa³a ona ma³e kajeciki, sama okreœlaj¹c sobie dzienne pensum i charakter zapisek i rozdzielaj¹c gotowe teksty Pisma Œwiêtego. Nie tylko o czytaniu, lecz niekiedy tak¿e o pisaniu informuj¹ w sensie postulatywnym niektóre regu³y zakonne dla mniszek (np. œw. Augustyna czy œw. Cezarego z Arles), a o praktycznym znaczeniu bibliotek klasztornych zdaj¹ siê
œwiadczyæ zawarte w nich postanowienia i zakazy dotycz¹ce u¿ytkowania i przechowywania ksi¹g. Sulpicjusz Sewer uskar¿a³ siê wrêcz, ¿e
jego teœciowa Bassula dos³ownie czyha³a na napisane przez niego teksty, twierdzi³ ¿artobliwie, ¿e najchêtniej postawi³by j¹ przed s¹dem za
kradzie¿. Zabiera mu „spod rêki” ka¿d¹ napisan¹ kartkê, ka¿d¹
ksi¹¿eczkê, ka¿dy list, ka¿e zaraz je kopiowaæ i „publikowaæ” i to zanim on sam uzna³ pracê za ukoñczon¹. W gruncie rzeczy powinien byæ
jednak zadowolony (i pewnie by³) z tak sprawnego „kolporta¿u” swoich pism.
Znakomitemu i wykwintnemu poecie i pisarzowi z V wieku Sydoniuszowi Apolinaremu zawdziêczamy bardzo, jak mniemam, interesuj¹ce œwiadectwo. Relacjonuj¹c w jednym z listów swój zaiste sielski
pobyt w czyjejœ posiad³oœci wiejskiej, pisze m.in.:
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Ówdzie do dyspozycji by³o pe³no woluminów. Tu masz wra¿enie, ¿e
widzisz pó³ki biblioteczne, ¿e kliny Ateneum19, czy rega³y ksiêgarza;
tak jednak, ¿e w ksiêgach przy miejscach dla kobiet by³y treœci religijne, a przy tym dla mê¿czyzn woluminy nobilitowane ³aciñsk¹ wymownoœci¹ — choæ pewne woluminy niektórych autorów o treœciach
nierównych dorównywa³y sobie stylem: tak siê czyta³o takich autorów
jak Augustyn i Warron, Horacy i Prudencjusz, autorzy podobnego
pisarstwa20.

Chocia¿, zdaniem Sydoniusza, ograniczane raczej do literatury religijnej, kobiety mia³y zatem w podobnych œrodowiskach arystokratycznych dostêp do bibliotek tak jak mê¿czyŸni.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e dwa plastyczne wyobra¿enia kobiet jako
wspó³twórców ksi¹¿ki i tym samym mamy mo¿noœæ raz jeszcze na
chwilê powróciæ do Hieronima i jego najwierniejszych uczennic. Mam
na myœli fragmenty dwóch piêknych miniatur doby karoliñskiej, które
dowodz¹ utrwalenia siê pamiêci o tym Ojcu Koœcio³a, jego wielkich
zas³ug dla kultury chrzeœcijañskiej, a tak¿e udzia³u w tym wspomnianych kobiet21. Pierwsza z nich znajduje siê w tzw. Biblii Wiwiana (nazwa od imienia œwieckiego opata klasztoru Œw. Marcina w Tours w latach 844–851, który wystêpuje w roli dedykatora dla króla Franków
Zachodnich Karola £ysego)22. Jedna z oœmiu ca³ostronicowych barwnych miniatur przedstawia w czêœci œrodkowej Hieronima siedz¹cego z otwart¹ ksiêg¹ na kolanach, a praw¹ rêk¹ wzniesion¹ jakby w toku
wyk³adu czy dyktowania. Na lewo odeñ znajduje siê grupa czterech
niewiast. Dwie z nich, bli¿sze Hieronimowi i nachylone w jego kierunku, trzymaj¹ kodeksy (jedna roz³o¿ony, druga z³o¿ony), dwie dalsze s¹
nachylone do siebie nawzajem, jedna z nich przytrzymuje od góry
zwój, druga w³aœnie coœ na nim pisze. Dwie pierwsze nie s¹ anonimowe: inskrypcja wyraŸnie wymienia ich imiona: Paula i Eustochium. Na
prawo od Hieronima wyobra¿ona zosta³a grupa trzech kleryków, tak¿e zajêtych pisaniem. Równie¿ druga, nieco tylko póŸniejsza, niemniej
19

Zak³ad naukowy w Rzymie (do V w.).
Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze, przek³., oprac., wstêp M. Bro¿ek (Polska Akademia
Umiejêtnoœci, Biblioteka przek³adów z literatury antycznej, 14), Kraków 2004, s. 33 (list II, 9).
21
S¹ to zarazem, zauwa¿my na marginesie, prawdopodobnie najstarsze znane nam artystyczne wyobra¿enia pisz¹cych kobiet.
22
Obecnie w paryskiej Bibliotece Narodowej, Ms. lat. 1 (miniatura na f. 3v).
20
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wspania³a miniatura pochodzi z ksiêgi dedykowanej Karolowi £ysemu (który, dodajmy, podobnie jak jego dziad Karol Wielki by³ szczodrym mecenasem artystów i pisarzy), przechowywanej obecnie w bibliotece rzymskiej Bazyliki Œw. Paw³a za Murami (San Paolo fuori le
Mura)23. Ca³ostronicowa miniatura przedstawia równie¿ proces powstawania Wulgaty, a w œrodkowej jej czêœci znajduje siê scena przedstawiaj¹ca œw. Hieronima w jego (betlejemskiej) pracowni. Œwiêty siedzi w sklepionej komnacie, obok niego na ³awie siedz¹ dwie niewiasty.
Hieronim pisze coœ w ksiêdze, jedna z towarzyszek trzyma inny otwarty kodeks, pokazuj¹c go Œwiêtemu, oraz ka³amarz. Druga z dam trzyma zwiniêty zwój i przygl¹da siê wspomnianej parze. Trzecia postaæ
kobieca stoi z boku z prawej strony, ju¿ na zewn¹trz skryptorium i pisze coœ rylcem na tabliczce drewnianej. Podobnie kleryk stoj¹cy za
Hieronimem i pierwsz¹ z dam pisze na tabliczce. Oczy wszystkich
wpatrzone s¹ w Mistrza, co bez w¹tpienia ma oznaczaæ wielk¹ koncentracjê uwagi, by niczego nie uroniæ z jego myœli i niczego nie zniekszta³ciæ.
Gdyby by³y jakiekolwiek w¹tpliwoœci, usuwa je odpowiedni napis: miniatura przedstawia Hieronima przy pracy nad przek³adem Biblii,
udzielaj¹cego wyjaœnieñ Pauli i Eustochium. Pó³ tysi¹clecia po Hieronimie pamiêæ nie tylko o nim, lecz tak¿e o dwóch jego wiernych wspó³pracownicach trwa³a jeszcze w krêgach „odrodzenia karoliñskiego”24.
Wywód i wyliczanie mo¿na by kontynuowaæ, ale myœlê, ¿e ju¿ to, co
zgromadzono i opisano na poprzednich stronicach, zdaje siê dowodziæ, i¿ w stuleciu, które up³ynê³o od wydania przez Konstantyna
Wielkiego mediolañskiego edyktu tolerancyjnego dla chrzeœcijan,
a które z pewnego punktu widzenia mo¿na by okreœliæ jako okres
chwiejnej (bo zmieniaj¹cej siê stopniowo na korzyœæ chrzeœcijañstwa)
równowagi i wzmagaj¹cej siê konkurencji pomiêdzy elementami staropogañskimi a obozem chrzeœcijañskim, znaczenie, zarówno w sensie spo³ecznym, jak równie¿ intelektualnym i duchowym, szlachetnie
urodzonych i wykszta³conych dam (feminae clarissimae) by³o stosunkowo wysokie. Widzimy je w ró¿nych miejscach: w œrodowiskach tradycyjnie pogañskich, w niektórych religiach i kultach wschodnich,
23

Fol. 3v.
O tych miniaturach zob.: Katrin Graf, Bildnisse schreibender Frauen im Mittelalter 9. bis
Anfang 13. Jahrhundert, Basel 2002, s. 24–34 i ilustr. 6 i 7. Kolorowa reprodukcja drugiej
z nich tak¿e w: P. Skubiszewski, Sztuka Europy ³aciñskiej od VI do IX w., Lublin 2001, s. 254.
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które od dawna infiltrowa³y „orbis Romanus”, niekiedy — jak w przypadku mitraizmu (kultu Mitry) — stanowi¹c powa¿n¹ konkurencjê
dla chrzeœcijañstwa, w nurtach „obocznych” chrzeœcijañstwa (jak montanizm, gnostycyzm, pryscylianizm), wreszcie w samym „wielkim” Koœciele katolickim. Œw. Hieronim móg³ mieæ w stosunku do kobiet
w ogóle nie nazbyt przyjazny stosunek, ale z osobistoœciami takimi jak
Marcela czy Paula musia³ siê liczyæ, szanowa³ je, zreszt¹ korzysta³ z ich
pomocy i poparcia, a — co mo¿e tutaj najwa¿niejsze — i on i inni Ojcowie Koœcio³a tej doby traktowali je nadzwyczaj powa¿nie. Wspomniany przed chwil¹ Sydoniusz Apolinary w innym swoim liœcie
(II, 10), skierowanym do nieznanego nam bli¿ej Hesperiusza, „mi³oœnika studiów, literatury i kultury jêzyka ³aciñskiego”, zachêca³ go:
musisz bez niedba³oœci czytywaæ, bez koñca siê rozczytywaæ. I nie pozwoliæ, by ciê od tego zadania odrywa³a ¿ona, lada dzieñ maj¹ca byæ
wprowadzona do twego domu. Musisz dobrze pamiêtaæ, jak to niegdyœ Marcja Hortensjuszowi, Terencja Tulliuszowi, Kalpurnia Pliniuszowi, Pudentilla Apulejuszowi, Rusticjana Symmachowi trzyma³y
œwiece i kandelabry przy czytaniu i rozmyœlaniu. — A pewnie te¿ — jeœli ci chce siê skar¿yæ, ¿e przez wspó³pracê kobiec¹, poza proz¹, twój
talent poetycki i g³adkoœæ twego jêzyka, ose³kami ci¹g³ych studiów szlifowana, doznaje znarowienia — przypomnij sobie, ¿e Korynna czêsto
Owidiuszowi dope³nia³a wiersza, Lesbia wspó³pracowa³a z Katullusem, Cezennia z Getulikiem, Argentaria z Lukanem, Cyntia z Propercjuszem, Delia z Tibullusem. St¹d jasno widaæ, ¿e ochotnym ma³¿eñstwo daje sposobnoœæ do studiów, a leniwym okazjê do wymówki25.

Sydoniusz Apolinary, choæ chrzeœcijanin, a nawet biskup, reprezentowa³ jeszcze odchodz¹cy w przesz³oœæ œwiat kultury klasycznej,
a raczej — ³¹czy³ go z chrzeœcijañsk¹. Odnotujmy jego atencjê do intelektualnej wspó³pracy mê¿czyzn i kobiet, dokumentowanej przyk³adami z dawno minionej rzymskiej œwietnoœci. Nurt przemian p³yn¹³
jednak gdzie indziej. Damy takie jak te z krêgu œw. Hieronima mo¿na
by³o umacniaæ w wierze i wskazywaæ praktyczne drogi, one same o to
zreszt¹ prosi³y, ale zasadnicze cele (nie zawsze i niekoniecznie œciœle
ascetycznej natury) mia³y one ju¿ wczeœniej wytyczone, zdolnoœci intelektualne i niema³e podstawy erudycyjne, niekoniecznie ograniczaj¹ce siê do Pisma Œwiêtego i pism autorów chrzeœcijañskich (choæ,
25

Jak w przyp. 20, s. 37.
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oczywiœcie, wokó³ nich siê koncentruj¹ce), tak¿e ju¿ posiada³y i ani
Hieronimowi, ani nikomu innemu nie przysz³oby zapewne do g³owy
ich kwestionowaæ. Prawda, ¿e znamy jedynie niektóre fragmenty obrazu, ¿e niemal nie zachowa³y siê pisma tych m¹drych niewiast, a poznajemy je wy³¹cznie poprzez pryzmat pogl¹dów, pism i uprzedzeñ
mê¿czyzn, g³ównie — w³aœnie dziêki œw. Hieronimowi, ¿e zwyciêska
na d³u¿sz¹ metê ortodoksja chrzeœcijañska z powodzeniem zadba³a
o wymazanie pamiêci kobiet niechrzeœcijanek i „heretyczek”, ale bez
ryzyka, jak s¹dzê, mo¿na podpisaæ siê pod takim oto stwierdzeniem
uczonego: „[...] czy to nie kobiety przyspieszy³y proces przemiany kulturowej poprzez po³¹czenie refleksji ksi¹¿kowej z wielkim wysi³kiem
moralnym w s³u¿bie nowej religii. By³y one, byæ mo¿e, wielkimi kobietami w cieniu rzekomo wielkich mê¿ów”26.
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IV. PROBA

Jak to czêsto bywa³o w tych patriarchalnych czasach, wiêcej wiemy
o rodzinie rzymskiej arystokratki Proby, ni¿ o niej samej. Ma³o tego:
nie ma pe³nej zgody w nauce co do samej identyfikacji tej postaci. Najbardziej rozpowszechniony i najlepiej uzasadniony jest pogl¹d, ¿e
pe³ne jej imiê brzmia³o Faltonia Betitia Proba, ¿e lata jej ¿ycia przypad³y w przybli¿eniu na 322 do 370, ¿e wywodzi³a siê ze znakomitego
senatorskiego rodu Petroniuszów, jej mê¿em by³ Clodius Celsinus
Adelphus, prefekt Rzymu w 351 r., mia³a z nim dwóch synów, Clodiusa Hermogenianusa Olybriusa i Faltoniusa Probusa Alypiusa, a tak¿e
pasierba (syna z poprzedniego ma³¿eñstwa Adelphusa), Clodiusa Hermogenianusa Caesariusa; ca³a trójka dosz³a z czasem do wysokich godnoœci w administracji imperium: Olybrius zosta³ konsulem w 379 r.,
Alypius prefektem miasta (Rzymu) w 391.
W nieokreœlonym bli¿ej czasie zawierania zwi¹zku ma³¿eñskiego
Proba i Adelphus byli zapewne jeszcze wyznawcami pogañstwa. Nie
by³o to nic dziwnego; a¿ do koñca IV w. wiele senatorskich rodzin
trwa³o przy tradycyjnej religii. Wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa i czêstej w Rzymie kolei rzeczy najpierw przyjê³a religiê chrzeœcijañsk¹ Proba, Adelphus poszed³ w jej œlady póŸniej, zapewne za jej
przyk³adem, a mo¿e nawet ulegaj¹c jej perswazji. Zwi¹zek musia³ byæ
udany, a nawet przyk³adny. Proba pod koniec swego poematu wyrazi³a siê o nim „drogi [dos³ownie: s³odki] m¹¿” (dulcis coniunx), z kolei
Adelphus, który j¹ prze¿y³, w sporz¹dzonym dla niej epitafium nazwa³
j¹ „niezrównan¹ ¿on¹” (uxori incomparabili). Warto wspomnieæ, ¿e
wœród potomków Proby by³y wybitne niewiasty: wnuczka Faltonia
Anicia Proba korespondowa³a ze œw. Augustynem, a praprawnuczka
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Demetrias za m³odzieñczy œlub wiecznego dziewictwa doczeka³a siê
listu gratulacyjnego od œw. Hieronima.
Nie tak dawno Danuta Shanzer zakwestionowa³a autorstwo „naszej” Proby, ¿ony Adelphusa, przypisuj¹c je innej Probie, wnuczce poprzedniej, mianowicie Anicii Faltonii Probie, urodzonej oko³o 363 r.,
¿onie Sextusa Claudiusa Petroniusa Probusa, którego prze¿y³a. Nie
mo¿emy na tym miejscu bardziej szczegó³owo referowaæ argumentów Shanzer, które zreszt¹ spotka³y siê z uzasadnion¹ krytyk¹ (Johna
Matthewsa); ich konsekwencj¹ by³oby przesuniêcie datowania Cento
z oko³o 362 r. na koniec IV w., dok³adniej: na lata 385–388.
W samym poemacie nie znajdujemy w³aœciwie ¿adnych informacji
ani wyraŸniejszych aluzji co do czasu powstania. Poetka nie ujawni³a
niemal nic ze swojej osobowoœci. Nie da siê zweryfikowaæ pojawiaj¹cego siê niekiedy w literaturze przedmiotu przypuszczenia, ¿e bezpoœrednim powodem napisania utworu by³o wydanie w 362 r. przez
Juliana Apostatê dekretu odsuwaj¹cego chrzeœcijan od nauczania retoryki w szko³ach publicznych. Dekret ten, co prawda, straci³ wa¿noœæ
wraz z rych³¹ i niespodziewan¹ œmierci¹ tego cesarza, ale przez chwilê
chrzeœcijanie musieli siê poczuæ zagro¿eni tym zakazem nauczania.
Prawdê jednak mówi¹c, nie widaæ wyraŸniejszego zwi¹zku pomiêdzy
dekretem Apostaty a decyzj¹ pisarsk¹ Proby.
We wstêpie do Cento wspomina ona, ¿e opiewa³a uprzednio krwawe
wojny i wydarzenia, a wiadomoœæ ta znajduje potwierdzenie i konkretyzacjê w notatce zapisanej w nieznanym obecnie (zapewne zaginionym), ale opisanym na prze³omie XVII i XVIII w. rêkopisie w³oskim,
podobno z X w. (dziêki której, nota bene, poznajemy tak¿e imiona
mê¿a i synów Proby). Wed³ug tego Ÿród³a Proba, oprócz Cento, napisa³a ksiêgê o wojnie domowej w Rzymie pomiêdzy „Konstantynem”
(pomy³ka, powinno byæ: Konstancjuszem [II]) a uzurpatorem Magnencjuszem (350–353). Niestety, o treœci tego utworu, niew¹tpliwie
tak¿e w formie poematu, nic bli¿szego nie wiemy; stanowi³by on nieczêsty w staro¿ytnoœci (podobnie jak w œredniowieczu) przyk³ad epiki
historycznej pióra kobiet.
Cento jest utworem doœæ niezwyk³ym, dla którego trudno by³oby
o uznanie z punktu widzenia nowo¿ytnych kryteriów i naszego smaku
artystycznego, zreszt¹ tak¿e w dawnych czasach ten rodzaj twórczoœci
literackiej nierzadko wywo³ywa³ obiekcje i krytykê. W staro¿ytnoœci,
zarówno greckiej jak i rzymskiej, zw³aszcza póŸnej, by³ jednak popu188
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larny i przez wielu uprawiany. Któryœ z uczonych wyrazi³ pogl¹d, ¿e
mo¿na popularnoœæ twórczoœci centonicznej w póŸnej staro¿ytnoœci
porównaæ z ulubion¹, tak¿e w tej dobie, sztuk¹ tworzenia artystycznych mozaik. Cento to utwór z³o¿ony, a mo¿e raczej: upleciony, niemal wy³¹cznie nie z w³asnych s³ów poety, lecz z wyrazów i wersów innych, zw³aszcza powszechnie znanych i uznanych autorów, takich jak
Homer czy Wergiliusz. Warunkiem niezbêdnym by³a, oczywiœcie, absolutna znajomoœæ ekscerptowanych utworów przez autora centonu,
ale tak¿e spodziewani odbiorcy musieli je dobrze znaæ. Cento nale¿y
odró¿niæ od parodii literackiej. Z centonów niechrzeœcijañskich wymieniê Cento nuptialis (Centon weselny) wybitnego poety Auzoniusza,
wspó³czesnego Probie (¿y³ w latach ok. 310 – po 393). Dziwaczna
z naszego punktu widzenia konwencja literacka wymaga³a niema³ych
umiejêtnoœci autorskich i jêzykowych, a trudnoœci nabiera³y szczególnego wymiaru, gdy antyczny wzór kulturowo i ideowo znacznie siê
ró¿ni³ od utworu zamierzonego.
Z takim w³aœnie problemem wypad³o zmierzyæ siê Probie, autorce
najstarszego, jak siê wydaje, i zarazem jednego z najbardziej znacz¹cych, centonów chrzeœcijañskich. Jej licz¹cy 694 heksametrów poemat stanowi opowiadanie o niektórych sprawach Starego i Nowego Testamentu, sk³adaj¹ce siê z ca³ych wersów poematów Wergiliusza lub
ich czêœci, przede wszystkim Eneidy, w mniejszym stopniu Georgik
i Bukolik. Poetka ograniczy³a siê do dwóch krêgów zagadnieñ: w wierszach 1–333 oprócz prologu znajdujemy sceny dotycz¹ce stworzenia
œwiata, upadku Adama i Ewy, Kaina i Abla, potopu, natomiast w wierszach 334–694 przedstawione zosta³o narodzenie Jezusa, rzeŸ niewini¹tek, chrzest w Jordanie i kuszenie Jezusa, kazanie na górze, spotkanie z m³odym bogatym m³odzieñcem, uciszenie burzy, wjazd Jezusa
do Jerozolimy, ostatnia wieczerza, ukrzy¿owanie, zmartwychwstanie
i wniebowst¹pienie.
Nie by³o to ³atwe zadanie. Co prawda, wspomniany warunek
wstêpny, jakim by³a obopólna (ze strony twórcy i odbiorcy) znajomoœæ
dzie³ Wergiliusza i Pisma Œwiêtego, by³ spe³niony, Proba zwraca³a siê
bowiem do wykszta³conej na klasykach publicznoœci chrzeœcijañskiej
z krêgów arystokratycznych, posiada³a tak¿e (wbrew powierzchownej
krytyce niektórych komentatorów nowo¿ytnych) niezbêdny zmys³ poetycki i si³ê wyobraŸni, ale zadanie, jakiego siê podjê³a, nastrêcza³o
rozmaitych problemów, a wzorców nie mia³a ¿adnych. Poezja chrze189
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œcijañska dopiero rodzi³a siê w IV w. , stanowi¹ca jej wa¿n¹ czêœæ poezja biblijna, to znaczy maj¹ca za przedmiot problematykê biblijn¹,
mog³a przed Prob¹ pochwaliæ siê jedynie napisan¹ oko³o 329–330 r.
epopej¹ o czterech ewangeliach (Evangeliorum libri IV) poety Juwenkusa, a do rozkwitu dosz³a dopiero w wieku nastêpnym (Seduliusz,
Arator, Marius Victorius, Avitus, Drakoncjusz). Pierwsza trudnoœæ
polega³a ju¿ na koniecznoœci znalezienia u Wergiliusza odpowiednich
wyra¿eñ na oznaczenie tak wa¿nych w Biblii imion jak Adam, Ewa, Jezus czy Maria. O ile dla oznaczenia Boga Ojca Proba mog³a uciec siê
do znalezionych u Wergiliusza epitetów Jupitera (jak pater, summus
pater, pater caeli, pater omnipotens, deus, genitor), to aby znaleŸæ jakieœ
w miarê odpowiednie okreœlenie dla Jezusa (w rodzaju: deus, dominus
potens, rex, aeterna potestas, heros, caelestis origo, divinae stirpis origo,
infans, puer), musia³a ich wyszukiwaæ i kleciæ z ró¿nych wergiliuszowych postaci, zw³aszcza Eneasza, ale tak¿e Heraklesa, Apollina, Hektora i innych. Powodowa³o to nieraz koniecznoœæ doœæ karko³omnych
konstrukcji jêzykowych, stosowania strony biernej i sprawi³o, ¿e narracja nie zawsze jest p³ynna, a zmiana problematyki niekiedy tak raptowna, ¿e a¿ trudno zrozumia³a. Osobnym problemem by³y dialogi.
Trzeba przyznaæ, ¿e Proba na ogó³ nadspodziewanie dobrze radzi³a
sobie z konwersj¹ Wergiliuszowych mów i dyskursów (np. rozmów pomiêdzy bogami czy Eneasza z Dydon¹), o czym mo¿na siê przekonaæ,
czytaj¹c rozmowê pomiêdzy Bogiem, Adamem, Ew¹ i wê¿em w Raju,
doœæ g³adko skonstruowan¹ z wergiliañskich heksametrów. Niekiedy
jednak, zw³aszcza w Nowym Testamencie, trudnoœci by³y nadmierne,
a s³owa Jezusa na krzy¿u, pe³ne — wbrew Ewangeliom — nienawiœci
i zapowiedzi zemsty na jego nieprzyjació³, wrêcz wypaczaj¹ sens biblijnego przekazu. Przedstawienie postaci Jezusa w kategoriach antycznego herosa tak, by mo¿liwie wiernie oddaæ sens jego ziemskiego
przes³ania, przekracza³o chyba ludzkie mo¿liwoœci.
Nic dziwnego, ¿e dzie³o Proby budzi³o od pocz¹tku ró¿ne uczucia
i wywo³ywa³o ró¿ne oceny. Cesarz Arkadiusz (383–408) kaza³ sobie
sporz¹dziæ okaza³y odpis. Œw. Hieronim nie mia³ ¿adnego sentymentu do tego gatunku literackiego i bez w¹tpienia mia³ na myœli dzie³o
Proby w swej znanej tyradzie wyra¿onej w liœcie nr 53 (do kap³ana Paulina). Po wyra¿eniu dezaprobaty, i¿ wszyscy, w tym zupe³nie niepowo³ani do tego („gadatliwa staruszka, majacz¹cy starzec, wielos³owy sofista”) bior¹ siê do rozprawiania o Piœmie Œwiêtym, a nawet („o hañbo!”)
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nie wahaj¹ siê uczyæ „od niewiast tego, czego maj¹ uczyæ mê¿czyzn”1,
napisa³:
Jak gdybyœmy nie czytywali centonów Homerowych czy Wergiliuszowych i jakbyœmy mogli nazywaæ Marona chrzeœcijaninem bez Chrystusa, poniewa¿ napisa³: „Wraca panna — nadesz³y Saturnowe lata; Nowe z niebios wysokich nam zes³ano plemiê” [Buk. IV, 6n.; Sybila Kumejska]. On te¿ ukaza³ ojca mówi¹cego do syna: „Synu mój, ma jedyna
mocy i rozkoszy!” [En. 1, 664; Wenus do Kupida]. A nastêpnie s³owa
odnosz¹ce siê do Zbawiciela na krzy¿u: „Tak spiera³ siê daleki od
wszelkich ug³askañ” [En. II, 650; Anchises, opuszczony przez Jupitera, pragnie umrzeæ w Troi]. Dziecinne to zabawy do igraszek w³óczêgów podobne.

Ale jeden z ostatnich ³aciñskich Ojców Koœcio³a, Izydor z Sewilli
(† 636 r.) uczyni³ Probie zaszczyt umieszczenia jej (jako jedynej kobiety) w doborowym gronie oko³o 40 „wybitnych mê¿ów”, czyli autorów chrzeœcijañskich:
Proba, ¿ona prokonsula Adelphiusa, dlatego zosta³a zaliczona w poczet mê¿ów Koœcio³a (inter viros ecclesiasticos), poniewa¿ zas³u¿y³a siê
dla chwa³y Chrystusa, pisz¹c centon o Chrystusie, z³o¿ony z wersów
Wergiliuszowych. Nie tyle podziwiamy jej zapa³, co genialn¹ ideê.

Po czym dodaje jeszcze zdanie: „Wszak¿e dzie³o to zosta³o zaliczone do pism apokryficznych” (De viris illustribus, 18 [22]). Izydor nawi¹zuje tu do tzw. Decretum Gelasianum — zbioru praw przypisywanego papie¿owi Gelazemu I (492–496), w rzeczywistoœci powsta³ego
w wieku VI. W V czêœci Decretum znajduje siê lista ksi¹g, jakich katolicy winni siê wystrzegaæ, wspomina siê tam centonem de Christo
virgilianis conpaginatum versibus apocryphum, co zapewne odnosi siê
w³aœnie do dzie³a Proby. Centon trafia³ jednak widocznie w gusty nie
tylko czwartowiecznej arystokracji chrzeœcijañskiej, o czym œwiadczy
doœæ znaczna liczba znanych przekazów rêkopiœmiennych (najstarszy
z prze³omu VIII na IX w.), a tak¿e wystêpowanie w kilku katalogach
œredniowiecznych bibliotek.
Dzie³o Proby, choæ tak dalekie od naszego rozumienia poezji, nie
jest obojêtne dla poznania intelektualnej i duchowej sytuacji w IV wie1
Przek³ad ks. Jana Czuja, w: Œw. Hieronim, Listy, t. I, Warszawa 1952, s. 356–357. Zob.
w rozdziale o œw. Hieronimie, s. 166.
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ku, zw³aszcza w³aœciwej dla niej warstwy spo³ecznej. Jak to ³adnie ujê³a
wspó³czesna nam uczona (Bernice M. Kaczynski), Proba ¿y³a w okresie prze³omowym dla chrzeœcijañstwa i Koœcio³a. Skoñczy³a siê epoka
mêczenników, nie rozpoczê³a jeszcze epoka ascetów. „Dziesiêæ albo
dwadzieœcia lat po u³o¿eniu jej poematu wiele kobiet z rodzin arystokratycznych zaczê³o zwracaæ siê ku ascezie, niektóre powêdruj¹ nawet
do Palestyny, by osi¹œæ w tamtejszej wspólnocie zakonnej. Ona [Proba] nie uczyni³a tego”.
„Co prawda, ascetyzm nie by³ jeszcze popularny w czasach, gdy
[Proba] komponowa³a swe Cento, to znaczy pod koniec lat trzysta
piêædziesi¹tych lub na pocz¹tku trzysta szeœædziesi¹tych; mo¿emy sobie wszak¿e wyobraziæ, ¿e znajdowa³aby siê prawdopodobnie wœród
tych, które by³y zaszokowane wieœci¹ o arystokratycznych damach porzucaj¹cych swe domy i dzieci, takich jak przyjació³ki Hieronima, Paula i Melania Starsza dekadê lub dwie póŸniej” (E. A. Clark). Epokê
mêczenników reprezentuje w naszej ksi¹¿ce Perpetua; w rozdziale
o niewieœcim krêgu œw. Hieronima spotkamy siê z pierwocinami kierunku ascetycznego wœród szlachetnych pañ rzymskich i d¹¿enia do
Ziemi Œwiêtej. Dzie³o Proby, unikalny przyk³ad literatury chrzeœcijañskiej pisanej nie przez teologa, nie przez kap³ana ani mnicha, lecz
przez œwieckiego stanu kobietê, i jego autorka symbolizuj¹ odmienn¹
wersjê œwiatopogl¹du chrzeœcijañskiego. Proba nie chcia³a nikogo
przekonywaæ do wiary chrzeœcijañskiej, ani „zast¹piæ” Wergiliusza
swoim dzie³em, obie tradycje, w których siê wychowa³a i wyros³a —
grecko–rzymska i judeo–chrzeœcijañska — by³y jej bliskie i drogie,
pragnê³a swoim dzie³em stworzyæ jak gdyby ich syntezê.
Choæ Cento nie jest wierszowan¹ rozpraw¹ teologiczn¹, mo¿na
w nim znaleŸæ bardzo interesuj¹ce i dla œwiatopogl¹du Proby charakterystyczne cechy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e „prze³om Konstantyñski”, tzn.
dekret tolerancyjny cesarza Konstantyna Wielkiego z 312 r., radykalnie zmieni³ sytuacjê chrzeœcijan w cesarstwie. Typowe dla pierwszych
pokoleñ chrzeœcijan nastroje chiliastyczne, zwi¹zane z oczekiwaniem
na rych³e ponowne przyjœcie na œwiat Zbawiciela, nale¿a³y ju¿ do przesz³oœci. Zalegalizowane chrzeœcijañstwo, które ju¿ przed 312 r., a tym
bardziej po tej dacie, stawa³o siê wyznaniem wszystkich, nawet najwy¿szych warstw spo³ecznych (choæ w³aœnie w warstwie arystokracji
senatorskiej d³ugo jeszcze natrafia³o na najwiêkszy opór), nie chcia³o
ju¿ i nie mog³o odwracaæ siê od tego œwiata, a Cesarstwo Rzymskie te192

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

raz ju¿ bez ¿adnych zastrze¿eñ stawa³o siê tak¿e ich ojczyzn¹. ZapowiedŸ Królestwa Niebieskiego znajdowano w Wergiliuszowym proroctwie „Z³otego Wieku”. Wergiliusz w oczach niejednego na spuœciŸnie antycznej wychowanego chrzeœcijanina, takiego w³aœnie jak
Proba, móg³ uchodziæ za „prachrzeœcijanina”. Dla œw. Hieronima by³o
to wprawdzie kamieniem obrazy, ale pamiêtamy, ¿e przecie¿ sam Hieronim by³ doskona³ym znawc¹ literatury antycznej. Na tym tle mo¿na
³atwiej zrozumieæ niektóre myœli przewodnie poematu Proby. Antyczny Eneasz staje siê zapowiedzi¹, prefiguracj¹ Chrystusa, obaj bowiem
byli twórcami, za³o¿ycielami, a zarazem (przynajmniej w koncepcji
poetki) rzecznikami i szermierzami pokoju: Eneasz — Rzymu, Chrystus — nowej religii. Matk¹ Eneasza by³a boska Afrodyta. Proba
znacznie rozbudowa³a i w³aœciwie przekszta³ci³a ewangeliczny przekaz o chrzcie Jezusa, wk³adaj¹c w usta Boga–Ojca d³u¿sz¹ tyradê, polecaj¹c¹ Synowi mi³oœciwe panowanie nad ludami. Chrystus jako „nowy Eneasz”, nie tyle jako ucieleœnienie wojownika, lecz prawodawcy,
choæ w niektórych momentach (zw³aszcza w zwi¹zku z mêczeñsk¹
œmierci¹ Jezusa) jawi siê on tak¿e w kategoriach heroicznych. Warto
mo¿e jeszcze nadmieniæ, ¿e aposto³owie zajmuj¹ w wizji Proby raczej
skromne miejsce.
„Autorce uda³o siê nie tylko przy pomocy obcego medium bezb³êdnie o¿ywiæ sceny biblijne, lecz tak¿e bez trudu wyraziæ przy pomocy
teologicznego s³ownictwa dawnej religii specyficznie chrzeœcijañski
dogmat ucz³owieczenia Boga” (A. Jensen). Stosunek Syna do Ojca
znajdowa³ niejak¹ analogiê w stosunku Eneasza do jego ojca — Anchisesa. S³owa pozdrowienia Anchisesa do Eneasza, gdy ten odwiedzi³
go w œwiecie podziemnym vicit iter durum pietas, „mi³oœæ pokona³a trudy drogi”, wypowiada u Proby Chrystus w chwili zmartwychwstania.
Godne uwagi jest te¿ przedstawienie rajskich dziejów pierwszych
rodziców. Nie ma u Proby jakiejkolwiek aluzji do podporz¹dkowania
Ewy (kobiety) Adamowi (mê¿czyŸnie), nie wspomina siê o przypisanych jej bólach rodzenia. „Pierwsze spotkanie Adama i Ewy ma erotyczn¹ œwie¿oœæ m³odzieñczej mi³oœci” (A. Jensen), podobnie Maryja
zosta³a przedstawiona jako szczêœliwa m³oda matka. Ewa i Adam ponosz¹ wspóln¹ jednakow¹ odpowiedzialnoœæ za ulegniêcie pokusie
i dlatego dotyka ich jednakowy los. Jest to wizja, pod któr¹ nie podpisaliby siê ci liczni Ojcowie Koœcio³a i póŸniejsi teologowie, przypisuj¹cy Ewie winê uwiedzenia Adama, przecie¿ omnium malorum origo
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mulier, „kobieta przyczyn¹ wszelkiego z³a” i wywodz¹cy na tej podstawie koniecznoœæ i oczywistoœæ podporz¹dkowania kobiety mê¿czyŸnie. Chocia¿ zastanawia tak¿e niemal zupe³ne pominiêcie roli Józefa
(to Maryja jest w³aœciwym spiritus movens ucieczki do Egiptu), daremnym by³oby wszak¿e dostrzeganie w Probie nawet odleg³ego typu nowoczesnej feministki. Nawet bowiem ideowa wymowa jej wersji opowieœci o Ewie, Adamie i grzechu pierworodnym nie jest konsekwentna. Nie ma na przyk³ad mowy o równoczesnym stworzeniu obu p³ci
na podobieñstwo Bo¿e, tylko Adam posiada cechê podobieñstwa,
Bóg ostrzega Adama przed „kobiet¹” (motyw nieznany wersji biblijnej), poetka kilkakrotnie podnosi jej ujemne, a nawet z³owieszcze cechy. Jak podkreœla Elizabeth A. Clark, elementy nieprzychylne wobec
pramatki Ewy wynikaj¹ zapewne z przejêcia perspektywy 3. rozdzia³u
Ksiêgi Rodzaju (podczas gdy w 1. rozdziale akcenty s¹ inaczej roz³o¿one) oraz z ulegania wp³ywom Wergiliusza, w którego utworach atmosfera niechêci wobec kobiet jest jak najbardziej widoczna.
Nie wydaje siê tak¿e, by przypadkowa by³a dokonana przez Probê
modyfikacja rozmowy Jezusa z bogatym m³odzieñcem. Nie ma w niej
¿¹dania, by porzuci³ wszystkie dobra ziemskie, lecz jedynie by nie
przywi¹zywa³ siê do bogactwa i dzieli³ nim z ubogimi. Nielitoœciwy bogacz zosta³ ostro os¹dzony.
Je¿eli cokolwiek wynika z Cento w odniesieniu do samej Proby, nie
jest to jej specjalne zainteresowanie problematyk¹ kobiec¹, lecz raczej jej samoidentyfikacja klasowa (E. A. Clark).

Mamy zatem do czynienia z pewn¹ wersj¹ pojmowania chrzeœcijañstwa, wersj¹ raczej odleg³¹ od naszych potocznych wyobra¿eñ o jego pierwszych wiekach, ukszta³towanych w znacznym stopniu na podstawie pism i wypowiedzi pisarzy kobietom nieprzychylnych, w niejednym punkcie za to, byæ mo¿e, bli¿sz¹ naszym wyobra¿eniom i idea³om. Trudno siê dziwiæ, ¿e najstarszy zachowany obszerniejszy pomnik piœmiennictwa chrzeœcijañskiego kobiecego pióra budziæ móg³
ró¿norakie zastrze¿enia nie tylko w zakresie niecodziennej formy, ale
tak¿e zawartych w nim treœci. W³aœciwie dziwiæ by siê nale¿a³o, ¿e mimo tego Cento by³o niektórym i gdzieniegdzie, nawet w g³êbokim
œredniowieczu, znane i przepisywane. Jak zauwa¿y³a B. M. Kaczynski,
sam¹ Probê niekiedy wymieniano jako wzór. XVII–wieczny wydawca
Aubertus Le Mire pisa³ o szesnastowiecznej pisarce holenderskiej
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Annie Bijns „druga... PROBA FALCONIA w walce”, maj¹c na myœli
walkê za wiarê.
Z obszernego utworu wybraliœmy do przek³adu: Dedykacjê (w. 1–15),
Wstêp (w. 1–28) oraz Stworzenie Adama i Ewy (w. 115–159). Oczywiœcie, nie ma mo¿liwoœci, by w przek³adzie oddaæ finezjê centonu Proby
i œcis³¹ jego zale¿noœæ od Wergiliusza.
[Dedykacja]
Przewodniku potomków Romula, jaœniej¹cy blaskiem niczym drugie
s³oñce,
który panujesz przez sprawiedliwe rz¹dy nad królestwami Wschodu,
nadziejo ca³ego œwiata i chlubo brata! Racz boskim uchem wys³uchaæ
tych oto wersów Marona, poprawionych i spisanych przez s³ugê, na
Twój rozkaz.
One Ci opowiedz¹ o pocz¹tku œwiata i kszta³cie nieba, oraz uczynieniu
z mu³u cz³owieka.
Opisz¹ Ci narodzenie Chrystusa, zasadzki króla [Heroda], dary magów,
nauczanie uczniów, morsk¹ burzê oraz chodzenie po wodzie,
z³amanie jarzma niewoli i przywrócenie ¿ycia za spraw¹ jednego Krzy¿a,
powstanie z martwych i wniebowst¹pienie [Pana], by dzieli³ panowanie wraz z Ojcem.
Obyœ przeczyta³ to wszystko i zachowa³ na d³ugo, przekazuj¹c m³odemu Arkadiuszowi.
Niech on zaœ przeka¿e tê wiedzê swym potomkom, i niech Twój b³ogos³awiony ród zawsze j¹ przejmuje, ucz¹c dalej swe latoroœle.
[Wstêp]
Doœæ ju¿ œwiat wycierpia³ przez nieszczêsnych wodzów,
opanowanych dzik¹ ¿¹dz¹ panowania, którzy zrywali boskie przymierza pokoju.
Znosi³ te¿ liczne mordy, okrutne wojny królów,
walki rodzinne, tarcze splamione zabójstwem rodziców
i zwyciêstwa odniesione nad pobratymcami,
haniebne triumfy, po przelaniu morza krwi,
które spustoszy³y tak wiele miast, pozbawionych mieszkañców.
Przyznajê, ¿e napisa³am o tym, lecz doœæ wspominania nieszczêœæ.
Teraz, Bo¿e wszechmocny, b³agam, przyjmij œwiêt¹ pieœñ,
i racz otworzyæ me usta na siedmiorakie dary Twego wiecznego Ducha.
Rozjaœnij tajemnice, ukryte w g³êbi mego serca,
abym ja, Proba, zdo³a³a o wszystkim opowiedzieæ potomnym.
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Nie troszczê siê obecnie, by znaleŸæ ambrozjañski nektar,
ani zabiegam, by sprowadziæ Muzy ze szczytu Helikonu.
Niech mnie czcza u³uda nie nak³ania do opiewania kamieni,
ani pod¹¿ania ku strojnym w wawrzyn trójnogom
i powtarzania pró¿nych mod³ów ludzi,
zaklinaj¹cych bogi przodków oraz pokonane penaty.
¯aden to bowiem trud, szerzyæ s³awê przez s³owa
i szukaæ lichej chwa³y przez ¿yczliwoœæ ludzk¹.
Lecz rozpocznê teraz sw¹ pieœñ,
nasycona wod¹ Ÿród³a Kastalii i pragn¹ca na wzór b³ogos³awionych
zaczerpn¹æ z darów œwiêtego œwiat³a.
Obecny tu Bo¿e, wzbudŸ mego ducha,
bym g³osem Wergilego opiewa³a dary mi³oœci Chrystusa
i ci¹gnê³a sw¹ opowieœæ dalej, zaczynaj¹c rzecz od pocz¹tku,
by dla ka¿dego uczyniæ j¹ jasn¹.
Zaœpiewam, co przez serce dyktuje mi wiara.
Wlane przez cz³onki prawdziwe uczucie
pobudza m¹ moc, a duch rozpala ca³e cia³o,
którego grzesznoœæ nie staje mi na drodze,
i nie s³abnê przez jego doczesne i poddane œmierci cz³onki.
[Stworzenie Adama i Ewy]
Czerpie ¿yzny mu³ i niezw³ocznie, od pierwszych miesiêcy roku
formuje, ugniataj¹c t³ust¹ ziemiê.
Niebawem znak tak wielkiej mi³oœci zyskuje now¹,
od pocz¹tku wyj¹tkowego piêkna postaæ — mê¿czyzny,
podobnego do Boga z oblicza i ramion.
Jego Bóg obdarza szczególnym umys³em i duchem,
przeznaczaj¹c do wiêkszych czynów.
Szuka dlañ towarzysza, lecz nikt z tak wielkiej gromady
nie oœmiela siê zbli¿yæ do mê¿a i zwaæ wspólnikiem w jego panowaniu.
Wnet zatem sprawia, ¿e jego cz³onki za¿ywaj¹ mi³ego odpoczynku
i zamykaj¹ siê oczy, zmo¿one s³odkim snem.
W po³owie ciemnej nocy wszechmocny Stwórca ods³ania jego ¿ebra
i wnêtrznoœci.
Jedno z ¿eber wyj¹³ m³odzieñcowi z mocno zroœniêtych boków
i niespodziewanie rodzi siê budz¹cy zdumienie dar — niezwyk³y dowód mi³oœci.
W blasku dnia staje promienna dziewica, o piêknym obliczu i sercu,
dojrza³a ju¿ dla mê¿a i zdolna wiekiem do ma³¿eñstwa.
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Wówczas sen m³odzieñca przerywa wielka bojaŸñ, gdy¿ koœci i cz³onki
cia³a
nak³aniaj¹ go do ma³¿eñstwa.
Os³upia³y z wra¿enia zmiesza³ siê na tak¹ dobroæ [Bo¿¹],
wyci¹gn¹³ rêkê i prawic¹ obj¹³ dziewicê uœciskiem.
Po ich stworzeniu, zwraca siê do nich Ten, który stwarza niebosk³on.
Na jego s³owo uspokaja siê przestwór morza oraz poruszana wstrz¹sami ziemia,
i cisza panuje w powietrzu.
Powiada: „¯yjcie szczêœliwi poœród kwitn¹cych drzew urodzajnych gajów
i b³ogich siedlisk. Tutaj jest wasz dom i wasza ojczyzna, miejsce sta³ego
odpoczynku, nie znaj¹ce ¿adnego trudu.
Nie wyznaczam tym miejscom granic istnienia ani czasów.
Panowanie nad nimi darowa³em wam na wieki.
Przez wiele lat ani gleba nie pozna tutaj p³uga, ani winnica no¿a.
Wasz ród pozostanie zaœ nieœmiertelny i przykra staroœæ
nie os³abi si³ waszego ducha, ani nie zmieni ¿ywotnoœci.
Jednak baczcie, by w duszach waszych przestrzegaæ tego, o czym wam
powiem.
Widzicie tu drzewo o rozkosznych konarach,
którego z powodu œwiêtego zakazu nie godzi siê nikomu
spaliæ ogniem, ani œci¹æ toporem, i nie wolno nigdy ruszaæ.
Jeœli ktokolwiek zerwa³by z niego poœwiêcone owoce,
poniesie zas³u¿on¹ œmieræ. Mój wyrok jest niezmienny.
Niech ¿aden, najbardziej przebieg³y kusiciel
nie nak³oni ciê, mê¿u, byœ skala³ rêce przez taki wystêpek,
choæby ciê do tego stanowczo namawia³.
Kobieto, niech ciê nie z³amie czyjaœ gwa³townoœæ,
jeœli cenisz chwa³ê danego przez Boga dziedzictwa”.
PóŸniej Ojciec, któremu pos³uszne s¹ cia³a niebieskie,
i który sprawi³ porz¹dek poœród stworzenia, oraz nada³ mu prawa,
ukazuje im nadto kwitn¹ce pola, pe³en chwa³y z tak wielkich dzie³.
(przek³. Anna Strzelecka)
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V. „UT SUM SATIS CURIOSA”.
ITINERARIUM EGERII

Œw. Hieronim potrafi³ byæ przykry! — mieliœmy okazjê stwierdziæ
to w poprzednim rozdziale. „Widzieliœmy niedawno, jak pewien bezecnik lata³ po ca³ym Wschodzie; wiek, wygl¹d, strój, chód, niewybredne towarzystwo, wyszukane potrawy, królewska wystawnoœæ —
na miarê godów weselnych Nerona albo Sardanapala” — czytamy
w jednym z jego listów (nr 54)1. Nie wyjaœni³, kogo mia³ na myœli; my
tak¿e tego nie wiemy, niektórzy uczeni byli zdania, ¿e by³a to aluzja do
postaci, której pragniemy poœwiêciæ niniejszy rozdzia³. Chocia¿ wydaje siê to niezbyt prawdopodobne, rozpoczynamy w³aœnie od tej z³oœliwoœci dobrze nam ju¿ znanego Ojca Koœcio³a.
Zapewne w latach 381–384 nieznana bli¿ej Egeria (mniej prawdopodobna jest wystêpuj¹ca niekiedy w literaturze przedmiotu forma
imienia: Eteria) odby³a d³ug¹ podró¿–pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej,
Egiptu, Syrii i Mezopotamii. Ju¿ sam ten fakt uzasadnia³by zainteresowanie t¹ postaci¹, jako ¿e znamy niewielu jedynie przed ni¹ pielgrzymów do kolebki chrzeœcijañstwa, a ju¿ pielgrzymki kobiet by³y
z pewnoœci¹ zupe³n¹ rzadkoœci¹. Co jednak szczególnie wa¿ne: Egeria
pozostawi³a po sobie obszerne sprawozdanie ze swojej podró¿y i sprawozdanie to zachowa³o siê do naszych czasów, stanowi¹c wielkiej wagi Ÿród³o historyczne. Obok centonów Proby (o których by³a mowa
w poprzednim rozdziale) jest to jedyny obszerniejszy utwór w literaturze rzymskiej napisany przez kobietê.
Co prawda dzie³o to zachowa³o siê niekompletnie i w jednym tylko
przekazie rêkopiœmiennym. Jest to rêkopis pergaminowy z Monte
1

Przek³. J. Czuj, t. I, s. 377. Sardanapal — legendarny w³adca Asyrii.
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Cassino, napisany w XI w., znajduj¹cy siê w chwili odnalezienia i obecnie w bibliotece Bractwa Œwieckich (Fraternità dei Laici di Santa Maria) w Arezzo (w Toskanii). Oznaczony jest sygnatur¹ VI, 3. Pierwsza
czêœæ kodeksu zawiera niektóre pisma œw. Hilarego z Poitiers († 367)
i nie interesuje nas w tej chwili, natomiast czêœæ II, obejmuj¹ca stronice 31–74, tekst itinerarium Egerii. Niestety, brakuje pocz¹tku i koñca
tekstu, a dwie mniejsze luki wystêpuj¹ tak¿e w œrodku. Bardzo to niedobrze, gdy¿ prawdopodobnie przez to zostaliœmy pozbawieni jakichkolwiek danych o osobie autorki i tytule dzie³a, najczêœciej — je¿eli
w ogóle — wystêpuj¹cych albo na pocz¹tku, albo na koñcu tekstu. Nie
znamy innego przekazu rêkopiœmiennego Itinerarium, nie mo¿emy
wiêc liczyæ na pe³ne uzupe³nienie tekstu. Jedynie czêœciowo mo¿na tego dokonaæ na podstawie póŸniejszych pism, których autorzy znali
i wykorzystywali traktat Egerii. S¹ to (pomijam zupe³nie drobne): List
ku czci b³ogos³awionej Egerii pióra hiszpañskiego mnicha Waleriusza
z Vierzo, napisany w latach 675–680 dla tej wspólnoty, traktat De locis
sanctis (O miejscach œwiêtych) anglo–saskiego pisarza Bedy Czcigodnego (Venerabilis) z VIII w. oraz traktat o tej samej nazwie z 1137 r.,
pióra Piotra Diakona, który by³ mnichem i bibliotekarzem w Monte
Cassino i prawdopodobnie mia³ do dyspozycji pe³ny wówczas jeszcze
rêkopis, który póŸniej zawêdrowa³ do Arezzo2. W najnowszych edycjach wydawcy starannie rozpatruj¹ i uwzglêdniaj¹ wszelkie mo¿liwoœci uzupe³nienia okaleczonego tekstu. Nale¿y dodaæ, ¿e tak¿e w zachowanych partiach tekstu Egerii znajduj¹ siê pewne wskazówki mog¹ce sugerowaæ treœæ niektórych przynajmniej partii zaginionych.
Po Piotrze Diakonie nikt ju¿ chyba nie zainteresowa³ siê tekstem
Egerii, który popad³ w ca³kowite zapomnienie a¿ do roku 1884, kiedy w³oski uczony Gian–Francesco Gamurrini odnalaz³ go w Arezzo,
a w trzy lata póŸniej (1887) opublikowa³ drukiem jego pierwsze wydanie (editio princeps).
Egeria jest postaci¹ tajemnicz¹. Nie wspomina jej ¿adne wspó³czesne Ÿród³o, choæ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e musia³a byæ znaczn¹ osobi2

Nast¹pi³o to w 1610 r., gdy opat klasztoru w Arezzo, Ambrogio Rastrellini osiad³ w klasztorze œw. Flory i Lucylli, przy³¹czonej do wspólnoty montekassyñskiej. Po rozwi¹zaniu
tego klasztoru w 1810 r. rêkopis znalaz³ siê w posiadaniu biblioteki Bractwa NMP w Arezzo. Por. F. Bertini, Egeria, die Pilgerin, w: Heloise und ihre Schwestern. Acht Frauenporträts
aus dem Mittelalter, red. F. Bertini, München 1991 (oryg. w³. 1989), s. 39.
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stoœci¹. Jest nie do pomyœlenia, by na podobnie egzotyczn¹ i kilkuletni¹ podró¿ mog³a sobie pozwoliæ osoba niemajêtna. Egeria, oczywiœcie, nie podró¿owa³a sama, samotna pielgrzymka, czy w ogóle — jakakolwiek d³u¿sza podró¿, i to w dodatku kobiety by³a po prostu nie
do pomyœlenia, przede wszystkim ze wzglêdu na niebezpieczeñstwa
i trudnoœci, czyhaj¹ce na podró¿nika. W sprawozdaniu nie ma ¿adnej
wzmianki czy aluzji do jakichkolwiek problemów natury materialnej
w trakcie podró¿y. Oprócz niezbêdnych a znacznych œrodków finansowych konieczne by³y tak¿e innego rodzaju wsparcie i pomoc osób
i czynników zewnêtrznych. Nie mówi¹c ju¿ o takich sprawach jak koniecznoœæ pos³ugiwania siê jêzykami obcymi oraz przynajmniej podstawowa znajomoœæ odwiedzanych krajów i ludzi. Chêtne i przyjazne
przyjmowanie p¹tników Egerii ze strony licznych przedstawicieli
miejscowego duchowieñstwa i mnichów, a nawet biskupów, jest najlepszym dowodem eksponowanej pozycji spo³ecznej Egerii, która
musia³a byæ wiadoma przyjmuj¹cym. Prawdopodobnie zosta³a te¿ ona
wyposa¿ona na drogê w listy polecaj¹ce biskupa lub innej wysoko usytuowanej osobistoœci w swej ojczyŸnie. Jeszcze wiêcej ni¿ przychylnoœæ
orientalnego duchowieñstwa daje do myœlenia udzielanie Egerii i towarzysz¹cym jej osobom na szczególnie niebezpiecznych odcinkach
drogi eskorty ¿o³nierzy rzymskich i mo¿liwoœæ korzystania z publicznych œrodków transportu, co z natury rzeczy zarezerwowane by³o dla
wyj¹tkowo dostojnych pielgrzymów.
W³aœnie te wzglêdy kaza³y niektórym uczonym podejrzewaæ, ¿e
pod imieniem Egerii ukrywa siê nie kto inny jak sama s³ynna Galla
Placidia († 450) lub któraœ z innych krewnych cesarza Teodozjusza
Wielkiego, który to cesarz pochodzi³ z hiszpañskiej Galicji i swoj¹ galicyjsk¹ rodzinê zabra³ z sob¹ po wyniesieniu do godnoœci cesarskiej
do Konstantynopola. Jak wkrótce siê przekonamy, istniej¹ powa¿ne
przes³anki, by równie¿ autorkê Itinerarium wywodziæ z Galicji.
Co prawda w samym tekœcie Itinerarium, przynajmniej w zachowanej czêœci, brak jakichkolwiek wskazówek, które mo¿na by uznaæ za
potwierdzenie tezy o galicyjskim pochodzeniu autorki, natomiast
znajdujemy przygodne wzmianki, które na pierwszy rzut oka zdawa³yby siê nawet jej przeczyæ. Oto w pewnym miejscu (18, 2) porównuje
Egeria Eufrat z Rodanem („Ma [Eufrat] pr¹d tak silny jak Rodan, tyle
¿e Eufrat jest jeszcze wiêkszy”). Rodan jest jedyn¹ rzek¹ i w ogóle jedynym obiektem geograficznym w Europie wspomnianym w Itinera201
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rium. Mog³oby to stanowiæ w¹t³¹ co prawda przes³ankê za pochodzeniem Egerii z po³udniowej Galii, gdyby nie to, i¿ mog³a ona zobaczyæ
Rodan w drodze z dalekiej Galicji i z jakichœ wzglêdów w³aœnie ta rzeka wywar³a na niej tak du¿e wra¿enie, ¿e pos³u¿y³a jako porównanie
z Eufratem. Zmys³ obserwacyjny Egerii, tak czêsto i dobitnie dokumentowany na Bliskim Wschodzie, jak gdyby j¹ zawodzi³ we wspomnieniach europejskich. Opisuj¹c (3, 8) swoje wra¿enia z pielgrzymki
na górê Synaj, pisze m.in.: „W porównaniu z ow¹ œrodkow¹ gór¹, na
której staliœmy, wydawa³y siê one [wzgórza poboczne] zupe³nie ma³ymi pagórkami, chocia¿ by³y tak wysokie, ¿e wiêkszych od nich, jak
s¹dzê, nigdy nie widzia³am — z wyj¹tkiem tej œrodkowej góry, która je
znacznie przewy¿sza”. Nie chce siê wierzyæ, by osoba, która po drodze
widzia³aby Pireneje, Alpy czy Taurus w Azji Mniejszej, mog³a siê tak
wyraziæ o wynios³oœci Synaju3, ale po pierwsze — wartoœæ realna cytowanego oœwiadczenia jest w¹tpliwa choæby ze wzglêdu na szczególne
napiêcie emocjonalne, jakiego podró¿niczka musia³a doznawaæ na
Œwiêtej Górze, po wtóre zaœ — nie wyklucza³bym, a nawet uwa¿a³bym
za prawdopodobne przypuszczenie, ¿e drogê przynajmniej do Konstantynopola mog³a Egeria odbyæ morzem, co mimo wszelkich mo¿liwych niebezpieczeñstw i tak wówczas by³o i ³atwiejsze i szybsze ni¿
droga l¹dowa. W takim wypadku zupe³nie mo¿liwe, ¿e Egeria ani Pirenejów, ani Alp na oczy nie widzia³a, albo jedynie z daleka.
To, ¿e w nauce, s³usznie jak uwa¿am, dominuje pogl¹d, ¿e Egeria
pochodzi³a z hiszpañskiej Galicji, opiera siê w gruncie rzeczy na póŸniejszym œwiadectwie mnicha Waleriusza z Vierzo (Bierzo). ¯y³ on
w VII w., reprezentowa³ nurt surowej ascezy z predylekcj¹ do ¿ycia pustelniczego, pozostaj¹cy w niejakiej opozycji wobec bujnie pod rz¹dami wizygockimi rozkwitaj¹cych struktur diecezjalnych „oficjalnego”
bogatego Koœcio³a. Do zaprzyjaŸnionego opata w Vierzo (w górach
pomiêdzy Galicj¹ a Leonem) Donadeusa skierowa³ Waleriusz kilka
pism przeznaczonych dla wspólnoty. Pierwszym z nich, datowanym
przez uczonych w przybli¿eniu na lata 675–680, jest List ku czci b³ogos³awionej Egerii. Opisuje w nim i daje za wzór mnichom „cnoty s³abej
kobiety, która przewy¿szy³a w odwadze wszystkich mê¿czyzn swego
3

Choæ z drugiej strony wynios³oœæ góry Synaj (obecnie: Gebel Musa, „Góra Moj¿esza”)
wynosi jednak 2244 m.
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wieku — jak b³ogos³awiona Egeria”, niemal wy³¹cznie zajmuj¹c siê jej
pielgrzymk¹ do Ziemi Œwiêtej. Pisze o niej „b³ogos³awiona mniszka”
(sanctimonialis), dowiadujemy siê, ¿e by³a „urodzona na najdalszych
brzegach zachodniego Oceanu” (extremo occidui maris oceani litore)
i ¿e „sta³a siê s³awna na Wschodzie”. Sama autorka Itinerarium s³owami biskupa Edessy znacznie mniej precyzyjnie okreœli³a swój kraj ojczysty: „z najdalszych krañców ziemi przyby³aœ do tych miejsc” (19, 5).
Poniewa¿ „sprawozdanie” Waleriusza z pielgrzymki Egerii, choæ bardzo skrótowe, odpowiada na ogó³ danym zawartym w Itinerarium, wydaje siê nie ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e hiszpañski mnich tê w³aœnie wyprawê i osobê dzielnej p¹tniczki i zarazem autorki mia³ na myœli. Wiêcej
nawet: poniewa¿ Waleriusz dysponowa³ najwidoczniej pe³nym tekstem Itinerarium, a przynajmniej pe³niejszym ni¿ tekst Gamurriniego,
w kilku miejscach dziêki Listowi mo¿emy uzupe³niæ czêœci brakuj¹ce
w znanym nam tekœcie Itinerarium. Wszystko to, w po³¹czeniu ze zwrotem o „najdalszych krañcach ziemi” (po³o¿ona rzeczywiœcie na skraju
ówczesnego œwiata Galicja tak w³aœnie bywa³a okreœlana w œredniowieczu), czyni domys³ o galicyjskiej ojczyŸnie Egerii — autorki Itinerarium — wielce prawdopodobnym.
Imiê Egeria uznajemy za wiêkszoœci¹ badaczy za najbardziej prawdopodobne, choæ akurat w tym wzglêdzie zachowane rêkopisy Listu
Waleriusza z Vierzo podaj¹ tak¿e formy odmienne: Echeria, Etheria,
Heteria, Aetheria, Eiheria i Eucheria. Czêœæ uczonych jednak opowiedzia³a siê za bardziej rozpowszechnion¹ form¹ Etheria, Eteria4.
Wszak¿e na omawiane tu uderzaj¹ce zgodnoœci treœciowe pomiêdzy Itinerarium a Listem Waleriusza z Vierzo zwrócono uwagê po raz
pierwszy dopiero na pocz¹tku XX w.; wczeœniejsi badacze, poczynaj¹c
od odkrywcy Gamurriniego, za autorkê tego dzie³a uznali inn¹ szlachetn¹ damê Sylwiê (lub Sylwaniê), siostrê prefekta Rufina, o której
wiadomo (dziêki Palladiuszowi, Hist. Laus. 55, 15), ¿e w 383 r. tak¿e
4

Na tê formê zdecydowano siê (wbrew ¿yczeniu autora has³a ks. Marka Starowieyskiego)
w IV tomie „Encyklopedii katolickiej”. Przeciwnicy formy „Egeria” argumentowali m.in.
tym, ¿e by³o to imiê bogini (nimfy) greckiej, nie bardzo wiêc by³oby odpowiednie dla chrzeœcijanki.
5
Tak¿e ten pogl¹d zosta³ zakwestionowny w nauce; niektórzy uczeni s¹ zdania, ¿e Palladiusz nie mia³ na myœli Sylwii, lecz jeszcze inn¹ podró¿niczkê do Ziemi Œwiêtej — Melaniê,
o której powiemy póŸniej jeszcze kilka s³ów.
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podjê³a podró¿ do Palestyny. Stosownie do tego Gamurrini zatytu³owa³ odpowiedni¹ czêœæ swej edycji z 1887 r. S. Silviae Aquitanae Peregrinatio ad loca sancta, a jako naukow¹ ciekawostkê mo¿na podaæ, ¿e
pogl¹dowi temu pozosta³ wierny polski uczony Kazimierz Jarecki
jeszcze na pocz¹tku lat trzydziestych XX w.
Nie osta³o siê natomiast w nauce, oparte na przytoczonym na wstêpie niniejszego rozdzia³u fragmencie z jednego z listów œw. Hieronima
(54, 13), przypuszczenie, ¿e w³aœnie autorkê Itinerarium mia³ na myœli
ten Ojciec Koœcio³a, pisz¹c o kimœ podró¿uj¹cym po ca³ym Wschodzie
z przepychem godnym Nerona czy Sardanapala. Raczej przypuszcza siê,
¿e obiektem tak surowej krytyki Hieronima mog³a byæ w³aœnie Melania Starsza, tym bardziej, ¿e w innych swoich listach (57, 12 i 125, 18),
gani¹c Melaniê i Rufina za zbyt wystawn¹ goœcinnoœæ, tak¿e ucieka siê
do porównania z Neronem i Sardanapalem6.
Waleriusz z Vierzo nazywa wprawdzie Egeriê „mniszk¹” (sanctimonialis) i „dziewic¹” (virgo), ale w tym miejscu potrzebna jest du¿a
ostro¿noœæ. Czy Egeria rzeczywiœcie by³a mniszk¹? Mo¿na w to w¹tpiæ, a to z nastêpuj¹cych powodów: Przede wszystkim w IV w. trudno
jeszcze mówiæ o regularnych klasztorach ¿eñskich na Zachodzie.
Ruch ten dopiero zwolna siê kszta³towa³, brak by³o szerzej uznanych
regu³ zakonnych dla kobiet. W znacznie jeszcze póŸniejszym Ÿródle,
jakim jest notatka w katalogu biblioteki klasztoru w Limoges, czytamy wprawdzie nawet: Itinerarium Egerie abatisse, „Itinerarium opatki
(ksieni) Egerii”, ale ani to œwiadectwo, ani wczeœniejsze Waleriusza
z Vierzo nie mog¹ mieæ rozstrzygaj¹cego znaczenia: po prostu zarówno hiszpañski mnich z VII w., jak i autor notatki w Limoges (nie wykluczone w dodatku, ¿e ten ostatni zna³ List Waleriusza) kilka wieków
jeszcze póŸniej nie mogli sobie wyobraziæ innej sytuacji, jak tylko tej,
¿e podró¿niczka–pisarka musia³a byæ mniszk¹, czy nawet opatk¹.
Trudno sobie jednak tak¿e wyobraziæ, by mniszka, czy nawet prze³o¿ona jakiegoœ galicyjskiego klasztoru mog³a dysponowaæ odpowiednimi œrodkami finansowymi i stosunkami, by podj¹æ tak kosztown¹
i d³ugotrwa³¹ pielgrzymkê. Znamy w IV wieku kilka p¹tniczek do Ziemi Œwiêtej (zob. ni¿ej), ale by³y to zawsze osoby o wysokiej pozycji
spo³ecznej. Czy¿by — zastanówmy siê dalej — mniszka, a tym bardziej
6

Zob. pochlebn¹ opiniê o Melani Starszej w: Palladiusz, Hist. Laus., 44–45.
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opatka, mog³a na kilka lat opuœciæ sw¹ wspólnotê klasztorn¹ i w dodatku tak chêtnie i bez wahania odsuwaæ w czasie powrót (zob. 23, 10)?
Nie bez znaczenia wydaje siê i ten szczegó³ (zwróci³ nañ uwagê ks. Marek Starowieyski), ¿e Egeria, przynajmniej s¹dz¹c na podstawie zachowanego tekstu, nie wykazywa³a zainteresowania kontaktami z jakimikolwiek ¿eñskimi wspólnotami zakonnymi istniej¹cymi w Jerozolimie (szczegó³ z Martan¹ nie zdo³a temu zaprzeczyæ), o których (parthene) zaledwie wspomina (24, 1), podczas gdy o klasztorach mêskich
i pustelnikach pisze wielokrotnie.
Co prawda, Egeria niejednokrotnie zwraca siê do adresatek swego
Itinerarium s³owami: dominae sorores, „panie siostry”, dominae sorores venerabiles, „czcigodne panie siostry”, ale zwroty te wolno i, jak
s¹dzê, nale¿y rozumieæ w tym sensie, ¿e Egeria by³a cz³onkini¹ jakiegoœ eksponowanego spo³ecznie krêgu pobo¿nych niewiast, w rodzaju
tych dobrze ju¿ nam znanych z rozdzia³u III.
O sobie Egeria pisze rzadko i w sposób nader ogólny i poœredni.
Kilkakrotnie wspomina o swym wielkim pragnieniu odwiedzenia miejsc
œwiêtych, „istotnie, sw¹ podró¿¹ osi¹ga coœ nadzwyczajnego: niestrudzenie przemieszcza siê po ca³ym Wschodzie i ci¹gle dodaje do planu
swej podró¿y nowe cele. Jednoczeœnie jest przekonana o tym, ¿e wszystkie te podró¿e dokonuj¹ siê z polecenia Bo¿ego” (G. Röwekamp).
W ca³ym zachowanym tekœcie raz jeden tylko wspomina o sobie w sposób bezpoœredni, pos³uguj¹c siê (16, 3) tak charakterystycznym zdaniem
podrzêdnym, ¿e zdecydowa³em siê wykorzystaæ je w tytule niniejszego
rozdzia³u: „jestem bowiem doœæ ciekawa” (ut sum satis curiosa). Istotnie, trudno o lepsz¹, w dodatku tak dosadn¹ i lakoniczn¹, charakterystykê osobowoœci naszej podró¿niczki!
Pozosta³oby jeszcze okreœlenie czasu pielgrzymki. Tutaj uczeni s¹
w sytuacji o tyle lepszej, ¿e w tekœcie Itinerarium znajduj¹ siê pewne
wskazówki w tym wzglêdzie, choæ nie s¹ one na ogó³ jednoznaczne
i nie wykluczaj¹ ró¿nych interpretacji. WyraŸne „zewnêtrzne” ramy
chronologiczne s¹ co prawda doœæ pewne, ale zarazem tak rozleg³e, ¿e
niemal nieprzydatne. Otó¿ terminem a quo, to znaczy najwczeœniejsz¹ mo¿liw¹ teoretycznie dat¹ jest rok 363, w którym Persowie zajêli
miasto Nisibis, o czym informowa³ Egeriê pewien biskup (20, 12), natomiast termin ad quem, to znaczy najpóŸniejsza mo¿liwa data, jest
wprawdzie niew¹tpliwy, ale nie da siê okreœliæ w sposób precyzyjny.
Otó¿ Egeria w swoim dok³adnym sprawozdaniu ze zwiedzania kla205
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sztorów na Synaju (3, 3; 4, 7) nic nie wspomina o inwestycjach poczynionych tam za panowania cesarza Justyniana I w latach 527–557. Poniewa¿ w dodatku nic nie wspomina o zniszczeniach poczynionych
w Antiochii przez Persów w 540 r., wolno chyba, co prawda z zastrze¿eniem, ¿e wyliczenia te, jako oparte na argumentum a silentio („z milczenia autorki”), zachowuj¹ charakter jednak hipotetyczny, przyj¹æ,
¿e podró¿ Egerii nie mog³a raczej nast¹piæ póŸniej. Zreszt¹ istniej¹
dalsze argumenty, które, w oparciu tak¿e o tekst Itinerarium, pozwalaj¹ z du¿¹ doz¹ prawdopobieñstwa dok³adnie okreœliæ czas pielgrzymki Egerii.
Oszczêdzimy czytelnikowi szczegó³owej dyskusji na ten temat,
nadmieniê tylko, ¿e w nauce najwiêksze uznanie zyska³a sobie datacja
zaproponowana przez belgijskiego uczonego Paula Devosa, uzasadniana i pog³êbiana przez niego w licznych pracach szczegó³owych,
poczynaj¹c od lat szeœædziesi¹tych XX w. Jego zdaniem pielgrzymka
odby³a siê w latach 381–384, a dane zawarte w sprawozdaniu Egerii
pozwalaj¹ nawet na szczegó³owe datowanie poszczególnych jej etapów. Co prawda, argumenty Devosa nie maj¹ na ogó³ niepodwa¿alnego charakteru, nikomu jednak, przynajmniej jak dot¹d, nie uda³o siê
jego chronologii obaliæ, ani zaproponowaæ w sposób niebudz¹cy jeszcze wiêkszych w¹tpliwoœci innej, lepszej7. W dalszym ci¹gu niniejszego wywodu bêdê siê zatem opiera³ na chronologii Devosa.
*
Pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej by³y w IV w. jeszcze czymœ nowym.
Przed edyktem tolerancyjnym cesarza Konstantyna Wielkiego (313 r.)
wiadomo tylko o kilku, choæ oczywiœcie nale¿y przyj¹æ, ¿e by³o ich
prawdopodobnie wiêcej, tyle ¿e o pozosta³ych nie zachowa³y siê ¿adne
informacje w Ÿród³ach. Przypadkiem raczej odosobnionym by³a podró¿ Melitona, biskupa Sardes, w po³owie II w., o której informuje
Euzebiusz z Cezarei w Historii Koœcielnej (IV, 26, 14). Dziêki œw. Hieronimowi (De viris illlustr., 54) dowiadujemy siê, ¿e pielgrzymkê odbyli s³awny Orygenes i biskup kapadocki Firmilian, a w roku 212 mia³ do
7

Nadal jednak mo¿na siê w literaturze naukowej spotkaæ z datowaniem podró¿y Egerii
na czasy póŸniejsze, np. (podobno nie bez argumentów archeologicznej natury) na lata
408–410. Zob. F. Bertini, Egeria, s. 41.
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Jerozolimy jako p¹tnik przybyæ z Kapadocji Aleksander, który zosta³,
niejako na zwieñczenie swej pielgrzymki, biskupem Œwiêtego Miasta
(o tym donosz¹ zarówno Euzebiusz, jak i Hieronim).
Zainteresowanie i szacunek okazywane Jerozolimie przez cesarza
Konstantyna Wielkiego spowodowa³o zwiêkszenie zainteresowania
pielgrzymkami do tego miasta i innych œwiêtych miejsc w Ziemi Œwiêtej. W 326 r. uda³a siê tam matka cesarza — Helena, oczywiœcie —
z odpowiednio wspania³¹ œwit¹; póŸniejsza legenda jej przypisa³a odnalezienie najdro¿szej dla chrzeœcijan relikwii — Krzy¿a Chrystusowego. Powstaj¹ w Jerozolimie wspania³e budowle chrzeœcijañskie, takie jak: Anastasis (Zmartwychwstania Pañskiego), Martyrium, bazylika Krzy¿a Œwiêtego. Tak¿e sto lat póŸniej inna cesarzowa, Eudocja8,
¿ona Teodozjusza II (który równie¿ wielce dba³ o Jerozolimê) uda³a
siê tam z pielgrzymk¹. O niektórych p¹tniczkach dowiadujemy siê
z pism (zw³aszcza listów) œw. Hieronima; jak pamiêtamy, Paula i Eustochium nie tylko pod¹¿y³y za nim do Palestyny, ale tam te¿ osiad³y
w za³o¿onych przez siebie domach klasztornych. Stosunkowo du¿o informacji mamy o ¿yciu i dzia³alnoœci na Wschodzie dwóch Melanii —
Starszej (ok. 340–410; pochodzi³a z Hiszpanii) i jej wnuczki — Melanii
M³odszej (383–439). Obie nale¿a³y do najwy¿szej arystokracji rzymskiej i ogromne maj¹tki w znacznym stopniu przeznaczy³y na dzia³alnoœæ charytatywn¹ i koœcieln¹. Melania Starsza jeszcze przed przybyciem Hieronima oraz Pauli i Eustochium za³o¿y³a w Jerozolimie klasztor dla 60 mniszek, któremu sama przewodzi³a przez 27 lat. Melania
M³odsza pod¹¿y³a do cesarzowej Eudocji, pielgrzymuj¹cej do Ziemi
Œwiêtej i towarzyszy³a jej w drodze od Jerozolimy do Cezarei (439).
Palladiusz bardzo pochlebnie wyra¿a³ siê o wykszta³ceniu Melanii
Starszej9. Kap³an Gerontius natomiast oko³o 452–453 r. spisa³ bardzo
interesuj¹cy ¿ywot m³odszej z nich (Vita Melaniae iunioris), przedstawiaj¹cy j¹ jako uosobienie chrzeœcijañskiej ascezy.
8

Bêdzie o niej mowa w nastêpnym rozdziale.
Hist. Laus. 55, 3: „By³a ona kobiet¹ bardzo wykszta³con¹; tak umi³owa³a Pismo, ¿e ca³e
noce poœwiêca³a na studiowanie pism dawnych wielkich egzegetów; miêdzy innymi przeczyta³a trzy miliony wersetów Orygenesa i dwieœcie piêædziesi¹t wersetów Grzegorza [zapewne z Nazjanzu], Stefana [nieznany sk¹din¹d], Pieriosa, Bazylego [Wielkiego] i wielu innych. A nie czyta³a tych ksi¹¿ek pobie¿nie, lecz ka¿d¹ studiowa³a dog³êbnie i starannie, czytaj¹c je siedem albo osiem razy. Dlatego wyzwoli³a siê z fa³szywej wiedzy i dziêki ³asce nauki zosta³a uskrzydlona ku wy¿szej nadziei i niczym duchowy ptak ulecia³a do Chrystusa”.

9
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Œw. Hieronim nie by³ bezkrytycznym piewc¹ pielgrzymek. Pamiêtamy, jak surowo os¹dzi³ ostentacyjnie wystawne podró¿owanie po
Wschodzie jakiegoœ pielgrzyma. Zamiast duchowych korzyœci, nawet
w Jerozolimie na nieostro¿nego pielgrzyma oczekiwaæ mog¹ niebezpieczeñstwa. Tak¿e bowiem w Jerozolimie, „gdzie jest senat, wojsko,
nierz¹dnice, aktorzy, b³azny i wszystko, co zwyk³o byæ w innych miastach”, „zbieraj¹ siê ludzie z ca³ego œwiata [...] i takie jest obydwu p³ci
nat³oczenie, ¿e niedogodnoœci, przed których czêœci¹ ucieka³aœ, tu
w pe³ni musia³abyœ znosiæ”. Piœmiennictwo zarówno czasów pogañskich, jak równie¿ chrzeœcijañskie, czêsto w czarnych barwach malowa³o zagro¿enia, czyhaj¹ce na podró¿nych nie tylko ze strony rozbójników czy przeszkód naturalnych, lecz tak¿e rozmaitych oszustów
czy bêd¹cych niejako naturaln¹ konsekwencj¹ prymitywnych, czêsto
(zw³aszcza co siê tyczy ubo¿szych pielgrzymów) ur¹gaj¹cych wszelkim
wymogom bezpieczeñstwa i higieny warunków podró¿owania i noclegów. Dopóki trwa³o panowanie rzymskie, dopóty minimum bezpieczeñstwa „zewnêtrznego” by³o jeszcze na ogó³ zapewnione, na bardziej uczêszczanych szlakach pielgrzymich, zw³aszcza w pobli¿u
znaczniejszych miejsc kultu, niekiedy w obrêbie klasztorów, powstawa³y schroniska dla pielgrzymów (tzw. ksenodochia), przed oszustami, kobietami lekkich obyczajów itd. rzecz jasna nikt nikogo ochroniæ
nie móg³. Powsta³y oko³o 570 r. opis Ziemi Œwiêtej Anonima z Piacenzy plastycznie ostrzega pielgrzymów przed niebezpieczeñstwami, jakie czyhaj¹ na nich w niektórych miastach w Syrii: Sydonie (którego
mieszkañcy s¹ Ÿli) i Tyrze, „którego mieszkañcy s¹ bogaci, lecz ¿yj¹
niecnie. Panuje tu taka rozpusta, ¿e trudno to opowiedzieæ. S¹ tu domy publiczne ozdobione jedwabiem i drogimi tkaninami”. Czy¿by autor na w³asnej skórze doœwiadczy³ tych niebezpieczeñstw?
Ciekawe, ¿e prawdopodobnie dok³adnie w tym samym czasie, gdy
orszak Egerii wêdrowa³ po Bliskim Wschodzie, a Hieronim uchodzi³
z Rzymu i zacz¹³ swój pobyt w Betlejem, spod pióra jednego z najwybitniejszych Ojców Koœcio³a Wschodniego, œw. Grzegorza z Nyssy,
wysz³a chyba najbardziej radykalna krytyka pielgrzymek do Ziemi
Œwiêtej. W jednym ze swych listów œwiêty ten gwa³townie oponuje
przeciw doœæ, jak z tego wynika, rozpowszechnionemu wœród mnichów zwyczajowi pielgrzymowania. Czêœæ argumentacji Grzegorza
jest co prawda stereotypowa:
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Có¿ wiêc jest w tym szkodliwego? Powa¿ny tryb ¿ycia nakazany jest
wszystkim, tak mê¿czyznom jak niewiastom, a w³aœciwoœci¹ ¿ycia ascetycznego jest przyzwoitoœæ: zachowuje siê j¹ w sposobie ¿ycia nietowarzyskim, samotniczym, tak ¿e jego natura jest czymœ niezmieszanym,
kiedy pragn¹c przestrzegaæ przyzwoitoœci kobiety nie szukaj¹ towarzystwa mê¿czyzn, ani mê¿czyŸni towarzystwa kobiet. Natomiast koniecznoœæ podró¿owania zawsze sprowadza obowi¹zuj¹c¹ w tym dok³adnoœæ do zobojêtnienia wobec zasad ostro¿noœci. Niemo¿liw¹ bowiem rzecz¹ dla niewiasty jest przebycie tak wielkiej drogi, gdyby nie
mia³a opiekuna: z powodu fizycznej s³aboœci trzeba j¹ wsadzaæ na mu³a i zsadzaæ z niego, a w trudnych przejœciach trzeba j¹ podtrzymaæ.
Cokolwiek byœmy nie przypuœcili, czy to ktoœ jako jej znajomy spe³nia
przy niej te pos³ugi, czy te¿ dostarcza ich jako najemnik, to w obu wypadkach to, co siê dzieje, nie unika nagany. Czy to bowiem powierza siê
obcemu, czy te¿ swojemu, nie zachowuje prawa wstrzemiêŸliwoœci 10.

Grzegorz z Nyssy nie mia³ zatem zbytniego zaufania do sta³oœci
i silnej woli mnichów i mniszek. Tym bardziej — znowu znany ju¿ nam
argument — ¿e:
A poniewa¿ na Wschodzie zajazdy i gospody miasta nastrêczaj¹ wiele
swobody i obojêtnoœci wobec z³ego, jak mo¿e ten, kto przechodzi
przez dym, nie mieæ podra¿nionych oczu? Gdzie brudzi siê ucho i brudzi siê oko, brudzi siê tak¿e serce, przyjmuj¹c przez wzrok i s³uch bezeceñstwa. Jak¿e wiêc bêdzie mo¿na przejœæ bez poruszenia namiêtnoœci przez miejsca dotkniête namiêtnoœci¹?

Œw. Grzegorz z Nyssy siêga jednak g³êbiej ni¿ inni krytycy wczesnych pielgrzymek — wykazuje ich bezwartoœciowoœæ z teologicznego
punktu widzenia:
Tam, gdzie Pan wzywa b³ogos³awionych do objêcia Królestwa Niebieskiego, nie wymieni³ wœród dobrych uczynków pielgrzymki do Jerozolimy; tam, gdzie g³osi b³ogos³awieñstwo, nie obj¹³ nim takiej gorliwoœci. A kto ma rozum, niech rozwa¿y, dlaczego mamy siê gorliwie staraæ
o to, co ani nie czyni szczêœliwym, ani nie prowadzi do Królestwa Niebieskiego”. „I có¿ wiêcej od innych bêdzie mia³ ten, który by³ w owych
miejscach? Jak gdyby Pan do dziœ dnia przebywa³ cieleœnie w owych

10

Po œredniowiecznych Niemczech kr¹¿y³o wrêcz przys³owie: „Wyjecha³a jako p¹tniczka,
wróci³a jako nierz¹dnica”.
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miejscach, a od nas odszed³; albo jakby Duch Œwiêty okazywa³ pe³niê
dzia³ania u Jerozolimian, a nie móg³ przyjœæ do nas! I je¿eli z tego, co
siê widzi, mo¿na wnioskowaæ o obecnoœci Boga, to raczej by móg³ ktoœ
s¹dziæ, ¿e Bóg przebywa wœród ludu Kapadoków [bardziej] ni¿ poza
tym krajem. Ile¿ tu bowiem jest o nich o³tarzy, przez które wielbi siê
imiê Pana! Na ca³ej prawie ziemi nie mo¿na by naliczyæ tyle o³tarzy.
A nastêpnie, gdyby nawet w miejscach jerozolimskich by³a wiêksza ³aska, grzech u tamtejszych mieszkañców nie by³by tak nagminny. Tymczasem nie ma ¿adnego rodzaju nieczystoœci, na który by siê u nich
nie powa¿ono: nieprawoœci, cudzo³óstwa, kradzie¿e, ba³wochwalstwa,
trucicielstwa, zawiœci i zabójstwa: zw³aszcza to ostatnie z³o jest tam
tak nagminne, ¿e nigdzie nie ma takiej gotowoœci do zabijania, jak
w owych miejscach, gdzie jak dzikie zwierzêta biegn¹ rodacy do krwi
rodaków, by siê wzajemnie mordowaæ dla zimnego zysku. Gdzie tedy
dziej¹ siê takie rzeczy, jaki dowód masz na to, ¿e w tych miejscach jest
wiêksza ³aska? [...]
Przeto wy, którzy boicie siê Pana, chwalcie Go tam, gdzie jesteœcie. Albowiem zmiana miejsca nie powoduje przybli¿enia Boga, lecz gdziekolwiek byœ by³, Bóg przyjdzie do ciebie, je¿eli znajdzie siê taka gospoda twojej duszy, aby Pan zamieszka³ i przechadza³ siê w tobie. Je¿eli
zaœ masz cz³owieka wewnêtrznego pe³nego z³ych myœli, to chocia¿byœ
by³ na Golgocie i na Górze Oliwnej i pod pomnikiem zmartwychwstania, jesteœ tak daleki od przyjêcia do siebie Chrystusa, jak ci, co w ogóle nie wyznawali wiary w Niego. – PoradŸ wiêc, mój kochany, braciom,
by podró¿owali do cia³a Pana, a nie z Kapadocji do Palestyny [...] Je¿eli Duch wionie, gdzie chce, to i ci, którzy s¹ tu i wierz¹, staj¹ siê uczestnikami Jego darów, stosownie do swej wiary, a nie stosownie do pielgrzymki przedsiêwziêtej do Jerozolimy11.

*
Przestróg i zastrze¿eñ Grzegorza z Nyssy albo nie znano, albo
przechodzono nad nimi do porz¹dku dziennego. Egeria znaæ ich nie
mog³a, ale te¿ z jej Itinerarium nie wynika, by w jakikolwiek sposób oddzia³ywa³y na ni¹ prawdziwe czy rzekome niebezpieczeñstwa podró¿y. Brak te¿ narzekañ czy skarg na jakiekolwiek niedogodnoœci, czy to
11
Œw. Grzegorz z Nyssy, List II, przek³. T. Sinko; Œw. Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, Warszawa 1963, s. 225–230, cyt. za: Do Ziemi Œwiêtej, Kraków 1996, s. 119–124.

210

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

spowodowane przez ludzi, czy przez naturê, do pewnego jedynie stopnia mo¿na to t³umaczyæ nietypowymi zapewne, bêd¹cymi rezultatem
eksponowanej pozycji spo³ecznej Egerii, warunkami podró¿y.
Itinerarium Egerii jest Ÿród³em nieocenionym z kilku powodów:
jako œwiadectwo pobo¿noœci i kultu religijnego pod koniec IV w., warunków pielgrzymowania do Ziemi Œwiêtej oraz do stanu Jerozolimy
i innych miejsc odwiedzanych przez Egeriê. Relacja, choæ zachowana
niekompletnie, jest miejscami bardzo szczegó³owa, a o jej poznawczym znaczeniu niech œwiadczy sam fakt, ¿e jest to w ogóle drugi w kolejnoœci z zachowanych utworów poœwiêconych opisowi drogi do Ziemi Œwiêtej i jej samej. Najwczeœniejszym chronologicznie jest anonimowy opis drogi z Burdigali (Bordeaux) w Galii do Jerozolimy i z powrotem do Mediolanu, powsta³y oko³o 333 r.12 Nawet jednak pobie¿ne porównanie owego Itinerarium Burdigalense z Itinerarium Egerii
pozwoli dostrzec ró¿nicê pomiêdzy lakonicznym, suchym (z wyj¹tkiem partii dotycz¹cej samej Jerozolimy i jej okolic), pozbawionym
elementu osobistego opisem pierwszego z nich (jest to przede wszystkim wyliczenie miast i stacji etapowych [mansiones i mutationes] z podaniem odleg³oœci miêdzy nimi), a ¿yw¹ narracj¹ Egerii. Nie od rzeczy
bêdzie tak¿e zwróciæ uwagê i na tê okolicznoœæ, ¿e Itinerarium Egerii
(nie licz¹c omówionego w poprzednim rozdziale listu Pauli i Eustochium do Marceli, którego autentycznoœæ w dodatku, jak pamiêtamy,
bywa — nie wiadomo, na ile s³usznie — kwestionowana) jest jedynym
na kilka stuleci utworem tego rodzaju napisanym przez kobietê.
Na nastêpne utwory poœwiêcone Ziemi Œwiêtej trzeba by³o czekaæ
doœæ d³ugo. Na prze³omie V i VI w. powsta³ zwiêz³y anonimowy Breviarius de Hierosolyma — wykaz miejsc godnych zobaczenia w Jerozolimie i jej okolicach. Prawdopodobnie w latach 518–530 jakiœ archidiakon Teodozjusz napisa³ dzie³ko De situ Terrae Sanctae — „doœæ chaotyczny opis miejsc œwiêtych w Palestynie, Azji Mniejszej, Egipcie, Syrii
i Mezopotamii” (P. Iwaszkiewicz). Oko³o 570 r. anonimowy pielgrzym z Piacenzy spisa³ „swe wra¿enia z podró¿y po Palestynie, Egipcie i Syrii [...] Jego relacja to w³aœciwie pamiêtnik pe³en szczegó³ów
dotycz¹cych nie tylko miejsc œwiêtych, ale tak¿e obyczajów ¯ydów, Sa12

Polski przek³ad P. Iwaszkiewicza, w tego¿: Pielgrzym z Burdigali i jego opis podró¿y z Burdigali do Jerozolimy, „Meander” 1991, s. 66–75 (s. 63–65 wstêp), fragmenty w: Do Ziemi
Œwiêtej, 1996, s. 79–86 (s. 73–78 wstêp).
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marytan i Saracenów oraz wszelkich osobliwoœci” (ten¿e). Znacznie
póŸniejszy (z koñca VII w.) jest traktat opata Adomnana z Hy (Iona)
De locis sanctis, który spisa³ opowiadanie biskupa Arkulfa z Galii,
zagnanego przez wichry w drodze powrotnej z Jerozolimy na Hebrydy. Z kolei traktat Adomnana wraz z innymi Ÿród³ami leg³ u podstaw
kompilacji pod tym samym tytu³em (De locis sanctis) Bedy Czcigodnego (Veneralibis), powsta³ej na samym pocz¹tku VIII w.13 O podró¿y
angielskiego mnicha Willibalda na Wschód w latach dwudziestych
VIII w., opisanej barwnie przez jego siostrê Hugeburgê, opowiemy
w jednym z kolejnych rozdzia³ów. Ciekawe, ¿e niewiele wczesnoœredniowiecznych opisów podró¿y do Ziemi Œwiêtej powstawa³o w greckim (bizantyjskim) krêgu kulturowym; dopiero oko³o po³owy VIII w.
traktat w ca³oœci opisowi miejsc œwiêtych w Palestynie poœwiêcony napisa³ Epifaniusz z Jerozolimy (Epifaniusz Hagiopolita).
Teraz o konkretnej trasie Egerii, ustalonej co prawda w odniesieniu do niektórych odcinków (nieopisanych w niekompletnie zachowanym rêkopisie) w sposób hipotetyczny, ale ze znacznym stopniem
prawdopodobieñstwa. Ze swojej, jak s¹dzimy, ojczystej Galicji uda³a
siê drog¹ l¹dow¹ albo (do tej mo¿liwoœci by³bym sk³onny siê przychyliæ ze wzglêdów, o których ju¿ by³a mowa) morsk¹ do Konstantynopola14, stamt¹d ju¿ raczej pewnie drog¹ l¹dow¹ przez Bityniê, Galacjê,
Kapadocjê, góry Taurus, Tars i dalej drog¹ nadmorsk¹ do Antiochii.
Tam, w Antiochii, rozpoczê³a siê tak¿e jej droga powrotna (22, 1).
Dalsza droga z Antiochii prowadzi³a nad morzem do Cezarei, sk¹d do
Jerozolimy wiod³y dwie mo¿liwoœci: po³udniowa przez Lyddê / Dispolis i Emmaus / Nikopolis albo pó³nocna przez Samariê. Pewne poszlaki zdaj¹ siê wskazywaæ, ¿e Egeria obra³a tê drug¹ mo¿liwoœæ. Wed³ug
obliczeñ P. Devosa dotar³a ona do Jerozolimy jesieni¹ 381 r. Z Jerozolimy podjê³a kilka dalszych podró¿y. Najpierw (pod koniec 381 lub na
pocz¹tku 382)15 uda³a siê do Egiptu. Z Jerozolimy droga prowadzi³a
przez Aszkelon i Pelusium do Aleksandrii, sk¹d Egeria ruszy³a dalej
w górê Nilu przez Taphne / Tanis, Memfis, Babilon / Kair do Heliopo13

Wiêkszoœæ z wymienionych tu dzie³ posiada przek³ady na jêzyk polski. Zob. informacje
w bibliografii.
14
Itinerarium Burdigalense prowadzi³o pielgrzymów od Arelatu w po³udniowej Francji
przez Turyn, Mediolan, Akwilejê, Sirmium i Serdikê (Sofiê).
15
Wyliczenia czasowe oraz kolejnoœæ podró¿y Egerii podajê za P. Devosem.
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lis, a tak¿e do Tebaidy w pobli¿u Teb, by odwiedziæ s³ynne pustelnie
mnichów. Powrót do Jerozolimy nast¹pi³ prawdopodobnie jeszcze
w 382 r., w ka¿dym razie nie póŸniej ni¿ 18 III 383 r. Nastêpna podró¿
(latem 383?) prowadzi³a do Samarii i Galilei. W jej trakcie Egeria
zwiedzi³a wiele miejscowoœci znanych z Biblii, w tym górê Tabor i Nazaret, a tak¿e górê Karmel i Tyberiadê oraz miejsca zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Chrystusa nad jeziorem Genezaret. Dziêki relacji Piotra
Diakona dowiadujemy siê o pobycie Egerii w Mamre i Hebronie oraz
o podró¿y do Jerycha, a tak¿e o zwiedzeniu dalszych miejscowoœci
w pobli¿u Jerozolimy, w tym Betlejem. Zim¹ 383 r. wyruszy³a niestrudzona podró¿niczka w drug¹ podró¿ do Egiptu, tym razem na Pó³wysep Synajski. O pocz¹tku tej wyprawy dowiadujemy siê tak¿e od Piotra Diakona, ale w³aœnie w jej trakcie rozpoczyna siê zachowana szczêœliwie czêœæ autentycznej relacji Egerii (1, 1 – 5, 10). Pobyt na górze Synaj mia³, wed³ug wyliczeñ Devosa, miejsce od 16 do 19 XII 383 r.
Stamt¹d p¹tniczka uda³a siê tak¹ sam¹ drog¹ jak za pierwszym razem
do wschodniej czêœci delty Nilu, uwa¿anej przez siebie za biblijn¹ krainê Goszen, staraj¹c siê powtórzyæ, tyle ¿e w odwrotnym kierunku,
drogê Izraelitów z Egiptu i dok³adnie wyliczaj¹c 14 miejscowoœci wymienionych w Ksiêdze Wyjœcia. W po³owie stycznia wróci³a do Jerozolimy
(5, 11 – 9, 7). Kolejna podró¿ doprowadzi³a Egeriê (w lutym 384?) na
górê Nebo we wschodniej Jordanii — miejsca œmierci Moj¿esza (10, 1 –
12, 11), nastêpna (koniec lutego/pocz¹tek marca) z Jerozolimy przez
Sedimê/Salem w zatoce Bet–Szean do Karnion w po³udniowej Syrii.
Tam zwiedzi³a grób Hioba (13, 1 – 16, 7). Wreszcie (25 III 384) wyruszy³a w drogê powrotn¹, w Antiochii jednak zdecydowa³a siê na dodatkow¹ wyprawê do Mezopotamii, a¿ do Edessy, gdzie zwiedzi³a grób
aposto³a Tomasza i „pa³ac króla Abgara” — w³adcy, który mia³ kiedyœ korespondowaæ z Chrystusem. Z Edessy wyprawi³a siê jeszcze kawa³ek na po³udnie, do Harranu — ojczyzny Abrahama (dotar³a tam
22 IV). Ze wzglêdu na panowanie Persów niemo¿liwa okaza³a siê podró¿ do Ur w Chaldei (17, 1 – 21, 5). Wróciwszy do Antiochii, wêdrowa³a Egeria (maj/czerwiec 384) przez Tars i Seleucjê (tutaj zwiedzi³a
grób œw. Tekli i odwiedzi³a swoj¹ przyjació³kê, diakonissê Martanê),
znan¹ ju¿ sobie drog¹, do Konstantynopola (22, 1 – 23, 10). Prawdopodobnie w Konstantynopolu spisa³a (niew¹tpliwie przy pomocy sporz¹dzanych po drodze notatek) przynajmniej ostatni¹ czêœæ swego Itinerarium. Wygl¹da na to, ¿e planowa³a jeszcze dalsze wêdrówki, zw³a213
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szcza do Efezu — do grobu œw. Jana Ewangelisty, w ka¿dym razie
stwierdzi³a, ¿e pragnie o tym opowiedzieæ w liœcie lub osobiœcie swoim
„siostrom” (23, 10). Czy tego dokona³a i czy opisa³a, nie wiadomo, brakuje bowiem w rêkopisie z Arezzo zakoñczenia Itinerarium.
W Itinerarium Egerii znajdujemy sporo informacji rzucaj¹cych
œwiat³o na okolicznoœci i warunki ówczesnych podró¿y. Wiemy ju¿, ¿e
podobnych podró¿y nigdy nie podejmowano w pojedynkê, tak¿e Egeria niejednokrotnie u¿ywa okreœleñ „my” lub „nas”, choæ nigdzie nie
objaœnia bli¿ej sk³adu i liczebnoœci grupy wspó³towarzyszy (–szek?).
Gdyby nie znakomita sieæ dróg rzymskich, podró¿ by³aby albo w ogóle
niemo¿liwa, albo jeszcze bez porównania trudniejsza. Poniewa¿ Egeria korzysta³a na niektórych odcinkach z publicznych œrodków komunikacji, odbywa³a czêœæ drogi zapewne na specjalnych wozach (reda)
z konnymi zaprzêgami; dziêki systemowi mutationes, to znaczy postojów, na których zmieniano konie, na dobrej drodze mo¿na by³o dziennie pokonaæ dystans do 50 km. Gdy podró¿owano na koniach czy mu³ach, dzienna trasa by³a krótsza — oko³o 30 km. Zreszt¹ d³ugoœæ tras
dziennych w znacznym stopniu okreœla³y po³o¿one przy nich mansiones, czyli zajazdy, gdzie mo¿na by³o siê odp³atnie posiliæ i przenocowaæ. Na trasach bardziej zagro¿onych16 zdarza³o siê Egerii uzyskaæ
zbrojn¹ eskortê rzymsk¹, wtedy zapewne przenocowywano w obwarowanych obozach (castra). Natomiast w przypadkach d³u¿szych pobytów, zw³aszcza w miejscach gdzie znajdowa³y siê cele pielgrzymek,
grupa Egerii najczêœciej korzysta³a z goœcinnoœci miejscowego duchowieñstwa, nawet — jak wiemy — biskupów. Domyœlaj¹c siê, ¿e niema³a zapewne czêœæ goœcinnoœci tego rodzaju by³a rezultatem uznania
wysokiej pozycji spo³ecznej Egerii, mo¿e tak¿e jakichœ listów polecaj¹cych wystawionych przez biskupa z ojczystego kraju, nie pomylimy
siê chyba przypuszczeniem, ¿e liczy³a siê tak¿e potrzeba okazywania
przez miejscowych chrzeœcijañskiej mi³oœci bliŸniego, zapewne tak¿e
coœ w rodzaju solidarnoœci chrzeœcijañskiej, wreszcie — ciekawoœci
goœci z tak dalekiego kraju i chêæ „pochwalenia siê” miejscowymi osobliwoœciami i sanktuariami. Na mniejsze, jednodniowe wycieczki wyruszano najczêœciej na os³ach lub wielb³¹dach (zob. 6, 1 n.; 11, 4; 14, 1),
16

Œw. Hieronim w ¯ywocie Malchusa (c. 4) opowiada o napadzie koczowniczych Arabów
na grupê podró¿n¹. Napastnicy byli na koniach i wielb³¹dach.
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a bardziej niedostêpne (zw³aszcza górskie) odcinki musiano pokonywaæ pieszo (3, 2; 11, 4). Chêtnie korzystano z towarzystwa i przewodnictwa miejscowych mnichów i duchownych, tu i ówdzie nawet samego biskupa. Przewodnicy ci dostarczali podró¿nym wielu informacji,
których nie mo¿na by³oby osi¹gn¹æ w inny sposób. Spraw¹ ju¿ samej
Egerii by³o wkomponowanie nowych danych w obraz odtworzony na
podstawie Pisma Œwiêtego; podobnie jak inni pielgrzymi, wiele wysi³ku
wk³ada³a ona w coraz to nowe „identyfikacje” œwiêtych miejsc. Trafnie, czy nietrafnie — to ju¿ inna rzecz.
Niemal mo¿emy sobie wyobraziæ Egeriê, jak w kurzu i spiekocie
odwiedza coraz to nowe miejsca z doœæ ju¿ zapewne podniszczonym
podrêcznym egzemplarzem Biblii w rêku, szukaj¹c i odnajduj¹c w terenie miejsca tam wymienione. Po przybyciu do nowego miejsca postêpowano wed³ug doœæ jednolitego schematu, o którym pojêcie mo¿e
daæ choæby nastêpuj¹cy fragment (10, 7):
Gdy wiêc przybyliœmy na ow¹ równinê, podeszliœmy do tego miejsca17
i tu odmówiona zosta³a modlitwa, odczytana te¿ zosta³a czêœæ Ksiêgi
Powtórzonego Prawa — nie tylko ów kantyk, lecz i b³ogos³awieñstwo,
jakie wypowiedzia³ Moj¿esz nad synami Izraela. Po czytaniu i powtórnej modlitwie, dziêkuj¹c Bogu, ruszyliœmy dalej. By³o zaœ zawsze naszym zwyczajem, ¿e ilekroæ przybywaliœmy tam, gdzie pragnêliœmy,
najpierw odmawiano modlitwê, nastêpnie odczytywano ustêp z kodeksu [egzemplarza Pisma Œwiêtego], odmawiany te¿ by³ odpowiedni
psalm i powtórnie modlitwa.

Niekiedy (ale chyba niezbyt czêsto), gdy trafi³ siê ¿yczliwy kap³an,
odprawiano sakrament Eucharystii. Tak by³o na Synaju, na górze Horeb, przy krzaku gorej¹cym i u grobu Hioba.
Pisaliœmy dot¹d jedynie o w³aœciwym itinerarium, obejmuj¹cym
rozdzia³y do 23 zachowanego tekstu. Zdaniem wiêkszoœci uczonych
uzyska³ on gotow¹ formê dopiero w czasie powrotnego pobytu Egerii
w Konstantynopolu. Zauwa¿ono, ¿e koñcowe rozdzia³y itinerarium
napisane zosta³y w sposób nieco odmienny od poprzednich, jakby bardziej bezpoœrednio i ¿ywo; widocznie pamiêæ o opisanych w nich wydarzeniach by³a w czasie spisywania jeszcze bardziej ¿ywa. W rêkopi-

17

Na którym wed³ug przekazu biblijnego Moj¿esz napisa³ Ksiêgê Powtórzonego Prawa.
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sie z Arezzo w sposób nieco sztuczny po rozdziale 2318 nastêpuje druga czêœæ tekstu, obejmuj¹ca rozdzia³y 24–49 (jak ju¿ wiemy, tekst nie
zachowa³ siê kompletnie tak¿e w tej czêœci, urywaj¹c siê w po³owie
zdania), maj¹ca zupe³nie inny charakter ni¿ czêœæ I, czyli w³aœciwe itinerarium. Czêœæ ta mog³a powstaæ wczeœniej, w trakcie kilkakrotnych
pobytów Egerii w samej Jerozolimie i mog³a zostaæ przes³ana „czcigodnym siostrom” wczeœniej i dopiero nastêpnie po³¹czona z itinerarium w jeden tekst. Treœci¹ II czêœci jest szczegó³owy opis liturgii sprawowanej w Jerozolimie. Znaczenie poznawcze tej czêœci jest niemniej
powa¿ne; wystarczy stwierdziæ, ¿e jest to najstarszy, najwa¿niejszy i jeden z nielicznych zabytków daj¹cych wgl¹d w praktykê liturgiczn¹
w Œwiêtym Mieœcie pod koniec IV w., zarówno w zakresie liturgii godzin, jak równie¿ roku koœcielnego. Brakuj¹ca (wyrwana?) karta
w œrodku tekstu obejmowa³a opis liturgii niedzielnej oraz pocz¹tek
opisu liturgii rocznej z œwiêtem Epifanii (Trzech Króli, 6 I), natomiast
zachowana do dziœ czêœæ rêkopisu urywa siê na opisie œwiêta poœwiêcenia koœcio³a 13 IX. Niech nam bêdzie wolno pomin¹æ interesuj¹ce
sk¹din¹d, choæ przede wszystkim historyków dawnej liturgii, szczegó³y; znaczenie poznawcze relacji tak uwa¿nej i inteligentnej obserwatorki jak Egeria jest tym wiêksze, ¿e pod koniec IV w. proces formowania siê ró¿nych czêœci liturgii koœcielnej by³ jeszcze w pe³nym toku.
Itinerarium (obie jego czêœci) Egerii nale¿y do doœæ nielicznych
dzie³ tej doby opartych w znikomym jedynie stopniu na dzie³ach innych, starszych autorów, w stopniu zaœ przyt³aczaj¹cym na autopsji
— w³asnej obserwacji, wspartej ustnymi informacjami napotkanych
„rzeczoznawców”. Najpowa¿niejszym Ÿród³em pisanym, o zupe³nie
szczególnym znaczeniu, by³o, rzecz jasna, Pismo Œwiête, stanowi¹ce
dla Egerii niepodwa¿alny autorytet i najpewniejszy przewodnik po historii i topografii miejsc œwiêtych. Jak wiemy, egzemplarz Pisma mia³a
autorka zawsze pod rêk¹. Dok³adniejsza analiza pozwala przyj¹æ
zgodny zreszt¹ z oczekiwaniami wniosek, ¿e Egeria najczêœciej odwo³uje siê i cytuje ksiêgi historyczne Starego Testamentu: Rodzaju, Wyjœcia, Liczb, Powtórzonego Prawa i Ksiêgi Królewskie, w czêœci liturgicznej tak¿e Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Zauwa¿ono (P. Röwekamp),
18

Oczywiœcie, podzia³ na rozdzia³y i paragrafy nie wystêpuje w rêkopisie i zosta³ wprowadzony przez nowo¿ytnych uczonych.
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¿e w³aœciwie brak wp³ywu listów œw. Paw³a. Odnaleziono w Itinerarium
ogó³em 76 cytatów ze Starego i tylko 20 z Nowego Testamentu. Egeria,
oczywiœcie, nie mog³a jeszcze znaæ Hieronimowego przek³adu Pisma
Œwiêtego (Wulgaty), musia³a wiêc pos³ugiwaæ siê jak¹œ starsz¹ wersj¹
³aciñsk¹, zapewne zbli¿on¹ do tzw. Vetus Latina. Interesuj¹ce jest to,
¿e w kilku miejscach widoczne jest korzystanie z apokryfów (korespondencja Abgara i pisma o œw. Tomaszu Apostole w Edessie, Akta
Tekli w Seleukii) albo przynajmniej ich znajomoœæ. Co prawda w IV w.
kanon Pisma Œwiêtego by³ ju¿ w zasadzie ustalony, ale autorytet wielu
apokryfów trzyma³ siê jeszcze mocno. Dlatego niezupe³nie sprawiedliwe wydaje mi siê stwierdzenie ks. Marka Starowieyskiego: „[...] widaæ u niej zadziwiaj¹cy brak krytycyzmu: apokryfy i Pismo œw. traktuje
na równej stopie. Korespondencji Abgara poœwiêca nie mniej miejsca
ni¿ wydarzeniom Pisma Œw. (19, 6 – 19) [...], czyta dzieje Tomasza
w Edessie (192), czyta expressis verbis potêpione przez Koœció³ (Tertulian, De baptismo 17) akta Tekli (23, 5)”19. Charakterystyczne wydaje
siê nastêpuj¹ce stwierdzenie biskupa z Harran (20, 10):
Rzeczywiœcie, córko, w Ksiêdze Rodzaju jest napisane tak, jak mówisz,
i¿ œwiêty Abraham przyby³ tu ze swymi [Rdz. 24, 15], o Nahorze zaœ
i jego (krewnych) Pismo kanoniczne nie wspomina, kiedy tu przybyli.
Ca³kiem jednak pewne jest, ¿e i oni póŸniej tu dotarli. Zreszt¹ znajduj¹ siê tu ich grobowce — oko³o 1000 kroków od miasta.

Poza Pismem Œwiêtym i nielicznymi apokryfami, Egeria zna³a byæ
mo¿e Onomastikon Euzebiusza z Cezarei (powsta³y oko³o 330 r.), raczej w pochodz¹cym jednak dopiero z oko³o roku 390 (co stanowi
pewn¹ trudnoœæ) ³aciñskim przek³adzie œw. Hieronima, ni¿ w greckim
oryginale. Jêzyka greckiego bowiem nie zna³a, choæ niejednokrotnie
potrafi³a wpleœæ w sw¹ relacjê pojedyncze, przewa¿nie chyba zas³yszane, greckie s³owa. Brak w Itinerarium jakichkolwiek œladów znajomoœci klasyków greckich i rzymskich, nie wiadomo jedynie, czy œwiadczy
to o nieznaniu ich w ogóle, czy jedynie o unikaniu ich wspominania lub
cytowania w tekœcie o tak wyraŸnie chrzeœcijañskiej treœci. Mo¿e warto
zwróciæ uwagê na to, ¿e wiek IV, tak dramatyczny w dziejach chrzeœcijañstwa i Koœcio³a, gdy tak wiele pozosta³o jeszcze w pamiêci z prze19

M. Starowieyski, Itinerarium Egeriae, s. 105.
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œladowañ i wrogoœci pogan (doœæ przypomnieæ krótk¹, ale pe³n¹ wydarzeñ, próbê restytucji pogañstwa w okresie rz¹dów Juliana Apostaty,
360–363, czy przypadaj¹cy w³aœnie [jak s¹dzimy] na okres pielgrzymki
Egerii g³oœny spór wokó³ usuniêcia w 382 r. o³tarza bogini Wiktorii
z sali posiedzeñ senatu rzymskiego), u wielu chrzeœcijan pozostawi³
g³êboki uraz wobec wszystkiego co pogañskie. Sam œw. Hieronim, jak
wiemy z jego w³asnych wynurzeñ, mia³ w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych odczuwaæ g³êboki dyskomfort psychiczny na myœl o tym,
¿e zbyt du¿o czasu i uwagi poœwiêca tekstom pogañskim (Ciceronianus
es, non christianus „jesteœ cyceronianinem, nie chrzeœcijaninem” —
mia³ mu w widzeniu sennym wyrzucaæ sam Chrystus). Je¿eli Hieronim
— bez w¹tpienia jeden z najbardziej wykszta³conych, tak¿e w sensie
klasycznym, ludzi epoki — miewa³ podobne rozterki, czy nale¿a³oby
siê dziwiæ, gdyby skromna Egeria wola³a nie ujawniaæ swego ewentualnego „niew³aœciwego„oczytania?
Jêzykowi Egerii poœwiêcono wiele uwagi w nauce: „Niewielki tekst
œci¹gn¹³ uwagê jêzykoznawców w sposób, który ka¿demu Ojcowi Koœcio³a przyniós³by zaszczyt. Doczeka³ siê on «komentarza filologicznego», s³ownika, bibliografii i studiów szczegó³owych”20. Nie bez powodu, jest bowiem dobrym przyk³adem przemian, jakich doœwiadczy³a
³acina w okresie pó¿noantycznym. Jêzyk Egerii jest prosty i wykazuje
wyraŸne wp³ywy ³aciny popularnej (wszak¿e nie tyle w prostym sensie
„potocznej”, lecz „mówionej w wy¿szych warstwach spo³ecznych”, sermo cotidianus), które w póŸniejszych czasach bêd¹ siê jeszcze potêgowa³y. Dociekliwi lingwiœci dopatrzyli siê w jêzyku Egerii licznych cech
wystêpuj¹cych póŸniej w ró¿nych jêzykach romañskich. W porównaniu z ³acin¹ klasyczn¹ ³acina Egerii wykazuje wiele osobliwoœci zarówno natury fonologii, jak równie¿ sk³adni, stylistyki i s³ownictwa. „Tekst
wykazuje bliskoœæ do ³aciny biblijnej, odznacza siê przez parataksê
«biblijnego stylu et–» oraz wyraŸnie demonstratywnym stylem, od20

W. Berschin, Biographie und Epochenstil, Stuttgart 1986, t. I, s. 159. Berschin ma na myœli prace: E. Löfstedt, Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Uppsala–Leipzig 1911; W. van Oorde, Lexikon Aetherianum (Diss. Amsterdam 1930), Hildesheim 1963;
A. A. R. Bastiaensen, Observations sur le vocabulaire liturgique dans l’Itinéraire d’Égérie,
Nymwegen 1962; C. Baraut, Bibliografia Egeriana, „Hispania Sacra” 7, 1954, s. 203–318;
M. Starowieyski, Bibliografia Egeriana, „Augustinianum” 19, 1979, s. 297–318. Poza tym:
V. Väänänen, Le Journal–épitre d’Égérie (Itinerarium Egeriae. Étude linguistique), Helsinki
1987.
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wzorowanym na Biblii ³aciñskiej, w tym przypadku Vetus Latina”
(G. Röwekamp). Co prawda, monotonne mno¿enie na kszta³t litanii
licznych elementów zdaniowych mo¿e dzia³aæ na dzisiejszego czytelnika nu¿¹co, ale trudno nie przyznaæ, ¿e przyjêty sposób ekspresji jêzykowej jest odpowiedni do rodzaju tekstu. „Tak jak pielgrzymka posuwa siê krok za krokiem do przodu, etap postêpuje za etapem a nabo¿eñstwo za nabo¿eñstwem, podobnie sprawozdanie pielgrzymie,
wi¹¿¹ce jeden element zdaniowy z nastêpnymi, ma nak³oniæ czytelnika [czy s³uchacza] do duchowego udzia³u w pielgrzymce”. T³umaczy
to fakt, ¿e zarówno Egeria, jak i jej towarzysze i przewodnicy w Ziemi
Œwiêtej pozostaj¹ w g³êbokim cieniu: „Sprawozdanie nie by³o pomyœlane jako osobisty dziennik podró¿ny, lecz by³o przeznaczone wy³¹cznie i jedynie dla czytelniczek” (tam¿e). Pojawiaj¹ce siê, na ogó³
bezimiennie, postacie s¹ blade i szablonowe: „Mnisi s¹ zawsze pobo¿ni, kap³ani zawsze troskliwi, biskupi zawsze œwiêci”21. Egeria próbuje
— niemal mo¿na dostrzec jak mozolnie i z ograniczonym powodzeniem — wyra¿aæ siê dostojnie, ale niekiedy uda³o siê jej (na co zwróci³
uwagê m.in. W. Berschin) nader udatnie przetransponowaæ autentyczne wra¿enia i emocje wêdrowcy w melodiê s³owa22.
Egeria wprawdzie sama przyzna³a siê do ciekawoœci i ca³e Itinerarium jest tego bezspornym œwiadectwem, ale ciekawoœæ ta by³a jak
gdyby limitowana zasadniczym celem pielgrzymki. Któryœ z uczonych
u¿y³ trafnego sformu³owania „geografia religijna”. Wiemy, ¿e Pismo
Œwiête by³o jej najlepszym przewodnikiem. „Egeria «widzi» wiêcej,
ni¿ w³aœciwie mog³a widzieæ — «widzi» oczyma wiary” (G. Röwekamp).
Czego natomiast nie by³o w Piœmie (czy sporadycznie w apokryfach)
mo¿e nie tyle nawet nie interesowa³o jej w ogóle, co nie pozostawi³o
wiele œladów w Itinerarium. Niewiele dowiadujemy siê na przyk³ad
o archeologii i historii pozabiblijnej. Raz jeden (19, 18) u¿ywa s³owa
„starodawny” na okreœlenie stylu architektonicznego. Opisuje (13, 3)
jakieœ wzgórze z ruinami. Wspomina podwójny pos¹g w Ramses (8, 2).
Mimochodem wspomina wojny perskie (19, 8; 20, 12). Raz jeden (6, 2)
mowa jest — zreszt¹ ciekawie — o obyczajach miejscowej ludnoœci —
w tym przypadku Saracenów, czyli muzu³manów.
21

F. Bertini, Egeria, s. 47.
Oczywiœcie, jakiekolwiek próby wykazania tego nie na podstawie orygina³u, lecz przek³adu, by³yby skazane na niepowodzenie.
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Kwestie natury dogmatycznej nie interesowa³y chyba zbytnio Egerii. Kilkakrotnie zastosowany zwrot „Deus noster Iesus” mia³ w okresie ponicejskim charakter niejako obligatoryjny. Powo³ywanie siê (bodaj 7 razy) na nakaz czy polecenie Boga (iubente Deo), nasuwa³o niektórym badaczom domys³, czy przypadkiem Egeria nie by³a pod wp³ywem doœæ wówczas w Hiszpanii rozpowszechnionego pryscylianizmu,
ale nie wydaje siê, by temu zwrotowi mo¿na by³o przypisywaæ a¿ takie
znaczenie, podobnie jak akcentowaniu w³asnej niegodnoœci i ³aski Bo¿ej — motyw to o charakterze wrêcz topicznym.
Wiara Egerii jest jeszcze, stosownie do czasu, konsekwentnie chrystocentryczna. Œladów kultu Najœwiêtszej Maryi Panny trudno siê
w Itinerarium dopatrzeæ. Ponownie by³bym sk³onny polemizowaæ
z opini¹ tak wybitnego znawcy problematyki jak ks. Marek Starowieyski, moim zdaniem zbyt kategoryczn¹ i niezupe³nie s³uszn¹. „Z Itinerarium nie wynika te¿, by Egeria sama prowadzi³a jakieœ g³êbsze ¿ycie
duchowe [...] Ta ciekawoœæ stanowi g³ówne Ÿród³o niespo¿ytej energii,
co widaæ z rozleg³oœci jej podró¿y i góruje nad pobo¿noœci¹, która
ogranicza siê do stereotypowych wzmianek o przeczytaniu Pisma
œwiêtego lub ¿yciorysu niektórych œwiêtych, udzia³u w liturgii i modlitwie. Tylko liturgia jest dok³adnie opisania, brak natomiast opisu jej
prze¿ycia przez autorkê; stanowi to bogactwo historyczne Itinerarium,
ale tak¿e mo¿e œwiadczyæ o ubóstwie duchowym autorki”23. Pomijaj¹c
ju¿ bowiem cel pisarski autorki i charakter jej dzie³a, niesprzyjaj¹ce
okazywaniu subiektywnych odczuæ i wzruszeñ, w wielu miejscach relacji mo¿na, moim zdaniem, a nawet wrêcz trzeba siê ich dopatrywaæ,
nawet je¿eli nie s¹ one wyra¿one wyraŸnie w pierwszej osobie, lecz na
przyk³ad w opisie postaw czy zachowañ innych.
Za najistotniejsz¹ cechê religijnoœci Egerii, przepajaj¹c¹ niejako
ca³¹ jej odzwierciedlon¹ w Itinerarium kilkuletni¹ peregrynacjê, a zarazem odzwierciedlaj¹c¹ istotne przemiany ówczesnego chrzeœcijañstwa, trzeba uznaæ tendencjê do ³¹czenia biblijnej — odleg³ej chronologicznie — przesz³oœci z dniem aktualnym; „poprzez paralelizacjê
opisanego wydarzenia, miejsca i czasu [poœwiêconego mu] œwiêta zostaje zasypana przepaœæ pomiêdzy minionym wydarzeniem a wspó³czesnoœci¹. Wydarzenie z przesz³oœci zosta³o odtworzone (re–präsen23

M. Starowieyski, Itin. Egeriae, s. 105 i 106.
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tiert)” (Röwekamp). S³u¿y³o temu dramatyzowanie wydarzeñ historii
œwiêtej, takich jak wjazd Chrystusa na osio³ku do Jerozolimy w niedzielê palmow¹, biczowanie, ukrzy¿owanie. Powtarzanie, naœladownictwo (mimesis)..., nie wystarcza ju¿ traktowanie miejsc z ¿ycia Jezusa jedynie jako dowodu prawdy Objawienia (jak u pierwszych chrzeœcijan). Ostrze¿enia Grzegorza z Nyssy, choæ teologicznie bez zarzutu, nie mia³y szansy, mija³y siê bowiem z rosn¹cym zapotrzebowaniem
spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej. „Z miejsc teofanii miejsca te staj¹ siê
miejscami, gdzie œwiête wydarzenia powtarzaj¹ siê i tym samym staj¹
siê obecne w sensie sakramentalnym” (Röwekamp). P³acz i g³oœne
skargi w trakcie takich „powtórzeñ”, choæ mo¿e niekiedy bêd¹ce wyrazem sztucznej afektacji, czy nawet rytualizacji, na ogó³ by³y zapewne autentyczne: pielgrzymi rzeczywiœcie „odczuwali” ból cierpi¹cego
Zbawiciela, z³orzeczyli oprawcom, ¯ydom, niekiedy — w mistycznym
uniesieniu (od którego jednak Egeria wydaje siê byæ wolna) „dostrzegali” Chrystusa w ¿³obku czy na krzy¿u, czy inne postacie lub epizody
tak dobrze przecie¿ z Pisma znane. Z antropologicznego i religijno–
–porównawczego punktu widzenia „pielgrzymkê jako ca³oœæ mo¿na
rozpatrywaæ jako mniej lub bardziej zrytualizowane doœwiadczenie
graniczne [cz³owieka]: stare zostaje opuszczone, poprzez wiele cierpieñ dociera siê do zbawiennego nowego pocz¹tku, czegoœ w rodzaju
zmartwychwstania” (Röwekamp). Œmieræ w trakcie pielgrzymki,
w miejscu œwiêtym, to jak gdyby gwarancja zbawienia. Tak¿e Egerii
myœl taka nie by³a obca (zob. 23, 10) i kto wie, czy wyraŸna niechêæ do
powrotu, wyszukiwanie sobie coraz to nowych pielgrzymich celów, nie
by³y wyrazem tego rodzaju têsknoty za „piêkn¹ œmierci¹” w miejscu
do tego najlepszym?
Niepomna na sw¹ kobiec¹ s³aboœæ, podpierana Bo¿a prawic¹, poœpieszy³a niestrudzonym marszem na urwist¹ wysokoœæ owej góry, której
szczyt zrównywa³ siê z chmurami [...] Któ¿ móg³by oceniæ, jakie w jej
sercu wywo³ywa³ dr¿enie lêk przed przysz³ym dniem s¹du, jaka przepe³nia³a j¹ tkliwa mi³oœæ wielkiego mi³osierdzia, jak p³omienny trawi³
j¹ zapa³ Bo¿ej wiary i nadziei. Nie przerazi³y jej drogi ca³ego œwiata,
nie zatrzyma³y burzliwe morza i wielkie rzeki, nie os³abi³y straszliwe
urwiska i trudy gór, nie odstraszy³o dzikie okrucieñstwo niewiernych
ludów — wspomagana przez Boga ca³e swe pobo¿ne pragnienie odwa¿nie doprowadzi³a do samego koñca. — Jak¿e wiêc, umi³owani bracia, my, którzy mamy cia³a mê¿ów i w dobrym jesteœmy zdrowiu, nie
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mielibyœmy siê wstydziæ, ¿e to w³aœnie niewiasta posz³a za œwiêtym
przyk³adem patriarchy Abrahama, a nadzieja na ¿ycie wieczne uczyni³a s³aboœæ jej cia³a w³aœciw¹ jej p³ci mocniejsz¹ ni¿ ¿elazo? O ile w niedostatku b³¹dzi³a po tym œwiecie, w spokoju i radosnej chwale dost¹pi³a raju. Urodzona na najdalszych brzegach zachodniego Oceanu, sta³a
siê s³awna na Wschodzie. Szukaj¹c lekarstwa dla swej duszy, wielu (innych) duszom da³a godny podziwu przyk³ad, jak nale¿y pod¹¿aæ do
Boga. Tu nie chcia³a spocz¹æ, by — oddana w swej wierze — z palm¹
zwyciêstwa dojœæ do wiecznej chwa³y. Tu umartwia³a swe ziemskie cia³o ziemskim brzemieniem, by niebieskiemu Panu przygotowaæ duszê
godn¹ nieba przez swa niewinnoœæ. Tu z w³asnej woli by³a cudzoziemk¹, by zapewniæ sobie dziedzictwo królestwa niebieskiego [...] (przek³.
P. Iwaszkiewicz).

Tak¹ pochwa³ê Egerii, przypomnijmy: zarazem jedyny znany nam
œlad znajomoœci postaci, której poœwiêcilismy ten rozdzia³, przed koñcem XIX wieku, wyg³osi³ jej przypuszczalny rodak — Waleriusz, stawiaj¹c j¹ za wzór do naœladowania24 mnichom w hiszpañskim Vierzo.
Trzy stulecia, jakie up³ynê³y pomiêdzy pielgrzymk¹ Egerii a jej pochwa³¹ wypowiedzian¹ przez Waleriusza, wiele zmieni³y. Jerozolima
wraz z ca³¹ Ziemi¹ Œwiêt¹ po zajêciu w ci¹gu VII w. przez muzu³manów sta³a siê mniej dostêpna pielgrzymom chrzeœcijañskim. Opisana
przez Adomnana podró¿ Arkulfa jest w³aœciwie jedyn¹ w tym okresie
niew¹tpliw¹ i lepiej znan¹ wypraw¹ tego rodzaju. Ale nawet i bez bezprecedensowego (i niemo¿liwego do przewidzenia wczeœniej) wtargniêcia wyznawców Proroka w samo serce i kolebkê chrzeœcijañstwa,
na samym Zachodzie zmienia³o siê nastawienie czynników miarodajnych w Koœciele co do udzia³u mnichów i mniszek w ruchu pielgrzymkowym. By³ to zreszt¹ jedynie fragment szerszego zjawiska, jakim by³a
krytyka nadmiernej ruchliwoœci duchownych, przejawiaj¹cej siê m.in.
w zjawisku iryjskiej „wêdrówki dla Chrystusa” (peregrinatio pro Christi
amore), czy niezwi¹zanej ze sta³ymi strukturami diecezjalnymi i zakonnymi dzia³alnoœci mnichów, kap³anów a nawet biskupów (gyrovagi). Regu³a benedyktyñska a¿ do IX w. wprawdzie nie wypar³a jeszcze
innych z ¿ycia monastycznego na Zachodzie, ale le¿¹ca u jej podstaw
zasada stabilitas loci, „sta³oœci miejsca”, znajdowa³a coraz wiêksze poparcie czynników decyduj¹cych. Czy¿ pismo Waleriusza z Vierzo,
24

Choæ niekoniecznie w sensie dos³ownym, raczej duchowym.
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skomponowane z szeregu niew¹tpliwie bardziej ówczeœnie ni¿ dziœ
odczuwanych paradoksów (przeznaczone do mnichów, by³o apologi¹
kobiety–zakonnicy [jak przynajmniej uwa¿a³ autor]; pomyœlane jako
lektura dla mê¿czyzn, maj¹cych szukaæ Boga w spokoju ducha i w ciszy
klasztornej celi, stawia³o im za wzór niestrudzon¹ podró¿niczkê poszukuj¹c¹ od wybrze¿y Atlantyku po pustynie Egiptu historycznych
œladów Boga na ziemi), nie by³o czymœ w rodzaju otwartej deklaracji
nawo³uj¹cej do powrotu do dawnych idea³ów pielgrzymich, wypieranych teraz zasad¹ stabilitas loci? Czy¿by Waleriusz pragn¹³ swoj¹ pochwa³¹ Egerii „przywróciæ chrzeœcijanom Zachodu zapa³ do œwiêtych
miejsc, który w wiekach IV do VI przyniós³ tyle owoców duchowych
i literackich, a obecnie wydawa³ siê zupe³nie wyjœæ z mody”?25.
List Waleriusza mia³ jednak niewielki wp³yw na Europê, znany by³
zreszt¹ chyba jedynie w Hiszpanii, sk¹d zachowa³o siê kilka jego przekazów rêkopiœmiennych. Strumieñ pielgrzymów nigdy nie wysycha³,
choæ w wiekach IX do XI nie by³ zbyt wartki, a tak¿e niewiele zachowa³o siê podobnych do Egerii opisów. Dopiero ruch krucjatowy, poczynaj¹c od koñca XI w., powstanie pañstw chrzeœcijañskich na Bliskim Wschodzie, wzrost znaczenia papiestwa, rosn¹ce na Zachodzie
zainteresowanie sprawami Wschodu, wreszcie — ogólny rozkwit cywilizacyjny Zachodu („renesans XII wieku”), spowoduj¹ lawinowy
wzrost pielgrzymek do Ziemi Œwiêtej i sprawozdañ z nich. Na pró¿no
jednak bêdziemy wœród autorów tych sprawozdañ szukaæ kobiet —
Egeria bardzo d³ugo nie bêdzie mia³a nastêpczyñ.
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Poniewa¿ Itinerarium jako jedno z niewielu dzie³ tej epoki mia³o tak¿e
szczêœcie do uczonych polskich, do nich tylko ograniczê wybór literatury
przedmiotu (która, je¿eli chodzi o pozapolsk¹, jest nieprzebrana; orientacjê
w niej zapewniaj¹ wymienione poni¿ej prace autorów polskich, zw³aszcza
ks. Marka Starowieyskiego i Piotra Iwaszkiewicza). Przek³ady: o. W³adys³aw
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PAU 32/10, 1927, s. 4–6; ten¿e, Silvaniae Itinerarium appelé Peregrinatio ad
loca sancta, Eos 31, 1928, s. 453–473; 32, 1929, s. 43–70; 33, 1930, s. 241–288;
M. Starowieyski, „Itinerarium Egeriae”, „Meander” 33, 1978, s. 93–108,
133–145; ten¿e, Bibliografia Egeriana, „Augustinianum” 19, 1979, s. 297–318;
T. Pikus, Próba rekonstrukcji „Itinerarium” Egerii w oparciu o dzie³o „De locis
sanctis” Piotra Diakona, „Meander” 36, 1981, s. 495–507; P. Iwaszkiewicz,
List ku czci b³ogos³awionej Egerii napisany przez Waleriusza dla braci mnichów
z Vierzo, „Meander” 46, 1991, s. 147–152 (z pol. przek³adem); M. Cytowska,
H. Szelest, Literatura rzymska. Okres Cesarstwa — autorzy chrzeœcijañscy,
Warszawa 1994, s. 162–164; M. Starowieyski, Pielgrzymka Egerii, w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, 2), Warszawa 1995, s. 89–97.
Ogólnie do wczesnych pielgrzymek do Ziemi Œwiêtej i miejsca Jerozolimy w pamiêci œwiata chrzeœcijañskiego: K. Feliœ, Starochrzeœcijañskie pielgrzymki, „Przegl¹d Powszechny” 100, 1908, s. 76–85; Breviarius de Hierosolyma, przek³. A. Bober, „Czêstochowskie Studia Teologiczne” 1973, s. 263–266;
P. Iwaszkiewicz, Wczesnochrzeœcijañskie opisy podró¿y do Ziemi Œwiêtej,
„Meander” 45, 1990, s. 13–19; ten¿e, Teodozjusz o „Po³o¿eniu Ziemi Œwiêtej”,
„Meander” 45, 1990, s. 225–237 (z pol. przek³.); ten¿e, List biskupa Eucheriusza do Faustusa prezbitera z Wysp o po³o¿eniu Jerozolimy, „Meander” 45,
1990, s. 301–310 (z pol. przek³adem); ten¿e, Pielgrzym z Burdigali i jego opis
podró¿y z Burdigali do Jerozolimy, „Meander” 46, 1991, s. 63–75 (z pol.
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przek³adem); M. Starowieyski, Pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej w wiekach II–IV
a Biblia, „Bobolanum” 4, 1993, s. 146–160; ten¿e, Przedmowa do: Do Ziemi
Œwiêtej..., s. 5–17; P. Iwaszkiewicz, Wstêp do: Do Ziemi Œwiêtej..., s. 19–53.
Wa¿ne prace zbiorowe: Pielgrzymki w kulturze œredniowiecznej Europy. Materia³y XIII Seminarium Mediewistycznego, red. J. Wiesio³owski (Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Sprawozdania Wydzia³u Nauk o Sztuce,
nr 110 za rok 1992), Poznañ 1993; I’erusalim v russkoj kul’ture, red. A. Batalov, A. Lidov, Moskva 1994; Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej
Europy (jw.), 1995 (w tym: Aleksandra Witkowska, „Peregrinatio religiosa”
w œredniowiecznej Europie, s. 9–16; Ewa Wipszycka, Pielgrzymki staro¿ytne:
problemy definicji i cezur, s. 17–28); Ziemia Œwiêta w rzeczywistoœci i legendzie
œredniowiecza. Materia³y XVI Seminarium Mediewistycznego, red. J. Wiesio³owski (wspó³pr. J. Kowalski) (Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk,
Prace Komisji Historii Sztuki, 24), Poznañ 1996; Jerozolima w kulturze europejskiej, red. P. Paszkiewicz, T. Zadro¿ny, Warszawa 1997.
U¿yteczne kompendium: J. Murphy–O’Connor, Przewodnik po Ziemi
Œwiêtej, przek³. M. Burdajewicz, wyd. II, Warszawa 1999.
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VI. ATHENAIS–EUDOCJA.
PIÊKNA I M¥DRA CESARZOWA

Se non è vero... Postaæ Aelii Eudocji († 460), ¿ony cesarza wschodniego Teodozjusza II (ur. 401, panowa³ 408–450), wywar³a wielkie
wra¿enie na wspó³czesnych, a trwa³o ono tak¿e w wiekach nastêpnych.
Ró¿ni ró¿nie j¹ oceniali, a przyczyny rozbie¿noœci s¹dów ju¿ wkrótce poznamy. Zas³uguje na przypomnienie tak¿e w naszych czasach,
a miejsce w niniejszej ksi¹¿ce zapewni³a sobie w³asn¹ twórczoœci¹ literack¹, co prawda mo¿e nienajwy¿szego lotu, ale jednak w tej niezbyt
literacko czynnej epoce nie pozbawionej znaczenia, tym bardziej, ¿e
je¿eli chodzi o twórczoœæ kobiet, wiek V by³ ju¿ zupe³nie ja³owy. Po kilkuwiekowej przerwie Eudocja by³a pierwsz¹ autork¹ pisz¹c¹ w jêzyku
greckim; jak zobaczymy, niewiele bêdzie mia³a nastêpczyñ tak¿e
w wiekach nastêpnych.
Ju¿ sto lat po œmierci cesarzowej jej ¿ycie sta³o siê przedmiotem
legendy. VI–wieczny pisarz grecki Jan (Ioannes) Malalas, ma³o —
trzeba przyznaæ — krytyczny, ale mo¿e w³aœnie dziêki temu nauka
zawdziêcza mu przekazanie wielu najró¿norodniejszych ciekawostek i szczegó³ów, autor wielkiej kroniki powszechnej (Chronografia),
przekaza³ nastêpuj¹c¹, zgo³a romantyczn¹, opowieœæ o pocz¹tkach
kariery póŸniejszej cesarzowej, któr¹ przedstawimy, kombinuj¹c je
z nielicznymi, ale cennymi, informacjami zaczerpniêtymi z dzie³ innych autorów, zw³aszcza bli¿szych w czasie Eudocji. Urodzi³a siê
w Atenach lub Antiochii1, w rodzinie œredniozamo¿nego filozofa, czy
raczej mistrza retoryki, ateñskiego Leontiosa i mia³a pocz¹tkowo na
imiê Athenais. Ojciec, umieraj¹c, przekaza³ maj¹tek dwóm doros³ym
1

Zob. ni¿ej, s. 256.
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synom, Waleriuszowi i Gesiusowi, natomiast córce da³ jedynie 100 monet, proroczo argumentuj¹c to tym, „¿e dobra fortuna, przewy¿szaj¹ca los innych kobiet, wystarczy jej”. Bracia ze swej strony ani myœleli
podzieliæ siê z siostr¹. Ciotka ze strony matki zabra³a Athenais do sto³ecznego Konstantynopola, a inna ciotka (tym razem ze strony ojca),
mieszkaj¹ca w stolicy, potrafi³a zorganizowaæ bratanicy audiencjê
u cesarzowej Pulcherii, starszej siostry Teodozjusza II. Zamiarem
Athenais by³a skarga na postêpowanie braci, ale okaza³o siê, ¿e wizyta
mia³a znacznie bardziej donios³e skutki. Otó¿ dwudziestoletni cesarz
zapragn¹³ siê o¿eniæ i radzi³ siê Pulcherii co do wyboru odpowiedniej
kandydatki na ¿onê. Co prawda, najchêtniej widzieliby kandydatkê
z cesarskiego lub przynajmniej patrycjuszowskiego rodu, ale Teodozjusz zapewni³ siostrê, ¿e, byleby przysz³a ¿ona by³a piêkna, mo¿e byæ
nawet niskiego stanu. Pulcheria szuka³a, tak¿e przez wys³anników,
odpowiedniej kandydatki w ca³ym cesarstwie, a pomaga³ jej w tym
Paulinus — przyjaciel cesarza z czasów dzieciñstwa.
Gdy Pulcheria pozna³a Athenais, zachwyci³a siê jej piêknoœci¹
i m¹droœci¹. Ciotki zapewni³y cesarzow¹ o dziewictwie Athenais i o jej
znakomitej klasycznej edukacji, jak¹ zawdziêcza³a ojcu, wobec czego
Pulcheria postanowi³a przedstawiæ j¹ cesarskiemu bratu. Teodozjusz
zapragn¹³ poznaæ piêkn¹ dziewczynê i przygl¹da³ siê jej, ukryty wraz
z Paulinem za kurtyn¹. Decyzja zapad³a szybko. Athenais, która dot¹d by³a pogank¹, przyjê³a chrzest z r¹k biskupa konstantynopolitañskiego Attyka, wraz z chrztem — chrzeœcijañskie imiê Eudocja (Eudokia), a 7 czerwca 421 r. nast¹pi³ jej œlub z cesarzem, uœwietniony
zawodami cyrkowymi i przedstawieniami teatralnymi.
Gdy bracia dowiedzieli siê o nies³ychanej karierze, jaka, choæ podobno w pewnym sensie przepowiedziana przez odchodz¹cego ojca,
sta³a siê udzia³em ich siostry, przestraszyli siê bardzo, obawiaj¹c siê
z jej strony zemsty za odmowê podzielenia siê z ni¹ maj¹tkiem. Spotka³o ich jednak bardzo mi³e zdziwienie. Wezwani przez Eudocjê do
stolicy, zostali przez ni¹ (to znaczy dziêki jej protekcji u cesarza) wynagrodzeni wysokimi stanowiskami pañstwowymi: Waleriusz otrzyma³ godnoœæ mistrza urzêdów (magister officiorum), Gesius — prefekta pretorium w Illyricum (zarz¹dcy gwardii cesarskiej jednej z wa¿niejszych czêœci imperium). Cesarzowa stwierdzi³a bowiem wspania³omyœlnie, ¿e je¿eli nawet j¹ kiedyœ skrzywdzili, to nie tyle ze wzglêdu
na swoje z³e charaktery i chciwoœæ, lecz niejako w charakterze wyko227
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nawców wyroków Fortuny, tak dla Athenais–Eudocji przecie¿ pomyœlnych.
Ju¿ w roku nastêpnym (422) przysz³a na œwiat córka Licinia Eudoksja, w dowód wdziêcznoœci Eudocja 2 stycznia 423 r. otrzyma³a od mê¿a tytu³ „Augusta”. Druga córka, Flacilla, zmar³a przedwczeœnie
w 431 r.2. Prawdopodobnie œmieræ Flacilli sta³a siê przyczyn¹ poczynionego przez cesarzow¹ œlubu, ¿e je¿eli dane jej bêdzie doczekaæ wyjœcia za m¹¿ starszej córki, uda siê na pielgrzymkê dziêkczynn¹ do Jerozolimy. Istotnie, gdy pod koniec paŸdziernika 437 r. nast¹pi³y zarêczyny Eudoksji z cesarzem Zachodu Walentynianem III, w roku nastêpnym jej matka uda³a siê do Ziemi Œwiêtej. Po drodze odwiedzi³a
Antiochiê, gdzie wyg³osi³a publiczn¹ mowê pochwaln¹ i zosta³a za to
uczczona spi¿owym pos¹giem. W Jerozolimie i innych miastach Ziemi Œwiêtej obdarowa³a szczodrze liczne koœcio³y i w 439 r. wróci³a do
Konstantynopola, wioz¹c ze sob¹ relikwie œw. Szczepana — pierwszego mêczennika. Nie zabawi³a jednak d³ugo w stolicy i ponownie uda³a
siê do Jerozolimy, gdzie spêdzi³a resztê ¿ycia.
Niektórzy wspó³czeni decyzjê tê t³umaczyli wygnaniem przez mê¿a–cesarza. Poniewa¿ wiadomo, ¿e w 440 r. Teodozjusz II, w³adca
sk¹din¹d podobno ³askawy i mi³osierny3, kaza³ w Cezarei Kapadockiej straciæ swego zaufanego urzêdnika (magister officiorum), wspomnianego Paulina, powsta³o podanie, które przekaza³ nam niezast¹piony Jan Malalas. Pewien wieœniak ofiarowa³ ponoæ Teodozjuszowi, gdy ten udawa³ siê do koœcio³a, wyhodowane przez siebie niespotykanej wielkoœci jab³ko, otrzymuj¹c w zamian 150 solidów. Cesarz ofiarowa³ je z kolei swojej ma³¿once, ta zaœ, bez jakiejkolwiek ukrytej myœli, piêknemu Paulinowi, którego widaæ lubi³a. Paulinus, nie maj¹c pojêcia o pochodzeniu jab³ka (z powodu dolegliwoœci nóg nie towarzyszy³ cesarzowi do koœcio³a), w jak najlepszej intencji wrêczy³ je z kolei... cesarzowi. Teodozjusz siê wielce rozgniewa³, wrêczanie jab³ka od
2

Bardzo niejasno przedstawia siê kwestia ewentualnego trzeciego potomka Eudocji i Teodozjusza II. Mia³ on mieæ imiê Arkadiusz i by³by, rzecz jasna, prawowitym nastêpc¹ ojca.
Enigmatycznoœæ Ÿróde³ na jego temat mo¿na (jak M. Clauss, s. 421) próbowaæ wyjaœniaæ
wczesnym zgonem cesarzewicza, ale wydaje siê, ¿e odpowiedni wywód K. G. Holum (Theodosian Empresses, s. 178, przyp. 14) z konkluzj¹: „Eudocia’s son vanishes”, wyjaœnia sprawê
ostatecznie w sensie negatywnym: Arkadiusz, syn Eudocji i Teodozjusza II, nie istnia³.
3
Pisze o tym obszernie Sokrates Scholastyk, Historia Koœcio³a, przek³. S. J. Kazikowski,
wyd. 2, Warszawa 1986, s. 524–527 (ks. VII, rozdz. 22).
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czasów Heleny trojañskiej mia³o bowiem znaczenie jako symbol mi³oœci. Nie pokaza³ go zatem ¿onie, natomiast spyta³, co zrobi³a z jab³kiem.
Eudocja uciek³a siê do niewinnego, jak s¹dzi³a, k³amstwa, odpowiadaj¹c, ¿e je zjad³a, a nawet na ¿¹danie mê¿a potwierdzi³a to przysiêg¹.
Teodozjusz, przekonany o niewiernoœci ¿ony, kaza³ wiêc straciæ jej domniemanego kochanka, na co ona, dotkniêta, pragn¹c oddaliæ siê od
dworu, poprosi³a o zgodê na (powtórne) udanie siê do Jerozolimy, na
co cesarz przysta³. Uczeni datuj¹ ten wyjazd na rok 441 lub 442. Jako
duchowi doradcy pojawiaj¹ siê tam u boku Eudocji prezbiter Sewerus
i diakon Jan; byæ mo¿e przyczynili siê oni do podjêcia decyzji wyjazdu.
Cesarz pozosta³ nieufny nawet po wyjeŸdzie Eudocji, w 444 r. wys³a³
do Jerozolimy Saturnina (comes domesticorum) z zadaniem stracenia
obu wymienionych duchownych; je¿eli wierzyæ niektórym Ÿród³om,
mia³o to taki skutek, ¿e Eudocja mo¿e nawet w³asnorêcznie zabi³a
Saturnina, mszcz¹c zabójstwo jej zaufanych. Za karê cesarz na pewien
czas zabra³ czy zredukowa³ jej s³u¿bê, ale nie wp³ynê³o to na d³u¿sz¹
metê na wysok¹ pozycjê, jak¹ cesarzowa zachowa³a a¿ po kres swych
dni w Ziemi Œwiêtej, rezyduj¹c w pa³acu w Betlejem i rozwijaj¹c szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ budowlan¹, m.in. renowacjê czêœciowo zniszczonych murów miejskich i wzniesienie pod miastem wspania³ego koœcio³a poœwiêconego œw. Szczepanowi. Odegra³a tak¿e, podobnie jak
na jeszcze wiêksz¹ skalê cesarzowa Pulcheria, spor¹ rolê w sporach religijnych tej niespokojnej dla chrzeœcijañstwa doby. Gdy sobór powszechny w Chalcedonie 451 r. potêpi³ jako herezjê naukê monofizytów (zwolenników doktryny o jednej jedynie, boskiej naturze Chrystusa), Eudocja przez pewien czas popiera³a mnicha Teodozjusza, uparcie broni¹cego potêpionego kierunku i przez 20 miesiêcy uzurpuj¹cego tron biskupi w Jerozolimie. Biskup rzymski Leon I Wielki, pragn¹c
j¹ nak³oniæ do przejœcia na stronê ortodoksji, napisa³ do niej w czerwcu 453 r. specjalny list, który jednak nie odniós³ rezultatu. Dopiero
popadniêcie jej córki i wnuczek w rêce króla Wandalów, Gejzeryka
w 455 r., co odebra³a jako znak kary Bo¿ej, oraz listy brata Waleriusza
i póŸniejszego cesarza Olybriusza, zachwia³y jej sympati¹ do monofizytyzmu, a ostatecznie zadecydowa³y konsultacje ze s³awnym pustelnikiem Szymonem S³upnikiem (Stylit¹) i mnichem Euthymiosem —
Eudocja opowiedzia³a siê po „w³aœciwej” stronie i uzna³a ortodoksyjnego biskupa Jerozolimy, co wiêcej — jej przyk³ad mia³ poci¹gn¹æ wielu innych. Krótko przed œmierci¹ doczeka³a jeszcze poœwiêcenia jero229
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zolimskiego koœcio³a œw. Szczepana, a tak¿e odwiedzi³a inne koœcio³y
i uregulowa³a sprawê ich dochodów. Zmar³a w Jerozolimie 20 paŸdziernika 460 r. i zosta³a pogrzebana u œw. Szczepana4. PóŸniejsi nestorianie, nie wiedz¹c o konwersji Eudocji na ortodoksjê lub nie przyjmuj¹c tego do wiadomoœci, czcili j¹ jako stronniczkê i protektorkê.
Powy¿sze suche (nie mam na myœli wspomnianych w¹tków legendarnych) dane nie daj¹ pe³nego obrazu osobowoœci Eudocji. O jej dokonaniach literackich opowiemy dok³adniej ni¿ej, ale wiele wskazuje
i nowsze badania to wykaza³y, moim zdaniem, w zupe³nie przekonuj¹cy sposób, ¿e opinia wspó³czesnych o jej wielkiej inteligencji nie by³a
przesadna i ¿e zarówno na p³aszczyŸnie œciœle intelektualnej, jak równie¿ religijnej (obie by³y ze sob¹ zreszt¹ powi¹zane), odegra³a Eudocja wybitn¹ rolê, rolê — dodam — która rysuje siê nam (choæ nie ka¿demu tak siê zapewne rysowa³a w V stuleciu) pozytywnie, a pod pewnymi wzglêdami nawet — oœmieli³bym siê zaryzykowaæ stwierdzenie
— zgo³a nowoczeœnie, choæ z drugiej strony istniej¹ podstawy do
s¹dzenia, ¿e w konkretnych okolicznoœciach V wieku jej pogl¹dy i postawa mieœci³y siê raczej w nurcie zachowawczym, przeciwstawiaj¹cym siê nowym pr¹dom i tendencjom, a wyniesienie Athenais–Eudocji do tak wysokiej godnoœci by³o — niezale¿nie od planów i zamierzeñ cesarzowej Pulcherii — prób¹ stronnictwa konserwatywnego odwrócenia, a przynajmniej zahamowania niekorzystnych dla niego
przemian. Ten paradoks postaramy siê wyt³umaczyæ.
Pocz¹tek i I po³owa V w. to bowiem gor¹cy okres w dziejach chrzeœcijañstwa i Koœcio³a. Od ponad stu lat chrzeœcijanie mogli sw¹ wiarê
wyznawaæ bez obaw przed szykanami i przeœladowaniami, a w ci¹gu
IV w. (krótka przerwa, 361–363, za panowania Juliana Apostaty, nie
mog³a tej tendencji ju¿ wstrzymaæ) z religii mniejszoœciowej i przeœladowanej, chrzeœcijañstwo przekszta³ci³o siê w religiê panuj¹c¹,
a chrzeœcijanie z ca³¹ typow¹ dla religii tego typu i dla epoki gorliwoœci¹ przeœladowali wyznawców innych religii, zarówno swych starszych
braci — ¯ydów, jak równie¿ np. manichejczyków i ludzi pozostaj¹cych
przy tradycyjnym pogañstwie. Zaledwie 10 lat od og³oszenia chrzeœcijañstwa religi¹ pañstwow¹, oko³o 390 r. cesarz Teodozjusz I uchyli³
4

Tam¿e zosta³a pochowana jej wnuczka, tak¿e Eudocja (córka Licinii Eudoksji i cesarza
Walentyniana III), która po ucieczce od mê¿a — króla Wandalów, Huneryka, z którym wypad³o jej prze¿yæ 16 lat (462–478), ¿y³a w Jerozolimie.
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proklamowan¹ dot¹d politykê tolerancji wobec pogan. W latach 391–
392 wydane zosta³y edykty cesarskie przeciw politeistom („ba³wochwalcom”), którym zakazano nawiedzania œwi¹tyñ pogañskich, sk³adania jakichkolwiek ofiar, a nawet wznoszenia mod³ów do dawnych
bóstw. Podobnie rygorystyczne posuniêcia mog³y liczyæ na poklask
i poparcie t³umów, czêsto podjudzanych przez fanatycznych mnichów. Ju¿ w 391 r. taki mot³och zburzy³ s³ynn¹ œwi¹tyniê Serapisa
w Aleksandrii (Serapeum), a podobne trudne do wstrzymania i kontroli rozruchy i wyst¹pienia mia³y miejsce niemal w tym samym czasie
w ró¿nych prowincjach Imperium. Na tym tle wolno przypomnieæ
(zob. rozdzia³ I) los Hypatii z Aleksandrii, zamordowanej w 415 r. Poza tym dokonywa³y siê g³êbokie podzia³y, niemal od pocz¹tku wystêpuj¹ce w chrzeœcijañstwie, ale teraz, w miarê stawania siê przez chrzeœcijañstwo religi¹ — na ówczesn¹ skalê — œwiatow¹ i podlegania ró¿norodnym wp³ywom zewnêtrznym (zw³aszcza cywilizacji antycznej),
nabiera³y one na znaczeniu i g³êbi. W IV i V w. spory doktrynalne
w obrêbie chrzeœcijañstwa nabra³y szczególnej ostroœci, pojawi³y siê
takie kierunki jak arianizm, nestorianizm, monofizytyzm, pelagianizm, które potrafi³y zyskiwaæ sobie niekiedy ogromne rzesze zwolenników ze sferami dworskimi i samymi cesarzami na czele. Spory mia³y
przede wszystkim charakter chrystologiczny, dotyczy³y prawdziwej
natury Chrystusa, kwestii Trójcy Œwiêtej, z czasem (ale ju¿ w V w.)
miejsca Maryi w nauce chrzeœcijañskiej, a tak¿e wolnej woli ludzkiej
i warunków zbawienia duszy. Sporom doktrynalnym towarzyszy³a
podsycana niekiedy wzglêdami politycznymi rywalizacja pomiêdzy
g³ównymi oœrodkami chrzeœcijañstwa o prymat — Rzymu, Nowego
Rzymu — Konstantynopola, egipskiej Aleksandrii, syryjskiej Antiochii. Zadziwiaj¹ca dzisiejszego obserwatora gwa³townoœæ ówczesnych
sporów, styl wielu polemik religijnych (stosowanie niewybrednych inwektyw pod adresem przeciwnika by³o na porz¹dku dziennym5), spowodowana by³a czêsto subiektywnymi cechami charakterów i temperamentów nieprzeciêtnych osobowoœci polemistów, jak równie¿ autentycznoœci¹ i intensywnoœci¹ (choæ ju¿ nie zawsze g³êbi¹) w³asnych
5

Cechy te wystêpowa³y, oczywiœcie, po wszystkich stronach ówczesnych sporów, z tym, ¿e
cenzura koœcielna skutecznie na ogó³ pozbawia³a nas mo¿liwoœci poznania pogl¹dów
przedstawicieli „nieortodoksyjnej” strony z pierwszej rêki, niszcz¹c pisma adwersarzy.
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przekonañ religijnych i przekonaniem, ¿e wszystkie inne s¹ dzie³em
szatana lub przynajmniej tragiczn¹ pomy³k¹ rozumu ludzkiego.
Pulcheria (399–453), córka cesarza wschodniorzymskiego Arkadiusza i Aelii Eudoksji, odegra³a wybitn¹ rolê dziejow¹, sprawuj¹c —
przy boku swego m³odszego brata Teodozjusza II — przez kilkadziesi¹t lat coœ w rodzaju nieoficjalnych wspó³rz¹dów. By³a osobowoœci¹
niezwykle siln¹, wrêcz przeciwnie ni¿ jej brat–cesarz. Jednoczeœnie
by³a bardzo, ortodoksyjnie religijna. Ju¿ w 413 r. z³o¿y³a œlub dziewictwa (sk³aniaj¹c do tego tak¿e m³odsze siostry) i gdy po œmierci Teodozjusza II wypad³o jej ze wzglêdów czysto politycznych wyjœæ za m¹¿ za
jego nastêpcê, Marcjana (450), od razu sprawa by³a tak postawiona, ¿e
bêdzie to ma³¿eñstwo „braterskie” (co prawda, gdybyœmy chcieli byæ
nieco cyniczni, ze wzglêdu choæby na wiek ma³¿onki Marcjan nie by³
prawdopodobnie nadmiernie zainteresowany skonsumowaniem tego
zwi¹zku). Nie mo¿emy tutaj bardziej szczegó³owo omawiaæ politycznej i koœcielnej roli Pulcherii, wspomnê jedynie o aktywnym oddzia³ywaniu cesarzowej na politykê antyheretyck¹ mê¿a, na jej (z nawi¹zk¹
odwzajemnian¹!) wrogoœæ wobec osoby i pogl¹dów biskupa konstantynopolitañskiego Nestoriusza (428–431), twórcy nauki o jedynie boskiej naturze Chrystusa (nestorianizm, monofizytyzm), na obrady soborów powszechnych w Efezie i Chalcedonie oraz na promocjê zapocz¹tkowanego wówczas na szersz¹ skalê kultu Najœwiêtszej Maryi
Panny. ¯adn¹ miar¹ nie chcia³bym stworzyæ wra¿enia, ¿e polityczna
kalkulacja determinowa³a religijne pogl¹dy dziewiczej cesarzowej,
choæ rozdzielanie religii i polityki by³oby niewyobra¿alne w tej epoce, a sama Pulcheria potrafi³a znakomicie wygrywaæ atuty religijne
w swych planach politycznych. Na pewno nie mieœci³a siê w tradycyjnych wyobra¿eniach o roli i postêpowaniu cesarzowych rzymskich6,
odbiega³a od nich miêdzy innymi preferowaniem monastycznego trybu ¿ycia (w czym naœladowa³ j¹ w pewnych okresach sam cesarz Teodozjusz), doznawaniem nadprzyrodzonych wizji, pozwalaj¹cych odnaleŸæ miejsca spoczywania relikwii œwiêtych, szerok¹ dzia³alnoœci¹
charytatywn¹ na rzecz ubogich, budow¹ szpitali i przytu³ków, a tak¿e
obiektów sakralnych, zreszt¹ obok inwestycji o charakterze publicz6

Popularnonaukowa ksi¹¿ka A. Krawczuka, Poczet cesarzowych Rzymu, Warszawa 1998,
doprowadzona zosta³a tylko do ¿on Teodozjusza I Wielkiego, nie obejmuje ju¿ wiêc spraw
nas tutaj interesuj¹cych.
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nym. Za to wszystko zosta³a Aelia Pulcheria, nie wiadomo w jakich okolicznoœciach, wyniesiona do grona œwiêtych (œwiêto 10 IX lub 7 VIII).
Je¿eli Pulcheriê wolno uwa¿aæ za prominentn¹ przedstawicielkê
kierunku ortodoksyjnie chrzeœcijañskiego, pretenduj¹cego w V wieku
do bezwzglêdnej dominacji w ¿yciu religijnym i politycznym Cesarstwa, cesarzowa Eudocja (a ona przede wszystkim interesuje nas
w tym rozdziale) reprezentowa³a nurt odmienny, nie tak jednoznacznie ortodoksyjny, maj¹cy wiêcej zrozumienia i sympatii dla staro¿ytnych, przedchrzeœcijañskich wartoœci moralnych i kulturalnych i d¹¿¹cy
do swego rodzaju syntezy tych wartoœci i wartoœci chrzeœcijañskich.
Znamiennym w tym kontekœcie jest odnotowany przez Priskosa z Panion (fragm. 14) szczegó³, ¿e tak¿e po chrzcie i oficjalnej zmianie imienia Athenais–Eudocja nie zrzek³a siê ca³kowicie dotychczasowego,
wobec czego uzasadnionym jest stosowanie do Eudocji tak¿e imienia
Athenais, tak jak to czyniono ponoæ ówczeœnie. Nie chodzi³o ju¿ i nie
mog³o w V wieku chodziæ o zahamowanie ekspansji chrzeœcijañstwa,
które ju¿ dawno sta³o siê religi¹ zdecydowanej wiêkszoœci Rzymian,
tym bardziej nie o restytucjê staro¿ytnego pogañstwa (co jeszcze przyœwieca³o Julianowi Apostacie). Chocia¿ nie bylibyœmy pewni, jak dalece m³odziutka Athenais, starannie w duchu pogañskim wychowana
i wykszta³cona przez ojca–retora, od razu w chwili poœpiesznego
chrztu i œlubu z Teodozjuszem II przejê³a siê nauk¹ chrzeœcijañsk¹
i jak gorliw¹ chrzeœcijank¹ siê sta³a, nie mamy ¿adnych podstaw, by
domyœlaæ siê w jej postêpowaniu zwyk³ego oportunizmu i instrumentalnego traktowania nowej religii. Nie da siê jednak zaprzeczyæ, ¿e
chrzeœcijañstwo Athenais–Eudocji w niejednym ró¿ni³o siê od chrzeœcijañstwa Pulcherii. Ciekawe zreszt¹, ¿e im póŸniejsi autorzy wypowiadali siê o Eudocji, tym silniej akcentowali jej pogañskie pochodzenie i klasyczne wykszta³cenie, co zreszt¹ t³umaczy siê, byæ mo¿e, i tym,
¿e autorzy bliscy w czasie z ró¿nych wzglêdów woleli siê nad tym
aspektem jej ¿ycia nie rozwodziæ.
Nawet je¿eli w przytoczonej na pocz¹tku niniejszego szkicu opowieœci Jana Malalasa o roli Pulcherii w dojœciu do skutku ma³¿eñstwa
jej brata z Athenais tkwi jakieœ ziarno prawdy, rachuby cesarzowej–
–dziewicy rych³o mia³y okazaæ siê p³one. Choæ pozbawiona jakichkolwiek koneksji rodzinnych czy politycznych, rzeczywiœcie — postaæ nic
nieznacz¹ca w sferach dworskich (a zatem tak¿e z tego powodu — wydawa³oby siê — przydatna z punktu widzenia Pulcherii), jak gdyby
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prototyp bajkowego Kopciuszka, Eudocja nie nadawa³a siê do roli
biernego narzêdzia w rêkach szwagierki. Prawdê mówi¹c, nie ³atwo
mo¿na sobie nawet wyobraziæ, by na d³u¿sz¹ metê w takiej sytuacji nie
musia³o dojœæ do konfliktu pomiêdzy obydwiema cesarzowymi. Kiedyœ Pulcheria, która tradycyjnie by³a blisk¹ doradczyni¹ i powierniczk¹ Teodozjusza, pozwoli³a sobie ponoæ na znamienny ¿art. Teodozjusz II, jako cesarz, musia³ codziennie podpisywaæ mnóstwo dokumentów, lecz zdarza³o mu siê, ze znu¿enia czy lenistwa, ¿e podpisywa³
je „w ciemno”, wcale nie czytaj¹c. Prawdopodobnie po to, by wykazaæ
bratu niestosownoœæ takiego postêpowania, Pulcheria przed³o¿y³a mu
kiedyœ do podpisu akt, w którym jak najzupe³niej formalnie, ofiarowywa³ on swej siostrze czy sprzedawa³ jako niewolnicê — swoj¹ ¿onê Eudocjê!7 Najistotniejsz¹, istotniejsz¹ od osobistych sympatii i konfliktów, wydaje siê jednak inna okolicznoœæ. Wyniesienie Athenais–Eudocji do godnoœci cesarskiej by³o œmia³¹ prób¹ stronnictwa zachowawczego, pozostaj¹cego w opozycji wobec ortodoksyjnie chrzeœcijañskiego kursu, bêd¹cego w znacznej mierze dzie³em Pulcherii, kursu
zarazem skrajnie nietolerancyjnego wobec wszelkich innych wyznañ
i kierunków, zmiany tej polityki i przyhamowania niekorzystnych z ich
punktu widzenia jej skutków. Chwiejnoœæ i niezdecydowanie samego
cesarza, który raz siê przychyla³ do jednego kierunku, kiedy indziej do
drugiego, zdawa³a siê rokowaæ „konserwatystom” pewne szanse.
Postêpujemy w tej czêœci rozwa¿añ za badaniami Kenneth G. Holum. Zebra³a ona i przedstawi³a w spójny i na ogó³ (na ile to w ogóle jest
mo¿liwe w sytuacji ograniczonej, choæ i tak, jak na tê epokê, nienajgorszej podstawy Ÿród³owej) przekonuj¹cy sposób wszelkie przes³anki, pozwalaj¹ce na pe³niejsze, ni¿ to dot¹d by³o mo¿liwe, przeœledzenie rysów osobowoœci i postêpowania Eudocji na tle zarysowanego
przed chwil¹ konfliktu dwóch kierunków czy stronnictw — „nowatorskiego”, ortodoksyjnie chrzeœcijañskiego (symbolizowanego w naszych rozwa¿aniach przez Pulcheriê) i „zachowawczego”, szeroko otwartego wprawdzie ju¿ mo¿e nie na pogañskiego „ducha” minionej
epoki, ale na pewno na jej kulturalny i moralny kontekst. Nie mo¿emy
tutaj dok³adnie œledziæ dróg rozumowania i dowodzenia wymienionej
7

Chyba za daleko posuwa siê M. Clauss (s. 405), pisz¹c: „oder war es ihr [Pulcherii] Unterbewußtsein, das sein Spiel mit ihr trieb?”
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uczonej, ale wygl¹da na to, ¿e wyniesienie Athenais–Eudocji do godnoœci cesarzowej by³o tylko jednym ze znacz¹cych epizodów znamionuj¹cych proces (czasowego, jak siê mia³o póŸniej okazaæ) odzyskiwania znaczenia w cesarstwie przez „konserwatystów”.
M³oda cesarzowa wyst¹pi³a jak gdyby w charakterze poœrednika
miêdzy œwiatem pogañskim a chrzeœcijañskim, co nie oznacza, ¿e jej
chrzeœcijañskie przekonania by³y w¹tpliwe, lecz ¿e dostrzega³a, ceni³a
i pragnê³a zachowaæ wiele elementów kultury klasycznej, dostosowuj¹c je jedynie do wymogów chrzeœcijañstwa. Mimo wspomnianych ju¿
niekorzystnych i groŸnych decyzji w³adz pañstwowych i fanatyzmu
chrzeœcijañskich t³umów, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zwolennicy starego
porz¹dku nadal, tak¿e w Cesarstwie Wschodnim, w I po³owie V w.,
stanowili licz¹c¹ siê si³ê, która w przypadku bardziej sprzyjaj¹cych
wiatrów, wiej¹cych ze strony czynników rz¹dz¹cych, mog³a nabieraæ
na znaczeniu, choæby dlatego, ¿e pod jej sztandarami gromadziliby siê
wszyscy niezadowoleni i malkontenci. Nic tak dobitnie nie œwiadczy
o aktualnoœci i relatywnej sile pozosta³oœci pogañskich, jak bujny rozwój traktatów przeciw poganom, bêd¹cy dowodem niepewnoœci i zaniepokojenia strony chrzeœcijañskiej. Ciekawe, w³aœnie poprzez wyraŸn¹ sprzecznoœæ wewnêtrzn¹, stwierdzenie znalaz³o siê w edykcie
Teodozjusza II z roku 423: „Prawa, jakie wczeœniej zosta³y wydane,
s³u¿¹ po temu, by st³umiæ jeszcze istniej¹cych pogan, choæ jesteœmy
przekonani, ¿e obecnie nie ma ju¿ ¿adnych pogan”. Prawdopodobnie
stwierdzenie to by³o nie tyle przejawem nieuzasadnionego optymizmu, co asekuranctwa politycznego cesarza, którym pragn¹³ siê zabezpieczyæ przed krytyk¹ ze strony chrzeœcijañskich zelotów, pragn¹cych jak najszybszego, niezale¿nie od kosztów spo³ecznych, zniszczenia resztek pogañstwa. Teodozjusz II, jak siê domyœlamy, w tym
okresie znalaz³ siê pod wp³ywem pojednawczego nastawienia ¿ony
oraz podobnych do niej lub jeszcze radykalniej, myœl¹cych ludzi z jej
otoczenia i wyniesionych dziêki jej wp³ywom do wa¿nych stanowisk
w pañstwie. Jednym z nich by³ zapewne Asklepiodotus, dot¹d comes
sacrarum largitionum, w drugiej po³owie 422 lub na pocz¹tku 423 r.
wyniesiony do godnoœci prefekta pretorium Wschodu (zatrzyma³ j¹
do roku 425). By³ on wujem Eudocji. Niemal równoczeœnie z uzyskaniem przez Eudocjê godnoœci „Augusty”, Asklepiodotus zosta³ dodatkowo mianowany konsulem. Chwilê tê mo¿na uwa¿aæ za apogeum
wp³ywów Eudocji, tym bardziej, ¿e by³o to wkrótce po urodzeniu pier235
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wszego dziecka, co prawda córki, ale mo¿na by³o wtedy jeszcze mieæ
uzasadnion¹ nadziejê, ¿e w przysz³oœci Eudocja da cesarzowi tak¿e syna. Mennice cesarskie zaczê³y wtedy wybijaæ monetê z wizerunkiem
i oznaczeniem Eudocji, tak jak wczeœniej — Pulcherii. Pozornie mog³o siê, co prawda, wydawaæ, ¿e w polityce religijnej cesarstwa nic siê
nie zmieni³o. Asklepiodotus, niezale¿nie od tego, co myœla³ i czu³, nie
móg³ prowadziæ w tym zakresie w³asnej polityki i nie móg³ sobie pozwoliæ na ostentacyjne sabotowanie antypogañskich i anty¿ydowskich
edyktów cesarskich. Niemniej dotkliwoœæ niektórych z tych edyktów
zosta³a ograniczona. 9 IV 423 r. Teodozjusz II skierowa³ na rêce Asklepiodotusa ustawê potwierdzaj¹c¹ kary przewidziane dla ró¿nych
kategorii innowierców. Wymienieni zostali heretycy (pryscylianiœci,
arianie, macedonianie, nowacjanie i sabbacjanie), obok manichejczyków, pogan i ¯ydów. Wszak¿e, bior¹c pod uwagê wniesione za poœrednictwem Asklepiodotusa „¿a³osne proœby” ¯ydów, uzyskali oni tyle,
¿e cesarz wyraŸnie zabroni³ chrzeœcijanom „czynienia im krzywd
i przeœladowania”, a tak¿e zagarniania b¹dŸ burzenia synagog. W lipcu tego¿ roku cesarz w nowym zarz¹dzeniu skierowanym do swego
prefekta pretorium z jednej strony potwierdza³ antyheretyckie i antypogañskie prawa, karanie heretyków wygnaniem i konfiskat¹ mienia,
lecz jednoczeœnie stanowi³, ¿e „ci którzy s¹ prawdziwymi chrzeœcijanami, lub twierdz¹, ¿e takimi s¹, nie powinni nadu¿ywaæ autorytetu religii, by zadawaæ gwa³t ¯ydom i poganom ¿yj¹cym spokojnie i nie czyni¹cym nic przeciwnego prawu”. Kto zaœ pozwoli³by sobie na podniesienie rêki na osobê czy mienie jakichkolwiek ¿yj¹cych zgodnie z prawem pogan czy ¯ydów, ma zap³aciæ odszkodowanie w potrójnej lub
poczwórnej wysokoœci; tak¿e przedstawiciele w³adzy, czy ich ludzie,
je¿eli byliby wpl¹tani w podobne przestêpstwa, podlegaæ maj¹ identycznej karze. „W rêku zdecydowanego prefekta pretorium” — zauwa¿a Holum — „takie prawo mia³o szansê byæ efektywnym”.
Nawet jednak te ostro¿ne posuniêcia cesarza wywo³a³y ostr¹ reakcjê ortodoksów. Jej wyrazem jest gwa³towny list wys³any do cesarza
przez wspomnianego s³awnego ascetê Szymona S³upnika, w którym
odmówi³ mu tytu³u Augusta i straszy³ widmem m¹k piekielnych za to,
¿e zaniecha³ jednoznacznego popierania „prawdziwej” wiary i sta³ siê
„przyjacielem, towarzyszem i protektorem” bezbo¿nych ¯ydów. Nie
wiadomo, czy sam list, czy te¿ mo¿e raczej wzbieraj¹ca niechêæ do to236
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lerancyjnej polityki cesarza ze strony biskupów, sprawi³y, ¿e Teodozjusz odwo³a³ skromne koncesje i zdj¹³ Asklepiodotusa ze stanowiska.
Inn¹ osobistoœci¹ œciœle zwi¹zan¹ z Eudocj¹ by³ Cyrus (Kyros)
z egipskiego Panopolis8, utalentowany poeta (choæ z jego twórczoœci
zachowa³y siê do dziœ jedynie urywki, jeszcze w X w. by³ w Bizancjum
ceniony). Dziêki protekcji Eudocji uzyska³ w trudnym do okreœlenia
(435, 438, 439?) czasie stanowisko prefekta Konstantynopola, a jednoczeœnie, choæ na niezbyt d³ugi czas, prefekta pretorium Wschodu.
Otrzyma³ tak¿e rzadko wówczas nadawany tytu³ patrycjusza, wreszcie
w 441 r. zosta³ konsulem. Dla zarz¹dzanej przez siebie stolicy uczyni³
wiele dobrego, m.in. ukoñczy³ renowacjê murów miejskich, zabezpieczaj¹c Konstantynopol od strony morza, zorganizowa³ oœwietlenie
ulic, wreszcie dobrze zapisa³ siê w pamiêci mieszkañców poprzez og³aszanie urzêdowych wyroków nie, jak dot¹d, po ³acinie, którego to jêzyka zwyczajni ludzie ju¿ nie rozumieli, lecz po grecku. Odejœcie cesarzowej ze stolicy zmniejszy³o wp³ywy Cyrusa u cesarza, tym bardziej,
¿e przeciwnicy robili wszystko, by go usun¹æ. Wœród podnoszonych
oskar¿eñ nie mog³o zabrakn¹æ i tego, jakoby Cyrus w gruncie rzeczy
by³ kryptopoganinem, a przynajmniej z³ym chrzeœcijaninem. By³ to zarzut trudny do odparcia, gdy przeciwnicy zdobywali przewagê, w tej
epoce walk religijnych, a sformu³owanie go by³o u³atwione pochodzeniem Cyrusa, jako ¿e Egipt w oczach wielu uchodzi³ za refugium pogañstwa. Sam cesarz zapewne z najwy¿sz¹ irytacj¹ wys³uchiwa³ donosów, a mo¿e nawet sam by³ œwiadkiem, jak t³umy w hipodromie, uwielbiaj¹ce swego prefekta, mia³y wo³aæ: „Konstantyn za³o¿y³ miasto, Cyrus je odnowi³!” Taki aplauz rzeczywiœcie móg³ wychwalanego kosztowaæ g³owê.
Cyrus jednak¿e zdo³a³ unikn¹æ najgorszego i uprzedzaj¹c gro¿¹ce
mu niebezpieczeñstwo, przyj¹³ pod koniec 441 (lub, jak chc¹ inni, na
pocz¹tku 443 r.) honorow¹ dymisjê i zosta³ przez cesarza wys³any, by
obj¹æ godnoœæ biskupa (choæ nie mia³ przecie¿ dot¹d ¿adnych œwiêceñ
i jeszcze niedawno zarzucano mu pogañstwo) w niewielkim i nic nieznacz¹cym mieœcie Kotyaion we Frygii, ciesz¹cym siê w dodatku tak¹ w¹tpliw¹ s³aw¹, ¿e wszyscy czterej biskupi — jego poprzednicy — zostali
przez mieszkañców zamordowani. Cyrusa jednak i tutaj los oszczê8

Zob. tytu³ rozprawy A. Camerona, Cesarzowa i poeta, wymienionej w wykazie literatury.
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dzi³. Po œmierci Teodozjusza II w 450 r. zrezygnowa³ z biskupstwa i powróci³ do Konstantynopola, gdzie ¿y³ i zmar³ jako osoba prywatna.
Drug¹ dziedzin¹, w której Eudocji przypisuje siê znaczn¹ rolê, by³a
reforma i wzrost znaczenia wy¿szej szko³y („uniwersytetu”) w Konstantynopolu. Wed³ug póŸniejszej, a wiêc niepewnej, tradycji, wraz z Eudocj¹ (lub z jej braæmi) przybyæ mia³o z Aten do Konstantynopola
siedmiu filozofów, którzy ponoæ mieli z ustawionych w tamtejszym hipodromie rzeŸb wywró¿yæ beznadziejn¹ bezpogañsk¹ przysz³oœæ miastu. Nie pomylimy siê chyba, przypisuj¹c Eudocji zamys³ przeszczepienia tradycyjnego antycznego szkolnictwa, dot¹d kwitn¹cego w Antiochii, Aleksandrii i Atenach, do stolicy. Pod koniec namiestnictwa
Asklepiodotusa (pocz¹tek 425 r.) Teodozjusz II wyda³ a¿ trzy edykty,
dotycz¹ce szkolnictwa w Konstantynopolu, maj¹ce na celu nadanie
szkole i profesorom wysokiego presti¿u, tak¿e, ale nie tylko, w sensie
materialnym, m.in. nada³ niektórym profesorom rangê comes primi
ordinis. Jednym z pierwszych uczczonych t¹ wysok¹ rang¹ w 425 r. by³
grecki filozof Helladios, niew¹tpliwy poganin, niegdyœ nauczyciel Sokratesa Scholastyka, który w swojej Historii koœcielnej nie omieszka³
napisaæ, ¿e jego nauczyciel przechwala³ siê, jak to w walce w³asnorêcznie zabi³ czy rozgromi³ a¿ dziewiêciu chrzeœcijan!
Biskup aleksandryjski Cyryl, zwracaj¹c siê w 431 r. do cesarza i obu
cesarzowych, wyrazi³ siê o nich: „dwie cesarzowe, które wydaj¹ siê byæ
jedn¹”. By³o to kurtuazyjne, lecz bardzo dalekie od rzeczywistoœci.
Pulcheria i Eudocja by³y rywalkami o wzglêdy Teodozjusza II i reprezentowa³y, jak wiemy, odmienne koncepcje ideowe. Wzajemna — ³agodnie mówi¹c — niechêæ zaznaczy³a siê wyraŸnie od oko³o 431 r. To,
¿e czêœciej akcje Pulcherii wiêcej znaczy³y, by³o rezultatem ró¿nych
okolicznoœci, przede wszystkim postawienia przez ni¹ na ortodoksyjny kierunek w Koœciele i umiejêtnie propagowanego kultu NMP —
dziewicy jak cesarzowa, ale tak¿e samego faktu, ¿e Pulcheria nieprzerwanie przebywa³a i rezydowa³a w sto³ecznym Konstantynopolu, co
u³atwia³o jej demonstrowanie i pilnowanie swej cesarskiej pozycji.
Krótko po 440 r. sprawy tak siê u³o¿y³y, ¿e obie cesarzowe opuœci³y dwór
cesarski, si³¹ rzeczy trac¹c decyduj¹cy wp³yw na losy pañstwa. O okolicznoœciach, jakie do tego sk³oni³y czy zmusi³y Eudocjê, ju¿ wiemy, natomiast Pulcheria przenios³a siê do rezydencji na skraju Konstantynopola, pragn¹c unikn¹æ skutków intrygi, zrêcznie przeciw niej osnutej
przez stronnictwo Eudocji. Ta zdo³a³a przekonaæ swego coraz bardziej
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zajêtego praktykami ascetycznymi mê¿a, ¿e jego siostra, poniewa¿ prowadzi taki sam tryb ¿ycia, nie powinna aktywnie uczestniczyæ w sprawach doczesnych, lecz przyj¹æ godnoœæ diakoñsk¹. Teodozjusz nakaza³ wiêc swojemu biskupowi przeprowadzenie odpowiedniej ceremonii. Poniewa¿ jednak biskup Proklos by³ wiernym stronnikiem Pulcherii, ostrzeg³ j¹ o zamyœle cesarza, wobec czego ona, uprzedzaj¹c wypadki, zwolni³a czêœæ s³u¿by i urzêdników i uda³a siê do pa³acu Hebdomoñskiego, ju¿ poza granicami stolicy. Zachowa³a wolnoœæ, ale zmniejszy³
siê tym samym jej wp³yw na sprawy pañstwa. Odzyska³a go dopiero
pod koniec ¿ycia Teodozjusza II i nie utraci³a tak¿e po jego œmierci.
Wbrew opinii czy nadziejom Cyryla aleksandryjskiego dwie cesarzowe nie zamierza³y byæ jedn¹9. Eudocja w Ziemi Œwiêtej, znacznie
bardziej od stolicy oddalona ni¿ Pulcheria, mimo pewnych przejœciowych ograniczeñ, choæ wp³ywu na sprawy pañstwowe mieæ nie mog³a,
nie utraci³a ani cesarskiej godnoœci, ani wp³ywów. Potrafi³a te¿ zrêcznie mno¿yæ atuty w swych rêkach. W czasie pierwszej podró¿y i pobytu
w Jerozolimie potrafi³a, jak wiemy, pozyskaæ sobie ludnoœæ wa¿nej
Antiochii, nawi¹za³a przyjacielskie stosunki z przebywaj¹c¹ w Jerozolimie, na Górze Oliwnej mniszk¹ Melani¹ Starsz¹ (zob. wy¿ej, s. 210),
dba³a o koœcio³y i relikwie, a nawet — co mo¿e na pierwszy rzut oka
dziwiæ — zadba³a o spotkanie z przebywaj¹cym w Jerozolimie syryjskim eremit¹ Bar Saum¹, który skrajnym ascetyzmem robi³ wielkie
wra¿enie na wspó³czesnych. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e Eudocjê œwiaty dzieli³y od fanatycznego mnicha, który przemierza³ kraj (jego ojczysty klasztor znajdowa³ siê w Mezopotamii) w otoczeniu równie fanatycznych i gwa³townych zwolenników, terroryzuj¹c ¯ydów, Samarytan i pogan, maltretuj¹c ich i pal¹c ich œwi¹tynie. Tymczasem z syryjskiego ¯ywotu Bar Saumy dowiadujemy siê, ¿e Eudocja spotka³a siê
z nim w Œwiêtym Mieœcie, wys³ucha³a jego pouczeñ, by wiêksz¹
szczodrobliwoœci¹ obdarzaæ ubogich, a nawet wymieni³a jego lichy
p³aszcz na swoj¹ cenn¹ os³onê, by móg³ u¿yæ jej jako obrus na o³tarzu
w swym klasztorze.
Z tego¿ ¯ywota Bar Saumy dowiadujemy siê jednak tak¿e o innym
wydarzeniu, którego przebieg dobrze wpisuje siê w to, co sk¹din¹d
wiemy o Eudocji. Otó¿ mia³a ona zezwoliæ mieszkaj¹cym w Palestynie
9

Tytu³ jednego z rozdzia³ów ksi¹¿ki K. G. Holum: Two Empresses Who Refused to Be One.

239

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

¯ydom, by powiadomili swoich ¿yj¹cych w diasporze na Wschodzie
wspó³wyznawców, i¿ mog¹ przybywaæ do Œwiêtego Miasta z okazji
œwiêta Namiotów, „jako ¿e nasze królestwo zostanie przywrócone
w Jerozolimie”. To ju¿ by³a z pewnoœci¹ czcza pog³oska, ale ¯ydzi
z diaspory bardzo siê ucieszyli i wielu z nich uda³o siê w drogê. To jednak zaalarmowa³o gorliwych chrzeœcijan. Dowiedzia³ siê o tym w dalekiej Mezopotamii Bar Sauma i natychmiast na czele swoich zabijaków
wyruszy³ do Jerozolimy, przybywaj¹c tam w pierwszy dzieñ ¿ydowskich obchodów. £atwo sobie wyobraziæ, co siê dzia³o: nast¹pi³ pogrom wœród modl¹cych siê w ruinach œwi¹tyni ¯ydów, niejednego
ukamienowano na miejscu. By³o to tak brutalne, ¿e wzburzy³o nie tylko ¯ydów, lecz nawet czêœæ chrzeœcijan i ¿o³nierzy garnizonu rzymskiego. Eudocja zabroni³a czyniæ ¯ydom krzywdy. Przed jej pa³acem
zebrali siê ci oburzeni wypadkami i prosili, by ukara³a tych „zbójców
z Mezopotamii, stroj¹cych siê w czcigodne szaty mnichów”. Cesarzowa nakaza³a wojsku schwytaæ winnych, wtr¹ciæ do wiêzienia i skazaæ
bez s¹du na œmieræ przez ubiczowanie lub ukamienowanie, podobnie
jak to oni czynili uprzednio swym ofiarom. Na uwagê zas³uguje, ¿e bêd¹ca b¹dŸ co b¹dŸ w nie³asce cesarzowa mog³a oczekiwaæ w takiej
sprawie pos³uchu rzymskiego garnizonu. Sprawa zaczê³a siê jednak
„w cudowny sposób” komplikowaæ. Szerzy³y siê pog³oski, ¿e uwiêzieni
mnisi s¹ niewinni, na cia³ach ¯ydów bowiem nie znaleziono ¿adnych
œladów gwa³tu, to znaczy, ¿e ich zguba by³a dzie³em Boskiej Opatrznoœci, nie chrzeœcijan. Nastroje w mieœcie pod wp³ywem intensywnej agitacji zwolenników czy sympatyków Bar Saumy siê zmienia³y, t³um otoczy³ znowu pa³ac Eudocji, domagaj¹c siê normalnego postêpowania
wobec podejrzanych i nie cofaj¹c siê przed groŸbami pod jej adresem.
Eudocja zwróci³a siê o pomoc do namiestnika prowincji rezyduj¹cego
w Cezarei Nadmorskiej, ten przyby³ z silniejszym wojskiem i, obawiaj¹c siê najwyraŸniej rozprzestrzeniania siê rozruchów, nakaza³ zwolniæ
uwiêzionych. Postawa Eudocji, mimo ¿e nie w pe³ni sta³o siê zadoœæ jej
woli, ujawni³a siê w tych wydarzeniach wystarczaj¹co wyraziœcie.
Nie by³ to zreszt¹ ostatni przejaw niezwyk³ej w owych czasach postawy, a tak¿e determinacji i odwagi osobistej Eudocji w sprawach religijnych. Doprowadzone do skutku przy znacznym udziale Pulcherii
decyzje soboru w Chalcedonie (451) nie wszêdzie budzi³y entuzjazm,
a nawet prowadzi³y do otwartych walk. Gdy biskup jerozolimski Juwenal, jeden z rzeczników porz¹dku chalcedoñskiego, wraca³ z soboru,
240

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

miejscowi, a wp³ywowi jego przeciwnicy, uwa¿aj¹cy go za apostatê,
odmówili przyjêcia go. Poniewa¿ fanatyzm i zawziêtoœæ nie by³y cech¹
tylko jednej strony, okaza³o siê, ¿e przeciwnicy Juwenala, mnisi monofizyccy, mordowali swych przeciwników, burzyli lub palili, a jednego
ze swego grona, archimandrytê Teodozjusza, wynieœli na stolicê jerozolimsk¹. Eudocja stanê³a po ich stronie, co nie dziwi, skoro jej rywalka Pulcheria by³a filarem stronnictwa chalcedoñskiego. Przy jej poparciu Teodozjusz i jego zwolennicy zabarykadowali siê w Jerozolimie, korzystaj¹c nota bene z fortyfikacji, postawionych przez Eudocjê
do ich dyspozycji i odmawiali wpuszczenia do miasta przedstawicieli
w³adz. Trudno poj¹æ w tym przypadku rachuby Eudocji; wobec otwartej rebelii mo¿na by³o oczekiwaæ surowych represji nowego cesarza
Marcjana, tym bardziej, ¿e Pulcheria by³a teraz jego ¿on¹. Okaza³o siê
jednak, ¿e zarówno Marcjan, jak i Pulcheria zajêli wobec rebelii doœæ
wywa¿one i ³agodne stanowisko, choæ nie omieszkali udzieliæ buntowniczym mnichom nagany. Widocznie dwór uzna³, ¿e najwa¿niejsz¹
spraw¹ jest pacyfikacja stosunków w Jerozolimie. Latem 453 r. w³adze
rzymskie bez wiêkszego, jak siê wydaje, rozg³osu, usunê³y Teodozjusza i przywróci³y na stolicê jerozolimsk¹ Juwenala. Nic nie wiadomo,
by Pulcheria (która zreszt¹ zmar³a krótko przedtem) czy Marcjan
próbowali w jakikolwiek sposób ukaraæ Eudocjê za ten akt niew¹tpliwego niepos³uszeñstwa. Jak wiemy, Eudocja prze¿y³a w Jerozolimie
jeszcze 7 lat.
Z pobytem Eudocji w Ziemi Œwiêtej wi¹¿e siê jeszcze jeden epizod.
Od biskupa Juwenala otrzyma³a ona ³añcuchy, w które wed³ug tradycji król Herod kaza³ zakuæ œw. Piotra; jeden z nich przes³a³a swojej
córce Eudoksji, która specjalnie dla tej relikwii kaza³a w Rzymie wybudowaæ s³awny do dziœ koœció³ San Pietro in Vincoli (Œw. Piotra
w Okowach).
Choæ w takim miejscu jak Jerozolima, pe³nym mnichów i pobo¿nych pielgrzymów, nie by³o chyba o to naj³atwiej, Eudocja, mimo licznych pobo¿nych czynów i gestów, nie zamierza³a bynajmniej prowadziæ ¿ycia na mod³ê klasztorn¹ czy pó³klasztorn¹, w przeciwieñstwie
do Melanii Starszej, czy nawet Pulcherii. W jej otoczeniu nie spotykamy (to znaczy, nie znajdziemy o nich informacji w Ÿród³ach) kobiet,
spotykamy natomiast duchownych mêskich, z których niejeden cieszy³
siê jej zaufaniem. W tym gronie wolno doszukiwaæ siê zaufanych, którzy popierali cesarzow¹ w konflikcie z Bar Saum¹ i — zapewne — w jej
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polityce sprzyjania i tolerancji wobec ¯ydów. Chocia¿ o jerozolimskim krêgu zwolenników Eudocji wiemy niewiele, wygl¹da na to, ¿e
by³o w nim sporo intelektualistów. Sama Eudocja mia³a uczêszczaæ na
wyk³ady „gramatyka” (profesora literatury) Oriona w Cezarei Nadmorskiej, a ten zadedykowa³ jej zbiór maksym (tzw. gnomologion).
O kleryku Gabrielu (który z czasem zosta³ z woli Eudocji arcykap³anem u œw. Szczepana) wiadomo, ¿e zna³ kilka jêzyków, a jego brat
Chryzyp mia³ pozostawiæ po sobie „wiele pism godnych lektury”.
Trzeci z tego uzdolnionego rodzeñstwa brat Kosmas mia³ jakiœ udzia³,
w czêœciowo jedynie do dziœ zachowanym, poemacie Homerocentones;
poniewa¿ sama Eudocja uchodzi (i uchodzi³a ju¿ przed wiekami) za
wspó³autorkê tego dzie³a, poœwiêcimy mu nieco uwagi w dalszej czêœci
niniejszego rozdzia³u. „Nawet zatem w Ziemi Œwiêtej, wœród pielgrzymów i mnichów, Eudocja pozosta³a Athenais” (K. G. Holum).
*
Tradycja bizantyjska wysoko ceni³a twórczoœæ cesarzowej Eudocji,
a jej znakomite wykszta³cenie, które zawdziêcza³a ojcu, podnosi³ tak¿e w VI w. Kasjodor (Historia Tripartita 11, 17; 12, 15); na tej, jak siê wydaje, podstawie w IX w. iryjskiego pochodzenia poeta Seduliusz Szkot10
(carmen 23 [24]) porówna³ królow¹ E[I]rmingardê (¿onê cesarza Lotara I) do Eudoxia rectrix. W nowoczesnej nauce, bodaj tylko z wyj¹tkiem monografii Ferdinanda Gregoroviusa z koñca XIX w., panuje jednak bardzo krytyczna opinia o tej twórczoœci, odmawia siê Eudocji jakiegokolwiek talentu poetyckiego, samodzielnoœci twórczej, a jej
poezjê, a raczej to, co z niej dotrwa³o do naszych czasów, przyrównuje
siê do lichych æwiczeñ poetyckich. „Wiersze Eudocji zachowuj¹ pewn¹ wartoœæ co najwy¿ej jako dowód upadku poezji greckiej u schy³ku
staro¿ytnoœci” (L. Cohn). Z³udzeñ co do literackiej wartoœci tych
wierszy nie mia³ tak¿e jedyny, jak dot¹d, ich krytyczny wydawca Arthur
Ludwich. Trudno generalnie kwestionowaæ podobne s¹dy, ale zarazem trudno nie stwierdziæ, ¿e widoczny w nich dziewiêtnastowieczny,
doœæ w¹ski sposób spogl¹dania na twórczoœæ póŸnego antyku jest
w œwietle nowszej nauki ju¿ anachroniczny, nie uwzglêdnia bowiem
kulturowego kontekstu, gustów i oczekiwañ odbiorców tej literatury
10

Zob. przyp. 18 na s. 366.
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i faktu, ¿e oryginalnoœæ w nowoczesnym rozumieniu nie jest kategori¹
najodpowiedniejsz¹ w ocenie dzie³ dawnych twórców. Niezale¿nie zaœ
od wszystkiego, sam fakt wyj¹tkowoœci twórczoœci Eudocji (mam na
myœli przede wszystkim sporadycznoœæ twórczoœci kobiet w Cesarstwie Wschodnim i w Bizancjum), w po³¹czeniu z jej najwy¿sz¹ pozycj¹ spo³eczn¹ (dopiero na prze³omie XI/XII w. pojawi siê w Bizancjum
w osobie Anny Komneny, jej cesarska nastêpczyni), stanowi dostateczne usprawiedliwienie naszego ni¹ zainteresowania.
Jedynym utworem Eudocji, który, co prawda nie w ca³oœci, ale
w dwóch znacznych fragmentach zachowa³ siê do naszych czasów, jest
¯ywot œw. Cypriana w trzech ksiêgach. Pamiêæ o œw. Cyprianie, biskupie kartagiñskim, pierwszym na Zachodzie biskupie, którego mêczeñstwo zosta³o w wiarygodny i obszerny sposób przedstawione w zabytkach literackich, i który poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ w trakcie fali przeœladowañ za cesarza Waleriana w 258 r.11, by³a ¿ywa po jego œmierci,
a do popularnoœci motywu w hagiografii przyczyni³o siê i to, ¿e zapewne ju¿ w IV w. nast¹pi³o pomieszanie postaci biskupa kartagiñskiego
z pewnym biskupem antocheñskim, który przed nawróceniem mia³
byæ czarnoksiê¿nikiem (magiem), a zmar³ jako mêczennik oko³o
303 r. wraz z dziewic¹ Justyn¹ i Teoktistem z Nikomedii. Oko³o 350 r.
powsta³ pierwszy utwór poœwiêcony temu mêczeñstwu (Conversio
Justinae et Cypriani), do niego nawi¹zywa³ nastêpny (Confessio seu paenitentia Cypriani), wreszcie pasja (Passio Cypriani et Justinae). Tym,
który dokona³ tej fuzji, by³ wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa nie
kto inny, jak wielki Ojciec Koœcio³a, jeden z „wielkiej trójcy” Ojców
Kapadockich, œw. Grzegorz z Nazjanzu (330–390), w mowie, która
powsta³a w 379 r. i w zbiorze oracji tego autora widnieje pod numerem 2412. „Po prostu nasz Teolog po³¹czy³ kult ludowy legendarnego
mêczennika antiocheñskiego z ¿yw¹ postaci¹ znanego wœród œwiat³ych katolików szermierza wiary i jednoœci Koœcio³a”13.
11

Zob. rozdzia³ III, s. 153.
Polskie t³umaczenie tej piêknej oratorsko mowy w: Œw. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy
wybrane, Warszawa 1967, s. 262–271.
13
Zob. J. M. Szymusiak, Grzegorz Teolog. U Ÿróde³ chrzeœcijañskiej myœli IV wieku, Poznañ
1965, s. 172–174; obszerniej: H. Delehaye, Cyprien d’Antioche et Cyprien de Carthage,
„Analecta Bollandiana” 39, 1920, s. 314–332; L. Krestan, A. Hermann, w: Reallexikon für
Antike und Christentum, t. III, 1957, kol. 467–477; J. Coman, Les deux Cypriens de saint Grégoire de Nazianze, „Studia Patristica” 4, 1961, s. 363–372.
12
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Zachowa³y siê (w XI–wiecznym rêkopisie florenckim) 322 wiersze
z ksiêgi I (brak pocz¹tku) i 479 wierszy z ksiêgi II (tu, dla odmiany,
brak zakoñczenia). Ksiêga III, jak z tego wynika, zaginê³a w ca³oœci.
Na szczêœcie ca³e dzie³o mia³ jeszcze do dyspozycji w IX w. wielki i pilny bibliofil, patriarcha konstantynopolitañski Focjusz14, i swoim zwyczajem przekaza³ doœæ dok³adnie jego treœæ, któr¹ tu podamy za nim:
W tym samym tomie zawarto ujête w podobnym metrum trzy ksiêgi
O mêczenniku Cyprianie; s¹ to prace, które wskazuj¹, jak dzieci na
matkê, ¿e one równie¿ s¹ dzie³em cesarzowej 15.
Pierwsza ksiêga opisuje dzieje mêczennicy Justyny, jak nawróci³a siê
na chrzeœcijañstwo i jak dziêki niej jej rodzice zmienili swoje ba³wochwalstwo na prawdziw¹ religiê. Zakocha³ siê w niej jakiœ mê¿czyzna
i usi³owa³ zdobyæ j¹, lecz bezskutecznie; mia³ on na imiê Aglaidas.
Przyszed³ do Cypriana uprawiaj¹cego praktyki magiczne i poprosi³ go
o pomoc w tej nieszczêsnej mi³oœci i by nak³oni³ dziewczynê do uleg³oœci wobec jego uczucia. Cyprian puœci³ w ruch wszystkie sztuczki czarodziejskie, nasy³a³ na dziewczynê najbardziej agresywne i najstraszniejsze demony, po czym dowiedzia³ siê od nich samych, ¿e znak krzy¿a
odebra³ im moc i odniós³ nad nimi zwyciêstwo. Porzuci³ wiêc wiarê
w demony, spali³ wszystkie ksiêgi magiczne, w koñcu da³ siê wprowadziæ w tajniki religii chrzeœcijañskiej i przyj¹³ chrzest. Powierzono mu
pieczê nad drzwiami koœcio³a. Obdarzony ³askami wyleczy³ wielu
z chorób, wielu te¿ uwolni³ od demonów. Wreszcie uznano go za godnego dostojeñstwa biskupa. Taka jest treœæ pierwszej ksiêgi.
Ksiêga druga zaczyna siê od opowiadania o gorliwoœci, z jak¹ Cyprian
od wczesnego dzieciñstwa traktowa³ wizerunki bóstw pogañskich,
o jego kulcie demonów, o gor¹cym pragnieniu poœwiêcenia siê magii,
o wprowadzeniu go do niej, po czym sam Cyprian jako narrator dalej
mówi o tym wszystkim, czego siê nauczy³ o zio³ach, roœlinach i wszelkiego rodzaju zwierzêtach i ¿e by³ naocznym œwiadkiem ukazywania
siê rozmaitych demonów. Pojecha³ z Aten do Argos, a st¹d do Frygii;
wszêdzie przebywa³ jako s³uga demonów, gromadz¹c wokó³ siebie ludzi dla wspólnego uprawiania magii. Kontynuuj¹c opowiada, ¿e w tym
samym celu przyjecha³ do Egiptu, dotar³ do Indii i informuje, jakie to
14

Zob. wy¿ej s. 32 n.
W poprzednim (183) i na pocz¹tku bie¿¹cego (184) rozdzia³u swej Biblioteki Focjusz referuje (znacznie krócej) treœæ innych (niezachowanych) dzie³ Eudocji. Zob. ni¿ej.
15
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nies³ychane i strasznie zadziwiaj¹ce rzeczy tam ogl¹da³. Kiedy skoñczy³ trzydziesty rok ¿ycia, przyby³ do Chaldejczyków, zg³êbi³ ich tajemnice, pozna³ dok³adnie astrologiê i to, co uchodzi u nich za m¹dre. Ale
kiedy chcia³ wypróbowaæ swoje umiejêtnoœci na mêczennicy Justynie,
zobaczy³, ¿e wszystkie wiadomoœci te s¹ bezu¿yteczne, a jego trud jest
zgubny dla duszy. Opisuje w tym miejscu kilka jakichœ sztuczek magicznych, dziêki którym ukaza³ siê pod inn¹ postaci¹ i zmieni³ wygl¹d
innych ludzi. Opowiada, ¿e kiedy wyrzek³ siê wiary w demony, zagrozi³
mu Z³y i przestraszy³ go ku jego rozpaczy, ¿e uwolni³ siê od strachu
przed demonami, gdy spotka³ cz³owieka pobo¿nego, który mia³ na
imiê Tymoteusz. W Antiochii przed licznie zgromadzonymi s³uchaczami opowiedzia³, ¿e dokona³ wielu zakazanych i cudownych czynów, którymi tak oszukiwa³ ludzi, ¿e brali go za boga; opowiedzia³, jak wspomnienia w³asnych bezbo¿nych czynów wœród ³ez i biadañ przyprowadzi³yby go do zw¹tpienia w swe zbawienie, gdyby nie pewien Euzebiusz,
znakomity przewodnik w pobo¿noœci i skrusze, który rozproszy³ za pomoc¹ s³ów Bo¿ych i œwi¹tobliwych opowieœci chmury beznadziejnoœci,
oœwiecaj¹c go promieniami wspania³ych nadziei, zabra³ do domu i nak³oni³ do zjedzenia czegoœ, gdy¿ przez ca³e trzy dni by³ na czczo. Mówi
dalej, jak Euzebiusz zawiód³ go do koœcio³a Bo¿ego i jak on, czarnoksiê¿nik, sam w obecnoœci t³umnie zebranego ludu chrzeœcijañskiego
przyniós³ wiele ksi¹g o magii i wrzuci³ je do ognia. Rozda³ swój maj¹tek ubogim i zosta³ uznany za godnego wejœcia do wspólnoty chrzeœcijañskiej. Euzebiusz otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Aglaidas, ogromnie zakochany w Justynie, nie otrzyma³ tego, do czego zmierza³. Wówczas i on rozda³ swój maj¹tek biednym, wyrzek³ siê zwodniczych demonów i w zamian wybra³ wiarê chrzeœcijañsk¹. Taka jest ksiêga druga.
W trzeciej autorka ogranicza siê do opisu mêczeñstwa œw. Cypriana
i wspania³ej dziewicy Justyny. Oboje oni ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ za
panowania cesarzy rzymskich, Dioklecjana i Maksymiana16.
Pojmano ich i sprowadzono na œmieræ mêczeñsk¹: jego z rodzinnego
miasta, Antiochii, w której po zgonie Antymiusza kierowa³ episkopatem, j¹ — z Damaszku, dok¹d przyby³a z Antiochii (Antiochia by³a
równie¿ ojczyzn¹ tej dziewicy) i gdzie okaza³a wspania³e wyznanie
wiary w Chrystusa.
Po uwiêzieniu, Cyprian nie da³ siê przekonaæ argumentom poganina.
Zawieszono go na linach i poszarpano mu boki. Ona zosta³a poddana
16

Dioklecjan 284–305, Maksymian 305–308.
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ch³oœcie sznurami skrêconymi ze œciêgien wo³u. Kiedy oprawca nie
dojrza³ u obojga ¿adnego os³abienia, kaza³ ich zamkn¹æ i strzec w odosobnieniu, potem znowu wezwa³ do siebie i gdy po raz wtóry niczego
nie osi¹gn¹³ swymi s³ownymi argumentacjami, kaza³ wsadziæ mêczenników Pana do spi¿owej kadzi, do której w³o¿ono smo³ê, t³uszcz
i wosk, po czym wrzucono silnie gorej¹ce zarzewie. Lecz ci atleci wytrzymali mêczarniê; wiêcej, jak gdyby zanurzeni w wodzie ró¿anej, radoœnie wielbili Boga i wznieœli siê ponad cierpienia. Jakiœ Atanazy,
nieszczêsny kap³an demonów, dawny przyjaciel œw. Cypriana, a wówczas pomocnik oprawcy, ogarniêty sza³em, odwa¿y³ siê wejœæ do ognia
wzywaj¹c swoich bogów, by w ten sposób pomniejszyæ cud; myœla³, ¿e
i jemu nic siê nie stanie. Tymczasem ogieñ wzmóg³ siê, od razu ujrzano, jak poganin pad³ ³upem ognia i zamieni³ siê w popió³.
Kat sta³ bezradny. Postanowi³ wys³aæ mêczenników do Dioklecjana
donosz¹c mu na piœmie, jakie kary przecierpieli i ¿e byli mocniejsi od
wszelkich tortur. Cesarz dowiedzia³ siê o tym w Nikomedii. Rozkaza³
œci¹æ mêczennikom g³owy nad rzek¹ p³yn¹c¹ w pobli¿u miasta (nazywa³a siê ona Gallus). W tej chwili pojawi³ siê mêczennik Teoktist, który na dowód swej wiary przes³a³ pozdrowienie skierowane do œwiadka
Pana. Jacyœ ¿eglarze, którzy dopiero co przyp³ynêli z Rzymu, a których
towarzyszem by³ mêczennik Teoktist, w tajemnicy przed stra¿nikami
zabrali szcz¹tki œwiêtych mêczenników i przewieŸli je do Rzymu. Tam
wzniesiono im wspania³y koœció³ w pobli¿u forum Klaudiusza — by³o
to dzie³o pobo¿nej Rufiny; jej ród wywodzi³ siê z krwi Klaudiusza. Taka jest ksiêga trzecia17.

Poemat Eudocji nie jest, oczywiœcie, utworem oryginalnym, lecz
przeróbk¹, jak siê wydaje, a¿ trzech wspomnianych wy¿ej greckich
wzorów prozaicznych, które, podobnie jak ich ³aciñskie przek³ady, zachowa³y siê do naszych czasów i umo¿liwiaj¹ niejako kontrolê pracy
cesarzowej, a tak¿e — przy okazji — stopieñ pieczo³owitoœci patriarchy Focjusza przy streszczaniu dzie³a Eudocji. Legenda o Cyprianie
antiocheñskim i Justynie zrobi³a w œredniowieczu i czasach nowych
spor¹ karierê. Na Zachodzie w³asne wersje legendy stworzyli Adelhelm i Flodoard, a znalaz³o siê dla niej miejsce tak¿e w ró¿nych kompilacjach (np. u Wincentego z Beauvais w XIII w.). Decyduj¹cym jednak by³o to, ¿e znalaz³a siê w Z³otej legendzie (Legenda aurea) Jakuba
17

Focjusz, Biblioteka, t. II, przek³. i oprac. O. Jurewicz, Warszawa 1988, s. 74–77.
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z Voragine — najbardziej w wiekach nastêpnych popularnym zbiorze
hagiograficznym18. Na motywach omawianej legendy oparty zosta³
dramat El magico prodigioso hiszpañskiego poety Pedro Calderóna de
la Barca (1637), jest rzecz¹ prawdopodobn¹, ¿e z zawartego w utworze
o mêczeñstwie Cypriana epizodu o pakcie z diab³em wywodzi siê w¹tek
Ma³gorzaty w Fauœcie, którego pocz¹tki pojawi³y siê w XVI–wiecznych Niemczech, a co, jak wiadomo, do rangi arcydzie³a podniós³ Johann Wolfgang Goethe19.
Uczeni s¹ raczej zgodni co do tego, ¿e Eudocji niezupe³nie uda³a siê
poetycka przeróbka epickiego wzoru. Stara³a siê wiernie pod¹¿aæ za
akcj¹ wzoru, niewiele opuszczaj¹c (np. fragment o stworzeniu cz³owieka), niewiele te¿ dodaj¹c od siebie (np. modlitwa Justyny [v. 84 nn.],
straszliwoœæ diab³a [v. 138]), niewiele jest tak¿e odstêpstw merytorycznych (v. 52 nn. Cyprian daje diab³u magiczny œrodek, a nie odwrotnie).
W niektórych miejscach patos i intensywnoœæ modlitw w wersji Eudocji kontrastuje ze zwiêz³oœci¹ i „suchoœci¹” wzoru (np. v. 9 nn., 87 nn.,
129 nn.), co oczywiœcie odzwierciedla religijnoœæ autorki. Doœæ czêsto
spotykamy stosowanie frazeologii z Homera (zw³aszcza z Odysei), co
nie dziwi u wspó³autorki Centona Homeryckiego (zob. ni¿ej), ale niekiedy w oderwaniu od pierwotnego znaczenia przejêtych zwrotów.
Poza tym czerpie Eudocja ze s³ownictwa hellenistycznego, biblijnego
i wspó³czesnego sobie, natomiast unika zapo¿yczeñ z toposów antycznych (wyj¹tki: v. 70 Tithon, v. 252 ró¿anopalca Eos). Oprócz zdarzaj¹cych siê b³êdów w zakresie wersyfikacji, psuj¹ obraz liczne powtórzenia wyrazów20.
Przedstawimy teraz (z pewnymi skrótami) próbê prozaicznego
przek³adu zachowanych partii I ksiêgi Legendy o œw. Cyprianie pióra
Eudocji21, co zarazem mo¿e pozwoliæ na ocenê skrupulatnoœci i sumiennoœci streszczenia Focjuszowego:

18

Zob. Jakub de Voragine, Z³ota legenda. Wybór, przek³. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1955, s. 525–529.
19
Zob. T. Zahn, Cyprian von Antiochien und die deutsche Faustsage, Erlangen 1882.
20
Powy¿sza charakterystyka za: H. Homeyer, Dichterinnen, s. 115. Najobszerniej we wstêpie i komentarzu do edycji A. Ludwicha.
21
Niestety, bêdzie to przek³ad wtórny, za przek³adem niemieckim H. Homeyer, s. 117 nn.
(strony nieparzyste, na stronach parzystych równoleg³y tekst grecki), porównany z jeszcze
bardziej fragmentarycznym przek³adem angielskim M. Thiébaux, The writings, s. 60 nn.
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[Justyna] szorstko odpêdzi³a wszystkich m³odzieñców, poniewa¿ samemu Chrystusowi, swemu Panu, siebie obieca³a. Aglaides, zebrawszy wokó³ siebie t³um ludzi, poœpieszy³ do koœcio³a, by si³¹ zdobyæ tê
wspania³¹ [dziewczynê]. Wszelako na g³oœny krzyk tych, którzy j¹ otaczali, wybiegli ze swych domów inni zbrojni i w mig przepêdzili bandê Aglaidesa.

Ten, oczywiœcie, nie da³ za wygran¹.
Poszuka³ teraz pomocy u pewnego z³oczyñcy Cypriana, bezbo¿nego
maga. Oferowa³ mu dwa talenty b³yszcz¹cego z³ota i srebra, je¿eli ten
zak³óci gwa³tem umys³ dziewicy, która dot¹d wzgardzi³a jego mi³oœci¹.
Maga nie wystraszy³a obawa przed odwieczn¹ moc¹ Chrystusa, poczu³
wspó³czucie do tego nieszczêœnika. Zaraz wzywa diabelskiego demona. Ten przybywa w mig: „Dlaczego mnie wzywasz? Mów!”
Odpowiada m³odzian: „Ogarnê³a mnie mi³oœæ do pewnej chrzeœcijanki, dlatego powiedz mi, czy potrafisz sprowadziæ j¹ do mojego ³o¿a,
gdy¿ po¿¹dam jej niewymownie?”
Nierozumnie obieca³ [demon] spe³niæ natychmiast to, co przecie¿ niemo¿liwe. Cyprian zwróci³ siê do diabelskiego demona z pytaniem:
„Wymieñ mi swoje sukcesy, bym móg³ mieæ pewnoœæ”.
Odpowiedzia³ mu: „By³em niegdyœ jednym z pierwszych wœród anio³ów, ufny swemu stwórcy, porzuci³em najwy¿szego Pana siedmiu sfer
planetarnych. S³uchaj, czego dokona³em: z przeczystej wysokoœci
zrzuci³em w g³êbinê Ziemi ogromn¹ rzeszê niebian, wzbudzaj¹c ze
swej z³oœci niezgodê i zamêt. Oszuka³em i zmusi³em Ewê, matkê
œmiertelnych, a Adama wypêdzi³em z wonnego Raju. Popchn¹³em rêkê Kaina do zamordowania brata. Nape³ni³em krwi¹ Ziemiê i rodzi
odt¹d osty i ciernie — ¿a³osne ¿niwo dla œmiertelnych. Wprowadzi³em
bezbo¿ne widowiska i potajemne [cudzo³ó¿ne] ³o¿a, wznieci³em kult
bo¿ków, zwodz¹c tym serca ludzi; sk³oni³em ich, by sk³adali pogañskie
ofiary, by czcili cielca. Nak³oni³em tak¿e ¯ydów, by do krzy¿a wzgardliwie przybili nieskoñczonego Syna, Logos mo¿nego Ojca. Pustoszy³em miasta i burzy³em wysokie mury. Wiele domów doprowadzi³em
do rozpaczy poprzez wzniecenie waœni. Niezmierzone s¹ szkody i z³o,
jakie wyrz¹dzi³em. Czy¿bym mia³ chybiæ celu z tamt¹ oto pyszn¹?”
Na te s³owa mag da³ niecnemu z³oczyñcy tak¹ odpowiedŸ:
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„WeŸ to zio³o i rozrzuæ je wokó³ komnaty owej czcigodnej dziewicy, ja
sam przyjdê póŸniej, by jej umys³ uczyniæ powolnym memu ojcu. Bez
trudu odda ci siê ona, jak we œnie”.

Justyna budzi siê we œnie do zwyk³ej modlitwy i nagle czuje w sobie
jak¹œ ogromn¹ trwogê, w czym bezb³êdnie odgaduje atak si³ nieczystych, wobec czego czyni znak Krzy¿a i zwraca siê do Boga w b³agalnej
modlitwie:
Panie potê¿ny, Najwy¿szy, Ojcze Boskiego Syna, Chrystusa, który ju¿
niegdyœ w Otch³ani podstêpnego wê¿a zaku³ w pêta; Ty, Najpotê¿niejszy, pomaga³eœ upad³ym, wszystkich ratowa³eœ; w³asn¹ rêk¹ rozpi¹³eœ
gwiaŸdziste niebo, a z chaosu stworzy³eœ ziemiê i morza; Ty, który dajesz rumakom Tithona gorej¹ce pochodnie, a srebrnemu ksiê¿ycowi
wóz zaprzê¿ony bykami; który stworzy³eœ cz³owieka na swoje podobieñstwo i pozwoli³eœ mu kosztowaæ rozkoszy Raju, by póŸniej, gdy
poszed³ za rad¹ obmierz³ego wê¿a, wypêdziæ go stamt¹d, a jednak,
w swojej ³askawoœci, uratowa³eœ go przez swego Syna œmieræ na krzy¿u
i w ten sposób w imiê Chrystusa po³o¿y³eœ kres cierpieniu. Dla Ciebie
rozjaœnia siê w œwietle wiary zamieszka³a Ziemia, rozszerza siê Niebo,
trwa niewzruszona ziemia, sp³ywaj¹ do niej wody. Ty sam jesteœ w³adc¹. Œwiat podziwia Ciê jako tego, który kieruje wszechœwiatem, dlatego poœpiesz siê, uratuj sw¹ mo¿n¹ rad¹ sw¹ s³u¿ebnicê, by ¿aden zarzut mnie nie spotka³. Dla Ciebie, wieczny Stwórco, pragnê pozostaæ
czyst¹ dziewic¹. Z ca³ego serca kocham Ciê, najdro¿szy Jezu, Panie
przechwalebny. Ty wzniecasz pal¹c¹ têsknotê za Tob¹ w mym sercu.
Spraw, by Twoja s³u¿ka nigdy nie zosta³a zniewolona przez znienawidzonego nieprzyjaciela, nieprawego, bezbo¿nego. Pozwól, Niebiañski, bym nie z³ama³a Twych nakazów, lecz uzbrój przeciw z³oczyñcy
i innym oszustom.

Demon, jak niepyszny, musia³ ust¹piæ i ogromnie zawstydzony stan¹³ przed magiem (Cyprianem). Na pytanie, co z dziewczyn¹, odrzek³:
„Nie pytaj! Nie chciej wszystkiego dok³adnie siê dowiedzieæ! Uciek³em,
wystraszony widokiem Znaku”. Zaœmia³ siê mag szyderczo i ufny
swym intrygom przywo³a³ innego demona — Beliala (Beliaros). Ten
zaraz siê dumnie tak odezwa³: „Znam swoje zadanie i tchórzliwoœæ poprzednika, mnie wys³a³ ojciec, bym uwolni³ ciê od troski”. Uradowany
rzek³ mu czarownik: „WeŸ to oto zio³o i rozsyp je w domu tej nabo¿nisi. Ja przyjdê póŸniej. Na pewno potrafiê j¹ bez trudu przechytrzyæ”.
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Demon poszed³. O pó³nocy Justyna obudzi³a siê i znowu zaczê³a siê
modliæ, czym, oczywiœcie, ponownie obezw³adni³a diabelsk¹ moc. Demon musia³ i tym razem wyznaæ magowi, ¿e znak krzy¿a okaza³ siê
zbyt silny dla niego i musia³ ust¹piæ.
Wtedy przywo³a³ Cyprian mocniejszego demona, panuj¹cego nad
wszystkimi innymi, ojca czarnej diabelskiej t³uszczy. „Czy i ty bêdziesz
tak pierzcha³, bezsilny tchórzu?” Tak¹ pyszn¹ odpowiedŸ da³ on magowi: „Sprawiê ci tê dziewczynê, gdy tylko bêdziesz gotów”. Cyprian
na to: „Daj mi dowody, które by mnie zapewni³y o pewnym sukcesie”.
Na to demon: „Przede wszystkim rozpalê jej cz³onki, szeœæ dni póŸniej
uka¿ê siê sam i tak j¹ zam¹cê, ¿e jeszcze tej nocy dobrowolnie pójdzie
za mn¹”.

Plan by³ zaiste wyrafinowany:
Uda³ siê demon do dziewicy, upodobniony do dziewicy wygl¹dem
i szat¹, przysiad³ na jej ³o¿u i zacz¹³ j¹ chytrze zapewniaæ: „Popatrz tylko, przyby³em ju¿ u zarania dnia22! Dziewczêca mi³oœæ mnie przepe³nia. Przys³a³ mnie Pan Chrystus, bym osi¹gn¹³ swój cel. Przyjació³ko, jedno mi wyjaw: Jak wysoka jest cena tej walki, jakiej zap³aty
oczekuje dziewczêca mi³oœæ? Widzê przecie¿, ¿e wychud³aœ jak szkielet, wychudzony i wysuszony tak sk¹pym po¿ywieniem”. Odpowiedzia³a mu: „Nie istnieje ¿adna cena walki, lecz tym wiêksza bêdzie
póŸniejsza nagroda”. Na to on podstêpnie: „Czy i Ewa nie by³a kiedyœ
dziewic¹ i mog³a wraz z Adamem kosztowaæ pe³ni Raju? Gdy zaœ póŸniej po³¹czy³a siê na ³o¿u z Adamem, pierwszym stworzonym cz³owiekiem, urodzi³a mu dzieci, daj¹c w ten sposób pocz¹tek rodzajowi
œmiertelnych ludzi, a przy tym prze¿y³a to, co najpiêkniejsze”.
Ju¿ Justyna zdawa³a siê przychylaæ do tego, by pójœæ wraz z demonem,
który to z³oczyñca radoœnie ju¿ kroczy³ z przodu,

gdy, niejako w ostatniej chwili ockn¹wszy siê, odda³a siê znowu modlitwie i prze¿egna³a znakiem krzy¿a œwiêtego.
Zniechêcony, poni¿ony do g³êbi, bezbo¿ny arcynieprzyjaciel stan¹³
przed magiem. Cyprian obrzuci³ go szyderczymi s³owami: „Jak to,
czmychn¹³eœ przed promiennym obliczem dziewczyny? Mo¿e mi powiesz, na czym polega moc tej dziewicy?” Odpowiedzia³: „Nie pytaj!
22

Nie zaœ w œrodku nocy, jak zwyk³y to czyniæ demony.
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Trzeba to przemyœleæ. Nie potrafiê wyjaœniæ si³y dzia³ania Znaku. Boleœnie odrzucony i dr¿¹cy uciek³em. Je¿eli jednak chcesz siê tego dowiedzieæ, z³ó¿ mi wielk¹ przysiêgê”. Cyprian na to: „Jak¹ przysiêgê mam z³o¿yæ?” „Przysiêgnij na moj¹ moc, na moj¹ w³adzê”. Bez wahania obieca³ nie opuœciæ z³oczyñcy. Wtedy zuchwale ów wyzna³: „Zobaczy³em
znak Chrystusa, niegdyœ do krzy¿a przybitego i dr¿¹c uciek³em”. [Cyprian] na to: „Powiedz, czy moc Chrystusa przewy¿sza twoj¹?” Na to
demon: „S³uchaj prawdy: wszystko to, cokolwiek w szkodliwej z³oœliwoœci czynimy na Ziemi, podle oszukuj¹c œmiertelników, pozostaje do
naszego uznania. Ale w tamtym œwiecie znajduje siê pewien przyrz¹d
z ¿elaza, jakby zakrzywione, roz¿arzone wid³y, umieszczone w samym
œrodku. Ktokolwiek by zgrzeszy³, œmiertelny czy anio³, tego wiod¹ niebiañscy wys³añcy Chrystusa jak najszybciej na miejsce S¹du”.

W Cyprianie dokonuje siê duchowa przemiana.
„Zabieraj siê st¹d! — wo³a Cyprian — Odczuwam nieodparty poci¹g
do przebaczaj¹cej mi³oœci. Têskniê za Ukrzy¿owanym, by unikn¹æ kary”. Nieprzyjaciel, nienawiœci pe³en: „Po tym, jak z³o¿y³eœ mi przysiêgê, chcesz siê ode mnie uwolniæ?” „Tak jest, powiedz mi, oszuœcie, jak¹ przysiêgê i na co z³o¿y³em?” „Na moj¹ potêgê i moc” — odpowiedzia³ demon. Na to Cyprian: „Ani ty sam, ani twoje dzia³anie, nienawistniku, mnie nie zatrwo¿¹. S³ysza³em przecie¿ od ciebie samego, jak
dziewica noc¹ os³oni³a siê przed tob¹ modlitw¹ i b³aganiem z przepotê¿nym Znakiem, a ty by³eœ wobec tego ca³kiem bezbronny. Tym cudownym Znakiem (sam przecie¿ zaœwiadczy³eœ jego moc) pragnê
w przysz³oœci chroniæ siebie. Za nic mam twoj¹ przychylnoœæ, gardzê
twoj¹ rad¹”. Tak powiedzia³ i w bojaŸni zwróci³ siê do Chrystusa, wypêdzaj¹c zarazem szkodliwego diab³a: „Zabieraj siê, tylko Chrystusa
szukam teraz!” Jak najprêdzej znikn¹³ z³oczyñca.
Cyprian zaraz spakowa³ swe czarodziejskie ksiêgi, da³ je krzepkiemu
niewolnikowi i kaza³ zanieœæ do domu najwy¿szego kap³ana, sam te¿
tam pod¹¿aj¹c. Padaj¹c do stóp wyœwiêconego mê¿a, Anthimosa,
rzek³ doñ: „Szczerze pragnê zostaæ przyjêtym do niebiañskiego wojska s³ug Chrystusa i wpisanym do Ksiêgi ¯ywych”. Kap³an na to, gniewnie: „OdejdŸ st¹d, potêpiony! Nie doœæ ci tam na zewn¹trz czyniæ
w³aœciwe ci z³o i kuæ swe plany? Nie zbli¿aj siê do tych œwiêtych miejsc!
Tutaj panuje jedynie niezwyciê¿ona moc Wszechwiedz¹cego”. Na to
odpowiedzia³ Cyprian: „Tak¿e ja odczu³em w sercu wszechmoc Chrystusa i jego jak¿e skuteczn¹ si³ê, gdy pos³a³em noc¹ bezbo¿ne diab³y
do Bogu mi³ej dziewicy, by podstêpnymi sid³ami pochwyciæ zmys³y
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czcigodnej dziewczyny. Ta jednak, czujnym umys³em, prze¿egna³a siê
znakiem Krzy¿a Chrystusowego i zwyciê¿y³a. Nie z³oœæ siê ju¿ d³u¿ej,
ulituj siê! Przyjmij przychylnie b³agaj¹cego, ty — najpobo¿niejszy z ludzi, weŸ tak¿e ksiêgi, u¿ywa³em je tylko dla grzesznych celów. Rzuæ je
w ogieñ, ulituj siê nad moj¹ dusz¹!”
Przekonany tym, kap³an wzi¹³ ksiêgi i rzuci³ do ognia, a nastêpnie dobrotliwie odes³a³ Cypriana, upominaj¹c przyjaŸnie, by czêsto przybywa³ do Boskich œwi¹tyñ. Cyprian wróci³ do domu i bezzw³ocznie zniszczy³ pos¹gi bezu¿ytecznych bóstw, a tak¿e umartwia³ noc¹ cia³o.

By³y pogañski mag oddawa³ siê teraz z ca³ej duszy praktykom pokutnym. Kiedyœ w Wielk¹ Sobotê uda³ siê do koœcio³a i us³ysza³ (zapewne recytowane w liturgii) s³owa proroków i aposto³a Paw³a, Ewangelii, oraz kazanie kap³ana.
Zaledwie ukoñczono czytanie, ju¿ rozleg³o siê wo³anie: „Precz z nieochrzczonym w Bogu poœwiêconej œwi¹tyni!” Cyprian w milczeniu
trwa³ na miejscu. Ponownie nakaza³ diakon Asterios: „WyjdŸ i opuœæ
dom naszego Pana!” Cyprian odpowiedzia³: „Mnie, s³ugê Ukrzy¿owanego, chcesz wypêdziæ?” Ten odpowiedzia³: „Nie mo¿esz byæ, nieochrzczony, s³ug¹ Wszechmocnego”. Na to Cyprian: „Bóg ¿ywy czuwa
zawsze. Tylko on pozbawi³ mocy demonicznego diab³a, uwolni³ dziewicê i nade mn¹ siê ulitowa³. Nie, nie mogê opuœciæ koœcio³a, dopóki
nie zostanê przyjêty do Chrystusowej wspólnoty w wierze”. Gdy to
us³ysza³ Asterios, œpieszy do kap³ana. Ten nakaza³ przyjœæ Cyprianowi,
przemawia³ do niego wymownie, u¿ywaj¹c wielu zaklinaj¹cych s³ów,
poddawa³ go próbie i odmówi³ modlitwê o silnej mocy, takiej, ¿e poruszy³o siê Stworzenie i wszechœwiat. W koñcu ochrzci³ œwiêcon¹ wod¹
pobo¿nego. Osiem dni póŸniej (Cyprian) dosta³ polecenie czytania
gromkim g³osem tekstów chrzeœcijañskich. Po dwudziestu piêciu
dniach otrzyma³ godnoœæ i urz¹d diakona pomocniczego i odŸwiernego przy bramie wiod¹cej do o³tarza œwiêtej ofiary. Dnia piêædziesi¹tego, gdy stwierdzono, ¿e jest tego godny, zosta³ diakonem. Wówczas
ju¿ zapanowa³ nad mnóstwem bezprawnych, szkodliwych z³oczyñców
i uwolni³ od ciê¿kich u³omnoœci chorych. Wielu, którzy sprzeciwili siê
oszustwu duchów piekielnych, doprowadzi³ do trzody Zbawiciela. Po
roku otrzyma³ godnoœæ kap³ana. Szesnaœcie lat pozostawa³ w urzêdzie.
Równoczeœnie mia³ miejsce i g³os w Radzie Najstarszych. Niewiele
póŸniej zwo³a³ czcigodny biskup Anthimos wszystkich podleg³ych sobie kap³anów, by naradziæ siê wspólnie nad dobrem Koœcio³a. Cyprianowi, jako najgodniejszemu, zosta³ powierzony tron biskupi. Wkrótce
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potem, jak ten wyznaczy³ pobo¿nego na pasterza trzody, niebo przyjê³o b³ogos³awionego Anthimosa. Cyprian, gdy zosta³ pasterzem Koœcio³a, przywo³a³ do siebie ow¹ dziewicê i wyœwiêci³ j¹ na diakonissê,
zmieniaj¹c przy tym jej imiê. Jako Justyna — zamiast: Justa — zosta³a
matk¹ gromady dziewcz¹t w najdelikatniejszym wieku, oddanych
s³u¿bie Chrystusowi. Nawróci³ licznych grzeszników, doprowadzi³ ich
do trzody, têskni¹cej za Chrystusem, do Pana, któremu nale¿y siê
wieczna chwa³a. Amen.

A oto fragmenty ksiêgi II, w której Cyprian opowiada o sobie23:
Jestem tym, który urodzi³ siê jako Cyprian. Gdy jeszcze by³em dzieckiem, rodzice oddali mnie jako dar Apollinowi. W latach ch³opiêcych
posiad³em wiedzê o tajemnych rytua³ach wê¿a neduporiañskiego24.
Gdy zbli¿a³em siê do siódmego roku ¿ycia, zosta³em ponownie ofiarowany Faetonowi Mitrajskiemu25. ¯y³em w wielkim mieœcie, w domu
szlachetnie urodzonych Ateñczyków [...]. W dziesi¹tym roku ¿ycia zapala³em Zeusowi pochodnie i zak³ada³em ¿a³obne bia³e szaty Kory
[Demeter]. Jako ¿e by³em przeznaczony na s³ugê œwi¹tyni, czyni³em
wê¿owe ofiary w dumnym mieœcie Ateny. Wstêpowa³em do gajów
Olympusa. Tam, jak twierdz¹ ciemni ludzie, znajduj¹ siê sanktuaria
tajemniczych b³ogos³awionych. S³ucha³em tam potajemnych dŸwiêków ich s³ów. Widzia³em trawy, drzewa, wszelakie rzeczy dziwne dla
mych oczu, choæ panowa³y nad nimi groŸne demony. Widzia³em pory
roku nastêpuj¹ce po sobie w porz¹dku, i wietrzne burze, spogl¹da³em
na przeró¿ne czasy, wywo³ane przez z³owrogie duchy za pomoc¹
fa³szywych pozorów.
By³em œwiadkiem szaleñczych lubie¿nych tañców, chórów Melpomeny, muzy œpiewu, i innych, którzy zajadle wydzierali siê sobie nawzajem. Widzia³em niektórych z nich, jak siê radowali, innych skulonych
lub wykpiwanych. WyraŸnie widzia³em ustawione w rzêdy t³umy bogów i duchów, gdy¿ zasiedzia³em siê tam przez czterdzieœci dni i jeszcze osiem. Potem duchy z potê¿nych królestw po³o¿onych w kraju
zosta³y rozes³ane, czego rezultatem by³o to, ¿e wszystkie ludy musia³y
spe³niaæ najgorsze, najokropniejsze czyny.

23
24
25

Za prozaicznym przek³adem angielskim w: M. Thiébaux, The writings, s. 64–66.
Nazwa i sam rytua³ niewyjaœnione.
Przejaw persko–greckiego synkretyzmu religijnego?
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Gdy s³oñce zasz³o, jada³em liœcie kruchych roœlin. W wieku lat piêtnastu by³em zapalonym entuzjast¹ wszelkich duchów i bogów, zna³em
siedem stopni kap³anów i czyny zdradzieckich demonów.

W dalszym ci¹gu Cyprian kontynuuje wiadomoœci o demonach,
które zaludniaj¹ ziemiê, powietrze i g³êbiny morskie. Odbywa³ podró¿e do Frygii, Sparty, kraju Scytów na pó³noc od Morza Czarnego,
i w ich trakcie doznawa³ wprowadzenia do sztuki czytania wszelkich
przepowiedni, wró¿b z wnêtrznoœci i z lotu ptaków. Podró¿owa³ do
Egiptu i Etiopii. Dowiadywa³ siê o ponadludzkich mocach drzemi¹cych
w istotach podziemnych, w jaki sposób czarownicy mog¹ przywo³ywaæ
okropne duchy, poznawa³ gwiazdy i prawa nimi rz¹dz¹ce, jak wró¿bici
obserwuj¹ ciemne niebo na zachodzie i burzowe wichry i jak badaj¹
pocz¹tki Erebu, miejsca podziemnej ciemnoœci na drodze do Hadesu.
Napotyka³ demony, w koñcu spotka³ samego Szatana w pe³nym blasku i mocy.
Gdy tylko Diabe³ pozna³ moje ¿ycie i dowiedzia³ siê, czego dokona³em, obieca³ mi panowanie nad œwiatem, gdy¿ walczy³em dzielnie w jego sprawie. Pozwoli³ mi przy³¹czyæ siê do mrocznej ci¿by jego przeklêtych duchów. Gdy odchodzi³em, rzek³ do mnie:
„Niech ci siê szczêœci, Cyprianie, w sercu”. Powsta³ z tronu i poprowadzi³ mnie do przodu. Wszystkie jego kohorty os³upia³y ze zdumienia,
a jego wys³u¿eni naczelnicy odprowadzili mnie z honorami.
Twarz jego i postaæ by³y na podobieñstwo z³otych kwiatów. Jasnoœæ
promieniowa³a z p³omiennych oczu, na g³owie mia³ diadem spl¹tanych w³osów, ozdobionych wspania³ymi klejnotami, nape³niaj¹cymi
blaskiem ca³¹ przestrzeñ. P³aszcz jego by³ ozdobiony w ten sam sposób. Trzyma³ sw¹ tarczê nad pewnymi miastami, usytuowanymi w rzêdy na krzywiŸnie globu. Ziemia dr¿a³a, gdy przechodzi³. Razi³ ognistymi strza³ami, jak bóstwo na Olimpie, oœlepiaj¹c cudami, ³askawy dla
tych œmiertelników, którzy czcz¹ go jak boga.

Eudocja, o czym wiedzieli jeszcze wiele wieków póŸniej kronikarze
bizantyjscy (Ioannes Tzetzes [który nawet wyrazi³ ¿al, ¿e nie mo¿e ju¿
czytaæ innych utworów tej autorki] i Ioannes Zonaras w XII w.), by³a
tak¿e autork¹, a przynajmniej wspó³autork¹ poematu Homerocenton.
Z tym, dziwacznym jak na nasze gusta, ale w staro¿ytnoœci, tak¿e póŸnej, cenionym i popularnym gatunkiem literackim (choæ ju¿ wówczas
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wywo³uj¹cym u niektórych powa¿ne zastrze¿enia), zapoznaliœmy siê
ju¿ w zwi¹zku z ³aciñsk¹ poetk¹ Prob¹ (zob. rozdz. IV). W omawianym tutaj utworze pos³u¿ono siê wersetami i s³owami Homera — ojca
literatury greckiej — dla przedstawienia opowiadañ Nowego Testamentu o ¿yciu Chrystusa. Kwestia autorstwa obszernego poematu,
a w³aœciwie trzeba by powiedzieæ — zbioru „homerocentonów”, który
w drukowanych wersjach liczy 2343 wiersze, nie przedstawia siê zbyt
jasno. Wspomniany Zonaras potwierdza, ¿e Eudocja przerobi³a i dokoñczy³a dzie³o niejakiego Patrikiosa, o czym zreszt¹ ona sama informuje w przedmowie. W stosunkowo niedawno (choæ jednak jeszcze
pod koniec XIX w.) odkrytym przekazie w pewnym rêkopisie paryskim wymienionych w charakterze autorów zosta³o poza tym jeszcze
dwóch innych: filozof Optimos i Kosmas z Jerozolimy.
Nic natomiast nie zachowa³o siê z kilku innych utworów Eudocji.
Tylko Focjuszowi (183 i 184) zawdziêczamy pewne wiadomoœci o niektórych z nich:
(tom 183) Przeczytaliœmy Parafrazê Oœmioksi¹gu, ujêt¹ w metrum
epickim. Sk³ada siê ona z oœmiu ksi¹g odpowiadaj¹cych co do liczby
i podzia³u przet³umaczonym ksiêgom. Tytu³ ksi¹¿ki mówi, ¿e wiersze
stanowi¹ dzie³o cesarzowej Eudocji. To, ¿e pochodz¹ one od kobiety
i cesarzowej przyzwyczajonej do wygodnego ¿ycia, zas³uguje na podziw.
Dzie³o odznacza siê jasnoœci¹ jak ¿aden inny utwór poetycki napisany
wierszem bohaterskim26. G³êboko zaznaczy³y siê na nim prawa sztuki.
Ma on tylko jeden brak: zawiera przeogromn¹ pochwa³ê tych, którzy
podchodz¹ do przek³adu niemal rygorystycznie. Autorka nie troszczy
siê o to, by skorzystaæ ze swobody poetyckiej, zezwalaj¹cej na zniekszta³cenie prawdy za poœrednictwem bajek, byle tylko wprawiæ w zachwyt m³odziutkie uszy, i nie oddala czytelnika od tematu poprzez
zbyteczne wstawki. Wrêcz przeciwnie, w taki sposób zastosowa³a formê wierszow¹ do starych pism, ¿e temu, kto chce siê z nimi zapoznaæ,
nie jest potrzebny ich orygina³, zachowuje ona bowiem stale w³aœciwy
sens tych pism, nie rozwodzi ich, ani nie skraca. W s³ownictwie zachowuje pe³n¹ zgodnoœæ z orygina³em.
Mówi¹c czytelnikom, ¿e to ona opracowa³a prozê w mierze wierszowej, powiada tak: „Tê skromn¹ ksi¹¿kê z ³aski Boga opracowa³a cesa26

Heksametrem daktylicznym.
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rzowa Eudocja, córka znakomitego ojca, Leona”27. Tytu³y Ksiêgi Jozuego syna Nuna i Ksiêgi Sêdziów daj¹ œwiadectwo tym s³owom.
(tom 184) Przeczytaliœmy ujêt¹ w tê sam¹ formê metryczn¹ i w tym samym jêzyku parafrazê ksi¹g proroczych œw. Zachariasza i s³awnego
Daniela. I w nich uderza w oczy ten sam wdziêk artysty28.

Oœmioksi¹g obejmuje, oprócz Piêcioksi¹gu przypisywanego Moj¿eszowi (Pentateuch), ksiêgi Jozuego, Sêdziów i Rut. Zarówno o tej metrycznej
parafrazie, bêd¹cej dzie³em Eudocji, jak i o innej, obejmuj¹cej Proroctwa Zachariasza i Daniela, wiemy tylko to, co przekaza³ nam Focjusz.
Nie pomylimy siê chyba s¹dz¹c, ¿e zosta³y one napisane w d³ugich
latach pobytu cesarzowej w Ziemi Œwiêtej, gdzie, z dala od dworskiego zgie³ku i w nasyconej reminiscencjami biblijnymi atmosferze mog³a siê ona snadniej ni¿ w Konstantynopolu oddawaæ zajêciom pisarskim. Zupe³nie inny charakter musia³o mieæ jeszcze inne, równie¿
ca³kowicie zaginione dzie³o Eudocji, mianowicie panegiryk z okazji
zwyciêstwa odniesionego przez wojska rzymskie w 422 r. nad Persami.
Jak informuje Sokrates Scholastyk (Hist. Koœc. VII, 21),
poniewa¿ za spraw¹ interwencji Bo¿ej przypad³o Rzymianom w udziale zwyciêstwo, liczni znakomici mówcy napisali poœwiêcone cesarzowi
przemówienia i wyg³osili je publicznie. Nawet ma³¿onka cesarza napisa³a utwór poetycki heksametrem; mia³a w tym zakresie du¿e osi¹gniêcia, bêd¹c bowiem córk¹ Leontiosa, ateñskiego mistrza retoryki,
przesz³a szko³ê ojcowsk¹ i zapozna³a siê z ró¿nymi formami twórczoœci literackiej.

PóŸniejszy (VI w.) historyk Koœcio³a, Ewagriusz (I, 20), przekaza³
brzmienie jednego jedynego wersetu ze wspomnianej mowy, jak¹ Eudocja wyg³osi³a w Antiochii w trakcie swej pierwszej podró¿y do Ziemi
Œwiêtej (zapewne w 438 r.). Parafrazuj¹c s³owa Homera z Iliady (VI,
211 i XX, 241), mia³a ona powiedzieæ Antiocheñczykom: „Chlub¹ mi
ród z wami wspólny i krwi wspólnej zwi¹zek”, co tak bardzo wzruszy³o
s³uchaczy, ¿e — jak wiemy — wystawiono na jej czeœæ spi¿owy pos¹g29.
27

W³aœciwie: Leontiosa.
Nastêpuje przedstawione wy¿ej obszerne streszczenie Mêczeñstwa œw. Cypriana.
29
Ewagriusz Scholastyk, Historia Koœcio³a, przek³. S. Kazikowski, wstêp E. Wipszycka, Warszawa 1990, s. 34–35
28
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Zdaniem czêœci uczonych nie mo¿na tych s³ów rozumieæ inaczej, jak
tylko w tym sensie, ¿e Athenais–Eudocja rzeczywiœcie pochodzi³a
z Antiochii i ¿e jej ojciec wraz z rodzin¹ dopiero póŸniej przeniós³ siê
do Aten, choæ wydaje siê, ¿e wystêpowaæ mo¿e jeszcze druga mo¿liwoœæ, mianowicie przekonanie, ¿e pocz¹tki Antiochii wi¹za³y siê z kolonizacj¹ ateñsk¹.
Manfred Clauss podaje wiadomoœæ, jakiej nie znalaz³em w ¿adnej
innej pracy poœwiêconej Eudocji i niestety bez powo³ania Ÿród³a swej
informacji30. W ruinach staro¿ytnej Gandary (w obecnej Jordanii) odkryto w posadzce ³aŸni prawie dwumetrowej wielkoœci inskrypcjê, zawieraj¹c¹ poemat, której treœci¹ jest pochwa³a tamtejszych, s³awnych
w staro¿ytnoœci, gor¹cych Ÿróde³. Autorstwo tego wiersza przypisane
zosta³o (na samej inskrypcji? — nie wynika to jasno z informacji Claussa) cesarzowej Eudocji. Oto próba przek³adu (ze wzglêdu na unikalny
charakter tej informacji w przypisie podajê za Claussem niemiecki
przek³ad inskrypcji, na którym z kolei oparty jest mój przek³ad):
Wiele niezmiernych cudów w ¿yciu widzia³am,
któ¿ jednak, choæby wiele ust mia³, móg³by zbadaæ, o szlachetny Klibanosie!31, twoj¹ moc, ukazan¹ niegodnemu œmiertelnikowi?
Lecz jeszcze bardziej
uzasadnionym jest, byœ nowym ognistym Oceanem nazwany zosta³,
Paianem32, sprawc¹ i dawc¹ odœwie¿aj¹cych strumieni.
Od ciebie pochodzi bezkresny napór fal, raz tutaj, kiedy indziej tam,
z jednej strony gotuj¹c siê, lodowaty z drugiej, a tak poœrodku
le¿¹c, z czterech po czwórkroæ studni rozlewasz sw¹ piêknoœæ33.

„Mo¿emy sobie wyobraziæ” — pisze Clauss — „¿e Athenais zwiedza³a kiedyœ termy i poproszono j¹, by da³a próbkê swego talentu poe30

M. Clauss, w: Die Kaiserinnen Roms, s. 430–431.
Clibanus — piec ognisty (Ps. 20, 10), pewne miejsce w gor¹cej ³aŸni.
32
Paian, mityczny lekarz bogów olimpijskich.
33
„Viele und unermeßliche Wunder habe ich im Leben gesehen,
wer aber, wie viele Münder er auch habe, könnte erforschen, oh edler Klibanos, deine
Kraft, der du einen nichtswürdigen Sterblichen erzeugt hast?
Aber mehr noch
ist es gerecht, daß du ein neuer feuriger Ozean genannt wirst,
Paian, Erzeuger und Spender erquickender Ströme.
Von dir stammt der unendliche Wogenschwall, hierin einer, der andere dorthin,
auf dieser Seite kochend, auf der anderen eiskalt und (so) in der Mitte
liegend, aus vier vierfachen Brunnen ergießt du deine Schönheit”.
31
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tyckiego, którego s³awa zapewne j¹ poprzedza³a. W Gadarze rezultat
jej daru improwizacji zosta³ utrwalony dla potomnoœci”. Nie wykluczone, ¿e Eudocjê zainspirowa³ homerowy (Odyseja 5, 70–71) opis
Ÿróde³ w jaskini Kalipso. Zak³adaj¹c wiarygodnoœæ opowiedzianych tu
za M. Claussem danych, mielibyœmy zatem do czynienia z jedynym zachowanym (pomijaj¹c wiersz do Antiocheñczyków) przejawem „pozareligijnej”, pozostaj¹cej pod bezpoœrednim wp³ywem antycznych
wzorców, twórczoœci Athenais–Eudocji, dobrze — jak s¹dzê — koresponduj¹cym z ideow¹ i intelektualn¹ jej sylwetk¹.
Z pewnoœci¹ nie mo¿na przypisywaæ cesarzowej jakichkolwiek zamys³ów restytucji czy rehabilitacji pogañstwa. Niezale¿nie od tego, jak
dalece nierealny by³by taki zamys³ w I po³owie V w., nie ma powodu,
by w¹tpiæ w szczeroœæ wiary chrzeœcijañskiej u konwertytki. Szczeroœæ
ta jednak nie doprowadzi³a Athenais–Eudocji do takiego typu dewocyjnej pobo¿noœci, jaka cechowa³a Pulcheriê i Teodozjusza II, ani do
uznania zasadnoœci gwa³townych przeœladowañ innowierców (pogan,
¯ydów, heretyków) przez katolickich fanatyków, g³ównie niesfornych
mnichów34. Nie da siê chyba zaprzeczyæ, ¿e — co prawda krótkotrwa³e
— z³agodzenie rygorystycznie antypogañskiego kursu polityki Teodozjusza II by³o w jakimœ stopniu zas³ug¹ jego m³odej ma³¿onki. Je¿eli
nawet na planie stosunków wyznaniowych rola Eudocji okaza³a siê
przemijaj¹ca, znacznie wa¿niejsze, jak siê wydaje, by³y jej zamys³y
i dokonania na p³aszczyŸnie intelektualnej. Na miarê swoich, ograniczonych wskutek niesprzyjaj¹cych okolicznoœci, mo¿liwoœci Eudocja
d¹¿y³a do uratowania czêœci pogañskiej literatury antycznej poprzez
jej w³¹czenie w obrêb œwiatopogl¹du chrzeœcijañskiego, wykazanie,
„¿e klasyczny dorobek twórczy i wiara chrzeœcijañska mo¿liwe s¹ do
pogodzenia na p³aszczyŸnie literackiej” (M. Haffner). Dlatego nie powinny dziwiæ niecodzienne formy twórczoœci literackiej samej cesarzowej, có¿ bowiem bardziej „naocznie” mog³o wykazywaæ chrzeœcijanom i poganom mo¿liwoœci i wartoœæ usi³owañ pogodzenia obu tradycji, jak homerowy „patchwork” biblijny czy parafrazy tematów biblijnych, wzbogacane problematyk¹ czerpan¹ z tradycji antycznej?
34

O ró¿nych, tak¿e nosz¹cych (chyba nie tylko w naszych oczach) znamiona zwyrodnienia,
formach ¿ycia i praktyk ascetycznych palestyñskich mnichów pisze, dopiero co wspomniany, Ewagriusz Scholastyk (zob. przyp. 29) zaraz po krótkim opowiadaniu o przyjeŸdzie
Eudocji do Jerozolimy i jej pobo¿nych tam dzia³aniach.
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Chrzeœcijanie mieli siê przekonaæ, ¿e tradycje klasyczne, nie w treœci,
lecz przecie¿ w formie pogañskie, dadz¹ siê zaadoptowaæ do potrzeb
nowej religii i mog¹ przyczyniæ siê do podniesienia poziomu intelektualnego jej wyznawców, natomiast gwa³townie malej¹cy liczebnie i pozbawiani racji bytu najwytrwalsi poganie mieli dojœæ do wniosku, ¿e
ewentualne przyjêcie chrzeœcijañstwa nie musi oznaczaæ kategorycznego zerwania z drog¹ im tradycj¹ antyczn¹.
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VII. RADEGUNDA, BAUDONIWIA
(I EUCHERIA)

...By³o niegdyœ wielkie królestwo, najwiêksze i najœwietniejsze na
ca³ym obszarze, który kiedyœ, wiele wieków póŸniej, nazwany zostanie
Niemcami. Rozci¹ga³o siê od Dunaju i górnego Menu na po³udniu,
poprzez dorzecza Werry i œrodkowej £aby, a¿ w okolice Brunszwiku
i tzw. Starej Marchii na pó³nocy, a jego centrum stanowi³ obszar pomiêdzy doln¹ Sal¹ i Muld¹, œrodkow¹ £ab¹ i pó³nocnym pogórzu Harzu. Ten w³aœnie obszar, zwany dot¹d Turyngi¹ (obecnie jeden z krajów zwi¹zkowych RFN), nazw¹ sw¹, podobnie jak nazwa gór Las Turyngijski (Thüringer Wald), przypomina dawne œwietne Królestwo
Turyngów, pamiêæ o nim bezimiennie lecz dobitnie poœwiadczaj¹
równie¿ liczne znaleziska archeologiczne.
Królestwo to istnia³o w stuleciach IV i V. Turyngowie to jedno
z wielkich ludów (plemion) zachodniogermañskich, które (podobnie
jak Alemanowie w Niemczech po³udniowo–zachodnich, Sasi w pó³nocnych, Ba[ju]warowie w po³udniowo–wschodnich) zaczê³y siê w³aœnie
wy³aniaæ z pierwotnego kosmosu plemiennego na prze³omie staro¿ytnoœci i œredniowiecza, tworz¹c trwa³e zwi¹zki plemienne, maj¹ce w przysz³oœci utworzyæ œredniowieczne pañstwo i naród niemiecki. Tyle tylko, ¿e Turyngom uda³o siê to jedynie na krótko i wkrótce zostali wyeliminowani przez silniejszych czy sprytniejszych rywali, a z czasem imiê
ich zosta³o niemal zapomniane. W I po³owie V w. Turyngowie znaleŸli
siê pod zwierzchnictwem koczowniczych Hunów króla Attyli, na Polach Katalaunijskich walczyli w 451 r. po ich stronie przeciw Rzymianom i ich sojusznikom, po œmierci Attyli, w wyniku antyhuñskiego powstania plemion germañskich, wyzwoleni spod tej dominacji, rozwinêli szerok¹ akcjê zdobywcz¹, pustosz¹c miêdzy innymi Passawê i zagra¿a261
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j¹c Lorch. Nie doczekali siê jednak w³asnego dziejopisarza, wiêc dzieje
Turyngów musimy mozolnie rekonstruowaæ na podstawie sk¹pych
i najczêœciej nie¿yczliwych im œwiadectw autorów obcych.
Jednym z nich by³ Grzegorz, biskup Tours (538/539 – 593/594),
dziejopis innego ludu germañskiego — Franków, aczkolwiek sam wywodzi³ siê z arystokratycznej miejscowej rodziny gallorzymskiej. Frankowie, choæ ich imiê raz po raz pojawia³o siê wczeœniej na kartach
dzie³ autorów rzymskich, stosunkowo póŸno wyst¹pili w pe³nym œwietle na arenie dziejowej. Twórc¹ potêgi Franków i w³aœciwym za³o¿ycielem ich organizacji politycznej („pañstwa”) na terenie Galii (która
od nich w³aœnie otrzyma³a sw¹ obecn¹ nazwê — Francja), by³ Chlodwig (Klodwik, franc. Clovis), który najpierw zjednoczy³ dwa g³ówne
od³amy Franków (Frankowie Saliccy i Ripuaryjscy), nastêpnie opanowa³ pó³nocno–wschodni¹ czêœæ Galii, gdzie nawet po 476 r. (czyli po
depozycji ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa) utrzymywa³a siê spora „resztówka” panowania rzymskiego
(tzw. królestwo Syagriusza), przyj¹³ (pod koniec V lub na pocz¹tku
VI w.) wiarê chrzeœcijañsk¹, a przed œmierci¹ zd¹¿y³ jeszcze wyprzeæ
innych germañskich konkurentów — Wizygotów z Galii za Pireneje
i w ten sposób zjednoczy³ pod swym panowaniem wiêksz¹ czêœæ wspania³ej prowincji galijskiej. Jego potomkowie (ród Chlodwiga od imienia jednego z przodków nazywamy Merowingami) bêd¹ kontynuowali dzie³o podboju. Poniewa¿ Pireneje i Alpy stanowi³y doœæ skuteczne
przeszkody, a znajduj¹ce siê za tymi górami pañstwa Wizygotów
w Hiszpanii i najpierw Ostrogotów, a nastêpnie Longobardów w Italii,
okaza³y znaczn¹ si³ê oporu i zdo³a³y siê obroniæ przed ekspansj¹
Franków (Longobardowie w koñcu ulegn¹, ale dopiero w II po³owie
VIII w., Karolowi Wielkiemu), naturalnym kierunkiem ekspansji pozostawa³ jedynie wschód — na obszary Germanii.
Jako¿ ju¿ nastêpcom Chlodwiga — Teodorykowi (Thierry) I i Chlotarowi I — uda³ siê g³êboki wypad w œrodkowej strefie Germanii, który
doprowadzi³ do upadku królestwa Turyngów i czêœciowego jego w³¹czenia do pañstwa Franków. Turyngowie przez d³u¿szy czas skutecznie
przeciwstawiali siê Frankom i stanowili wa¿ne ogniwo w szerokim antyfrankijskim sojuszu montowanym przez w³adcê Italii — króla Rzymian i Ostrogotów — Teodoryka Wielkiego (491–526). Wyrazem sojuszu turyngijsko–ostrogockiego by³o zawarte oko³o 510 r. ma³¿eñstwo Herminafryda – jednego z trzech synów pierwszego znanego
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z imienia w³adcy Turyngów Bisina (Bessinus) — z Amalaberg¹, siostrzenic¹ Teodoryka Wielkiego. Historycznoœæ Bisina wydaje siê pewna, ale postaæ ta w Ÿród³ach nabra³a cech wyraŸnie legendarnych. ¯ona Bisina, Menia, po jego œmierci poœlubi³a ojca póŸniejszego króla
Longobardów Audoina. Interesy Turyngów i Longobardów (którzy
do 568 r. zajmowali siedziby nad œrodkowym Dunajem) krzy¿owa³y siê
na obszarze dzisiejszej Kotliny Czeskiej. Œmieræ Teodoryka Wielkiego w 526 r. zmieni³a sytuacjê polityczn¹ i pozbawi³a Turyngów mo¿nego sprzymierzeñca. Frankowie szykowali siê do natarcia, Longobardowie odwrócili sojusze i zawarli ugodê z Frankami, ci zaœ poszukali
sobie sprzymierzeñca w Sasach, z którymi Turyngowie mieli od dawna
zatargi. Turyngowie pozostali osamotnieni.
Atak Franków nast¹pi³ w 531 r. Królestwo Turyngów po œmierci
Bisina by³o podzielone. Wspomniany Herminafryd sprawowa³ wprawdzie, jak siê wydaje, w³adzê naczeln¹ albo w ka¿dym razie górowa³
znaczeniem nad braæmi Bertacharem i Baderykiem, ale nie oby³o siê
bez wewnêtrznych k³ótni, a nawet walk, na pewno podsycanych przez
Franków. Grzegorz z Tours (Hist. Franków III, 4) donosi, ¿e Herminafryd pokona³ i zabi³ Bertachara, a za poduszczeniem Amalabergi
i przy pomocy frankijskiego Teodoryka tak¿e Baderyka, ale nie wiadomo, na ile te wiadomoœci zas³uguj¹ na wiarê. W ka¿dym razie
w 531 r. Herminafryd by³ ju¿ jedynow³adc¹. Je¿eli wierzyæ Grzegorzowi z Tours, obieca³ on Teodorykowi w zamian za pomoc w bratobójczej wojnie, po³owê swego królestwa, ale obietnicy nie dotrzyma³, daj¹c tym pretekst do nowej wojny. Obok Teodoryka I wzi¹³ w niej udzia³
jego brat Chlotar I. Przebieg wojny nie jest znany (informacje ze
znacznie póŸniejszych Ÿróde³ saskich nie s¹ pewne), wiadomo jedynie,
¿e do decyduj¹cej bitwy dosz³o nad rzek¹ Unstrut¹ (miejsce bitwy,
Burgscheidungen, potwierdzone zosta³o tak¿e jedynie w póŸniejszym
Ÿródle). Choæ Grzegorz z Tours okolicznoœæ tê z doœæ przejrzystych
wzglêdów zupe³nie pomija, udzia³ Sasów w wyprawie z 531 r. jest raczej pewny, zapewne wziêli oni udzia³ w bitwie nad Unstrut¹, a jako
udzia³ w zdobyczy otrzymali pó³nocn¹ czêœæ w³adztwa Herminafryda,
o czym zdaje siê przypominaæ nazwa okrêgu Nordthüringgau, po³o¿onego pomiêdzy rzekami Ohre na pó³nocy, £ab¹ i Sal¹ na wschodzie
i Bode na po³udniu. Turyngia utraci³a sw¹ polityczn¹ jednoœæ i to¿samoœæ; dopiero w 1920 r. czêœæ dawnej Turyngii uzyska³a status kraju
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zwi¹zkowego (Land). W wiekach póŸniejszych mieszkañców Turyngii
bêdzie siê uwa¿a³o za Sasów.
To, ¿e opowiadamy tê historiê, to w³aœciwie przypadek. Królewski
ród Turyngów po roku 531 uleg³ zag³adzie. Herminafryd zosta³ podstêpnie zg³adzony w 534 r., Amalaberga wraz z dzieæmi schroni³a siê
w Italii u brata Teodahada, a gdy wojska bizantyjskie Belizariusza
zdoby³y Italiê, zostali oni przewiezieni do Bizancjum. Bratanica Herminafryda (córka Bertachara) Radegunda dosta³a siê Chlotarowi
I i tak widocznie przypad³a zdobywcy do gustu, ¿e zabra³ j¹ do Galii,
by, gdy osi¹gnie niezbêdny wiek, j¹ poœlubiæ.
*
Radegunda w 531 r. mia³a zapewne 10–12 lat. Osadzona przez
Chlotara w posiad³oœci królewskiej „Adteias” (Athies), otrzyma³a staranne wychowanie w duchu chrzeœcijañskim (nic nie wskazuje na to,
by znajomoœæ nowej religii mog³a otrzymaæ w kraju ojczystym) i niemniej staranne wykszta³cenie. Wczeœnie mia³a wykazywaæ wielkie
przejêcie siê religi¹ chrzeœcijañsk¹ i sk³onnoœæ do ¿ycia w tym duchu,
ale wobec jednostronnoœci Ÿróde³ do ¿ycia i dziejów Radegundy, pisanych przez autorów chrzeœcijañskich, nie sposób stwierdziæ, w jakim
stopniu cechy te rzeczywiœcie w³aœciwe jej by³y od tak wczesnych lat.
Koniecznie trzeba na chwilê zatrzymaæ siê na opisaniu niektórych
cech galijskiej rzeczywistoœci, wœród których przysz³o ¿yæ m³odej Radegundzie, tak brutalnie wyrwanej z ojczyzny. Frankowie stosunkowo
póŸno przyjêli chrzeœcijañstwo — wiemy, ¿e za panowania Chlodwiga,
ale dokonali w³aœciwego wyboru, gdy¿ opowiedzieli siê za rzymsk¹,
„katolick¹”, wersj¹ chrzeœcijañstwa, podczas gdy wiêkszoœæ innych
plemion germañskich (jak Wizygoci, Ostrogoci, Burgundowie czy
Wandalowie) wybra³a z ró¿nych wzglêdów wersjê wobec Rzymu opozycyjn¹, zapocz¹tkowan¹ w IV w. przez Ariusza, czyli arianizm. Nie
bêdziemy tutaj wchodziæ w zagadnienia œciœle teologiczne, musimy
jednak stwierdziæ, ¿e arianizm, przez pewien czas (zw³aszcza w II po³owie IV w.) skutecznie konkuruj¹cy z wersj¹ katolick¹, na prze³omie
V i VI w. znajdowa³ siê ju¿ w defensywie. Trafnoœæ decyzji Chlodwiga
oparcia siê o Rzym polega³a po pierwsze na tym, ¿e przyjmuj¹c katolicyzm zmniejsza³ znacznie pole konfliktu, jakie istnia³o pomiêdzy jego
Frankami a podbit¹ rzymsk¹ ludnoœci¹ Galii, wyznaj¹c¹ w ogromnej
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wiêkszoœci w³aœnie katolicyzm, po wtóre — uzyskiwa³ (co prawda
w tym czasie jeszcze bardziej teoretyczne i moralne, ni¿ realne) poparcie papiestwa w walce z w³adcami ariañskimi, wreszcie — po trzecie
— w stosunku do katolickich poddanych w³adców ariañskich (jak Wizygoci i Burgundowie — konkurenci do panowania w Galii) móg³ wystêpowaæ jako wyzwoliciel spod „heretyckiego” jarzma i w wielu przypadkach rzeczywiœcie liczyæ na ich poparcie. Pañstwo Franków sta³o
siê zatem pierwszym rz¹dzonym przez Germanów pañstwem katolickim; nie na pró¿no Francja — g³ówny nastêpca pañstwa Franków —
bywa³a póŸniej (i jest do dzisiaj w stosownych chwilach) nazywana
„najstarsz¹ cór¹ Koœcio³a (rzymskiego)”.
Nie wp³ynê³o to jednak automatycznie na stosunki wewnêtrzne
w pañstwie Franków. Pod wzglêdem cywilizacyjnym Frankowie znajdowali siê na etapie znacznie mniej rozwiniêtym nie tylko w porównaniu do ludnoœci rzymskiej, lecz tak¿e niektórych innych ludów germañskich, które, przebywaj¹c — w przeciwieñstwie do Franków — od
d³u¿szego czasu b¹dŸ w bezpoœrednim s¹siedztwie granic rzymskich,
b¹dŸ nawet na terytorium cesarstwa, zdo³a³y wiele siê od Rzymian nauczyæ i wiele rzymskich osi¹gniêæ przej¹æ. W porównaniu do Teodoryka Wielkiego i jego Ostrogotów, a tak¿e do Wizygotów najpierw
w Galii, póŸniej w Hiszpanii, Chlodwig i jego Frankowie byli znacznie
bardziej barbarzyñscy, licznych przyk³adów na to nie móg³ pomin¹æ
nawet dziejopis Franków — Grzegorz z Tours. Niemniej nie do Gotów ani Burgundów, nie mówi¹c ju¿ o Wandalach, którzy na pocz¹tku
V dla Afryki Pó³nocnej porzucili Europê, mia³a nale¿eæ Europy przysz³oœæ; ich pañstwa zaniknê³y jedno po drugim, sami oni przeminêli,
a nawet pamiêæ o nich przetrwa³a krucha, podczas gdy za³o¿one przez
Chlodwiga pañstwo Franków, mimo wszelkich niedoskona³oœci i kryzysów, jakie go nie ominê³y, okaza³o siê trwa³ym sk³adnikiem dziejów
europejskich, a nawet wa¿nym czynnikiem te dzieje kszta³tuj¹cym.
Po œmierci Chlodwiga (511) pañstwo Franków zosta³o podzielone
pomiêdzy jego czterech synów: Teodoryka I, Chlodomera, Childeberta I i Chlotara I, ka¿dy z nich otrzyma³ sw¹ dzielnicê, ale teoretycznie
jednoœæ pañstwa zosta³a utrzymana. Nie ma potrzeby, by wg³êbiaæ siê
w skomplikowane dzieje wewnêtrzne Franków, obfituj¹ce w wiele
dramatycznych epizodów i bratobójczych wojen. Bêdziemy wspominaæ o nich w takim jedynie zakresie, jaki bêdzie niezbêdny z punktu
widzenia losów bohaterki niniejszego rozdzia³u — Radegundy.
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Najœciœlej losy jej zwi¹za³y siê, jak wiemy, z Chlotarem I, panuj¹cym w latach 511–561, pocz¹tkowo na obszarze na pó³noc od rzeki
Somme, a zatem odpowiadaj¹cym w przybli¿eniu rdzennemu terytorium Franków sprzed ekspansji Chlodwiga I, a po dziesiêcioleciach
walk i zmagañ, od 558 r., nad ca³ym pañstwem. By³ to w³adca energiczny i bezwzglêdny, chocia¿ daleki jestem od tego, by w¹tpiæ w jego subiektywnie gor¹c¹ wiarê, zasadami wiary chrzeœcijañskiej kierowa³ siê
wtedy, gdy mu to by³o potrzebne, ¿on (prawowitych, nie licz¹c konkubin1) mia³ bodaj siedem, nie zawsze czekaj¹c na œmieræ poprzedniej,
doczeka³ siê te¿ z nich wiele dzieci. Radegunda by³a z nich ostatni¹,
akurat to ma³¿eñstwo by³o bezdzietne.
W przeciwieñstwie do sprawuj¹cych od czasów Chlodwiga w³adzê
w Galii konwertytów Franków, miejscowa ludnoœæ rzymska (Gallorzymianie), nie licz¹c wcale jeszcze zapewne nie znikomych wysp pogañskich lub pó³pogañskich wieœniaków w co bardziej zapad³ych zak¹tkach kraju, od dawna ju¿ wyznawa³a chrzeœcijañstwo. Sieæ biskupstw
by³a w Galii doœæ gêsta, a biskupom galijskim, podobnie jak w innych
czêœciach chrzeœcijañskiego imperium, czêsto z koniecznoœci czy z wyboru przypada³a du¿a rola polityczna, zw³aszcza wobec zaniku w³adzy
pañstwowej i zagro¿eñ wynikaj¹cych z rozpoczynaj¹cych siê na pocz¹tku V w. najazdów ludów barbarzyñskich, g³ównie germañskich.
Poczynaj¹c od II po³owy IV w., rozpoczyna siê uchwytna Ÿród³owo historia monastycyzmu galijskiego, na której czele znajduje siê postaæ
œw. Marcina z Tours (ok. 336–397), mnicha i biskupa2. Pamiêtaj¹c
o tym, ¿e nasza wiedza o pocz¹tkach chrzeœcijañstwa i ruchu zakonnego w Galii (podobnie jak na innych terenach) jest szcz¹tkowa i fragmentaryczna, wydaje siê pewne, ¿e w ci¹gu IV i V w. rozwój monastycyzmu, przynajmniej od strony iloœciowej, by³ wprawdzie niew¹tpliwy
1

Zob. Andrea Esmyol, Konkubinen im frühen Mittelalter. Außereheliche Beziehungen in der
fränkischen Gesellschaft (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 52), Köln–Weimar–
–Wien 2002. Uczeni maj¹ k³opoty z okreœleniem liczby i kolejnoœci chlotarowych ¿on czy
konkubin, w ró¿nych opracowaniach mo¿na spotkaæ odmienne dane na ten temat.
2
Zob. Sulpicjusz Sewer, Pisma o œw. Marcinie z Tours. ¯ywot. Listy. Dialogi, przek³.
P. J. Nowak, wstêp i oprac. M. Starowieyski (ród³a monastyczne, 8), Tyniec–Kraków
1995. Do kwestii wczesnego monastycyzmu w Galii wa¿ne tak¿e: ¯ywoty Ojców Jurajskich,
przek³. zbiorowy, wstêp M. Bielawski, oprac. M. Starowieyski (ród³a monastyczne, 1), Tyniec–Kraków 1993; V. Desprez, Pocz¹tki monastycyzmu, t. II, przek³. J. Dembska (ród³a
monastyczne, 22, Opracowania, 4), Tyniec–Kraków 1999, rozdz. XIII i XIV.
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i sta³y, ale o ograniczonej dynamice, natomiast gwa³townemu przyspieszeniu (ocenianemu na dziewiêciokrotne) uleg³ w wieku VI. Przyczyn tego zjawiska nie uda³o siê dot¹d wskazaæ z ca³¹ oczywistoœci¹,
ale trudno wœród nich nie dostrzegaæ zwi¹zku z opanowaniem Galii
przez Franków. Nie ¿eby frankijscy zdobywcy byli szczególnie ¿arliwi
w wierze, ale mimo wszelkich konfliktów i burz dziejowych, jakie towarzyszy³y ekspansji Franków, wraz z nimi nasta³a jednak w Galii
pewna stabilizacja polityczna, zw³aszcza gdy siê porówna sytuacjê pod
nowym panowaniem z zawieruch¹ okresu poprzedniego.
Aczkolwiek monastycyzm urodzi³ siê na chrzeœcijañskim Wschodzie i wystêpowa³ najczêœciej w postaci pustelnictwa (anachoretyzm),
bêd¹cego ze spo³ecznego punktu widzenia rodzajem eskapizmu, ucieczki od grzesznego œwiata, przybieraj¹cej nieraz tak skrajne postacie jak
stylityzm, czyli przebywanie ca³ymi latami na wysokim s³upie, w warunkach europejskich ulega³ znacznym przekszta³ceniom. Monachus,
id est solus („Mnich, to znaczy samotny”) pisa³ œw. Hieronim, ale sam,
jak wiemy, nawet w swej betlejemskiej pustelni nie pozostawa³ bez
kontaktu ze œwiatem zewnêtrznym. Zreszt¹ trzeba i o tym pamiêtaæ,
¿e w takiej na przyk³ad Galii, co prawda w V–VI w. nie brakowa³o
pustkowi i miejsc trudno dostêpnych, w których mogli by siê ukryæ
przed œwiatem pustelnicy, i oczywiœcie — tak¿e tych nie brakowa³o ani
wówczas, ani póŸniej, ale nie by³y to pustkowia na miarê pustyñ palestyñskich czy egipskich. Wszak¿e g³ównym momentem odró¿niaj¹cym wczesny monastycyzm zachodni od jego orientalnych wzorców
by³y chyba odmienne cechy mentalnoœci ludzi Zachodu, nastawionych bardziej — je¿eli wolno siê tak wyraziæ — prospo³ecznie. W jakiejœ mierze t³umaczy siê to szczególnymi wyzwaniami, przed jakimi
stanê³o chrzeœcijañstwo na Zachodzie. W przeciwieñstwie do Wschodu, gdzie ci¹g³oœæ w³adzy pañstwowej by³a zachowana, a zagro¿enia
zewnêtrzne ci¹gle mia³y na ogó³ charakter ograniczony czasowo i lokalnie, Koœció³ na Zachodzie, gdzie instytucje cesarstwa albo ju¿
przed 476 r., albo po nim, ulega³y erozji i rozk³adowi, gdzie przewala³y
siê fale barbarzyñskich najazdów, a porz¹dek rzymski by³ zastêpowany skomplikowanym systemem pañstw „sukcesyjnych”, gdzie pogañstwo trzyma³o siê d³u¿ej (miejscami bardzo d³ugo), a w obozie chrzeœcijañskim œciera³y siê (zreszt¹ podobnie jak na Wschodzie; tam mo¿e
nawet w wiêkszym stopniu) ró¿ne pogl¹dy i kierunki, gdzie zatem
przed Koœcio³em ci¹gle sta³y wielkie zadania misyjne, zarówno wobec
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pogañskich czy „heretyckich” czêœci w³asnego spo³eczeñstwa, jak równie¿ w sensie zewnêtrznym — wobec jeszcze zupe³nie pogañskich innych ludów barbarzyñskich, gdzie wreszcie nie tylko urzêdy rzymskie,
lecz tak¿e tradycyjna kultura antyczna, stopniowo dopiero, z wolna,
selektywnie i „w wielkich bólach”, by³a przyswajana przez przybyszów, musia³ niejednokrotnie, jako jedyna najczêœciej zorganizowana
si³a spo³eczna, przejmowaæ troski i obowi¹zki publiczne, zastêpuj¹c
bêd¹ce w zaniku organy pañstwa. Wschodni model ¿ycia monastycznego by³ w tych warunkach ma³o przydatny, potrzeb¹ by³o wywa¿enie
i kojarzenie praktyk ascetycznych, które nie mog³y przybieraæ form
skrajnych, z s³u¿b¹ dla spo³eczeñstwa. St¹d zjawisko lokalizacji wielu
klasztorów w pobli¿u miast, a nawet w ich obrêbie, st¹d w³¹czanie zakonników w bezpoœredni¹ dzia³alnoœæ misyjn¹, st¹d wyczulenie opinii
publicznej na spe³nianie przez klasztory przypisanych im innych funkcji spo³ecznych, jak np. dzia³alnoœæ charytatywna. Asceza przesta³a
byæ celem samym w sobie; doprowadzona do skrajnoœci, mog³a nawet
byæ szkodliwa. „Heroiczny” okres w dziejach monastycyzmu przemija³, ¿ycie klasztorne we wspólnotach (cenobityzm) sta³o siê dostêpne
nie tylko dla nielicznych fanatyków, lecz dla znacznie szerszych krêgów; nie da siê ukryæ, ¿e czêsto w tych warunkach musia³o nast¹piæ
oziêbienie gorliwoœci religijnej, a klasztory stawa³y siê dla wielu wygodnym i bezpiecznym miejscem egzystencji, sposobem na ¿ycie.
Owo otwarcie na œwiat otaczaj¹cy, na problemy spo³eczeñstwa poza murami samego klasztoru, musia³o byæ szczególnie wyraziste w przypadku klasztorów zak³adanych i utrzymywanych przez panuj¹cych.
Nie da siê Ÿród³owo okreœliæ stopnia gorliwoœci i autentycznoœci religijnych uczuæ i motywacji monarchów, ale odrzucanie ich i sprowadzanie decyzji i motywów w³adców do momentów czysto utylitarnych,
powiedzmy — politycznych, by³oby co najmniej tak samo niehistoryczne i nies³uszne, jak ich absolutyzowanie i dostrzeganie w pobo¿nych czynach i fundacjach monarchów jedynie momentów religijnych,
czy wrêcz dewocyjnych.
Dwoistoœæ idea³ów ¿ycia monastycznego w Galii merowiñskiej,
swoiste rozdarcie pomiêdzy idea³ami ascetyczno–kontemplacyjnymi,
a aktywnoœci¹ w s³u¿bie Koœcio³a i spo³eczeñstwa, mo¿na dobrze rozpoznaæ w³aœnie na przyk³adzie ¿ycia œw. Radegundy. Dysponujemy bowiem zupe³nie dobr¹, jak na owe, tak sk¹din¹d s³abo Ÿród³owo oœwietlone czasy, podstaw¹ Ÿród³ow¹. Pomijaj¹c drobniejsze, s¹ to przede
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wszystkim: wspomniana ju¿ Historia Franków Grzegorza z Tours oraz
dwa specjalnie Radegundzie poœwiêcone utwory hagiograficzne —
¯ywoty pióra Wenancjusza Fortunata i mniszki Baudoniwii. Wszyscy
oni znali Radegundê osobiœcie. Fakt, ¿e zachowa³y siê a¿ dwa jej ¿ywoty, napisane w stosunkowo niewielkim odstêpie czasu przez autorów
dobrze poinformowanych, przy czym autorka póŸniejsza nie tylko
zna³a dzie³o swego poprzednika, lecz wrêcz napisa³a swoj¹ wersjê po
to, by tamt¹ uzupe³niæ, a nawet zmodyfikowaæ jej ideow¹ wymowê,
stanowi okolicznoœæ w odniesieniu do owych czasów wrêcz unikaln¹
dla historyka, umo¿liwiaj¹c studium porównawcze, a nawet do nich
zachêcaj¹c. Do tego dochodzi jeszcze ta szczególnie interesuj¹ca
z punktu widzenia tematu niniejszej ksi¹¿ki okolicznoœæ, ¿e w ¯ywocie
œw. Radegundy pióra Baudoniwii mamy do czynienia z bardzo rzadkim, jak dobrze wiemy, przyk³adem wczesnej europejskiej twórczoœci
literackiej kobiet. Oprócz znanego nam ju¿ Itinerarium Egerii jest to,
krótko mówi¹c, jedyny obszerniejszy zabytek prozaiczny powsta³y
przed IX w.
Tak¿e sama Radegunda nie waha³a siê chwytaæ pióro do rêki, choæ,
jak niebawem zobaczymy, zakres mog¹cej byæ jej przypisanej twórczoœci pisarskiej jest niejasny i sporny w nauce. Zanim jednak do tej sprawy przejdziemy, musimy pokrótce przedstawiæ (oczywiœcie, w oparciu
przede wszystkim o trzy dopiero co wymienione zabytki) koleje jej ¿ycia i dzia³alnoœci w pañstwie Franków.
Latoroœl wygubionego przez Franków królewskiego rodu, nie chcia³a i zapewne nie mog³a wykrzesaæ z siebie ¿ywszego uczucia dla Chlotara, choæ w³adca ten, niew¹tpliwie najzdolniejszy, ale i najbardziej
bezwzglêdny z synów Chlodwiga, zachowa³ dla branki wiele wzglêdów
i ostatecznie pogodzi³ siê z tym, ¿e Radegunda nie spe³ni³a pok³adanych w niej nadziei. Czy ze strony Radegundy mamy do czynienia,
z nierzadkim ani obecnie, ani w dawnych czasach, przypadkiem oziêb³oœci seksualnej, nietrudnej w dodatku do wyt³umaczenia traumatycznymi prze¿yciami w dzieciñstwie, a tak¿e z pewnoœci¹ m³odej królowej nietajnymi, niewiele z nakazami koœcielnymi maj¹cymi wspólnego, innymi ma³¿eñskimi czy pozama³¿eñskimi zwi¹zkami Chlotara,
nie bêdziemy próbowali siê domyœlaæ; faktem jest, ¿e chciane czy niechciane ma³¿eñstwo zosta³o zawarte, gdy tylko Radegunda osi¹gnê³a
wiek uwa¿any za sprawny (zapewne 14 lat). W stanie ma³¿eñskim
prze¿y³a mimo wszystko oko³o lat kilkunastu, do roku 557. Nie mamy
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powodów, by wbrew ca³ej tradycji pow¹tpiewaæ w szczeroœæ zakonnego powo³ania Radegundy; wiadomo, ¿e g³êbia i intensywnoœæ prze¿yæ
religijnych nierzadko pojawiaj¹ siê w³aœnie u neofitów, ale zarazem
nie zapominajmy, ¿e decyzja zerwania ze œwiatem i wst¹pienia do klasztoru by³a wówczas praktycznie jedyn¹ dla kobiety spo³ecznie akceptowan¹ mo¿liwoœci¹ zrzucenia niemi³ych czy nienawistnych wiêzów
ma³¿eñskich czy spo³ecznych.
Nie posz³o to, co prawda, ³atwo. Pocz¹tkowo Radegunda stara³a
siê jakoœ godziæ swoje królewskie obowi¹zki z nakazami pokory chrzeœcijañskiej. Wenancjusz Fortunat (c. 9) opowiada, jak kiedyœ Radegunda, maj¹c na sobie drogocenn¹ szatê, zdobion¹ z³otem i drogimi
kamieniami, gdy w³asne dwórki podziwia³y jej piêkny wygl¹d, zaraz j¹
zdjê³a i kaza³a zrobiæ z niej nakrycie na o³tarz. W czasie Wielkiego Postu nosi³a pod szat¹ ³añcuch rani¹cy dotkliwie jej cia³o, nie mówi¹c
o tym, ¿e sama rani³a siê gor¹cym ¿elazem w kszta³cie krzy¿a — Wenancjusz Fortunat (c. 26) wymyœli³ nawet przy tej okazji nowy rzeczownik ³aciñski, pisz¹c o niej: in se ipsa tortrix, „sama sobie zadaj¹ca tortury”. Gdy królewski ma³¿onek spa³, ona po cichu wstawa³a i ustawicznie modli³a siê mimo zimna. O tym wszystkim chyba nie móg³ nie wiedzieæ Chlotar. Nie³atwo wyobraziæ sobie, jakie uczucia musia³y nim
targaæ. Inne przejawy pobo¿noœci Radegundy musia³y byæ znane powszechnie. Przy stole królewskim stara³a siê wykazywaæ najdalej id¹c¹
wstrzemiêŸliwoœæ, co chyba nawet gorszy³o rozmi³owanych w ucztach
arystokratów frankijskich. Wielki nacisk k³ad³a na mi³osierdzie wobec
ubogich, nie tylko tych, którzy sami o zasi³ek prosili, lecz tak¿e innych,
których wyszukiwaniem sama siê ponoæ trudzi³a.
Trudno siê dziwiæ, ¿e ma³¿eñstwo pozosta³o bezdzietne. Nie by³o
to zapewne najwiêkszym zmartwieniem króla Chlotara, jako ¿e doczeka³ siê on licznego potomstwa z innych ¿on. Nie mo¿na oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e mimo wszystko darzy³ on dawn¹ brankê na swój sposób
uczuciem, prawdopodobnie imponowa³a mu w³aœnie owym po³¹czeniem wrodzonej niejako królewskoœci, zachowanej zreszt¹ tak¿e po
rozejœciu siê z mê¿em, i g³êbokiej, ponad wszelkie wyobra¿enia sfer,
w jakich wzrós³ i wychowa³ siê Chlotar, pobo¿noœci, nawet je¿eli jej
nie pojmowa³ i nierzadko siê na ni¹ z¿yma³. W ka¿dym razie ma³¿eñstwo formalnie przetrwa³o a¿ do czasu, gdy z rozkazu Chlotara zamordowany zosta³ jedyny ocala³y z pogromu 531 r. brat Radegundy,
Amalafryd, prawdopodobnie podejrzany o udzia³ w antyfrankijskich
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powstaniach Sasów i Turyngów z lat 555–556, ostatecznie zduszonych
przez Franków.
Radegunda uda³a siê do Noyon, prosz¹c tamtejszego biskupa Medarda o udzielenie jej œwiêceñ diakonissy. Biskup znalaz³ siê w k³opotliwej sytuacji: wszak chodzi³o o osobê pozostaj¹c¹ oficjalnie w zwi¹zku ma³¿eñskim, przede wszystkim jednak o to, ¿e mê¿em by³ sam król,
zreszt¹ nawet arystokraci towarzysz¹cy królowej ostrzegali biskupa
przed gniewem Chlotara. Radegunda jednak, u¿ywaj¹c wszelkich argumentów (tak¿e zaczerpniêtych z Pisma Œwiêtego o tym, ¿e pos³uszeñstwo wobec Boga przewy¿sza te wobec ludzi), w³aœciwie wymog³a
na biskupie udzielenie ¿¹danych œwiêceñ zakonnych. Wzburzony
Chlotar chcia³ jeszcze raz podj¹æ próbê odzyskania ma³¿onki, lecz ta,
przy pomocy tym razem biskupa paryskiego Germana, zdo³a³a próbê
tê za¿egnaæ. W koñcu Chlotar pogodzi³ siê z decyzj¹ Radegundy,
a gdy ta zapragnê³a za³o¿yæ w Poitiers klasztor, gromadz¹c wokó³ siebie grono chêtnych i pobo¿nych pañ, sam przyczyni³ siê w znacznej
mierze do jego powstania i uposa¿enia, na co sama Radegunda siê
póŸniej powo³ywa³a3. Gdy Chlotar I zmar³ w 561 r., jak ju¿ wiemy —
przed œmierci¹ raz jeszcze jednocz¹c w swym rêku ca³e pañstwo
Franków, Radegunda z klasztornego zacisza utrzymywa³a niekiedy
¿ywe kontakty z dworami swoich pasierbów.
Jednym z najwa¿niejszych dokonañ Radegundy, która wprawdzie
z czasem godnoœæ ksieni przekaza³a swej protegowanej Agnieszce,
lecz bez w¹tpienia, ju¿ choæby z tytu³u królewskiego pochodzenia i roli
wspó³za³o¿ycielki klasztoru, wreszcie ze wzglêdu na zas³u¿on¹ aurê
œwiêtoœci, a¿ do œmierci by³a postaci¹ centraln¹ w klasztorze, by³y zakoñczone powodzeniem, poparte przez króla Sigiberta I starania na
dworze w Konstantynopolu o uzyskanie drogocennej relikwii — partyku³y Krzy¿a Œwiêtego. Przy okazji spróbowa³a Radegunda nawi¹zaæ
kontakt z ostatnim ju¿ ze swoich krewnych, Artachisem, który niegdyœ
wraz z matk¹ schroni³ siê najpierw w Italii, nastêpnie w Cesarstwie
Wschodnim, a póŸniej walczy³ w s³u¿bie cesarza Justyna II w wojnie
z Persami. Relikwia Krzy¿a Œwiêtego sta³a siê najcenniejsz¹ œwiêto-

3

W œwietle tego, co tu napisano, nieprawdopodobne wydaje siê wysuwane niekiedy w nauce
przypuszczenie, ¿e Chlotar mia³ po prostu dosyæ ascetycznej i „zimnej” ma³¿onki i ³atwo siê
zgodzi³ na jej odejœcie w stan duchowny.
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œci¹ klasztoru Radegundy, dot¹d pod wezwaniem Najœwiêtszej Maryi
Panny, odt¹d — Krzy¿a Œwiêtego (Sainte Croix), i ca³ego Poitiers.
Radegunda zmar³a w swoim klasztorze 13 VIII 587 r. Uroczystoœciom pogrzebowym przewodniczy³ biskup (zarazem historiograf) Grzegorz z Tours.
W³aœciwie powinien im przewodniczyæ ktoœ inny; zobaczymy jeszcze, jak dosz³o do takiej sytuacji. Wkrótce po œmierci Radegundy
nast¹pi³y w jej klasztorze bardzo burzliwe i gorsz¹ce wydarzenia, prawdziwy d³ugotrwa³y bunt, o którym Grzegorz z Tours doœæ dok³adnie
opowiedzia³ w swojej kronice (IX, 39–43), ale którymi, jako ¿e nie
wi¹¿¹ siê z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ samej Radegundy, nie musimy siê
bli¿ej zajmowaæ4; zaznaczê jedynie, ¿e korzeniami tkwi³y one bez w¹tpienia w sposobie zarz¹dzania wspólnot¹ przez Radegundê i prawdopodobnie z wysokimi wymogami stawianymi mniszkom, z czym trudno by³o siê pogodziæ niektórym pochodz¹cym, podobnie jak Radegunda, z krêgu rodu królewskiego, pozbawionym jednak podobnego
zapa³u do ¿ycia ascetycznego. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e Grzegorz z Tours zaopatrzy³ swoje sprawozdanie z konfliktu kilkoma in
extenso przytoczonymi pismami maj¹cymi zwi¹zek z t¹ spraw¹, w tym
listem skierowanego przez Radegundê do biskupów galijskich5. Nie
mamy, oczywiœcie, pewnoœci co do stopnia wiernoœci, z jakim kronikarz zacytowa³ list, w autentycznoœæ tej wypowiedzi trudno jednak
w¹tpiæ. Szczegó³ ten nie jest bez znaczenia w dyskusji na temat zakresu literackiej aktywnoœci Radegundy6.
Pamiêtamy, oczywiœcie, ¿e ¿ycie Radegundy znamy niemal wy³¹cznie dziêki Grzegorzowi z Tours oraz jej znanym ju¿ nam hagiografom,
którzy wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa nie tylko odpowiednio do konwencji tego gatunku literackiego ¿ycie Œwiêtej wystylizowali, lecz tak¿e odpowiednio do tego celu dobierali fakty z jej ¿ycia, nie
zwracaj¹c uwagi, a raczej — byæ mo¿e — eliminuj¹c te, które nie
w pe³ni — przynajmniej w ich mniemaniu — odpowiada³y ówczesnym
idea³om œwiêtoœci. Oba ¯ywoty, pióra Wenancjusza Fortunata i Bau4

Zob. wymienion¹ w bibliografii pracê G. Scheibelreitera.
Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, przek³. K. Liman, T. Richter, wstêp i oprac.
D. A. Sikorski, Tyniec–Kraków 2002, s. 411–414.
6
Z czasów, z których nic lub bardzo niewiele zachowa³o siê jako pisarska spuœcizna kobiet,
czêsto jedynie epistolografia (listy) pozostaje œwiadectwem ich aktywnoœci w tym zakresie.
5

272

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

doniwii, w podstawowym zrêbie faktograficznym pokrywaj¹ siê ze sob¹, jednak w niektórych wa¿nych kwestiach szczegó³owych znacznie
siê od siebie ró¿ni¹ i ró¿nice te s¹ czêsto zamierzone.
Pierwszy z nich (¯ywot I œw. Radegundy) zosta³ napisany przez najwybitniejszego poetê i pisarza VI w. Ulubion¹ kwesti¹ w opracowaniach historii kultury europejskiej by³o, czy Wenancjusz Fortunat nale¿a³ jeszcze do antyku, czy ju¿ do œredniowiecza; bez w¹tpienia jego
postaæ jest przekonuj¹cym argumentem za d³ugotrwa³oœci¹ procesu
przechodzenia z jednej epoki do drugiej oraz wspó³czesnoœci¹ wystêpowania ró¿nych poziomów tradycyjnego wykszta³cenia klasycznego
(„obok takiego Grzegorza z Tours, który siê czu³ powo³anym do pisania, nie bêd¹c ju¿ pewnym swej ³aciñskiej gramatyki, pisa³ przeto poeta [w³aœnie Wenancjusz Fortunat!], który wytrzymuje wszelk¹ krytykê
wed³ug standardów klasycznych i któremu zawdziêczamy wiersze nale¿¹ce do nieœmiertelnego zasobu poezji ³aciñskiej” [W. Berschin]7).
By³ on pó³nocnym W³ochem z pochodzenia (z okolic Treviso), urodzi³
siê zapewne w latach trzydziestych VI w., otrzyma³ w Rawennie staranne wykszta³cenie w zakresie gramatyki, retoryki i rudymentów prawa, podobno wskutek cudownego wyleczenia z groŸnej choroby oczu,
które przypisa³ galijskiemu œwiêtemu Marcinowi z Tours, oko³o 565 r.
(a zatem krótko przed inwazj¹ Longobardów na Italiê) uda³ siê (jak
siê mia³o okazaæ — definitywnie) do Galii, pocz¹tkowo z myœl¹
o dziêkczynnej pielgrzymce do grobu œw. Marcina. Droga by³a d³uga,
Wenancjusz, dziêki swemu talentowi poetyckiemu, by³ chêtnie przyjmowany na dworach w³adców i mo¿nych frankijskich, którym czêsto
poœwiêca³ okolicznoœciowe, ale z regu³y udane poetycko i niepozbawione znamion autentycznego talentu utwory. Z Tours by³o ju¿ niedaleko do Poitiers, gdzie wiosn¹ 567 r. spotka³ siê z Radegund¹, wówczas ju¿ wdow¹ po Chlotarze I, i Agnieszk¹, wyznaczon¹ przez Radegundê jako ksieni klasztoru ¿eñskiego w Poitiers. Nawi¹za³a siê pomiêdzy nimi g³êboka wiêŸ sympatii, przede wszystkim duchowej, ale,
jak siê wydaje, niepozbawionej tak¿e elementu osobistego. Poitiers
7

Twórczoœci¹ Wenancjusza Fortunata, która by³a wielostronna i obszerna (w wydaniu
w Monumenta Germaniae Historica (seria Auctores antiquissimi) zajmuje bowiem ³¹cznie oko³o 500 stron in quarto), zajmiemy siê jedynie o tyle, o ile ³¹czy siê ona z postaci¹
i dziejami œw. Radegundy. Zainteresowanych odsy³am do edycji i prac w bibliografii
(zw³aszcza M. Cytowskiej).
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okaza³o siê ostatnim etapem ¿ycia utalentowanego waganta, otrzyma³
œwiêcenia kap³añskie, sta³ siê powiernikiem wymienionych pañ, kimœ
w rodzaju zarz¹dcy klasztoru, a ju¿ po œmierci Radegundy i Agnieszki
(587), pod koniec ¿ycia zosta³ nawet wyniesiony do godnoœci biskupa
w Poitiers. Zmar³ oko³o 600 r. Oprócz wielu wierszy o ró¿nej tematyce
i objêtoœci napisa³ Wenancjusz ca³y szereg ¿ywotów œwiêtych galijskich, wœród których Vita S. Radegundis uchodzi, nie bez racji, za per³ê
tego gatunku.
Krótko po 600 r. za pióro chwyci³a Baudoniwia, mniszka w klasztorze za³o¿onym przez Radegundê i za³o¿ycielkê dobrze jeszcze pamiêtaj¹ca. Powsta³ pod jej piórem Drugi ¯ywot œw. Radegundy, pomyœlany
jako uzupe³nienie ¯ywota Wenancjusza Fortunata. Baudoniwia wyra¿a siê o dziele swego dostojnego poprzednika z wielk¹ atencj¹, usprawiedliwia go, ¿e nie o wszystkim, zapewne ze wzglêdu na zwiêz³oœæ, zechcia³ napisaæ i pragnie to uzupe³niæ. S³awa Wenancjusza u potomnych przyæmi³a dzie³o skromnej mniszki, któremu a¿ do niedawna odmawiano wiêkszej wartoœci, przede wszystkim literackiej, ale niekiedy
tak¿e Ÿród³owej. Gdy w I po³owie XII w. biskup Hildebert z Lavardin
opracowywa³ now¹ wersjê ¿ywota œw. Radegundy, zaznaczy³ wyraŸnie, ¿e autorytet autora–biskupa stawia wy¿ej, wobec czego zdecydowa³ siê postêpowaæ raczej za nim, a nie za jego skromn¹ kontynuatork¹. Na szczêœcie, w rêkopisach œredniowiecznych na ogó³ oba ¯ywoty,
Wenancjusza Fortunata i Baudoniwii, umieszczane by³y ³¹cznie, jeden za drugim.
W przeciwieñstwie do Fortunata, Baudoniwia pisze o cudach nad
grobem œw. Radegundy, ale nie na tym polega najwa¿niejsza ró¿nica
pomiêdzy obu dzie³ami, lecz na œwiadomym zamyœle uzupe³nienia
dzie³a poprzednika. Wenancjusz, jako zaufany Radegundy, od niej zapewne czerpa³ wiedzê o jej ¿yciu i z jej — za³o¿ycielki — perspektywy
ujmowa³ dzieje jej wspólnoty. O ró¿nych wewnêtrznych problemach
tej wspólnoty móg³ po prostu nie wiedzieæ, albo — przyznajemy —
mog³y one nie stanowiæ w jego odczuciu problematyki tak wa¿nej, by
obci¹¿aæ ni¹ obraz œwiêtej. Faktem mo¿e najbardziej zadziwiaj¹cym
jest pominiêcie przez Wenancjusza uwieñczonych powodzeniem starañ Radegundy o relikwie Krzy¿a Œwiêtego (ku czci którego, jak sk¹din¹d wiadomo, sam napisa³ piêkne hymny); mo¿na siê jedynie domyœlaæ, ¿e uczyni³ to ze wzglêdu na towarzysz¹ce temu, tak donios³emu
dla konwentu poitierskiego, wydarzeniu kontrowersje z miejscowym
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biskupem (o których zob. ni¿ej). Natomiast u Baudoniwii wydarzenia
tego nie mog³o zabrakn¹æ. Obok cudów poœmiertnych i pozyskania relikwii, trzecim obszarem pominiêtym przez Wenancjusza lub, zdaniem autorki, zbyt s³abo przezeñ uwzglêdnionym, by³y ró¿ne drobniejsze sprawy z wewnêtrznego ¿ycia samej wspólnoty.
Dot¹d wszystko jest mniej wiêcej jasne. Nie zdziwimy siê, czytaj¹c
zaraz na pocz¹tku ¯ywota pióra Baudoniwii (c. 2), jak to Radegunda,
prawdopodobnie ju¿ po œlubie z Chlotarem, gdy w trakcie podró¿y po
kraju natrafi³a na Franków buduj¹cych œwi¹tyniê jakiemuœ bóstwu,
zaraz kaza³a towarzysz¹cym jej osobom j¹ zniszczyæ, nie obawiaj¹c siê
gniewu budowniczych. Tego typu œmia³e interwencje nie tylko œwiêtych, ale tak¿e nie tak œwiêtych gorliwych chrzeœcijan, zdarza³y siê czêœciej, a w hagiografii nale¿a³y do ulubionych motywów. O tym, ¿e pogañstwo u Franków d³ugo jeszcze siê utrzymywa³o, wiemy tak¿e z innych Ÿróde³. Co jednak mo¿e szczególnie zdziwiæ i zafrapowaæ czytelnika, to daleko id¹ca i raczej nieoczekiwana zmiana perspektywy
ideowej obu ¯ywotów. Symbolizuj¹ j¹ w³asne deklaracje hagiografów:
o ile dla Wenancjusza Radegunda (c. 17) to „nowa Marta” (aluzja do
opowieœci o Marii i Marty w Ewangelii œw. £ukasza [10, 40 n.], podkreœlaj¹ca s³u¿ebny charakter dzia³alnoœci by³ej królowej) to dla Baudoniwii (c. 13) by³a ona „now¹ Helen¹”, co znowu nawi¹zuje do postaci
cesarzowej, matki Konstantyna Wielkiego, i ma oznaczaæ, ¿e nawet
w klasztorze Radegunda nie przesta³a byæ królow¹ i wykonywaæ obowi¹zków królowej. Przyrównanie do Heleny jest tym bardziej na miejscu, ¿e tak jak tamta cesarzowa wed³ug tradycji odnalaz³a i przywróci³a chrzeœcijanom ich najdro¿sz¹ relikwiê, tak i Radegunda cz¹stkê
Krzy¿a sprowadzi³a na Zachód. „To, czego tamta dokona³a dla swej
wschodniej ojczyzny, uczyni³a œw. Radegunda dla Galii” (Baud., c. 16).
Nie mo¿na siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e Wenancjusz jest nieszczery w narysowanym przez siebie obrazie œw. Radegundy, ¿e przedstawi³ j¹ w sposób taki, jaki wymaga³a konwencja, nie z w³asnego doœwiadczenia.
Któ¿ bowiem lepiej od niego móg³ znaæ prawdziwe, zarazem pokorne
i w³adcze, czêsto wrêcz przechodz¹ce do porz¹dku dziennego nad
przepisami koœcielnymi, oblicze Radegundy? Podczas gdy Wenancjusz
koncentruje siê na ascetycznych praktykach Radegundy i pe³nym wyrzeczeniu siê spraw ziemskich, Baudoniwia nie rezygnuj¹c z tej strony
¿ycia swej bohaterki, nie do niej zdaje siê przywi¹zywaæ nadmiern¹
wagê, a w ka¿dym razie dokonuje jej relatywizacji poprzez silne pod275
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kreœlanie ró¿nych przejawów dzia³añ i interwencji Radegundy w sprawy królestwa. Radegunda Wenancjusza Fortunata to mniszka o œciœle
ograniczonym horyzoncie ziemskim, Radegunda Baudoniwii to osobowoœæ o wymiarze ówczesnego œwiata. „Dla Fortunata jest to królowa, przekszta³caj¹ca siê w rygorystyczn¹ ascetkê, dla Baudonowii królowa staje siê wzorow¹ zakonnic¹” (F. Graus). Nie bardzo wiarygodnie i nie do pogodzenia z ca³oœciow¹ wymow¹ jej dzie³a jest uwaga
Baudoniwii (c. 8), jakoby zerwanie Radegundy z królewsk¹ pozycj¹
by³o tak radykalne, „¿e nie mog³a sobie nawet [póŸniej] przypomnieæ,
¿e mia³a niegdyœ krewnych i królewskiego mê¿a”. Królowa, nawet
gdyby tego pragnê³a, nie mo¿e przestaæ ni¹ byæ nawet w klasztorze,
a Radegunda nie by³a z tych, które by o tym zapomnia³y. Sytuacjê
w królestwie Radegunda obserwowa³a z uwag¹, zw³aszcza bola³a nad
konfliktami pomiêdzy braæmi — swoimi pasierbami, kierowa³a, gdy
zasz³a potrzeba, do nich listy z ostrze¿eniami i nawo³ywaniem do zgody, swoim mniszkom kaza³a siê modliæ za pomyœlnoœæ pañstwa, które
sta³o siê tak¿e jej pañstwem, czuwaæ na nocnych modlitwach i wype³niaæ w tej intencji pokutê. Mo¿na gorliwoœæ i rygoryzm moralny
i ascetyczny Radegundy traktowaæ jako przejaw „zmonastycyzowanej
postawy arystokratycznej”. Radegunda nie dostrzega³a ¿adnej sprzecznoœci w równoczesnym spe³nianiu roli pokornej zakonnicy i by³ej królowej. „Jakkolwiek wspania³e i zas³u¿one, a nawet w najlepszym sensie chrzeœcijañskie, to wszystko nie by³oby, zupe³nie nie przystawa³o
do roli zakonnicy. Niezbêdne by³oby co najmniej uprzednie uzgodnienie z miejscowym biskupem, lecz Radegunda (pamiêtajmy, ¿e
z czysto koœcielnego punktu widzenia by³a ona w Sainte Croix zwyk³¹
szeregow¹ mniszk¹!) zupe³nie nie troszczy³a siê o ustanowienia koœcielne, wola³a utrzymywaæ bezpoœrednie stosunki z dworami w³adców i nie myœla³a o tym, by religijn¹ pokorê, przecie¿ w wysokim stopniu jej w³aœciw¹, demonstrowaæ tak¿e w sprawach œwieckich, politycznych” (G. Scheibelreiter).
Taka postawa ³atwo mog³a doprowadziæ do konfliktu z biskupami.
Znamy imiona ówczesnych biskupów z Poitiers: o ile dwaj pierwsi,
Pientius i Pascentius, sk³onni byli uznaæ i nie kwestionowaæ samodzielnej postawy Radegundy, o tyle kolejny — Marowech (Marovaeus),
sprawuj¹cy godnoœæ biskupi¹ przed rokiem 573 do 591, odczuwa³ dotkliwie ten stan rzeczy i nie myœla³ go akceptowaæ. Odmówi³ uroczystego przyjêcia sprowadzonych przez Radegundê relikwii Krzy¿a
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Œwiêtego w Poitiers (musia³ tego dokonaæ, na polecenie króla Sigiberta I, biskup Eufroniusz z Tours, chocia¿ Poitiers nale¿a³o do metropolii Bordeaux, nie Tours). Mimo próœb Radegundy nie nada³ jej klasztorowi regu³y i nie wzi¹³ go w swoj¹ opiekê, w rezultacie przyjêto regu³ê z Arelatu (Arles) i opiekê królewsk¹. Wreszcie, pod pretekstem
podró¿y wizytacyjnej, odmówi³ Marowech nawet urz¹dzenia Radegundzie odpowiedniego pogrzebu, co przypad³o w udziale biskupowi
Grzegorzowi z Tours. Dopiero po œmierci Radegundy i Agnieszki, na
proœbê nowej ksieni Leubowery, zgodzi³ siê biskup przyj¹æ klasztor
pod swoj¹ opiekê.
O nieliczeniu siê przez Radegundê z pewnymi, zdawa³oby siê, niewzruszonymi zasadami ¿ycia klasztornego mog¹ œwiadczyæ jej i ksieni Agnieszki wcale, jak siê wydaje, nierzadkie spotkania z Wenancjuszem Fortunatem w samym klasztorze. Jestem daleki, by szukaæ w tym
jakichkolwiek niestosownych podtekstów, ale nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e podobna za¿y³oœæ z mê¿czyznami, nawet gdyby mia³o chodziæ o posiadaj¹cych œwiêcenia kap³añskie, by³a nie do pogodzenia z wszelkimi
regu³ami dla klasztorów ¿eñskich, tak¿e z obowi¹zuj¹c¹ w Poitiers regu³¹ Cezarego z Arles8. Choæ sama Radegunda prowadzi³a bardzo
ascetyczny tryb ¿ycia, goœci³a, wraz z Agnieszk¹, poetê serdecznie, dogadzaj¹c nawet wszelkim jego kulinarnym zachciankom, jak on sam
niejednokrotnie zaœwiadcza³ w swych utworach. Wygl¹da na to, ¿e
tak¿e pod mniszym habitem zachowa³a Radegunda coœ w rodzaju zami³owania do ¿ycia na mod³ê dworsk¹, w czym niektórzy uczeni nie
wahaj¹ siê nawet dostrzegaæ rysów dawnej, pogañskiej jeszcze, formy,
a skrajne praktyki religijne nie zniszczy³y w niej zainteresowania dla
literatury. Lege, ne cesses, „Czytaj, nie ustawaj!” — upomina³a Radegunda lektorkê, która, myœl¹c, ¿e s³uchaczka usnê³a, przerwa³a czytanie (Baud., c. 9). Mowa bez w¹tpienia o buduj¹cej literaturze religijnej, w jakim zakresie Radegundzie dane by³o poznaæ literaturê œwieck¹ — trudno stwierdziæ. Z ojczystej Turyngii mog³a co najwy¿ej zapamiêtaæ fragmenty germañskiej twórczoœci ustnej, np. poezji o bohaterach; o jej wykszta³ceniu w latach oczekiwañ na œlub z Chlotarem nie
mamy bli¿szych wiadomoœci; wydaje siê, ¿e najwiêcej jeszcze w tym zakresie mog³y jej daæ „sympozja” z Wenancjuszem Fortunatem.
8

Zob. Staro¿ytne regu³y zakonne (Pisma starochrzeœcijañskich pisarzy, 26), s. 121–138 (przek³.
M. Borkowska).
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Wœród licznych utworów Fortunata, wczeœnie uporz¹dkowanych w
9 ksi¹g, znajduje siê kilka zwi¹zanych bezpoœrednio z Radegund¹9;
w stosunku do niektórych istnieje prawdopodobieñstwo, je¿eli nie
wrêcz pewnoœæ, ¿e udzia³ Radegundy w ich powstawaniu musia³ byæ
tak znaczny, ¿e zdaniem niektórych uczonych mo¿na wrêcz mówiæ
o jej rzeczywistym autorstwie.
Dotyczy to przede wszystkim d³u¿szego (172 wersy, dystychem)
poematu elegijnego zatytu³owanego De excidio Thoringiae, „O znisz9

Zacytujemy, przynajmniej w przypisie, dwa dostêpne w przek³adzie ks. Janusza A. Ihnatowicza (Muza chrzeœcijañska, t. II, s. 153–154):
Do pani Radegundy (Carmina VIII, 5, Leo s. 193)
Rodu królewskiego i na œwiecie potê¿na,
Niebieskie królestwo zdobyæ zosta³o ci,
Œwiatem wzgardziwszy, zyska³aœ Chrystusa,
Ukryta w zamkniêciu widzisz wy¿ej gwiazd.
Ziemskiego królestwa pró¿ne zdepta³aœ uciechy,
By siê tob¹ radowa³ twój niebieski król.
Strom¹ œcie¿k¹ pod¹¿asz, co do nieba wiedzie,
Prawdziw¹ radoœæ zbierzesz, siej¹c ³zy.
Poskramiasz cia³o, dusze postem karmisz,
Mi³oœci¹ tylko ¿ywi ciê twój Pan
Do pani Radegundy o kwiatach na o³tarzu (Carmina VIII, 7, Leo s. 194)
W zimie mrozem skowana jest ziemia,
Z kwiatów odarta gaœnie œwiat³oœæ pól.
Na wiosnê, kiedy Pan piek³o zwyciê¿a,
Nagie ³odygi kryje liœcia w³os.
Mê¿owie kwiatem odrzwia ozdabiaj¹,
Kobiet ramiona pe³ne woni¹ ró¿.
Lecz wy wonnoœci Bogu przynosicie,
Œwi¹tynie zdobi¹c we wczesny kwiat.
Wieñce okry³y œwi¹teczne o³tarze,
Mai je kwiatów wielobarwna niæ.
Tu z³oci siê szafran, a tam fiolet p³ynie,
Tu szkar³at siê krasi, tam siê œnie¿y biel.
B³êkit powstaje przeciwko zieleni,
W domu pokoju tak wrze kwiatów bój.
Biel¹ ten cieszy, z³otem tamten b³yska,
S³odziej ten pachnie, cudniejszy jest ten.
Piêknoœci¹ walcz¹ ze sob¹ roœliny,
Tu kolor nad klejnot, nad kadzid³o tam woñ.
Gdy ziemskie uk³adacie, Radegundo z Agnieszk¹,
Wiecznych niech kwiatów od was p³ynie woñ.
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czeniu Turyngii”10, w którym rzeczywiœcie sama Radegunda wydaje
siê przemawiaæ, przywo³uj¹c w pe³en uczucia sposób swe dzieciêce i póŸniejsze wspomnienia i sentymenty, oraz znacznie krótszego (42 wersy)
poematu–listu do Artachisa11. Królewna turyngijska w niezmiernie
osobistym tonie, w bezbrze¿nym smutku, roztacza obraz zniszczonej
ojczyzny, porównuj¹c jej upadek z upadkiem Troi: „Ju¿ d³u¿ej nie bêdzie Troja jedynym miastem op³akuj¹cym swe ruiny, kraj Turyngii
doœwiadczy³ podobnego losu” (v. 19–20: non iam sola suas lamentet
Troia ruinas: | pertulit et caedes terra Thoringa pares). Plastycznie rysuje los jeñców, zw³aszcza kobiet i dzieci, uprowadzanych przez zdobywców. „Lecz ja, barbarzyñska niewiasta, nie jestem w stanie wyp³akaæ
siê do koñca, nawet gdybym w swoim nieszczêœciu musia³a p³yn¹æ w jeziorze ³ez. Ka¿dy ma swój w³asny ból” (v. 31–33: non aequare quaeo vel
barbara femina fletum | cunctaque guttarum maesta natare lacu. | quisque suos habuit fletus). Znaczn¹ czêœæ elegii zajmuj¹ wo³ania do kuzyna przebywaj¹cego na Wschodzie, od którego Radegunda nie mia³a
¿adnych wiadomoœci, zawsze Radegundzie bliskiego, a po œmierci brata
(o którego œmieræ królowa siê obwinia, jako ¿e sama nalega³a, by pozosta³ blisko niej, w Galii): „Szukam ciê wszêdzie. Czy wo³aj¹ ciê wojenne tr¹by Persji lub Bizancjum? Czy rz¹dzisz Aleksandri¹? Czy ¿yjesz w pobli¿u Jerozolimy, gdzie Chrystus narodzi³ siê z matki–dziewicy? (v. 96–100: bellica Persidis seu te Byzantion optat | ductor Alexandrae seu regis urbis opes? | an Hierosolymae resides vicinus ab arce, |
qua est genitus Christus virgine matre deus?). Jedynie œluby zakonne
i mury klasztoru wstrzymuj¹ j¹ przed wyruszeniem w œwiat w poszukiwaniu drogiego kuzyna (v. 105); przecie¿ nawet pan w poszukiwaniu
swego niewolnika nie waha siê przekraczaæ pokrytych lodem i œniegiem Alp (v. 85–86). Mimo wszystko nadawczyni listu czuje siê ju¿
zwi¹zana z sw¹ drug¹, choæ niedobrowoln¹, ojczyzn¹: „B³agam, wspomnij o mnie królom Franków, którzy obdarzaj¹ mnie uczuciem winnym matce” (v. 105–106: ut me commendes Francorum regibus oro, |
qui me materna sic pietate colunt). Nie zniechêcona, prosi Radegunda
kuzyna o znak ¿ycia. Tematyka i ton Listu do Artachisa s¹ podobne
(„Mój kraj ojczysty spustoszony ogniem, wynios³e domy mej rodziny
10

Ed. F. Leo, Monumenta Germaniae Historica (Auctores antiquissimi, IV, 1), s. 271–275.
Przek³. angielski w: M. Thiébaux, The writings, s. 95–100.
11
Tam¿e, odpowiednio: s. 278–279 (MGH), s. 100–101 (Thiébaux).
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pad³y ofiar¹ zniszczenia, jakiego dozna³a ziemia Turyngii przez nieprzyjacielski miecz”, v. 1–2: Post patriae cineres et culmina lapsa parentum, | quod hostili acie terra Thoringa tulit), Radegunda (wymienia
swoje imiê w v. 13) zawiadamia adresata (swego kuzyna) o œmierci brata, przypomina imiona ojców, swego i zamordowanego (v. 33), przede
wszystkim jednak daje wyraz swego bólu po stracie brata, zwracaj¹c
siê do zmar³ego w retorycznej, ale pe³nej autentycznego uczucia, tyradzie (v. 12 nn.).
„Oba poematy zawieraj¹ planctus — lament za zmar³ym. «Upadek
Turyngii» ³¹czy kilka gatunków literackich. Jest listem, w którym Radegunda kieruje do Amalafreda tê ponadczasow¹ listown¹ skargê:
«Dlaczego nie pisujesz czêsto?» Jest autobiografi¹, podobnie jak staroangielska elegia opiewaj¹ca samotnoœæ i wygnanie dostrzegalna we
wczesnej poezji germañskiej. Radegunda, jako barbarzyñska kobieta
(barbara) w poemacie, daj¹c wyraz swemu osamotnieniu, zwracaj¹c
siê po imieniu do nieobecnego mi³owanego mê¿czyzny i lej¹c ³zy z powodu cierpienia krewniaków, zarazem delikatnie gani¹c nieprzyjació³, stanowi odpowiednik barbarzyñskiej niewiasty [ze staroangielskich poematów The Wife’s Lament i Wulf and Eadwacer]12. Zagro¿enia i posêpnoœæ podró¿y zimowym morzem nale¿¹ do tradycji staroangielskich elegii takich jak Wanderer i Seafarer, podczas gdy upadek pa³acu i œmieræ towarzyszy przypomina staroangielski poemat The Ruin.
Tego rodzaju œpiewy mog³a Radegunda s³yszeæ w domu swego wuja
w Turyngii”. Z drugiej strony „utwór wykazuje wp³yw konwencji klasycznych. Upadek Turyngii to miniaturowy utwór epicki, porównuj¹cy
miasto barbarzyñców z Troj¹. Zapo¿ycza tak¿e osoby z Heroid Owidiusza — listów pogr¹¿onych w ¿a³obie córek bohaterów (np. Andromachy), które, zamiast opiewaæ wiktorie, daj¹ wyraz odwrotnej, serca
³ami¹cej, stronie doœwiadczenia wojennego — doœwiadczenia kobiety. Radegunda przejmuje bogactwo konwencji, przekszta³caj¹c jednak konwencjê w ¿ywe, dojmuj¹ce œwiadectwo Bogu poœwiêconej kobiety, oddzielonej od tego, co kocha³a w œwiecie poza klasztorem”13.
Przewa¿a w nauce pogl¹d, ¿e oba omówione utwory s¹ w rzeczywistoœci dzie³em Wenancjusza Fortunata. G³ówne argumenty przyta12
13

O tych staroangielskich poematach zob. uwagi pod koniec nastêpnego rozdzia³u.
M. Thiébaux, The writings, s. 94–95.
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czane na poparcie tej tezy to: tradycja rêkopiœmienna w³¹czaj¹ca je do
dorobku tego poety i stylistyczne podobieñstwa do innych, niew¹tpliwie jego pióra, utworów. Oba te argumenty nie mog¹ jednak przes¹dzaæ sprawy, co trafnie dostrzeg³ ostatnio tak¿e Franz Brunhölzl14,
gdy zwa¿ymy bliskoœæ i wzajemne powi¹zanie losów Fortunata i Radegundy. „Jedynie ta okolicznoœæ — kontynuuje Brunhölzl — ¿e ¿aden
utwór nie zosta³ wprost potwierdzony jako dzie³o Radegundy [...], pozwala na wniosek, ¿e i w tym wypadku mamy do czynienia z dzie³em
Italczyka”. Najgorêcej broni³ autorstwa Radegundy uczony francuski
Charles Nisard (1888), ale wywody jego, rzeczywiœcie niejednokrotnie ma³o przekonuj¹ce i w jakiejœ mierze wynikaj¹ce z nadmiaru ducha patriotycznego (tak¿e w póŸniejszych czasach w niektórych pracach uczonych francuskich pojawia³y siê próby wykazania autorstwa
Radegundy), zosta³y zakwestionowane, zw³aszcza przez Woldemara
Lipperta ju¿ w trzy lata póŸniej. Ten ostatni uczony, jako jedyny, o ile
siê nie mylê, podj¹³ na kilku stronicach próbê uzasadnienia autorstwa
Wenancjusza Fortunata w stosunku do De excidio Thoringiae na podstawie porównania jêzykowego z innymi poematami tego autora.
Szkoda, ¿e nie znalaz³ kontynuatorów.
Có¿ mo¿na s¹dziæ o tej sprawie? Jedno wydaje siê pewne: Wenancjusz Fortunat by³ z pewnoœci¹ poet¹ na tyle wybitnym i umiej¹cym
poruszaæ naj¿ywsze i zarazem najskrytsze struny uczuæ ludzkich15, ¿e
staæ by go zapewne by³o na wyra¿enie czyichœ uczuæ i têsknot w sposób
sugeruj¹cy, ¿e autorem jest ta w³aœnie osoba. Znaj¹c jednak bliskie
stosunki ³¹cz¹ce poetê z Radegund¹ i szczególnego rodzaju wiêŸ emocjonaln¹, jaka ich ³¹czy³a i jakiej nawet mury klasztorne nie by³y w stanie przeszkodziæ, wczytuj¹c siê nieco dok³adniej w wersety obu omówionych utworów elegijnych, nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e Ra14

F. Brunhölzl, Geschichte der latein. Literatur des Mittelalters, t. I, s. 122.
Zob. barwn¹ charakterystykê w: H. Waddell, Œredniowiecze wagantów, s. 73–74: „Czuje siê
on jednak najlepiej, uprawiaj¹c sztukê na miarê rzeŸby w pestce wiœni, pisz¹c liryki o r¹czce
kosza pe³nego kasztanów, przeznaczonego dla jego pani i ksieni, przetrz¹sa ogród w poszukiwaniu ró¿, lecz znajduje jedynie fio³ki: oby jego mi³oœæ je przeobrazi³a. Kocha wiejski pogodny nastrój i wiejskie sprawy [...]. W ponurym i dziwacznym œwiecie Grzegorza z Tours,
brutalnym i rozpustnym, odtwarzanie przez Fortunata rzeczy piêknych, jak zielona papuga
na makacie, fio³ki i pierwiosnki na wielkanocnym o³tarzu, poœwiata ksiê¿yca na koœcielnej
posadzce — to dowody przetrwania piêkna nawet w epoce, w której Chilperyk wystêpowa³
w postaci Apollina“.

15
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degunda, nawet je¿eli rzeczywiœcie Wenancjusz u¿yczy³ jej swego pióra (co zreszt¹ moim zdaniem, choæ prawdopodobne, bynajmniej nie
jest przes¹dzone), mia³a w ich powstaniu znaczny udzia³. Udzia³, nieograniczaj¹cy siê do zamówienia i poddania tematu poecie, coœ wiêcej
ni¿ ogólna inspiracja twórcza i podanie poecie informacji rzeczowych,
wokó³ których mia³by on osnuæ zamawiane utwory; myœlê, ¿e najbardziej uzasadnionym by³oby mówiæ co najmniej o wspó³autorstwie Radegundy i Wenancjusza Fortunata. Nie wyklucza³bym i takiej ewentualnoœci, ¿e ten ostatni nada³ tekstowi sporz¹dzonemu przez Radegundê „ostatni szlif”, ale sama treœæ, zasadnicza forma i ideowe przes³anie
by³y jednak, jak s¹dzê, jej artystycznym osi¹gniêciem.
Sam Fortunat w zupe³nie innym miejscu stwierdza, ¿e Radegunda
nie stroni³a zupe³nie od uprawiania poezji, nawet je¿eli poeta dopuœci³ siê retorycznej przesady i pod tym stwierdzeniem nie kry³oby siê
nic wiêcej, jak tylko drobne, przygodne, okolicznoœciowe epigramaty
(w których on sam tak celowa³!): In brevibus tabulis mihi carmina magna dedisti16 („Ofiarowa³aœ mi wielkie pieœni na niewielkich tabliczkach”). Nie znamy ich zupe³nie, mo¿liwe, ¿e nie zosta³y dot¹d odkryte
czy rozpoznane, ale nie s¹dzê, by to jasne œwiadectwo mo¿na by³o po
prostu zignorowaæ.
Szablonowe i bezrefleksyjne odmawianie Radegundzie autorstwa
De excidio Thoringiae i Listu do Artachisa jest przejawem szerszego
zjawiska, z którym ju¿ zetknêliœmy siê i jeszcze nieraz bêdziemy siê
spotykaæ w niniejszej ksi¹¿ce. Tym zjawiskiem jest bardziej lub mniej
œwiadome przekonanie o znikomych zdolnoœciach czy mo¿liwoœciach
twórczych kobiet w dawnych wiekach.
Nie mo¿e byæ argumentem przeciwko autorstwu Radegundy i to,
¿e milcz¹ o tym, przecie¿ nic nieznacz¹cym epizodzie z punktu widzenia hagiografa, w swych ¯ywotach Wenancjusz Fortunatus i Baudoniwia. Na zakoñczenie zaœ rozdzia³u o Radegundzie i Baudoniwii niech
nam bêdzie wolno podzieliæ siê kilkoma refleksjami o charakterze
ogólniejszym. Radegunda jest znakomitym potwierdzeniem opinii
o stosunkowo znacznej roli kobiet, przede wszystkim z rodu królewskiego oraz wydawanych za m¹¿ za królów merowiñskich. Rola ta
w szczegó³ach bywa³a ró¿na, bardzo ró¿nie bywa³a te¿ oceniana za16

Ed. F. Leo (MGH AA IV, 1), s. 290.
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równo przez wspó³czesnych, jak i potomnych. Z koniecznoœci spogl¹damy na te panie przez pryzmat opinii duchowieñstwa katolickiego, któremu zawdziêczamy wszelkie o nich informacje w Ÿród³ach.
Niektóre, wœród nich Radegunda, ale tak¿e np. Chrodechilda (¿ona
Chlodwiga I) czy Baltylda w II po³owie VII w., pozostawi³y po sobie
dobr¹ pamiêæ; inne, jak np. Fredegunda (¿ona Chilperyka I), a zw³aszcza Brunichilda (¿ona Sigiberta I) — obie z II po³owy VI w. i pocz¹tku
VII w. — jak najgorsz¹, choæ zró¿nicowan¹ u ró¿nych autorów17. Najpewniejszym sposobem zapewnienia sobie ³aski w oczach pisarzy i potomnych by³o popieranie klasztorów. Ró¿ne by³y ich losy, niekiedy
smutne, a nawet okrutne. Radegunda wœród nich wyró¿nia³a siê obcym (w dodatku jenieckim) pochodzeniem, oraz tym, ¿e rozstanie siê
z mê¿em nie by³o spowodowane (o ile wiadomo) jednostronn¹ jego
decyzj¹ (np. w wyniku braku potomstwa lub zdrady ma³¿eñskiej), lecz
nast¹pi³o z jej inicjatywy. Ona w VI, a Baltylda (tak¿e przyby³a do
Franków jako niewolnica anglosaska) w VII w., zosta³y uznane za
œwiête Koœcio³a.
Przejawem eksponowanej roli merowiñskich kobiet by³ licz¹cy siê
udzia³ ¿ywotów œwiêtych pañ w hagiografii merowiñskiej. Trzeba najpierw stwierdziæ, ¿e w³aœnie w pañstwie Franków za panowania pierwszej ich dynastii hagiografia (czyli ¿ywotopisarstwo œwiêtych) osi¹gnê³a wysoki poziom tak w sensie iloœciowym, jak równie¿ jakoœciowym18. Dla historyka hagiografia merowiñska, mimo nie zawsze korzystnych z jego punktu widzenia cech (jak np. szablonowoœæ i tendencja apologetyczna) jest niewyczerpalnym Ÿród³em wiedzy o tych czasach, tak¿e dziedzinach, o których g³ucho w innych gatunkach historiograficznych (takich jak kroniki). Na czele ¿ywotów œwi¹tobliwych
pañ doby merowiñskiej chronologicznie wysuwa siê ¯ywot œw. Genowefy paryskiej (lata ¿ycia: ok. 420 – ok. 502), powsta³y oko³o 520 r. Jest
on anonimowy, podobnie jak wiêkszoœæ utworów hagiograficznych,
nie tylko doby merowiñskiej. Na tym tle omówione w niniejszym roz17

Zob. interesuj¹ce porównanie: Janet L. Nelson, Queens as Jezebels. The careers of Brunhild and Balthild in Merovingian history, w: Medieval Women, red. D. Baker, Oxford 1978,
s. 31–77.
18
Wystarczy nadmieniæ, ¿e ¿ywoty œwiêtych (i innego typu zabytki hagiograficzne, zw³aszcza tzw. pasje) stanowi¹ g³ówn¹ czêœæ siedmiu opas³ych tomów serii Scriptores rerum Merovingicarum wydawnictwa Monumenta Germaniae Historica.
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dziale oba ¿ywoty œw. Radegundy, które chronologicznie nastêpuj¹ po
¯ywocie œw. Genowefy, stanowi¹ wyj¹tek. Nastêpnym z kolei zabytkiem, tym razem niepoœwiêconym wprost niewieœcie, ale udzielaj¹cym
niewiastom wiele miejsca, jest ¯ywot œw. Kolumbana pióra Jonasza
z Bobbio, powsta³y oko³o po³owy VII w., którego autor w II ksiêdze
(c. 11–22) opisa³ ¿ycie szeregu zakonnic z klasztoru Burgundofary
w Faremoutiers (ko³o Meaux). Oko³o 670 r. powsta³ ¯ywot œw. Gertrudy, córki majordoma Pepina, protoplasty rodu Karolingów; nieco
póŸniej (oko³o 680 r.), wkrótce po œmierci królowej, powsta³ ¯ywot
Baltyldy, ju¿ choæby ze wzglêdu na podobieñstwo pewnych sytuacji
biograficznych w niejednym podobny do ¯ywotów Radegundy. Listê
wybitnych ¿ywotów pañ doby merowiñskiej zamyka powsta³y tak¿e
oko³o 680 r. ¯ywot œw. Sadalbergi19. W nastêpnym okresie, karoliñskim (od VIII w.), kobiety najwyraŸniej odst¹pi³y od pe³nienia istotniejszej roli politycznej i przesta³y byæ licz¹cym siê obiektem historiografii i hagiografii. Ponownie dobitniej zamanifestuj¹ sw¹ obecnoœæ
we wschodniej czêœci imperium pokaroliñskiego, czyli w Królestwie
Niemieckim, w czasach panowania dynastii saskiej (ottoñskiej). Bêdzie o tym mowa w odpowiednim rozdziale.
*
Mamy jeszcze jeden, co prawda doœæ skromny, argument za aktywnoœci¹ intelektualn¹ i literack¹ pañ okresu panowania Merowingów,
a zarazem za ró¿norodnoœci¹ gustów i konwencji literackich. W jednym z rêkopisów paryskich (nr 8071), z IX w., znajduje siê poemat
sk³adaj¹cy siê z 16 dystychów, zaopatrzony tytu³em: Versus Eucheriae
poetrix, tzn. „wiersz poetki Eucherii”. Tematyka wiersza jest ¿artobliwa, a pomys³ niecodzienny: autorka mianowicie, aby wyszydziæ
i sprowadziæ do absurdu myœl, ¿e jakiœ niskiego stanu (rusticus et servus, „w³oœcianin i niewolnik”) móg³by odwa¿yæ siê do starañ o jej (Eucherii) rêkê, czy mo¿e po prostu jej po¿¹daæ, zestawia ca³y szereg nieprzezwyciê¿alnych przeciwieñstw zaczerpniêtych ze œwiata minera³ów, roœlin i zwierz¹t.
19

O tych wszystkich zabytkach zob. W. Berschin, Biographie und Epochenstil, t. II, s. 8–25.
Najpe³niejsze wykorzystanie hagiografii merowiñskiej dla potrzeb historyka: F. Graus,
Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger. O roli kobiet w chrystianizacji ludów
pogañskich w pierwszej fazie œredniowiecza: C. Nolte, Conversio und Christianitas.
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Pragnê spleœæ z³ote nitki, b³yszcz¹ce blaskiem kruszcu, z sierœci¹ skóry.
Og³aszam, ¿e czas zestawiæ jedwabne szaty, drogocenne tkaniny lakoñskie,
ze skórami koz³ów.
Niech szlachetna purpura po³¹czona zostanie z szorstkim, zgrzebnym
p³ótnem,
a olœniewaj¹cy blaskiem drogocenny kamieñ znajdzie oprawê z ciê¿kiego o³owiu.
Niech per³a, pozbawiona swego œwiat³a, b³yska zakuta w ciemne ¿elazo,
zaœ spi¿ otoczy szmaragd, a hiacynt stanie siê równy krzemieniom;
Niech delikatny jaspis zyska twardoœæ ska³, a ksiê¿yc wybierze podziemny chaos.
Naka¿my powi¹zaæ lilie z pokrzyw¹ i purpurow¹ ró¿ê niech oplata szalej.
Pragnijmy te¿, by pozbawione ryb morza utraci³y swój powab.
Niech b³otnisty leszcz mi³uje wê¿a o z³otej ³usce,
a srebrzysty pstr¹g po¿¹da ukrytego w skorupie œlimaka.
Niech dumna lwica ³¹czy siê z nêdznym lisem,
a ma³pa wi¹¿e w parê ze wspania³ym rysiem.
Niech ³ania wspó³¿yje z os³em, a tygrys z dzikim os³em,
zaœ chy¿a gazela z utrudzonym pod jarzmem wo³em.
Niech s³odki nektar ró¿any psuj¹ cuchn¹ce soki,
a miody zmieszane zostan¹ z gorycz¹ zgni³ych jab³ek.
Po³¹czmy przejrzyst¹ wodê z b³otnistym bajorem,
i niech p³ynie czysta struga zm¹cona przez mu³.
Niech uskrzydlona jaskó³ka igra z cmentarnym sêpem,
zaœ s³owik œpiewa wespó³ z ponurym puszczykiem.
Smutna sowa niech ¿yje z weso³¹ przepiórk¹,
a piêkna go³êbica le¿y w gnieŸdzie w parze z krukiem.
Niech raczej te strach budz¹ce dziwy zmieniaj¹ porz¹dek czasów,
ni¿by wiejski niewolnik po¿¹da³ Eucherii!
[Majoranie, niech nie umkn¹ twoim strza³om, ratuj¹cy siê ucieczk¹
jeleñ, dzik i w¹¿ o jadowitym zêbie].
(przek³. Anna Strzelecka)

Nie wiadomo, czy poemat stanowi poetyck¹ wypowiedŸ osnut¹ na
kanwie jakichœ realnych osobistych doœwiadczeñ poetki, czy raczej
igraszkê poetyck¹, próbê b³yœniêcia w³asn¹ inwencj¹ twórcz¹. Postaæ
Eucherii jest trudna do uchwycenia. Forma poetycka („czêœciowo wyszukana, czêœciowo niezgrabna [...], wszak¿e przed powa¿niejszymi
b³êdami zarówno jêzyk, jak równie¿ prozodia i metrum, potrafi³y siê,
ogólnie rzecz bior¹c, uchroniæ” [Skutsch]), oraz niektóre cechy nazewnictwa i realiów, zdaj¹ siê wskazywaæ na Galiê, a jako czas powsta285
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nia utworu podaje siê najczêœciej wiek VI. Eucheria mia³a byæ ¿on¹
arystokraty Dynamiusa z Marsylii i wraz z nim nale¿eæ do krêgu towarzysko–literackiego skupionego wokó³ Wenancjusza Fortunata. Postaæ Dynamiusa tak¿e nie rysuje siê zupe³nie jasno; nie wykluczone, ¿e
chodzi o tego samego imienia gubernatora Prowansji, zbieraj¹cego
czynsz dla papie¿a Grzegorza Wielkiego (590–604), a póŸniej pozbawionego stanowiska w rezultacie spisku przeciwko biskupowi (pisze
o tym Grzegorz z Tours). Marsylia nale¿a³a do tych oœrodków miejskich, które stosunkowo d³ugo zachowa³y tradycje szkó³ antycznych
i przywi¹zanie do literatury greckiej i rzymskiej. Je¿eli przypuszczenia
co do osoby Eucherii by³yby uzasadnione, musielibyœmy stwierdziæ, ¿e
jej poemat stanowi jedyn¹, nie licz¹c twórczoœci Wenancjusza Fortunata, która ma, oczywiœcie, zupe³nie inny wymiar, literack¹ pozosta³oœæ po tym wyrafinowanym, zapewne ju¿ w¹skim, ¿yj¹cym tradycj¹
antyczn¹, na pozór pozostaj¹cym poza obrêbem myœli chrzeœcijañskiej, nurcie intelektualnym. £abêdzi to œpiew literatury antycznej,
czy¿by (tak¹ myœl dopuszcza Peter Dronke) swego rodzaju wytworna
forma duchowego schronienia przed surowymi i ponurymi realiami
merowiñskiej Galii?20 Radegunda znalaz³a, jak wiemy, inne refugium
— w za³o¿onym przez siebie klasztorze.
*
Piotr Skarga, wielki polski i jezuicki pisarz i hagiograf, zamieszczaj¹c w swoim wielkim zbiorze pod dat¹ 13 sierpnia ¯ywot Œ. Radegundy
królowéj francuzkiéj, pisany od Fortunata biskupa i Baudominii xieni za
jéj czasów ¿yj¹céj, i od Œ. Grzegorza Turoñskiego. ¯y³a oko³o R. P. 58021,
trzeba przyznaæ — solidnie wykorzystuj¹c wymienione przez siebie lojalnie Ÿród³a, w nastêpuj¹cym po w³aœciwym ¿ywocie „obroku duchownym”, czyli nauce moralnej wyp³ywaj¹cej z ¿ywota, odniós³ siê je20

Tekst poematu Eucherii wraz z niemieckim t³umaczeniem w: H. Homeyer, Dichterinnen
des Altertums und des frühen Mittelalters, Paderborn etc. 1979, s. 185–187; Przek³. angielski
w: M. Thiébaux, wyd. cyt., s. 130–131. Ze sk¹pego piœmiennictwa naukowego zob.: Skutsch,
w: RE 11. Hb., 1907, kol. 881–882; P. Dronke, Women writers of the middle ages, 1984,
s. 28–29, 289.
21
P. Skarga, ¯ywoty œwiêtych Starego i Nowego Zakonu na ka¿dy dzieñ przez ca³y rok [...],
t. II, Petersburg 1862 (reprint Warszawa 1997), s. 142–145. Pierwsze wydanie (uzupe³niane
w póŸniejszych): Wilno 1579.
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dynie do trapi¹cego niejednego katolickiego czytelnika ¯ywotów Radegundy problemu samowolnego odejœcia od mê¿a i po rozwa¿eniu
racji doszed³ do nastêpuj¹cej konkluzji: „Gdy tedy ta Œw. Radegunda
o to siê stara³a i to radzi³a, i o to prosi³a mê¿a, aby ¿y³ w czystoœci, a onê
mia³ za siostrê i do klasztoru j¹ pos³a³, nic nie grzeszy, ale owszem radê
doskona³oœci od Chrystusa i Aposto³ów podan¹ pe³ni. A i¿ do tego widz¹c trudnego mê¿¹ takiéj pomocy u¿y³a, chc¹c na nim przyzwolenie
wymódz; natchnienie by³o Boskie i wielki rozum jéj duchowny, w którym jako jedna z m¹drych panienek umia³a takim obyczajem, gdy innym nie mog³a, serce mê¿a swego zmiêkczyæ. A i¿ j¹ biskup, mê¿a siê
nie pytaj¹c, s³owy jéj zastraszony, na mniszkê poœwiêci³, sprawa by³a
Boska, i¿ m¹¿ jéj na to przyzwoliæ potém mia³. Prawda, i¿ krom przyzwolenia mê¿a onaby w klasztorze zostaæ nie mog³a, ale i¿ tym sposobem przyzwolenie sobie zjedna³a i jego té¿ do chowania czystoœci
przywiod³a, wielkiéj chwa³y jest godna, i¿ sama siebie i mê¿a swego do
rady Chrystusowéj pozyska³a”.
LITERATURA

Dzie³o Grzegorza z Tours Historia Franków by³o wielokrotnie wydawane
drukiem i t³umaczone na ró¿ne jêzyki nowo¿ytne. Istnieje polskie wydanie:
Grzegorz z Tours, Historie (Historia Franków), przek³. K. Liman, T. Richter,
[obszerny] wstêp i oprac. D. A. Sikorski, Tyniec–Kraków 2002.
¯ywoty Radegundy pióra Wenancjusza Fortunata i Baudoniwii wyda³
Bruno Krusch w Monumenta Germaniae Historica [seria] Scriptores rerum
Merovingicarum, t. II, Hanower 1888, s. 364–377 (Wen. Fort.) i 377–395
(Baud.), por. [³aciñskojêzyczny] wstêp do edycji s. 358–364). Dzie³a poetyckie i prozaiczne Wenancjusza Fortunata wydali w Mon. Germ. Hist. [seria]
Auctores antiquissimi, t. IV, cz. 1–2 (Hanower 1881–1885) Fryderyk Leo (poezje, cz. 1) i B. Krusch (utwory prozaiczne, cz. 2, w tym tak¿e ¯ywot Radegundy, s. 38–49). Innych wydañ, jako trudniej dostêpnych, nie wymieniam.
W jêzyku polskim mamy tylko przek³ady kilku religijnych poematów Wenancjusza Fortunata; ³atwiej dostêpne w: A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 580–588 i Muza chrzeœcijañska, tom II: Poezja ³aciñska staro¿ytna
i œredniowieczna (Ojcowie ¿ywi,10), s. 147–154 (w tym dwa zacytowane w tekœcie wiersze do Radegundy).
Ogólniej (w jêzyku polskim) o pañstwie Franków w czasach Radegundy:
Stanis³awa Micha³owiczowa, Program spo³eczno–polityczny Koœcio³a frankoñskiego w wieku VI, Warszawa 1927; Wanda Moszczeñska, Arystokracja
w pañstwie Franków za dynastii Merowingów, Warszawa 1932; Ch. Lelong,
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¯ycie codzienne w Galii Merowingów, przek³. E. B¹kowska, Warszawa 1967;
E. Potkowski, Koœcio³y terytorialne i pañstwowe we wczesnym œredniowieczu,
w: Katolicyzm wczesnoœredniowieczny, red. J. Keller, Warszawa 1973, s. 9–112;
G. Faber, Merowingowie i Karolingowie, przek³. Z. Jaworski, Warszawa 1994
(oryg. niem. 1980); R. Micha³owski, Galia merowiñska, w: Narodziny œredniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999, s. 151–181 i bibliografia na s. 345–349.
Najwa¿niejsze monografie o charakterze ogólniejszym (tak¿e w jêzykach
obcych): F. Prinz, Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der monastischen
Entwicklung (4. bis 8. Jahrhundert), München–Wien 1965, wyd. II — Darmstadt 1988; F. Graus, Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger.
Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit, Prag 1965; E. Zöllner, Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts, München 1970
(na podstawie dzie³a L. Schmidta i przy wspó³pracy J. Wernera); F. Brunhölzl, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, t. I, München
1975; Margarete Weidemann, Kulturgeschichte der Merowingerzeit nach den
Werken Gregors von Tours, cz. I–II, Mainz 1982; B. Zientara, Œwit narodów
europejskich. Powstanie œwiadomoœci narodowej na obszarze Europy pokaroliñskiej, Warszawa 1985; B. Lapis, Rex utilis. Kryteria oceny w³adców germañskich we wczesnym œredniowieczu, Poznañ 1986; P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI–VIII w.), przek³. M. Rado¿ycka–Paoletti, Warszawa 1995 (oryg. franc. 1973); Cordula Nolte, Conversio et Christianitas.
Frauen in der Christianisierung vom 5. bis 8. Jahrhundert, Stuttgart 1995. Du¿o ciekawego materia³u dostarczaj¹ dwa bogato ilustrowane i przynosz¹ce
tak¿e szereg rozpraw katalogi wystaw: Gallien in der Spätantike. Von Kaiser
Constantin zu Frankenkönig Childerich, Mainz 1980 i Die Franken–Wegbereiter Europas. Vor 1500 Jahren: König Chlodwig und seine Erben, t. I–II, Mainz
1996 (ponad 1100 stron!). O Turyngach — piêknie ilustrowany tom:
G. Behm–Blancke, Gesellschaft und Kunst der Germanen. Die Thüringer
und ihre Welt, Dresden 1973.
[H.] W. Lippert, Beiträge zur ältesten Geschichte der Thüringer, „Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde”, NF 3 [11],
1883, s. 238–316; 4 [12], 1885, s. 75–105; 7 [15], 1891, s. 1–38; E. Lorenz, Die
Thüringische Katastrophe vom Jahre 531, tam¿e 7 [15], 1891, s. 335–405;
Ch. Nisard, Des poésies de sainte Radegonde attribuées jusqu’ici à Fortunat,
„Revue Historique” 37, 1888, nr 73, s. 49 nn.; R. Aigran, Sainte Radegonde,
wyd. II, Poitiers 1952; E. Delaruelle, Sainte Radegonde, son type de sainteté et
la chrétienté de son temps, w: Etudes Mérovingiennes. Actes des Journées de Poitiers, 1er–3e Mai 1952, Paris 1953, s. 65–74; Helen Waddell, Œredniowiecze wagantów, przek³. Z. Wrzeszcz, Warszawa 1960, s. 68–74; W. Bulst, Radegundis
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an Amalafred, w: Bibliotheca docet. Festschrift für Carl Wehmer, Amsterdam
1963, s. 369–380; Maria Cytowska, Ostatni poeta staro¿ytnoœci — Wenancjusz
Fortunatus, „Meander” 28, 1973, s. 307–320; tej¿e, Twórczoœæ epicka Wenancjusza Fortunata, tam¿e 30, 1975, s. 272–278; G. Scheibelreiter, Königstöchter
im Kloster. Radegund († 587) und der Nonnenaufstand von Poitiers (589),
„Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung” 87,
1979, 1–2, s. 1–37; J. Fontaine, Naissance de la poésie dans l’Occident chrétien.
Esquisse d’une histoire de la poésie latine chrétienne du IIIe au VIe s., Paris
1981; Suzanne Fonay Wemple, Women in Frankish society. Marriage and the
cloister 500 to 900, Philadelphia 1981; C. Leonardi, Fortunato e Baudonivia,
w: Aus Kirche und Reich. Festschrift für Friedrich Kempf, Sigmaringen 1983,
s. 23–32; P. Dronke, Women writers of the middle ages. A critical study of texts
from Perpetua († 203) to Marguerite Porete († 1310), Cambridge 1984; La riche
personalité de Sainte Radegonde. Conférences et homélies prononcées à Poitiers
à l’occasion du XIVe centenaire de sa mort (587–1987), Poitiers 1987; W. Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, t. I, Stuttgart
1986, s. 277–287; t. II, Stuttgart 1988, s. 14–19; Brigitte Merta, Helenae conparanda regina — secunda Isebel. Darstellung von Frauen des merowingischen
Hauses in frühmittelalterlichen Quellen, „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung” 96, 1988, 1–2, s. 1–32; Sabine Gäbe, Radegundis: sancta, regina, ancilla. Zum Heiligkeitsideal der Radegundisviten von
Fortunat und Baudonivia, „Francia” 16, 1989, 1, s. 1–30; C. Leonardi, Baudonivia, die Biographin, w: Heloise und ihre Schwestern. Acht Frauenporträts
aus dem Mittelalter, red. F. Bertini, München 1991 (oryg. w³oski 1989),
s. 63–74; Jane Tibetts Schulenburg, Saints’ Lives as a source for the history of
women, 500–1100, w: Medieval women and the sources of medieval history,
red. J. T. Rosenthal, Athens Ga 1990, s.285-320; E. Gordon Whatley, An early literary quotation from the „Inventio S. Crucis”: a note on Baudonivia’s „Vita
S. Radegundis” (BHL 7049), „Analecta Bollandiana” 111, 1993, s. 81–91;
Isabel Moreira, Provisatrix Optima: St. Radegund of Poitiers’ relic petitions
to the east, „Journal of Medieval History” 19, 1993, s. 285–305; Marcelle
Thiébaux, The writings of medieval women. An anthology, (I wyd. 1987), wyd.
II, New York–London 1994, s. 85–124 (z ang. przek³adem Pieœni o upadku
Turyngii, listu Radegundy do Artachisa, listu Cezarii do Radegundy i Richildy oraz czêœciowym przek³adem ¯ywota Radegundy pióra Baudonowii);
John Kitchen, Saints’ lives and the rhetoric of gender. Male and female in Merovingian hagiography, New York–Oxford 1998, zw³aszcza rozdz. 5: Baudonivia’s „Life of Saint Radegund” (s. 134–153); Lisa Weston, Elegiac desire and female community in Baudonivia’s „Life of Saint Radegund”, w: Same sex love
and desire among women in the middle ages, red. F. C. Sautman, P. Sheingorn,
New York 2001, s. 85–99.
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VIII. ŒW. WINFRYD–BONIFACY
I JEGO ANGLO–SASKIE DAMY

W czasach, gdy kobiety by³y praktycznie wy³¹czone z aktywnej
twórczoœci pisarskiej i tylko nieliczne zdo³a³y (z wiêkszym lub mniejszym powodzeniem) prze³amaæ narzucon¹ im barierê milczenia, pewn¹ namiastk¹ tej twórczoœci mog³a byæ epistolografia. Sztuka pisania
listów, zamieraj¹ca na naszych oczach, by³a w przesz³oœci umiejêtnoœci¹ po¿¹dan¹, a pisanie, wysy³anie, otrzymywanie i czytywanie listów,
bêd¹cych niejednokrotnie prawdziwym dzie³em sztuki i mog¹cych
przybieraæ znaczn¹ objêtoœæ, by³o w epoce ograniczonych mo¿liwoœci
kontaktów miêdzyludzkich, obok przekazu ustnego, naj³atwiej dostêpn¹ form¹ spo³ecznej komunikacji. Listy mog³y mieæ ró¿ny charakter. Niekiedy pod ich postaci¹ autorzy przemycali ca³e obszerne traktaty filozoficzne czy teologiczne. Wymieniali korespondencjê, ju¿
w czasach staro¿ytnego Wschodu, w³adcy, poœwiadczaj¹c lub dyskutuj¹c na przyk³ad warunki negocjowanego traktatu. Niedoœcignionymi
wzorami tak¿e dla póŸniejszych stuleci sta³y siê listy Cycerona, Pliniusza M³odszego i Seneki. Dla chrzeœcijan listy Nowego Testamentu,
zw³aszcza œw. Paw³a Aposto³a, by³y jednym z g³ównych œwiadectw ich
wiary. Czêsto autorzy listów, œwiadomi wysokiej rangi swego pisarstwa lub wagi poruszanych w listach spraw, kierowali je mniej czy bardziej otwarcie nie do samego tylko odbiorcy; niekiedy listy, choæ formalnie maj¹ce konkretnego adresata, w rzeczywistoœci mia³y charakter „listów otwartych”, przeznaczonych w istocie rzeczy dla wielu odbiorców. Co bardziej zapobiegliwi, nie chc¹c liczyæ na to, ¿e zadbaj¹
o to odbiorcy, sporz¹dzali sobie kopie wysy³anych listów i ³¹czyli je
w zbiory (kolekcje) epistolarne.
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Najrzadziej, mo¿na powiedzieæ wrêcz — wyj¹tkowo, znajdujemy
w zachowanym materiale Ÿród³owym listy „prywatne”, autorstwa zwyk³ych ludzi i dla zwyk³ych ludzi przeznaczone. Tylko zaœ one, niekiedy
zupe³nie niepozorne tak pod wzglêdem treœci jak i formy, umo¿liwiaj¹
poznanie nie tylko dzia³añ, lecz tak¿e myœli, d¹¿eñ i pragnieñ korespondentów. Nie maj¹ tej cechy, ale s¹ dla historyka wa¿ne z innego punktu
widzenia, listy o charakterze „pragmatycznym”, np. gospodarczym, pisywane w celach handlowych, póŸniej tak¿e finansowych. Umo¿liwiaj¹ bowiem œledzenie mechanizmów funkcjonowania spo³eczeñstwa na
takich poziomach, o jakich g³ucho w innych kategoriach Ÿróde³.
Problem polega na tym, ¿e trzeba specjalnych okolicznoœci, a najczêœciej po prostu szczêœliwego trafu, by listy „prywatne” i „gospodarcze” mia³y szansê dotrwaæ do naszych czasów. One w³aœnie przecie¿
by³y pisywane dla konkretnego odbiorcy, ich treœæ najczêœciej nie mia³a trafiæ do osób postronnych (na pewno dotyczy to wszelkiego rodzaju listów mi³osnych), najczêœciej mia³y tylko œciœle okreœlone w czasie,
przemijaj¹ce, znaczenie, szybko siê dezaktualizowa³y i nikomu ju¿ nie
by³y potrzebne. Pomijaj¹c wiêc skarby egipskich i syryjskich papirusów, babiloñskich tabliczek glinianych, cudem niekiedy zachowane
teksty zapisane na tabliczkach woskowych, ³upkach skalnych itp.1, listy prywatne ze staro¿ytnoœci i œredniowiecza mog³y przetrwaæ do naszych czasów najczêœciej w nastêpuj¹cych okolicznoœciach: 1° jako
pergaminowa makulatura, u¿ywana przez oszczêdnych introligatorów œredniowiecznych do wzmacniania b¹dŸ podklejania ok³adek lub
uszkodzonych kart, 2° jako model, wzorzec dla innych, 3° jako czêœæ
sk³adowa jakiejœ wiêkszej kolekcji epistolarnej, zw³aszcza takiej, która
wi¹za³a siê z jak¹œ wybitn¹ i szanowan¹ osobistoœci¹.
Punkty 2 i 3 wymagaj¹ choæby krótkiego wyjaœnienia. Podobnie jak
w czasach nowych (jeszcze w XX w.) tworzono specjalne ksi¹¿ki zawieraj¹ce wzoru listów na ró¿ne okazje i do ró¿nych kategorii osób,
podobne ksiêgi wzorów epistolograficznych (zwane formularzami, libri formularum) powstawa³y w œredniowieczu, gdy ich potrzeba w niezbyt jeszcze „rozpisanym” spo³eczeñstwie by³a tym bardziej pal¹ca.

1

W bardzo ograniczonym zakresie bêdzie o tego typu zabytkach mowa w ostatnim (XIII)
rozdziale niniejszej ksi¹¿ki.
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Znaczna liczba listów œredniowiecznych2 znana jest tylko z formularzy, co stanowi okolicznoœæ w ka¿dym razie zmuszaj¹c¹ do wzmo¿onej
ostro¿noœci, jako ¿e czêsto nie jesteœmy w stanie stwierdziæ, czy w danym przypadku twórca formularza przej¹³ tekst jakiegoœ autentycznego listu (niekiedy pozbawiaj¹c go w dodatku cech indywidualnych
np. imion nadawcy i adresata, wstawiaj¹c w ich miejsce tylko litery X
lub N) i w ten sposób zachowa³ go przed unicestwieniem, czy te¿ mo¿e
go po prostu sfingowa³, wymyœli³ od pocz¹tku do koñca.
W rozdziale (III) o œw. Hieronimie mieliœmy do czynienia nie tylko
z przypadkiem szczególnie rozwiniêtej i donios³ej twórczoœci epistolarnej bohatera, ale tak¿e z celowym (i to zapewne czêœciowo ju¿ przez
samego œwiêtego) tworzeniem kolekcji epistolarnej, do której, obok
listów pisywanych przez samego Hieronima, wesz³o sporo listów do
niego kierowanych, a nawet pewna liczba listów innych nadawców
i adresatów, które z takich czy innych wzglêdów uznano na w³aœciwe
umieœciæ w zbiorze. Intelektualna i religijna ranga tej korespondencji (wiele listów z kolekcji Hieronimiañskiej to prawdziwe i obszerne
traktaty naukowe), nie mniej zaœ renoma samego œw. Hieronima, zapewni³y jej wielki autorytet, a dla historyka jest ona niewyczerpalnym Ÿród³em informacji o epoce i skomplikowanej osobowoœci tego
Ojca Koœcio³a.
PóŸna staro¿ytnoœæ i sam pocz¹tek œredniowiecza, gdy œwiat³a kultury antycznej wprawdzie siê dopala³y, ale zwolna i nie wszêdzie
w równym tempie, sprzyja³y pisywaniu listów, zarówno wœród pogan,
jak równie¿ chrzeœcijan. Wyliczono (podajê za G. Constable), ¿e
z wieku III zachowa³o siê 177 listów pióra 11 autorów, z wieku IV —
385 pióra 21 autorów, z wieku V — 933 pióra 41 autorów, i podobna
liczba jeszcze z I po³owy VI w., po czym jednak liczba zachowanych
(a zapewne i pisywanych) listów raptownie maleje. Wœród najbardziej
znanych autorów póŸnoantycznych listów obok Hieronima trzeba wymieniæ œw. Augustyna, Sydoniusza Apollinarego, Kasjodora, Ennodiusza. W okresie nastêpnym (VII w.) raczej do wyj¹tków nale¿¹: kolekcja listów biskupa Dezyderiusza z Cahors i kilka listów œw. Kolumbana z Luxeuil. VIII i IX w., czyli — w pewnym uproszczeniu, jako ¿e
2

Zwiêz³e, lecz instruktywne wprowadzenie do problematyki (z dalszymi wskazówkami
bibliograficznymi): Giles Constable, Letters and letter–collections (Typologie des sources
du moyen âge occidental, fasc. 17), Turnhout 1976.
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wzrost nast¹pi³ wczeœniej — w okresie tzw. renesansu karoliñskiego,
twórczoœæ epistolarna wzrasta gwa³townie i nie ma ju¿ w³aœciwie ani
jednego luminarza epoki, który by w tej dziedzinie nie próbowa³ pióra.
Pojawia siê m.in. list poetycki. Tak¿e w³adcy i mo¿ni czêœciej ni¿ dot¹d
chwytaj¹ za pióro3.
Jednym z „wczesnokaroliñskich” zbiorem listów pragniemy siê zaj¹æ w niniejszym rozdziale, lecz jeszcze kilka uwag wstêpnych.
Sytuacj¹ szczególnie sprzyjaj¹c¹ rozwojowi korespondencji by³o,
rzecz jasna, oddalenie przestrzenne i pokrewieñstwo naturalne czy
zwi¹zki duchowe pomiêdzy oddalonymi stronami. Listy mog³y w pewnym stopniu zmniejszyæ poczucie oddalenia, pomóc w nawi¹zaniu
i utrzymywaniu kontaktu, u³atwiæ adaptacjê w obcym otoczeniu.
Po tym wszystkim, co dot¹d powiedziano, nikogo zapewne nie
zdziwi, ¿e znaczn¹ czêœæ listów, jakie zachowa³y siê z wczeœniejszych
faz œredniowiecza, napisa³y niewiasty. One te¿ mia³y, pomijaj¹c inne
wzglêdy, na ogó³ wiêcej czasu na to, ni¿ wiecznie zajêci na wojnach,
rozbojach czy na dworach mê¿czyŸni, a prawdê mówi¹c, przynajmniej
je¿eli chodzi o damy szlachetnego pochodzenia, czêsto przewy¿sza³y
one mê¿czyzn og³ad¹, a nawet wykszta³ceniem. Dobrym, choæ mo¿e
niezupe³nie typowym przyk³adem mo¿e s³u¿yæ m¹dra królowa (w latach 526–535) ostrogockiej Italii Amalasunta (córka Teodoryka Wielkiego), która na pró¿no usi³owa³a, wbrew opinii mo¿nych gockich, wychowaæ swego syna Atalaryka zgodnie z klasycznym, humanistycznym
duchem, czy znana nam ju¿ królowa Franków Radegunda, ¿ona nieokrzesanego Chlotara I. Obie zostawi³y po sobie pewn¹ liczbê listów
skierowanych do ró¿nych odbiorców, te Amalasunty4 uratowa³ od zaginiêcia wspomniany Kasjodor, umieszczaj¹c je w swoim dziele Variae.
*

3

Jest to, oczywiœcie, przenoœnia, poniewa¿ regu³¹ w krêgach œwieckich musia³o byæ dyktowanie, a nie w³asnorêczne pisanie.
4
Prawdopodobnie ona te¿ by³a rzeczywistym autorem listów wydanych pod imieniem
m³odocianego Atalaryka. O Amalasuncie zob.: M. Thiébaux, The writings, s. 71-84 (An ill–
–fated Gothic queen); A. Daniel Frankforter, Amalasuntha, Procopius, and a woman’s place, „Journal of Women’s Studies” 8, 1996, 2, s. 41–57. Jeden z listów Atalaryka w przek³adzie I. Lewandowskiego w: J. Strzelczyk, Goci — rzeczywistoœæ i legenda, Warszawa 1984,
s. 412–413.
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Zajmiemy siê teraz ¿eñskimi korespondentami wybitnego misjonarza i dzia³acza koœcielnego z I po³owy VIII w., œw. Winfryda–Bonifacego.
W II po³owie, zw³aszcza zaœ pod koniec VI w. rozpocz¹³ siê proces
chrystianizacji Brytanii, w której od przesz³o stulecia panowali przybysze germañscy z kontynentu — Anglowie, Sasi i Jutowie. Ich przybycie i ekspansja oznacza³y koniec wielowiekowego okresu dominacji
Celtów (Brytów) na najwiêkszej z Wysp Brytyjskich. Ludy celtyckie,
o ile nie zosta³y wyniszczone w wojnach lub obrócone w niewolê przez
zwyciêzców, zosta³y wyparte na zachód (tzw. krawêdŸ celtycka [Celtic fringe]): do Irlandii, Walii, Kornwalii i na kontynent (Bretania).
Chrzeœcijañstwo dociera³o do anglo–saskiej Brytanii (mo¿na od tej
chwili ju¿ nazywaæ j¹ Angli¹) z zachodu — Walii i Irlandii, gdzie ju¿
w V w. zapuœci³o g³êbokie korzenie, je¿eli chodzi o wp³ywy iryjskie, to
dochodzi³y one g³ównie z wczeœniej przez „Szkotów” (Iryjczyków)
opanowanych przyczó³ków w dzisiejszej Szkocji i pó³nocnej Brytanii
(Northumbrii). Pod koniec VI w., za pontyfikatu papie¿a Grzegorza I
Wielkiego (590–604), Brytani¹ zainteresowa³ siê Koœció³ rzymski,
rozpoczynaj¹c intensywn¹ dzia³alnoœæ misyjn¹, która rych³o star³a siê
z postêpuj¹cym od pó³nocy chrzeœcijañstwem w odmiennej nieco wersji iryjskiej5. W II po³owie VII w. orientacja rzymska zwyciê¿y³a, a proces chrystianizacji Brytanii anglo–saskiej (najpe³niej opisany w VIII w.
przez Bedê Czcigodnego w dziele Historia koœcielna narodu angielskiego), przynajmniej w swoim zewnêtrznym, formalnym aspekcie, zosta³ w zasadzie zakoñczony.
Anglia sta³a siê pierwsz¹ wiêksz¹ zdobycz¹ Koœcio³a rzymskiego
poza granicami dawnego limesu cesarstwa. Co jednak stanowi w dziejach m³odego Koœcio³a anglo–saskiego zjawisko zupe³nie wyj¹tkowe,
to bardzo wczesne wyst¹pienie jego przedstawicieli w pierwszym szeregu krzewicieli chrzeœcijañstwa w Europie, którzy, kontynuuj¹c niejako dzie³o Grzegorza Wielkiego, ju¿ pod koniec VII w. rozpoczêli
sp³acaæ kontynentowi d³ug chrzeœcijañstwa. Gorliwoœæ misjonarska
Anglo–Sasów by³a zapewne w jakiejœ mierze rezultatem wp³ywów iryjskich, a mo¿e nawet — w poszczególnych przypadkach — chêci¹ ry-

5

Zob. J. Strzelczyk, Aposto³owie Europy, Warszawa 1997, rozdz. III i IV.
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walizacji czy przeciwstawienia siê misjonarzom iryjskim6, ale mamy
podstawy s¹dziæ, ¿e si³a i kierunki akcji misyjnej Anglo–Sasów okreœlone bywa³y niekiedy tak¿e poczuciem solidarnoœci plemiennej. Anglowie i Sasi odczuwali zwi¹zek z Sasami pó³nocnoniemieckimi (zwali
ich niekiedy „Dawnymi” lub „Starymi Sasami”), od których w koñcu
siê wywodzili, a którzy pozostawali i doœæ d³ugo jeszcze bêd¹ pozostawaæ w pogañstwie. Gorliwoœæ prozelitów sz³a zatem w parze z chêci¹
przyczynienia siê do zbawienia pobratymców.
Musimy, niestety, zrezygnowaæ z bardziej szczegó³owego omawiania kolei misyjnej dzia³alnoœci Anglo–Sasów w Germanii7. Skoncentrujemy siê na kluczowej w tym procesie postaci — Winfrydzie, którego chrzeœcijañskie imiê brzmia³o Bonifacy. PóŸniejszy „aposto³ Germanii” i œwiêty urodzi³ siê zapewne w I po³owie lat siedemdziesi¹tych
VII w. w Wessexie („Królestwie Sasów Zachodnich”) w rodzinie, choæ
nieeksponowanej, to jednak o doœæ wysokiej pozycji spo³ecznej. Naukê pobiera³, jako przeznaczony w dzieciñstwie do stanu duchownego
(puer oblatus), w szko³ach klasztornych w Exeter i Nursling (w biskupstwie Winchester), otrzymuj¹c doœæ staranne, jak na czasy i miejsce,
wykszta³cenie, niepozbawione elementów klasycznych. W 716 r., poci¹gniêty duchem misyjnym, pod¹¿y³ na kontynent, najpierw do pogañskich Fryzów, powróci³ bez sukcesów do kraju, ale w 718 r. ostatecznie rozsta³ siê z ojczyzn¹. Ustanowiony przez papie¿a Grzegorza
II w 719 r. misjonarzem wœród pogan, przez dwór królów longobardzkich w Pawii i Bawariê uda³ siê do Turyngii, która wówczas stanowi³a odleg³¹ kresow¹ prowincjê imperium Franków, w dodatku nie
tylko granicz¹c¹ ze œwiatem s³owiañskim, ale tak¿e w znacznym stopniu przez ludnoœæ s³owiañsk¹ zamieszka³¹. Nie podejmujemy siê, ze
wzglêdu na ograniczone tematycznie ramy niniejszej ksi¹¿ki, nawet
szczegó³owego omawiania dzia³alnoœci samego Winfryda–Bonifacego. Rozwija³a siê ona w ró¿nych regionach Germanii — wspomnianej
Turyngii, s¹siaduj¹cej z ni¹ Hesji, tzw. Frankonii Wschodniej (Ostfranken), wreszcie Bawarii i Nadrenii (w latach czterdziestych zosta³
biskupem Moguncji). By³ Bonifacy nie tylko oddanym swej sprawie
misjonarzem, niecofaj¹cym siê przed podejmowaniem decyzji wielce
6

O misjach iryjskich i anglo–saskich zob. J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze œredniowiecznej
Europy, Warszawa 1987.
7
Zob. prace wymienione w dwóch poprzednich przypisach.
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ryzykownych, jak np. gdy w³asnorêcznie demonstracyjnie œci¹³ w Geismarze (w pobli¿u heskiego Fritzlaru) œwiêty d¹b poœwiêcony pogañskiemu Thorowi (Donarowi), zreszt¹ fakt mêczeñskiej œmierci Winfryda–Bonifacego wraz z towarzyszami z r¹k nieprzejednanych pogañskich Fryzów w 754 r. najlepiej œwiadczy o odwadze i bezkompromisowoœci misyjnej, ale poza tym by³, i to mo¿e w stopniu jeszcze wiêkszym ni¿ odwaga osobista i si³a przekonañ zadecydowa³o o sukcesach
i trwa³oœci jego dzia³alnoœci), zrêcznym taktykiem i politykiem, co
w skomplikowanej sytuacji politycznej ówczesnych Niemiec by³o szczególnie wa¿ne.
O ile w Bawarii przez ca³y bez ma³a wiek VIII istnia³o rodzime,
w znacznym stopniu niezale¿ne ksiêstwo „szczepowe” (z ksi¹¿êtami
z rodu Agilulfingów na czele), któremu dopiero Karol Wielki po³o¿y³
ostatecznie kres w 788 r., o tyle w œrodkowej czêœci Germanii, która
znacznie wczeœniej znalaz³a siê w strefie bezpoœrednich wp³ywów
Franków8, brak by³o rodzimych trwalszych struktur politycznych. Jeszcze inaczej przedstawia³a siê sprawa u (kontynentalnych) Sasów na
pó³nocy Germanii, których zreszt¹ najpóŸniej i z najwiêkszymi oporami w³adcom Frankom (znowu: Karolowi Wielkiemu) uda³o siê podbiæ
i niewybrednymi metodami zmusiæ do przyjêcia wiary chrzeœcijañskiej. Otó¿ Sasi byli swego rodzaju dziwol¹giem politycznym, tak¿e
w oczach wspó³czesnych obserwatorów. Nie wykszta³ci³a siê u nich
mianowicie ¿adna w³adza centralna o charakterze monarszym; poszczególne czêœci sk³adowe (plemiona saskie) rz¹dzi³y siê same, choæ
wystêpuj¹ w Ÿród³ach wyraŸne œlady wiecu ogólnosaskiego (maj¹cego
siê ponoæ cyklicznie zbieraæ w Marklo w pobli¿u Wezery).
W czasach œw. Bonifacego o misjach wœród Sasów nie by³o jeszcze
mowy. Trudnoœæ poczynañ „aposto³a Germanii” i trwa³oœæ osi¹gniêtych przezeñ (aczkolwiek nie wszystkich!) poczynañ polega³y na koniecznoœci uwzglêdniania ró¿nych, niejednokrotnie wzajemnie sprzecznych, czynników politycznych, krzy¿uj¹cych siê na obszarze Germanii.
Nie najlepiej kszta³towa³y siê stosunki Bonifacego z majordomami
frankijskimi z domu Karolingów, którzy na d³ugo przed formalnym
objêciem korony Franków (751) faktycznie sprawowali ju¿ — a nie
8

Doœæ przypomnieæ frankijski podbój Turyngii w I po³owie VI w., o którym pisaliœmy
w zwi¹zku z losami królowej Radegundy.
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póŸni królowie z rodu Merowingów — w³adzê w pañstwie. W tej sytuacji tym wiêksz¹ wagê mia³y bliskie stosunki ze Stolic¹ Apostolsk¹
w Rzymie. Papie¿e popierali dzia³alnoœæ Bonifacego przede wszystkim ze wzglêdów zasadniczych, jako dzie³o rozkrzewiania wiary chrzeœcijañskiej, ale tak¿e ze wzglêdów taktycznych. Obszary nowo nawracane nie by³y bowiem przy³¹czane pod wzglêdem koœcielnym do starych diecezji i metropolii galijskich, z którymi papie¿e nierzadko znajdowali siê w konflikcie i których pasterze nie zawsze byli sk³onni uznaæ
przywódcz¹ rolê biskupa rzymskiego w Koœciele powszechnym, lecz
tworzono dla nich odrêbn¹ organizacjê koœcieln¹, podporz¹dkowan¹
bezpoœrednio papie¿om.
Winfryd–Bonifacy by³ natur¹ w³adcz¹, nie cierpia³ sprzeciwu9,
w czym w niejednym przypomina³ œw. Hieronima (choæ nie móg³by siê
równaæ z tym Ojcem Koœcio³a pod wzglêdem uczonoœci — ta by³a
u Bonifacego znacznie bardziej skromna). Musia³ mieæ wielu wspó³pracowników w dziele misyjnym, sam ich gorliwie poszukiwa³, zw³aszcza
w rodzinnej Anglii. Dwóch takich wspó³pracowników poznamy w nastêpnym rozdziale, tutaj natomiast zwrócimy uwagê na znaczn¹ rolê,
jak¹ w dzia³alnoœci Winfryda–Bonifacego odgrywa³y kobiety–mniszki. By³a ona porównywalna z rol¹ szlachetnych dam rzymskich w ¿yciu i dzia³alnoœci œw. Hieronima.
Korespondencja Bonifacego stanowi najwa¿niejsz¹ i przewa¿aj¹c¹
(tak¿e w czysto iloœciowym sensie) czêœæ jego twórczoœci literackiej10.
Trudno jednoznacznie orzec, jak obszerny jest przypisywany mu zbiór
listów, gdy¿ zachowa³ siê on w kilku przekazach rêkopiœmiennych
(najwczeœniejszy [z koñca VIII lub pocz¹tku IX w.] i najwa¿niejszy to
rêkopis z Monachium, Clm 8112), ró¿ni¹cych siê znacznie pomiêdzy
sob¹ liczb¹ uwzglêdnionych listów. Wiadomo, ¿e trud zebrania listów
wi¹¿¹cych siê z postaci¹ swego œwiêtego poprzednika podj¹³ uczeñ
9

Tu znowu warto przypomnieæ koleje d³ugotrwa³ego sporu Bonifacego z biskupem Salzburga, Wergiliuszem (Iryjczykiem z pochodzenia), ciesz¹cym siê zaufaniem ksiêcia Bawarii. Spór opar³ siê o papie¿a, a papie¿ Zachariasz zaj¹³ stanowisko koncyliarne, bynajmniej
nie we wszystkim popieraj¹c Bonifacego. Zob.: J. Strzelczyk, „Klucz do poznania nieba”.
Z dziejów myœli racjonalistycznej w œredniowieczu, Gdañsk 2003, rozdz. I.
10
Bonifacy by³ cz³owiekiem czynu, nie pióra, a szeroka prowadzona przez niego korespondencja s³u¿y³a dzia³alnoœci praktycznej. Poza tym Bonifacy by³ autorem dzie³ poœwiêconych gramatyce (Ars domini Bonifacii) i metryce, a tak¿e czegoœ w rodzaju zbioru wierszowanych zagadek (Aenigmata [de virtutibus, de vitiis]), natomiast przypisywane mu niekiedy
kazania s¹ w¹tpliwej autentycznoœci.
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Bonifacego i jego nastêpca na katedrze mogunckiej Lul. Nieznany
nam twórca kolejnej wersji zbioru, powsta³ej byæ mo¿e tak¿e w Moguncji, datowanej na IX w., a zachowanej w rêkopisie Badeñskiej Biblioteki Krajowej w Karlsruhe (Hs. Rastatt 22), w³¹czy³ do niej tak¿e
korespondencjê arcybiskupa Lula. Trzecia wersja, rozpoczêta w po³owie IX w., prawdopodobnie przez kolejnego arcybiskupa mogunckiego Hrabana Maura (obecnie w Wiedniu, ÖNB, ClV 751) uwzglêdnia³a nie tylko kompletn¹ spuœciznê epistolarn¹ Lula, lecz tak¿e zawiera³a kilka listów nauczyciela Winfryda–Bonifacego — Aldhelma,
natomiast opuszcza wszelkie listy o charakterze urzêdowym, pozostawiaj¹c jedynie listy „prywatne”, zawieraj¹ce proœby o modlitwê, nadania, opowiadania, podziêkowania i listy polecaj¹ce.
Korespondencja samego Bonifacego, wed³ug skrupulatnego wydawcy Michaela Tangla, przypada na lata 716 do 754, obejmuje zatem
ca³y okres jego misjonarskiej dzia³alnoœci. Nie ulega w¹tpliwoœci, podobnie jak w przypadku innych porównywalnych kolekcji, ¿e zachowa³a siê ona niekompletnie i nie wiadomo, na ile zawini³ tu przypadek,
na ile zaœ celowa selekcja „redaktorów”.
Wœród listów Bonifacego do królów, papie¿y, biskupów i opatów,
zachowa³o siê tak¿e 9 skierowanych do kobiet oraz 5 skierowanych
doñ przez kobiety. Wœród listów Lula znajdujemy 6 listów do kobiet,
listów kobiet do Lula nie znamy, zachowa³ siê natomiast list pary królewskiej, Alhreda i Osgifu, do niego. Wreszcie istotn¹ czêœæ korespondencji wi¹zanej przez tradycjê z Bonifacym stanowi¹ trzy listy angielskiej zakonnicy Berthgyth do brata Baltharda oraz list Aelflaedy
(ksieni Streaneshelh, obecnie Whitby, na pó³noc od Yorku) do Adoli
(ksieni w Pfalzel ko³o Trewiru) — jedyny zachowany w tej korespondencji list kobiety do kobiety. Mo¿na obraz ten uzupe³niæ listem
nieznanej sk¹din¹d Burgindy do bli¿ej nieokreœlonego adresata, zachowanej jednak nie w korespondencji Bonifacego, lecz w rêkopisie
z VIII w. (z St.–Bertin, obecnie w Bibliotece Miejskiej w Boulogne–
–sur–Mer, nr 74 [82]).
Postaramy siê teraz przedstawiæ przynajmniej bardziej interesuj¹c¹ czêœæ kobiecej korespondencji Bonifacego i Lula, ze szczególnym
uwzglêdnieniem listów pisanych przez same kobiety11.
11

Liczby przy listach odsy³aj¹ do numeracji w edycji M. Tangla, przejêtej w zasadzie tak¿e
w antologiach i edycjach cz¹stkowych. Wydaje siê, ¿e brak kompletnego przek³adu kore-
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Osobne miejsce wœród listów pisywanych przez Bonifacego do zakonnic angielskich zajmuje datowany na rok 716 obszerny list (nr 10)
do Eadburgi, ksieni klasztoru NMP na wyspie Thanet (w Kencie). List
stanowi odpowiedŸ na niezachowan¹ proœbê Eadburgi i zawiera relacjê z wizji zaœwiatów, jakiej dozna³ pewien mnich z klasztoru Wenlock
(w pobli¿u Shrewsbury, hr. Shropshire)12. Zas³uguje na uwagê informacja zawarta w koñcowej czêœci listu: Haec autem te diligenter flagitante scripsi, „Te sprawy spisa³em na Twoj¹ usiln¹ proœbê”, to znaczy,
¿e proœbie Eadburgi zawdziêczamy spisanie tej wizji przez Bonifacego. List nr 27 skierowany zosta³ do Heaburgi (Buggi), córki Eangyth,
która to Bugga jest równie¿ autork¹ b¹dŸ wspó³autork¹ (obok matki)
trzech innych listów do Bonifacego (nr 14, 15 i 94; zob. ni¿ej). O Eangyth wiadomo tylko tyle, ¿e by³a prze³o¿on¹ bli¿ej nieznanego klasztoru podwójnego (mê¿czyzn i kobiet). Córka Bugga (Heaburga), krewna króla Kentu Ethelberta II (748–762), zosta³a jej nastêpczyni¹, zrezygnowa³a jednak z godnoœci, by udaæ siê na pielgrzymkê do Rzymu,
gdzie spotka³a Bonifacego (737/738). PóŸniej wróci³a do swego klasztoru, a jej œmieræ (27 XII 759?) zosta³a odnotowana w liœcie nr 117.
Treœci¹ listu do Buggi jest odpowiedŸ Bonifacego na zapytanie w sprawie zamiaru pielgrzymki do Rzymu. Opinia Œwiêtego jest zdecydowanie negatywna (podobnie negatywna w podobnej sprawie by³a odpowiedŸ Lula do Suithy w liœcie nr 128), argumentacja, znana nam ju¿
z poprzednich rozdzia³ów, doœæ stereotypowa, oparta na podkreœlaniu
niebezpieczeñstw i pokus czyhaj¹cych na kobiety w drodze. Kobiety,
o ile ich pozycja spo³eczna i si³a charakteru pozwala³y na samodzielne
decyzje, nie zawsze by³y sk³onne dawaæ pos³uch takim radom; sama
Bugga, jak ju¿ wiemy, jednak do Rzymu siê wybra³a i prawdopodobnie
zdo³a³a tam srogiego Bonifacego przekonaæ o s³usznoœci tej decyzji.
spondencji Bonifacego (i Lula) na jêzyki nowo¿ytne. Najobszerniejszy wybór jest dostêpny
w dwujêzycznej (³aciñskiej i niemieckiej) edycji R. Raua (1968).
12
Wizja anonimowego mnicha z Wenlock ma zapewnione miejsce w piœmiennictwie tego
typu, rozwijaj¹cym siê zarówno we wczesnej, jak i równie¿ w póŸniejszych fazach œredniowiecza. Najlepsza monografia œredniowiecznej literatury wizjonerskiej: P. Dinzelbacher,
Vision und Visionsliteratur im Mittelalter (Monographien zur Geschichte des Mittelalters,
23), Stuttgart 1981. Zob. tak¿e: J. Sokolski, Pielgrzymi do piek³a i raju. Œwiat œredniowiecznych ³aciñskich wizji eschatologicznych, t. I, Wroc³aw 1995 (o widzeniu mnicha z Wenlock
s. 143 nn.); J. Le Goff, Narodziny czyœæca, przek³. K. Kocjan, Warszawa 1997 (oryg. franc.
1981).
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Zachowa³ siê równie¿ list (nr 8) ksieni Aelflaedy do ksieni Adoli, w którym autorka wspomina o wys³aniu przez siebie jeszcze jednej, niewymienionej z imienia, ksieni na upragnion¹ pielgrzymkê, na co otrzyma³a ona pe³n¹ zgodê Aelflaedy i Adoli. W koñcowej czêœci listu Bonifacy usprawiedliwia siê, ¿e nie zdo³a³ dot¹d spe³niæ proœby swej adresatki i przys³aæ jej jakiegoœ zbioru przys³ów (czy¿by wspomniane
Aenigmata Bonifacego powsta³y w jakimœ zwi¹zku z t¹ proœb¹?), co
znowu wskazuje na to, ¿e anglo–saskim damom nie obce by³y zainteresowania intelektualne, a nastêpnie dziêkuje za otrzymane od niej
dary i szaty (liturgiczne?), wreszcie prosi o modlitwê i koñczy zapewnieniem: Fidem antiquam inter nos numquam deficere scias, „Wiedz,
¿e dawna wiernoœæ pomiêdzy nami nigdy nie przeminie”. Sam ten
zwrot stanowi najlepszy dowód d³ugiej za¿y³oœci pomiêdzy nadawc¹
a adresatk¹ listu.
W liœcie nr 94, z³o¿onym niemal wy³¹cznie z cytatów biblijnych,
przebywaj¹cy na kontynencie Bonifacy, rozdzielony od adresatki „ze
wzglêdu na lêk przed Chrystusem [timor Christi] i mi³oœæ pielgrzymowania szerok¹ przestrzeni¹ l¹du i morza”, dowiedziawszy siê od niej
o trapi¹cych j¹ szykanach losu, próbuje pocieszyæ Buggê, radzi wnieœæ
siê wiar¹ w Chrystusa ponad ziemskie udrêki i prosi, by nie ustawa³a
w modlitwach za niego. Mimo osobistej tematyki, list nie ma bynajmniej charakteru osobistego; „Bonifacy nie pisze [w nim] jak osobisty
bliski przyjaciel, lecz jako prze³o¿ony, zgodnie z obowi¹zkiem przychodz¹cy z pomoc¹ religijn¹” (J. Cünnen).
Znana nam ju¿ z listu nr 10 Eadburga najczêœciej wystêpuje jako
adresatka listów Bonifacego. Zachowa³y siê jeszcze trzy listy do niej.
W liœcie nr 30 Bonifacy dziêkuje jej za przys³ane mu na kontynent
„œwiête ksiêgi” (sanctorum librorum), których lektura zapewnia mu
pociechê w trudach i si³ê do dalszej pracy. Powtarza siê proœba o modlitwê, by starczy³o mu si³ do g³oszenia poganom S³owa Bo¿ego. W kolejnym, krótkim liœcie (nr 35) dziêkuje Bonifacy Eadburdze za wszystkie okazane mu ³aski, czy to w postaci ksi¹g, czy odzie¿y. „Proszê ciê
tak¿e teraz, byœ powiêkszy³a to, co ju¿ rozpoczê³aœ, mianowicie sporz¹dzi³a dla mnie odpis listów mego Pana, Aposto³a Piotra, z³otymi literami [...]”, by zawsze móg³ mieæ je przy sobie. „Potrzebne do tego
celu (z³oto) przesy³am ci przez kap³ana Eobana”. W obu tych listach
mamy ni mniej ni wiêcej tylko potwierdzenie istnienia w klasztorze na
wyspie Thanet regularnego skryptorium i to na nie byle jakim pozio300
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mie, skoro Bonifacy spodziewa³ siê, ¿e bêdzie ono w stanie sporz¹dziæ
dla niego paradny kodeks, pisany z³otem na purpurowym pergaminie
(codex aureus). Wreszcie list nr 65, w którym Bonifacy, odmiennie ni¿
w pozosta³ych listach do Eadburgi, wystêpuje niejako oficjalnie (pocz¹tek listu: „Z³otym wiêzem duchowej mi³oœci objêtej i tkniêtej Boskim i dziewiczym poca³unkiem mi³oœci siostrze, ksieni Eadburdze,
biskup Bonifacy, legat Koœcio³a rzymskiego, œle pozdrowienie”), zawiera proœby o modlitwy i wstawiennictwo u Boga, wyra¿one w sposób zdaj¹cy siê wskazywaæ na pilnoœæ tej proœby. Bonifacy wspomina
o swojej niezbyt dobrej sytuacji, o ci¹g³ych walkach, jakie wraz ze swymi wspó³pracownikami musi prowadziæ w s³usznej sprawie, a tak¿e
o tym, ¿e najgorsi okazali siê zdrajcy z w³asnych szeregów, przed którymi przede wszystkim pomocne mog¹ okazaæ siê modlitwy Eadburgi.
Brak zwyk³ej formu³y koñcowej (tylko lakoniczne: Vale) pozwala domyœlaæ siê wyraŸnego poœpiechu i pilnoœci sprawy.
List nastêpny (nr 66) skierowany jest do niewymienionej z imienia
zakonnicy, jego treœæ pod wieloma wzglêdami przypomina dopiero
co omówiony list (nr 65) do Eadburgi. G³ównym tematem jest proœba o modlitwê i wstawiennictwo, Bonifacy skar¿y siê na zdrajców,
niegodnych i fa³szywych kap³anów, którzy stanowi¹ du¿e zagro¿enie
dla misjonarzy. W odró¿nieniu od listu do Eadburgi, wspiera siê œwiêty licznymi cytatami biblijnymi, maj¹c widocznie nadziejê, ¿e w ten
sposób ³atwiej sk³oni adresatkê do spe³nienia proœby. O ile w listach
do Eadburgi ¿ywy jest ton osobistej wrêcz za¿y³oœci, w liœcie nr 66 Bonifacy wystêpuje znowu raczej jako zwierzchnik koœcielny ni¿ duchowy przyjaciel.
Listy nr 65, 66 i 67 tworz¹ jakby osobn¹ niewielk¹ grupê w obrêbie
korespondencji œw. Bonifacego; powsta³y mniej wiêcej w tym samym
czasie, podobny musia³ byæ motyw ich napisania, adresatami wszystkich trzech by³y zakonnice. List nr 67 jest jedynym, w którym Bonifacy
zwraca siê jednoczeœnie do kilku niewiast. Wszystkie one ¿y³y i dzia³a³y w tym czasie ju¿ w Niemczech. S¹ to trzy opatki: Leobgytha (Lioba),
Tekla i Cynehilda. O Tekli wiadomo, ¿e by³a póŸniej ksieni¹ w Kitzingen i Ochsenfurt (we Wschodniej Frankonii). Cynehilda by³a ciotk¹
Lula i wraz ze swoj¹ córk¹ Berhtgit (Berthgyth), ze wzglêdu na staranne wykszta³cenie, dzia³a³y obie póŸniej jako nauczycielki w Turyngii.
Najdobitniej w œwietle zachowanych Ÿróde³ wystêpuje Leobgytha (Leoba, Lioba) (lata ¿ycia: oko³o 710 – oko³o 782). Jedyna córka rodziców
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znakomitego rodu (imiona rodziców: Dynne i Aebbe), krewna Winfryda–Bonifacego, nosi³a w³aœciwie imiê Thrutgeba, póŸniej zmienione na Leobgytha (zdrobniale: Leoba, czyli „ukochana”). Wykszta³cona pod opiek¹ ksieni Tetty w podwójnym klasztorze Wimborne
w Wessexie, sztukê poezji pozna³a u znanej nam ju¿ ksieni Eadburgi
w klasztorze Thanet. Oko³o 732/735 pod¹¿y³a na wezwanie Bonifacego na kontynent i zosta³a z jego woli pierwsz¹ prze³o¿on¹ za³o¿onego
przezeñ klasztoru w Tauberbischofsheim (w obecnej Badenii–Wirtembergii). Ceniona przez Karola Wielkiego i „jak w³asna dusza”
przez jego drug¹ ¿onê Hildegardê, zmar³a ko³o Moguncji w posiad³oœci nadanej jej przez króla a pochowana zosta³a, zgodnie z ¿yczeniem
wyra¿onym niegdyœ przez Bonifacego, obok niego na Petersbergu
ko³o Fuldy. Ju¿ wczeœniej zreszt¹ by³a jedyn¹ niewiast¹, której wolno
by³o odwiedzaæ mêski klasztor w Fuldzie. Oko³o 836 r. Rudolf z Fuldy, opieraj¹c siê na na jakimœ wczeœniejszym wzorze, który pod wzglêdem merytorycznym i formalnym nie spe³nia³ ju¿ oczekiwañ ludzi karoliñskiego odrodzenia, a którego nieznany autor z kolei wykorzysta³
opowieœci czterech uczennic Lioby (Agaty, Tekli, Nany i Eolaby), napisa³ ¯ywot œw. Lioby (Vita S. Leobae)13, w którym znalaz³o siê wiele
interesuj¹cych historyka wiadomoœci, tak¿e co siê tyczy sytuacji w klasztorach ¿eñskich, bez w¹tpienia pochodz¹ce z ustnej tradycji klasztornej14. W liœcie nr 67 Bonifacy, jak zwykle, usilnie prosi o modlitwy, ale silnie akcentuje te¿ wagê swej dzia³alnoœci misjonarskiej, daj¹c m.in. wyraz niepokoju, i¿ zbyt ma³o dot¹d pogan uda³o mu siê nawróciæ, czym mo¿e œci¹gn¹æ na siebie gniew Boga.
W krótkim liœcie nr 96 do Leobgythy (Lioby) Bonifacy udziela adresatce odpowiedzi w pewnej sprawie o s³u¿bowym charakterze. Ksieni pyta³a mianowicie Bonifacego, jako prze³o¿onego biskupa (za po13

Wydanie G. Waitza (MGH SS XV), s. 121–131.
Dowiadujemy siê np., ¿e ksieni Tetta sprawowa³a w Wimborne tak autorytarne rz¹dy,
¿e nawet biskupom nie wolno by³o przekraczaæ bramy klasztornej. Ciekawa jest tak¿e nastêpuj¹ca opowieœæ z ¿ycia tego konwentu: Pewna siostra, sprawuj¹ca jakieœ urzêdy w klasztorze, tak bardzo z powodu skrajnego rygoryzmu da³a siê wspó³siostrom we znaki, ¿e te
nie darowa³y jej nawet po œmierci, lecz jak duchy zemsty lub starogermañskie Walkirie,
wdrapywa³y siê na jej grób, by w ten sposób daæ wyraz swej nienawiœci. Dopiero gdy grób
nagle siê zapad³, m³ode mœcicielki tak siê przestraszy³y, ¿e ksieni zdo³a³a wreszcie doprowadziæ do pogodzenia ¿ywych ze zmar³¹. Zob. W. Berschin, Biographie und Epochenstil, t. III
(1991), s. 260–263.

14
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œrednictwem kap³ana Torhthata), czy powinna podj¹æ siê wychowania
pewnej m³odej dziewczyny, na co Bonifacy wyra¿a zgodê.
Wiemy ju¿, dlaczego listów Bonifacego do kobiet zachowa³o siê
wiêcej, ni¿ kobiet do niego (zupe³nie podobnie by³o, jak zapewne pamiêtamy, w przypadku œw. Hieronima). Znamy 5 listów kobiet do Bonifacego, w wiêkszoœci nadawczyniami by³y osoby znane nam ju¿ z listów œwiêtego. W kolejnoœci wystêpowania w zbiorze s¹ to listy nr 13,
14, 15, 29 i 97. Pierwszy z nich, od ksieni Egburgi (zidentyfikowanej hipotetycznie w nauce jako nale¿¹ca do królewskiego rodu w Hwicce15),
przypad³ na czasy, gdy Bonifacy nie by³ jeszcze biskupem, lecz jedynie
opatem. Egburga musia³a byæ jego uczennic¹. Treœci¹ listu s¹ zapewnienia g³êbokiej duchowej mi³oœci. Nadawczyni zawiadamia Bonifacego o œmierci swego brata Oshere, którego z Bonifacym ³¹czy³a wiêŸ
przyjaŸni. Nie mog¹c myœleæ o osobistym spotkaniu, prosi Bonifacego
o relikwie i bodaj krótk¹ odpowiedŸ. Do listu dopisa³ siê bli¿ej nieznany Ealdbeorcth, nawi¹zuj¹c do dawnej przyjaŸni, prosi o jej kontynuacjê i modlitwy. Obszerny list nr 14, datowany na lata 719–722, wystosowany zosta³ przez Eangyth i jej córkê Heaburgê (Buggê), zawiera
wyliczenie ró¿nych problemów ¿ycia klasztornego oraz osobistej natury, wynikaj¹cych zw³aszcza z utraty wielu krewnych i nie³aski królewskiej. W tej sytuacji pociecha i modlitwa Bonifacego s¹ dla autorek
listu szczególnie wa¿ne. W liœcie nr 15 Bugga, odpowiadaj¹c Bonifacemu na jego list, gratuluje mu sukcesów w misji we Fryzji, wspomina
o wzajemnie przesy³anych sobie darach (ksiêgach i ofiarach mszalnych — pieni¹dzach i obrusie o³tarzowym), t³umacz¹c siê przy okazji
z tego, ¿e nie wys³a³a mu jeszcze ksiêgi o mêczennikach, o któr¹ prosi³:
passiones martyrum, quas petisti tibi transmitti, adhuc minime potui
impetrare („dot¹d nie by³o mo¿liwe, zdobyæ historie mêczeñstwa,
o których przys³anie prosi³eœ”, Sed dum valeam faciam, „lecz uczyniê
to, gdy tylko bêdê mog³a”) i koñcz¹c zgrabnie formu³¹ po¿egnaln¹
z listu Paw³a Aposto³a do Koryntian (2 Kor 6, 6). PóŸniejszy (po 732)
jest list nr 29 od Leobgythy (Lioby), zawieraj¹cy proœbê o modlitwy
po œmierci ojca i w intencji chorej matki — krewnej Bonifacego. Lioba
œle Bonifacemu jakiœ drobny podarunek i prosi go, by zechcia³ poprawiæ za³¹czone do listu rymy, jakich nauczy³a siê w trakcie nauki u Eadburgi. Oto te wiersze:
15

Królestwo „drugiego stopnia” w Mercji (Anglia Œrodkowa).
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Arbiter omnipotens, solus qui cuncta creavit
In regno patris semper qui lumine fulget,
Qua iugitur flagrans sic regnet gloria Christi,
Inlesum servet semper te iure perenni
(Oby Sêdzia wszechmocny, który wszystko by³ stworzy³, | Który w królestwie Ojca wiecznie b³yszczy w œwietle, | Gdzie, wiecznie p³on¹c,
niech chwa³a Chrystusa panuje, | Zawsze Ciebie wed³ug wiecznego
prawa bez szkody zachowa³)16.

Zupe³nie nieznajom¹ dla nas pozostaje autorka ostatniego z tej
grupy listów (nr 97) — Caena. Nie wiadomo, czy i ona by³a stanu duchownego, czy œwieckiego, czy pochodzi³a z Anglii, niemo¿liwa do
okreœlenia jest te¿ dok³adniejsza data tego krótkiego listu. W przeciwieñstwie do poprzednich, ma on charakter bardzo konkretny, brak
nadmiernego moralizowania i wp³ywów biblijnych, autorka myœli
swoje wyra¿a w sposób bezpoœredni i prosty, nie bacz¹c na konwencje.
Stopieñ duchowej za¿y³oœci z Bonifacym jest w tym liœcie podobny jak
w poprzednich, Caena jest gotowa, gdyby by³a taka potrzeba, œpieszyæ
natychmiast Bonifacemu z pomoc¹, „czy to w sprawach korzystnych
dla cia³a, czy pomoc¹ duchow¹”.
Na przyk³adzie wspomnianego listu nr 14 spróbujmy17 nieco bli¿ej
wnikn¹æ w charakter stosunków ³¹cz¹cych nadawczynie z œw. Winfrydem–Bonifacym, a tak¿e w duchowo–intelektualny klimat korespondencji. List ten, „zadziwiaj¹cy dokument osobistej zale¿noœci i przyjacielskich stosunków pomiêdzy misjonarzem i dwoma zakonnicami”
(A. Classen), wyró¿nia siê zarówno wytworn¹, wyszukan¹ form¹, jak
równie¿ wysokim natê¿eniem emocjonalnym. Oto fragmenty:
B³ogos³awionemu w Panu, czcigodnemu w wierze i mi³oœci Winfrydowi, zwanemu Bonifacym, odznaczaj¹cemu siê dostojeñstwem kap³añstwa, ukoronowanegmu kwieciem dziewiczej czystoœci jakby wieñcem
lilii, podobnie jak wyposa¿onemu wiedz¹ Boskiej nauki, Eangyth, niegodna s³u¿ebnica Boga, niezas³u¿enie nosz¹ca tytu³ ksieni, wraz ze
16

W opinii A. Classena, Frauenbriefe, s. 267, „zwar nicht unbedingt eine lyrische Komposition ersten Ranges, dennoch aber eine geschickte Dichtung, die deutlich anzeigt, wie
sehr gerade gelehrte Frauen der Frühzeit darum bemüht waren, für sich auch den Bereich
der Lyrik zu erobern”.
17
W tej czêœci artyku³u opieram siê g³ównie na wywodach A. Classena, s. 259 nn.
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sw¹ jedyn¹ córk¹ Haeburg¹ zwan¹ Bugga [przesy³a] wieczne pozdrowienie w Trójcy Œwiêtej.
¯adne wyra¿enie z naszych ust nie wystarczy, by z³o¿yæ ci podziêkowanie za godnoœæ i mi³oœæ, z którymi wys³a³eœ nam zza morza list za poœrednictwem pos³añca. Musia³ybyœmy siê radowaæ, gdyby pochwa³a
nam dana by³a zas³u¿ona, obawiamy siê jednak, ¿e niezas³u¿ona pochwa³a oznacza raczej naganê ni¿ pochwa³ê.
Bracie najukochañszy (amantissime frater), z ducha, nie z cia³a, wyniesiony przebogat¹ skarbnic¹ duchowych darów! Tobie jedynie (a sam
Bóg naszym œwiadkiem!) pragniemy wykazaæ tym oto listem, który —
jak zobaczysz — zmoczony zosta³ naszymi ³zami, jak bardzo jesteœmy
przyt³oczone wielorakim nieszczêœciem, jak gdyby pad³ na nas najwiêkszy ciê¿ar i najciê¿szy ucisk, a to przez niepokoje w œwiecie. Jak
odmêty wzburzonego morza ci¹gn¹ z sob¹ i targaj¹ na rafach rozbijaj¹ce siê góry fal, gdy gwa³towne wichry i burze w najdzikszy sposób
wznosz¹ ryki potê¿nych cieœnin, bez ustanku odwracaj¹c kile ³odzi ku
górze, a maszty okrêtowe ku do³owi, tak samo ³ódeczki naszych dusz,
poprzez z³owrogie dzia³anie nieszczêœcia i wielorakie szkody podziurawione, i — jak g³osi s³owo prawdy w Ewangelii [Mt. 7, 25–27] —
„spad³ deszcz, wezbra³y potoki, zerwa³y siê wichry i uderzy³y w ten
dom i tak dalej”18.

„Nawet wtedy, gdy do g³osu dochodz¹ konkretne problemy, jak
administracyjne i duchowe trudnoœci z konwentualistkami, koniecznoœci finansowe, bieda na polach, polityczne konflikty z domem królewskim i zwierzchnikami koœcielnymi, list ten przynosi nie tylko
wgl¹d w sprawy doczesne, lecz zarazem tonacja szczegó³owego wyliczania problemów dnia codziennego wznosi siê w crescento metaforycznych aluzji do walki pomiêdzy Bogiem a szatanem, niewiernymi
a Œwiêtym, oraz do napiêæ pomiêdzy wymogami duchowymi a potrzebami materialnymi ksieni. Autorki nie zatracaj¹ siê jednak w szczegó18

Zdaniem A. Classena, s. 260, „opis tych wra¿eñ i tego, co siê w ich ¿yciu rozegra³o, nale¿y do znakomitych metaforycznych obrazów literatury œwiatowej (!)”. Ze wzglêdu na trudnoœæ dok³adnego przek³adu pe³nego metafor obrazu, podajê odpowiedni fragment w oryginale: „Tamquam spumosi maris vortices verrunt et vellunt undarum cumulos conlisos saxis, quando ventorum violentia et procellarum tempestates sevissime inormem euripum
inpellunt et cymbarum carine sursum inmutate et malus navis deorsum duratur, haut secum animarum nostrarum naviculae magnis miserarium machinis et multifaria calamitatum quantitate quatiantur [...]”.
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³ach, lecz zadowalaj¹ siê wskazówkami, aluzjami i ¿artami natury literackiej, a odpowiedni ustêp tekstu koñcz¹ znanym toposem niewypowiedzialnoœci: quae omnia enumerare longum est et facilius possunt mente tractari quam sermone [„opowiedzieæ to wszystko, by³oby
zbyt d³ugo; ³atwiej to pomyœleæ, ni¿ wyraziæ s³owem”]. Czytelnik tu
i ówdzie mo¿e poczuæ siê zawiedziony, nie powinien oczekiwaæ, ¿e
w koñcu znajdzie jeszcze informacje o sytuacji w Anglii. Nadawczynie
listu przemieniaj¹ raczej tekst z medium œciœle komunikatywnego
w obraz poetycki, daj¹cy im zarówno mo¿liwoœæ ukojenia wewnêtrznych lêków, jak równie¿ wykazania adresatowi listu, jakimi mo¿liwoœciami literackimi dysponuj¹”19.
Poniewa¿ jednak nie zas³u¿y³yœmy siê w³asnymi zas³ugami, lecz zosta³yœmy wielk¹ przestrzeni¹ l¹dów, mórz i licznych prowincji oddzielone [od ciebie], pragniemy ze wzglêdu na wspomniane zaufanie do
ciebie, bracie Bonifacy, powiedzieæ tobie, ¿e wiele ju¿ czasu up³ynê³o,
odk¹d odczu³yœmy pragnienie, by, tak jak tylu z naszej rodziny, krewnych i obcych, odwiedziæ Rzym, niegdyœ jedyn¹ pani¹ œwiata, by tam
osi¹gn¹æ przebaczenie grzechów, podobnie jak to uczyni³o wielu i nadal czyni, a najbardziej ja sama, jako ¿e stara ju¿ jestem i wiele w ¿yciu
zb³¹dzi³am i zgrzeszy³am. A o tym moim ¿yczeniu i zamyœle wiedzia³a
moja dawna ksieni i matka duchowa Wale, podczas gdy moja jedyna
córka by³a jeszcze m³odziutka i nie by³a w stanie tego tak bardzo pragn¹æ. Poniewa¿ zaœ wiemy, ¿e jest wielu takich, którzy podobne pragnienia gani¹ i owym mi³ym naszym sercom zamiarom z³orzecz¹,
a swoj¹ opiniê utwierdzaj¹ tym, co dekrety synodów postanawiaj¹, ¿e
mianowicie ka¿dy ma pozostawaæ na miejscu, gdzie zosta³ postawiony i gdzie z³o¿y³ œluby, i tam winien wype³niaæ œluby wobec Boga, z drugiej jednak strony, jako ¿e my wszystkie ¿yjemy wed³ug ró¿nych woli20,
tak ¿e sprawa wydaje nam siê niepewna, a Boskie rozstrzygniêcia nieznane [...], w zwi¹zku z t¹ niepewnoœci¹ i tajemniczoœci¹ prosimy ciebie, my obie, pokornie i ze spuszczonym wzrokiem, byœ zechcia³ byæ
nam Aaronem, to jest gór¹ mocy, wspieraæ nas swymi modlitwami, kadzid³o swoich próœb przed oblicze Boga kierowaæ i wzniesieniem twej
d³oni wyrównaæ ofiarê wieczorn¹. Prawdziwie bowiem ufamy Bogu
i b³agamy o jego litoœæ, by zechcia³ nam przez proœbê twoich ust i twoje najszczersze modlitwy twoimi ustami oznajmiæ, co uwa¿a za dozwo19
20

A. Classen, Frauenbriefe, s. 261.
W znaczeniu: ró¿nych regu³.
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lone i korzystne dla nas — ¿ycie w kraju ojczystym, czy wêdrówkê na
obczyŸnie [...].

Amicus diu quaeritur, vix invenitur, difficile servatur — „Przyjaciela
d³ugo siê szuka, zaledwie znajdzie, trudno go utrzymaæ” — zgrabnym,
choæ zapo¿yczonym od œw. Hieronima, sformu³owaniem zakoñczy³y
Eangyth i Bugga piêkny list. Raz jeszcze siê okazuje, jak delikatnym
i chyba aktualnym problemem by³a wzbieraj¹ca fala niewieœciej têsknoty za pielgrzymkami, na razie g³ównie do Rzymu, i z jak¹ rezerw¹
maskulinizuj¹cy siê Koœció³ spogl¹da³ na to zjawisko. Pamiêtamy, ¿e
„najdro¿szy brat” Bonifacy absolutnie nie by³ zwolennikiem pielgrzymek kobiet, ale wiemy równie¿, ¿e obie damy, matka i córka, i tak siê
do Rzymu wybra³y i w gruncie rzeczy sam Bonifacy musia³ chyba przyznaæ, ¿e by³o to z punktu widzenia jego dzia³alnoœci misyjnej wydarzenie bardzo fortunne.
Trochê uwagi nale¿y siê moim zdaniem grupie trzech listów, jakie
znalaz³y siê w zbiorze korespondencji Bonifacego i Lula (dopiero
wszak¿e w kodeksie wiedeñskim z 751 r.), choæ ani nie zosta³y przez
nich napisane, ani do nich skierowane. Autork¹ wszystkich trzech,
choæ w jednym z nich brak imienia wystawcy, jest mniszka Berthgyth,
a odbiorc¹ jej brat Balthard. Uczeni w³o¿yli sporo wysi³ku, by zidentyfikowaæ te postacie i rzeczywiœcie, ze sporym stopniem prawdopodobieñstwa mo¿na przyj¹æ, ¿e Berthgyth by³a córk¹ Cynehildy, ciotki
Lula, do której (oraz Tekli i Lioby) napisa³ Bonifacy mniej wiêcej w latach 742–746 list nr 67 (zob. wy¿ej), a Balthard móg³ byæ uto¿samiany
z pierwszym opatem klasztoru w Hersfeldzie (Hesja) († 798 r.), osadzonym na tym stanowisku przez Lula. Autor XI–wiecznego ¯ywota
Bonifacego — Otloh z ratyzboñskiego klasztoru Œw. Emmerama pisze wyraŸnie o tym, ¿e Berthgyth by³a córk¹ Cynehildy — jednej
z wspó³pracownic œw. Bonifacego, ale czy dysponowa³ przy tym jakimiœ rzeczywistymi argumentami, czy te¿ po prostu sam sobie wydedukowa³ to pokrewieñstwo na podstawie lektury wspomnianych trzech
listów, trudno stwierdziæ z pewnoœci¹. Niemniej identyfikacjê powy¿sz¹ przyj¹³ dobry znawca problematyki Peter Dronke, zak³adaj¹c, ¿e
„Cynehilda wraz z córk¹, «dobrze wykszta³con¹ w nauczaniu liberalnym», opuœci³y Angliê, bez w¹tpienia z inicjatywy Bonifacego, by nauczaæ w Turyngii. Po œmierci matki, osierocona Berthgyth, poczu³a siê
okropnie osamotniona. Trzy razy pisze do Baltharda, jedynego krew307
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nego, jaki jej pozosta³ [...]”. Przyjmuje siê czas powstania tych listów
oko³o 770 r.
Listy Berthgyth trafi³y wiêc do kolekcji listów œw. Bonifacego doœæ
przypadkowo, a poniewa¿ nie ma w nich spraw bezpoœrednio œwiêtego
dotycz¹cych, ani w ogóle — odnosz¹cych siê do szerszych problemów
politycznych czy koœcielnych, sporadycznie jedynie zajmowano siê nimi w nauce i rzadko pojawiaj¹ siê w antologiach i przek³adach. A jednak treœæ, a zw³aszcza ideowy ton i natê¿enie emocjonalne listów Berthgyth, nie ustêpuj¹ w niczym, a pod wieloma wzglêdami nawet góruj¹
nad znanymi nam ju¿ listami w³aœciwych korespondentek Bonifacego.
W pierwszym z tych listów (nr 143) skar¿y siê Berthgyth, ¿e jej brat od
dawna ju¿ nie wykaza³ jej jakiegokolwiek zainteresowania, nie troszczy siê o jej los. Pyta o przyczyny tej obojêtnoœci, dlaczego brat nie
przybywa do niej i dlaczego nie chce w ogóle o niej pamiêtaæ. List koñczy siê doœæ nagle ponownym krzykiem opuszczonej i ponownie wyra¿onym zw¹tpieniem w braterskie oddanie. Berthgyth zaznacza, ¿e nie
jest w stanie swoich uczuæ wyraziæ nale¿ycie na piœmie.
Drugi list (nr 147) jest podobny w treœci, lecz nieco odmienny w tonie. Autorka znowu skar¿y siê na osamotnienie po œmierci rodziców,
podkreœla swoje troski, udrêki duchowe i mi³oœæ do brata. W przeciwieñstwie do poprzedniego listu, brak jednak zdecydowanych zarzutów pod jego adresem. Dominuje myœl o œmierci, prosi brata, by przyby³ przecie¿ do niej, zanim nie umrze. List koñczy siê poetyck¹ prób¹
Berthgyth w oœmiosylabicznych parach rymowanych, w stylu zwanym
od imienia nauczyciela kilku pokoleñ Anglosasów, Aldhelma, czêsto
wystêpuj¹cym w twórczoœci Bonifacego i Lula. Z treœci listu trzeciego
(nr 148) wynika, ¿e prawdopodobnie Balthard zdecydowa³ siê jednak
napisaæ do siostry list, zawieraj¹cy dobre rady i wskazówki. Siostra nadal nalega na jego przyjazd, gdy¿ nic innego nie potrafi powstrzymaæ
jej strumienia ³ez i ponownie powo³uje siê na swoj¹ samotnoœæ po
œmierci rodziców, by nak³oniæ Baltharda do odwiedzin.
Pewn¹ monotoniê tekstów, obracaj¹cych siê wokó³ kwestii samotnoœci kobiety i jej têsknoty do brata, równowa¿y, jak wspomnia³em,
wysokie natê¿enie uczucia. Zwrócono w nauce uwagê na paralele
ideowe, a nawet artystyczne, pomiêdzy listami Berthgyth (oraz niektórymi z listów korespondentek Bonifacego, zw³aszcza Lioby)
a dwoma anonimowymi utworami przekazanymi w anglosaskim kodeksie zwanym Ksiêg¹ z Exeter (Codex Exoniensis) z II po³owy X w.,
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ale wed³ug znacznie starszej podstawy21. Utwory te, o elegijnym charakterze i — mimo maj¹cych d³ugie tradycje badañ — nie we wszystkim czytelnej dla nas treœci, to Lament niewiasty (The Wife’s Lament)
i Wulf i Eadwacer. Pierwszy z nich liczy 53 wiersze, drugi tylko 19. Treœci¹ Lamentu niewiasty jest opowiadanie jakiejœ zapewne szlachetnego rodu damy, której „pan” odp³yn¹³ za morze, podczas jego nieobecnoœci krewni uknuli przeciw niemu spisek, a ¿onê zamknêli czy nawet
zamurowali w jakiejœ dzikiej samotni. Samotna w tym uwiêzieniu
opiewa swe nieszczêœcie i mi³oœæ. W Wulf i Eadwacer, wed³ug bodaj
najbardziej prawdopodobnej interpretacji, poetka i jej kochanek
Wulf, któremu urodzi³a syna, ¿yj¹ na dwóch ró¿nych wyspach. Roz³¹kê zawdziêczaj¹ mœciwemu Eadwacerowi, prawdopodobnie znienawidzonemu mê¿owi narratorki. „Tekst ten rozumiano m.in. jako skargê matki na œmieræ, skargê poety na losy jego dzie³a, jako pieœñ mi³osn¹ suki [!] lub jako formu³ê zaklêcia” (L. Kornexl). Nie mo¿emy tu sobie pozwoliæ na dalsze rozwa¿ania na temat wymienionych dwóch tak
tajemniczych utworów, ani na kwestiê ewentualnych zbie¿noœci ideowych z listami Berthgyth czy Lioby, choæ akurat pewne zbie¿noœci sytuacyjne i ideowe wydaj¹ siê doœæ zastanawiaj¹ce. We wszystkich przypadkach chodzi o roz³¹kê spotêgowan¹ dystansem morskim, o skargê
osamotnionej, ¿yj¹cej w obcym, nieprzyjaznym kraju (b¹dŸ w przymusowej samotni). „Ró¿nica polega na p³omyku chrzeœcijañskiej nadziei, która hamuje dziewczêce wynurzenia Lioby i stanowi jaskrawy
kontrast z samoniszcz¹cym lamentem barbarzyñskich niewiast”
(M. Thiébaux). Choæ oczywiœcie, i pod tym wzglêdem nie mo¿emy
mieæ pewnoœci, gdy¿ niektórzy uczeni zaliczaj¹ Lament niewiasty
i Wulfa i Eadwacera do kategorii pisanych przez mê¿czyzn „pieœni kobiecych” (Frauenlieder), równie¿ autorstwa kobiet nie sposób odrzucaæ, a przemawiaj¹ za tym zarówno stylistyka, jak równie¿ niew¹tpliwie kobieca perspektywa i g³êbia oraz szczeroœæ uczuæ, niewolna od
momentów doœæ jednoznacznie erotycznych. Pamiêtaj¹c o wszelkich
zastrze¿eniach, przytoczymy teksty obu elegii22, byæ mo¿e jedynych
21

Jest to jeden z najwa¿niejszych rêkopiœmiennych przekazów piœmiennictwa anglo–saskiego.
Dziêkujê Pani Profesor Lilianie Sikorskiej za dokonanie przek³adu, Panu Profesorowi
Jackowi Fisiakowi (oboje z UAM Poznañ) za konsultacjê przek³adu oraz za zgodê na zamieszczenie przek³adu w niniejszej ksi¹¿ce. Podstawa przek³adu: Muir, J. Bernard (red.),

22
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przyk³adów anglosaskiej twórczoœci kobiet, w dodatku w znacznej
mierze odzwierciedlaj¹cych œwiat wyobra¿eñ przedchrzeœcijañskich.
Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e niektóre korespondentki Bonifacego mia³y w m³odoœci okazjê s³uchaæ podobnych prastarych pieœni i ¿e mog³y
one, œwiadomie czy podœwiadomie, wywrzeæ wp³yw na ich osobowoœæ
i myœli wyra¿ane w listach.
Lament ¿ony
Opowiadam tê moj¹ historiê, mojego smutku,
mojego w³asnego losu drogê. Mogê rzec,
i¿ przez jakiekolwiek trudy przesz³am od kiedy doros³am
nie dozna³am biedy nowej i starej wiêcej ni¿ teraz.
Ci¹gle cierpiê wygnañca los.
Najpierw Pan mój odszed³ od swych ludzi
za wzburzone morze. Czu³am niepokój przed œwitem,
zastanawiaj¹c siê gdzie mój Pan, Pan tych w³oœci, byæ mo¿e,
pozbawiony przyjació³. Potem wyruszy³am w podró¿
na poszukiwanie go i by mu s³u¿yæ w wielkiej potrzebie.
To jego ziomkowie zaczêli tê intrygê
spiskuj¹c w sekrecie, aby nas rozdzieliæ,
Tak abyœmy nêdznie ¿yli bardzo daleko od siebie
na tym œwiecie. Usycham z têsknoty.
Mój Pan rozkaza³ mi bym mieszka³a tutaj.
Mia³am niewiele kochanych osób w tym kraju,
kilkoro oddanych przyjació³.
Moja dusza jest smutna,
bo znalaz³am cz³owieka najbardziej mi bliskiego
ale cz³owieka nieszczêœliwego, z ran¹ w sercu;
knuj¹cego intrygi. Czêsto, niefrasobliwie przyrzekaliœmy sobie,
¿e nic poza œmierci¹ nie roz³¹czy nas.
Teraz siê wszystko zmieni³o. Jakby naszej mi³oœci nigdy przedtem
nie by³o.
Blisko i daleko muszê cierpieæ nienawiœæ mojego ukochanego cz³owieka.
Zmuszono mnie do mieszkania w ziemiance
w lesie pod dêbem.
Stara jest ta kryjówka schowana w ziemi. Opanowa³a mnie têsknota.
Doliny s¹ ciemne, a wzgórza wysokie,
The Exeter Anthology of Old English Poetry, Exeter: University Press (The Wife’s Lament,
s. 331–333; Wulf and Eadwacer, s. 286).
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umocnienia k³uj¹ce, poroœniête g³ogiem,
miejsca pozbawiona radoœci. Bardzo czêsto odejœcie mojego pana
okrutnie mêczy mnie. S¹ jeszcze kochankowie na tej ziemi.
Maj¹ swoje ³o¿e.
Ale ja chodzê wczeœnie rano samotna pod d¹b nad moj¹ ziemiank¹
gdzie muszê siedzieæ ca³y letni dzieñ.
Tam mogê op³akiwaæ smutki, liczne cierpienia
poniewa¿ nigdy nie mogê
znaleŸæ odpoczynku od bólu serca
ani od têsknoty, której tyle doœwiadczy³am w tym ¿yciu.
Niech inny m¹¿ bêdzie równie¿ przygnêbiony,
niechaj ma bolej¹ce serce.
Niech równie¿ nosi na zewn¹trz radosny nastrój,
a wewn¹trz ci¹g³y ból smutku.
Niech wszystkie przyjemnoœci tego œwiata nale¿¹ do niego.
Niech zostanie wygnany daleko, w odleg³e kraje
tam gdzie mój ukochany siedzi pod kamienn¹ ska³¹
przykryt¹ lodem przez sztormy, smutny,
otoczony wod¹ w ponurym miejscu.
Smutny jest mój ukochany,
czêsto wspomina szczêœliwszy dom.
Ciê¿ko temu, kto musi cierpieæ têsknotê za ukochanym.
Wulf i Eadwacer
Dla mojego klanu on by³by jak okup.
Czy przyjm¹ go jeœli przyjdzie do nich?
Jest ró¿nica miêdzy nami.
Wulf jest na jednej wyspie, ja na drugiej.
Jego wyspy broni¹ otaczaj¹ce j¹ bagna.
Ludzie z tej wyspy s¹ okrutni.
Czy przyjm¹ go jeœli przyjdzie do nich?
Jest ró¿nica miêdzy nami.
Têskni³am do Wulfa kiedy go œcigano.
Kiedy niebiosa zsy³a³y deszcz, siedzia³am zalana ³zami.
Kiedy m¹¿ dzielny w bitwie oplata³ mnie swoimi ramionami,
By³o to dla mnie przyjemnoœci¹ ale równie¿ udrêk¹.
Wilku, mój Wilku, moja têsknota do ciebie
sprawia, ¿e jestem chora, bo tak rzadko przychodzisz.
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To z bolej¹cego serca, nie g³odu
Czy s³yszysz, Eadwacerze? Wilk niesie nasze nêdzne
szczeniê do lasu.
Ludzie tak ³atwo rozdziel¹ to czego nigdy razem nie by³o,
nasz¹ wspóln¹ historiê.
[przek³. Liliana Sikorska, konsultacja Jacek Fisiak]
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UAM, 33), Poznañ 2000, s. 35–59. Podstawowa monografia o udziale kobiet w epistolografii anglosaskiej: Janina Cünnen, Fiktionale Nonnenwelten.
Angelsächsische Frauenbriefe des 8. und 9. Jahrhunderts, Heidelberg 2000;
A. Classen, Frauenbriefe an Bonifatius. Frühmittelalterliche Literaturdenkmäler aus literarhistorischer Sicht, „Archiv für Kulturgeschichte” 72, 1990,
s. 251–273; P. Dronke, Women writers of the middle ages. A critical study of
texts from Perpetua († 203) to Marguerite Porete († 1310), Cambridge 1984,
s. 30–33; M. Thiébaux, The writings of medieval women: an anthology, wyd. 2,
New York 1994, rozdz. 7.
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IX. HUGEBURGA Z HEIDENHEIMU

Znakomity filolog–mediewista niemiecki Bernhard Bischoff zapewne d³ugo wpatrywa³ siê w pewien szczegó³ zawarty w jednym z rêkopisów œredniowiecznych (Monachium, Clm 1086), nale¿¹cym niegdyœ do kapitu³y katedralnej w Fryzyndze (Freising). Od dawna by³o
wiadomo, co cenny ten kodeks zawiera, mianowicie trzy starannie spisane na koñcu VIII lub na pocz¹tku IX w. ¿ywoty œwiêtych — Winfryda–Bonifacego, Wynnebalda i Willibalda. Ca³a trójka by³a wyspiarskiego (anglo–saskiego) pochodzenia, ¿y³a w VIII w., odegra³a wa¿n¹
rolê w ¿mudnym i d³ugotrwa³ym procesie chrystianizacji Germanii
(czyli ziem, jakie póŸniej zwaæ siê bêd¹ Niemcami). Wiadomo te¿ by³o, ¿e autorem ¯ywotów Willibalda i Wynnebalda by³a niewiasta, jakaœ
mniszka ¿yj¹ca w którymœ z nielicznych klasztorów saskich, która,
utartym zwyczajem hagiografów, nie wymieni³a swego imienia. Okaza³o siê jednak, ¿e nie zupe³nie. Bischoffowi bowiem uda³o siê odcyfrowaæ tajemniczy zapis treœci nastêpuj¹cej, widniej¹cy po tekœcie ¯ywotu Wynnebalda, a przed incipitem prologu do ¯ywotu Willibalda:
Secdg quar. quin. npri. sprix quar, nter.
cpri. nquar. mter. nsecun. hquin. gsecd
bquinrc. qarr. dinando hsecdc. scrter.
bsecd. bprim.

Jak do tego doszed³? Iœcie detektywistycznie. Najpierw dostrzeg³,
¿e stosunkowo czêsto, w ró¿nych konfiguracjach, pojawiaj¹ siê pocz¹tkowe sylaby liczebników g³ównych od jeden do piêciu (primus, secundus, tertius, quartus, quintus). Poniewa¿ pojawiaj¹ siê w towarzystwie spó³g³osek lub ich grup, pojawi³ siê domys³, ¿e chodzi o „ukryte”
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samog³oski. Podk³adaj¹c pod „pri” A, pod „secd” E, pod „ter” I, pod
„quar” O, a pod „quin” U, otrzyma³ Bischoff rozwi¹zanie zagadki:
Ego una Saxonica nomine Hugeburc ordinando hec scribebam
„Ja, jedna z plemienia saskiego, imieniem Hugeburga, napisa³am to”.

Ilu¿ przed Bischoffem mia³o w rêku rêkopis monachijski nr 1086
i spogl¹da³o na tajemnicze litery, nie mog¹c, a najczêœciej zapewne
w ogóle nie usi³uj¹c rozszyfrowaæ ich treœci?1 Dziêki doœwiadczeniu
i przeb³yskowi intuicji niemieckiego badacza zmniejszy³ siê nieco zakres anonimowoœci wczesnoœredniowiecznej twórczoœci hagiograficznej na kontynencie europejskim, a jednoczeœnie o jedno powiêkszy³
siê zastêp znanych z imienia autorek.
Piszemy o niej chêtnie i to z niejednego powodu. Najwa¿niejszym,
¿e tak powiem — bezpoœrednim, jest ten, ¿e owoc jej pisarskiego trudu nie tylko zachowa³ siê do dnia dzisiejszego, lecz jest zabytkiem bardzo interesuj¹cym i wa¿nym poznawczo. Niemniej wa¿n¹ okolicznoœci¹ wydaje mi siê jednak to, ¿e postaæ i dzie³o Hugeburgi, podobnie
jak opisywanych przez ni¹ postaci — œwiêtych Willibalda i Wynnebalda, dobrze wpisuj¹ siê w szersze, a bardzo w swoim czasie istotne zjawisko krzewienia wiary chrzeœcijañskiej przez misjonarzy z Wysp Brytyjskich na kontynencie europejskim. G³ówn¹ postaci¹ tego ruchu
misyjnego by³ znany nam ju¿ z poprzedniego rozdzia³u œw. Winfryd–
–Bonifacy — „aposto³ Germanii”. ¯ycie i dzia³alnoœæ braci Willibalda
i Wynnebalda splot³o siê œciœle z losami œw. Bonifacego. Widzieliœmy
w poprzednim rozdziale, jak¹ rolê w misjach œw. Bonifacego odgrywa³y kobiety, choæby rola ta nie by³a ³atwa do rekonstrukcji ze wzglêdu na
niedostatek czy fragmentarycznoœæ przekazów Ÿród³owych. Teraz zobaczymy, jak skromna mniszka z Heidenheimu, o której nie wiemy
w³aœciwie nic, co wykroczy³oby poza informacje zawarte w obu wspomnianych ¿ywotach, opisa³a dla wspó³czesnych i potomnych ¿ycie i lo1
Ale bo te¿ B. Bischoff by³ jednym z najlepszych znawców wszelkich œredniowiecznych
szyfrów i znaków tajemnych (w tym zakresie ludzie œredniowiecza, podobnie jak innych
epok, wykazywali wielk¹ pomys³owoœæ); po latach zebra³ swoje obserwacje i badania w tej
dziedzinie w cennej rozprawie, Übersicht über die nichtdiplomatischen Geheimschriften des
Mittelalters, „Mitteilungen des Instituts für Õsterreichische Geschichtsforschung” 62, 1954,
s. 1–27. Tytu³ artyku³u Bischoffa z 1931 r. podajê w wykazie bibliograficznym pod koniec
niniejszego szkicu.
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sy Willibalda i Wynnebalda — wspó³pracowników i kontynuatorów
dzie³a „aposto³a Germanii”.
Terenem najintensywniejszej dzia³alnoœci Bonifacego by³a wschodnia czêœæ Niemiec Œrodkowych, czyli — w przybli¿eniu — obecna
Turyngia, Hesja i nale¿¹ca od pocz¹tku XIX w. do Bawarii Wschodnia Frankonia (Ostfranken). Wszystkie trzy za³o¿one tam przez Bonifacego biskupstwa, w Würzburgu, Erfurcie i Büraburgu (inna rzecz,
¿e jedynie pierwsze z nich okaza³o siê trwa³e), zosta³y obsadzone
przez jego towarzyszy — Anglo–Sasów. Dotyczy to tak¿e zak³adanych
przezeñ klasztorów, z których najwa¿niejszy, w Fuldzie, sta³ siê miejscem pochówku i g³ównym centrum kultu samego Bonifacego, który
— jak pamiêtamy — zgin¹³ mêczeñsk¹ œmierci¹ w po³owie VIII w.
z r¹k Fryzów.
Obecnoœæ i dzia³alnoœæ misjonarzy i — szerzej — duchownych anglo–saskiego pochodzenia na terenie póŸniejszych Niemiec znalaz³a znacz¹ce odzwierciedlenie w piœmiennictwie2. Uczony niemiecki,
Walter Berschin wprowadzi³ nawet pojêcie „insularne Niemcy” na
okreœlenie obszaru, na którym zjawisko to wyst¹pi³o szczególnie dobitnie. „Insularne Niemcy” to zdaniem tego uczonego obszar pomiêdzy Utrechtem/Deventer na pó³nocnym zachodzie, Echternach na
po³udniowym zachodzie, Eichstätt na po³udniowym wschodzie i Erfurtem na pó³nocnym wschodzie.
Jednym z najwybitniejszych nastêpców i kontynuatorów dzie³a Bonifacego by³ œwiêty Willibald. £atwo o pomy³kê, gdy¿ mamy do czynienia z dwiema osobami tego imienia, obie zwi¹zane by³y tak czy inaczej
z postaci¹ œw. Bonifacego, obie by³y Anglo–Sasami z pochodzenia,
obie ¿y³y w zbli¿onym czasie. Drugi z Willibaldów to mnich z Moguncji (œw. Bonifacy by³ biskupem tego miasta), któremu nastêpca Bonifacego, Lullus, zleci³ spisanie ¿ywota „aposto³a Germanii”. ¯ywot Bonifacego pióra Willibalda — pierwszy z d³ugiego szeregu ¿ywotów tego œwiêtego — cieszy³ siê zas³u¿enie znaczn¹ popularnoœci¹ i sta³ siê
swego rodzaju wzorcem hagiograficznym w obrêbie „insularnych Niemiec”. W sk³ad tej grupy zabytków hagiograficznych, dotycz¹cych An2

Zob. interesuj¹ce i bogate materia³owo studium Dariusza Andrzeja Sikorskiego, Anglosasi i wp³ywy anglosaskie w skryptoriach karoliñskich do koñca IX w. Studium paleograficzno–
–kodykologiczne (Publikacje Instytutu Historii UAM, 64), Poznañ 2005 (dokumentacja na
za³¹czonej p³ycie CD).
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glo–Sasów dzia³aj¹cych na kontynencie i pisanych przewa¿nie tak¿e
przez Anglo–Sasów, wchodz¹: ¿ywoty Willibalda i Wynnebalda pióra
Hugeburgi z Heidenheimu, ¿ywot Sturmiego, pierwszego opata Fuldy
— pióra Eigila, ¿ywot opata Grzegorza pióra jego ucznia (pierwszego
biskupa Münster w Westfalii) Lebuina (w tym ¿ywocie znajduje siê
s³ynny i czêsto omawiany w nauce opis saskiego zgromadzenia ludowego w Marklo), wreszcie — ¿ywot œw. Willibrorda pióra Alkuina —
Anglo–Sasa, który na dworze Karola Wielkiego pe³ni³ rolê porównywaln¹ z rol¹ nowoczesnego ministra kultury i oœwiaty3.
¯ywoty braci Willibalda i Wynnebalda zas³uguj¹ na szczególn¹
uwagê i to z kilku punktów widzenia. Po pierwsze — jako rzadki
w owej epoce przyk³ad biografii podwójnej, pióra tego samego autora.
Po wtóre dlatego, ¿e autorem tym by³a niewiasta — zjawisko tak ogromnie rzadkie we wczeœniejszym œredniowieczu, ¿e samo ono t³umaczy³oby zainteresowanie nauki. Po trzecie, ze wzglêdu na to, ¿e obaj
bracia odegrali okreœlon¹ rolê w dziejach Koœcio³a niemieckiego,
o której, gdybyœmy nie mieli do dyspozycji ich ¿ywotów, niemal nic byœmy nie wiedzieli. Po czwarte wreszcie dlatego, ¿e w ¯ywocie Willibalda jego autorka zamieœci³a obszerny opis, czy raczej sprawozdanie
z kilkuletniej wyprawy bohatera na Wschód — do Ziemi Œwiêtej i Cesarstwa Bizantyjskiego. Opis ten, jak zaznacza wyraŸnie autorka, pochodzi od samego Willibalda, Hugeburga jedynie starannie spisa³a jego wywód. (W ogóle ¯ywot Willibalda powsta³ jeszcze za jego ¿ycia, co
tak¿e jest ewenementem w literaturze hagiograficznej). W dziejach
œredniowiecznej twórczoœci kobiet bêdziemy nieraz spotykali siê ze
spisywaniem ich relacji przez mê¿czyzn (np. spowiedników), niekiedy by³o to spowodowane skromnoœci¹ niewieœci¹, niekiedy po prostu
nieznajomoœci¹ (b¹dŸ niedostateczn¹ znajomoœci¹) sztuki pisania
przez potencjalne autorki, mo¿e tak¿e niekiedy chêci¹ „dopracowania” kobiecej wersji czy uwolnienia jej od niepo¿¹danych treœci przez
mêski „nadzór”4, póŸniej zapewne tak¿e racjonalnym podzia³em pra3
Znakomita analiza ca³ej tej grupy zabytków hagiograficznych w: W. Berschin, Biographie
und Epochenstil, t. III, 1991
4
Problem szczególnie istotny w przypadku mistyczek (vide bli¿szy nam przyk³ad czternastowiecznej Doroty z M¹towów i Jana z Kwidzynia [Marienwerder]), zob. pracê zbiorow¹
Gendered voices. Medieval saints and their interpreters, red. C. M. Mooney, Philadelphia
1999).

316

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

cy w skryptorium, ale spisywanie przez kobietê relacji mê¿czyzn by³o
chyba zjawiskiem ogromnie rzadkim i trudno bêdzie dla Hugeburgi
i Willibalda znaleŸæ odpowiednik w dziejach dawnego piœmiennictwa
europejskiego.
W ka¿dym razie w pewien wtorek, 23 czerwca (zapamiêta³a i uzna³a to za godne uwagi, by specjalnie odnotowaæ!), czyli w jednym
z trzech mo¿liwych przy uwzglêdnieniu tych danych lat: 767, 772 lub
778, najprawdopodobniej w 778 r., sêdziwy Willibald rozpocz¹³, w obecnoœci dwóch diakonów, dyktowaæ tekst Hugeburdzie. Ta — pe³na
uwielbienia dla dyktuj¹cego — w jednym przypadku zapomnia³a nawet o gramatycznej potrzebie zmiany mowy niezale¿nej w zale¿n¹...
Kim by³a Hugeburga? Urodzi³a siê mniej wiêcej w latach 730–740
gdzieœ w po³udniowej Anglii (zapewne w Wessexie), by³a krewn¹ Willibalda i Wynnebalda, otrzyma³a w którymœ z klasztorów ziemi ojczystej staranne wykszta³cenie. Znalaz³a siê (oko³o 761 r.) w doborowym
gronie zakonnic anglo–saskich, które wzorem wielkich misjonarzy pod¹¿y³y na kontynent i poœwiêci³y siê dzia³alnoœci duchownej na rzecz
nawracanych i umacnianych w wierze ludów germañskich. Los j¹ rzuci³ do œrodkowej Frankonii, gdzie godnoœæ pierwszego biskupa nowo
za³o¿onego (zapewne w 743 r.) biskupstwa otrzyma³ Willibald; w za³o¿onym oko³o 752 r. ¿eñskim klasztorze Heidenheim, pod rz¹dami
ksieni Walburgi, ¿y³a Hugeburga i tam spisa³a oba ¿ywoty swoich
œwi¹tobliwych krewnych.
Willibald i jego m³odszy brat Wynnebald urodzili siê na samym pocz¹tku VIII w. (Willibald zapewne oko³o 700 r., Wynnebald — rok
póŸniej) w Wessexie. Ich ojciec (bêdzie jeszcze o nim mowa) by³ tam
w³aœcicielem ziemskim. Pocz¹wszy od pi¹tego roku ¿ycia a¿ po rok
dwudziesty Willibald (gdy¿ tak postanowili rodzice w chwili choroby
i — jak s¹dzono — cudownego wyzdrowienia dziecka) przebywa³
w klasztorze Waldheim (Waltham), uzyskuj¹c tam wykszta³cenie teologiczne i klasyczne. Wynnebald, zapewne przez ojca upatrzony na
swojego nastêpcê w maj¹tku, pozostawa³ wraz z ojcem i rodzeñstwem.
Rok 720 by³ dla rodziny prze³omowy, a sprawc¹ prze³omu by³ Willibald, który zap³on¹³ niepohamowan¹ chêci¹ porzucenia klasztoru
i ojczyzny i pod¹¿enia „dla mi³oœci Chrystusa” na pielgrzymkê. Zdo³a³ pozyskaæ dla swojej idei ojca i brata, choæ ojciec mia³ pocz¹tkowo
powa¿ne opory wobec porzucenia „s³abej i u³omnej ¿ony oraz nieletnich dziatek”.
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Podkreœlmy interesuj¹cy i nie tak bardzo dla hagiografii typowy
moment: zarówno w tej sytuacji, jak równie¿ jeszcze kilkakrotnie póŸniej w biografii, wystêpuje tak dla Anglo–Sasów (i nie tylko dla nich)
charakterystyczne poczucie rozwiniêtej wiêzi rodowej. Wa¿ne dla rodu decyzje zapadaj¹ po odpowiednich konsultacjach wewn¹trzrodowych. W przypadku kosztownej i niebezpiecznej wyprawy zamorskiej
trzeba by³o na okres niebytnoœci g³owy rodziny w kraju, jak równie¿ ze
wzglêdu na ewentualnoœæ œmierci lub zaginiêcia po drodze (jak zaraz
zobaczymy, ostro¿noœæ ta w naszym przypadku nie by³a przesadna),
uregulowaæ sprawy opieki nad rodzin¹ i w³asnoœciowe.
Wczesnym latem 720 r. w porcie Hamblehaven (w pobli¿u Southampton) znaleŸli statek, umówili siê z kapitanem czy w³aœcicielem co
do wysokoœci op³aty za przewóz i wyruszyli w drogê.
Wyl¹dowawszy u ujœcia Sekwany w pobli¿u Rouen, przebyli ca³¹
Galiê, szukaj¹c wszêdzie koœcio³ów poœwiêconych znanym œwiêtym.
Jeszcze przed nadejœciem zimy wêdrowcy przekroczyli Alpy. W Lucce
zmar³ ojciec, synowie musieli go tam pochowaæ w jednym z koœcio³ów.
Z ojcem Willibalda i Wynnebalda wi¹¿e siê ciekawa historia, nale¿¹ca jednak raczej nie do kategorii wydarzeñ rzeczywistych, lecz do
pobo¿nej legendy. Hugeburga z Heidenheimu ani w jednym, ani
w drugim ¿ywocie nie podaje jego imienia. Dopiero kilka wieków póŸniej w Lucce zacz¹³ siê szerzyæ kult tej postaci. Oko³o 1150 r. nast¹pi³o
wyniesienie (elevatio) relikwii, uwa¿anego za œwiêtego, pielgrzyma,
„przypomniano” sobie tak¿e jego imiê: Ryszard (anachroniczne dla
VIII w., gdy¿ normañskiego pochodzenia). Dzieñ wyniesienia relikwii
„œw. Ryszarda”, 7 II, by³ z czasem obchodzony w Lucce i Eichstätt
(gdzie, jak zobaczymy, Willibald wiele lat póŸniej zosta³ biskupem).
Mniej wiêcej w tym samym czasie (po³owa XII w.) spisano ¯ywot œw.
Ryszarda wraz z cudami, jakie za spraw¹ domniemanego œwiêtego
mia³y miejsce. Poniewa¿ od prze³omu IX w. upowszechnia³o siê przekonanie, ¿e ksieni Walburga (jak pamiêtamy, prze³o¿ona Hugeburgi
w klasztorze Heidenheim) by³a siostr¹ Willibalda i Wynnebalda, postaæ ich ojca, „œw. Ryszarda”, wyros³a na ojca a¿ trzech œwiêtych, gdy¿
tak¿e Walburga za tak¹ by³a uwa¿ana.
*
Dwa i pó³ roku bracia prze¿yli wspólnie w Wiecznym Mieœcie, prowadz¹c ¿ywot mnichów. Latem 722 r. ciê¿ko zachorowali, jeden dru318

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

giemu wzorowo pomaga³ w czasie choroby. Wiosn¹ 723 r. rozdzielili
siê na wiele lat. Wynnebald, odznaczaj¹cy siê s³abszym od brata zdrowiem i cierpi¹cy na podagrê (artretyzm), pozosta³ d³u¿ej w Rzymie,
Willibald natomiast wraz z grup¹ osób towarzysz¹cych uda³ siê w kilkuletni¹ podró¿–pielgrzymkê na Wschód. W Gaecie wsiedli na statek
i przez Neapol, Reggio, Cataniê na Sycylii (gdzie modlili siê u grobu
œw. Agaty) dotarli do Syrakuz, a stamt¹d osi¹gnêli Monemwazjê na
samym po³udniu Grecji.
Zauwa¿my, ¿e Hugeburga okreœli³a to miejsce, bêd¹ce w œredniowieczu posiad³oœci¹ Wenecji i wa¿nym portem prze³adunkowym
w handlu Wschodu z Zachodem, jako po³o¿one „w kraju S³owian”
(in Slavinia terra). Istotnie, osadnictwo s³owiañskie we wczesnym
œredniowieczu objê³o znaczne obszary greckie, osi¹gaj¹c nawet Peloponez, a pewna miejscowoœæ na po³udnie od Sparty do dziœ nosi nazwê Slawochori, to znaczy „Wieœ S³owian”.
W dalszej drodze ku wybrze¿om Azji Mniejszej ¿eglowano wzd³u¿
Peloponezu, zawadzaj¹c o wyspy Keos (lub: Chios) i Samos. W pobli¿u Efezu pielgrzymi zwiedzili sanktuarium Siedmiu Œpi¹cych m³odzieñców, którzy wed³ug tradycji mieli schroniæ siê przed przeœladowaniami, w czasach cesarza Decjusza (249–251), w jaskini górskiej ko³o Efezu i tam zostali ¿ywcem zamurowani. Gdy póŸniej, za panowania cesarza Teodozjusza II (408–450)5, heretycy kwestionowali naukê
katolick¹ o zmartwychwstaniu cia³, m³odzieniaszkowie owi, by daæ
œwiadectwo prawdzie i obaliæ twierdzenia heretyków, mieli obudziæ
siê ze snu. Teodozjusz II kaza³ na tym miejscu wybudowaæ koœció³,
który prawdopodobnie ogl¹da³ Willibald z towarzyszami.
Drugim obiektem powszechnego kultu by³ grób œw. Jana Ewangelisty we wschodniej czêœci miasta oraz wspania³a bazylika, jak¹ zbudowano tam z rozkazu cesarza Justyniana I (527–565). Kolejnym punktem wyprawy by³o miasto Phygela, którego ruiny znajduj¹ siê kilka kilometrów od ujœcia rzeki Kaystros.
Pozostali tam jeden dzieñ. ¯ebrali o chleb, udali siê nastêpnie do studni znajduj¹cej siê w œrodku wsi i siedz¹c na obmurowaniu studni, maczali chleb w wodzie i tak go jedli.

5

Znanego nam z rozdzia³u o Eudocji.
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Drobny ten, mimochodem jak gdyby zaznaczony przez autorkê ¯ywota Willibalda szczegó³, nale¿y do momentów szczególnego autentyzmu relacji. Tak w³aœnie pielgrzymowali do Ziemi Œwiêtej i do innych oœrodków kultu religijnego zwykli, przeciêtni pielgrzymi, niedysponuj¹cy wiêkszymi w³asnymi zasobami finansowymi. Takich pielgrzymów by³o bez w¹tpienia i w VIII w., i kiedy indziej, bardzo wielu.
Pielgrzymka dla nich by³a zwi¹zana nie tylko z ogromnym prze¿yciem
duchowym, ale tak¿e z uporczywymi zabiegami o prze¿ycie. Pamiêtamy, w jak odmiennych warunkach podró¿owa³y po Ziemi Œwiêtej
w IV w. Egeria czy szlachetne znajome œw. Hieronima!
Udrêk i niebezpieczeñstw los nie posk¹pi³ tak¿e Willibaldowi i jego towarzyszom. ¯egluj¹c wzd³u¿ zachodnich i po³udniowych wybrze¿y Azji Mniejszej, zostali pewnego razu „doœwiadczeni tak ciê¿kim
i gorzkim g³odem, tak bardzo byli wewnêtrznie os³abieni postem, ¿e
obawiali siê rych³ej œmierci. Lecz najpotê¿niejszy Pasterz narodów zechcia³ swoim ubogim dostarczyæ pokarmu”.
W pobli¿u Miletu (miastu temu, jak relacjonuje Willibald, a za nim
Hugeburga, grozi³o niegdyœ zalanie przez morze) dwóch pustelników
¿y³o na wierzcho³ku „s³upa”. Hugeburga uzna³a za stosowne objaœniæ
swoim czytelnikom, ¿yj¹cym przecie¿ w œwiecie „cywilizacji drewna”,
co to takiego ów s³up (stylos), przy czym — dodajmy — wyjaœnienie
wypad³o nie we wszystkim przekonuj¹co. „Jest to solidnie zbudowana
konstrukcja, podobna do masywnej budowli kamiennej, niezwykle
wysoka, by nie mog³a im (pustelnikom) zaszkodziæ woda”.
Wêdrowcy dotarli na Cypr („który po³o¿ony jest pomiêdzy Grekami a Saracenami”). W Paphos na po³udniowy–zachód skraju wyspy
przebywali przez trzy tygodnie, w czas wielkanocny, „po up³ywie pierwszego roku”, licz¹c od chwili wyjazdu z Rzymu. W mieœcie Constantia zwiedzili grób œw. Epifaniusza, dziêki któremu pod koniec IV w. na
Cyprze rozkrzewi³o siê ¿ycie zakonne.
Podró¿nicy byli œwiadomi tego, ¿e wraz z dop³yniêciem z Cypru do
kontynentu docieraj¹ do ziem podleg³ych kalifowi muzu³mañskiemu.
Pierwsz¹ miejscowoœci¹, jak¹ Willibald z towarzyszami tam napotkali,
by³a Tharrathas czy Antarados (Tartus) na pó³noc od Trypolisu, na
wybrze¿u syryjskim. Oœrodkiem w³adzy muzu³mañskiej by³a pobliska
Edessa (obecnie Homs), rozbudowana przez Arabów w potê¿n¹ twierdzê z cytadel¹. W Emessie by³ oœrodek kultu œw. Jana Chrzciciela;
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w tamtejszym koœciele, zbudowanym przez Helenê, matkê Konstantyna Wielkiego, przechowywano g³owê tego œwiêtego.
Gdy tylko pogañscy Saraceni6 dowiedzieli siê, ¿e przybyli tam ludzie
obcy i nieznani, pojmali ich i uwiêzili. Nie wiedzieli bowiem, z jakiego
narodu przybyli, myœleli natomiast, ¿e s¹ szpiegami. I doprowadzono
ich jako wiêŸniów do pewnego bogatego starca, by ten móg³ na w³asne
oczy ujrzeæ ich i dowiedzieæ siê, sk¹d przybywaj¹. Starzec wypytywa³
ich przeto, sk¹d przybywaj¹ i jakie maj¹ zamiary. Udzielili na to odpowiedzi i wy³o¿yli mu od pocz¹tku do koñca wszystkie powody swojej
pielgrzymki. Wtedy starzec odpowiadaj¹c rzek³: „Czêsto widywa³em
ludzi przybywaj¹cych tutaj z tych okolic na Ziemi, (byli oni) braæmi
w wierze tych oto. Nie zamierzaj¹ oni nic z³ego, pragn¹ jedynie wype³niaæ swoje Prawo”.
Wyjechali przeto stamt¹d i przybyli do pewnego pa³acu, by tam prosiæ
o zezwolenie na odbycie drogi do Jerozolimy. A gdy tam przybyli,
pewien namiestnik utrzymywa³, ¿e s¹ oni wywiadowcami i rozkaza³
wtr¹ciæ do wiêzienia dopóty, dopóki nie otrzyma od króla polecenia,
co nale¿y uczyniæ w ich sprawie [...].

Na szczêœcie dla pielgrzymów
¿y³ tam pewien kupiec, który dla zas³ugi i uratowania swej duszy zapragn¹³ wykupiæ ich z wiêzienia, by mogli w spokoju kontynuowaæ
pielgrzymkê, tak jak zapragnêli. Nie potrafi³ co prawda tego sprawiæ,
ka¿dego dnia przysy³a³ im jednak obiad i kolacjê. Co œrodê i sobotê
przysy³a³ tak¿e swego syna do wiêzienia, który prowadzi³ ich do ³aŸni
i z powrotem. W niedziele zaœ zabiera³ ich ze sob¹ do koœcio³a i prowadzi³ przez rynek, by mogli oni widzieæ interesuj¹ce ich towary, a gdy
tylko ktoœ wyrazi³ jakiekolwiek ¿yczenie, z w³asnej kiesy im to kupowa³. Mieszkañcy miasta, pe³ni ciekawoœci, przybywali tam, by ich zobaczyæ, gdy¿ byli oni m³odzi, mi³ej powierzchownoœci i piêknie odziani.
A¿ wreszcie, gdy ci¹gle przebywali w wiêzieniu, przyby³ do nich pewien cz³owiek z Hiszpanii, rozmawia³ z nimi i uwa¿nie dowiadywa³ siê
od nich, kim byli i sk¹d przybywali. Opowiedzieli mu wszystko po kolei
o swej podró¿y. Ten cz³owiek z Hiszpanii mia³ brata w pa³acu królewskim, by³ on pokojowym króla Saracenów. Gdy pewnego razu na6
Zaliczanie muzu³manów do pogan (choæ trudno o coœ bardziej nieœcis³ego!) by³o w œwiecie chrzeœcijañskim bardzo rozpowszechnione.
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miestnik, który ich umieœci³ w wiêzieniu, przyby³ do pa³acu, przybyli
tam równie¿ Hiszpan, który rozmawia³ z nimi w wiêzieniu, oraz kapitan statku, który by³ ich przywióz³, gdy p³ynêli z Cypru. Wszyscy oni
znaleŸli siê jednoczeœnie przed królem Saracenów, nosz¹cym miano
Myrmumni. Gdy rozmowa zesz³a na nale¿yte tematy, opowiedzia³
Hiszpan wszystko, czego dowiedzia³ siê w wiêzieniu, swemu bratu
i prosi³, by ten przedstawi³ królowi, czego trzeba, by zapewniæ ochronê
(pielgrzymom).

„Król”, czyli kalif z dynastii Omajadów (by³ nim wówczas Hiszam,
724–7437), zapyta³ swych rozmówców, sk¹d pielgrzymi, o których mowa, przybyli. Odpowiedzieli mu: „Z kraju Zachodu, gdzie s³oñce ma
swój kres, ludzie (ci) tu przybyli. Nie znamy ¿adnego innego kraju,
który le¿a³by jeszcze dalej, nie ma tam ju¿ nic prócz wody”. Wtedy król
odpowiadaj¹c im rzek³: „Dlaczego mielibyœmy ich karaæ? Niczym nie
zawinili przeciw nam. Uwolnijcie ich i pozwólcie odejœæ!”
Inne osoby trzymane w wiêzieniu — zapamiêta³ po tylu latach Willibald — musia³y jako wykup zap³aciæ potrójn¹ monetê, im jednak to
odpuszczono.
Dziêki ³askawoœci kalifa oraz zbiegowi szczêœliwych przypadków
Willibald z towarzyszami mogli kontynuowaæ podró¿. Prowadzi³a ona
przez Damaszek, stolicê kalifatu, miejsce kilku wydarzeñ biblijnych
(m.in. nawrócenia œw. Paw³a) do w³aœciwej Ziemi Œwiêtej.
Opis pielgrzymki po Ziemi Œwiêtej jest doœæ szczegó³owy, pe³en —
jak zwykle w podobnych sprawozdaniach — reminiscencji biblijnych,
ale tak¿e zawiera ró¿ne, niekiedy drobne, i na ogó³ bystre obserwacje
o charakterze aktualnym. Szlak wiód³ przez Galileê (Nazaret, Kanê,
górê Tabor, Tyberiadê, Kafarnaum, Bethsaidê, Ÿród³a Jordanu, Cezareê, Jerycho) do Jerozolimy.
Tam, gdzie Jor i Dan ³¹cz¹ siê, tworz¹c Jordan,
spêdzili jedn¹ noc pomiêdzy dwoma Ÿród³ami. A pasterze dali n a m8
kwaœne mleko do picia. I s¹ tam dziwne wo³y z d³ugimi grzbietami
i krótkimi nogami, a potê¿nymi rogami. Wszystkie s¹ takiej samej maœci — purpurowo–czerwonej. S¹ tam bardzo g³êbokie bagna. A kiedy
7
„Myrmumni” to zniekszta³cona forma tytu³u „Emir al Mu’minin”, czyli „W³adca wierz¹cych”.
8
Jest to w³aœnie to miejsce, gdzie Hugeburga nie poprawi³a ustnej relacji Willibalda przez
odpowiedni¹ zmianê formy gramatycznej.
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latem upa³y z nieba rozpalaj¹ ziemiê, bawo³y te ruszaj¹, przybiegaj¹
do bagna i zanurzaj¹ siê w nim ca³ym cielskiem, ³eb jedynie unosz¹c
nad powierzchniê.

Zwiedzaj¹c klasztor poœwiêcony Janowi Chrzcicielowi nad Jordanem, udali siê jedn¹ milê na miejsce, gdzie by³ ochrzczony Chrystus.
Znajduje siê tam teraz koœció³ wzniesiony na kamiennych s³upach.
A pod koœcio³em, dok³adnie w miejscu gdzie Pan zosta³ ochrzczony,
jest obecnie sucha ziemia. Tam zaœ, gdzie siê chrzci obecnie, ustawiono na œrodku drewniany krzy¿. Znajduje siê tam nik³y ciek wodny.
Nad Jordanem zaœ rozci¹gniêto linê i umocowano na obu brzegach.
W œwiêto Epifanii (6 I) przybywaj¹ tam s³abi i chorzy, trzymaj¹ siê liny
i zanurzaj¹ w wodzie. Tak¿e niewiasty, które s¹ bezp³odne, przybywaj¹ tam. Nasz biskup Willibald k¹pa³ siê tam w Jordanie. Pozostali tam
jeden dzieñ.

11 XI 724 r. pielgrzymi przybyli po raz pierwszy do Jerozolimy.
Trudy podró¿y sprawi³y, ¿e na kilka tygodni Willibalda z³o¿y³a choroba. Po odwiedzeniu znacz¹cych miejsc zwi¹zanych z ¿yciem i œmierci¹
Zbawiciela w Jerozolimie, Willibald pod¹¿y³ do Betlejem i Judei.
W trakcie pobytu w Gazie dotknê³a Willibalda nieoczekiwana œlepota, na szczêœcie po dwóch miesi¹cach sama ust¹pi³a, gdy pielgrzymi przebywali po raz drugi w Jerozolimie. Nastêpnie, wzd³u¿ wybrze¿a Morza
Œródziemnego, wêdrowali na pó³noc, do Trypolisu. W tekœcie wkrad³
siê b³¹d, nie wiadomo, czy pamiêæ zawiod³a po latach samego Willibalda, czy te¿ spisuj¹ca relacjê Hugeburga pomyli³a nazwy; zamiast
„Œródziemnego” znajdujemy w tekœcie „morze Adriatyckie”. W innym
miejscu tego samego ustêpu itinerarium uchwyciliœmy jednak, jak siê
wydaje — w sposób niew¹tpliwy, drobn¹ lukê w pamiêci sêdziwego biskupa. Po opuszczeniu Jerozolimy udali siê wêdrowcy do Diospolis
(czyli Lydda), gdzie oddano czeœæ relikwiom œw. Jerzego, a nastêpnie
„do pewnej innej wioski” (ad alia[m] villula[m]), gdzie znajdowa³ siê
koœció³ poœwiêcony Piotrowi Aposto³owi na pami¹tkê wskrzeszenia
wdowy Dorki (Tabitha). Dane te pozwalaj¹ na zidentyfikowanie tej
miejscowoœci z portem Joppe na wybrze¿u Morza Œródziemnego; nazwa miejscowoœci uleg³a widaæ zatarciu w pamiêci Willibalda9.
9

Podobnych przypadków zapomnienia drugorzêdnych danych (co nie dziwne, zwa¿ywszy,
¿e pomiêdzy opisywan¹ pielgrzymk¹ a podaniem relacji o niej minê³o pó³ wieku) znajduje-
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Na prze³omie 725 i 726 r. podró¿nicy przez Góry Libanu, Damaszek i Cezareê po raz trzeci pod¹¿yli do Ziemi Œwiêtej i Jerozolimy,
gdzie spêdzili ca³¹ zimê. Stamt¹d udali siê (w relacji zaznaczono, ¿e
odleg³oœæ wynosi³a ponad 300 mil) do Emessy w Syrii oraz do miasta
Salamaitha (Salaminias, 50 km na pó³noc od Homs). Tam choroba po
raz kolejny zbi³a Willibalda z nóg, tak ¿e ca³y Wielki Post musieli przeczekaæ. Trzeba by³o poza tym dope³niæ formalnoœci:
Jego towarzysze udali siê do króla Saracenów imieniem Myrmumni
pragn¹c go prosiæ o pozwolenie (dalszej) podró¿y, po to, by mogli
udaæ siê dalej. Nie mogli wszak¿e króla znaleŸæ, gdy¿ usun¹³ siê on z tej
okolicy przed nieszczêœciem zarazy, która kraj ten dotknê³a. Poniewa¿
zatem nie mogli króla odnaleŸæ, powrócili. I pozostali w Salamaitha a¿
do tygodnia przed Wielkanoc¹10. Nastêpnie przybyli ponownie do
Emessy i tam prosili miejscowego namiestnika o list podró¿ny. Da³ im
listy, ka¿dej dwójce z osobna. Nie mogli zatem dalej podró¿owaæ
wspólnie, lecz jedynie po dwóch, zreszt¹ w ten sposób mogli ³atwiej
znaleŸæ dla siebie po¿ywienie. Potem przybyli do Damaszku.

Niestrudzeni podró¿nicy udali siê nastêpnie w podró¿ po Ziemi
Œwiêtej i czwarty raz przybyli do Jerozolimy. Po drodze spotka³a ich
nastêpuj¹ca przygoda:
Pod¹¿ali dalej przez wielk¹ równinê pe³n¹ drzew oliwkowych11. A podró¿owa³ z nimi pewien Etiopczyk12 z dwoma wielb³¹dami, który na
mule prowadzi³ przez las jak¹œ niewiastê. I gdy tak siê posuwali naprzód, pojawi³ siê przed nimi lew z otwart¹ paszcz¹, rycz¹c wœciekle,

my w ¯ywocie Willibalda wiêcej i na ogó³ nie sposób rozstrzygn¹æ, czy jest to pomy³ka Willibalda, czy Hugeburgi. Zapomniawszy, który z proroków zosta³ pochowany w Thekoa
(Amos), podró¿nik lub autorka wybrnêli rozs¹dnie z k³opotu, pisz¹c o „jednym z proroków”. Pewn¹ ostro¿noœæ widaæ te¿ w pos³ugiwaniu siê liczbami: „oko³o”, „ponad” lub w podawaniu w przypadkach w¹tpliwych wielkoœci skrajnych „od–do”. Jedynym naprawdê powa¿nym b³êdem rzeczowym, który byœmy byli sk³onni przypisaæ samej Hugeburdze jest
dwukrotne (w obu ¿ywotach) pomylenie kolejnoœci drogi z pó³nocy na po³udnie w Europie:
wêdrowcy mieli jakoby najpierw przybyæ do Lukki, a nastêpnie przekraczaæ Alpy. „Gdyby
Willibald kiedykolwiek dosta³ dzie³o zakonnicy do zczytania, bez w¹tpienia poprawi³by tego rodzaju b³¹d” (A. Bauch).
10
Wielkanoc przypad³a w roku 726 na 24 III.
11
Chodzi o dolinê Esdrelon (Jesreel).
12
Etiopi¹ w staro¿ytnoœci i niemal ca³ym œredniowieczu nazywano po prostu ca³¹ „czarn¹
Afrykê” na po³udnie od Sahary.
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chc¹c ich pochwyciæ i po¿reæ, czym wprawi³ (wêdrowców) w najwy¿sz¹
trwogê. Wówczas Etiopczyk rzek³ do nich: „Nie bójcie siê, lecz jedŸmy
dalej!” Bezzw³ocznie przeto ruszyli naprzód i zbli¿yli siê doñ (do lwa).
Ten zaœ, dziêki pomocy Najwy¿szego, na wysokoœciach tronuj¹cego
Boga, odwróci³ siê w inn¹ stronê i da³ im woln¹ drogê, by mogli iœæ dalej. Opowiadali oni (pielgrzymi), ¿e gdy wêdrowali dalej, us³yszeli po
krótkiej chwili lwa wydaj¹cego potê¿ny ryk — znak, ¿e po¿ar³ on
wœciekle wiele z tych osób, które zatrudnione by³y przy zbiorze oliwek.

Lwy w Ziemi Œwiêtej stanowi³y problem jeszcze w okresie krucjat...
W Fenicji, dok¹d nastêpnie przybyli, dotarli do stra¿nicy muzu³mañskiej nazwanej „Wie¿¹ Libañsk¹”.
Kto tam przybywa i nie ma zezwolenia na piœmie, nie mo¿e przejœæ,
gdy¿ miejsce to jest pod kontrol¹ i stanowi obszar zamkniêty. Je¿eli
ktoœ przyby³by tam bez paszportu, mieszkañcy go pojm¹ i posy³aj¹ do
miasta Tyru.

W Tyrze œwi¹tobliwy m¹¿ dopuœci³ siê kontrabandy, o czym nie bez
widocznej uciechy opowiada³ wiele dziesiêcioleci póŸniej mniszce
Hugeburdze:
Biskup13 Willibald kupi³ sobie, gdy by³ uprzednio w Jerozolimie, balsam i nape³ni³ nim dyniê. Wzi¹³ trzcinê, pust¹ w œrodku, ale maj¹c¹
dno, nape³ni³ olejem skalnym, umieœci³ j¹ w dyni i przyci¹³ równo z dyni¹, tak ¿e brzegi (trzciny i dyni) by³y zupe³nie równe. W ten sposób
zamkn¹³ otwór dyni. A gdy przybyli do miasta Tyr, mieszkañcy ich zatrzymali i przeszukiwali ca³e ich baga¿e, chc¹c ustaliæ, czy czegoœ nie
ukryli, a gdyby cokolwiek znaleŸli, bezzw³ocznie ukarano by ich torturami. Wszelako, gdy wszystko przeszukali i nie znaleŸli nic poza jedn¹
dyni¹, któr¹ mia³ Willibald, wyjêli j¹ i w¹chali, chc¹c siê przekonaæ, co
znajduje siê w œrodku. Lecz gdy wyczuli tylko zapach oleju skalnego,
który by³ w trzcinie, a balsamu, który by³ wewn¹trz w dyni pod olejem
skalnym, nie znaleŸli, pozwolili im odejœæ. Pozostawali zaœ tam wiele
dni czekaj¹c na statek, a¿ wreszcie jakiœ siê znalaz³.

W tak pomys³owy sposób przechytrzy³ Willibald srogich muzu³mañskich celników, wywo¿¹c wbrew wszelkim zakazom drogocenny balsam z Tyru!
13

Tym tytu³em, uzyskanym o wiele póŸniej, okreœla go niejednokrotnie autorka.
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Ca³¹ zimê 726/727 podró¿nicy przebywali na statku. Widocznie by³
to normalny przybrze¿ny statek handlowy, zawijaj¹cy na d³u¿ej do
ró¿nych portów. Na Wielkanoc (w roku 727 przypad³a ona na dzieñ
13. IV) podró¿nicy przybyli do Konstantynopola — stolicy Cesarstwa
Wschodniego. Po Italii wraz z Sycyli¹ oraz Ziemi Œwiêtej wraz z Syri¹
by³o to trzecie wielkie doœwiadczenie Willibalda i trzeci etap jego
wielkiej podró¿y. W Konstantynopolu Willibald przebywa³ ponad
dwa lata — w celi oddanej mu do dyspozycji wewn¹trz koœcio³a pod
wezwaniem Œwiêtych Aposto³ów — drugim po Hagia Sophia co do
znaczenia koœciele stolicy imperium. Niestety, relacja nie zawiera
bli¿szych danych o pobycie Willibalda w Konstantynopolu, nic na ten
temat nie wiedz¹ tak¿e inne Ÿród³a. Jedyn¹ tylko, ale ciekaw¹, wiadomoœæ z tym zwi¹zan¹ zapisa³a Hugeburga. Pewnego razu Willibald
uda³ siê ze stolicy do Nicei (Nikaja), miejsca s³ynnego soboru powszechnego z 325 r. Naszego podró¿nika zainteresowa³ szczególnie tamtejszy koœció³, zbudowany na wzór koœcio³a na Górze Oliwnej w Jerozolimie. „Willibald uda³ siê tam z Konstantynopola, aby zobaczyæ, jak
ten koœció³ zosta³ zbudowany”, po czym wróci³ do stolicy.
Widaæ w tym szczególe, podobnie jak w tylu innych jego itinerarium, nie tylko — najwa¿niejsz¹ przecie¿ — pobo¿noœæ pielgrzyma,
ale tak¿e swoist¹ ciekawoœæ œwiata. Nieodparcie przypomina siê
„ut sum satis curiosa” wczeœniejszej o kilka wieków p¹tniczki Egerii. Willibald, podobnie jak Egeria, w harmonijny i dla swojej epoki
bynajmniej nie typowy sposób ³¹czy³ cechy pobo¿nego pielgrzyma
i ciekawego œwiata turysty. Ta w³aœnie cecha raz jeszcze, ju¿ niebawem
po zakoñczeniu dwuletniego pobytu w Konstantynopolu, przejawi siê
z ca³¹ si³¹.
Nie sami tym razem, lecz w towarzystwie pos³ów papieskich i cesarskich (stosunki miêdzy Wschodem a Zachodem w tym czasie, ze
wzglêdu na szczyt nasilenia walki z obrazami œwiêtymi, ikonoklazmu,
w Bizancjum za panowania cesarza Leona III Izauryjskiego, 717–741,
by³y bardzo napiête) Willibald z towarzyszami udali siê do Italii. Droga morska prowadzi³a przez Sycyliê (Syrakuzy, Catania), Reggio, a zatem tak samo, tylko w odwrotnej kolejnoœci, ni¿ w tamt¹ stronê, nastêpnie do wyspy Vulcana (Vulcano) w archipelagu Wysp Liparyjskich. Archipelag ten sk³ada siê z wielu wulkanów, z których wiêkszoœæ
by³a czynna zarówno w czasach œw. Willibalda, jak i obecnie. Wulkany
te ju¿ w staro¿ytnoœci (podobnie jak sycylijska Etna) absorbowa³y wy326
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obraŸniê. Tam m.in. lokalizowano siedzibê boga wichrów Eola (Aiolus). Papie¿ Grzegorz I Wielki († 604) w swoim ogromnie w wiekach
nastêpnych popularnym dziele Dialogi, opisa³, jak to ariañski (a wiêc
heretycki) król Italii i Ostrogotów Teodoryk Wielki († 526) zosta³
wrzucony do krateru góry Vulcano, który wyobraŸnia ludzka traktowa³a jako bramê do piek³a.
Willibald nie móg³ oprzeæ siê ciekawoœci, tym bardziej ¿e i on wiedzia³ o „piekle Teodoryka” na wyspie Vulcano:
Gdy dop³ynêli tam, wysiedli ze statku, aby zobaczyæ, jak wygl¹da piek³o. Natychmiast Willibald, ogromnie ciekawy, pragn¹³ zobaczyæ, jak
wygl¹da wnêtrze piek³a. Zamierza³ przeto wspi¹æ siê na wierzcho³ek
góry, poni¿ej którego znajdowa³o siê piek³o. Nie zdo³a³ wszak¿e tego
dokonaæ, poniewa¿ warstwy popio³u z ciemnoœci œwiata podziemnego
dochodzi³y a¿ do skraju krateru i le¿a³y tam w wielkiej masie. I podobnie jak œnieg, gdy wiruj¹c z nieba gromadzi bia³e i opadaj¹ce zim¹
masy z powietrznych wysokoœci i magazynów niebieskich, tak zalega³y
masy popio³u szczyt góry, przez co uniemo¿liwi³y Willibaldowi dostêp.
Niemniej ujrza³ on straszny i lêk budz¹cy ogieñ wydobywaj¹cy siê i wypluwany z krateru. Tak jakby podczas tocz¹cego siê grzmotu, ujrza³
potê¿ny s³up ognia oraz gêsty dym, potê¿nie wyrywaj¹ce siê w górê
i budz¹ce lêk.
Jest to ten¿e pumeks (fomix) [i nie wiemy w tym przypadku, czyja to
uwaga: œwiêtego biskupa–podró¿nika, czy jego „sekretarki” w klasztorze w Heidenheimie], który zwykle miewaj¹ skrybowie. Zobaczy³ jak
on [pumeks] wy³ania siê z g³êbi ziemi, jak unosi siê wraz z ogniem, jak
wpada do morza, i wreszcie przez morze zostaje wyrzucony na l¹d.
I ludzie podnieœli go i zabrali ze sob¹.

Byæ mo¿e mniszka Hugeburga, jak tylu innych, do polerowania
pergaminu, na którym spisywa³a ¯ywot Willibalda, u¿y³a pumeksu
przywiezionego niegdyœ przez swego bohatera jako „souvenir” z dalekiej wyprawy.
Jesieni¹ 729 r., po siedmiu latach od wyruszenia z Rzymu, a po
10 latach — jak z b³êdem oko³o pó³ roku wyliczy³a Hugeburga — od
wyjazdu z angielskiej ojczyzny, zakoñczy³a siê wielka wyprawa Willibalda. Przy okazji poznajemy imiê jednego z jego towarzyszy — Tidbrecht, „który wszêdzie wraz z nim pielgrzymowa³”. Kresem wêdrów327
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ki by³o Monte Cassino, s³awny klasztor œw. Benedykta z Nursji, bardzo
jednak w I po³owie VIII w. podupad³y.
Podyktowany przez Willibalda, a spisany przez Hugeburgê z Heidenheimu opis podró¿y na Wschód, a mówi¹c dok³adniej: do Italii,
Ziemi Œwiêtej i Konstantynopola, nale¿y do najciekawszych przyk³adów piœmiennictwa podró¿niczego we wczeœniejszym œredniowieczu.
Jego trzon stanowi opis pielgrzymki po Ziemi Œwiêtej i krainach okolicznych (ale nie Egiptu, dok¹d Willibald nie dotar³) z zaznaczeniem
miejsc kultu chrzeœcijañskiego, zwi¹zanych z wydarzeniami Starego
i Nowego Testamentu, przede wszystkim zaœ z ¿yciem, œmierci¹ i zmartwychwstaniem Chrystusa oraz ¿yciem jego aposto³ów i Matki. W niezbyt licznym gronie wczesnoœredniowiecznych opisów Ziemi Œwiêtej
i dróg do niej prowadz¹cych14, ró¿nej objêtoœci i szczegó³owoœci, bardziej lub mniej udanych pod wzglêdem formy, treœci i jêzyka, opis podró¿y Willibalda zajmuje miejsce szczególne. Przede wszystkim, nie
jest on, jak wiemy, utworem samoistnym, lecz zosta³ w³¹czony przez
Hugeburgê w ¯ywot Willibalda, stanowi¹c wszak¿e jego czêœæ przewa¿aj¹c¹, zarówno w sensie iloœciowym, jak równie¿ co siê tyczy wagi
w ca³okszta³cie ¿ycia póŸniejszego biskupa. To, ¿e opis podró¿y jest
jak gdyby schowany w ¯ywocie, sprawi³o zapewne, ¿e jest on mniej
znany ni¿ inne podobne opisy np. znany nam ju¿ mniszki Egerii z IV w.
czy Bedy Czcigodnego z wieku VIII. Staraliœmy siê wykazaæ, ¿e opis
pielgrzymki Willibalda wyró¿nia siê znaczn¹ samodzielnoœci¹ (trudno
w nim dostrzec wyraŸniejsze przejêcia z wczeœniejszych opisów; byæ
mo¿e ani Willibald, ani Hugeburga po prostu ich nie znali) oraz indywidualnoœci¹ autora–obserwatora, który wœród tylu miejsc kultu najwy¿szej rangi nie zatraci³ zdolnoœci obserwowania i notowania drobiazgów wykraczaj¹cych poza kult i zasadniczy cel pielgrzymki. Opis podró¿y Willibalda odznacza siê wiarygodnoœci¹ i autentyzmem. Niewiele w nim tak¿e b³êdów; bardzo skromna ich liczba, podobnie jak szczegó³ów, które najwyraŸniej zatar³y siê w pamiêci (zob. wy¿ej, s. 323), zdaje siê wskazywaæ na to, ¿e Willibald, b¹dŸ któryœ z jego towarzyszy, prowadzili na bie¿¹co (mimo elementarnych trudnoœci i chorób) coœ w ro14

W wiêkszej czêœci dostêpnych tak¿e w polskim przek³adzie: P. Iwaszkiewicz, Do Ziemi
œwiêtej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Œwiêtej (IV–VIII w.) (Ojcowie ¿ywi, 13), Kraków 1996 . Dzie³a Willibalda–Hugeburgi nie uwzglêdniono. Szerzej o tych utworach w rozdziale o Egerii.
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dzaju dziennika podró¿y i ¿e na nim w³aœnie, a nie jedynie na kruchej
pamiêci ludzkiej, móg³ siê oprzeæ biskup Willibald, dyktuj¹c, wiele lat
póŸniej, relacjê z tej podró¿y mniszce z Heidenheimu.
*
Powrót do Europy by³ jedynie zakoñczeniem pewnego etapu i wa¿nego doœwiadczenia w ¿yciu Willibalda. Przez 10 lat prowadzi³ on spokojny ¿ywot mnicha na Monte Cassino, spe³niaj¹c ró¿ne funkcje zakonne — kustosza, dziekana i odŸwiernego, pod kierunkiem opata
Petronaksa, przys³anego na Monte Cassino przez papie¿a dla podniesienia opactwa z ruiny. W 739 r. wraz z pewnym kupcem hiszpañskim, który zawadzi³ w drodze o Monte Cassino, uda³ siê ponownie do
Rzymu. Papie¿em by³ wówczas (731–741) Grzegorz III, „Syryjczyk”
(w znaczeniu: cz³owiek ze wschodu) z pochodzenia, bardzo energicznie prowadz¹cy sprawy Koœcio³a rzymskiego w nie³atwym dlañ okresie. Grzegorz III pilnie œledzi³ losy misji œw. Winfryda–Bonifacego na
obszarze póŸniejszych Niemiec. Papie¿ poleci³ Willibaldowi udaæ siê
do Germanii i wspomóc Bonifacego — rodaka — w jego dzia³alnoœci
misyjnej i organizacyjno–koœcielnej. Wiosn¹ 740 r. Willibald wyruszy³
z Rzymu, tym razem na pó³noc, pod¹¿aj¹c przez Luccê, Ticinum (czyli
Pawiê), Brescjê do Gardy nad jeziorem Garda, a stamt¹d do Bawarii,
nominalnie wówczas zale¿nej od Franków, faktycznie jednak niemal
niezale¿nej. Spotka³ siê najpierw z ksiêciem bawarskim Odylonem
(736–748), który dopiero co (739) zrealizowa³, dziêki Bonifacemu,
swój upragniony cel — zorganizowanie sieci biskupstw na terenie swego ksiêstwa (powsta³y one w Ratyzbonie [Regensburgu], Fryzyndze,
Passawie i Salzburgu), wydaje siê jednak, ¿e dalsza dzia³alnoœæ Willibalda nie wynika³a z inicjatywy czy aprobaty ksiêcia bawarskiego, lecz
samego Bonifacego, który by³ legatem papieskim na Germaniê, oraz
komesa Suidgera, który sprawowa³ w³adzê na terenie tzw. bawarskiej
Marchii Pó³nocnej. Bonifacy przekaza³ Willibaldowi miejscowoœæ
Eichstätt, otrzyman¹ uprzednio od Suidgera, w celu zorganizowania
tam ¿ycia chrzeœcijañskiego. Obszar by³ podobno niemal opustosza³y, pozosta³ jedynie ma³y koœció³ek poœwiêcony Matce Bo¿ej. 22 VII
740 r. Bonifacy udzieli³ Willibaldowi œwiêceñ kap³añskich, po czym
poleci³ mu udaæ siê do siebie, do Turyngii. Tam w Turyngii, po prze-
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sz³o osiemnastu (w tekœcie b³¹d: 8 i pó³) latach roz³¹ki, spotka³ siê Willibald ze swym bratem Wynnebaldem.
Rozstali siê, jak pamiêtamy, na Wielkanoc 723 r. w Rzymie. Podczas gdy Willibald pod¹¿y³ na Wschód, Wynnebald po siedmiu latach
pobytu w Wiecznym Mieœcie, gdzie kontynuowa³ studia teologiczne,
pod¹¿y³ do ojczystej Anglii. Nie zamierza³ wszak¿e pozostaæ tam na
sta³e, lecz pragn¹³ pozyskaæ do drogiej mu idei „wêdrówki dla Chrystusa” swoich krewnych. Rzeczywiœcie, wiadomo, ¿e przywiód³ z sob¹
na kontynent m³odszego, niewymienionego z imienia, brata. Drugi,
d³ugi (ok. 730–739) pobyt w Rzymie zakoñczony zosta³ z inicjatywy
Bonifacego, który w trakcie swego pobytu w tym mieœcie (737/738) pilnie szuka³ wœród swoich ziomków chêtnych pomocników do pracy
w Germanii. Pod koniec 739 r. Wynnebald pod¹¿y³ przez Alpy i Bawariê do Turyngii, gdzie spotka³ siê z Bonifacym, zosta³ wyœwiêcony na
kap³ana i otrzyma³ zadanie opieki nad bli¿ej niewymienionymi siedmioma koœcio³ami. Centralnym punktem powierzonego Wynnebaldowi okrêgu by³a miejscowoœæ Sülzenbrücken w pobli¿u Erfurtu. W tej
w³aœnie miejscowoœci 22 X 741 r. Bonifacy w towarzystwie s¹siednich
biskupów z Würzburga i Büraburgu udzieli³ sakry biskupiej Willibaldowi. Wynnebald by³ poniek¹d gospodarzem uroczystoœci.
Wynnebald, który do koñca ¿ycia pozosta³ mnichem, pozostawa³
— w³aœciwie przez ca³e ¿ycie — jak gdyby w cieniu swego nieco starszego brata. Zmar³ zreszt¹ znacznie od niego wczeœniej, 18 XII 761 r.
Obu braci przez ca³e ¿ycie ³¹czy³a, jak wynika z obu ¿ywotów, prawdziwie braterska mi³oœæ i wspó³dzia³anie. Do postaci Willibalda, g³ównego wspó³bohatera niniejszego szkicu, jeszcze powrócimy, tymczasem
dopowiedzmy pokrótce dalsze koleje ¿ycia jego m³odszego brata.
Aczkolwiek Vita Wynnebaldi Hugeburgi z Heidenheimu œciœlej ni¿
Vita Willibaldi trzyma siê typowych schematów hagiograficznych
i w zwi¹zku z tym zawiera stosunkowo niewiele konkretnych danych
biograficznych (zmar³y wczeœniej Wynnebald nie móg³ o swoim ¿yciu
opowiedzieæ mniszce), pewne dane wskazuj¹ na to, ¿e w Turyngii wiele wysi³ku w³o¿y³ w zwalczanie pogañstwa, czy raczej kryptopogañstwa
albo prze¿ytków pogañstwa i w ugruntowywanie zasad wiary i obyczaju chrzeœcijañskiego. W latach 744–747 (?) dzia³a³ Wynnebald z ramienia czy w porozumieniu z ksiêciem bawarskim Odylonem na obszarze dzisiejszego Górnego Palatynatu (Oberpfalz). Ale przemo¿ny
pêd do ci¹g³ej pobo¿nej peregrynacji, jaki dzieli³ nie tylko z bratem
330
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Willibaldem, lecz tak¿e z wielu takimi jak oni wychodŸcami z Wysp
Brytyjskich, kaza³ mu po kilku latach ponownie zmieniæ miejsce pobytu i pole dzia³ania. Wynnebald w latach 747-751 przebywa³ w charakterze kaznodziei i duszpasterza w nadreñskiej Moguncji, zapewne
z polecenia Bonifacego, który by³ tam biskupem. Ciekawy jest podany
przez biografkê (domyœlamy siê, ¿e nie jedyny i chyba nie najwa¿niejszy) powód opuszczenia Moguncji po up³ywie kilku lat. Aczkolwiek
Wynnebald nie uchybi³ zasadom ascezy i pija³ niewiele tylko wina (raczej kosztuj¹c ni¿ pij¹c naprawdê), pokusy zwi¹zane z bujnym ¿yciem
nadreñskiej metropolii nakaza³y mu odwrót, „poniewa¿ obawia³ siê,
¿e nadmiar wina móg³by zniszczyæ porz¹dek klasztorny”. Uda³ siê zatem z Moguncji do Eichstätt, do swego brata Willibalda, sprawuj¹cego w tym mieœcie godnoœæ biskupi¹.
Za aprobat¹ Willibalda naby³ Wynnebald, zapewne w 752 r., w malowniczej, ca³kowicie lasami pokrytej, górzystej okolicy (tzw. Hahnenkamm) posiad³oœæ zwan¹ Heidenheim. Stopniowo powstawa³y tam,
pod okiem Wynnebalda, skromne pocz¹tkowo, potem bardziej okaza³e budowle koœcio³a i klasztoru. Tworzy³a siê nowa wspólnota zakonna. Równoczeœnie kontynuowana by³a akcja misyjna. Hugeburga
wspomina o „wielu ba³wochwalcach”, wró¿biarzach, czarownikach,
zaklinaczach zmar³ych, a tak¿e o poligamii, zwi¹zkach ma³¿eñskich
pomiêdzy krewnymi, zrywaniu ma³¿eñstw i konkubinacie. Wszystko
to by³o jeszcze g³êboko zakorzenione i z tym wszystkim przysz³o walczyæ Wynnebaldowi. Trud by³ dlañ tym wiêkszy, ¿e nie cieszy³ siê on,
jak ju¿ wiemy, dobrym zdrowiem i z czasem coraz czêœciej na nie zapada³. Zw³aszcza ostatnie lata jego ¿ycia by³y naznaczone wielkim cierpieniem, ale nie zmog³o ono Wynnebalda od razu. Nie wiadomo dok³adnie, jaki by³ cel jego podró¿y do biskupa würzburskiego (753–765)
Megingoza; byæ mo¿e troszczy³ siê o przysz³oœæ za³o¿onego przez siebie klasztoru.
„Krótko przed œmierci¹ ogieñ ¿ywio³owej peregrynacji raz jeszcze
przebija siê przez pokrywê dzia³alnoœci misjonarskiej” (W. Berschin).
Mimo, ¿e artretyzm od lat ju¿ uczyni³ z Wynnebalda kalekê, uniemo¿liwiaj¹c mu niemal poruszanie siê, zapragn¹³ udaæ siê na Monte Cassino, by tam doczekaæ koñca swych dni. Wys³a³ ju¿ nawet do tamtejszego opata pos³añca z proœb¹ o przyjêcie do wspólnoty œw. Benedykta
i otrzyma³ na to zgodê. Ale raz jeszcze okaza³o siê, jakie znaczenie nawet dla takich wolnych duchów jak Wynnebald mia³a opinia i rada
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wspó³rodowców. Brat-biskup Willibald i inni krewni, zebrani u ³o¿a
boleœci Wynnebalda, wyperswadowali mu tak dalek¹ podró¿ i ten pos³ucha³ ich opinii.
Przywi¹zany do ³o¿a i celi, w której kaza³ ustawiæ o³tarz, by móc codziennie odprawiaæ mszê, zamówiwszy ju¿ dawno dla siebie odpowiedni sarkofag, zmar³ Wynnebald w obecnoœci starszego brata, 18 XII
761 r. Pochowany zosta³ w koœciele swego klasztoru. Kilka dni póŸniej
przyby³y do klasztoru z Anglii krewne Wynnebalda i Willibalda —
Walburga i Hugeburga. Pierwsza objê³a po Wynnebaldzie klasztor,
by³ on bowiem za³o¿ony ze œrodków w³asnych Wynnebalda, w myœl
ówczesnych zasad stanowi³ zatem instytucjê prywatn¹, klasztor „rodzinny”. Do konwentu mêskiego do³¹czony zosta³ konwent ¿eñski;
Heidenheim na kilka dziesiêcioleci sta³ siê doœæ w owych czasach typowym klasztorem „podwójnym”. Hugeburga, o czym kilkakrotnie ju¿
by³a mowa, przekaza³a wspó³czesnym i potomnym pamiêæ o losach
i czynach obu braci, chroni¹c je tym samym od zapomnienia. Cuda,
dziej¹ce siê nad grobem Wynnebalda — najlepszy w opinii ówczesnej
znak œwiêtoœci, które wyliczy³a w ¯ywocie Wynnebalda, zapewne œledzi³a ju¿ w³asnymi oczyma.
Piêtnaœcie lat póŸniej, w 776 r., biskup Willibald po³o¿y³ kamieñ
wêgielny pod budowê okaza³ego koœcio³a. Zosta³ on konsekrowany
w roku 778, ale ju¿ wczeœniej, w trakcie budowy, 24 IX 777 r., nast¹pi³
akt uroczystego wyniesienia relikwii Wynnebalda, to znaczy wyjêcia
ich z miejsca, gdzie zosta³ pochowany, i umieszczenia w krypcie nowego koœcio³a. Stwierdzono, ¿e cia³o nie uleg³o zepsuciu, a nawet w³osy
zosta³y tak zaczesane, jak przed 16 laty. Wyniesienie (elevatio) relikwii by³o w owym czasie, gdy procedura kanonizacyjna nie by³a jeszcze jednoznacznie okreœlona i nie ustali³o siê jeszcze prawo Stolicy
Apostolskiej do decydowania o wynoszeniu na o³tarze, równoznaczne
z kanonizacj¹.
Willibaldowi dane by³o prze¿yæ brata o co najmniej 26 lat. W³aœciwie nie wiemy dok³adnie, kiedy umar³ pierwszy biskup Eichstätt. Znamy wprawdzie dok³adn¹ datê dzienn¹ œmierci Willibalda: 7 VII, ale
najczêœciej przyjmowana data roczna: 787 nie jest pewna. Ostatnia
wzmianka Ÿród³owa o Willibaldzie pochodzi mianowicie z 8 X 786 r.,
natomiast jego nastêpca na biskupstwie, Gerhoh, poœwiadczony zosta³ Ÿród³owo dopiero w roku 790. ¯ywot Willibalda Hugeburgi z Heidenheimu nie przynosi wiele danych do ostatniego, biskupiego okresu
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¿ycia bohatera. Dowiadujemy siê jedynie o klasztorze w Eichstätt,
przezeñ za³o¿onym, o staraniach i opiece, jakimi otacza³ inne klasztory; autorka, by podkreœliæ zas³ugi Willibalda, pos³u¿y³a siê ³adnymi porównaniami poetyckimi:
I by³ on jak najstaranniejsza pszczó³ka (sic apis prudentissima), która
na purpurowej, pe³nej fio³ków murawie, na czerwono po³yskuj¹cym
kwiecie drzew i na woniej¹cych kwiatach drzew oliwkowych odsuwa
œmierteln¹ truciznê i spija s³odki sok nektaru, i przenosi na nó¿kach
i na ca³ym ciele zdobycz, œpiesz¹c pilnie do ula [...]. Ich wszystkich
[przyj¹³], ¿e tak powiem, jak kwoka, która pisklêta chowa pod swymi
skrzyd³ami.

Poza ¯ywotem pióra Hugeburgi niewiele wiemy o dzia³alnoœci Willibalda. Nie zachowa³y siê jakiekolwiek jego pisma, nawet listy czy dokumenty. Z tego jednak, co wiemy, wy³ania siê obraz doœæ jednoznaczny. Nale¿a³ on, wraz z bratem, do grona œcis³ych wspó³pracowników
Winfryda–Bonifacego, do pokolenia Anglo–Sasów, które wnios³o
najwiêkszy wk³ad w dzie³o chrystianizacji Germanii. „Jako pierwszy
biskup Eichstätt na obszarze pomiêdzy Dunajem a Menem niós³ pos³anie chrzeœcijañstwa ludom ¿yj¹cym na pograniczu Bawarii, Frankonii i Szwabii (Alemanii). Gdy Willibald umiera³ w 787 r., dokona³y siê
ju¿ rozstrzygniêcia o powszechnodziejowym znaczeniu: okr¹¿enie
Zachodu przez islam, próbuj¹cy potê¿nym koncentrycznym manewrem (Zangenbewegung) poprzez Hiszpaniê opanowaæ Europê, nie
powiod³o siê, dokona³ siê rozdzia³ Koœcio³ów rzymskiego i greckiego,
zapocz¹tkowany zosta³ proces wyrastania Germanów do roli przywódczej na nadchodz¹ce pó³ tysi¹clecia” (A. Bauch).
LITERATURA

Krytyczna edycja ¯ywotów Willibalda i Wynnebalda Oskara Holdera–
–Eggera, w: MGH SS t. XV, cz. 1, 1887, s. 80–117. Przedruk tekstu ³aciñskiego wraz z równoleg³ym przek³adem na jêzyk niemiecki: A. Bauch, Quellen
zur Geschichte der Diözese Eichstätt, Bd. I. Biographien der Gründungszeit,
wyd. 2, Regensburg 1984 (Eichstätter Studien, NF 19) [wyd. I, Eichstätt
1962) (edycja Baucha zachowa³a tak¿e paginacjê z MGH, co u³atwia cytowanie]. Fragmenty w przek³adzie angielskim i z dodaniem u¿ytecznych map:
J. Wilkinson, Jerusalem pilgrims before the Crusades, Warminster 1977,
s. 125–135, 206–208. Osobê autorki zidentyfikowa³ B. Bischoff, Wer ist die

333

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Nonne von Heidenheim?, „Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige” 49, 1931, s. 387–388. Podstawowa praca o jêzyku i stylu dzie³a Hugeburgi: Eva Gottschaller, Hugeburc von Heidenheim. Philologische Untersuchungen zu den Heiligenbiographien einer
Nonne des 8. Jahrhunderts, München 1973 (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, 12). Z prac póŸniejszych: C. Leonardi, Una scheda per Hugeburga, w: Tradition und Wertung. Festschrift für Franz
Brunhölzl, 1989, s. 22-26. W ramach dziejów biografistyki: W. Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, III. Karolingische Biographie 750–920 n. Chr. (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, 10), Stuttgart 1991, s. 18–26. O póŸniejszych przeróbkach i wersjach: S. Weinfurter, Die Willibald–Vita und ihre mittelalterlichen
Überarbeitungen, w: Hl. Willibald 787–1987 (Studien und Mitteilungen zur
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 98), Eichstätt 1987,
s. 103–113. Wa¿ne rozwa¿ania na temat rozwarstwienia ¯ywota Willibalda
oraz zagmatwanych pocz¹tków biskupstwa w Eichstätt: O. Engels, Die Vita
Willibaldi und die Anfänge des Bistums Eichstätt, w: Der hl. Willibald. Klosterbischof oder Bistumsgründer? (Eichstätter Studien, NF 30), Regensburg
1989, s. 171–198. W obu ostatnio wymienionych pracach zbiorowych (z 1987
i 1989 r.) ca³y szereg artyku³ów zwi¹zanych z tym zagadnieniem. Pierwsza
z nich jest zarazem katalogiem wystawy urz¹dzonej dla uczczenia 1200. rocznicy œmierci Willibalda. Do okolicznoœci powstania biskupstwa w Eichstätt
i ordynacji Willibalda: K.–U. Jäschke, Die Gründungszeit der mitteldeutschen
Bistümer und das Jahr des Concilium Germanicum, w: Festschrift für Walter
Schlesinger, t. II, red. H. Beumann (Mitteldeutsche Forschungen, 74/II),
Köln–Wien 1974, s. 71–136; G. Pfeiffer, Erfurt oder Eichstätt? Zur Biographie
des Bischofs Willibald, tam¿e, s. 137–161; ten¿e, Das Problem der Konsolidierung des Bistums Eichstätt, w: Der hl. Willibald. Klosterbischof oder Bistumsgründer? (jak wy¿ej), s. 237–244; St. Weinfurter, Das Bistum Willibalds im
Dienste des Königs. Eichstätt im frühen Mittelalter, „Zeitschrift für bayerische
Landesgeschichte” 50, 1987, s. 3–40. O kulcie Willibalda (i Walburgi) jako
patronów biskupstwa Eichstätt: B. Appel, Willibald und Walburga — Patrone
des Bistums Eichstätt, w: Bistumspatrone in Deutschland, red. A. Leidl, München–Zürich 1984, s. 23–31.
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opisem jego podró¿y na Wschód. Por. zw³aszcza: K. Guth, Die Pilgerfahrt
Willibalds ins Heilige Land (723–727/29). Analyse eines frühmittelalterlichen
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X. KASJA

W Cesarstwie Wschodnim, w którym ci¹g³oœæ polityczna i ideowa
z antykiem zachowa³a siê, mimo wszelkich perturbacji zewnêtrznych
i wewnêtrznych, w stopniu znacznie wiêkszym ni¿ na ³aciñskim Zachodzie, z pewnoœci¹ by³o we wczeœniejszym œredniowieczu wiêcej wykszta³conych kobiet, ale nie wyra¿a³o siê to, jak mo¿na by oczekiwaæ,
intensywniejsz¹ ich twórczoœci¹ literack¹. Trudno znaleŸæ inne tego
wyt³umaczenie, jak specyficznymi, konserwatywnymi cechami chrzeœcijañstwa wschodniego (ortodoksyjnego, prawos³awnego), wyznaczaj¹cego kobietom — nie tylko w tej epoce — bardziej œcis³e i w¹skie
role spo³eczne ni¿ to mia³o miejsce na Zachodzie, gdzie Koœció³, nawet w okresie triumfuj¹cego papalizmu w XII–XIII w., nigdy nie zdo³a³ tak dalece wtargn¹æ w sferê ¿ycia œwieckiego. Cesarzowa Eudocja
d³ugo nie znajdowa³a nastêpczyñ, na równ¹ sobie w randze spo³ecznej, a na pewno przewy¿szaj¹c¹ j¹ talentem i osi¹gniêtym sukcesem
literackim, musia³aby czekaæ a¿ do XII w. (Anna Komnena), w IX w.
jednak znalaz³a siê niewiasta, która chcia³a i potrafi³a stworzyæ godne
uwagi utwory, a przynajmniej czêœæ z nich szczêœliwie przetrwa³a do
naszych czasów.
Poetka Kasja (Kassia) urodzi³a siê prawdopodobnie miêdzy 800
a 805, ewentualnie nieco póŸniej — oko³o 810 r., zapewne w Konstantynopolu, zmar³a zaœ przed rokiem 867, ¿ycie jej przypad³o zatem na
okres politycznego wzmocnienia Cesarstwa i w œlad za nim id¹cego
wzmo¿enia têtna ¿ycia intelektualnego. Niestety, tak¿e o ¿yciu Kasji
nie mamy w gruncie rzeczy ¿adnych wiarygodnych informacji. Wywodzi³a siê z rodziny doœæ wysoko uplasowanej w hierarchii spo³ecznej,
jej ojciec by³ urzêdnikiem na dworze cesarskim. Istnieje wi¹¿¹ce siê
z ni¹ podanie, zanotowane i chêtnie powtarzane przez póŸniejszych
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pisarzy bizantyjskich, podejrzane co prawda co do wiarygodnoœci, poniewa¿ jednym motywem zbyt silnie wi¹¿e siê ze znan¹ nam ju¿ histori¹ cesarzowej Athenais–Eudocji. Chodzi o motyw jab³ka, powi¹zany
w przypadku Kasji z poszukiwaniami przez dwór cesarski ¿ony dla cesarzewicza. Wdowa po Michale II (821–829), Eufrozyna zebra³a ponoæ na dworze najpiêkniejsze dziewice z cesarstwa, by wybraæ najodpowiedniejsz¹ dla syna Teofila. Wybranka mia³a otrzymaæ jako nagrodê z³ote jab³ko. Cesarz, poruszony urod¹ Kasji, zwróci³ siê do niej
z niezbyt taktownym stwierdzeniem: „Przez kobietê przysz³o z³o na
ten œwiat”, maj¹c na myœli, oczywiœcie, pramatkê Ewê, na co otrzyma³
b³yskawiczn¹ odpowiedŸ: „Ale poprzez kobietê [oczywiœcie: Matkê
Bosk¹] przychodzi te¿ to, co najwy¿sze!” Teofil poczu³ siê ura¿ony
ripost¹ i zwróci³ siê do innej kandydatki.
Wróæmy od legendy do niezbyt jasno w Ÿród³ach rysuj¹cej siê rzeczywistoœci historycznej: Kasja, która ju¿ od wczesnej m³odoœci mia³a
wykazywaæ sk³onnoœæ do ¿ycia zakonnego, prawdopodobnie po 845 r.
przyjê³a œluby zakonne i za³o¿y³a w Konstantynopolu klasztor ¿eñski
nosz¹cy jej imiê. Lokalizacja jego nie jest pewna, prawdopodobnie
po³o¿ony by³ na zachód od doliny rzeki Lykos i niewykluczone, ¿e istnia³ jeszcze w X w. Tam Kasja spêdzi³a resztê ¿ycia i tam zapewne powsta³a zasadnicza czêœæ jej twórczoœci, przynajmniej ta, która dotyczy
poematów liturgicznych. Pozostawa³a w przyjacielskich stosunkach
z wybitnym teologiem i reformatorem ¿ycia zakonnego, zarazem jedn¹ z g³ównych postaci stronnictwa ikonodulów (czcicieli obrazów
œwiêtych) Teodorem Studitesem (759–826). Zachowa³y siê trzy jego
listy do Kasji (identyfikacja adresatki tych listów z nasz¹ bohaterk¹
wydaje siê w miarê pewna); oprócz utworów samej Kasji listy te s¹ jedynymi wspó³czesnymi o niej œwiadectwami. Poszerzaj¹ one nasz¹
znajomoœæ ¿ycia Kasji m.in. o wiadomoœæ o pozycji spo³ecznej jej ojca,
o wczesnej decyzji ¿ycia zakonnego i o stanowisku zajêtym w trakcie
sporu wokó³ kultu œwiêtych obrazów. W czasie przeœladowania zwolenników tego kultu za panowania cesarza Leona V stanê³a po stronie
przeœladowanych, œwiadczy³a pomoc uwiêzionemu mnichowi Dorotheosowi, a wygnanemu z kraju Teodorowi Studitesowi posy³a³a podarunki. Sama nie uniknê³a kary, z powodu obrony zakazanego kultu
mia³a nawet zostaæ wych³ostana. Od m³odoœci odznacza³a siê nadzwyczajn¹ m¹droœci¹ i wiedz¹, potrafi³a te¿ pisaæ w tak dobrym stylu, ¿e
Teodor nie waha³ siê przed porównaniami z autorami antycznymi.
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Jednoczeœnie jednak z korespondencji Teodora Studitesa wynika cecha pewnej zaciêtoœci czy bezkompromisowoœci Kasji (znajdzie ona,
jak zobaczymy, swoiste potwierdzenie w zbiorze jej przys³ów). Strateg
Teodor, znajomy Teodora Studitesa, który przeszed³ na stronê ikonoklastów (obrazoburców), mia³ przed œmierci¹ otrzymaæ sakramenty
œwiête (a zatem zapewne powróci³ na ³ono „prawowiernych” czcicieli
obrazów), w czym jednak Kasja mia³a przeszkodziæ, za co doczeka³a
siê reprymendy swego korespondenta.
Zachowany do dziœ dorobek pisarski Kasji (oczywiœcie, wszystko
w jêzyku greckim) sk³ada siê z kilku pieœni poetyckich o treœci religijnej oraz z doœæ obszernego (282 lub 289) zbioru przys³ów i sentencji.
Jest to najpierw Kanon na zmar³ych, sk³adaj¹cy siê z 9 czêœci, z których ka¿da sk³ada siê z kilku strof ró¿nej objêtoœci (od 3 do 10 wersów)
i koñczy tzw. Theotokion, czyli modlitw¹–proœb¹ o wstawiennictwo
do Maryi. „Podziwiaæ nale¿y, ¿e uda³o jej siê ten temat uj¹æ w œciœle
okreœlon¹ formê, gdzie ¿adne s³owo nie jest zbêdne. Mimo powtórzeñ
s³ownych, mimo nat³oku zbie¿noœci syntaktycznych [...] i mimo tego,
¿e wiersze ci¹gle obracaj¹ siê wokó³ tych samych idei przewodnich
(chwa³a Stwórcy, wcielenie Chrystusa, S¹d Ostateczny, proœba o ³askê) kanon nie sprawia wra¿enia monotonii. Zwiêz³oœæ wyra¿eñ, zamierzone podwy¿szanie tonu i antytezy, zdradzaj¹ zmys³ porz¹dku
poetyckiego oraz samodzielnoœæ twórcz¹, trudniej zreszt¹ do rozpoznania w [tej] pieœni ni¿ na przyk³ad w poemacie pokutnym. W jednej
z ostatnich strof poetka wystêpuje osobiœcie i ofiaruje — tak samo
pewna swego powo³ania, jak jej pogañskie poprzedniczki — sw¹ pieœñ
nastêpnemu po sobie zmar³emu” (H. Homeyer). Pieœñ koñczy siê
proœb¹ o zwyciêstwo cesarza Micha³a III, syna Teofila, co pozwala datowaæ jej powstanie na nie wczeœniej ni¿ rok 842, tak¿e wzmianka
o czci dla NMP okazywanej w obrazach zdaje siê wskazywaæ na to, ¿e
druga fala ikonoklazmu (którego cesarz Teofil by³ zagorza³ym zwolennikiem) ju¿ nale¿a³a do przesz³oœci. W poemacie widoczne s¹ œlady
ideologii paralelizuj¹cej za³o¿one przez Augusta Cesarstwo Rzymskie z Boskim Królestwem, za³o¿onym przez Chrystusa. Utwór zachowa³ siê, o ile wiadomo, tylko w jednym przekazie rêkopiœmiennym
Najbardziej znanym utworem Kasji jest pieœñ pokutna (Tetraodion),
której myœl przewodnia zosta³a zainspirowana postaci¹ Marii Magdaleny. „Dobór s³ów jest oszczêdny, ¿adnych powtórzeñ, wra¿enie wywiera gotowoœæ grzeszników do pokuty, przedstawiona w powi¹zaniu
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z Boskimi aktami stworzenia” (Homeyer). Zarówno kanon o zmar³ych,
jak równie¿ pieœñ pokutna rych³o znalaz³y miejsce w liturgii Koœcio³a
prawos³awnego: pierwszy w menologu, czyli zbiorze tekstów hagiograficznych (¿ywoty, pasje, kazania o œwiêtych), u³o¿onym wed³ug kolejnoœci w kalendarzu koœcielnym, druga, przynajmniej czêœciowo, w hymnach na Wielki Tydzieñ. Warto dodaæ, ¿e spora czêœæ Pieœni zosta³a
zaopatrzona w melodiê, a tak¿e, ¿e istnieje pewna liczba tekstów liturgicznych hipotetycznie lub zupe³nie nies³usznie przypisywanych Kasji.
Oto próbka poezji religijnej Kasji — pieœñ na Bo¿e Narodzenie
(w przek³adzie Jerzego Danielewicza1):
August monarch¹ stawszy sie, po³o¿y³
kres wielow³adztwu ludzkiemu na ziemi;
Ty zaœ, cz³owiekiem zrodzony z Dziewicy
czystej, ba³wanów kult wypar³eœ wielu:
jedno jedyne królestwo
z³¹czy³o pañstwa œwiata,
w jedn¹ potêgê Bóstwa
zaczê³y wierzyæ narody.
Spisano ludnoœæ edyktem Cesarza,
spisano wiernych pod Imieniem Twoim
Boskim, gdy z Boga sta³eœ siê cz³owiekiem.
Wielka Twa litoœæ. Chwa³a Tobie, Panie.

Od poezji na wskroœ religijnej znacznie siê ró¿ni wspomniany zbiór
przys³ów i sentencji (gnomów), napisany dwunastozg³oskowcem. Ich
treœæ jest mianowicie zupe³nie œwiecka, choæ, oczywiœcie, okreœlona
zasadami moralnoœci chrzeœcijañskiej. Kasja wpisuje siê tutaj w d³ug¹
(siêgaj¹c¹ VII w. p.n.e.) i osi¹gaj¹c¹ szczyt w epoce hellenistycznej
tradycjê literack¹, wzbogacon¹ z czasem przez chrzeœcijañstwo. „Oryginalnych myœli, pomijaj¹c nieliczne wyj¹tki, sentencje Kasji nie zawieraj¹. Dotycz¹ one, we wzajemnym przeciwstawieniu, dobrych i z³ych
w³aœciwoœci, jak zazdroœæ, chciwoœæ, z³oœæ, gadulstwo, g³upota itp.
Wszak¿e nie sprawiaj¹ wra¿enia osch³oœci. Poprzez zwiêz³e i antytetyczne ujêcie siêgaj¹ istoty rzeczy. Tu i ówdzie wyczuwa siê pomiêdzy
wierszami lekk¹ ironiê. Przesadnie delikatn¹ Kasja nie by³a, np. gdy
1
W: Muza chrzeœcijañska (Ojcowie ¿ywi, 12), t. III, Poezja grecka od II do XV w., Kraków
1995, s. 270.
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rozwodzi siê o u³omnoœciach cielesnych lub gdy wyra¿a przekonanie,
¿e lepiej by³oby, by g³upi w ogóle siê nie narodzi³. Jej otwarcie negatywny stosunek do Armeñczyków niezbyt daje siê pogodziæ z duchem
chrzeœcijañskiej tolerancji”, stwierdza H. Homeyer i próbuje wyjaœniæ
zadawnione polityczne przyczyny uprzedzeñ i niechêci Bizantyjczyków wobec tego kaukazkiego narodu, bêd¹cego obiektem konfliktu
Cesarstwa najpierw z Persami, a od VII w. z Arabami. Armeñczycy w dodatku czêsto zajmowali wysokie stanowiska na dworze w Konstantynopolu, co, rzecz jasna, nie przysparza³o im sympatii Romajów. „Tak¿e
tak wyraŸnie w tylu sentencjach wystêpuj¹ce uczucie nienawiœci sprawia doœæ dziwne wra¿enie u zakonnicy, ale Kasja postêpuje tutaj, zarówno co do ostroœci pogl¹dów, jak równie¿ co do formy, zgodnie z d³ugowiekow¹ tradycj¹. Swoboda u osoby nale¿¹cej do stanu duchownego mo¿e byæ przydatna do zweryfikowania zakorzenionych stereotypów na temat teologicznej sztywnoœci i obskuranctwa, maj¹cego jakoby panowaæ bezwzglêdnie w Koœciele bizantyjskim, przynajmniej
w odniesieniu do niektórych silnych osobowoœci” (Homeyer).
Oto niektóre przyk³ady sentencji Kasji:
M¹drego przyjaciela trzymaj jak z³oto przy piersi, | przed g³upim zaœ
uciekaj, jak przed ¿mij¹.
Kochaj wszystkich, ale nie wierz wszystkim.
Tak jak obskurny dom nie zna radoœci, | takim samym jest bogactwo
bez przyjació³.
Wielk¹ pociech¹ dla tego, kogo zmartwienie przybija, | s¹ ³zy tych,
którzy wspó³czuj¹ i ich s³owo.
Nie st¹paj po cierniach bos¹ stop¹; | cierniom nie wyrz¹dzisz ¿adnej
szkody, | sam siebie natomiast zranisz i sprawisz sobie ból.
Lepiej byæ chorym ni¿ zdrowym na z³y sposób.
Nienawidzê g³upca, który podaje siê na filozofa.
Nienawidzê ma³ego, który pogardza wielkim.
Nienawidzê milczenia, gdy jest czas do mówienia.
Nienawidzê takiego, co poucza, a sam nic nie wie.
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Pewnego cz³owieka z ³ys¹ g³ow¹, kulawego, jednorêkiego, | j¹ka³ê i nikczemnego wzrostu oraz ciemn¹ skór¹, | krzywymi nogami i zezowatego, | wyœmiewa³ ktoœ, kto by³ gachem i ³ajdakiem, | opojem, k³amc¹, z³odziejem i morderc¹, | z powodu jego u³omnoœci, lecz tamten odpar³: |
„Mego kalectwa nie jestem winien; | zupe³nie bez swojej winy tak
przyszed³em na œwiat. | Ty natomiast jesteœ winien swoich u³omnoœci;
| to, czego nie otrzyma³eœ od Stwórcy, | sam sobie stworzy³eœ, pielêgnujesz i rozwijasz”.
S³owo cz³owieka prawdomównego jest jak przysiêga. | S³owo oszusta
jest, nawet gdy przysiêga, tylko k³amstwem.
Dla g³upiego nie ma lekarstwa | ani ¿adnej innej pomocy jak tylko
œmieræ. | Oddaje siê g³upiemu honor, stanie siê jeszcze pyszniejszy, |
pochwali siê go, bêdzie jeszcze bardziej zarozumia³y. | Tak, jak niemo¿liwym by³oby odwróciæ wysok¹ kolumnê, | tak samo za nic nie
zmienisz g³upiego.
Koncept g³upiego mo¿e byæ jedynie g³upot¹; | taki koncept to jakby
dzwonek przy œwiñskim ryju.
Dla mnie nieszczêœcie by³o jedynie zdobycz¹; | mówi siê przecie¿,
¿e z³oto próbuje siê w ogniu.
Bogatego, który op³akuje ubogiego, nienawidzê.
D³u¿nika, który beztrosko œpi, nienawidzê.
Znosiæ siê z g³upimi, tego nie wytrzyma ¿aden mêdrzec; | by siê im
przeciwstawiæ, wymaga wiele si³y; | jak¿e móg³by inaczej pokonaæ ich
arogancjê? | O wiele lepiej iœæ ¿ebraæ z m¹drymi | ni¿ z g³upim i prostakiem byæ bogatym. | Dlatego, Chryste, raczej pozwól mi nieszczêœcie znosiæ z m¹drymi ,| ni¿ cieszyæ siê szczêœciem z g³upcami.
Armeñczycy to najgorszy naród, | podstêpny i zepsuty ponad pojêcie,
| szalony, zmienny, z³oœliwy, | zatwardzia³y doszczêtnie i pe³en podstêpu; | tak prawdziwie okreœli³ ich pewien mêdrzec: Armeñczycy s¹
Ÿli nawet, gdy nieznani; lecz, gdy coœ osi¹gn¹, staj¹ siê jeszcze gorsi, |
a ju¿ gdy stan¹ siê bogaci, s¹ zupe³nie zepsuci; p³awi¹c siê w bogactwie
i op³ywaj¹c w zaszczyty, | wszystkim okazuj¹ siê najgorszymi.
Kobiecy ród jest mocniejszy nade wszystko; | tê prawdê poœwiadcza
nam prorok Ezdrasz.
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Kobieta jest z³em, tak¿e gdy przepiêkna, | lecz piêknoœæ jej jest pociech¹; | je¿eli jest natomiast szpetna, a do tego jeszcze niemoralna, |
wtedy nieszczêœcie podwójne i bez pociechy.
Z³o jest o wiele l¿ejsze ni¿ dobro. | Dobro to jak dŸwiganie ciê¿aru
pod górê, | z³o zaœ jak noszenie go z góry. | Ka¿dy wie przecie¿, ¿e znoszenie z góry ³atwiejsze jest ni¿ dŸwiganie pod górê.
Pragniesz pochwa³y? Dzia³aj tak, by na ni¹ zas³u¿yæ!
Mnichem jest ten, kto tylko siebie samego ma.
¯ycie mnicha jest l¿ejsze od ¿ycia ptaka.
¯ycie mnisze zmusza z³e duchy do ucieczki.
Najlepsze jest w ka¿dej mowie, w ka¿dym czynie, | które ktoœ zaczyna
i prowadzi do koñca, | na pocz¹tku i na koñcu Boga umieœciæ.

Postaæ Kasji zas³uguje na przypomnienie nie tylko ze wzglêdu na
ni¹ sam¹ oraz na jej osi¹gniêcia literackie, lecz tak¿e dlatego, ¿e „jak
¿aden inny autor bizantyjski od czasów sobie wspó³czesnych po dziœ
dzieñ wykazuje w Grecji szczególn¹ zdolnoœæ przyci¹gania” (I. Rochow)2. Popularnoœæ naszej poetki przejawia³a siê wielorako. Po pierwsze, w powstaniu doœæ licznych przekazów rêkopiœmiennych jej dzie³
(z wyj¹tkiem Kanonu na zmar³ych) oraz w przypisywaniu jej niektórych innych utworów o podobnym charakterze. Po drugie, w rozpowszechnieniu i popularnoœci przynajmniej dwóch motywów zwi¹zanych (s³usznie czy nies³usznie — to w tej chwili nie najwa¿niejsze) z jej
¿yciem. Chodzi o motyw wyboru ma³¿onki przez cesarza Teofila, który pojawia siê w bizantyjskim piœmiennictwie w X w., powtarza siê —
z pewnymi modyfikacjami — niejednokrotnie, a z czasem staje siê motywem „ludowym”, trafiaj¹c, poprzez serbski przek³ad dzie³a Georgiosa Monachosa z XIV w., oraz rumuñskie i rosyjskie przek³ady
Pseudo–Dorotheosa z XVII w., do tradycji Rumunów i niektórych narodów s³owiañskich. W³aœnie kronika przypisywana Dorotheosowi
2

I. Rochow, Studien zu der Person, den Werken und dem Nachleben der Dichterin Kassia
(Berliner Byzantinistische Arbeiten, 38), Berlin 1967, s. 73. Dalszy wywód oparty jest na
ustaleniach tej autorki, która kwestiê oddzia³ywañ Kasji w wiekach póŸniejszych opracowa³a (jako jedyna w nauce) w sposób nadzwyczaj dok³adny.

342

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

odegra³a znacz¹c¹ rolê w upowszechianiu i utrwalaniu wspomnianego motywu, jako ¿e w okresie panowania tureckiego by³a ona dla Greków jedn¹ z bardziej ulubionych lektur (od 1631 r. do pocz¹tku wieku
XIX by³a prawie dwudziestokrotnie wydawana drukiem). Nie ma
œredniowiecznej tradycji, pojawiaj¹cy siê w literaturze dopiero od po³owy XIX w. (co nie znaczy, ¿e nie móg³ mieæ starszej genezy), drugi
motyw wi¹¿¹cy Kasjê z cesarzem Teofilem. Któregoœ dnia cesarz, odwiedzaj¹c klasztory Konstantynopola, przyby³ tak¿e do klasztoru Kasji. Wszystkie mniszki, z wyj¹tkiem Kasji, wybieg³y na spotkanie z cesarzem. Gdy Teofil zbli¿y³ siê do celi Kasji, zasta³ j¹ w trakcie uk³adania s³ynnego troparionu. S³ysz¹c zbli¿aj¹ce siê kroki cesarza, ukry³a
siê w ma³ej kaplicy, s¹siaduj¹cej z jej cel¹. Cesarz, spojrzawszy na pulpit pisarski, spostrzeg³ niedokoñczony utwór i dopisa³, nawi¹zuj¹c do
ukrycia siê autorki, s³owa „to fóbo ekrybe”. Gdy Kasja, po odejœciu cesarza, zobaczy³a ten dopisek, pozostawi³a go w utworze, a sama dopisa³a zakoñczenie. Istniej¹ tak¿e nieco póŸniejsze odmiany sceny z innymi s³owami napisanymi przez cesarza, a tak¿e utrzymuj¹ce, ¿e cesarz przyby³ do klasztoru w przebraniu mnicha.
Do tradycji zwi¹zanej z Kasj¹ nale¿y tak¿e przypisywanie jej przez
mnichów z klasztoru œw. Katarzyny na Synaju cennego rêkopisu
(Cod. Sinait. gr. 108), sk³adaj¹cego siê z 6 papierowych stronic maleñkiego formatu (14,1 x 8,7 cm), na których wprawna rêka maleñkimi
literkami zdo³a³a pomieœciæ wszystkich 151 psalmów. Tradycja ta (zanotowana po raz pierwszy w 1845 r.) jest niewiarygodna ju¿ choæby
dlatego ¿e, jak wykazuj¹ badania paleograficzne, kodeks nie jest starszy ni¿ XIV–XV w. W po³udniowej czêœci archipelagu Sporadów po³o¿ona niewielka wysepka Kasos zosta³a (zanotowana przez tradycjê
dopiero w 1843 r.) tradycj¹ zwi¹zana z osob¹ Kasji. W g³ównej miejscowoœci wyspy, Panagia, pokazywano kaplicê, w której znajdowaæ siê
mia³ marmurowy grób „œwiêtej Kassiani”, same relikwie mia³y jakoby
zostaæ ukradzione przez pewnego mnicha. Czas powstania tej tradycji nie da siê okreœliæ, wygl¹da na to, ¿e legenda o grobie „Kassiani”
powsta³a w nawi¹zaniu do nazwy wyspy. Istnia³a równie¿ tradycja
o grobie Kasji w samym Konstantynopolu, co, oczywiœcie, musia³o byæ
bliskie prawdy, lokalizuj¹ca grób, a zarazem klasztor Kasji na miejscu obecnego meczetu Mustafy–D¿amiego w pobli¿u Bramy Adrianopolskiej. Grób podobno istnia³ jeszcze w 1564 r., widnia³a na nim
trudno ju¿ wówczas czytelna inskrypcja, któr¹ dziewiêtnastowieczny
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autor (N. Ch. Ambrazes), nie wiadomo na ile wiernie, odczytywa³
nastêpuj¹co:
Tu jest grób Kassiani,
przepiêknej dziewicy i mniszki,
która wyró¿nia³a siê piêknoœci¹ i m¹droœci¹,
wzgardzi³a przemijaj¹c¹ chwa³¹,
z cesarstwem siê po¿egna³a,
a za oblubieñca mia³a nieœmiertelnego Zbawiciela.
Teraz sta³a siê mieszkank¹ nieba
i raduje siê wraz z anielskimi chórami.

Ciekawe, ¿e najwczeœniejsz¹, wed³ug badañ I. Rochow, wzmiank¹
o Kasji w nowo¿ytnej literaturze piêknej, jest powieœæ serbskiego autora Milovana Vidakovièa (1780–1841) Selim i Merima, którego jedynie pierwsza czêœæ ukaza³a siê drukiem (w 1839 r.). Chodzi o motyw
wyboru ¿ony przez cesarza, który w powieœci pe³ni zreszt¹ jedynie epizodyczn¹ rolê. W po³owie XIX w. „odkryli” Kasjê doœæ liczni autorzy
nowogreccy, poczynaj¹c od Dimitriosa Vernardakisa (1856), poprzez
Alexandrosa I. Stamatiadisa (1866), Alexandrê Papadopulu (1893),
Aristeidesa Kyriakosa (1896), Antoniosa I. Antoniadisa (1903), Kostisa Palamasa (1915), Isidorosa Athenaiosa (1924), Manosa Russosa
(1950), Georgiosa Russosa (1951) i innych. Motyw Kasji wystêpuje
zarówno w powieœciach, jak równie¿ sztukach teatralnych i poezji.
Wiêkszoœæ utworów wymienionych autorów nie by³a znana poza Grecj¹, ale w kilku przypadkach doczeka³y siê one przek³adów zagranicznych. Znalaz³ siê tak¿e w Niemczech autor, Hermann Lingg (1820–
1905), co prawda nie najwy¿szego lotu, chêtnie podejmuj¹cy tematy
historyczne, który w zbiorze Byzantinischen Novellen, opublikowanym
w formie ksi¹¿kowej po raz pierwszy w 1881 r., zamieœci³ nowelê Nikisa, opowiadaj¹c¹, w doœæ mierny pod wzglêdem artystycznym sposób
i w oparciu o lekturê kilku dzie³ historyków, o losach mniszki i poetki
Kasji. Chocia¿ dzisiaj niemal zupe³nie zapomniane, Byzantinischen
Novellen Lingga cieszy³y siê pod koniec XIX w. niejak¹ poczytnoœci¹,
o czym œwiadczyæ mo¿e przedrukowanie trzech pierwszych noweli
(w tym Nikisy) w popularnych wydawnictwach Reclama (w 1896
i 1899 r.); jedna z nich (o konflikcie ikonoklastycznym) doczeka³a siê
ju¿ w 1878 r. przek³adu nowogreckiego.
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XI. DHUODA — SMUTNY LOS PEWNEJ RODZINY

„Szeœæ stuleci trzeba by³o czekaæ — pisa³ Peter Dronke w 1984 r. —
by po Perpetui znowu pojawi³a siê kobieta, która w swojej twórczoœci
ukazuje ukryty œwiat wewnêtrznych trosk, nadziei i smutków”.
Jak ju¿ wspominaliœmy, pod koniec VII w., tak sk¹din¹d ubogiego
w pisarzy i poetów, skoñczy³ siê „kobiecy” nurt w hagiografii frankijskiej. Zarazem do przesz³oœci przechodzi³y czasy, gdy kobiety, zw³aszcza królewskiego rodu i królewskiej pozycji, odgrywa³y niekiedy wybitn¹ rolê w polityce i Koœciele. W nastêpnym okresie, zaczynaj¹cym
siê w I po³owie VIII w., nosz¹cym miano od wybitnej dynastii panuj¹cej u Franków formalnie od 751 r., faktycznie zaœ (jako majordomowie — g³ówni urzêdnicy u boku s³abych póŸnych Merowingów) ju¿
wczeœniej — Karolingów, wybitnych niewiast niemal nie dostrzegamy
(mo¿e z wyj¹tkiem cesarzowej Judyty, o której jeszcze bêdzie mowa).
W okresie karoliñskim, zw³aszcza w uwa¿anej za centraln¹ jego czêœæ
(lata 800–870), kult œwiêtych by³ eksponowany znacznie s³abiej ni¿ za
Merowingów, hagiografia przesta³a byæ wiod¹cym nurtem piœmiennictwa, je¿eli powstawa³y ¿ywoty œwiêtych, to na ogó³ mamy do czynienia nie tyle z utworami oryginalnymi, co z przeróbkami starszych
utworów, których prymitywna ³acina razi³a uszy intelektualistów nowej doby. Nie tylko w hagiografii g³ucho o œwiêtych niewiastach, ale
w ogóle pióra wypad³y z niewieœcich r¹k. Dopiero koniec IX w., gdy
„odrodzenie karoliñskie” w³aœciwie ju¿ siê dopali³o, pojawi¹ siê sporadyczne ¿ywoty œwiêtych mniszek: ksieni Hathumody z Gandersheimu (oko³o 876 r.) i pustelniczki Liutbirgi (oko³o 880 r.). Obie pochodzi³y z Saksonii i tam ¿y³y. Zapowiadaj¹ zjawisko nowe: peryferyjna
Saksonia, niedawno dopiero przez Karola Wielkiego tak mozolnie
podbita i schrystianizowana, zaczyna dochodziæ do g³osu nie tylko
346

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

w sensie politycznym (gdy w 919 r. ród ksi¹¿¹t saskich obejmie na ponad 100 lat panowanie we wschodniej czêœci wzniesionego przez Karola Wielkiego imperium, ju¿ przed po³ow¹ IX w. definitywnie rozbitego politycznie), lecz tak¿e duchowym i intelektualnym, by kilka
dziesiêcioleci póŸniej zab³ysn¹æ poetyckim geniuszem Hroswity
z Gandersheimu, której poœwiêcimy kolejny rozdzia³.
Jedna jedyna dama, ¿yj¹ca na terenie Imperium Franków w IX w.,
która pozostawi³a po sobie ze wszech miar godne uwagi dzie³o literackie, to Dhuoda, autorka obszernego ³aciñskojêzycznego traktatu, któremu da³a nazwê Liber manualis, czyli, jak byœmy najdok³adniej mogli
przet³umaczyæ: „Podrêcznik, ksiêga podrêczna”. Greckim odpowiednikiem by³ wyraz „enchiridion”, zastosowany niegdyœ przez œw. Augustyna na okreœlenie jednego z jego dzie³. Dronke porówna³ Dhuodê
do Perpetui, podczas jednak, gdy po tej ostatniej zachowa³a siê
wprawdzie pasjonuj¹ca, ale bardzo zwiêz³a relacja przedœmiertna,
Dhuoda pozostawi³a po sobie wprawdzie tak¿e jedno, ale obszerne
i starannie dopracowane dzie³o. Zosta³o ono napisane i przeznaczone
dla jej syna Wilhelma, przebywaj¹cego z przyczyn, które wkrótce poznamy, z dala od matki, a jego celem by³o dostarczenie m³odzieñcowi wskazówek i rad, maj¹cych mu przedstawiæ i wpoiæ zasady ¿ycia
godnego chrzeœcijanina i arystokraty oraz sk³oniæ go do stosowania
ich w ¿yciu.
Koniecznym jest wyjaœnienie okolicznoœci historycznych powstania Liber manualis. W sposób wyj¹tkowy w piœmiennictwie œredniowiecznym, autorka dok³adnie okreœli³a czas powstania swego dzie³a.
Rozpoczê³a je 30 XI 841 r., a zakoñczy³a 2 II 843 r. By³ to czas bardzo
burzliwy w dziejach pañstwa Franków. 20 VI 840 r. zmar³ cesarz Ludwik Pobo¿ny — syn i nastêpca Karola Wielkiego. Pod wieloma wzglêdami ró¿ni³ siê on od ojca, przede wszystkim brakowa³o mu si³y woli
i zniewalaj¹cej osobowoœci. By³ — na co wskazuje ju¿ przydomek —
bardzo pobo¿ny, pobo¿noœci¹ przekraczaj¹c¹ czêsto granice dewocji,
bardziej od ojca sk³onny by³ dawaæ pos³uch duchowieñstwu, bardzo
te¿ dba³ o ¿ycie zakonne, w znacznej mierze przyczyniaj¹c siê do powszechnego uznania regu³y œw. Benedykta z Monte Cassino w ca³ym
swym imperium. Z drugiej jednak strony nowsza nauka historyczna
w pewnym stopniu skorygowa³a wyobra¿enie o Ludwiku Pobo¿nym
jako w³adcy pokornym wobec duchowieñstwa, potrafi³ on na przyk³ad
wbrew opinii i radom ludzi Koœcio³a broniæ, gdy uzna³ to za korzystne
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dla pañstwa, ludnoœæ ¿ydowsk¹, która za jego panowania, ku zgorszeniu autorów duchownych, cieszy³a siê du¿¹ swobod¹, a nawet przywilejami. „Dziedzic Karola Wielkiego” („Charlemagne’s heir”) mia³
czêsto dobre zamierzenia i intencje, nie zawsze by³ jedynie „ma³ym synem wielkiego ojca”, ale jego zalety nie zawsze równowa¿y³y braki
i wady, przede wszystkim zaœ wypad³o mu dzia³aæ w warunkach bardzo
niesprzyjaj¹cych.
Przyczyn niepowodzenia Ludwika Pobo¿nego nale¿y szukaæ przede wszystkim w braku jednolitoœci olbrzymiego imperium, stworzonego przez ojca. Imperium Karola Wielkiego ³¹czy³o kraje wysokiej starodawnej kultury, jak Italia i sama Galia (zw³aszcza po³udniowa, ci¹gle luŸno jedynie zwi¹zana z reszt¹ kraju) z krajami na wschodzie, na
obszarze Germanii, które znacznie póŸniej w³¹czone zosta³y do politycznej organizacji Franków i by³y œwiadome w³asnej odrêbnoœci. Zachodnia czêœæ imperium by³a w wiêkszoœci zamieszkana przez ludnoœæ
mówi¹c¹ narzeczami romañskimi (tak¿e sami Frankowie stopniowo
ulegali romañskiemu otoczeniu i zapominali o swym pierwotnym jêzyku), natomiast ludnoœæ czêœci wschodniej niemal bez wyj¹tku pos³ugiwa³a siê narzeczami jêzyka germañskiego. Czêœæ zachodnia i po³udniowa by³a równie¿ znacznie bardziej od wschodniej rozwiniêta pod
wzglêdem cywilizacyjnym.
Rzecznikami idei jednoœci imperium, której Ludwik Pobo¿ny
z uporem, ale ze zmiennym, a w ostatecznym rachunku miernym powodzeniem pozostawa³ wierny przez ca³e swe panowanie (814–840),
by³o wy¿sze duchowieñstwo, które widzia³o dla siebie i dla Koœcio³a
lepsze szanse u boku jednego, w dodatku nie tak jak Karol Wielki autokratycznego, w³adcy, tym bardziej, ¿e w takiej na przyk³ad kresowej
Saksonii, nie tak dawno przecie¿ krwawo przymuszonej do przyjêcia
chrztu, chrzeœcijañstwo bynajmniej nie by³o jeszcze wystarczaj¹co
umocnione, by nie trzeba by³o stale go manu forte monitorowaæ. Liczyæ w³adca móg³, ale tylko tak d³ugo, jak d³ugo jego polityka by³a skuteczna, na poparcie w¹skiej, ale wp³ywowej warstwy arystokracji imperialnej (Reichsaristokratie), zwi¹zanej z dworem cesarskim i czêsto
maj¹cej rozleg³e posiad³oœci w ró¿nych czêœciach imperium.
W 817 r. mog³o siê wydawaæ, ¿e zasada jednoœci imperium zwyciê¿y³a nad maj¹c¹ odleg³e germañskie korzenie zasad¹ dzielenia pañstwa pomiêdzy cz³onków dynastii. Na zjeŸdzie ogólnopañstwowym
w Akwizgranie najstarszy z synów Ludwika Pobo¿nego, Lotar, zosta³
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uznany za wspó³cesarza i nastêpcê ojca i ukoronowany, podczas gdy
m³odsi jego bracia, uznani za królów, lecz politycznie w pe³ni Lotarowi podporz¹dkowani, otrzymali jedynie „podkrólestwa” na peryferiach imperium: Ludwik (póŸniej nazywany Niemieckim) — Bawariê,
a Pepin I — Akwitaniê. Ustalono, ¿e w przypadku bezdziedzicznej
œmierci Lotara jego godnoœæ przejdzie na jednego z braci, a po œmierci
Ludwika czy Pepina mo¿ni wybior¹ nastêpcê spoœród ich synów. Chocia¿ owa Ordinatio imperii, jak nazwano postanowienia z 817 r., zyska³a zrazu, jak siê wydaje, doœæ powszechn¹ akceptacjê, nie oznacza³o to
kresu k³opotów cesarza ani w polityce zagranicznej (walki z Bretoñczykami, S³owianami nad Dunajem i £ab¹, Wikingami na pó³nocy),
ani w samym cesarstwie. W kraju zapanowa³a taka anarchia, ¿e zaniepokojeni poczuli siê ludzie Koœcio³a, coraz energiczniej interweniuj¹cy w sprawy pañstwa. W 823 r. cesarzowi urodzi³ siê jeszcze jeden syn
— Karol (póŸniej otrzyma³ przydomek „£ysy”), a jego piêkna, utalentowana i energiczna matka (druga ¿ona Ludwika Pobo¿nego) Judyta
z domu bawarskich Welfów († 843) nie kry³a zamiaru wyposa¿enia
i jego w dzielnicê podobn¹ do dzielnic jego przyrodnich braci. Cesarz
uleg³ i w 829 r. na zjeŸdzie w Wormacji przydzieli³ ma³oletniemu, najm³odszemu synowi dzielnicê sk³adaj¹c¹ siê ze Szwabii, Alzacji, Recji
i czêœci Burgundii.
W tym momencie na dworze cesarskim pojawi³ siê komes Bernard
z Akwitanii, m¹¿ Dhuody, ale zanim bli¿ej zajmiemy siê t¹ postaci¹,
musimy, choæby w najwiêkszym skrócie opowiedzieæ dalsze wypadki.
Starsi bracia, czuj¹c siê zagro¿eni w swych prawach przez pojawienie siê ma³ego Karola oraz stronnictwo skupiaj¹ce siê wokó³ cesarzowej Judyty, próbowali zakwestionowaæ decyzje ojcowskie, mog¹c
w tym liczyæ na poparcie tych, którym zale¿a³o na utrzymaniu jednoœci
cesarstwa. W 831 r. dosz³o do nowego podzia³u pañstwa. Posiad³oœci
Lotara zosta³y ograniczone do samej Italii, natomiast obszary na
pó³noc od Alp zosta³y podzielone pomiêdzy Pepina, Ludwika i Karola. Nastêpnie cesarz porozumia³ siê z Lotarem, w odpowiedzi na co
Pepin i Ludwik Niemiecki wzniecili powstanie przeciw ojcu, przeci¹gaj¹c na swoj¹ stronê rych³o i Lotara. Cesarza opuœci³a tak¿e wiêkszoœæ dotychczasowych sprzymierzeñców. W 833 r. ko³o Colmaru wojska cesarskie ponios³y druzgoc¹c¹ klêskê. Ludwik Pobo¿ny zostal
zmuszony do poddania siê poni¿aj¹cemu aktowi wyznania win. Lotar
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musia³ Pepinowi i m³odszemu Ludwikowi zezwoliæ na powiêkszenie
ich dzielnic i przyznaæ im daleko id¹c¹ niezale¿noœæ. Gdy jednak Lotar zapragn¹³ swe, doœæ odt¹d teoretyczne, zwierzchnictwo nad braæmi zamieniæ na bardziej realne, tamci stanêli na powrót przy boku ojca. Ten, mimo wszelkich niepowodzeñ i upokorzeñ, nadal stara³ siê,
by najm³odszego syna odpowiednio uposa¿yæ. Œmieræ Pepina I pod
koniec 838 r. zdawa³a siê sprzyjaæ cesarskim planom. Ludwik M³odszy
ju¿ wczeœniej popad³ w nie³askê, a zasiêg jego w³adztwa ograniczony
zosta³ do samej Bawarii. Próby zbrojnych wyst¹pieñ (839, 840) przeciw ojcu nie powiod³y siê.
20 VI 840 r. niedaleko Ingelheimu (ko³o Moguncji) zmar³ Ludwik
Pobo¿ny i rych³o dosz³o do otwartej wojny domowej pomiêdzy braæmi. Cesarz (840–855) Lotar I, dzia³aj¹c w duchu Ordinatio imperii
z 817 r., pocz¹tkowo zmusi³ Ludwika M³odszego (Niemieckiego) do
defensywy, po czym zwróci³ siê przeciw Karolowi (£ysemu). Karolowi
poœpieszy³ z pomoc¹ Ludwik i pod Fontenoy (25 VI 841 r.) dosz³o do
bitwy, w której cesarz Lotar I zosta³ pokonany. Sojusz juniorów zosta³
umocniony 14 II 842 r. w „przysiêdze strasburskiej”, s³ynnej dlatego,
¿e królowie, by zostaæ zrozumianymi przez wojska strony przeciwnej,
wypowiadali s³owa przysiêgi, maj¹cej uwierzytelniæ zawarte porozumienie, w jêzyku tamtej strony, a wiêc Ludwik w starofrancuskim,
a Karol w staroniemieckim, a nastêpnie tak samo przysiêga³y wojska.
Lotar I, ponaglany przez arystokracjê, musia³ ust¹piæ. W sierpniu
843 r. traktatem w Verdun dokonano nowego podzia³u imperium. Lotar oprócz Italii otrzyma³ szeroki pas terytoriów, rozci¹gaj¹cy siê od
Alp na po³udniu po Fryzjê na pó³nocy, ograniczony na wschodzie Renem, na zachodzie Skald¹, Moz¹, Saon¹ i Rodanem. Zachód otrzyma³ Karol £ysy, Ludwik „Niemiecki” wschód, czyli Germaniê. Jednoœæ cesarstwa Karola Wielkiego nale¿a³a od tej chwili do przesz³oœci,
choæ utrzymywa³a siê w kategoriach teoretycznych. Choæ ca³a podzielona spuœcizna rz¹dzona by³a jeszcze d³ugo przez w³adców karoliñskich, do rzeczywistego zjednoczenia dochodzi³o ju¿ tylko epizodycznie. Z „Francji” (Francia) Karola Wielkiego zaczê³y siê wy³aniaæ trzy
wielkie pañstwa œredniowiecznej Europy: Francja, Niemcy i Italia.
W takich okolicznoœciach przysz³o ¿yæ Dhuodzie i jej rodzinie.
Podczas gdy o niej samej wiemy tylko to, co sama nam powiedzia³a
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b¹dŸ co w inny sposób wynika z napisanego przez ni¹ dzie³a1, jej m¹¿
i synowie (a przynajmniej starszy syn) odgrywali doœæ wa¿n¹, choæ zakoñczon¹ dla nich samych wielce niefortunnie, rolê polityczn¹ i ich losy poœwiadczone zosta³y w ró¿nych Ÿród³ach z epoki. Dziêki przede
wszystkim Dhuodzie wiemy tak¿e sporo o pochodzeniu i rodzie mê¿a.
Natomiast o swoim w³asnym pochodzeniu Dhuoda nie napisa³a w³aœciwie nic, a poniewa¿ nic na ten temat nie zachowa³o siê tak¿e w innych znanych nam Ÿród³ach, pozostaje ono dla nas tajemnic¹2.
Imiê Dhuoda ma charakter germañski i wystêpowa³o (choæ niezbyt
czêsto) w pó³nocnej Francji jako Duda, Tota, Thuada lub Doda (jakaœ
Doda by³a na przyk³ad konkubin¹ Lotara I). Podobne imiona poœwiadczone zosta³y m.in. w VI w. w Wormacji, w VII w. w Orleanie,
w IX w. w Nantes, w X w. kronikarz Flodoard wspomina o jakiejœ beata Doda. Niezbyt pewna co prawda poszlaka mog³aby wskazywaæ na
to, ¿e nasza Dhuoda by³a córk¹ Guarnariusa i Rothlindis z Luksemburga, w ka¿dym razie w sporz¹dzonym przez Dhuodê wykazie zmar³ych wspó³rodowców, których poleca³a modlitwom syna (Manuale 10,
5), s¹ to jedyne imiona nienale¿¹ce do rodu Bernarda — jej mê¿a.
Aczkolwiek przes³anki wskazuj¹ce na pó³noc kraju jako region pochodzenia Dhuody maj¹ wiêksz¹ si³ê przekonywania, nie mo¿na wykluczaæ, ¿e pochodzi³a z po³udnia (w jednym z kataloñskich dokumentów spotykamy tak¿e imiê Doda), a fakt, ¿e jej Bernard powierzy³ nie³atwe (zw³aszcza dla kobiety) zadanie pilnowania granicy z muzu³mañsk¹ Hiszpani¹, mo¿na interpretowaæ w tym duchu, jako ¿e zadanie takie by³oby chyba ³atwiejsze w przypadku osoby zadomowionej i maj¹cej rodzinne powi¹zania z tym rejonem, ni¿ osoby obcej z pó³nocy.
Niewykluczone zatem, ¿e Dhuoda pochodzi³a z jakiegoœ rodu wizygockiego w Septymanii, czyli tego skrawka dawnych posiad³oœci Wizygotów w Galii, jaki a¿ do koñca istnienia pañstwa wizygockiego (po1
Nie da siê udowodniæ, ¿e „hrabina Hoda”, dla której mnisi Richer i Rathelm napisali komentarz do psalmów (o czym dowiadujemy siê z notatki w jednym z rêkopisów znajduj¹cych siê dziœ w Bibliotece Watykañskiej), to nasza Dhuoda, choæ jej udokumentowana na
wielu miejscach w Liber manualis predylekcja do psalmów mog³aby byæ tu pewn¹ przes³ank¹ (zob. M. Thiébaux, The writings, s. 10, przyp. 22).
2
Wystêpuj¹cy w starszej literaturze domys³, ¿e Dhuoda mog³a byæ córk¹ Dadili, mo¿nego
pana z okolic Nîmes, i zosta³a wymieniona w jego testamencie, nie zosta³ podjêty w nowszej.
Zob M. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, t. I, München 1911,
s. 442

351

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

cz¹tek VIII w.) pozosta³ pod ich panowaniem i jeszcze w czasach Dhuody nazywany by³ po prostu „Gocj¹”.
O swoim wieku Dhuoda nie pisze wprost. Je¿eli w chwili œlubu
z Bernardem (29 VI 824 r.) mia³a, jak mo¿na by oczekiwaæ, od 15 do
20 lat, oznacza³oby to, ¿e urodzi³a siê pomiêdzy 806 a 811 r. Gdy rozpoczê³a pisanie w 841 r., musia³a zatem liczyæ 30–35 lat.
29 XI 826 r. urodzi³ siê pierwszy syn Dhuody i Bernarda — Wilhelm. Nie wiemy, gdzie przyszed³ na œwiat. Drugi z kolei syn, po ojcu
dziedzicz¹cy imiê Bernard, urodzi³ siê po d³ugiej przerwie 22 III 841 r.
w Uzès. Prawdopodobnie ma³¿onkowie doczekali siê jeszcze (w latach 844–845?) córki. Nie znamy jej imienia, Dhuoda zakoñczy³a swe
dzie³o wczeœniej, wiêc nie mog³a o jej istnieniu wspomnieæ3.
Dhuoda wyraŸnie stwierdza, ¿e jej synowie pochodzili z rodu królewskiego, by³a z tego powodu dumna i poczucie dumy rodowej stara³a siê synom wpoiæ. Prawdopodobnie mia³a na myœli nie swój wlasny
rodowód, lecz mê¿owski. M¹¿ Bernard, wystêpuj¹cy w Ÿród³ach i literaturze naukowej jako Bernard z Barcelony lub Bernard z Septymanii, by³ — jak zaœwiadcza wspó³czesny autor Thegan — de stirpe regali,
czyli w³aœnie z rodu królewskiego, choæ nie potrafimy w sposób pewny przeœledziæ jego genealogii. Prawdopodobnie jego dziadkiem by³
Tedderik (Teodoryk, Thierry), a babk¹ Alda (Aude). Dziadek walczy³
z ramienia Karola Wielkiego, którego by³ krewnym, ze zbuntowanymi w 782 r. Sasami. Wiêcej wiadomo o ojcu Bernarda — Wilhelmie
z Gellone, komesie Tuluzy, który w 791 r. st³umi³ powstanie Basków,
w dwa lata póŸniej poniós³ klêskê w starciu z Saracenami, w 801 bra³
udzia³ w oblê¿eniu Barcelony i przez pewien czas sprawowa³ rz¹dy
w Katalonii. Za³o¿y³ w Gellone klasztor benedyktyñski (od XII w.
nosz¹cy od niego imiê: St.–Guilhelm–du–Désert), w 806 r. sam doñ
wst¹pi³ i czêœciowo w nim, czêœciowo jako pustelnik, ¿y³ tak a¿ do œmierci w 812 r. Niebawem po œmierci zaczêto uznawaæ go za lokalnego
œwiêtego, kanonizacja nast¹pi³a w 1066 r.4
3

XI–wieczny kronikarz Ademar z Chavannes podaje, ¿e siostra Wilhelma z Tuluzy poœlubi³a Vulgrimnusa, hrabiego Poitiers i Angouleme. Vulgrimnus zmar³ w 886 r. Jak jednak zobaczymy, identyfikacja Wilhelma z Tuluzy z synem Dhuody i Bernarda jest tylko
hipotez¹.
4
Jego postaæ pos³u¿y³a za osnowê postaci Wilhelma z Orange w chansons de geste tzw.
Cyklu Wilhelmowskiego, pozostaj¹cego w zwi¹zku z Pieœni¹ o Rolandzie.
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Syn œw. Wilhelma do œwiêtoœci nie mia³, jak siê wydaje, ¿adnej predylekcji. By³ magnatem pysznym, bezwglêdnym, d¹¿¹cym — jak wielu
innych — do zdobycia jak najwiêkszej w³adzy i wp³ywów, niecofaj¹cym siê przed zdrad¹. Kariera zapowiada³a mu siê œwietna. W 826 r.
zosta³ komesem (hrabi¹) Barcelony i Gerony, w 828 r. Septymanii.
W latach 827/828 odpar³ ataki saraceñskie na terytoria sobie powierzone. Nale¿a³ do stronnictwa cesarzowej Judyty. W 829 r. Ludwik Pobo¿ny powo³a³ go na dwór, powierzaj¹c mu wa¿ny (uwa¿any za drugi
po cesarzu) urz¹d komornika pañstwa oraz opiekuna ma³oletniego
Karola, licz¹c na jego wp³ywy i pomoc w zwalczaniu opozycyjnego
stronnictwa, d¹¿¹cego do zachowania jednoœci imperium w duchu
Ordinatio imperii i skierowanego zatem przeciw planom nastêpstwa
m³odego Karola (£ysego). Wskutek wszczêtego przez opozycjê powstania Bernard musia³ jednak ju¿ w 830 r. opuœciæ dwór i wycofaæ siê
do swoich hrabstw. Pos¹dzony o karygodny romans z cesarzow¹ Judyt¹, zdo³a³ wprawdzie w roku nastêpnym oczyœciæ siê przysiêg¹ z zarzutu, ale stanowiska na dworze ju¿ nie zdo³a³ odzyskaæ. Przy³¹czy³ siê
przeto do Pepina II Akwitañskiego i rozbudowywa³ w³asn¹ pozycjê na
po³udniu. Choæ czasowo pozbawiony urzêdów, zdo³a³ utrzymaæ swe
pozycje w Septymanii, a w latach 835–837 zdoby³ hrabstwa Tuluzy
i Carcassonne. „Gocka” ludnoœæ Septymanii skar¿y³a siê przed cesarzem na Bernarda, naruszaj¹cego ponoæ ich prawa i w³asnoœæ. Walczy³ przeciw Lotarowi I, popiera³ Pepina II, zbli¿y³ siê do Karola £ysego, potem ponownie do Pepina, czym przypieczêtowa³ swój los. Nader
charakterystyczna by³a postawa Bernarda w obliczu wspomnianej bitwy pod Fontenoy w 841 r.: wraz z wojskami akwitañskimi znajdowa³
siê w bezpoœredniej bliskoœci pola walki, ale w bitwie nie wzi¹³ udzia³u,
czekaj¹c najwyraŸniej, która strona zwyciê¿y. Po zwyciêstwie m³odszych braci pos³a³ do Karola (£ysego) swego jedynego syna, Wilhelma, z poleceniem oddania siê w s³u¿bê (tzw. komendacja), o ile zwyciêski w³adca zgodzi siê na pozostawienie ojcu posiad³oœci i urzêdów.
Bernard obiecywa³ te¿ przeci¹gniêcie na jego stronê Pepina II, czego
zreszt¹ nie dotrzyma³, albo te¿ nie by³ w stanie sprawiæ w ca³ej pe³ni.
Karol £ysy mia³ najwyraŸniej dosyæ i w 844 r. zdecydowa³ siê ze znacznymi si³ami udaæ do Akwitanii w celu likwidacji bazy niepokornego
mo¿now³adcy. Wziêty w niewolê w 844 ko³o Tuluzy, zosta³ w tym samym roku œciêty z rozkazu Karola £ysego.
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Prudencjusz z Troyes, autor roczników z St.–Bertin (Annales Bertiniani), such¹, beznamiêtn¹ relacjê o tragicznym koñcu Bernarda
z Septymanii zamieœci³ zaraz po zdaniu o ³agodnej zimie 843/844 r.:
Zima by³a bardzo ³agodna, a to z powodu ciep³ej pogody trwaj¹cej a¿
do pocz¹tku lutego. Bernard, komes Marchii Hiszpañskiej, od d³ugiego czasu ¿ywi³ wielkie zamiary i ³akn¹³ jak najwiêkszej w³adzy. Zosta³
przysiêg¹ Franków uznany winnym zdrady i z rozkazu Karola stracony
w Akwitanii5.

Nie by³a to pierwsza ofiara walk politycznych z rodu Bernarda. Ju¿
w 830 r. szwagier Dhuody Herbert zosta³ przez ludzi króla Lotara I
oœlepiony, w 834 r. jej szwagierka i zakonnica Gerberga zosta³a utopiona w beczce wrzuconej do Saony, a w tym samym roku komes Gaucelm zosta³ z rozkazu tego¿ Lotara œciêty po zdobyciu Chalon–sur–Saône. Dhuoda o tych wydarzeniach nic nie napisa³a, wymieni³a jednak
wszystkie trzy imiona wœród rodowców, za których syn mia³ siê modliæ.
Z takim cz³owiekiem, niemal idealnym typem magnata, wszelkimi
sposobami walcz¹cego o wzmocnienie w³asnej potêgi w okresie upadku imperium karoliñskiego, zwi¹za³a ¿ycie Dhuoda.
Bezwzglêdnoœæ cechowa³a Bernarda z Septymanii nie tylko w stosunku do konkurentów politycznych czy Koœcio³a, ale tak¿e wobec
w³asnej rodziny. Nie zawaha³ siê oddaæ starszego syna na dwór królewski w charakterze poniek¹d zak³adnika, choæ nie móg³, oczywiœcie,
wiedzieæ, ¿e w ten sposób niejako przypieczêtowa³ jego póŸniejsze losy. 22 III 841 r. w Uzès urodzi³ siê drugi syn, który na czeœæ ojca otrzyma³ imiê Bernard. Na polecenie ojca biskup Elefantus z Uzès zabra³
maleñstwo matce do Akwitanii. Dhuoda prze¿y³a to bardzo, gdy¿
z woli Bernarda mia³a pozostaæ z dala od dziecka, pilnuj¹c mê¿owskich spraw na pograniczu pañstwa. Co wiêcej, zabrano dziecko je5

W znacznie póŸniejszym Ÿródle znalaz³a siê inna, niemal o romantycznym charakterze,
wersja: Mia³o nast¹piæ pojednanie Bernarda z Karolem £ysym, który, jak plotkowano, by³
synem Bernarda. Spotkali siê w klasztorze Œw. Saturnina ko³o Tuluzy. Bernard ukl¹k³
przed królem w akcie ho³du, ten sprawia³ wra¿enie, ¿e chce pomóc mu podnieœæ siê, lecz
sztyletem, trzymanym w drugiej rêce, zada³ mu œmiertelny cios. Splamiony krwi¹ Bernarda, kopn¹³ jego cia³o i zawo³a³: „Vae, tibi qui thalamum patris mei et domini tui foedasti”
(„Biada tobie, który splami³eœ ³o¿e mego ojca a swego pana!”). Cia³o Bernarda mia³o przez
trzy dni pozostawaæ niepogrzebane. Zob. Dhuoda, Handbook for her Warrior Son. Liber
Manualis, wyd. i prze³. M. Thiébaux, Cambridge 1998, s. 35, przyp.79.

354

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

szcze nawet nieochrzczone i widaæ nie zadbano nawet, by zawiadomiæ
matkê, jakie otrzyma³o imiê; Dhuoda w czasie pisania Manuale nie
zna³a imienia swego m³odszego syna!
Mo¿na próbowaæ zrozumieæ decyzjê ojca. Wys³awszy pierworodnego syna w charakterze w gruncie rzeczy zak³adnika na dwór królewski, nie móg³ byæ pewny jego losu, dlatego zale¿a³o mu z pewnoœci¹ na
tym, by m³odszy syn znajdowa³ siê pod jego bezpoœrednim nadzorem.
Powierzenie ¿onie pieczy nad wa¿nymi sprawami na podlegaj¹cym
mu pograniczu mo¿e œwiadczyæ z kolei o zaufaniu, jakim j¹ darzy³
i przekonaniu o jej niewzruszonej lojalnoœci. Nie pomyli³ siê; dowiadujemy siê od Dhuody, ¿e ta œrodki finansowe niezbêdne do sprawowania tych zadañ czerpa³a ze swego w³asnego (widaæ niema³ego) maj¹tku i wskutek zaci¹gniêtych po¿yczek (jak zaznacza, zarówno od
chrzeœcijan, jak i od ¯ydów) tak bardzo siê zad³u¿y³a, ¿e w swoim „testamencie” do syna musia³a go prosiæ o uregulowanie, na wypadek jej
œmierci, wszelkich nale¿noœci.
Oczywiœcie, na moraln¹ ocenê Bernarda z Septymanii musi wp³yn¹æ podejrzenie o zwi¹zek erotyczny z cesarzow¹ Judyt¹. Nie jesteœmy, rzecz jasna, w stanie stwierdziæ, czy wysuwane pod jego adresem
zarzuty by³y s³uszne, czy wyssane z palca. Gdy, pragn¹c siê oczyœciæ
z zarzutu, zgodnie z ówczesnym obyczajem wyzwa³ swych przeciwników na „s¹d Bo¿y” (pojedynek, którego zwyciêzca mia³by byæ uznany
za niewinnego), nikt ponoæ siê nie odwa¿y³ podnieœæ wyzwania. Judyta
mog³a rzeczywiœcie imponowaæ niejednemu z mo¿nych, by³a osobowoœci¹ nie tylko w³adcz¹, jak siê wydaje — dominuj¹c¹ w zwi¹zku ze
starzej¹cym siê Ludwikiem Pobo¿nym, ale tak¿e wykszta³con¹, inteligentn¹ i pobo¿n¹. Ró¿ni, jak to zwykle bywa, ró¿nie j¹ oceniali. Walahfrid Strabo porównywa³ j¹ w 829 r. do biblijnej Judyty i uczonej Safony, a tak¿e do biblijnej Huldy (4 Król. 22, 14–20) — prorokini i doradczyni królewskiej. Przeciwnicy nie mogli, rzecz jasna, otwarcie wystêpowaæ przeciw cesarzowej, ale co do Bernarda, to opinie by³y na
ogó³ bardzo nieprzychylne, nieraz wrêcz nienawistne. Kronikarz Nithard zarzuca³ mu, i¿ „zamiast umacniaæ pañstwo, co by³o jego obowi¹zkiem, Bernard zniszczy³ je zupe³nie przez nieprzemyœlane stosowanie si³y”. Odwa¿niejsi stali siê po œmierci Judyty, Ludwika Pobo¿nego i Bernarda. Zdolny pisarz Paschasius Radbertus niemal otwarcie oskar¿a³ Judytê i Bernarda (wystêpuj¹cych, zwyczajem przyjêtym
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w dworskim krêgu, pod antycznymi pseudonimami „Justyna” i „Naso”) o cudzo³óstwo, a ju¿ co do Bernarda mia³ jak najgorsz¹ opiniê:
Nie by³o drugiego dnia tak fatalnego jak ten, gdy ów prostak Bernard
wezwany zosta³ z Hiszpanii [...]. Przewala³ siê on jak g³upiec w rozkoszach ob¿arstwa. Przyby³ tak jak z³a œwinia, uczyni³ pa³ac ruin¹, niszczy³ Radê i obali³ wszelkie prawa i rozumny porz¹dek. Wypêdzi³
i pognêbi³ wszystkich doradców, tak duchownych, jak œwieckich. Zajmowa³ cesarskie ³o¿e.[...] Pa³ac sta³ siê domem publicznym, rz¹dzonym przez bezwstyd i cudzo³óstwo, pe³nym zbrodni, zat³oczonym
wszelkiego rodzaju czarnoksiêstwem i zakazanej czarnej sztuki. Cesarz jak niewinna owieczka pod¹¿a³ ku swej zgubie. Wielki i litoœciwy
cesarz zwiedziony zosta³ przez kobietê, przed któr¹ Salomon ostrzega³, a jeszcze bardziej oszukany przez intrygi zdeprawowanego cz³owieka, który doprowadzi³ go do œmierci.

*
Liber manualis Dhuody nie by³, jak siê wydaje, znany w œredniowieczu, a tak¿e w czasach nowszych nie od razu móg³ zostaæ rozpoznany
i uznany w œwiecie nauki. Nie wszystkim te¿ od razu przypad³ do gustu,
„Czytaæ Dhuodê nie jest rzecz¹ przyjemn¹” — oœwiadczy³ wybitny filolog niemiecki (W. Meyer) sto lat temu. Rzeczywiœcie, trzeba przyznaæ, ¿e nie jest ³atw¹, nawet dla nie najgorzej znaj¹cych ³acinê. Dzie³o
zachowa³o siê w trzech przekazach rêkopiœmiennych, w jednym z nich
wszak¿e jedynie we fragmentach. Najwczeœniej zosta³ poznany rêkopis paryski (obecnie: Biblioteka Narodowa, lat. 12293, f. 1–90), pochodz¹cy co prawda dopiero z XVII w., ale oparty, rzecz jasna, na jakimœ nieznanym nam przekazie wczeœniejszym, nale¿¹cym ponoæ do
Piotra de Marca, arcybiskupa Tuluzy, póŸniej Pary¿a, zmar³ego
w 1662 r. Prawdopodobnie Piotr de Marca, który mia³ znaczne zainteresowania historyczne, znalaz³ tekst Liber manualis w którejœ z kataloñskich bibliotek, co zwiêksza zaufanie do przekazanego przezeñ
tekstu. Fragmenty Liber manualis wed³ug przekazu paryskiego ukaza³y siê drukiem w latach 1677 (w Acta Sanctorum J. Mabillona) i 1688,
wydawcy, ówczesnym zwyczajem, nie wahali siê „po cichu” poprawiaæ
tekst tam, gdzie wydawa³o im siê to wskazane ze wzglêdów jêzykowych
czy stylistycznych. W 1885 r. odkryto fragmentaryczny, ale za to wczesny, gdy¿ datowany na IX lub X w., przekaz Liber, znajduj¹cy siê obecnie w Bibliotece Miejskiej w Nîmes (Ms 393). Wreszcie stosunkowo
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niedawno, gdy¿ niemal dok³adnie w po³owie XX w., odnalaz³ siê trzeci
przekaz w rêkopisie nr 569 Biblioteki Centralnej w Barcelonie (f. 57–88),
z I po³owy XIV w., pochodzenia kataloñskiego, zawieraj¹cy przedmowê Dhuody, której brak w rêkopisach paryskim i z Nîmes. Niewykluczone, ¿e przekaz barceloñski pochodzi od orygina³u znajduj¹cego siê
niegdyœ w rêkach Wilhelma, dla którego utwór by³ napisany.
Pierwsza pe³na edycja tekstu Liber manualis Edouarda Bonduranda (1887) mog³a zatem zostaæ oparta na rêkopisach z Pary¿a i Nîmes,
miarodajna obecnie edycja Pierre Riché’a z 1975 r.6 uwzglêdni³a ju¿ w
pe³ni krytyczny sposób wszystkie trzy znane przekazy.
Struktura dzie³a Dhuody jest skomplikowana, ¿eby nie rzec: kunsztowna. Rozpoczyna je przedmowa, w której autorka objaœnia cel
swego dzie³a i jego tytu³. Oto jej pocz¹tkowy fragment:
Ta oto ksi¹¿eczka (libellus) zosta³a z³o¿ona z trzech czêœci (in tribus
uirgulis constat esse erectus); czytaj¹c j¹ od pocz¹tku do koñca dok³adniej bêdziesz móg³ poj¹æ jej treœæ. Chcê bowiem, by zatytu³owana by³a trzema s³owami, które pomog¹ zrozumieæ, w jakiej kolejnoœci u³o¿ona zosta³a treœæ: norma, forma i manualis [regu³a, model i podrêcznik]. Otó¿ ka¿de z tych trzech pojêæ wskazuje dok³adnie na charakter
³¹cz¹cych nas zwi¹zków: regu³a pochodzi ode mnie, forma jest dla ciebie, podrêcznik jest w takim stopniu mój jak i twój — napisany przeze
mnie, dla ciebie przeznaczony.

Nastêpuje doœæ nu¿¹cy wywód dotycz¹cy znaczenia pojêcia „manuale”, g³êboko osadzony przez autorkê w kontekœcie religijnym
i wzbogacony licznymi cytatami i aluzjami biblijnymi.
Po tej przedmowie nastêpuje zwiêz³a salutacja (pozdrowienie),
skierowana przez autorkê do syna Wilhelma, w której daje ona od razu wyraz swemu smutkowi, i¿ musi ¿yæ z nim rozdzielona:
Wiedz¹c, ¿e wiêkszoœæ kobiet cieszy siê na tym œwiecie radoœci¹ ¿ycia
ze swoimi dzieæmi, i widz¹c siebie, Dhuodê — o mój synu Wilhelmie!
— oddalon¹ i oddzielon¹ od ciebie, a przez to wielce zatrwo¿on¹ i ze
wszech miar o¿ywion¹ zamiarem bycia tobie u¿yteczn¹, posy³am ci to
dzie³ko, przeze mnie sam¹ napisane, byæ je czyta³ jako model przydatny do twego wychowania. By³abym szczêœliwa, gdyby ksi¹¿ka ta pod
6

Dok³adniejsze dane dotycz¹ce wa¿niejszych edycji we wskazówkach bibliograficznych
pod koniec rozdzia³u.
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moj¹ nieobecnoœæ samym swym istnieniem zdo³a³a sprawiæ w twym
duchu, gdy bêdziesz j¹ czyta³, byœ czyni³ to, co powinieneœ, ze wzglêdu
na mi³oœæ do mnie.

Nastêpuje teraz doœæ obszerny (ponad 60 wersów) epigramat, tak
skonstruowany, ¿e pierwsze litery co drugiego wiersza, czytane pionowo, sk³adaj¹ siê na zdanie: DHVODA DILECTO FILIO VVILHELMO SALVTEM. LEGE („Dhuoda, ukochanemu synowi Wilhelmowi: Czytaj!”). Oczywiœcie, akrostychu nie sposób oddaæ w przek³adzie:
Bo¿e najwy¿szy, stworzycielu œwiat³a,
gwiazd kierowniku, wieczny królu, Œwiêty,
dope³nij ³askawie tego, czego siê podjê³am.
Chocia¿em ciemna, b³agam, zechciej sprawiæ,
bym rozpozna³a i osi¹gnê³a to, co Ci siê podoba,
teraz i na wieki w³aœciw¹ drog¹ pod¹¿a³a.
Bo¿e trójjedyny i jedyny,
b³ogos³awisz zawsze swoim,
ich zas³ugi rozwa¿aj¹c, nagradzasz godnie
z Najwy¿szym tych, którzy Ci s³u¿¹.
Tobie oddajê, tak jak umiem, na kolanach,
najszczersze podziêkowanie, o Stwórco!
B³agam, zapewnij mi sw¹ pomoc,
skieruj mnie na w³aœciw¹ drogê ku górze.
Wierzê przecie¿, ¿e twoi kiedyœ
znajd¹ pokój wieczny tam, w Twoim królestwie.
Nie jestem wprawdzie godna, jestem s³aba, obca,
z gliny powsta³a, wydana œmierci,
lecz oto przy mnie pomocnica i wierna przyjació³ka7
zmniejsza moje grzechy.
Ty ogarniasz szeroki kr¹g œwiata,
d³oni¹ sw¹ obejmujesz ziemiê i morze,
Tobie powierzam mego syna Wilhelma.
Oby on zawsze z Twojej woli
zawsze, w ka¿dej godzinie móg³ cieszyæ siê szczêœciem.
Oby Ciebie, Stwórcê, nade wszystko kocha³,
spraw, by wraz z synami Twoimi
na najwy¿szy stopieñ szczêœcia siê wspi¹³.
7

Czy¿by w tych tajemniczych s³owach Dhuoda mia³a na myœli Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê,
o której sk¹din¹d brak w Liber manualis jakiejkolwiek wzmianki?
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Niech jego rozum w Ciebie stale bêdzie wpatrzony,
by ¿ycie jego w niezm¹conym szczêœciu up³ynê³o.
Niech nigdy w z³oœæ nie popadnie, nawet gdyby sam zosta³ zraniony
i nigdy nie od³¹czy³ siê od Twych s³ug.
Oby w szczêœciu i radoœci pod¹¿a³ drog¹ ¿ycia,
w blasku cnoty by d¹¿y³ do doskona³oœci.
Oby zawsze móg³ od Ciebie wyb³agaæ to, co siê godzi,
daj mu to bezzw³ocznie, spraw, by potrafi³
tylko w Ciebie wierzyæ, Ciebie tylko kochaæ
i wielokrotnie dziêki Ci sk³adaæ. Amen.
Obdarz go obficie sw¹ ³ask¹,
daj cia³u i duszy pokój i zdrowie,
by móg³ pomyœlnie ¿yæ wraz z swoim potomstwem.
Spraw, by uniknêli zawiœci,
czytaj¹c i rozwa¿aj¹c to co zawarte jest w Ksiêdze.
Niech zachowa œwiête s³owa w sercu,
niech od Ciebie otrzyma zrozumienie.
Niech bêdzie pomocny dla swych bliskich,
nade wszystko jednak niech bêdzie na Twoj¹ chwa³ê
pilny w zachowywaniu czterech cnót,
m¹dry i pobo¿ny, szczodry oraz dzielny
i zawsze zachowuje we wszystkim miarê.
Nigdy nie bêdzie mia³ drugiego takiego cz³owieka —
ja tak¿e nie jestem godna, ja, jego matka —
który by Ciebie, o Bo¿e!, codziennie, o ka¿dej godzinie
tak jak ja b³aga³a, obyœ zechcia³ siê zlitowaæ!
Mnie sam¹ trapi¹ niezliczone lêki!
Ciebie b³agam, tym oto lichutkim dzie³em,
w Twoje rêce, Ty, dawco wszelkich ³ask,
polecam we wszelkich sprawach mego syna.
Nawet je¿eli królestwo, ojczyzna przez niezgodê
mia³a by byæ rozdarta, Ty pozostajesz zawsze niezmienny.
O, ¿eby¿ wszystko mog³o siê na dobre obróciæ,
skinienie Twej rêki wystarczy³oby na to.
Twoje jedynie jest królestwo i ca³a w³adza,
Twój jest niezmiernie szeroki kr¹g ziemski,
Tobie jednemu s³u¿y ca³e Stworzenie.
Panie wieczny, zlituj siê nad moim synem!
B³agam, by moi dwaj synowie
Ciebie zawsze kochali, za Tob¹ wiernie pod¹¿ali.
Je¿eli, czytelniku, pragniesz zrozumieæ sens tych wierszy,
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czytaj je od pierwszego wiersza listu na pocz¹tku,
poznasz wtedy sekret, jaki zawieraj¹,
i dlaczego je napisa³am.
Jako matka dwóch synów proszê,
byœ i ty zechcia³ b³agaæ dobrego Stwórcê:
Oby zechcia³ kiedyœ mych synów wywy¿szyæ
i mnie po³¹czyæ z nimi w swoim królestwie.

To jeszcze nie koniec czêœci wstêpnej! Po owej próbie poetyckiej
(nie ostatniej w Liber manualis!) wystêpuje jeszcze Prolog, w którym
autorka przyrównuje swoje dzie³o do zwierciad³a, a nastêpnie jeszcze
Praefatio (Wstêp), w której znajdujemy wiele interesuj¹cych danych
o charakterze rodzinnym. Oto s³owa Prologu:
Dla wielu ludzi wiele rzeczy jest zrozumia³ych z tych, które dla mnie
takimi nie s¹. Tacy jak ja, mali duchem, s¹ tak¿e pozbawieni jasnoœci
rozumu, ja zaœ, delikatnie mówi¹c, bardziej od innych. On to jest, który „otworzy³ usta niemych i g³oœnymi uczyni³ jêzyki niewprawnych”
(Ks. M¹dr. 10, 21)8. Ja, Dhuoda, mimo u³omnego rozumu, niegodna
przebywania wœród godnych niewiast, jestem przecie¿ twoj¹, synu
Wilhelmie, matk¹ i dla ciebie przeznaczam dziœ te s³owa mego podrêcznika. Tak jak gra w kostki9 wœród tylu innych zajêæ dla przyjemnoœci, wydaje siê chwilami najbardziej odpowiednia i przyjemna dla
m³odzie¿y, podobnie jak niektóre niewiasty maj¹ zwyczaj przygl¹daæ
siê swemu odbiciu w lustrze w celu usuniêcia skaz urody i odzyskania
ca³ego blasku, by w przyziemnym celu podobaæ siê swym mê¿om, tak
i ja ¿ywiê nadziejê, ¿e ty, choæ przyt³oczony ogromem zajêæ œwiatowych i doczesnych, nie zaniedbasz czêsto czytywaæ tê niewielk¹
ksi¹¿eczkê, któr¹ ci posy³am, przez pamiêæ o mnie, by sta³a siê dla ciebie zwierciad³em i gr¹.
Nawet je¿eli masz wiele ksi¹¿ek, chcia³abym, byœ lubi³ czêsto czytywaæ
moje ma³e dzie³ko, obyœ przy pomocy Wszechmocnego Boga dla w³asnego dobra rozumia³ jej treœæ. Znajdziesz tu w skrócie wszystko, co bêdziesz mia³ chêæ poznaæ, znajdziesz tak¿e lustro, przy którym bêdziesz
móg³ rozmyœlaæ bez wahania o zbawieniu swej duszy, obyœ tylko nie
znajdowa³ przyjemnoœci jedynie w sprawach œwiata, lecz Tego, który
ciê stworzy³ z b³ota ziemi. Jest to dla ciebie wielorako konieczne, mój
8
9

Sapientia aperuit os mutorum et linguas infantium fecit disertas.
Tabularum lusus, czyli „gra przy stole”.
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synu Wilhelmie, byœ móg³ ¿ycie tak prowadziæ, by byæ u¿ytecznym dla
œwiata i zawsze potrafi³ we wszystkim podobaæ siê Bogu [...].

W dalszej czêœci (Praefatio) tematyka zmienia siê radykalnie:
W jedenastym roku cesarskiego panowania naszego, zmar³ego ju¿,
pana Ludwika, panuj¹cego wówczas szczêœliwie z ³aski Chrystusa,
w roku 5 dni konkurrentów10, w trzecie kalendy lipca [29 VI 824],
w pa³acu w Akwizgranie, zosta³am oddana w ma³¿eñstwo, jako prawowita ¿ona, memu panu Bernardowi, twemu ojcu. Jeszcze za tego samego panowania, w trzynastym roku, w trzecie kalendy grudnia [29 XI
826], z Bo¿¹ — jak wierzê — pomoc¹, ty narodzi³eœ siê ze mnie dla tego œwiata, ty — mój syn pierworodny, tak bardzo upragniony.
Jak to ju¿ jest zgodne z nastêpstwem rzeczy i narastaniem nieszczêœæ
na tym nieszczêsnym œwiecie, wœród licznych zmiennoœci i niezgody
w królestwie, wspomniany cesarz post¹pi³ wspóln¹ wszystkim drog¹.
W dwudziestym ósmym roku swego panowania przedwczeœnie sp³aci³
d³ug ¿ycia doczesnego. Nastêpnego roku po jego œmierci, w jedenaste kalendy kwietnia [22 III 841], w mieœcie Uzès, urodzi³ siê, z ³aski
Boga, drugi po tobie [syn]. By³ jeszcze maleñki i nawet nie otrzyma³ jeszcze ³aski chrztu, gdy Bernard, wasz pan i ojciec, kaza³ zabraæ go do
siebie do Akwitanii w towarzystwie Elefantusa, biskupa tego miasta,
i innych swych ludzi.
Gdy ju¿ d³ugi czas pozostajê pozbawiona waszej bliskoœci, w tym mieœcie, w którym przebywam z nakazu mego pana, ciesz¹c siê zreszt¹ jego sukcesami, powodowana ¿alem z nieobecnoœci was obu, postara³am siê spisaæ i wam przekazaæ (transcribi et dirigere curaui) tê ksi¹¿czynê na miarê ma³oœci mego rozumu. Mimo licznych drêcz¹cych
mnie niepokojów, myœl o tym, ¿e pewnego dnia zobaczê ciebie w³asnymi oczyma, jest pierwsz¹ myœl¹, która oby te¿ by³a na pierwszym miejscu Boskiego planu [...]. Dowiedzia³am siê, ¿e Bernard, twój ojciec,
odda³ ciê w rêce króla Karola; zaklinam ciê, byæ z jak najszczersz¹ dobr¹ wol¹ wype³nia³ szczytne obowi¹zki [...].

Z kolei wyliczone zosta³y tytu³y poszczególnych rozdzia³ów dzie³a,
podzielonych na 11 wiêkszych czêœci (ksi¹g).

10

Konkurrenty — element rzymskiego systemu chronolocznego, pomocny w okreœlaniu
daty rocznej.
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Ksiêga I zawiera rozwa¿ania na temat mi³oœci do Boga, jego wspania³oœci i potrzeby d¹¿enia do Niego, a tak¿e o symbolicznym znaczeniu s³owa „Bóg” (Deus). W ksiêdze II Dhuoda przedstawia pokrótce
tajemnicê Trójcy Œwiêtej i objaœnia trzy cnoty teologiczne (wiara, nadzieja, mi³oœæ). Znaczn¹ czêœæ ksiêgi zajmuj¹ pouczenia co do tego,
jak i kiedy nale¿y siê modliæ i czyniæ znak Krzy¿a. Ksiêga III, szczególnie wa¿na z punktu widzenia zasad rz¹dz¹cych, czy maj¹cych rz¹dziæ
œwiatem feudalnym, rozprawia o moralnoœci spo³ecznej. Trzy rozdzia³y poœwiêcone zosta³y obowi¹zkom Wilhelma wobec ojca, trzy traktuj¹ o wiernoœci wobec seniora — króla Karola oraz o obowi¹zku s³u¿enia mu rad¹, dwa kolejne o mo¿nych (optimates), a w ostatnim mowa
jest o szacunku nale¿nym biskupom i kap³anom. Na czele wszelkich
innych powinnoœci stoi jednak mi³oœæ do Boga. Tematem ksiêgi IV s¹
wystêpki i cnoty, co sprawia, ¿e ta w³aœnie ksiêga najbardziej przypomina inne „zwierciad³a” epoki karoliñskiej11, z tym, ¿e Dhuoda dodaje dwa rozdzia³y o siedmiu darach Ducha Œwiêtego i Oœmiu B³ogos³awieñstwach. W ksiêdze V autorka rozprawia o przeszkodach, które
zagra¿aj¹ cz³owiekowi: rozpaczy, nadmiernym bogactwie, przeœladowaniach, pokusach, nêdzy, cierpieniu, niebezpieczeñstwach, chorobach; ¿adna z nich nie powinna jednak odwodziæ Wilhelma od g³oszenia chwa³y Bo¿ej. W VI ksiêdze autorka powraca do motywu siedmiu
darów Ducha Œwiêtego i Oœmiu B³ogos³awieñstw, konstruuj¹c piêtnastostopniow¹ drogê czy drabinê do doskona³oœci. W nastêpnej, VII,
ksiêdze Dhuoda rozwija teoriê œw. Augustyna o podwójnych narodzinach cz³owieka (cielesnych i duchowych — poprzez chrzest) i podwójnej œmierci (naturalnej i wiecznej — w rezultacie grzechu œmiertelnego), z podkreœleniem matczynej roli w wychowaniu cz³owieka. W ksiêdze VIII powraca problem modlitwy, tym razem niejako w praktycznym wymiarze. Dhuoda wyszczególnia osoby i grupy osób, za które
Wilhelm winien siê modliæ: duchowieñstwo, królowie, jego bezpoœredni zwierzchnik, dalej — ojciec, dusze zmar³ych cz³onków rodziny
(z których niektórzy ponieœli œmieræ z r¹k w³adców aktualnie panuj¹cej dynastii!), szczególnie zaœ za swego stryja i ojca chrzestnego,
Tedderyka. Modliæ nale¿y siê tak¿e za dusze ludzi niegodnych (czy¿by
Dhuoda mia³a na myœli nieprzyjació³ ojca?). Charakter specyficzny
11

Bêdzie o nich jeszcze pokrótce mowa, zob. s. 369.
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ma ksiêga IX, poœwiêcona arytmetycznym czy numerologicznym wywodom, maj¹cych wykazaæ symboliczny sens czterech liter imienia
ADAM i 15 b³ogos³awieñstw. Ksiêga X, rozpoczynaj¹ca i koñcz¹ca siê
lirycznymi wierszami (w wierszach otwieraj¹cych ksiêgê mowa jest
o wieku Wilhelma, stosowny akrostych nawi¹zuje do matczynych rad;
akrostych w partii koñcowej zawiera epitafium, jakie Dhuoda ¿yczy³aby sobie na grobie), ma charakter podsumowania. Wewn¹trz lirycznopoetyckiej ramy autorka przypomina synowi o obowi¹zku modlitw
za cz³onków rodziny, za ni¹ sam¹ oraz za imiennie wyliczonych przodków. Doœæ nieoczekiwanie pojawia siê jeszcze jedna, XI, ksiêga, bêd¹ca w rzeczywistoœci rodzajem dodatku, w którym Dhuoda poucza
syna, jak powinien czytaæ i rozumieæ Psalmy.
Przytoczymy jeszcze w przek³adzie epitafium, jakie Dhuoda u³o¿y³a dla siebie, z proœb¹ do syna, by zadba³ o umieszczenie go na jej grobie. Nie wiadomo, czy i przez kogo proœba ta zosta³a spe³niona.
Gdy ja sama zakoñczê dni mego ¿ywota, do³¹cz, proszê, moje imiê do
imion naszych zmar³ych12. B³agam ciê poza tym najusilniej ju¿ teraz,
byœ zechcia³ na moim grobie, to jest na p³ycie nagrobnej, która moje
cia³o przykryje, mocno wyryæ nastêpuj¹ce wiersze, aby ci wszyscy, którzy spojrz¹ na epitafium, za mnie, niegodn¹, godne modlitwy wznosili
do Boga. Ty zaœ, który bêdziesz czyta³ mój podrêcznik, i ka¿dy inny,
który bêdzie go czyta³, zechciejcie rozwa¿yæ te s³owa w sercu i mnie,
tak jakbym ju¿ by³a [w grobie] zamkniêta, Bogu polecaæ, by mnie zbawi³. Czytaj przeto, czytelniku, wiersze epitafium:
Za dusze zmar³ych13
Z gliny stworzone spoczywa w tym grobie cia³o Dhuodany.
Królu Wieczny, przyjmij j¹ do siebie!
Ona, ziemia przemijaj¹ca, przyjmuje jej œmiertelne resztki.
Królu Dobry, daj jej przebaczenie!
Ranami zniszczona, nic jej nie pozosta³o prócz w¹skiego grobu.
Królu, przebacz jej grzechy!
Wszyscy, jakiejkolwiek p³ci i wieku byliby, przechodz¹cy, niech¿e mówi¹:
Wszechmocny, uwolnij j¹ z wiêzów!
W otch³ani ciê¿kich ran spêtana, trosk¹ przybita, zakoñczy³a nêdzne
¿ycie.
12

Ich pamiêci poœwiêci³a Dhuoda poprzedni rozdzia³.
Dis Manibus. Dhuoda lubi³a akrostychy. Pierwsze litery epitafium orygina³u ³aciñskiego
zawieraj¹ imiê DHVODANE.

13
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Królu, miej litoœæ nad jej grzechami!
Po to, by w¹¿ czarny nie po¿ar³ jej duszy, mówcie b³agaj¹c:
Mi³osierny, przyb¹dŸ jej na pomoc!
Niech ¿aden nie przejdzie nie przeczytawszy tego. Wszystkich zaklinam,
módlcie siê:
Pokój jej daj, Najwy¿szy,
I pozwól ³askawie, by wieczna œwiat³oœæ wraz ze Œwiêtymi zawsze jej
œwieci³a.
Amen14 niech przyjmie j¹ po œmierci15.

Rzecz jasna, powy¿sze wyliczenie mo¿e jedynie w najbardziej ogólny sposób pozwoliæ ogarn¹æ treœæ obszernego dzie³a. Wydaje siê jednak, ¿e zamiast bardziej szczegó³owego przedstawienia biegu myœli
Dhuody i rekonstrukcji treœci nauk dla syna16, warto zatrzymaæ siê
przy pewnych podstawowych sprawach, których przedstawienie mo¿e byæ przydatne dla lepszego i pe³niejszego uchwycenia interesuj¹cego i, jak siê wydaje, bynajmniej nie we wszystkim jasnego ideowego sensu dzie³a.
I tak zwrócono w nauce (zw³aszcza P. Dronke) uwagê na to, ¿e
Dhuody pojmowanie chrzeœcijañstwa wykazuje pewne cechy szczególne, które „dla przeciêtnego chrzeœcijanina owej doby mog³yby wydaæ siê zaskakuj¹ce, a nawet nie do przyjêcia”. Nie chodzi nawet
o brak niemal wszelkich œladów kultu maryjnego, gdy¿ tego akurat
trudno by³oby oczekiwaæ w okresie karoliñskim, lecz o œwiecki w zasadzie, choæ œciœle oparty na zasadach wiary chrzeœcijañskiej, model osobowoœci proponowany przez autorkê. Nie znajdziemy we wskazaniach Dhuody dla syna jakichkolwiek zachêt do abnegacji wobec œwiata, na przyk³ad zachêty do porzucenia ¿ycia œwieckiego i wst¹pienia
(jak to uczyni³ niegdyœ jego dziadek) do klasztoru. Dostojeñstwo doczesne i wieczne zbawienie winien Wilhelm osi¹gn¹æ nie wbrew obowi¹zkom wynikaj¹cym z jego pozycji spo³ecznej, lecz poprzez ich nale¿yte i zgodne z duchem religii chrzeœcijañskiej wype³nianie. Stanowi
to istotne novum epoki karoliñskiej, gdy¿ w piœmiennictwie wczeœniejszej doby wystêpuje, w³aœciwie w sposób wy³¹czny, duchowny, a dok³a14

Tu chyba w sensie personifikacji Jezusa Chrystusa.
W rêkopisie z Nîmes nastêpuj¹ greckie alfa i omega (pocz¹tek i koniec), rozdzielone
znakiem krzy¿a.
16
Doœæ szczegó³owo przedstawi³ je Jan Ryœ w artykule wymienionym ni¿ej w wykazie.
15
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dniej mówi¹c — monastyczny i ascetyczny idea³ cz³owieka, dotycz¹cy
tak¿e ludzi œwieckich. (Oczywiœcie, idea³ ten nie mia³ wiele wspólnego
z rzeczywistoœci¹; w tej przewa¿a³y, jak o tym mogliœmy siê przekonaæ
choæby w rozdziale o Radegundzie, postawy i idea³y dalekie od nakazów i idea³ów koœcielnych). Dhuoda nie proponowa³a swemu pierworodnemu synowi, i zapewne najdalsza by³a od takiej myœli, porzucenia
spraw ziemskich i ca³kowitego oddania siê duchowym, choæ losy wielu
cz³onków jej i mê¿a rodzin, podobnie jak ogólna obserwacja stosunków panuj¹cych w niefortunnej chwili dziejowej, mog³y napawaæ i j¹
niepokojem co do mo¿liwych powik³añ ¿yciowych, jakie grozi³y osobom w jakiœ sposób uwik³anym w skomplikowane sprawy polityczne.
Bóg sprawi³, ¿e Wilhelm ma do odegrania okreœlon¹ rolê w spo³eczeñstwie i królestwie, rolê ojca rodziny i arystokraty, niemal ksi¹¿êc¹; wyrzeczenie lub sprzeniewierzenie siê jej by³oby równoznaczne ze zdrad¹ czy niepos³uszeñstwem wobec Jego woli.
Miejscem odgrywania tej przez Opatrznoœæ wskazanej roli jest
dwór królewski. Miejsce to bywa³o na ogó³ przedstawiane w piœmiennictwie chrzeœcijañskim, zdominowanym przecie¿ we wczesnym œredniowieczu przez zakonników, bardzo krytycznie, niekiedy wrêcz jako
synonim z³a. Epoka karoliñska z jednej strony przynios³a wzrost znaczenia Koœcio³a w spo³eczeñstwie i pañstwie, miêdzy innymi uporz¹dkowanie i ujednolicenie spraw zakonnych, z drugiej jednak sprzyja³a
dowartoœciowaniu czynnika œwieckiego, o ile ten pozostawa³ w zgodzie z Koœcio³em. „Dworskoœæ” (a raczej po³¹czenie wartoœci dworskich i chrzeœcijañskich), zosta³a uznana za pe³niê realizacji ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Nic zatem dziwnego, ¿e w³aœnie epoka karoliñska
przynios³a ca³y szereg traktatów wskazuj¹cych ludziom œwieckim, jak
w³aœciwie powinni ¿yæ i spe³niaæ swe obowi¹zki. Adresatem tych dzie³
byli przede wszystkim, co zrozumia³e, panuj¹cy. Powstaje nowy gatunek piœmiennictwa, nazywany „zwierciad³ami królewskimi” (speculum regis lub ducis, niem.: Fürstenspiegel), wiele co prawda czerpi¹cy
ze wskazañ biblijnych i ró¿nych pism autorów wczeœniejszych (np. listów gani¹cych z³ych w³adców), ale dopiero teraz nabieraj¹cy na systematycznoœci i popularnoœci. Dhuoda nie by³a jedyn¹ formu³uj¹c¹
wskazówki godziwego ¿ycia dla cz³owieka œwieckiego, ale jedyn¹ kobiet¹ wœród autorów, a jej dzie³o tym siê ró¿ni od innych, ¿e — po pierwsze — dotyczy nie króla czy osoby mog¹cej nim siê staæ, lecz m³odego
arystokraty. Arystokrata ten w dodatku by³ ukochanym synem auto365
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rki, co — rzecz jasna — nadaje dzie³u Dhuody cech osobistego emocjonalnego zaanga¿owania. Inne karoliñskie „zwierciad³a królewskie”, choæby by³y pisywane z myœl¹ o konkretnych adresatach, utrzymane by³y w kategoriach ogólniejszych, mog³y wiêc byæ wykorzystywane w ró¿nym miejscu i czasie17. Nie podejmuj¹c siê dok³adniejszego
przedstawiania ich treœci, wspomnê jedynie, ¿e w czasach zbli¿onych
do Dhuody specjalne traktaty tego typu napisali: Smaragd z St.–Mihiel dla Ludwika Pobo¿nego, jeszcze wówczas ksiêcia Akwitanii (oko³o 811–814 r.), pt. Via regia („Droga królewska”); Akwitañczyk Jonasz, biskup Orleanu i wierny stronnik tak Ludwika Pobo¿nego, jak
i Karola £ysego, traktat De institutione regia (napisany oko³o 831 r.),
a dedykowany ksiêciu Pepinowi I; oko³o 858–860 r. dzia³aj¹cy w Leodium Iryjczyk Seduliusz Szkot dla króla Lotara II napisa³ Liber de rectoribus christianis18, a ten imponuj¹cy ci¹g zamyka w póŸnej fazie epoki traktat De regis persona et regio ministerio pióra arcybiskupa Hinkmara z Reims (873), przeznaczony dla Karola £ysego.
Myœl i wskazania Dhuody kr¹¿¹ wokó³ pewnej centralnej idei. S¹
ni¹ niejako trzy krêgi wype³niaj¹ce czy maj¹ce wype³niæ ¿ycie jej syna.
Kr¹g najwa¿niejszy to wszechobecny i wszechogarniaj¹cy Bóg. Pierwszych 11 rozdzia³ów Liber manualis zawiera naukê o Bogu i wzajemnym stosunku Boga i Stworzenia. Obowi¹zki wobec Boga maj¹ charakter niepodwa¿alny i najwa¿niejszy. Drugim krêgiem jest ojciec i rodzina (rozdz. 11 i 12). Mi³oœæ do ojca stoi w hierarchii wa¿noœci zaraz
po mi³oœci Boga, a obowi¹zek pos³uszeñstwa wobec ojca wyprzedza
nawet obowi¹zek pos³uszeñstwa wobec króla19. Któryœ z uczonych
okreœli³ ca³e dzie³o Dhuody jako „pedagogikê ojcostwa”. Dhuoda z naciskiem i wielokrotnie nakazuje synowi mi³oœæ i pos³uszeñstwo wobec
ojca. O obowi¹zkach wobec matki i w ogóle o zwi¹zkach emocjonal17

Zob. H. H. Anton, Fürtenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit, Bonn 1968
oraz artyku³ tego¿ autora: Fürstenspiegel, w: Lexikon des Mittelalters, t. IV, z. 5, 1988,
kol. 1040–1050.
18
O tej interesuj¹cej postaci zob.: J. Strzelczyk, Seduliusz Szkot. Iroszkocki poeta karoliñskiego Odrodzenia, „Meander” 39, 1984, 5, s. 213–227 i (bez przypisów) w: tego¿, Szkice
œredniowieczne, Poznañ 1987, s. 252–264; tego¿, Iroszkoci w kulturze œredniowiecznej Europy, Warszawa 1987, s. 286–297.
19
Mo¿na by siê zastanowiæ, czy ta okolicznoœæ nie wp³ynê³a — zapewne wbrew woli Dhuody
— na tragiczny fina³ ¿ycia Wilhelma, który chêæ czy obowi¹zek pomszczenia ojca przed³o¿y³
nad obowi¹zek wiernoœci wobec króla i poniós³ za to takie same jak ojciec konsekwencje.
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nych z matk¹ niewiele Dhuoda ma do powiedzenia, zapewne z autorskiej i kobiecej powœci¹gliwoœci. Odnosi siê wra¿enie pewnej asymetrii uczuæ, gdy¿ traktat jest przepe³niony jakby bezinteresown¹ matczyn¹ trosk¹ i mi³oœci¹. Niemniej w³aœnie synowi powierzy³a ona modlitwy po swojej œmierci, zadbanie o swój grób (pamiêtamy, ¿e sama
u³o¿y³a metryczne epitafium dla siebie) oraz wyrównanie z rodzinnych
i w³asnych œrodków ewentualnych d³ugów, które Dhuoda w trosce
o zlecony jej przez mê¿a w³aœciwy zarz¹d jego dóbr musia³a zaci¹gn¹æ.
Kolejn¹ cech¹ Liber manualis Dhuody jest dobitne akcentowanie
znaczenia wiêzi rodzinnej i z tym wi¹¿¹ca siê niezmiernie rzadka
w tych czasach dok³adnoœæ relacji w szczegó³ach odnosz¹cych siê do
spraw rodzinnych. Ju¿ samo podawanie dat dziennych urodzenia
dzieci by³o czymœ niezwyk³ym w czasach, gdy ogromna wiêkszoœæ ludzi
nie tylko jej, ale nawet daty rocznej nie zna³a20, podobnie jak ewenementem jest podanie przez Dhuodê dok³adnej daty œlubu z Bernardem i dziennych dat rozpoczêcia i zakoñczenia pracy nad ksi¹¿k¹. Co
prawda w sposób niesystematyczny i zapewne daleki od kompletnoœci
podaje Dhuoda tak¿e konkretne informacje o innych wspó³rodowcach, tak¿e ich imiona, zw³aszcza co siê tyczy zmar³ych, za których
Wilhelm powinien siê modliæ, ale przywo³anie których ma zapewne na
celu równie¿ umocnienie jego rodowego samopoczucia. Przeczuwaj¹c (domyœlamy siê, ¿e chyba zasadnie) swój rych³y koniec, prosi Dhuoda Wilhelma tak¿e o to, by opiekowa³ siê swoim, aktualnie tak maleñkim, bratem. Poniewa¿ chrzest cz³owieka jest jego drugim i w dodatku wa¿niejszym od pierwszego narodzeniem, Wilhelm ma równie¿
drugiego ojca, czyli ojca chrzestnego, Tedderyka, za którego tak¿e winien siê modliæ.
Obowi¹zek modlitwy siêga dalej ni¿ najbli¿szy cz³owiekowi kr¹g
krewnych (domestici). Wilhelm powinien modliæ siê tak¿e za wszystkich chrzeœcijan, a nawet za wszystkich ludzi, którzy mog¹ przecie¿
kiedyœ staæ siê chrzeœcijanami, nawet najwiêkszych grzeszników
(wszak¿e z wy³¹czeniem heretyków i schizmatyków). Co wiêcej: wyra¿a, tym razem ju¿ z pewnoœci¹ niezgodne z oficjaln¹ nauk¹ Koœcio³a
20
Zob. A. Borst, Der überlieferte Geburtstag, w: Mittelalterliche Texte. Überlieferung — Befunde — Deutungen, red. R. Schieffer (Monumenta Germaniae Historica Schriften, 42),
Hannover 1996, s. 1–91. Wykazano, ¿e brak zainteresowania co do dok³adnej daty urodzenia i jej znajomoœci wystêpowa³y jeszcze daleko w g³¹b czasów nowych. W odniesieniu do
œredniowiecza nie znamy nawet dat urodzenia wielu wybitnych w³adców.
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przekonanie, ¿e mi³osierny Bóg ulituje siê nawet nad tymi, którzy
zmarli bez chrztu w grzechu, jak poganie czy ludzie wytraceni w Potopie. Widzimy tutaj, ¿e nakazy ewangeliczne prze³amuj¹ czy uzupe³niaj¹ u Dhuody granice polityczne i wiêzy pokrewieñstwa. Wysoko stawia
Dhuoda obowi¹zek opieki nad s³abszymi spo³ecznie i ubogimi. Przy
tak g³êbokim przejêciu siê zasadami wiary chrzeœcijañskiej mo¿e budziæ zdziwienie jak gdyby beznamiêtny i doœæ ogólnikowy stosunek
Dhuody do ludzi Koœcio³a. Wprawdzie zaleca Wilhelmowi szacunek
wobec duchowieñstwa, podnosi niezbêdnoœæ i szlachetnoœæ urzêdu
kap³añskiego, ale o zakonach i zakonnikach prawie w Liber nie ma
mowy, a Dhuoda wyraŸnie rozró¿nia pomiêdzy godnymi i niegodnymi
biskupami i kap³anami, zalecaj¹c synowi naœladowanie przyk³adu
godnych, ale odmawiaj¹c mu prawa s¹dzenia niegodnych.
G³êbia prze¿ywania chrzeœcijañstwa przejawi³a siê u Dhuody ju¿
w sferze jêzykowej. Pismo Œwiête tak doskonale by³o jej znane, ¿e jej
w³asny jêzyk nabra³ cech biblijnych. Zauwa¿ono u niej tendencjê do
swego rodzaju ³¹czenia treœci staro– i nowotestamentowych, a choæ
dostrze¿one cytaty ze Starego Testamentu s¹ znacznie liczniejsze (dwie
trzecie ogó³u szeroko rozumianych cytatów) ni¿ z Nowego, to uwa¿a
siê, ¿e „rozumienie chrzeœcijañstwa u Dhuody jest w zasadzie nowotestamentowe” (J. Wollasch) i dostrzega w nim cechy zgo³a nowoczesne, choæ, jak przed chwil¹ widzieliœmy, nie zawsze zupe³nie zgodne
z oficjaln¹ nauk¹ Koœcio³a. Najwiêcej zapo¿yczeñ i aluzji dotyczy
ksi¹g Rodzaju, Hioba i M¹droœci, a je¿eli chodzi o Nowy Testament —
najintensywniej wykorzysta³a Dhuoda Listy œw. Paw³a i Ewangeliê
œw. Mateusza21.
21

¯eby ju¿ nie wracaæ do tej sprawy, dodam, ¿e znajomoœæ innych tekstów, poza Bibli¹,
przedstawia siê u Dhuody niezupe³nie jasno i choæ trudno okreœliæ jej oczytanie jako imponuj¹ce, nie by³o ono równie¿ nieznaczne. Ocenê utrudnia to, ¿e Dhuoda, czy dlatego, ¿e cytowa³a z pamiêci, czy dlatego, ¿e jej twórczemu umys³owi bardziej to odpowiada³o, czêsto
(niekiedy dla niepoznaki) zmienia brzmienie, a nawet sens cytatu. Zob. P. Riché, Les bibliothèques de trois aristocrates laïcs carolingiens [w tym w³aœnie Dhuody], „Le Moyen Age”
69, 1963, s. 87–104. Znajdujemy œlady znajomoœci Etymologii Izydora z Sewilli i póŸnoantycznego gramatyka Donata, religijnej poezji Prudencjusza, Regu³y œw. Benedykta, s³ynnych Moralia in Iob (obszerny komentarz do ksiêgi Hioba) papie¿a Grzegorza I Wielkiego
i komentarza œw. Augustyna do Ewangelii œw. Jana. W niektórych ustêpach dotycz¹cych
wad i cnót pojawiaj¹ siê myœli przypominaj¹ce wywody wspó³czesnych jej lub nieco wczeœniejszych autorów doby karoliñskiej — Alkuina, Ambrosiusa Autpertusa, Paulina z Akwilei i Jonasza z Orleanu.
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Natomiast w pe³ni ortodoksyjne jest postrzeganie ¿ycia chrzeœcijanina jako walki dobra ze z³em, w której cz³owiek dziêki w³aœciwemu
pobo¿nemu ¿yciu i pomocy Jezusa Chrystusa mo¿e pod¹¿aæ w³aœciw¹
drog¹. Poniewa¿ do propagowanego przez Dhuodê idea³u mê¿a
chrzeœcijañskiego nale¿y naœladowanie Stwórcy tak¿e jako dobroczyñcy i dawcy wszystkiego (largitor), tak¿e w stosunku do s³abych
i ubogich, a ziemskimi ramami ¿ycia arystokraty pozostaje, jak wiemy,
przede wszystkim dwór monarszy, mo¿na siê dopatrzeæ w Liber manualis Dhuody zacz¹tków ideologii wartoœci dworskich, której apogeum
przypadnie na wiek XII i które, prawdopodobnie nieprzypadkowo,
najpe³niej ujawni³y siê w po³udniowej Francji (Akwitania, Prowansja), czyli w ojczyŸnie albo przynajmniej drugiej ojczyŸnie Dhuody.
Z dzie³a Dhuody mo¿na jednak wyczytaæ znacznie wiêcej o jej czasach oraz o nie tylko tych problemach, które dotknê³y j¹ osobiœcie, ale
tak¿e tych ogólniejszej natury, dotycz¹cych jej warstwy spo³ecznej. Joachim Wollasch ju¿ pó³ wieku temu zwróci³ uwagê na pewne niejasne
sprawy, niemal zagadki zawarte w Liber manualis. Dlaczego œlub Dhuody i Bernarda odby³ siê w Akwizgranie, choæ wiemy niemal z ca³¹
pewnoœci¹, ¿e cesarza wówczas tam nie by³o? Dlaczego nie informuje
syna Wilhelma, gdzie siê urodzi³ (choæ podaje dok³adn¹ datê)? Dlaczego po urodzeniu drugiego syna pozosta³a w Uzès? Jak to by³o mo¿liwe, ¿e w d³ugich miesi¹cach pisania dzie³a nie zna³a nawet imienia
m³odszego syna? Dlaczego Dhuoda daje Wilhelmowi dok³adne wskazówki co do w³asnego pogrzebu, nawet tekst w³asnorêcznie napisanego epitafium, ale nie instruuje go, gdzie chce byæ pochowana? Wilhelm otrzymuje wskazówki, by czyni³ pobo¿ne nadania dla ubogich
(pauperes Christi), ale nie ma ani s³owa o tym, jaki konkretnie klasztor
matka ma na myœli, na przyk³ad Gellone, za³o¿ony i uposa¿ony przez
dziadka Wilhelma, w którym zosta³ on te¿ pochowany.
Co prawda, niektóre z tych w¹tpliwoœci mog¹ mieæ charakter raczej pozorny (o przyczynach rezydowania w Uzès sama Dhuoda przecie¿ pisze) b¹dŸ nie dadz¹ siê racjonalnie wyjaœniæ (np. nieznajomoœæ
imienia ma³ego Bernarda22), ale ogólne wra¿enie powstaje chyba takie, ¿e ród Wilhelma z Gellone — Bernarda z Septymanii i jego sy22

T³umaczenie, ¿e ojciec tak bardzo by³ zajêty polityk¹ i intrygami, ¿e nie mia³ czasu odwiedzaæ ¿ony w Uzès, zupe³nie nie przekonuje, przecie¿ wiadomoœci mo¿na by³o przesy³aæ
i uzyskiwaæ tak¿e przez pos³añców.
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nów, choæ mo¿ny i w³adaj¹cy zarówno dobrami dziedzicznymi, jak
równie¿ otrzymanymi od monarchów, nie zdo³a³ jeszcze wykszta³ciæ
jasno okreœlonych zwartych kompleksów maj¹tkowych, które w posiadaniu rodu pozostawa³yby przez kilka pokoleñ. Nie dysponowali sta³ymi oœrodkami w³adzy — jakimœ zamkiem czy miastem, a tak¿e „rodowymi” oœrodkami kultu, jakim mog³y byæ w owym czasie tylko klasztory, w których po œmierci zainteresowanych rozwijano by pamiêæ
modlitewn¹ i ewentualnie historyczn¹ o nich. (Nic nie wskazuje bowiem, by klasztor w Gellone pe³ni³ po œmierci za³o¿yciela podobn¹ rolê). Dane dotycz¹ce spraw maj¹tkowych rodziny Dhuody wskazuj¹, ¿e
w okresie karoliñskim wielka w³asnoœæ feudalna w pañstwie Franków
Zachodnich znajdowa³a siê jeszcze w fazie zacz¹tkowej i sama z siebie
stanowi³a raczej niepewn¹ i w¹tpliw¹ podstawê znaczenia rodu. By³
to, jeœli mo¿na tak siê wyraziæ, feudalizm in statu nascendi. O rzeczywistym znaczeniu jednostki decydowa³a bliskoœæ do króla i dzier¿enie
dóbr i urzêdów królewskich. St¹d uporczywoœæ, z jak¹ Bernard z Septymanii walczy³ dla siebie i z myœl¹ o swoich synach o honores i comitatus, gdy¿ te w oczach ludzi ówczesnych mog³y rodzinie zapewniæ lepszy
start do budowy wybitnej pozycji spo³ecznej ni¿ dobra dziedziczne
(alodialne). Godnoœci i urzêdów jeszcze siê nie dziedziczy³o, ka¿dy
musia³ niejako od nowa o nie zabiegaæ, odpowiednio staraj¹c siê u³o¿yæ swój stosunek do w³adcy. Rezultatem takiego stanu rzeczy musia³a
byæ, rzecz jasna, p³ynnoœæ i niestabilnoœæ stosunków w obrêbie warstwy czy klasy panów, bezpardonowa walka o ³askê monarsz¹, a tak¿e
— w dalszej konsekwencji — zmiennoœæ sojuszy politycznych i wzmo¿enie walk wewnêtrznych, zw³aszcza ¿e, jak w IX w. u Franków, wystêpowa³y tarcia i walki w obrêbie panuj¹cej dynastii. Up³ynie jeszcze
sporo czasu, a tak¿e potrzeba bêdzie znacznego upadku autorytetu
i znaczenia w³adzy królewskiej, by we Francji mog³o dojœæ do wykszta³cenia siê, modelowego niejako w skali europejskiego œwiata feudalnego, w³adztwa senioralnego, praktycznie od w³adzy centralnej
niezale¿nych ksiêstw i hrabstw, dysponuj¹cych sta³¹ i trwa³¹ „stolic¹”,
najczêœciej tak¿e rodowym klasztorem, od owej „stolicy” nosz¹cych
na ogó³ przez wiele pokoleñ swe miana i odznaczaj¹cych siê rozwiniêtym poczuciem w³asnej to¿samoœci i dumy. Proces ten bêdzie ju¿ widoczny w X w., a w wiekach nastêpnych dojdzie do apogeum.
Do argumentów przemawiaj¹cych za pó³nocnofrancuskim pochodzeniem Dhuody nale¿y zaliczyæ widoczne, zdaniem czêœci uczonych,
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germañskie wp³ywy w jej ³acinie, widoczne zw³aszcza w partiach wierszowanych23, jeszcze zaœ bardziej –– w³aœciwe tradycji ludów germañskich przywi¹zanie do idei wiernoœci wobec króla czy wodza, która
czêsto — tak¿e u Dhuody — bardziej lub mniej œwiadomie przenoszona bywa³a na stosunek cz³owieka do Boga.
*
Chcia³oby siê wyraziæ nadziejê (bo pewnoœci w tym wzglêdzie nie
zdo³amy osi¹gn¹æ), ¿e Dhuodzie oszczêdzone zosta³o doœwiadczenie
œmierci mê¿a, która nast¹pi³a z rêki kata i z woli Karola £ysego
w 844 r. Prawdopodobnie zmar³a niebawem po ukoñczeniu Liber manualis, co nast¹pi³o 2 II 843 r., choæ z braku jakichkolwiek bezpoœrednich danych, musi to pozostaæ w sferze przypuszczeñ. Nie wiadomo,
czy m³ody Wilhelm by³ naocznym œwiadkiem kaŸni swego ojca. Trudno by³oby oczekiwaæ, ¿e wytrwa w wiernoœci wobec seniora–króla, ale
czy w podjêciu z³owró¿bnej decyzji jak¹œ rolê odegra³y matczyne wskazania, trudno powiedzieæ. Co prawda, komendacja, jakiej siê z woli ojca podda³ Karolowi £ysemu, by³a aktem obowi¹zuj¹cym do¿ywotnio,
ale œmieræ ojca, wiernoœæ wobec którego sama Dhuoda z naciskiem stawia³a ponad wiernoœæ wobec monarchy, mog³a ju¿ wówczas stanowiæ
wystarczaj¹cy powód do wyst¹pienia przeciw niemu, co z kolei z punktu widzenia króla i jego zwolenników by³o równoznaczne ze zdrad¹.
Wilhelm sprzymierzy³ siê m.in. z Pepinem II akwitañskim i w czerwcu
844 r. napad³ w pobli¿u Angouleme wojska Karola £ysego, z których
wielu poleg³o lub zosta³o zabitych b¹dŸ rozproszonych. By³o wœród
nich sporo duchownych, którzy w owych czasach jeszcze niezupe³nie
stronili od czynnego udzia³u w wojnach; jednym z nich by³ — dodajmy
na marginesie — wspomniany ju¿ kronikarz Nithard. Rozpoczê³a siê
zatem wró¿da — prywatna wojna Wilhelma, syna Bernarda i Dhuody,
z królem. Wilhelm szuka³ i znalaz³ w 847 r. sojusznika na dworze arabskiego emira Abd–ar–Rahmana II. Odnotowa³o to pewne Ÿród³o andaluzyjskie, nazywaj¹c Wilhelma prawid³owo Gulyalim ben Barbat,
„Wilhelmem synem Bernarda”. Gdy Eulogiusz, hiszpañski kap³an
i przywódca grupy „mêczenników z Kordoby”, próbowa³ przeprawiæ
23

Z bli¿szego uzasadnienia tego pogl¹du, mo¿liwego wy³¹cznie na podstawie studium ³aciñskiego orygina³u, muszê w tym miejscu, rzecz jasna, zrezygnowaæ.
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siê przez Pireneje w poszukiwaniu swych braci, zasta³ prze³êcze górskie zablokowane przez bandy sojuszników Wilhelma. W 848 r. Wilhelm odwa¿y³ siê na próbê zaw³adniêcia Barcelon¹, z któr¹ tak silne
wiêzy ³¹czy³y jego dziadka i ojca, myœl¹c zapewne, ¿e i on mo¿e liczyæ
tam na zwolenników. Podstêpem pozby³ siê Sunifreda, komesa Urgel
i Cardany z ramienia Karola, pochwyci³ lub wypêdzi³ dalszych wys³anników królewskich, ale zawiód³ siê w decyduj¹cej chwili na swych muzu³mañskich sprzymierzeñcach, zosta³ ranny w trakcie ucieczki i w 850 r.
powtórzy³ na szafocie los swego ojca z rozkazu Karola £ysego, swego
krewnego i pana senioralnego, nieco tylko od siebie starszego.
NiewyraŸnie i jedynie w sposób wielce hipotetyczny dadz¹ siê zrekonstruowaæ losy m³odszego syna Dhuody — Bernarda. Bernardus,
Bernardi quondam tyranni carne et moribis filius, „Bernard, zmar³ego
tyrana Bernarda cia³em i obyczajami syn” — tak brzmi pierwsza wiadomoœæ o nim w rocznikach z St.–Bertin (Annales Bertiniani). Obdarzono go przydomkiem Plantapisola, Plantevelue, co znaczy tyle co —
przenoœnie — lis. Tak¿e i on dzia³a³ pocz¹tkowo w charakterze mœciciela rodu, przysparzaj¹c sporo k³opotów urzêdnikom Karolingów.
Hinkmar z Reims podaje pod rokiem 864, ¿e Bernard otrzyma³ od
króla zgodê na opuszczenie zgromadzenia i udanie siê ad honores
suos, czyli do swoich posiad³oœci, wola³ jednak zaszyæ siê w lasach, próbuj¹c — rocznikarz powo³uje siê tu na kr¹¿¹ce pog³oski — pojmaæ
i zabiæ Karola £ysego. Zamach siê nie powiód³ czy nie doszed³ do skutku. Bernard zdo³a³ uciec przeciwnikom, lecz zosta³ pozbawiony comitatus Autun, nadanego mu uprzednio przez króla. S³yszymy o Bernardzie jeszcze w roku 869 w Alzacji, po roku 872 ginie œlad po nim
w Ÿród³ach, zreszt¹ uczeni maj¹ k³opoty z identyfikacj¹ i rozdzieleniem kilku osobistoœci imieniem Bernard, przysparzaj¹cych k³opotów
królowi. Pojawi³a siê tradycja, jakoby X–wieczny potomek œw. Wilhelma (z Gellone), prawdopodobnie z linii Bernarda (z Septymanii), nosi³
tytu³ ksiêcia Akwitañczyków i by³ identyczny z Wilhelmem Pobo¿nym,
za³o¿ycielem s³ynnego klasztoru benedyktyñskiego w Cluny w Burgundii. Nie da siê wszak¿e udowodniæ, ¿e ojciec Wilhelma Akwitañskiego
by³ Bernardem, synem Dhuody, choæ wykluczyæ takiej ewentualnoœci
tak¿e niepodobna. Je¿eli tak naprawdê by³oby, to znaczy³oby to, ¿e Bernardowi uda³o siê, mimo wszelkich trudnoœci, zgromadziæ w swym rêku potêgê podobn¹ jak jego niefortunny ojciec w Akwitanii i Burgundii, a nawet osi¹gn¹æ to, czego nie uda³o siê ojcu: stworzenie trwa³ego
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w³adztwa senioralnego, które móg³ ju¿, zgodnie z nowymi tendencjami
spo³ecznymi, przekazaæ swemu synowi — Wilhelmowi Pobo¿nemu.
„Pobo¿ny potomek z Cluny by³by bez w¹tpienia aprobowany przez
Dhuodê” (M. Thiébaux). Sama zaœ, nie mog¹ca wzbudzaæ w czytelnikach chyba nadmiaru sympatii, postaæ mê¿a Dhuody, Bernarda z Septymanii, odegra³a w póŸniejszym œredniowieczu pewn¹ rolê w epice.
Œrodkowoangielski utwór The Erle of Toulouse (XIV w.) opisuje losy
awanturnika Sir Barnarda z Tuluzy, walcz¹cego z cesarzem „Almayne” (Niemiec) w celu odzyskania dóbr zabranych mu przez cesarza.
Oszczercy pomawiaj¹ cesarzow¹ o cudzo³óstwo, Barnard broni jej
czci i ratuje ¿ycie. Cesarz umiera, Barnard poœlubia wdowê i ma z ni¹
piêtnastu synów. To, czego nie uda³o siê Bernardowi uzyskaæ w ¿yciu,
szczodr¹ rêk¹ udzieli³a mu legenda. O literacko uzdolnionej ¿onie,
pierwszej „francuskiej” autorce, angielski autor s³owem nie wspomina.
Ró¿ne aspekty dzie³a Dhuody wypad³o w niniejszym szkicu jedynie, dla uzyskania bardziej przejrzystego obrazu, zasygnalizowaæ,
a nawet pomin¹æ, choæ sk¹din¹d by³yby one godne uwagi. Do nich nale¿y niezupe³nie oczekiwane w dziele tego rodzaju zainteresowanie
autorki symbolik¹ liczb. Nie by³a w tym odosobniona, wielu przed ni¹
i po niej matematyk¹, której to pojêcie znacznie siê od dzisiejszego
ró¿ni³o, ¿ywo siê interesowa³o, a Karol Wielki w kapitularzu (rozporz¹dzeniu) ju¿ z 789 r. (tzw. Admonitio generalis) nakazywa³, by we
wszystkich szko³ach klasztornych i biskupich (katedralnych) nauczano
computus, czyli rachowania. Ogromn¹ wagê przyk³adano do wyjaœniania znaczenia symboliki liczb wystêpuj¹cych w Piœmie Œwiêtym, podobno kiedyœ dosz³o w Akwizgranie do regularnej dysputy pomiêdzy uczonymi na temat w³aœciwoœci liczby 17. Ca³y Liber manualis jest poniek¹d przenikniêty „matematyk¹ œwiêt¹”, ka¿da niemal liczba bowiem,
w myœl ówczesnych pogl¹dów, mia³a ukryty sens i ró¿ne znaczenia. W dodatku uwa¿ano, ¿e istnieje korespondencja pomiêdzy liczbami a literami tak greckiego, jak i ³aciñskiego alfabetu, mo¿na wiêc by³o, a nawet nale¿a³o, szukaæ liczbowej wartoœci poszczególnych s³ów i pojêæ.
Nie zabrak³o w dziejach nauki tak¿e g³osów, ¿e byæ mo¿e (a zdaniem niektórych — wrêcz prawdopodobnie) mamy do czynienia nie
z autentycznym dzie³em matki–pisarki, lecz z apokryfem, czy mo¿e
czymœ w rodzaju æwiczenia retorycznego na temat „ból matki roz³¹czonej z synami”, autorstwa — oczywiœcie! — mê¿czyzny, prawdopodobnie jakiegoœ kleryka czy mnicha. Nie po raz pierwszy spotykamy
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siê z przekonaniem, ¿e tylko mê¿czyŸni byli w stanie w dawnych czasach tworzyæ tak powa¿ne i udane dzie³a. Uwa¿am, ¿e do takiego przekonania brak jakichkolwiek realnych podstaw i nie mogê sobie wyobraziæ, by nawet najbieglejszy cz³owiek pióra i najlepszy znawca duszy
kobiecej (którego chyba nie ³atwo by³oby znaleŸæ w IX–wiecznych krêgach koœcielnych) zdolny by³ stworzyæ dzie³o tak prawdziwe w swej emocjonalno–ideowej i psychologicznej wymowie, jak Liber manualis.
Pozostaje oczywiœcie kwestia natury metodologicznej, która jednak ma charakter ogólny i pojawia siê zawsze, gdy historyk próbuje
odczytaæ myœli i uczucia ludzi œredniowiecza i w nie wnikn¹æ. Na zakoczenie zacytujê przeto zdania koñcz¹ce piêkny esej o Dhuodzie w³oskiego uczonego Franco Cardiniego24: „Z tego to niemi³osiernego
i odleg³ego œwiata dochodz¹ do nas sygna³y, których rzeczywiste ludzkie znaczenie trudno nam uchwyciæ, jako ¿e nasz zmys³ historyczny,
nasze umiejêtnoœci filologiczne i nasze krytyczne nastawienie przeszkadzaj¹ nam w tym. Stanowi¹ przeszkodê tak¿e dlatego, poniewa¿
jesteœmy tego œwiadomi, ¿e do ich prawdziwego wymiaru, nawet gdyby
on by³ w ogóle mo¿liwy do stwierdzenia, nigdy nie potrafimy dotrzeæ.
Historia oznacza odczytywanie przesz³oœci, a przecie¿ odczytanie
spraw osobistych i ukrytych, w których zawiera siê prawda tego co odczuwane i prze¿yte, pozostaje nieosi¹galne. Studiowaæ Liber manualis
oznacza studiowaæ mi³oœæ matki do jej syna, i to w IX stuleciu. Lecz
o tym, zarówno w wymiarze zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym, w rzeczywistoœci nie wiemy nic”.
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nieco rozszerzona Agobarda z Lyonu walka ze z³em i przes¹dami, w: J. Strzelczyk, „Klucz do poznania nieba”. Z dziejów myœli racjonalistycznej w œredniowieczu, Gdañsk 2003, s. 41–69, 308–309); Janet L. Nelson, Charles the Bald,
London 1992; E. Boshof, Ludwig der Fromme, Darmstadt 1996; R. Micha³owski, Karolingowie, w: Dynastie Europy, red. A. M¹czak, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 2003, II wyd. (I wyd. 1997), s. 178–198.
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XII. RARA AVIS IN SAXONIA
— HROSWITA Z GANDERSHEIMU

W rozdzia³ach o Winfrydzie–Bonifacym i Hugeburdze zetknêliœmy siê, co prawda — w sposób niezbyt systematyczny, gdy¿ jedynie
w zwi¹zku z naszymi bohaterami (a w³aœciwie: bohaterkami), z kwesti¹ chrystianizacji Germanii, czyli — w naszym rozumieniu — Niemiec, wszak¿e z wy³¹czeniem wschodnich, na wschód od £aby i Sali,
ich regionów, zasiedlonych we wczesnym œredniowieczu przez plemiona s³owiañskie, z ró¿nym natê¿eniem i powodzeniem, zw³aszcza
od czasów Henryka I (919–936) i Ottona I (936–972), podbijane przez
w³adców niemieckich, ale — je¿eli chodzi o œrodkowe i pó³nocne Po³abie — dopiero w XII w. ostatecznie w³¹czone w sk³ad niemieckich
organizmów politycznych1. Najbardziej oporni wobec chrystianizacji
i z ni¹ nieroz³¹cznie w warunkach VIII — pocz¹tku IX w. zwi¹zanej
wojskowo-politycznej ekspansji Imperium Franków okazali siê Sasi,
zajmuj¹cy ca³¹ pó³nocn¹ czêœæ Niemiec, od Renu na zachodzie po
£abê na wschodzie. Pomijaj¹c wczeœniejsze, niezbyt fortunne i pozbawione trwalszych rezultatów, próby misyjne i militarne, dopiero
król Franków (a od 800 r. cesarz) Karol Wielki (768–814) podj¹³ (772)
i po dziesiêcioleciach ciê¿kich bojów, w których szala zwyciêstwa niejednokrotnie przechyla³a siê na stronê przeciwnika, i podjêciu drastycznych œrodków represyjnych (takich jak masowe egzekucje, srogie
prawodawstwo i przymusowe deportacje), zdo³a³ dokoñczyæ dzie³a
podboju Saksonii i w³¹czy³ j¹, poprzez przymusow¹ chrystianizacjê
i objêcie frankijsk¹ administracj¹, w obrêb Imperium i œwiata chrzeœcijañskiego.
1

Zob. zwiêz³y zarys: J. Strzelczyk, S³owianie po³abscy, Poznañ 2002.
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Saksonia zosta³a objêta sieci¹ nowoza³o¿onych biskupstw, zaczê³y siê te¿ pojawiaæ w niej klasztory, najpierw mêskie, póŸniej tak¿e
¿eñskie. Zjawiskiem w wysokim stopniu intryguj¹cym jest stosunkowo szybkie pogodzenie siê, po tak d³ugotrwa³ym i zaciêtym oporze!,
Sasów z nowym porz¹dkiem spo³eczno–politycznym i religijnym.
Wprawdzie równie¿ w Saksonii dosz³o w latach 841–843 do wielkiego
powstania antyfrankijskiego i antychrzeœcijañskiego zwanego powstaniem „Stellinga” (czyli: „wspó³towarzyszy”), ale mia³o ono, jak siê (na
podstawie jednostronnego przedstawienia tych wydarzeñ przez Ÿród³a frankijskie) wydaje, przede wszystkim spo³eczny charakter, co wskazuje na przyspieszenie przez podbój frankijski procesów rozwarstwienia doœæ dot¹d egalitarnego spo³eczeñstwa saskiego. Wydaje siê,
¿e w³aœnie te procesy, obok atrakcyjnoœci frankijskiego modelu pañstwa, i korzyœci, jakie dla wp³ywowych krêgów spo³eczeñstwa saskiego
otwiera³y siê w ogromnym imperium, mog³y stanowiæ czynnik przyspieszaj¹cy integracjê zwyciê¿onych ze zwyciêzcami. Wspólna chrzeœcijañska religia stanowi³a, rzecz jasna, czynnik znacznie u³atwiaj¹cy
i przyspieszaj¹cy integracjê. Ju¿ w X w. pojawi siê w Saksonii poczucie
wyj¹tkowoœci, wyp³ywaj¹ce z samoidentyfikacji z Frankami.
Sprzyja³ temu fakt, ¿e w 919 r., kilka lat po wygaœniêciu wschodniofrankijskiej („niemieckiej”) linii Karolingów (nastêpców Karola
Wielkiego), wraz z osob¹ Henryka I, na tronie Franków Wschodnich
zasiedli ksi¹¿êta sascy. Dynastia saska (od wiod¹cego imienia nazywana tak¿e ottoñsk¹, a od imienia protoplasty — L(i)udolfingów) panowa³a w Niemczech do 1024 r., doprowadzaj¹c pañstwo do wiod¹cej,
okresowo wrêcz hegemonialnej, roli w Europie ³aciñskiej (zw³aszcza
po osi¹gniêciu przez Ottona I w 962 r. godnoœci cesarskiej2).
Oczywiœcie, w porównaniu z pozosta³ymi regionami Niemiec, Saksonia, najd³u¿ej pozostaj¹ca praktycznie poza ramami œwiata kultury
³aciñskiej i chrzeœcijañstwa, w dodatku d³ugo jeszcze granicz¹ca bezpoœrednio z ludami pogañskimi (Duñczycy, S³owianie po³abscy) i nara¿ona na ich ataki, pozostawa³a obszarem stosunkowo s³abo rozwiniêtym w sensie cywilizacyjnym, a jej osi¹gniêcia na polu kulturalnym
i literackim kaza³y na siebie d³u¿ej czekaæ i nie mog³y siê równaæ z Ale2

Godnoœæ ta, z niezbyt d³ugimi przerwami, bêdzie faktycznie po³¹czona z godnoœci¹ królów niemieckich a¿ do 1806 r., to znaczy do koñca dawnej („pierwszej”) Rzeszy Niemieckiej.

377

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

mani¹, Nadreni¹, Lotaryngi¹, czy nawet Bawari¹, Frankoni¹ i Hesj¹.
Nic tak dobrze jednak nie ilustruje tezy, ¿e nie zawsze musia³o du¿o
czasu up³yn¹æ od oficjalnej konwersji, choæby tak bardzo wymuszonej
jak w Saksonii, by mog³a ujawniæ siê wielka ¿arliwoœæ religijna, w tym
przypadku skojarzona z niezwyk³¹ w owych czasach przenikliwoœci¹
i odwag¹ intelektualn¹, jak postaæ i powik³ane (mo¿na wrêcz powiedzieæ: tragiczne) losy Gotszalka, zwanego Gotszalkiem z Fuldy lub
z Orbais (gdy¿ z tymi wielkimi klasztorami jego ¿ycie zwi¹zane by³o
najbardziej). Urodzi³ siê na pocz¹tku IX w. w nierozpoznanej bli¿ej
grafowskiej rodzinie saskiej, zmar³, internowany w jednym z klasztorów zachodniofrankijskich, zapewne pod koniec lat szeœædziesi¹tych.
Przyczyn¹ przeœladowañ, jakich dozna³ i ostatecznego internowania
by³ zatarg z wybitnymi ludŸmi ówczesnego Koœcio³a (opatem Fuldy,
a póŸniej arcybiskupem Moguncji Hrabanem Maurem i arcybiskupem Reims Hinkmarem) zarówno na skutek animozji osobistych, jak
równie¿ zbyt radykalnych pogl¹dów na niektóre wa¿ne problemy teologiczne (zw³aszcza naukê o predestynacji, to znaczy odwiecznym przeznaczeniu przez Boga niektórych dusz do zbawienia, innych zaœ do potêpienia). Gotszalk, mimo przymusowego odosobnienia, pozostawa³
w kontaktach z wieloma wybitnymi intelektualistami epoki, niektórzy
z nich nawet stanêli w sporze po jego stronie, pozostawi³ po sobie szereg wa¿nych i z pasj¹ napisanych pism, by³ tak¿e utalentowanym poet¹3. Nale¿a³ do drugiego dopiero po konwersji pokolenia Sasów!
Minê³y ju¿ czasy Karola Wielkiego i œwietnych tradycji, tylko czêœciowo kontynuowanych przez niektórych jego nastêpców (zw³aszcza
Karola £ysego w zachodniej czêœci by³ego imperium4), gdy dwór monarszy stanowi³ niezaprzeczalne centrum ¿ycia intelektualnego kraju.
W ci¹gu IX stulecia ciê¿ar ¿ycia intelektualnego przeniós³ siê zdecydowanie z dworów do wielkich klasztorów benedyktyñskich, ciesz¹cych siê ³ask¹ i szczodrobliwoœci¹ w³adców i mo¿nych, a tak¿e zapewniaj¹cych w niespokojnych politycznie czasach najwiêksz¹ jeszcze
3
Zob. J. Strzelczyk, Gotszalka z Fuldy nieszczêsne ¿ycie, „Przegl¹d Humanistyczny” 1990,
nr 5–6, s. 41–56; Wobec tajemnicy zbawienia. Doktryna Gotszalka z Fuldy, tam¿e, nr 7,
s. 27–40. Uzupe³niona i zmieniona wersja obu tych artyku³ów: Gotszalk z Fuldy — dole i niedole nonkonformisty, w: J. Strzelczyk, „Klucz do poznania nieba”. Z dziejów mysli racjonalistycznej w œredniowieczu, Gdañsk 2003, s. 70–124.
4
Zob. w rozdziale o Dhuodzie.
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stabilnoœæ i mo¿liwoœæ w miarê spokojnej kontynuacji zainteresowañ
umys³owych i refleksji religijnej. Zw³aszcza za³o¿ony w 822 r. nad Wezer¹ przez mnichów z klasztoru w Korbei (Corbie) nad Somm¹ (we
Francji) klasztor, nazwany „Now¹ Korbej¹” (Nova Corbeia), obecnie
Corvey (Korvey), odegra³ wybitn¹ rolê na niwie kulturotwórczej. Niewiele co prawda da siê powiedzieæ o bibliotece i skryptorium tego
klasztoru w pierwszym okresie po za³o¿eniu, ale nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e by³y one znaczne. Wiadomo na przyk³ad, ¿e znajdowa³y siê tam
m.in. rêkopisy z listami Pliniusza M³odszego i „Rocznikami” Tacyta.
W szkole klasztornej w Nowej Korbei kszta³ci³ siê póŸniejszy arcybiskup bremeñski (i „aposto³ Pó³nocy”) Ansgar († 865), który do wczeœniejszego ¯ywota jednego ze swoich poprzedników i misjonarza,
Willehada († 789) do³¹czy³ relacjê o cudach („miracula”) tego œwiêtego. Z kolei nastêpca Ansgara, Rimbert († 888) napisa³ w Nowej Korbei cenny dla historyka ¯ywot œw. Ansgara5. Uprawiano w Nowej Korbei tak¿e annalistykê (rocznikarstwo), Annales Corbeienses, poprzez
kontynuowanie tablic paschalnych sprowadzonych z Werden lub Monasteru (Münster w Westfalii). Sprawuj¹cy godnoœæ opack¹ w Nowej
Korbei w latach 900–916 Bovo II zna³ podobno tak dobrze jêzyk grecki, ¿e by³ w stanie przet³umaczyæ królowi Konradowi I (911–919) list
w tym jêzyku napisany, a zachowa³ siê jego pióra komentarz do pewnego fragmentu (ks. III, pieœñ 9) s³ynnego „Pocieszenia filozofii” (De
consolatione philosophiae) Boecjusza z VI w. Nie ma pewnoœci, czy
w Nowej Korbei napisa³ w koñcu IX w. nieznany z imienia poeta, nazywany Poet¹ Saskim (Poeta Saxo) obszerny (oko³o 2700 wierszy) poemat poœwiêcony Karolowi Wielkiemu (Gesta Caroli magni metrica),
zreszt¹ zupe³nie niesamodzielny pod wzglêdem treœci, gdy¿ niemal
bez reszty oparty na wczeœniejszych dzie³ach, niemniej jednak po raz
pierwszy próbuj¹cy uj¹æ ten wielki temat w formie poetyckiej. Najwa¿niejszym zaœ, przynajmniej z punktu widzenia historyka, owocem intelektualnych zainteresowañ w Niemczech pó³nocnych X w. jest kronika saska (Rerum gestarum Saxonicarum libri tres) mnicha Widukinda
z (Nowej) Korbei, ¿yj¹cego w przybli¿eniu od oko³o 925 r. do czasów
panowania cesarza Ottona II (972–983), ¿ycie którego tak¿e okryte jest
niemal szczeln¹ zas³on¹. Dzie³o to, ostatnie ogniwo typowej dla wczes5

O Ansgarze zob. J. Strzelczyk, Aposto³owie Europy, Warszawa 1997, rozdz. VII.
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nego œredniowiecza serii dziejów poszczególnych du¿ych plemion6,
choæ niektórzy zarzucali autorowi w¹skoœæ perspektywy historycznej,
jest podstawowe do dziejów Saksonii i Niemiec tego okresu, zawiera
tak¿e unikalne informacje o S³owianach po³abskich oraz, jak mo¿e
wiadomo, pierwsz¹ chronologicznie wiadomoœæ o pañstwie polañskim Mieszka I7.
Jednym z wczeœniejszych intelektualistów zwi¹zanych wed³ug
wszelkiego prawdopodobieñstwa (gdy¿ bezpoœrednich dowodów na
to nie ma) z Now¹ Korbej¹ by³ tajemniczy (nic o jego ¿yciu w³aœciwie
nie wiadomo) mnich Agius. W 864 r. u³o¿y³ on cykl siedmiu nied³ugich
(od 10 do 30 heksametrów) poematów o treœci komputystycznej, poprzedzony niekompletnie zachowan¹ dedykacj¹ dla wspomnianego
Rimberta (w 22 dystychach). Twórczoœæ tego typu nie by³a we wczesnym œredniowieczu wyj¹tkiem, wywo³ywa³a j¹ potrzeba mierzenia czasu, zw³aszcza ze wzglêdu na kalendarz œwi¹t chrzeœcijañskich. Je¿eli
jednak wspominamy o Agiusie, to przede wszystkim dlatego, ¿e by³ on
tak¿e autorem godnego uwagi dzie³a hagiograficznego — Vita Hathumodae, czyli ¯ywota Hathumody († 874) — córki ksiêcia saskiego
Liudolfa i pierwszej ksieni klasztoru w Gandersheimie, do którego
do³¹czy³ jeszcze licz¹ce ponad 700 wierszy (w dystychu elegijnym) Epicedium Hathumodae, czyli „Pieœñ ¿a³obn¹ na czeœæ Hathumody”.
Tym samym w polu naszego zainteresowania znalaz³ siê klasztor
w Gandersheimie, miejsce zwi¹zane nierozerwalnie z postaci¹ poetki
Hroswity — bohaterki niniejszego rozdzia³u.
*
Gandersheim le¿y w malowniczej okolicy, na zachodnim pogórzu
Gór Harzu, niezbyt daleko od Goslaru, nieco dalej od Hildesheimu
i Getyngi, nad rzek¹ Gande, w miejscu, gdzie krzy¿owa³y siê dwa wa¿6

Za pocz¹tek tej (sk¹din¹d zró¿nicowanej wewnêtrznie) serii uwa¿a siê zaginione dzieje
Gotów Kasjodora i oparte na nim analogiczne dzie³o Jordanesa (VI w.), historiê Franków
Grzegorza z Tours (VI w.), Anglo–Sasów Bedy Czcigodnego (pocz¹tek VIII w.) i Longobardów Paw³a Diakona (koniec VIII w.). Z wyj¹tkiem dzie³a Bedy dysponujemy polskimi
przek³adami pozosta³ych.
7
Polskiego przek³adu „Dziejów” Widukinda dot¹d siê nie doczekaliœmy; fragmenty dotyczace S³owiañszyzny i Polski w przek³adzie G. Labudy w tego¿ S³owiañszczyzna staro¿ytna
i wczesnoœredniowieczna. Antologia tekstów Ÿród³owych, Poznañ 1999, s. 138–140, 154–156,
231–232.
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ne szlaki drogowe. Klasztor w Gandersheimie by³ najstarsz¹ znan¹
nam fundacj¹ rodow¹ Ludolfingów (ród ten w³aœnie w zwi¹zku z fundacj¹ Gandersheimu po raz pierwszy pojawia siê w Ÿród³ach) i w ogóle
jedn¹ z najstarszych fundacji klasztornych saskiej arystokracji. Fundatorzy, graf Liudolf i jego ¿ona Oda w trakcie pielgrzymki do Rzymu
w roku 845–846 otrzymali od papie¿a Sergiusza II relikwie œwiêtych
papie¿y Anastazego I i Innocentego I, a biskup hildesheimski Altfrid
wyznaczy³ miejsce dla klasztoru. Prze³o¿on¹ (ksieni¹) pierwszego
konwentu zosta³a w 852 r., jak ju¿ wiemy, Hathumoda, córka grafa
Liudolfa, licz¹ca wówczas zreszt¹ dopiero 12 rok ¿ycia. Po œmierci Altfrida (874) synowie Liudolfa przekazali w 877 r. klasztor królowi Ludwikowi „Niemieckiemu”, zapewniaj¹c mu opiekê królewsk¹, immunitet (tzn. wy³¹czenie spod kompetencji urzêdników królewskich) i prawo powo³ywania ksieni spoœród cz³onków rodu. W ten sposób klasztor
sta³ siê „klasztorem Rzeszy”, podporz¹dkowanym bezpoœrednio królowi, co z ca³¹ moc¹ potwierdzi³ Otton I przy pomocy odpowiednich
przywilejów papieskich i chocia¿ status ten w póŸniejszych okresach
nieraz stawa³ siê obiektem sporu z biskupami Hildesheimu, zdo³ano
go utrzymaæ a¿ do wprowadzenia Reformacji (dopiero w 1589 r.).
Godnoœæ opatki (ksieni) a¿ do 1125 r. obsadzana by³a prawie bez wyj¹tku przez ksiê¿niczki królewskiego czy cesarskiego pochodzenia, co,
rzecz jasna, dodawa³a klasztorowi splendoru i presti¿u. Po Hathumodzie († 874) godnoœæ tê piastowa³y jej siostry Gerberga (I) i Christina, nastêpnie Liutgarda, córka ksiêcia saskiego Ottona. Do najwiêkszego rozkwitu wspólnota gandersheimska dosz³a za d³ugotrwa³ych
rz¹dów ksieni Gerbergi II (949–1001), siostrzenicy Ottona I oraz Zofii — najstarszej córki Ottona II, która do wspólnoty zosta³a przyjêta w 979 r., a po œmierci Gerbergi zosta³a prze³o¿on¹ i pe³ni³a tê funkcjê w latach 1001–1039, w sposób zdecydowany przeciwstawiaj¹c siê
próbom biskupów hildesheimskich do podporz¹dkowania sobie
opactwa8. Nawet w gor¹cych czasach walki o inwestyturê Gandersheimowi uda³o siê uchroniæ przed wszelkimi próbami stronnictwa reform koœcielnych, jako jedyny klasztor kanoniczek Gandersheim zachowa³ tradycyjny, swobodniejszy ustrój wewnêtrzny. W zmaganiach
8
Do g³oœnej, d³ugo siê ci¹gn¹cej „sprawy gandersheimskiej” zob.: J. Strzelczyk, Otton III,
Wroc³aw–Warszawa–Kraków 2000, s. 146–151.
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w³adców niemieckich z papiestwem klasztor z regu³y sta³ wiernie po
stronie królów.
W takim to klasztorze pod rz¹dami wspomnianej Gerbergi II ¿y³a
Hroswita i rozwin¹³ siê jej jedyny w swoim rodzaju talent poetycki.
„Rzadkim ptakiem w Saksonii” (rara avis in Saxonia), jak j¹ ktoœ okreœli³, by³a bez w¹tpienia, stanowi³a zjawisko niepowtarzalne, pojawi³a
siê — jak meteor — bez poprzedników, nie znalaz³a tak¿e naœladowców czy kontynuatorów, jej dzie³o na prawie pó³ tysi¹clecia zosta³o zupe³nie zapomniane, ale — jak widzieliœmy — Hroswita wpisywa³a siê
w istniej¹cy ju¿ przed ni¹, choæ w¹sk¹ stru¿k¹ p³yn¹cy, m³ody nurt intelektualnych i literackich zainteresowañ i osi¹gniêæ w Saksonii. Trzeba zreszt¹ podkreœliæ, ¿e œwietne panowanie Ottona I zaznaczy³o siê
m.in. znacznym o¿ywieniem têtna ¿ycia kulturalnego w jego rozleg³ym
pañstwie. Uczeni s¹ nawet sk³onni mówiæ, w analogii do „renesansu
karoliñskiego” o „renesansie ottoñskim”, zapocz¹tkowanym w³aœnie
za Ottona I, bardziej widocznym poczynaj¹c od lat szeœædziesi¹tych
X w., a trwaj¹cym pod rz¹dami jego nastêpców, nawet jeszcze po wygaœniêciu dynastii Ludolfingów w 1024 r.
Liderów, niektórych przedstawicieli i przejawy tego intelektualnego o¿ywienia, mimo nienajlepszego stanu Ÿróde³, nietrudno wskazaæ,
a ostatnio szczególnie dobitnie zwróci³ na nie uwagê uczony w³oski
Ferruccio Bertini. Na pierwsze miejsce wybija siê intryguj¹ca postaæ
najm³odszego brata królewskiego — Brun[on]a (925–965), od 953 r.
arcybiskupa Kolonii, zarazem ksiêcia Lotaryngii (biograf okreœli³ go
trafnie terminem archidux), a uprzednio kanclerza królestwa. Podczas gdy ojciec Bruna (Henryk I), jak siê wydaje, literatur¹ nie interesowa³ siê w ogóle, a brat (Otton I) dopiero pod koniec ¿ycia, on sam
chcia³ i potrafi³ godziæ obowi¹zki ksiêcia Koœcio³a i bliskiego wspó³pracownika brata–monarchy z g³êbokimi i niezmiernie rzadko w tym czasie wœród episkopatu (nie tylko niemieckiego) wystêpuj¹cymi zainteresowaniami intelektualnymi9. Ju¿ we wczesnej m³odoœci w szkole katedralnej w Utrechcie, pod kierunkiem tamtejszego biskupa Balderyka, oddawa³ siê z upodobaniem liberalibus litterarum studiis, wykazu9

G³ównym Ÿród³em do ¿ycia Bruna jest jego ¿ywot napisany wkrótce po jego œmierci przez
Ruotgera z Kolonii. Ostatnie wydanie: Ruotgeri vita Brunonis archiepiscopi Coloniensis,
ed. I. Ott (MGH SRG NS 10), Köln–Graz 1951, wyd. II — 1958. Zob. W. Berschin, Biographie und Epochenstil, t. IV, cz. 1, Stuttgart 1999, s. 70–87.
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j¹c zafascynowanie lektur¹ Prudencjusza. Przez ca³e przedwczeœnie
przerwane ¿ycie zachowa³ predylekcjê do ksi¹¿ek, wozi³ je w podró¿ach (sicut arcam dominicam, „jak arkê [przymierza] z Panem” — pisze biograf) i nie móg³ znieœæ, gdy ktoœ traktowa³ je z lekcewa¿eniem,
a tak¿e do wszelkiego typu nowoœci w dziedzinie umys³owej. Jednym
z jego nauczycieli by³ iryjskiego pochodzenia biskup Israel, który wystawi³ swemu uczniowi jak najlepsze œwiadectwo, podobnie jak jacyœ
Grecy — równie¿ bêd¹cy nauczycielami póŸniejszego arcybiskupa.
Zna³ wiêc Brun nie tylko ³acinê, ale i grekê, posiad³ wiadomoœci z ró¿nych dziedzin ówczeœnie dostêpnej wiedzy, zw³aszcza matematyki i filozofii, a zasób znajomoœci autorów antycznych by³ tak znaczny, ¿e
Hroswita nie zawaha³a siê nazwaæ go po prostu najuczeñszym cz³owiekiem swoich czasów. Znajomoœæ tê zawdziêcza³ w znacznej mierze
wybitnemu pisarzowi Ratherowi z Werony. Biograf Ruotger zaœwiadcza, ¿e ulubionym autorem klasycznym Bruna by³ (a okolicznoœæ ta
wydaje siê mieæ szczególne znaczenie z racji wprawdzie nie potwierdzonego wprost, ale z ca³¹ oczywistoœci¹ narzucaj¹cego siê wniosku
o bezpoœrednich kontaktach i wp³ywie arcybiskupa koloñskiego na
Hroswitê) Terencjusz. „Poniewa¿ by³ [Brun] w pe³ni œwiadomy, ¿e jest
cz³owiekiem, by³ przekonany, ¿e nic co ludzkie nie powinno byæ mu
obce (humani nihil alienum a se putavit)”, co stanowi niemal dos³owny
cytat z jednego z utworów (Sam siebie karz¹cy, 77) Terencjusza. „Podczas gdy inni g³oœnym œmiechem reagowali na grymasy i dowcipy
(scurrilia et mimica) rozmaitych postaci wystêpuj¹cych w komediach
i tragediach, on czytywa³ je zawsze z najwiêksz¹ powag¹ (ipse semper
serio lectitabat), poniewa¿ by³ przekonany o tym, ¿e treœæ nie jest wcale
wa¿na, a najwiêksz¹ wagê przypisywa³ doborowi s³ów i stylowi” (Ruotger, Vita Brun., c. 8). Wa¿ne to œwiadectwo, bowiem nawet je¿eli nie
dowodzi wystawiania na arcybiskupim dworze czy w jego pobli¿u regularnych sztuk teatralnych, lecz jedynie czytywania utworów dramatycznych (w tym grzesznych, a przynajmniej nie licuj¹cych z powag¹
chrzeœcijanina, w dodatku biskupa — jak na ogó³ uwa¿ano w krêgach
duchowieñstwa — komedii), stanowi niew¹tpliwy dowód na to, ¿e niektórzy œwiatli, nawet spoœród najwa¿niejszych, dostojników koœcielnych od lektury takiej bynajmniej nie stronili. Warto w zwi¹zku z tym
przytoczyæ anegdotê (anegdotê w naszym rozumieniu, gdy¿ autor,
który nam j¹ przytoczy³, traktowa³ j¹ zapewne z nale¿yt¹ powag¹),
przytoczon¹ przez biskupa i kronikarza Thietmara z Merseburga
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(† 1018). Pisze on w swojej kronice (II, 16) o widzeniu pewnego kap³ana z otoczenia cesarza Ottona I, i¿ kiedyœ w malignie „znalaz³ siê na
wysokiej górze, gdzie zobaczy³ wielkie miasto z piêknymi budynkami.
St¹d wyszed³ na wie¿ê wysok¹, z trudem wstêpuj¹c po jej schodach. Na
jej szczycie dost¹pi³ tej ³aski, i¿ ujrza³ Chrystusa siedz¹cego w otoczeniu wszystkich œwiêtych. Najwy¿szy sêdzia oskar¿a³ tam arcybiskupa
koloñskiego Brunona z powodu czczej interpretacji filozofii (ob inanem philosophiae executionem), lecz przywróci³ go na tron, gdy œwiêty Pawe³ przeprowadzi³ obronê”. Wygl¹da na to, ¿e nazbyt œwieckie
i „pogañskie” zainteresowania i fascynacje cesarskiego brata nie
przez wszystkich by³y aprobowane, znalaz³y jednak przed Boskim trybuna³em niespodziewanego a skutecznego obroñcê w osobie samego
Aposto³a Narodów.
Istniej¹ wyraŸne poszlaki kontaktów duchowych i intelektualnych
dworu królewsko-cesarskiego z klasztorami w Gandersheimie (co nie
dziwi, chodzi wszak o fundacjê Ludolfingów), ale tak¿e z Sankt Gallen, Reichenau (a zatem z dwoma g³ównymi oœrodkami ruchu monastycznego nad jeziorem Bodeñskim) oraz z klasztorem Œw. Emmerama w bawarskiej Ratyzbonie. Warto mo¿e przytoczyæ przyk³ad Hadwigi, siostry znanej nam ju¿ ksieni gandersheimskiej Gerbergi i kuzynki cesarza. Hadwiga (938/940–994) nie by³a mniszk¹, lecz osob¹ œwieck¹ o wysokiej pozycji spo³ecznej. Po œmierci mê¿a, ksiêcia szwabskiego Burcharda II (973), przez d³u¿szy czas sama faktycznie rz¹dzi³a
ksiêstwem. Z barwnej opowieœci opata z Sankt Gallen Ekkeharda IV
(† po 1056) (w dziele Casus sancti Galli) dowiadujemy siê o niej sporo
interesuj¹cych szczegó³ów, tak¿e o anegdotycznym charakterze, spoza których Hadwiga jawi siê jako „bardzo zdecydowana i pewna siebie, byæ mo¿e nieco ekstrawagancka, lecz niebywale wykszta³cona dama” (F. Bertini). Jako m³oda dziewczyna mia³a ponoæ poœlubiæ póŸniejszego cesarza bizantyjskiego Romanosa II, ale poniewa¿ by³a
przeciwna temu zamiarowi, stroi³a takie grymasy i przewraca³a oczyma w czasie, gdy na zlecenie kandydata na mê¿a sprowadzony artysta
usi³owa³ namalowaæ jej portret, ¿e uda³o siê jej zniechêciæ cesarzowica
do planów ma³¿eñskich. Gdy owdowia³a, nie wst¹pi³a, jak tyle innych
w jej sytuacji, do klasztoru, lecz utrzymywa³a bliskie kontakty z benedyktynami w Sankt Gallen, ucz¹c ich ponoæ nawet jêzyka greckiego (!)
i jednoczeœnie zaznajamiaj¹c przy pomocy opata Ekkeharda II z pismami Wergiliusza.
384

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Do najwa¿niejszych dzia³ów ówczesnego piœmiennictwa nale¿a³a bez
w¹tpienia hagiografia i — szerzej rzecz ujmuj¹c — biografistyka. Biografistyka „ottoñska” ponownie, tak jak w VII w. za Merowingów, prze¿ywa³a okres œwietnoœci. Analogi¹ do hagiografii „merowiñskiej” jest
wiod¹ca w niej rola postaci biskupów (podczas, gdy w okresie dziel¹cym obie fazy biskupi pod tym wzglêdem znaleŸli siê jak gdyby w cieniu mnichów i ascetów), i to zarówno jako zleceniodawców czy mecenasów, jak równie¿ jako bohaterów utworów hagiograficznych. Jest to,
oczywiœcie, rezultat wielkiego znaczenia episkopatu w systemie koœcielno–politycznym w Cesarstwie, jak równie¿ wielkiego zaanga¿owania
biskupów w sprawy publiczne. W odró¿nieniu od biografistyki merowiñskiej biografistyka ottoñska jest „przyjazna monarchom” (königsfreundlich; W. Berschin), a tak¿e tym siê od merowiñskiej ró¿ni, ¿e poszczególne utwory biograficzne znane nam s¹ w postaci najczêœciej nie
tak bardzo odbiegaj¹cej od orygina³u autorskiego (a nie, jak w hagiografii merowiñskiej, g³ównie z póŸniejszych wersji i przeróbek).
Oczywiœcie, tak¿e w obrêbie biografistyki ottoñskiej wystêpowa³y
ró¿ne odmiany i ró¿na by³a wartoœæ literacka i historyczna poszczególnych utworów. Na czo³o wczeœniejszej jej fazy (nie ma bowiem tutaj
potrzeby analizowania póŸniejszych przedstawicieli gatunku) wysuwa siê
grupa ¿ywotów wybitnych biskupów — wspó³pracowników Ottona I,
takich jak jego najm³odszy brat, znany ju¿ nam Brun(on) z Kolonii (953–
965) (¿ywot pióra Ruotgera, oko³o 968–969) czy U(da)lryk z Augsburga (923–973) (Vita I pióra Gerharda z Augsburga, oko³o 982–983)10,
ale nie znaczy to, ¿e inne grupy spo³eczne by³y wy³¹czone z ówczesnej
hagiografii, o czym mog¹ œwiadczyæ tak wybitne ¿ywoty jak wspomniany ¯ywot (Vita I) œw. Wiborady pióra opata Ekkeharda I z Sankt Gallen (oko³o 960–970) — jak siê wydaje, rozpoczynaj¹cy w sensie czysto
chronologicznym biografistykê ottoñsk¹, ¯ywot œw. Jana z Gorze, opata, pióra Jana od Œw. Arnulfa (oko³o 974 i 978–984) — zawiera on niezmiernie interesuj¹cy opis poselstwa bohatera na dwór kalifa kordobañskiego, anonimowy ¿ywot iryjskiego wygnañca Kaddroe (oko³o
982), Gumpolda z Mantui ¿ywot czy raczej pasja œw. Wac³awa ksiêcia
czeskiego (968–973), czy — ale to ju¿ na prze³omie X i XI w. — ¿ywot
10
J. Strzelczyk, Poprzednik œwiêtego Wojciecha w œwiêtoœci — Udalryk z Augsburga i problem
jego kanonizacji, w: Kanonizacja œw. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu, Lublin 2001, s. 32–48.
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(Vita I) œw. Wojciecha/Adalberta pióra zapewne Jana Kanapariusza11
i nastêpny (Vita II) pióra Brunona z Kwerfurtu.
Kolejn¹ cech¹ ³¹cz¹c¹ hagiografiê ottoñsk¹ z dawno minion¹
i w dobie ottoñskiej praktycznie zapomnian¹ merowiñsk¹ jest stosunkowo znaczny udzia³ w niej kobiet. Mam na myœli to, ¿e kobieta (praktycznie: królewskiego rodu lub królewska ma³¿onka) czêœciej ni¿
w okresie poprzednim (karoliñskim i pokaroliñskim) staje siê tematem i bohaterem odrêbnych utworów. Wymieniliœmy ju¿ ¯ywot œw.
Wiborady, a do tego trzeba dodaæ anonimowy, datowany na 974 r.,
¯ywot (I) królowej Matyldy (matki Ottona I), Epitafium dla cesarzowej Adalejdy pióra Odylona z Cluny (1002) i wspó³czesny mu anonimowy ¯ywot (II) królowej Matyldy. Nie brak podstaw, by przynajmniej starszy ¿ywot Matyldy przypisywaæ kobiecym piórom, jako ¿e
nie brakuje w nich przejawów jakby kobiecej wra¿liwoœci i uczulenia
na sprawy kobiece, podczas gdy mê¿czyzn, poza tymi z krêgu panuj¹cej dynastii, np. mnichów, niemal zupe³nie brak, ale o pewnoœæ w tym
wzglêdzie trudno. W ka¿dym razie domys³, ¿e Vita Mathildae antiquior
nie tylko ujrza³a œwiat³o dzienne w którymœ z ¿eñskich opactw saskich
(najwiêcej poœrednich danych przemawia³oby za Kwedlinburgiem lub
Nordhausen), wydaje siê nie tylko zupe³nie uprawniony, lecz nawet
— przy obecnym stanie badañ — najbardziej prawdopodobny.
Na tym nie koniec. Katrinette Bodarwé, autorka niedawno opublikowanej obszernej monografii literackiej aktywnoœci cz³onkiñ trzech
ottoñskich konwentów saskich — Gandersheimu, Essen i Kwedlinburga, zgromadzi³a i podda³a wyczerpuj¹cej analizie obszerny w sumie, choæ niezmiernie rozproszony i fragmentaryczny, za to ró¿norodny, materia³ Ÿród³owy, z którego jednoznacznie wynika, ¿e we
wszystkich trzech wspólnotach (tylko z nich burze dziejowe pozwoli³y
przetrwaæ wyraŸniejszym œladom ich dawnej aktywnoœci kulturotwórczej) istnia³y po temu odpowiednie warunki (biblioteki, szko³y, skryptoria), a to, ¿e literackie efekty pracy kobiet zachowa³y siê tak sk¹po,
to ju¿ albo sprawa przypadku, albo pog³êbiaj¹cej siê w miarê up³ywu
czasu nieprzychylnej wokó³ nich atmosfery. Przyk³adem mo¿e byæ los
dzie³a mniszki z Kwedlinburga, Hazechy. Otrzyma³a ona ostateczne
11

Autorstwo Jana Kanapariusza ponownie zosta³o ostatnio, zapewne nies³usznie, zakwestionowane przez niemieckiego mediewistê Johannesa Frieda.
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wykszta³cenie w nadreñskiej Spirze (Speyer) i tamtejszemu biskupowi
Balderykowi (970–986/987) zadedykowa³a (jako „swego rodzaju pracê dyplomow¹”) wierszowany utwór poœwiêcony œw. Krzysztofowi
(libellus de virtutibus s. Christophori), prosz¹c go, jak to czêsto czynili
powodowani niekiedy afektowan¹ skromnoœci¹, œredniowieczni twórcy, o dokonanie niezbêdnych poprawek. Biskup jednak najwyraŸniej
niezbyt pieczo³owicie odniós³ siê do otrzymanego tekstu, który po
prostu zagin¹³, win¹ za co Balderyk (s³usznie czy nies³usznie) obarczy³
zaœ swego ponoæ niedba³ego bibliotekarza. Zadanie napisania ¿ywota
wspomnianego œwiêtego i tym samym niejako naprawienia niedbalstwa natomiast na³o¿y³ na m³odego wówczas (18–letniego) Waltera.
Ten z zadania siê wywi¹za³, napisa³, w modnym wówczas stylu, tzn.
czêœciowo wierszem, czêœciowo proz¹, ¿ywot œw. Krzysztofa, który zachowa³ siê do naszych czasów w trzech kopiach rêkopiœmiennych,
w kurtuazyjny sposób przewidziano równie¿ egzemplarz dla Hazechy,
który, z poprawkami samego biskupa, zosta³ z³o¿ony w jakiejœ theca,
gdzie mia³ czekaæ na okazjê osobistego przekazania. Czy siê doczeka³,
nie wiadomo i prawdopodobnie o ca³ej sprawie nic byœmy nie wiedzieli, gdyby nie zachowa³ siê list Waltera ze Spiry do Hazechy, opisuj¹cy
ca³¹ sprawê12. Nie wiadomo, czy Hazecha, która — zauwa¿my —
w Kwedlinburgu wcale nie by³a „magistr¹”, nauczycielk¹, lecz skarbniczk¹, zachowa³a sobie przezornie inny egzemplarz swego dzie³a;
œladów jego nie odnaleziono, przynajmniej dot¹d, ani w Kwedlinburgu, ani gdzie indziej i w ten sposób owoc literackiej pilnoœci niemal
równoczesnej Hroswicie „kole¿anki po piórze” zagin¹³ bezpowrotnie.
„Magistr¹” natomiast by³a w klasztorze w Essen, zapewne oko³o
900 r. lub nieco póŸniej, niejaka Felhin, z której imieniem wi¹¿e siê interesuj¹ca i jedyna w swoim rodzaju wiadomoœæ, cudem niejako
utrwalona i zachowana do naszych czasów. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Düsseldorfie (sygnatura B 3) przechowywany jest stary pergaminowy kodeks œredniowieczny, który prawdopodobnie powsta³
w klasztorze Corbie (jak pamiêtamy — macierzy Corvey), a mo¿e
w którymœ z klasztorów ¿eñskich przy³¹czonych do klaszoru korbejskiego, i w nieznanych bli¿ej okolicznoœciach trafi³ wkrótce potem do
12

Epistola ad Hazecham sanctimonialem urbis Quidilinae kimiliarchen, w: MGH Poetae V,
s. 63 n.
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¿eñskiego zgromadzenia w Essen. Rêkopis zawiera najró¿niejsze teksty biblijne i autorów chrzeœcijañskich, i musia³ byæ czytywany przez
konwentualistki w Essen, skoro na przedostatniej stronie znalaz³a siê
notatka nastêpuj¹cej treœci:
Domina magistra felhin, date mihi licenciam / In hac nocte uigilare
cum magistra / adalu, et ego uobis ambabus manibus confir/mo atque
iuro ut per totam noctem declinare / uolo aut legere aut pro seniore
n(ost)ro cantare / Ualete et ut peto facite.
(„Pani mistrzyni Felhin, pozwól mi czuwaæ tej nocy wraz z nauczycielk¹ Adalu, a ja stwierdzam i przysiêgam tobie obur¹cz, ¿e zamierzam
przez ca³¹ noc æwiczyæ deklinacjê lub czytaæ albo œpiewaæ dla mego Pana. ¯egnajcie i zezwólcie o co proszê”).

Po czym inn¹ rêk¹ (a¿ prosi siê, by domyœlaæ siê, ¿e by³a to rêka nauczycielki Felhin!) dopisano: Valete in domino („Zostañ z Panem”)
Pewna m³oda siostra, zapewne adeptka konwentu w Essen, prosi
zatem swoja prze³o¿on¹ (magistra) o zgodê na nocn¹ naukê wraz z inn¹ nauczycielk¹ (Adalu). Czy mamy do czynienia z rzeczywist¹ sytuacj¹, na przyk³ad z proœb¹ na piœmie, by nie z³amaæ obowi¹zku milczenia
(ale czy by³oby rzecz¹ normaln¹ zanotowanie jej w cennym i czcigodnym kodeksie klasztornym?), czy mo¿e z czymœ w rodzaju æwiczenia
jêzykowego (ale i w tym wypadku trudno zrozumieæ, dlaczego wybrano tak wyszukane i nietypowe miejsce, a nie np. tabliczkê woskow¹) —
niesposób dziœ orzec. Niezale¿nie jednak od tej zagadki, zapiska poœwiadcza wystêpowanie w klasztorze w Essen na prze³omie IX i X w.
uczennic znaj¹cych jêzyk ³aciñski, potrafi¹cych pisaæ i pragn¹cych doskonaliæ siê w gramatyce, czytaniu i œpiewie liturgicznym, a tak¿e a¿
dwóch z imienia wymienionych nauczycielek. Ani z Kwedlinburga, ani
z Gandersheimu podobnych œwiadectw nie mamy, ale stosunki w nich
panuj¹ce wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa nie mog³y zbytnio
odbiegaæ od tych w Essen, tym bardziej, ¿e w przeciwieñstwie do tego
ostatniego konwentu, zarówno z Kwedlinburga, jak równie¿ z Gandersheimu zachowa³y siê niew¹tpliwe (Gandersheim), a przynajmniej
wielce prawdopodobne œwiadectwa twórczoœci kobiet.
Tym doœæ d³ugim ekskursem w kulturê literack¹ czasów Ottona I
nieco okrê¿nie dochodzimy ponownie do Hroswity z Gandersheimu
— jedynej niew¹tpliwej autorki tej doby.
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Jedynej, a zarazem z ró¿nych powodów najwa¿niejszej, nawet
w mêskim gronie. O ile bowiem zdecydowana wiêkszoœæ ówczesnych
autorów znana jest z jednego, albo w najlepszym wypadku dwóch–
–trzech dzie³, Hroswita napisa³a ich kilkanaœcie i niemal wszystkie
szczêœliwie zachowa³y siê do naszych czasów. G³ówny œwiadek jej
twórczoœci — okaza³y kodeks przechowywany przez stulecia w klasztorze Œw. Emmerama z Ratyzbonie, a obecnie w Bibliotece Pañstwowej w Monachium (Clm 14 485), sporz¹dzony jeszcze za ¿ycia
Hroswity (nie wykluczone, ¿e przy jej osobistym udziale), albo tu¿ po
jej œmierci, zawiera bowiem wszystkie — z wyj¹tkiem jednego — zachowane jej utwory, a wydaje siê, ¿e niewiele z dorobku literackiego
Hroswity uleg³o bezpowrotnej zatracie.
*
Hroswita jest postaci¹ niemal nieznan¹, ukryt¹ niemal bez reszty
za swoim wielkim dzie³em. Wszystko, co o niej wiemy, a czêœciej —
czego siê o niej domyœlamy, zawdziêczamy danym rozproszonym
w tym dziele, zreszt¹ s¹ to zazwyczaj dane poœrednie, nie zawsze dostatecznie wyraziste. Poniewa¿ dowiadujemy siê, ¿e by³a starsza od
swej nauczycielki i póŸniejszej ksieni gandersheimskiej Gerbergi (II),
która urodzi³a siê w 940 r., a tak¿e ¿e urodzi³a siê longo tempore po
œmierci ksiêcia saskiego Ottona (912), przyjmuje siê na ogó³, ¿e urodzenie Hroswity przypad³o w pobli¿u roku 935. Ju¿ tylko na podstawie
znajomoœci charakteru i pozycji spo³ecznej konwentu gandersheimskiego mo¿na za³o¿yæ, ¿e wywodzi³a siê z jakiegoœ szlachetnego rodu
saskiego, ale brak jakichkolwiek wskazówek, o jaki ród mo¿e chodziæ.
W latach 923–933 godnoœæ ksieni w Gandersheimie sprawowa³a jej
imienniczka, o której wiadomo, ¿e nie wywodzi³a siê z rodu królewskiego; to¿samoœæ rzadkiego imienia Hroswita mog³aby wskazywaæ,
¿e obie Hroswity mog³y wywodziæ siê z tego samego rodu, ale musi to
pozostaæ jedynie luŸnym przypuszczeniem. Zreszt¹ nasza znajomoœæ
powi¹zañ rodowych w Saksonii X w. jest nader wyrywkowa, a znaczna
czêœæ wystêpuj¹cych w nauce prób przyporz¹dkowania poszczególnych osób wystêpuj¹cych w Ÿród³ach okreœlonym rodom, opartych
najczêœciej na zawodnym kryterium imion, to po prostu zwyk³e domys³y. Clamor validus Gandeshemensis, „donoœny g³os z Gandersheimu”
— przet³umaczy³a sama Hroswita zupe³nie œciœle dos³owne znaczenie
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swego germañskiego imienia13, a œcis³oœæ etymologiczna w tym przypadku w doskona³y sposób odpowiada znaczeniu symbolicznemu.
Poniewa¿ w swoim poemacie o macierzystym klasztorze wspomina
œmieræ Ottona I, musia³a ¿yæ jeszcze w 973 r., brak jednak jakichkolwiek przes³anek do bli¿szego okreœlenia daty jej zgonu14.
W Gandersheimie, podobnie jak w innych „bliskich królom” ówczesnych klasztorach ¿eñskich, wystêpowa³y zrazu obok siebie dwie
grupy konwentualistek: mniszki we w³aœciwym s³owa tego znaczeniu,
po z³o¿eniu œlubów podlegaj¹ce œciœlejszej regule zakonnej, i kanoniczki (canonicae, sanctimoniales, virgines non velatae), zwi¹zane z pierwsz¹ grup¹ idea³ami wspólnego ¿ycia i modlitw, œlubami czystoœci, ale
poza tym zachowuj¹ce znacznie szerszy zakres swobody. Mog³y przeto posiadaæ w³asny maj¹tek, ksi¹¿ki, na ogó³ tak¿e jak¹œ s³u¿bê, mog³y
przyjmowaæ wizyty goœci, mog³y, acz zapewne w ró¿nym zakresie i nie
bez pewnych ograniczeñ, udawaæ siê poza mury klasztorne, mog³y
wreszcie, gdy okolicznoœci nakazywa³y, mury te opuœciæ na zawsze.
W³adze koœcielne na ogó³ niezbyt przychylnym okiem patrzy³y na
wspólnoty ¿eñskie typu kanoniczego, gdy¿ wzglêdnie du¿y zakres ich
niezale¿noœci musia³ byæ im przys³owiow¹ sol¹ w oku, niewiele wszak¿e mog³y w X w. na to poradziæ. W zachowywaniu takiego statusu
„swoich” cz³onkiñ wspólnot zakonnych zainteresowane by³y bowiem
w oczywisty sposób decyduj¹ce czynniki œwieckie, z monarchami na
czele. Klasztor by³ dla nich swoist¹ „przechowalni¹” sióstr i córek, zapewniaj¹c¹ im godziw¹ i spo³ecznie aprobowan¹ egzystencjê, a zarazem jak gdyby rezerwê ludzk¹, gdy wzglêdy polityczne czy maj¹tkowe
nakazywa³y siêgniêcie do niej w celu doprowadzenia do skutku po¿¹danych zwi¹zków ma³¿eñskich. Hroswita prawdopodobnie nale¿a³a
w³aœnie do tej drugiej, kanoniczej, grupy konwentualistek. Przemawia³yby za tym przede wszystkim sama tematyka i tendencja jej dzie³,
wskazuj¹ce na bliskie powi¹zania z dworem królewskim oraz rekonstruowany na podstawie tych dzie³ zasób lektur autorki, mo¿e nie
13

Jacob Grimm w XIX w. wykaza³, ¿e starosaskie imiê „Hrotsvitha” wywodzi siê z dwóch
s³ów: hruot „g³os” i suid „silny”.
14
M. Thiébaux (1994), s. 171, podaje wprawdzie rok 1001 jako datê œmierci Hroswity, ale
nie wyjaœnia swego stanowiska. Byæ mo¿e jest to echo póŸnej i ma³o wiarygodnej informacji zawartej w Kronice biskupów hildesheimskich, jakoby Hroswita by³a autork¹ ¿ywota
trzech Ottonów (Otton III zmar³ na pocz¹tku 1002 r.).
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przesadnie obszerny, ale na pewno zdecydowanie wykraczaj¹cy poza
lektury typowe dla œwiata mniszek. Klasztor Hroswity zreszt¹ w 973 r.,
byæ mo¿e z inicjatywy samej Gerbergi II, zosta³ przekszta³cony w konwent czysto kanonicki, a benedyktynki, mniszki sensu stricto, przenios³y siê do pobliskiego klasztoru pod wezwaniem Najœwiêtszej Maryi Panny.
O swej edukacji Hroswita podaje nieco wa¿nych informacji. Do
klasztoru zosta³a oddana, tak jak to wówczas powszechnie praktykowano, we wczesnym dzieciñstwie, w klasztorze zatem musia³a zaczynaæ naukê praktycznie od zera. Znamy imiona jej nauczycielek: Rikkardis i wspomniana Gerberga. Druga z nich, póŸniejsza d³ugoletnia
ksieni, by³a córk¹ ksiêcia bawarskiego Henryka I i kuzynk¹ Ottona I,
sama otrzyma³a dobre wykszta³cenie, prawdopodobnie w ratyzboñskim klasztorze pod wezwaniem œw. Emmerama. Wyniesion¹ stamt¹d znajomoœæ „pewnych autorów”, zapewne antycznych, przekaza³a
Gerberga swojej uczennicy.
Uczeni wykazali, ¿e Hroswita mia³a zupe³nie niez³e wykszta³cenie,
choæ z najwybitniejszymi luminarzami swej epoki raczej nie mog³aby
siê równaæ. Zna³a ca³y szereg autorów zarówno antycznych, jak równie¿ chrzeœcijañskich, stopieñ tej znajomoœci by³ jednak ró¿ny, a w niektórych przypadkach jest rzecz¹ trudn¹, je¿eli nie wrêcz niemo¿liw¹,
ustaliæ, czy chodzi rzeczywiœcie o znajomoœæ „z pierwszej rêki”, czy za
poœrednictwem innych autorów, b¹dŸ tzw. florilegiów, czyli zbiorów
cytatów literackich. Je¿eli chodzi o autorów rzymskich czasów pogañskich, to na pierwszym miejscu, obok Terencjusza, wymieniæ nale¿y
Wergiliusza; znacznie s³abiej zaznaczy³a siê znajomoœæ Horacego,
Owidiusza, Stacjusza i Lukana. Zna³a Hroswita pogl¹dy Donata i Izydora z Sewilli z dziedziny gramatyki i metryki, niektóre dzie³a Boecjusza (Arytmetykê i Muzykê), a z autorów chrzeœcijañskich szczególnie
du¿o zawdziêcza³a Prudencjuszowi, poza tym ustalono wp³ywy Wenancjusza Fortunata, Awitusa, Aratora, Aldhelma, œw. Hieronima,
Agiusa, Alkuina, Bedy Czcigodnego, Notkera i Ekkeharda. Oczywiœcie, szczególnej wagi jest wp³yw Pisma Œwiêtego (w wersji Wulgaty),
a tak¿e niektórych apokryfów i legend hagiograficznych, które na
twórczoœæ Hroswity, jak niebawem zobaczymy, wywar³y wielki wp³yw.
Okolicznoœci¹ nieczêsto towarzysz¹c¹ kobiecej twórczoœci w œredniowieczu by³o po³¹czenie wrodzonego talentu poetyckiego, odwagi
intelektualnej, wra¿liwoœci poetyckiej Hroswity ze sprzyjaj¹c¹ twór391
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czoœci atmosfer¹ klasztoru w Gandersheimie, na pierwszym miejscu
zaœ, jak siê wydaje, nie tylko z przyzwoleniem, lecz wrêcz zachêt¹ obu
jej preceptorek. Hroswita stopniowo, jakby etapami, systematycznie,
realizowa³a siê jako poetka. Wygl¹da na to, ¿e ona sama, zapewne
w póŸniejszej fazie ¿ycia i twórczoœci, uporz¹dkowa³a swoje dzie³a,
dziel¹c je na trzy grupy, a rezultatem tej dzia³alnoœci jest wspomniany
rêkopis clm 14485, który z Gandersheimu trafi³ na wiele stuleci do
Œw. Emmerama w Ratyzbonie, by wreszcie spocz¹æ pod t¹ sygnatur¹
w nieprzebranych zbiorach rêkopisów œredniowiecznych Biblioteki
Pañstwowej w Monachium. Ju¿ przed 962 r., to znaczy przed cesarsk¹
koronacj¹ Ottona I, powsta³a wiêkszoœæ pierwszej z trzech — jak siê
mia³o póŸniej okazaæ — czêœci jej ¿yciowego dzie³a, sk³adaj¹cej siê
z oœmiu poetyckich „legend” hagiograficznych, napisanych w jednym
przypadku (Gongolfus) dystychem elegijnym, w pozosta³ych zaœ —
heksametrem leoniñskim. W tej grupie oœmiu mo¿na z kolei wyró¿niæ
dwie podgrupy. Pierwsza z nich, sk³adaj¹ca siê z 5 utworów, powsta³a
bez w¹tpienia przed rokiem 959, gdy¿ zosta³a zadedykowana Gerberdze jeszcze jako nauczycielce, to znaczy przed wyniesieniem jej do
godnoœci ksieni. S¹ to nastêpuj¹ce utwory15: Maria (Historia nativitatis
laudabilisque conversationis intactae Dei genitricis [...]) (903 wierszy;
utwór w tej grupie zdecydowanie najobszerniejszy), Ascensio (Wniebowst¹pienie) (De ascensione Domini) (150 wierszy), Gongolf (Passio
Sancti Gongolfi martiris) (582 wiersze), Pelagius (Passio Sancti Pelagii
pretiosissimi martiris qui nostri temporibus in Corduba martirio est coronatus) (413 wierszy), Theophilus (Lapsus et conversio Theophili vicedomini) (455 wierszy). Druga podgrupa, powsta³a wed³ug wszelkiego
prawdopodobieñstwa po cesarskiej koronacji Ottona I, sk³ada siê
z trzech dramatów: Basilius (264 wiersze), Dionysius (Passio Sancti
Dionisii egregii martiris) (266 wierszy) i Agnes (Agnieszka) (Incipit Passio Sanctae Agnetis virginis et martiris) (459 wierszy).
Ca³y trzyczêœciowy zbiór poezji zosta³ zaopatrzony przez Hroswitê
w doœæ obszern¹ wierszowan¹ przedmowê, a krótszymi prozaicznymi
15

Nomenklatura utworów Hroswity jest nieco skomplikowana. Najpierw podajê przyjête
w nauce, a przejête za editio princeps Konrada Celtisa z 1501 r. (o której bêdzie jeszcze
mowa), skrócone (najczêœciej jednowyrazowe) tytu³y, a nastêpnie (w nawiasach) pe³niejsze tytu³y, wystêpuj¹ce w kodeksie monachijskim i pochodz¹ce zapewne od samej autorki.
Niektóre z jej utworów nie maj¹ tytu³u autorskiego.
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przedmowami dodatkowo zosta³y poprzedzone wszystkie trzy czêœci.
Przedmowy te maj¹ dla badacza du¿e znaczenie, w nich bowiem mo¿emy siê spodziewaæ znaleŸæ i rzeczywiœcie znajdujemy czêœciow¹ odpowiedŸ na pytanie o motywy kieruj¹ce poetk¹ i niektóre dane o charakterze biograficznym. Szczególnie interesuj¹ca wydaje siê przedmowa do czêœci („ksiêgi”) drugiej, dlatego warto j¹ zacytowaæ w pe³nym
przek³adzie:
Wielu jest katolików (a od takiego zarzutu tak¿e my sami nie mo¿emy
siê uwolniæ), którzy ze wzglêdu na wytwornoœæ jêzyka pró¿noœci pism
pogañskich daj¹ pierwszeñstwo przed u¿ytecznoœci¹ Pisma Œwiêtego.
S¹ te¿ tacy, którzy, choæ wierni pozostaj¹ œwiêtym pismom i innymi
dzie³ami autorów pogañskich gardz¹, przecie¿ ci¹gle chêtnie czytuj¹
dramaty Terencjusza i choæ podziwiaj¹ czystoœæ i doskona³oœæ jego jêzyka, doznaj¹ zbrukania nieczystoœci¹ tego, z czym wchodz¹ w kontakt. Podczas, gdy inni pielêgnuj¹ jego [Terencjusza] lekturê, ja, donoœny g³os z Gandersheimu (Clamor Validus Gandeshemensis), bez
jakichkolwiek skrupu³ów zdecydowa³am siê naœladowaæ go w moich
utworach po to, aby w tym samym gatunku literackim, w którym by³y
przedstawiane pogardy godne ¿¹dze bezwstydnych niewiast, chwa³y
godna czystoœæ œwiêtych dziewic chrzeœcijañskich w godny ich sposób
mog³a zostaæ przedstawiona.
Jedna rzecz wszak¿e nierzadko zmusza³a mnie do rumieñca i poczucia
g³êbokiego zawstydzenia, a mianowicie to, ¿e ja sama, zmuszona natur¹ tych¿e dzie³, przy pisaniu moich musia³am sobie w swojej w³asnej
wyobraŸni szaleñstwa tych przedstawiaæ i piórem opisywaæ, którzy oddawali siê zakazanym mi³ostkom i gorzkiej s³odyczy swoich ¿¹dz,
o których ucho nasze ani jednej sylaby nie powinno by³o nawet s³uchaæ. Lecz gdybym z poczucia wstydu wszystko to pominê³a, nie mog³abym przecie¿ wykonaæ swego zamierzenia i nie by³abym w stanie,
na tyle na ile potrafiê i w sposób tak pe³ny, jak to tylko mo¿liwe, g³osiæ
chwa³ê niewinnych. Im bardziej przecie¿ pochlebstwa szalonych mi³oœników mog¹ uwodziæ, tym bardziej jaœnieje chwa³a Boskich pomocników i tym bardziej chwalebne wydaje siê zwyciêstwo tych, którzy potrafili im zwyciêsko siê przeciwstawiæ, zw³aszcza wtedy, gdy zwyciê¿a
s³aboœæ niewiasty, a si³a mê¿czyzny w nies³awie bywa pokonana [...]
Co prawda, nie tak bardzo jestem sama w siebie zapatrzona, bym ze
strachu przed naganieniem mia³a zaniechaæ chwa³ê Chrystusa opiewaæ, która dzia³a poprzez œwiêtych; zawsze i wszêdzie da mi On si³y po
temu. Prawda to, ¿e jeœlibym w tak pokornym zamyœle zyska³a czyjeœ
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uznanie, sprawi³oby mi to radoœæ, je¿eli jednak, czy to z powodu mojej
ma³oœci, czy nieporadnoœci mego zbyt prostackiego i niewyæwiczonego jêzyka, u nikogo poklasku nie doczeka³abym siê, to i tak mnie sam¹
przynajmniej cieszy to co stworzy³am, poniewa¿ w pewnych drobniejszych utworach — owocach mego skromniutkiego talentu — niewielk¹ wartoœæ moich starañ poprzez zastosowanie heroicznej budowy
strof usi³owa³am upiêkszyæ, unikaj¹c, przez w³¹czenie ich w formê
dramatyczn¹, niebezpiecznych uroków pogañstwa, od których trzymam siê z dala.

W³aœnie naœladownictwo Terencjusza (Publius Terentius Afer), wybitnego komediopisarza rzymskiego z I po³owy II w. p.n.e.16, stanowi
jeden z tych punktów ¿ycia i twórczoœci Hroswity, które najbardziej
zafrapowa³y uczonych nowo¿ytnych. I chocia¿, zdaniem wiêkszoœci
znawców literatury ³aciñskiej, saskiej poetce nie dane by³o przewy¿szyæ, ani nawet osi¹gn¹æ poetyckiego i dramatycznego kunsztu swego
antycznego wzorca, i tak szeœæ jej udramatyzowanych utworów (wiemy, ¿e tak¿e Terencjusz pozostawi³ po sobie tyle¿ komedii17), napisanych tak, jakby by³y przeznaczone dla teatru (czy raczej, jak s¹dzi
znaczna liczba komentatorów, do czytania podzielonego na role), to
arcydzie³a, nie maj¹ce odpowiednika w ca³ych bez ma³a dwunastu stuleciach, jakie up³ynê³y pomiêdzy Terencjuszem a Hroswit¹. Oto tytu³y
„terencjuszowych” dramatów Hroswity, stanowi¹cych II ksiêgê jej autorskiego zbioru, a zarazem tê czêœæ jej twórczoœci, która, zw³aszcza
w XX i XXI w., najbardziej jeszcze jest w stanie przemówiæ do szerszej
publicznoœci:
„Gallicanus” (Conversio Gallicani principis militiae...)
„Dulcitius” (Passio Sanctarum virginum Agapis, Chioniae et Hirenae...)

16

Zob. o nim: M. Cytowska, H. Szelest, L. Rychlewska, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996, s. 217–281, gdzie m.in. dok³adne omówienie twórczoœci Terencjusza
i obszerne dane bibliograficzne. ZwiêŸle o bogatej œredniowiecznej recepcji: C. Villa, w:
Lexikon des Mittelalters, t. VIII, z. 3, 1996, kol. 549–550. Okazuje siê, ¿e mimo popularnoœci
Terencjusza w œredniowieczu, prób œwiadomego naœladownictwa jego twórczoœci by³o niewiele, Villa oprócz Hroswity wymienia w tym kontekœcie jedynie póŸne próby w³oskich
humanistów.
17
Ich tytu³y: Andria (Dziewczyna z Andros), Hecyra (Teœciowa), Heautontimorumenos
(Sam siebie karz¹cy), Eunuchus (Eunuch), Phormio (Formion), Adelphoe (Bracia). Obszerne ich omówienie w wymienionym w poprzednim przypisie kompendium Cytowskiej–
–Szelest–Rychlewskiej.
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„Callimachus” (Resuscitatio Drusianae et Callimachi...)
„Abraham” (Lapsus et conversio Mariae neptis Habrahae heremicolae...)
„Pafnutius” (Conversio Thaidis meretricis...)
„Sapientia” (Passio Sanctarum virginum Fidei Spei et Karitatis...)

Na koñcu II ksiêgi umieœci³a poetka 35 heksametrów leoniñskich,
których treœæ zdaje siê wskazywaæ, ¿e stanowi³y coœ w rodzaju poetyckiego komentarza do 12 (ewentualnie 14) wyobra¿eñ plastycznych
ilustruj¹cych Ksiêgê Apokalipsy œw. Jana. Ich funkcja w ca³oœci dzie³a
Hroswity nie jest oczywista; nie wykluczone, ¿e by³y one pomyœlane jako inskrypcje do malowide³ b¹dŸ mozaik na œcianach klasztoru w Gandersheimie.
Trzeci¹ i ostatni¹ ksiêgê twórczoœci Hroswity tworz¹ dwa poematy
historyczne, zachowane, niestety, ze znacznymi lukami: Gesta Ottonis
(Czyny Ottona [I]) zachowane w rêkopisie monachijskim w 1515 wierszach oraz Primordia coenobii Gandeshemensis (Pocz¹tki klasztoru
w Gandersheimie) zachowane w 594 wierszach. Tego poematu brak
w rêkopisie monachijskim, nie zachowa³ siê te¿ w ¿adnym przekazie
œredniowiecznym, a znamy go wy³¹cznie z druków nowo¿ytnych, opartych ponoæ na jakimœ niezidentyfikowanym i nieznanym obecnie „kodeksie hanowerskim”.
Mnich i kronikarz Henryk Bodo, w swoim dziele „Syntagma ecclesiae Gandesiane” informuje, ¿e widzia³ w klasztorze gandersheimskim w 1525 r., w tym samym rêkopisie œredniowiecznym, w którym
znajdowa³y siê Primordia, jeszcze wierszowane ¿ywoty dwóch œwiêtych papie¿y, a zarazem patronów tego¿ klasztoru — mianowicie
Anastazego (I; 399–401) i Innocentego (I, 401–417), pióra Hroswity.
Niestety, zaginê³y one, jak nale¿y siê obawiaæ — bezpowrotnie.
Przystêpujemy zatem do krótkiej z koniecznoœci, na tyle jednak
wyczerpuj¹cej, by czytelnikowi, pozbawionemu — niestety — mo¿liwoœci obcowania z samymi tekstami za poœrednictwem polskich przek³adów, daæ pewne wyobra¿enie, prezentacji twórczoœci Hroswity
z Gandersheimu.
Wspomnieæ wypada, ¿e wed³ug jej w³asnych oœwiadczeñ próbowa³a ona pióra ju¿ wczeœniej, pocz¹tkowo w sekrecie i tylko dla siebie,
dopiero póŸniej, gdy jej wczesne poetyckie próby spotka³y siê z przychylnym przyjêciem, a nawet zachêt¹ ze strony prze³o¿onych, zdecydowa³a siê wyst¹piæ otwarcie. Pierwsz¹ ksiêgê uporz¹dkowanego, jak
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ju¿ wiemy, zapewne przez ni¹ sam¹, swego dzie³a, zawieraj¹c¹ 8 wierszowanych legend o œwiêtych, rozpoczynaj¹ dwa poematy, Maria
i Wniebowst¹pienie, napisane prawdopodobnie ju¿ w latach 955–957.
Na uwagê zas³uguje szerokie wykorzystanie w tych poematach,
oprócz — naturalnie — samych Ewangelii, materia³u zaczerpniêtego
ze Ÿróde³ apokryficznych, to znaczy nie maj¹cego oparcia w kanonie
Nowego Testamentu. Zale¿noœæ jest tak wyraŸna, ¿e mo¿na nawet mówiæ o poetyckich przeróbkach apokryfów. Pierwszy z wymienionych
poematów opiera siê na tzw. Ewangelii Pseudo–Mateusza — utworze
pochodz¹cym z VI w.18, który sam z kolei jest przeróbk¹ powsta³ej jeszcze w II w. tzw. Protoewangelii Jakuba19, prze³o¿onej ponoæ (tak
s¹dzi³a tak¿e Hroswita) z hebrajskiego na ³acinê przez œw. Hieronima
i przedstawia ¿ycie Maryi od urodzenia po ma³¿eñstwo z Józefem
i ucieczkê do Egiptu. We Wniebowst¹pieniu z kolei wykorzysta³a
Hroswita przet³umaczony rzekomo przez jakiegoœ biskupa Jana z greki na ³acinê apokryf opowiadaj¹cy o wniebowst¹pieniu Zbawiciela
i zapowiedzi wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny20. Stosunek
„oficjalnego” Koœcio³a na Zachodzie do tych i innych apokryfów nie
zawsze by³ konsekwentny, a w dodatku stwierdziæ trzeba, ¿e negatywne opinie, nawet Stolicy Apostolskiej, nie zawsze by³y nale¿ycie respektowane przez wiernych, spragnionych wiedzy o tych sprawach,
które w kanonie Pisma Œwiêtego zosta³y pominiête, b¹dŸ potraktowane nazbyt lakonicznie. Œwiadcz¹ o tym nie tylko licznie zachowane kopie i ró¿ne wersje utworów apokryficznych, lecz tak¿e wyraŸne
oœwiadczenia ró¿nych autorów, korzystaj¹cych z nich, tak jak Hroswita, bez wiêkszych zahamowañ, chocia¿ odnotowaæ trzeba, ¿e u Hroswity nie znajdujemy opisu wniebowziêcia Maryi, lecz jedynie jego zapowiedŸ. Oficjalne og³oszenie œwiêta Wniebowziêcia NMP przez papie¿a Sergiusza I (687–701)21 wp³ynê³o nawet na wzrost zainteresowania na Zachodzie wspomnianymi apokryfami, a nawo³uj¹ce do ostro¿18

Polski przek³ad apokryfu ks. Kazimierza Obryckiego w: Apokryfy Nowego Testamentu.
Ewangelie apokryficzne, cz. 1, red. ks. Marek Starowieyski, Kraków 2003, s. 293–316 (wstêp
M. Starowieyskiego: s. 291–293).
19
Polski przek³ad M. Starowieyskiego tam¿e, s. 268–290 (wstêp: s. 266–268).
20
Apokryfy o odejœciu Maryi w przek³adzie M. Starowieyskiego tam¿e, cz.2, s. 777–826.
Wzajemny stosunek ró¿nych wersji legendy nie jest w pe³ni wyjaœniony w nauce.
21
Rangê dogmatu wiary Wniebowziêcie zyska³o, jak zapewne wiadomo, dopiero w 1950 r.
(za papie¿a Piusa XII).
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noœci, czy wrêcz odrzucaj¹ce ich autentycznoœæ opinie niektórych teologów mia³y ograniczon¹ skutecznoœæ. Hroswita trzyma³a siê doœæ
wiernie swoich wzorów, nie waha³a siê jednak od nich niekiedy odstêpowaæ, dokonuj¹c niezbêdnych, jak uzna³a, skrótów, rzadziej w³asnych dodatków. Jak sama oœwiadcza, o apokryficznym charakterze
swoich Ÿróde³ dowiedzia³a siê dopiero póŸniej (zapewne po napisaniu
obu utworów), ale — i to wydaje siê bardzo ciekawym rysem jej osobowoœci — nie spowodowa³o to autorskiego wyparcia siê, jako ¿e zdaniem poetki nie wykluczone, ¿e w przysz³oœci ich kanoniczny charakter (veritas) mo¿e jeszcze zostaæ potwierdzony.
Przytoczmy, tytu³em ilustracji, „modlitwê do Chrystusa” — ostatni¹
(v. 863–904) czêœæ Marii w przek³adzie ks. Krzysztofa Bardskiego:
Godna czci, uwielbienia jest moc Twoja, Chryste,
Jak przedziwny jest ka¿dy ruch Twojej prawicy,
Twoja wola w milczeniu kieruje wszechœwiatem.
Któ¿ odwa¿y siê godnie zachwyciæ darami
Twojej wielkiej mi³oœci, lub pieœni¹ wyœpiewaæ,
Synu Boga jedyny, podobny do Ojca,
Któryœ dla nas uczyni³ wspania³e Twe dzie³a?
Tyœ odwieczny, zrodzony przez Ojca w niebiosach,
Z Jego woli pos³any do ³ona Maryi,
Ludzkie cia³o przyj¹³eœ, poddawszy siê dziejom.
Który œwiat mo¿esz ca³y obracaæ w swej d³oni,
Pozwoli³eœ ³achmanom owin¹æ siê zgrzebnym.
Nad chmurami zasiadasz na tronie gwiaŸdzistym,
A do ¿³obu ciasnego po³o¿yæ siê da³eœ.
Który gwiazdom przeró¿nym nadajesz imiona,
Krople deszczu policzyæ bezb³êdnie potrafisz,
Ziaren piasku znasz liczbê na wydmach nadmorskich,
Jak niemowlê bezradne zamilk³eœ cierpliwie,
Aby Matki dziewicze ssaæ piersi z oddaniem!
Nie uszed³eœ przed gniewem Heroda z bojaŸni,
Ale mi³oœæ jedynie Twe kroki powiod³a,
By objawiæ, ¿e w ciele przyby³eœ prawdziwym.
I natychmiast, bez zw³oki, skruszy³eœ kamienne
Serca pogan, choæ nikt ich poskromiæ nie zdo³a³,
Aby trwa³oœæ Królestwa ukazaæ wiecznego
I znakami boskimi potwierdziæ Twe przyjœcie.
Wszak starczy³o Twe s³owo, by wieki siê sta³y,
Pieœni wszystkich poetów œpiewaj¹ o Tobie.
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Od ca³ego stworzenia niech czeœæ nieustanna
Bêdzie Ojcu Twojemu, i chwa³a na zawsze,
¯e nie zechcia³ oszczêdziæ drogiego Mu Syna.
Uwielbienie, potêga i czeœæ Tobie, Chryste,
Œwiat, co zmierza ku œmierci, wybawiasz przez wieki
Krwi swej œwiêtej przelaniem, w jednoœci z Twym Duchem,
Przez którego udzielasz nam ³aski niebieskiej.
Jakim darem odwdziêczê siê Stwórcy mojemu
Za to wszystko, co w mocy swej dla mnie uczyni³?
On w mi³oœci swej wierny, pozwala wyœpiewaæ
Wdziêcznoœæ s³owem niezdarnym, wszak marna ma s³awa,
Przeto ponad anio³ów niebieskie zastêpy
Pragnê szczer¹ pochwa³ê nieœæ Bogu bez koñca.

W latach 958–962, jak siê wydaje — w dwóch etapach, powsta³o
6 znanych nam ju¿ z tytu³ów, dalszych poetyckich legend. Ich tematyka obejmuje trzy wielkie problemy nauki katolickiej: „³aski Bo¿ej, zapewniaj¹cej przebaczenie ¿a³uj¹cym za swe przewinienia grzesznikom (Theophilus i Basilius), Bo¿ej sprawiedliwoœci, która bojownikowi za sprawê Chrystusa (miles), w³asn¹ decyzj¹ stawiaj¹cego siê dla
wype³nienia Boskiego nakazu, zapewnia nale¿n¹ nagrodê (Gongolfus
i Agnes) oraz zwyciêstwa nad œmierci¹ wraz z wys³awianiem bohaterskich mêczenników Chrystusowych (Pelagius i Dionysius)” (F. Bertini). ród³a natchnienia Hroswity by³y przy komponowaniu tej grupy
utworów rozmaite, na ogó³ o charakterze literackim, z jednym wszak¿e istotnym wyj¹tkiem (Pelagius).
Mêczeñstwo œw. Gongolfa, czyli krótko Gongolfus, stanowi poetyck¹ adaptacjê starej, z czasów merowiñskich, pasji œwiêtego, zamordowanego w trakcie polowania przez kochanka swej wiaro³omnej ¿ony
(zreszt¹ kleryka) i za jej poduszczeniem. Kara za zbrodniê ich nie ominê³a: kochanek ginie w jakiejœ burdzie; wiaro³omna ¿ona, która wyœmiewa³a siê z tych, którzy opowiadali o cudach, jakie wydarzaj¹ siê
przy grobie uwa¿anego za mêczennika Gongolfa, zosta³a w taki sposób ukarana, ¿e nie by³a w stanie wymówiæ ani s³owa, by nie wydawaæ
z siebie nieprzystojnych dŸwiêków. Ju¿ w tym utworze zatem nie brak
momentów niew¹tpliwie tak¿e przez ówczesnych czytelników przyjmowanych jako humorystyczne.
W szeregu legend hagiograficznych Hroswity Pelagius zajmuje
miejsce szczególne, dotyczy bowiem, w przeciwieñstwie do pozosta398
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³ych, nie postaci i tematyki odleg³ych w czasie, lecz niemal wspó³czesnych poetce, która w tym przypadku nie dysponowa³a ¿adnymi wzorcami literackimi, lecz czerpa³a z ¿ywej tradycji. Teatrem wydarzeñ jest
pozostaj¹ca pod panowaniem muzu³mañskim Hiszpania. Pierwszych
70 wierszy poematu przedstawia losy Kordoby, zdobytej przez muzu³manów (perfida... Saracenorum gens indomitorum) w 756 i podniesionej do rangi siedziby nowego kalifatu. W 921 r. podnios³a siê do
buntu przeciw muzu³manom chrzeœcijañska Galicja, jej sêdziwy w³adca poniós³ jednak mia¿d¿¹c¹ klêskê i mia³ osobiœcie pojawiæ siê na
dworze zwyciêzcy w charakterze zak³adnika. M³odziutki syn ksiêcia,
piêknej postaci i m¹dry Pelagiusz, zg³asza siê w miejsce ojca. Przez
d³u¿szy czas musi znosiæ ciê¿ki los w wiêzieniu, póŸniej jednak ujêci
jego postaci¹ dworzanie wstawiaj¹ siê za nim do kalifa. Kalif Abd
ar–Rahman III (postaæ jak najbardziej historyczna, lata panowania:
911–961; za jego panowania kalifat kordobañski osi¹gn¹³ szczyt œwietnoœci), podobno darz¹cy upodobaniem piêknych ch³opców, uwalnia
Pelagiusza z wiêzów, sprowadza na swój dwór i obdarza rozmaitymi
wzglêdami. Gdy jednak próbuje go poca³owaæ, m³odzian, zdjêty oburzeniem i obrzydzeniem na wystêpne ¿¹dze saraceñskiego w³adcy, by
raz na zawsze po³o¿yæ kres mo¿liwym dalszym zakusom, uderza kalifa
z ca³ej si³y, do krwi, w twarz. Przypieczêtowa³ tym samym, rzecz jasna,
swój los. Wyrzucenie Pelagiusza poza mury Kordoby za pomoc¹ katapulty w cudowny sposób okaza³o siê bezskuteczne, wobec czego kalif
nakaza³ œciêcie i wrzucenie cia³a do rzeki, sk¹d jednak chrzeœcijanie
hiszpañscy cia³o wydobyli i z czci¹ pochowali. Wydarzenie to mia³o zapewne miejsce oko³o 925 r., a Pelagiusz doczeka³ siê niebawem spisanej pasji (i ona zachowa³a siê do naszych czasów), ale tej nie mia³a
Hroswita, jak sama zaœwiadcza, do dyspozycji, a jej wersja ró¿ni siê w wielu punktach od tamtej. Wiedzê o sprawie Pelagiusza czerpa³a poetka
z opowieœci jakiegoœ kordobañczyka, który osobiœcie by³ œwiadkiem
wydarzenia. Nie wykluczone, ¿e by³ to mozarab22 Recemund, przebywaj¹cy w roku 955/956 w misji dyplomatycznej na dworze Ottona I,
lub ktoœ z jego otoczenia. Stosunki dyplomatyczne dworu cesarskiego
z kalifatem kordobañskim by³y zreszt¹ doœæ o¿ywione23.
22

Mozarabami nazywano chrzeœcijan ¿yj¹cych pod panowaniem kalifów muzu³mañskich.
Zob. wymienion¹ w bibliografii pracê E. Cerulli’ego z 1970 r. oraz: H. G. Walther, Der
gescheiterte Dialog. Das ottonische Reich und der Islam, w: Orientalische Kultur und euro-

23
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Dwie kolejne legendy, „Theophilus” i „Basilius”, mo¿na omówiæ
³¹cznie, poniewa¿ wspólny im jest frapuj¹cy i tak donios³y w póŸniejszym piœmiennictwie europejskim motyw paktu cz³owieka z szatanem.
Motyw ten wyst¹pi³ ju¿, jak mo¿e pamiêtamy, w ¯ywocie œw. Cypriana
cesarzowej Athenais–Eudocji w V w., ale u Hroswity mamy do czynienia z poetyckimi parafrazami motywu, wplecionymi w losy innych bohaterów. O Teofilu z Adany (w Cylicji) istnia³a ju¿ wczeœniejsza legenda, spisana, jak siê wydaje, pocz¹tkowo po grecku, a na ³acinê prze³o¿ona kilka dziesi¹tek lat przed Hroswit¹ przez diakona neapolitañskiego Paw³a, teraz zaœ zosta³a przerobiona twórczo przez Hroswitê.
Teofil, ogarniêty nieokie³znan¹ ¿¹dz¹ uzyskania wy¿szej godnoœci koœcielnej, zawiera za poœrednictwem ¿ydowskiego czarownika pakt z
diab³em, zyskuje to czego pragn¹³ (biskup, uprzednio negatywnie doñ
nastawiony, ca³kowicie zmienia stanowisko i obsypuje Teofila zaszczytami i dowodami ³aski), zmienia przy tym przyk³adny uprzednio
tryb ¿ycia, oddaj¹c siê przyjemnoœciom tego œwiata, gardz¹c Koœcio³em i wiernymi, tkniêty jednak nag³¹ ¿a³oœci¹, za wstawiennictwem
Matki Boskiej zostaje w cudowny sposób uwolniony od mocy z³ego
ducha. Znaczn¹ rolê w poemacie odgrywa symbolika liczb, zw³aszcza
„3”, co wolno i chyba nale¿y rozumieæ w sensie aluzji do Trójcy Œwiêtej. W Basiliusie tematyka paktu z diab³em powraca, bohaterem jednak jest tu m³ody niewolnik, pragn¹cy w ten sposób zdobyæ serce swojej m³odej pani, która jednak woli pójœæ do klasztoru. Tak jak tam Maryja, tak tutaj biskup Basilius przyjmuje rolê poœrednika przed Bogiem; musi on zreszt¹ niemal si³¹ odci¹gn¹æ m³odzieñca od szatana
i zaci¹gn¹æ do koœcio³a. Podpisany dokument zostaje m³odzieñcowi
zwrócony. Podobnie jak w wiêkszoœci innych utworów Hroswity, mo¿na Teofilowi i bohaterowi Basiliusa zarzuciæ p³ytkoœæ psychologiczn¹, „niby marionetka, zmienia nieoczekiwanie i bez umotywowania
swoje ¿ycie, ale poetce chodzi³o najwyraŸniej nie o wyjaœnienie motywów jego postêpowania, lecz o znaczenie ¿alu za grzechy i rolê Najœwiêtszej Maryi Panny jako wstawienniczki u Boga” (F. Bertini). Czy
Teofila mo¿na uznaæ za literacki prawzór Fausta Goethego? Dopiero
co wymieniony uczony w³oski zwraca uwagê na znamienn¹ i zasadnipäisches Mittelalter, red. A. Zimmermann, I. Craemer–Ruegenberg (Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas–Instituts der Universität zu Köln, 17), Berlin–
–New York 1985, s. 20–44, a tak¿e M. Thiébaux, 1994, s. 172 nn.
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cz¹ ró¿nicê: Faust jest gotów bez jakiegokolwiek poœrednika poznaæ
g³êbiê Nieznanego i zawiera pakt z szatanem po to, by zaspokoiæ nienasycon¹ ¿¹dzê w³adzy i wiedzy, natomiast Teofil, jako typowy cz³owiek œredniowiecza, musi prosiæ o pomoc ¯yda, by pakt z diab³em
móg³ dojœæ do skutku, pakt, którego celem jest zaspokojenie zwyk³ej
pró¿noœci i pragnienia zaszczytów ziemskich, podobnie jak najbardziej ziemskie pragnienie posiadania upragnionej kobiety u bohatera
Basiliusa.
Tematem siódmej legendy, Dionisius, opartej na Pasji œw. Dionizego, mêczennika pióra IX–wiecznego opata Hilduina z Saint–Denis,
jest mêczeñstwo œw. Dionizego Areopagity, rzekomego ucznia œw. Paw³a Aposto³a, którego Hilduin zidentyfikowa³ z misjonarzem i biskupem Pary¿a z IV w., a zarazem z tajemniczym autorem pism teologiczno–mistycznych zwanym Pseudo Dionizym Areopagit¹24. Utwór zawiera typowe rysy hagiograficzne, przejête doœæ wiernie przez Hroswitê: cia³o zamêczonego misjonarza samo siê podnosi, mêczennik
podnosi sw¹ odciêt¹ g³owê (sta³o siê to ulubionym motywem ikonograficznym) i zmierza z ni¹ w kierunku wzniesienia (chodzi o wzgórze
w Pary¿u, na którym obecnie wznosi siê Montmartre, „Góra Mêczeñstwa”), gdzie pragnie znaleŸæ miejsce spoczynku. Po pochowaniu czcigodnych zw³ok miejsce to, s³ynne póŸniej opactwo Œw. Dionizego
(St.–Denis), rych³o zaczyna s³yn¹æ rozlicznymi cudami, zw³aszcza wyleczeniami z najrozmaitszych schorzeñ. Osi¹gniêcia teologiczne „Dionizjusza Areopagity” niezbyt zainteresowa³y poetkê. Ostatnia wreszcie z serii poetyckich legend poœwiêcona zosta³a cnocie i mêczeñstwie
œw. Agnieszki, która ponios³a œmieræ za panowania Dioklecjana, poniewa¿ odmówi³a poœlubienia syna prefekta miejskiego, Semproniusza,
jak równie¿ zostania kap³ank¹ bogini Westy. Jest to, podobnie jak otwieraj¹ca cykl Maria, apoteoza dziewictwa i œwiadectwo przekonania,
¿e zachowanie czy niezachowanie tej cnoty zale¿y od aktu woli i wewnêtrznego przekonania, nie zaœ od zewnêtrznych, zw³aszcza wymuszonych, okolicznoœci. Bohaterka utworu zosta³a bowiem przez swoich przeœladowców zamkniêta w domu publicznym, a nastêpnie wrzucona w p³omienie; dziêki Boskiej opiece obie te próby przesz³a bez
szkody i ostatecznie zginê³a szybk¹ œmierci¹ od miecza.
24

Polskie przek³ady: E. Bu³hak, Dzie³a Œw. Dionizjusza Areopagity, Kraków 1932; Maria
Dzielska, Pseudo–Dionizy Areopagita. Pisma teologiczne, II, Kraków 1999, wyd. 2, 2005.
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Uczeni stwierdzaj¹ proces stopniowego doskonalenia formy poetyckiej Hroswity i jej twórczej samodzielnoœci. Choæ poetka stara siê
na ogó³ doœæ wiernie postêpowaæ za swymi wzorami literackimi, nie
waha siê wprowadzaæ ró¿nych modyfikacji, zahamowañ w tym wzglêdzie nie miano zreszt¹ nie tylko w jej czasach. Granic swego kunsztu
poetyckiego by³a œwiadoma, a ich wyrazem s¹ doœæ liczne tzw. tibicines, dos³ownie: „podpórki”, czyli wyrazy i wyra¿enia o charakterze pomocniczym, niekonieczne z merytorycznego punktu widzenia, wprowadzone przez poetkê dla kompozycyjnego „zaokr¹glenia” czy dope³nienia danego wersu czy zdania.
Nieprzemijaj¹c¹ s³awê Hroswicie zapewni³y jednak nie tyle omówione dot¹d legendy poetyckie, co zawarte w II ksiêdze jej zbioru dramaty. One najczêœciej pojawiaj¹ siê w antologiach, a niektóre z nich
nie bez powodzenia, zw³aszcza — co wydaje siê symptomatyczne —
w bli¿szych nam czasach, wystawiane s¹ na deskach teatralnych b¹dŸ
to w postaciach bliskich literze i duchowi samej autorki, b¹dŸ jako
przeróbki, adaptacje, a nawet pastisze25. Nie bêdziemy szczegó³owo
referowali dyskusji naukowej, czy dramaty Hroswity by³y przeznaczone na ówczesne deski teatralne, czy raczej (i ten pogl¹d wydaje siê bardziej zasadny) do g³oœnej (z podzia³em na role) recytacji. O motywach, jakimi kierowa³a siê Hroswita wracaj¹c po up³ywie ponad tysi¹ca lat do tradycji pisania komedii, by³a ju¿ mowa: z jej w³asnych
deklaracji wynika jasno, ¿e pragnê³a byæ „anty–Terencjuszem”, przekonana o zgubnym dla chrzeœcijanina wp³ywie utworów tego pogañskiego dramaturga, a zarazem, wraz z wieloma sobie wspó³czesnych
(wœród nich znajdowa³ siê nawet znany nam ju¿ arcybiskup Kolonii,
Brun), uwiedzona jego poetyckim kunsztem, œwiadoma tak¿e tego, ¿e
jej talent poetycki nie móg³by jednak siê równaæ siê z talentem Teren25

Kilka ciekawych przyk³adów podaje F. Bertini w swym znakomitym, wielokrotnie w niniejszej pracy przywo³ywanym eseju o Hroswicie, s. 135–136: komedia w 5 aktach „Rosie
träumt” wystawiona w 1975 r. we wschodnioberliñskim teatrze Maksyma Gorkiego na
podstawie tekstu Petera Hacksa (rodzaj satyrycznej reinterpretacji ca³ej dramatycznej
twórczoœci Hroswity z ni¹ sam¹ w roli g³ównej); poœmiertnie w 1980 r. opublikowane opowiadanie „A Confederacy of Dunces” („Spisek durniów”) Johna Kennedy’ego Toole’a,
którego bohater, m³ody, bezrobotny mediewista i admirator Hroswity, ¿yje w przekonaniu,
¿e jest z ni¹ duchowo spokrewniony i toczy beznadziejn¹ walkê ze z³ym œwiatem (na uwagê
zas³uguje i to, ¿e sam wspomniany autor, nie mog¹c znaleŸæ wydawcy dla swoich dzie³,
w po³owie lat szeœædziesi¹tych pope³ni³ samobójstwo).
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cjusza, postanowi³a odwieœæ czytelników od nagannej treœciowo
i ideowo lektury jego komedii i zapewniæ im w zamian podobn¹ lekturê, opromienion¹ jednak idea³ami godnymi chrzeœcijanina.
Wy³ania³ siê jednak pewien problem: naœladuj¹c Terencjusza,
choæby w najszczytniejszym zamiarze wys³awiania najlepszych i najwy¿szych cnót chrzeœcijañskich, np. pragn¹c przedstawiæ mozoln¹
drogê kobiety upad³ej, nierz¹dnicy (meretrix) do bohaterki chrzeœcijañskiej, wypad³o Hroswicie, choæby dla uzyskania efektu dramatycznego, odmalowywaæ ciemne strony i grzeszne sceny, pisaæ o gwa³tach,
torturach, profanacji zw³ok, codziennoœci w domach publicznych,
praktykach sado–masochistycznych itp. Dla kogo by³a zatem ta czêœæ
twórczoœci Hroswity w³aœciwie skierowana? Czy na pewno dla skromnych zakonnic i kanoniczek w Gandersheimie i podobnych klasztorach ¿eñskich (np. do wspólnej lektury), czy mo¿e raczej do krêgów
dworskich, których nie tak ³atwo mog³yby zgorszyæ drastycznoœci zawarte, mimo jak najlepszych zamiarów, w dramatach Hroswity, podobnie jak nie gorszy³y ich widaæ nadmiernie dramaty Terencjusza i innych autorów pogañskich. W opinii Hroswity, która pod tym wzglêdem wydaje siê znacznie wyprzedzaæ sw¹ epokê i niejako zapowiadaæ
ju¿ doktrynê etyczn¹ Abelarda, o tym, co jest, a co nie jest grzechem
decyduje akt woli, a nie zewnêtrzne, tym bardziej wymuszone okolicznoœci. Zmuszenie m³odej dziewczyny do pobytu w domu publicznym
nie jest zatem równoznaczne z pozbawieniem jej cnoty dziewictwa.
Przechodzimy do zasygnalizowania treœci dramatów Hroswity.
Gallicanus to utwór sk³adaj¹cy siê z dwóch czêœci. ród³em Hroswity
by³y w tym przypadku akta mêczeñstwa Gallikana, pogañskiego wodza cesarza Konstantyna. Stara³ siê on o rêkê Konstancji, córki cesarza, która by³a ju¿ chrzeœcijank¹; ta uzale¿ni³a zgodê od uprzedniego
pokonania budz¹cych grozê dzikich Scytów. Gallikanowi pocz¹tkowo
szczêœcie wojenne nie sprzyja³o, dopiero nawrócony na wiarê chrzeœcijañsk¹ przez cesarskich komorników Paw³a i Jana, zwyciê¿a Scytów, lecz bardziej od rêki cesarzówny poci¹ga go teraz pobo¿ne ¿ycie
eremity. Zamierza spêdziæ resztê ¿ycia u boku œw. Hilariana w Ostii.
Konstancja zreszt¹ od pewnego czasu tak¿e ¿yje pod znakiem œlubów
czystoœci. To jest koniec pierwszej czêœci, w czêœci drugiej, dziej¹cej siê
póŸniej, nastêpuje zmiana sceny dziejowej. Panuje w Rzymie Julian
Apostata, pogañstwo na krótki czas raz jeszcze tryumfuje. Nastêpuj¹
przeœladowania chrzeœcijan. Z rozkazu cesarza zamordowani zostaj¹
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Pawe³ i Jan, sam Gallikan umiera w Aleksandrii. Bezpoœrednim sprawc¹ œmierci Paw³a i Jana by³ Terrentianus, czyn zostaje ukarany w ten
sposób, ¿e jego syn popada w szaleñstwo. Tkniêty nieszczêœciem Terrentianus modli siê u grobu mêczenników, syn zostaje uzdrowiony,
a on sam przekonuje siê do wiary Chrystusa. Zakoñczenie dramatu
poœwiêcone zosta³o przeœladowcom, ich nawrócenie zapowiada nadejœcie nowej, ostatecznie chrzeœcijañskiej epoki. Mimo tej podnios³ej
idei przewodniej trudno nie dostrzec, ¿e „Gallicanus”, najwczeœniejszy z serii dramatów Hroswity, nie stanowi organicznej jednoœci ani
z punktu widzenia miejsca, ani czasu akcji, ani osób.
Znacznie bardziej udanym w sensie artystycznym jest dramat Dulcitius, w którym poetka znacznie swobodniej pos³u¿y³a siê swoim literackim wzorem, nie wzdragaj¹c siê przed doœæ ryzykownym, ale z pewnoœci¹ udanym, wprowadzeniem elementu komedii i groteski. Korzystaj¹c z uprzejmej zgody kolegi dra Edwarda Skibiñskiego z UAM,
który przygotowa³ nieopublikowany dot¹d polski przek³ad tego dramatu, zilustrujemy wywód przek³adem Dulcitiusa. Rozpoczyna siê
rozmow¹ cesarza Dioklecjana z trzema chrzeœcijañskimi dziewicami
— Agape, Chioni¹ i Hiren¹:
SCENA 1
Dioklecjan:

Chwa³a rodzicielskiej szlachetnoœci i piêkno waszej urody wymaga,
aby was po³¹czyæ prawem ma³¿eñskim z najpierwszymi w pa³acu. Nasza to wola naka¿e to uczyniæ, je¿eli zgodzicie siê wyprzeæ Chrystusa
i naszym bogom z³o¿yæ ofiary.
Agape:

Pozb¹dŸ siê trosk i niech ci nie ci¹¿y przygotowywanie naszego wesela,
bo niczym nie mo¿emy byæ zmuszone do zaprzeczenia wyznawanego
imienia, ani do naruszenia dziewictwa.
Dioklecjan:

Có¿ ma znaczyæ ta g³upota, która was ogarnê³a?
Agape:

Jakie¿ znamiê g³upoty w nas odnajdujesz?
Dioklecjan:

Widoczne i wielkie.
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Agape:

W czym?
Dioklecjan:

W tym szczególnie, ¿e porzuciwszy wiernoœæ starej wierze idziecie za
bezsensown¹ nowink¹ chrzeœcijañskiego zabobonu.
Agape:

Bezczelnie wyszydzasz rangê Boga Wszechmog¹cego. To niebezpieczne!
Dioklecjan:

Dla kogo?
Agape:

Dla ciebie i pañstwa którym rz¹dzisz.
Dioklecjan:

Zwariowa³a. Wyprowadziæ!
Chionia:

Moja siostra nie zwariowa³a, lecz sprawiedliwie potêpia twoj¹ g³upotê.
Dioklecjan:

Ta jeszcze bardziej wariacko szaleje, niech tak samo zejdzie nam
z oczu, a przes³uchamy trzeci¹.
Hirena:

Trzeci¹ tak¿e znajdziesz zbuntowan¹ i ca³kowicie tobie przeciwn¹.
Dioklecjan:

Hireno, skoro jesteœ m³odsza wiekiem, b¹dŸ wiêksza godnoœci¹.
Hirena:

Poka¿, proszê, w jaki sposób.
Dioklecjan:

Zegnij kark przed bogami i b¹dŸ dla sióstr przyk³adem poprawy i Ÿród³em wolnoœci!
Hirena:

Niech siê korz¹ przed idolami ci, którzy chc¹ siê naraziæ na gniew
grzmi¹cego z wysokoœci, ale ja nie splamiê g³owy pomazanej królewskim olejem padaj¹c do stóp pos¹gów.
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Dioklecjan:

Czeœæ dla bogów nie prowadzi do hañby, lecz do szczególnej godnoœci.
Hirena:

Jaka pod³oœæ brzydsza, jaka brzydota wiêksza, ni¿ gdy s³uga jest czczony jak pan?
Dioklecjan:

Nie namawiam ciebie, abyœ czci³a s³ugi, ale bogów panów i ksi¹¿¹t.
Hirena:

A czy¿ nie jest czyimœ niewolnikiem, kto od rzemieœlnika za zap³at¹
jest nabywany jak zakupy?
Dioklecjan:

To bezczelne gadulstwo winno byæ ukarane torturami!
Hirena:

Tego pragniemy, o tym marzymy, abyœmy by³y mêczone torturami za
mi³oœæ do Chrystusa.
Dioklecjan:

Te krn¹brne i przeciwstawiaj¹ce siê naszym rozkazom niech zostan¹
zakute w kajdany i przekazane do badania naczelnikowi Dulcitiusowi
w wiêziennym brudzie.
SCENA 2
Dulcitius:

WprowadŸcie, ¿o³nierze, wprowadŸcie te, które trzymacie w wiêzieniu!
¯o³nierze:

Oto te, które wo³a³eœ!
Dulcitius:

Ojcowie! Jakie piêkne, jakie urocze, jakie cudne dziewcz¹tka!
¯o³nierze:

Doskonale piêkne.
Dulcitius:

Oczarowany jestem ich urod¹.
¯o³nierze:

To zrozumia³e.
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Dulcitius:

Odczuwam ¿¹dzê, by je przymusiæ do mi³owania mnie.
¯o³nierze:

Nie wierzymy, ¿e to osi¹gniesz.
Dulcitius:

Dlaczego?
¯o³nierze:

Bo s¹ sta³e w wierze.
Dulcitius:

Co bêdzie, gdy przekonam zalotami?
¯o³nierze:

Wzgardz¹.
Dulcitius:

A gdy postraszê torturami?
¯o³nierze:

Zlekcewa¿¹.
Dulcitius:

Wiêc co bêdzie?
¯o³nierze:

Pomyœl.
Dulcitius:

Umieœæcie je pod stra¿¹ w wewnêtrznej izbie kuchni, w której przedsionku przechowywane s¹ sprzêty domowe s³u¿by.
¯o³nierze:

Dlaczego w tym miejscu?
Dulcitius:

Abym móg³ je jak najczêœciej odwiedzaæ.
¯o³nierze:

Jak ka¿esz.
SCENA 3
Dulcitius:

Có¿ czyni¹ wiêŸniarki w ten nocny czas?
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¯o³nierze:

Zajmuj¹ siê hymnami.
Dulcitius:

PodejdŸmy bli¿ej.
¯o³nierze:

Z daleka us³yszymy brzmienie wdziêcznego g³osu.
Dulcitius:

Pilnujcie przy wejœciu z pochodniami, ja zaœ wejdê i mo¿e nasycê siê
upragnionymi uœciskami.
¯o³nierze:

WchodŸ. Bêdziemy w pogotowiu.
SCENA 4
Agape:

Co to za ha³as przy wejœciu?
Hirena:

Nieszczêsny Dulcitius wchodzi.
Chionia:

Niech nas Bóg broni!
Agape:

Amen.
Chionia:

Co ma znaczyæ ten szczêk kot³ów, garnków i patelni?
Hirena:

Sprawdzê. PodejdŸcie, proszê, i popatrzcie przez szparki.
Agape:

Co to jest?
Hirena:

To ten dureñ, rozumu pozbawiony, myœli, ¿e jest w naszych objêciach.
Agape:

Co robi?
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Hirena:

Teraz kocio³ki delikatnie przytula, teraz patelnie i garnki œciska, s³odkie rozdaj¹c ca³usy.
Chionia:

Œmieszne.
Hirena:

Bo twarz, rêce i szaty tak zabrudzone, tak zniszczone, ¿e sadza, która
przylgnê³a, nada³a mu wygl¹d Etiopa.
Agape:

Wypada, aby taki mia³ wygl¹d, jaki ma diabe³ w jego umyœle.
Hirena:

O, szykuje siê do wyjœcia. Zobaczmy, co na jego widok zrobi¹ ¿o³nierze, czekaj¹cy przy wejœciu.
SCENA 5
¯o³nierze:

Kto tu wychodzi? Opêtaniec. Albo raczej sam diabe³. Uciekamy!
Dulcitius:

¯o³nierze, dok¹d uciekacie? Stójcie, poczekajcie; prowadŸcie mnie
z pochodniami do sypialni.
¯o³nierze:

G³os naszego pana, ale wygl¹d diab³a. Nie zatrzymujmy siê, lecz przyœpieszmy ucieczkê. Widziad³o chce nas zniszczyæ.
Dulcitius:

Pójdê do pa³acu i prze³o¿onym oznajmiê, jak¹ wzgardê cierpiê.
SCENA 6
Dulcitius:

OdŸwierni, wprowadŸcie mnie do pa³acu, bo mam sprawê do cesarza!
OdŸwierni:

Co to za nêdzna i wstrêtna poczwara, pokryta pociêtymi i czarnymi
szmatami? Piêœciami st³uczemy, ze schodów zrzucimy, a nie bêdzie tu
wolnego przejœcia.
Dulcitius:

Biada, biada, co siê dzieje? Czy¿ nie jestem odziany w najwspanialsze
szaty i czy nie widaæ, ¿e jaœniejê ca³ym cia³em? A ktokolwiek mnie zo-
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baczy, wzdraga siê jak przed straszliwym potworem. Wrócê do ¿ony,
aby siê od niej dowiedzieæ, co siê dzieje. O, wychodzi z rozpuszczonymi w³osami, a ca³y dom za ni¹ we ³zach postêpuje!
SCENA 7
¯ona:

Rety, rety! Mój panie, Dulcitiusie, co z tob¹? Nie jesteœ zdrowy na
umyœle. Sta³eœ siê poœmiewiskiem czcicieli Chrystusa.
Dulcitius:

Dopiero teraz czujê, ¿e zosta³em oszukany ich czarami.
¯ona:

Nies³ychanie mnie wzburzy³o, bardzo zasmuci³o, ¿eœ nie wiedzia³, co
siê z tob¹ dzia³o.
Dulcitius:

Ka¿ê, aby rozpustne dziewczyny zosta³y wystawione i przez zdjêcie
sukni publicznie obna¿one, aby w ten sposób i one poczu³y, co mog¹
nasze ¿arty.
SCENA 8
¯o³nierze:

Daremnie siê pocimy, na pró¿no staramy siê: oto szaty przylgnê³y do
dziewiczych cia³ jak skóra. Lecz i ten, który do z³upienia nas ponagla³,
naczelnik, chrapie siedz¹c i w ¿aden sposób nie mo¿na go obudziæ ze
snu. ChodŸmy do cesarza i ujawnijmy mu kolejne sprawy, jakie siê tu
dziej¹.
SCENA 9
Dioklecjan:

Boli mnie bardzo, ¿e naczelnik Dulcitius zosta³, jak siê dowiadujê, tak
oszukany, tak zel¿ony, tak zniewa¿ony. Przeto naka¿ê komesowi Sysynniuszowi wykonanie zemsty, aby nêdzne kobietki nie mog³y siê
pyszniæ bezkarnym naigrawaniem siê z naszych bogów i ich wyznawców.
SCENA 10
Sysynniusz:

Hej ¿o³nierze, gdzie s¹ rozpustne dziewczyny, które mamy torturowaæ?
¯o³nierze:

Wtr¹cone do lochu.
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Sysynniusz:

Zostawcie Hirenê, a pozosta³e wprowadŸcie.
¯o³nierze:

Dlaczego jedn¹ pomijasz?
Sysynniusz:

Oszczêdzaj¹c dzieciñstwo. Mo¿e ³atwiej siê nawróci, gdy nie bêdzie
siê ba³a obecnoœci sióstr.
¯o³nierze:

Tak jest.
SCENA 11
¯o³nierze:

Oto s¹ te, które kaza³eœ.
Sysynniusz:

Agape i Chionio, pos³uchajcie mojej rady.
Agape:

Jeœli bêdziemy mog³y.
Sysynniusz:

Nieœcie ofiary bogom.
Chionia:

Prawdziwemu i wiecznemu ojcu i jego wspó³wiecznemu Synowi i ich
obu Paraklytowi ofiarê chwa³y z³o¿ymy bezzw³ocznie.
Sysynniusz:

Tego wam nie radzê, lecz pod kar¹ zabraniam.
Agape:

Nie zabronisz, a my nigdy nie z³o¿ymy ofiar demonom.
Sysynniusz:

Porzuæcie twardoœæ serc i z³ó¿cie ofiarê. Jeœli nie, ka¿ê was straciæ
zgodnie z poleceniem cesarza Dioklecjana.
Chionia:

Trzeba, abyœ co do naszej œmierci by³ pos³uszny rozkazom swego cesarza. Wiedz, ¿e gardzimy jego ustawami, a je¿eli z litoœci odwleczesz
[nasz¹ kaŸñ], s³uszne, abyœ sam zosta³ stracony.
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Sysynniusz:

Nie zwlekajcie, ¿o³nierze, nie zwlekajcie! £apcie te bluŸnierczynie
i ¿ywe wrzuæcie do ognia!
¯o³nierze:

Œpieszymy wznosiæ stosy i oddamy je szalej¹cym p³omieniom, aby kres
po³o¿yæ bluŸnierstwu.
Agape:

Nie dla Ciebie, Panie, nie dla ciebie taka potêga jest nadzwyczajna, ¿e
ogieñ, Ciebie s³uchaj¹c, zapomina o swojej mocy. Lecz mêczy nas
opóŸnienie, dlatego prosimy: rozwi¹¿ wiêzy dusz, aby po zniszczeniu
cia³ nasze dusze wraz z tob¹ tryumfowa³y w eterze.
¯o³nierze:

Och, nowy, zdumiewaj¹cy cud! Dusze opuœci³y cia³a i ¿adnych nie ma
œladów uszkodzeñ? Ani w³osy, ani szaty nie zosta³y spalone przez
ogieñ, tym mniej cia³a.
Sysynniusz:

WprowadŸcie Hirenê.
SCENA 12
¯o³nierze:

Oto ona.
Sysynniusz:

Powinnaœ obawiaæ siê, Hireno, œmierci sióstr i strze¿ siê skoñczyæ tak
jak one.
Hirena

Pragnê, umieraj¹c, pójœæ za ich przyk³adem, aby zas³u¿yæ na to, by siê
z nimi wiecznie radowaæ.
Sysynniusz:

Ust¹p, ust¹p mym namowom.
Hirena:

Nie ust¹piê temu, kto doradza zbrodniê.
Sysynniusz:

Jeœli nie ust¹pisz, nie urz¹dzê ci nag³ej œmierci, lecz j¹ odwlekê i z dnia
na dzieñ nowe tortury pomno¿ê.
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Hirena:

Im bardziej bêdê torturowana, tym chwalebniej zostanê wywy¿szona.
Sysynniusz:

Tortur siê nie boisz, dodam coœ, co ciê przerazi.
Hirena:

Cokolwiek wezwiesz z³ego, umknê z pomoc¹ Chrystusa.
Sysynniusz:

Ka¿ê ciê zaprowadziæ do burdelu i cia³o twoje znies³awiæ.
Hirena:

Lepiej cia³o uszkodziæ z powodu jakichœ krzywd, ni¿ ¿eby dusza zosta³a zbrukana przez ba³wany.
Sysynniusz:

Jak bêdziesz kole¿ank¹ nierz¹dnic, nie bêdziesz mog³a, nieczysta, zaliczaæ siê do towarzystwa dziewic.
Hirena:

¯¹dza rodzi karê, koniecznoœæ zaœ wieniec i nie uznaje siê winnym, jak
tylko za to, na co zgodzi³a siê dusza.
Sysynniusz:

Daremnie oszczêdza³em, daremnie litowa³em siê nad jej dzieciñstwem.
¯o³nierze:

Przewidywaliœmy, w ¿aden sposób nie mo¿na jej nagi¹æ do uczczenia
bogów, ani strachem nigdy nie mo¿na jej z³amaæ.
Sysynniusz:

Nie bêdê wiêcej oszczêdza³.
¯o³nierze:

S³usznie.
Sysynniusz:

Chwytajcie j¹ zatem bez litoœci i okrutnie ci¹gn¹c prowadŸcie bez szacunku do burdelu.
Hirena:

Nie doprowadz¹.
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Sysynniusz:

Kto mo¿e zabroniæ?
Hirena:

Ten, kto œwiatem swoj¹ opatrznoœci¹ rz¹dzi.
Sysynniusz:

Udowodniê.
Hirena:

Szybciej od chêci.
Sysynniusz:

Nie bójcie siê oszukañczych proroctw tej bluŸnierczyni.
¯o³nierze:

Nie boimy siê, lecz staramy siê byæ pos³uszni twoim rozkazom.
SCENA 13
Sysynniusz:

Kim s¹ ci, co nas nachodz¹? Jak podobni do ¿o³nierzy, którym przekazaliœmy Hirenê! To oni! Dlaczego tak szybko powracacie? Dok¹d
zmierzacie tak zdyszani?
¯o³nierze:

Ciebie samego szukamy.
Sysynniusz:

Gdzie jest ta, któr¹ wlekliœcie?
¯o³nierze:

Na szczycie góry.
Sysynniusz:

Której?
¯o³nierze:

Najbli¿szej.
Sysynniusz:

Bezmyœlni durnie, ca³kiem rozumu pozbawieni!
¯o³nierze:

Dlaczego oskar¿asz? Dlaczego g³osem i min¹ nam grozisz?
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Sysynniusz:

Niech was bogowie zniszcz¹!
¯o³nierze:

Coœmy zrobili przeciw tobie? Jak¹ ci zrobiliœmy krzywdê? Jakie twe
rozkazy przekroczyliœmy?
Sysynniusz:

Czy¿ nie kaza³em, abyœcie zbuntowan¹ przeciw bogom do miejsca
brzydoty zaci¹gnêli?
¯o³nierze:

Rozkaza³eœ i staraliœmy siê wype³niæ twoje polecenia, lecz nadesz³o
dwóch nieznanych m³odzieñców, twierdz¹cych, ¿e zostali wys³ani przez
ciebie, by Hirenê zaprowadziæ na szczyt góry.
Sysynniusz:

Nic nie wiedzia³em.
¯o³nierze:

Rozumiemy.
Sysynniusz:

Jacy byli?
¯o³nierze:

W stroju wspania³ym, bardzo szlachetni z oblicza.
Sysynniusz:

Czy poszliœcie za nimi?
¯o³nierze:

Poszliœmy.
Sysynniusz:

Co zrobili?
¯o³nierze:

Zajêli miejsca z prawej i lewej strony Hireny, a nas tu skierowali, aby
nie by³ ci tajny wynik sprawy.
Sysynniusz:

Pozostaje mi tylko, abym wsiad³ na koñ i sam zbada³, kim byli ci, co nas
tak ³atwo oszukali.
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¯o³nierze:

My tak¿e ruszamy.
SCENA 14
Sysynniusz:

Och, nie wiem, co czyniê! Pokonany zosta³em czarami czcicieli Chrystusa. O! Obchodzê górê i œcie¿kê ileœ razy znajduj¹c, ani nie mogê
znaleŸæ wejœcia, ani zejœcia.
¯o³nierze:

Dziwnymi sposobami wszyscy jesteœmy oszukiwani i zbytnim ciê¿arem
zmêczeni. Je¿eli d³u¿ej szalon¹ g³owê utrzymasz przy ¿yciu, zgubisz
siebie samego i nas.
Sysynniusz:

Ktokolwiek jesteœ z moich, mocno naci¹gnij ³uk, wypuœæ strza³ê, zastrzel czarownicê.
¯o³nierze:

Tak trzeba.
Hirena:

Nieszczêsny! WstydŸ siê, Sysynniuszu, wstydŸ siê i zap³acz, ¿eœ zosta³
szpetnie pokonany, bo nie zdo³a³eœ pokonaæ bezbronnego dzieciñstwa panienki.
Sysynniusz:

Cokolwiek hañby przyby³o, l¿ej zniosê, bo nie w¹tpiê, ¿e ty umrzesz.
Hirena:

Jak¿e siê z tego cieszê, ale ciebie mi ¿al, bo z powodu srogiego szaleñstwa w piekle bêdziesz potêpiony. Ja zaœ otrzymam palmê mêczeñstwa
i wieniec dziewictwa i wst¹piê do komnaty Króla Wieczystego, któremu czeœæ i s³awa na wieki!

O pozosta³ych „terencjuszowych” dramatach Hroswity opowiemy ju¿ krócej. W Dulcitiusie, Kalimachu i Abrahamie komentatorzy
i znawcy twórczoœci Hroswity dopatruj¹ siê sta³ego doskonalenia formy i postêpuj¹cego kunsztu poetyckiego. M³ody Kalimach kocha
Druzjanê, pobo¿n¹ ¿onê Andronika. Gdy wyznaje jej swe uczucie,
Druzjana odrzuca, naturalnie, jego wyznanie, w obawie przed przewidywanymi nastêpstwami b³aga o œmieræ i umiera. Nie po³o¿y³o to kresu namiêtnoœci Kalimacha, która nabiera cech patologicznych. Prze416
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kupiony przezeñ Fortunat, rzeczywisty „z³y duch” dramatu, dopuszcza
go do zw³ok ukochanej. Niemal dochodzi do aktu nekrofilii. Wystêpny czyn zostaje wszak¿e bezzw³ocznie ukarany, oboje gin¹ od uk¹szenia jadowitego wê¿a. Nadchodz¹ Andronik ze œw. Janem, Jan odpêdza gada i wskrzesza Druzjanê i Kalimacha. Ten powraca do ¿ycia pe³en skruchy i obiecuje poprawê, jedynie Fortunat, wskrzeszony do ¿ycia za wstawiennictwem Druzjany, musi ponownie w grzechu umrzeæ,
poniewa¿ przeklina swoje wskrzeszenie i odrzuca mo¿liwoœæ ³aski.
Chocia¿ „sztuka koñczy siê doœæ obszernymi i ze wzglêdu na swoj¹
d³ugoœæ ma³o odpowiednimi do sytuacji mowami na temat zazdroœci
i pychy”, „pierwsza jej czêœæ w rezultacie niemal zupe³nie swobodnego
potraktowania materia³u i niezwykle œwie¿ego i pe³nego ¿ycia ujêcia
ekscytuj¹cego tematu nie tylko ¿e nale¿y do najlepszych osi¹gniêæ
Hroswity, lecz przewy¿sza tak¿e wiêkszoœæ póŸniejszych heksametrycznych czy elegijnych dramatów” (M. Manitius). Niektórzy, jak siê
wydaje — bez dostatecznych argumentów, domyœlali siê wp³ywu Kalimacha Hroswity na Romeo i Juliê Williama Szekspira.
Za szczyt dramatycznych osi¹gniêæ Hroswity uczeni doœæ zgodnie
uwa¿aj¹ Abrahama czyli Upadek i nawrócenie Marii, siostrzenicy eremity Abrahama. Tytu³owy bohater opowiada swemu przyjacielowi
Effremowi o zamiarze przygotowania dziewiêcioletniej krewniaczki,
Marii, do ¿ycia pustelniczego. Dziewczynka by³a uradowana tym pomys³em i zamieszka³a (a œciœle rzecz bior¹c — zosta³a zamurowana)
w celi w pobli¿u celi wuja. Po up³ywie 20 lat Effrem dowiaduje siê od
przyjaciela o nieszczêœciu: jakiœ samozwañczy mnich uwiód³ Mariê,
która wydosta³a siê przez okienko z celi i zaczê³a prowadziæ grzeszne
¿ycie. Abraham wszcz¹³ poszukiwania za uciekinierk¹, dopiero jednak po dwóch latach dowiaduje siê, ¿e przebywa ona w pewnej gospodzie, zbli¿onej do domu publicznego. Ta decyzja mia³a charakter czynu desperackiego, gdy¿ Maria, rozumiej¹c grzesznoœæ ucieczki, zw¹tpi³a w Bo¿e mi³osierdzie. W przebraniu rycerza, szukaj¹cego p³atnej
mi³oœci, Abraham udaje siê do Marii, w intymnej komnacie daje siê
rozpoznaæ. Dziewczynê ogarnia bezbrze¿na rozpacz z powodu z³ej
drogi, na jak¹ zesz³a, Abraham musi j¹ pocieszaæ: „Ludzk¹ spraw¹ jest
grzeszyæ, szatañsk¹ pozostawaæ w grzechu”. Maria porzuca grzeszne
¿ycie i wraca z wujem, przyrzekaj¹c na zawsze ju¿ Bogu tylko s³u¿yæ.
Po powrocie Abraham i Effrem razem raduj¹ siê ze szczêœliwego zakoñczenia sprawy. „W tej sztuce wszystko brzmi w³aœciwym tonem,
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mowy poszczególnych osób s¹ absolutnie zindywidualizowane i stosowne do nastrojów” (Manitius). Wymowa ideowa jednak, do czego
jeszcze wrócê, wydaje siê niezupe³nie jednoznaczna.
Oto fragment tego dramatu (sceny 5–7) w przek³adzie Edwarda
Porêbowicza26:
Abraham:

Witaj, zacny gospodarzu!
Gospodarz:

Co powie goœæ? Witaj!
Abraham:

Znajdzie siê tu miejsce noclegu dla podró¿nego?
Gospodarz:

Owszem, nikomu nie odmawiamy goœciny.
Abraham:

Rzecz chwalebna.
Gospodarz:

WejdŸ, zgotujemy ci wieczerzê.
Abraham:

Wielce za przychylne przyjêcie dziêkujê, a wiêcej jeszcze od ciebie za¿¹dam.
Gospodarz:

Mów, gor¹cemu ¿yczeniu zadoœæ uczyniê.
Abraham:

Przyjmij ten skromny dar i postaraj siê, aby ta piêkna, która, jak widzia³em, tutaj siê krz¹ta, wziê³a udzia³ w naszej biesiadzie.
Gospodarz:

W jakim celu chcesz j¹ widzieæ?
26

Wielka Lit. Powsz., t. V, s. 633–635. Dodajmy, ¿e „Abraham” Hroswity jest poetyck¹
adaptacj¹ ³aciñskiej Vita Sanctae Mariae meretricis, PL 73, 651–660 (polski przek³ad: ¯ywot Marii nierz¹dnicy, bratanicy Abrahama pustelnika spisany przez diakona Efrema i prze³o¿ony na ³acinê przez anonimowego t³umacza, w: Benedicta Ward, Nierz¹dnice pustyni. Pokuta we wczesnych Ÿród³ach monastycznych, przek³. P. D³ugosz, Poznañ 2005, s. 157–170
(na s. 143–155 wprowadzenie z uwzglêdnieniem utworu Hroswity).
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Abraham:

Wielce bêdê siê cieszy³ z jej poznania; o jej urodzie pochwa³ wiele s³ysza³em.
Gospodarz:

Ten, co chwali³ jej wdziêki, nie chybi³; piêkniejsza jest na wejrzenie od
reszty kobiet.
Abraham:

Dlatego palê siê do jej kochania.
Gospodarz:

Dziw mi, ¿e w staroœci zgrzybia³ej znêci³a ciê ma³olatka. [...]
Gospodarz:

Zbli¿ siê, Mario, i uka¿ sw¹ urodê naszemu neoficie.
Maria:

Ju¿ idê.
Abraham:

Ile wiary, ile hartu ducha po owych, jakiemi karmi³em siê w ukryciu
pustelni, potrzeba mi teraz, kiedy pogl¹dam na powabne stroje p³ochej niewiasty. Ale nie pora wyra¿aæ twarz¹ to, co tai siê w sercu. £zy,
chc¹ce wytrysn¹æ, mê¿nie powœci¹gnê i udan¹ weso³oœci¹ oblicza smêtek wnêtrznej gorzkoœci przykryjê.
Gospodarz:

Szczêœliwa Mario, raduj siê, bo nie tylko jak dot¹d równi wiekiem ciê
nachodz¹, ale do twego kochania starcy siê garn¹.
Maria:

Kto miê kocha, tego równ¹ mi³oœci¹ nagrodzê.
Abraham:

Przyst¹p, Mario, i poca³uj miê.
Maria:

Nie tylko s³odkiemi poca³unkami napojê, lecz nadto wielokrotnym
uœciskiem starcz¹ szyjê popieszczê.
Abraham:

Tego chcê.
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Maria:

Co czujê i jakie zdumiewaj¹ce wra¿enie smakiem ch³onê? Tchnienie
ust jego przypomina mi zapach dawnej powœci¹gliwoœci.
Abraham:

Teraz¿e, teraz udawajmy, teraz obyczajem lubie¿nego m³odzieñca
igraszkami nastawajmy, aby nie zdradziæ siê powag¹ i aby ona nie
pierzch³a, tkniêta wstydem.
Maria:

Biada mnie nieszczêsnej! Dok¹d¿e popad³am, w jak¹¿ otch³añ zguby
runê³am?
Abraham:

Nie tu miejsce na ¿ale, gdzie schodz¹ siê sto³ownicy.
Gospodarz:

Pani Mario, czemu wzdychasz, czemu wilgocisz ³zami lica? Czy¿ nie
przebywa³aœ tu dwa lata, a nigdy z ust twoich nie s³yszano wzdychania,
ani smutniejszj mowy?
Maria:

O bodajby miê przed trzema laty œmieræ zabra³a, nim na tak¹ zesz³am
sromotê!
Abraham:

Nie po to przyszed³em, ¿eby op³akiwaæ twoje grzechy, ale ¿eby nacieszyæ siê twoim kochaniem.
Maria:

Rozczuli³am siê nieco, dlatego tak gadam. IdŸmy i radujmy siê, bo, jak
powiadasz, nie pora to na op³akiwanie grzechów.
Abraham:

Doœæ posileni, doœæ upojni jesteœmy tw¹ sut¹ goœcinnoœci¹, zacny gospodarzu; pozwól wstaæ od sto³u, abym znu¿one cia³o na poœcieli u³o¿y³
i s³odkim wzmocni³ spoczynkiem.
Gospodarz:

Jak ¿yczysz.
Maria:

Wstañ, panie mój, wstañ, z tob¹ wspólnie odejdê.
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Abraham:

Zgoda. W ¿aden sposób nie myœla³em odejœæ bez ciebie.
Maria:

Oto wezg³owie na przyjêcie nas gotowe; oto poœciel niepodle zas³ana. Usi¹dŸ, niech œci¹gnê ci obuwie, abyœ sam nie utrudzi³ siê zdejmowaniem.
Abraham:

Naprzód opatrz dobrze drzwi, aby ktoœ siê tu nie dosta³.
Maria:

Nie lêkaj siê, dbam o to, aby nikomu nie daæ ³atwego przystêpu.
Abraham:

Czas ju¿, abym ods³oniwszy siê, wyzna³, kim jestem. O, córko moja przybrana, cz¹stko mej duszy, Mario! Poznajeszli starca, który ciê z mi³oœci¹ ojcowsk¹ chowa³ i jedynemu królowi niebieskiemu zaœlubi³?
Maria:

Biada mi! Czy to ojciec i nauczyciel mój Abraham przemawia?
Abraham:

Co ci to, córko?
Maria:

Ciê¿ka dolo!
Abraham:

Kto ciê oszuka³, kto uwiód³?
Maria:

Ten, co pierwszych rodziców zgubi³.
Abraham:

Gdzie anielska mowa, jak¹ przemawia³aœ na œwiecie?
Maria:

Przepad³a.
Abraham:

Gdzie twoja przystojnoœæ dziewicza, gdzie statek przedziwny?
Maria:

Zginê³y.
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Abraham:

Jakiej¿e ³aski, je¿eli siê nie ockniesz, za uci¹¿liwoœci postów, modlitw,
czuwania, mo¿esz spodziewaæ siê, kiedy, upad³szy z wysokoœci niebios,
zatonê³aœ w g³êbinach piek³a?
Maria:

O biada!
Abraham:

Czemu mn¹ wzgardzi³aœ? Czemu porzuci³aœ? Czemu nie przyzna³aœ
siê do upadku, abym ja z umi³owanym moim Efraimem za ciebie czyni³ pokutê?
Maria:

Skoro popad³am w grzech, splugawiona, ku œwiêtoœci twojej zbli¿yæ siê
nie smia³am.
Abraham:

Kto kiedy unikn¹³ grzechu, prócz jedynego Syna Dziewicy?
Maria:

Nikt.
Abraham:

Ludzka jest zgrzeszyæ, diabelska w grzechu trwaæ; nawet prawo nie ka¿e takiego, kto czym prêdzej siê podniesie. [...]

Dwa ostatnie dramaty Hroswity doczeka³y siê znacznie bardziej
surowego os¹du nowo¿ytnej krytyki. Pafnutius albo Nawrócenie nierz¹dnicy Thais jest w znacznej mierze w sensie tematyczn¹ (a czêœciowo tak¿e werbaln¹) replik¹ Abrahama, mimo znacznej objêtoœci jest
w nim niewiele akcji, a niemal ca³¹ pierwsz¹ æwiartkê utworu zajmuje
d³ugi, nie zwi¹zany w ¿aden sposób z w³aœciw¹ akcj¹, dyskurs Pafnucego z uczniami, dotycz¹cy tak powa¿nych problemów jak ró¿nica pomiêdzy kosmosem a cz³owiekiem (maior i minus orbis), podzia³ nauk
w quadrivium, teoria muzyki i muzyka sfer niebieskich itd. (zapo¿yczony w znacznym stopniu dos³ownie z dzie³ Boecjusza [VI w.] o arytmetyce i muzyce). Gdy sam nauczyciel doszed³ do wniosku, ¿e tak¿e
jego wiedza o tych wszystkich zagadnieniach jest wielce u³omna i fragmentaryczna, zacz¹³ opowieœæ o miejscowej lekkomyœlnej niewieœcie
imieniem Thais, któr¹ w przebraniu amanta zamierza nawróciæ na
w³aœciw¹ drogê. Udaje siê do miasta, sk³ada wizytê Thais (tutaj poetka
422

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

pos³u¿y³a siê frazami bardzo podobnymi do tych z analogicznej wizyty
Abrahama u Marii). Nastêpuje b³yskawiczne i s³abo psychologicznie
uzasadnione nawrócenie grzesznicy, która nawet swoje skarby, nagromadzone w trakcie wystêpnego ¿ycia, bez ¿alu oddaje p³omieniom.
Pafnucy wiedzie j¹ do klasztoru i prosi opatkê, by j¹ przyjê³a jako rekluzê w celi pozbawionej mo¿liwoœci wyjœcia. Na moment zw¹tpienie
ogarnia nieszczêsn¹:
Pafnucy:

Dobrze. WchodŸ, Thais, do swej celi. Odpowiednie to miejsce dla ciebie, byœ mog³a op³akiwaæ swoje dawne niecne czyny.
Thais:

Och! Jakie ciasne, ciemne i niewygodne to pomieszczenie. Jak¿e
mam, nieszczêsna niewiasta, ¿yæ w takiej niewygodzie?
Pafnucy:

Dlaczego skar¿ysz siê na miejsce, które doprowadzi ciê do ¿ycia
[wiecznego]? Dlaczego gardzisz nim i wzdrygasz siê przed wst¹pieniem? Na takie w³aœnie miejsce zas³ugujesz. Tylko ono jest w³aœciwe
dla ciebie. Wêdrowa³aœ dot¹d bez zahamowañ od mê¿czyzny do mê¿czyzny [...]
Thais:

Dba³eœ o mnie jak ojciec. Cokolwiek mi naka¿esz, ja, pe³na wdziêcznoœci i niegodna, nie odmówiê spe³nienia. Lecz pos³uchaj, widzê dla
siebie wielk¹ niedogodnoœæ. Przebywaj¹c tutaj, nie jestem pewna, czy
potrafiê to znieœæ.
Pafnucy:

Co to za trudnoœæ?
Thais:

Krêpujê siê o tym mówiæ tobie.
Pafnucy:

Nie krêpuj siê, opowiedz po prostu i otwarcie.
Thais:

Czy¿ mo¿e byæ wiêksza niedogodnoœæ, jak koniecznoœæ za³atwiania
wszystkich potrzeb cia³a w tym samym miejscu bez opuszczania go?
Jestem pewna, ¿e bardzo szybko ¿ycie tutaj stanie siê niemo¿liwe z powodu okropnego smrodu.
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Pafnucy:

Powinnaœ raczej obawiaæ siê wiecznych m¹k piekielnych, a nie tych
oto przemijaj¹cych niedogodnoœci tego œwiata. [...]
Thais:

Nie odmawiam spe³nienia tego, wiem, ¿e ¿ycie w tak brudnej budzie
jest odpowiednie dla mnie, jako ¿e jestem zbrukana moimi grzechami.
Nie o to mi chodzi, lecz o to, ¿e nie znajdê tutaj miejsca do modlitwy.
¯adnego cichego, piêknego i czystego miejsca, gdzie mog³abym spokojnie wzywaæ Boskiego imienia, tak wielkiego i pe³nego majestatu.
Pafnucy:

A jak¿e mo¿esz byæ w ogóle pewna, ¿e jesteœ w stanie wo³aæ do Niego,
lub ¿e bêdziesz w stanie splamionymi wargami wymawiaæ nieskalane
imiê Boga? [...]

Po up³ywie trzech lat Pafnucy opowiada swym uczniom o wizji,
oznajmiaj¹cej odkupienie win przez Thais. Odwiedza j¹ w celi i zapowiada œmieræ w Chrystusie po up³ywie 15 dni. Thais w ostatniej scenie
umiera, a Pafnucy modli siê w jej intencji. Akcja dramatu toczy siê
gdzieœ na pograniczu Egiptu. Legenda o nawróceniu nierz¹dnicy
Thais jest orientalnego pochodzenia, a na Zachód trafi³a zapewne
za poœrednictwem bizantyjskim27.
Treœæ ostatniego dramatu, Sapientia (M¹droœæ) lub Mêczeñstwo
œwiêtych dziewic, Fides (Wiara), Spes (Nadzieja) i Caritas (Mi³oœæ), nawi¹zuje do czasów cesarza Hadriana (117–138). Prefekt Antiochus informuje cesarza o przybyciu do Rzymu szlachetnej damy i jej trzech
córek, g³oszona przez nie nowa chrzeœcijañska wiara burzy ponoæ porz¹dek publiczny. Na rozkaz cesarza przywiedziono je przed jego oblicze, cesarz jest poruszony ich szlachetnoœci¹ i wytwornoœci¹ obycia.
Sapientia, zapytana przez cesarza o imiona i wiek córek, odpowiada
najpierw w sposób zawi³y, a nastêpnie miast w³aœciwej odpowiedzi
wdaje siê w rozwa¿ania natury arytmetycznej (ponownie na podstawie
Arytmetyki Boecjusza). Wezwana do oddania czci bogom pogañskim,
27

Znalaz³a siê w „Z³otej legendzie” Jakuba z Voragine, zob. wydanie M. Plezi, Warszawa
1955, s. 579–580, 582 (8 X). Ostatnio: ¯ywot œw. Taidy nierz¹dnicy wed³ug ³aciñskiego
przek³adu greckiego tekstu nieznanego autora, w: B. Ward, Nierz¹dnice pustyni, s. 139–155
(na s. 127–138 wprowadzenie uwzglêdniaj¹ce utwór Hroswity). Tekst ³aciñski w PL 73,
661–662. W 1890 r. Anatol France napisa³ powieœæ Thais, zob. przek³ad polski (J. Sten),
Tais, Warszawa 1982.
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naturalnie odmawia, wraz z córkami zostaje wtr¹cona do wiêzienia,
ma w ci¹gu trzech dni zastanowiæ siê nad zmian¹ postanowienia. Po
up³ywie terminu nastêpuje ponowne przes³uchanie. Trzy siostry, po
odmowie apostazji, zostaj¹ poddane najbardziej wyszukanym mêczarniom (wzorem dla Hroswity w tej mierze by³o dzie³o Peristephanon [Wieñce mêczeñstwa] Prudencjusza28), w nadprzyrodzony sposób
skutki mêczarni zosta³y dziewczêtom oszczêdzone, podczas gdy cierpieæ je musieli kaci. Hadrian w koñcu kaza³ œci¹æ g³owy siostrom.
Matka, w obecnoœci innych niewiast chrzeœcijañskich, sprawi³a im pogrzeb, a po up³ywie trzech dni, w trakcie modlitwy u grobu córek, sama umiera.
„¯aden nowoczesny interpretator nie by³ w stanie wykrzesaæ uznania dla Sapientii. Obszerne i naturalistyczne opisy mêczeñstwa [...],
podobnie jak rozwlek³y wyk³ad o teorii liczb [...], dzia³aj¹ na dzisiejszego czytelnika raczej odstraszaj¹co”, stwierdza nowoczesna autorka29,
przypuszczaj¹c, ¿e Hroswita kierowa³a siê, wprowadzaj¹c (podobnie
jak w Pafnutiusie) obszerne erudycyjne ekskursy, sugestiami lub ¿yczeniami mnichów od Œw. Emmerama w Ratyzbonie lub w Kolonii.
Na ¿yczenie ksieni Gerbergi Hroswita przyst¹pi³a (nie póŸniej ni¿
jesieni¹ 965 r., gdy arcybiskup koloñski Brun jeszcze ¿y³) do pisania
Czynów Ottona [I], a pracê ukoñczy³a przed 1 III 968, jako ¿e arcybiskup mogunckiWilhelm zosta³ w tym dziele przedstawiony jeszcze jako osoba ¿yj¹ca. Jak sama wyznaje, zadanie wydawa³o siê przerastaæ
jej mo¿liwoœci. Pomijaj¹c ju¿ bowiem tê okolicznoœæ, ¿e jako niewiasta
i osoba duchowna nie mia³a, jak s¹dzi³a, predyspozycji do pisania
o wojnach, bitwach i tym podobnych „mêskich” przypad³oœciach, po
raz pierwszy w swej twórczoœci znalaz³a siê w sytuacji zupe³nego braku
wzorców literackich (niemal w tym samym czasie rozpoczête Dzieje
saskie Widukinda z Korbei nie by³y jej znane), a nawet wiarygodnej
i uporz¹dkowanej ustnej tradycji. Gesta Ottonis liczy³y pierwotnie
1517 heksametrów, lecz wiersze 753–1140 i 1189–1478 musz¹ uchodziæ za zaginione, jako ¿e dwie pe³ne sk³adki w kodeksie ratyzboñskim
(jedynym, jak pamiêtamy, przekazie niemal ca³ej twórczoœci Hroswity) zosta³y wyrwane czy usuniête. Pozosta³o wiêc nieco ponad po³owê
28

Polski przek³ad Mieczys³awa Bro¿ka w: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Poezje (Pisma
starochrzeœcijañskich pisarzy, 43), Warszawa 1987, s. 207 nn.
29
Kindlers Neues Lit.–Lex., t. VIII, 1990, s. 103.
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pierwotnego tekstu. Krótko i niezbyt dok³adnie przedstawi³a poetka
najpierw panowanie Henryka I, trzech jego synów, dok³adnie omówi³a œlub Ottona I z anglosask¹ ksiê¿niczk¹ Eadith¹. Przedstawienie
walk domowych i perypetii rodzinnych po wst¹pieniu Ottona I na tron
ma szczególny charakter i dokona³o siê z punktu widzenia raczej duchowego ni¿ politycznego. Obszernie przedstawi³a Hroswita dzieje
i perypetie drugiej ¿ony Ottona, Adelajdy. Opowiadanie o niedoli
m³odziutkiej Adelajdy, uwiêzionej przez króla Italii Berengara z Ivrei
i trzymanej w ca³kowitym odosobnieniu z jedn¹ jedynie s³u¿¹c¹ oraz
o ucieczce ich i ukrywaniu siê, by nie wpaœæ w rêce poœcigu, nale¿y do
najbardziej ¿ywych i bezpoœrednich w literaturze tej doby. Autorka
œwiadomie w zasadniczej czêœci poematu zatrzyma³a narracjê w momencie koronacji cesarskiej Ottona I, w koñcowej czêœci poematu jedynie kilka wierszy poœwiêci³a jeszcze Ottonowi II, któremu zreszt¹,
wraz z ojcem, Ottonem I, utwór zosta³ zadedykowany.
Drugim historycznym dzie³em Hroswity s¹ Pocz¹tki klasztoru
w Gandersheimie. Brakuje go w kodeksie ratyzboñskim i w ogóle, nie
znamy ¿adnego œredniowiecznego przekazu rêkopiœmiennego, a tekst
dotar³ do naszych czasów jedynie w starodrukach. Poetka opiewa najpierw chwa³ê za³o¿ycieli klasztoru, grafa Liudolfa i jego ¿ony Ody,
opowiada o cudownym widzeniu Ody, w którym sam aposto³ Jan sk³oni³ j¹ do pobo¿nej fundacji, jak w Rzymie od papie¿a Sergiusza saska
para ksi¹¿êca uzyska³a zgodê na fundacjê, a tak¿e relikwie œwiêtych
papie¿y Anastazego i Innocentego. Hroswita doprowadzi³a „pocz¹tki” swego klasztoru do roku 919, to znaczy do œmierci ksieni Krystyny — ostatniej z rodu Liudolfa. Utwór zawiera wiele epizodów i opisów wskazuj¹cych na szczególny uczuciowy stosunek autorki do macierzystego klasztoru. Brak jakichkolwiek wiadomoœci o roli biskupów hildesheimskich w dziejach klasztoru jest symptomatyczny
i wskazuje, jak wolno siê domyœlaæ, na dojrzewaj¹cy konflikt klasztoru
gandersheimskiego z biskupstwem hildesheimskim, którego jurysdykcji klasztor zgodnie z zasadami prawa kanonicznego podlega³, jednak ze wzglêdu na szczególn¹ bliskoœæ do dworu królewskiego udawa³o mu siê w praktyce tê zale¿noœæ zminimalizowaæ. [Co prawda, najwiêksze nasilenie sporu, w który zaanga¿owani zostali tak¿e arcybiskupi mogunccy, nast¹pi³o dopiero póŸniej, po œmierci opatki Gerbergi II i objêciu rz¹dów przez ambitn¹ Zofiê, siostrê cesarza Ottona III.]
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Wypada zaznaczyæ, ¿e epika w ogóle, a epika historyczna w szczególnoœci, by³y zarówno w staro¿ytnoœci, jak równie¿ w œredniowieczu
niekwestionowan¹, niemal wy³¹czn¹ domen¹ mê¿czyzn. Je¿eli chodzi
o staro¿ytnoœæ, jedynie twórczoœæ Pamfili (zob. s. 34 nn.), niestety —
zaginiona bez reszty i odnotowana jedynie przez znacznie póŸniejszych
erudytów bizantyjskich, wkracza³a w dziedzinê historiografii. Bez
œladu zagin¹³ epicki poemat Faltonii Betitii Proby (zob. rozdz. IV) o powstaniu Magnentiusa przeciw Konstancjuszowi II w 353 r. W XII w.
w Bizancjum pojawi³o siê jedyne w swoim rodzaju zjawisko — dzie³o
historiograficzne „Aleksjada” córki cesarskiej Anny Komneny, któremu poœwiêcimy w stosownym miejscu nale¿yt¹ uwagê. Na Zachodzie
dopiero co omówione epickie poematy Hroswity z Gandersheimu pozosta³y zupe³nym wyj¹tkiem, niemniej nale¿y wspomnieæ, ¿e nieco tylko póŸniej, w sprzyjaj¹cej twórczoœci kobiet atmosferze „odrodzenia
ottoñskiego” i w zbli¿onym œrodowisku spo³ecznym, powsta³ ciekawy i cenny dla historyka utwór annalistyczny, zwany Rocznikami
z Kwedlinburga (Annales Quedlinburgenses), zawieraj¹cy tak wyraŸne
(a przez badaczy do niedawna ignorowane) œlady „œwiatopogl¹du niewieœciego”, ¿e niektórzy nowsi badacze s¹ sk³onni przypisaæ je kobiecemu pióru. Je¿eli jednak chodzi o dzie³a treœci historycznej bezspornie kobiecego pióra, trzeba bêdzie czekaæ a¿ do pocz¹tku XV w., kiedy to Krystyna (Christine) de Pizan, „pierwsza zawodowa literatka”
w Europie, do grona swoich utworów doda³a dzie³o „o czynach i dobrych obyczajach m¹drego króla Karola V”.
Wkrótce opowiemy, jak¹ sensacj¹ sta³o siê odkrycie przez Konrada Celtisa w 1493 r. u Œw. Emmerama w Ratyzbonie „autorskiego”
lub sporz¹dzonego krótko po œmierci Hroswity rêkopisu jej prawie
wszystkich dzie³ (obecnie: Monachium, Clm 14 485). Zarówno szczêœliwy znalazca, jak równie¿ zachwyceni odkryciem jemu wspó³czeœni
humaniœci niemieccy, nie mieli wczeœniej najmniejszego pojêcia
o Hroswicie i jej dzie³ach. Hroswita nie dozna³a czci, nale¿nej œwiêtym, nie powsta³ wiêc ¿aden „¯ywot Hroswity”, nie wspominano jej
w litaniach i innych Ÿród³ach liturgicznych, bardziej mo¿e dziwiæ
ca³kowite milczenie zarówno o niej, jak równie¿ o jej utworach, we
wspó³czesnych czy póŸniejszych Ÿród³ach historiograficznych czy dokumentach. W wiekach œrednich, przed wynalezieniem, a œciœlej rzecz
bior¹c: przed upowszechnieniem sztuki drukarstwa, losy dzie³ literackich, nawet wybitnych, by³y (o czym mieliœmy ju¿ okazjê siê niejedno427
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krotnie przekonaæ; uwaga ta jeszcze w wiêkszym stopniu dotyczy tak¿e staro¿ytnoœci) nader kruche i jak¿e czêsto zale¿a³y od przypadku.
Dotyczy to zw³aszcza wcale nie tak rzadkich przypadków, gdy dzie³o
istnia³o tylko w jednym przekazie rêkopiœmiennym i przekaz ten z jakichkolwiek wzglêdów nie by³ szerzej znany i kopiowany. Rozpowszechnione od czasów Celtisa przekonanie, ¿e dzie³a Hroswity zosta³y w œredniowieczu zupe³nie zapomniane, wymaga jednak, w œwietle znalezisk i ustaleñ dwudziestowiecznej nauki, czêœciowej modyfikacji. W 1902 r. Paul von Winterfeld — uczony niemiecki, jeden z najlepszych znawców twórczoœci naszej autorki i krytyczny wydawca jej
dzie³, zauwa¿y³, ¿e „Gallicanus”, uzupe³niony czymœ w rodzaju komentarza (didascalia), zosta³ bezimiennie (tzn. bez rozpoznania imienia autorki) w³¹czony w sk³ad XII–wiecznego Pasjona³u (ksiêgi o mêczennikach) z Alderspach. Dodajmy, ¿e nadano mu tam formê przygotowan¹ do wystawienia scenicznego. W 1922 r. Goswin Frenken dokona³ w Kolonii jeszcze wa¿niejszego odkrycia: niezale¿nego od kodeksu ratyzboñskiego odpisu czterech pierwszych dramatów (obecna
sygnatura: Köln, Stadtarchiv, cod. W 101*, f. 1r–16v) z XII w., zawieraj¹cego po czêœci lepsze i pe³niejsze lekcje ni¿ w kodeksie ratyzboñskim. Wyra¿ono przypuszczenie, ¿e tekst ten móg³ byæ oparty na egzemplarzu okazowym (albo „recenzyjnym”) dla wspomnianych przez
Hroswitê ekspertów (sapientes huius libri fautores). Zaledwie trzy lata
póŸniej (1925) Hermann Menhardt odnalaz³ XI–wieczne fragmenty
Marii i Sapientia w austriackim Klagenfurcie (Studienbibliothek, 44).
W 1930 r. wreszcie Gerhard Eis wykaza³, ¿e Gallicanus Hroswity zosta³ w³¹czony do wielkiego zbioru hagiograficznego zwanego Magnum Legendarium Austriacum i nie brakuje go w ¿adnym z wielu rêkopiœmiennych przekazów tej kolekcji. Na podstawie aktualnego stanu
badañ nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e istniej¹ pewne rêkopiœmienne œlady
zainteresowania twórczoœci¹ Hroswity, jak siê wszak¿e wydaje — bez
œwiadomoœci jej autorstwa, zw³aszcza z XII w. Dotycz¹ one jednak jedynie czêœci dorobku poetki. Jedynie Gallicanus, poprzez w³¹czenie
w sk³ad szeroko rozpowszechnionej kolekcji hagiograficznej, sta³ siê
bardziej popularny.
Natomiast œladów œwiadomej recenzji dzie³ Hroswity jest znacznie
mniej i w dodatku s¹ one na ogó³ mniej ni¿ pewne. Wœród autorów,
u których z ró¿nym stopniem prawdopodobieñstwa doszukiwano siê
takich œladów, mo¿na wymieniæ Widukinda z Korbei (Dzieje saskie)
428
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i Liudpranda z Cremony (Antapodosis), aczkolwiek w tych akurat
przypadkach trzeba braæ pod uwagê tak¿e zale¿noœæ odwrotn¹, Eberharda — autora rymowanej kroniki biskupstwa hildesheimskiego,
Tankmara z Hildesheimu — autora biografii arcybiskupa Willigisa
mogunckiego, a nawet Hildegardê z Bingen — s³awn¹ XII–wieczn¹
mistyczkê i wszechstronn¹ autorkê. Pewnych podobieñstw, a na tej
podstawie — mo¿liwoœci znajomoœci dzie³a Hroswity (zapewne Gesta
Ottonis), dopatrzono siê tak¿e w anonimowym Drugim ¯ywocie Królowej Matyldy (matki Ottona I)30.
*
Poznaliœmy, na tyle, na ile by³o to mo¿liwe, twórczoœæ Hroswity,
a poprzez ni¹ — w jakimœ stopniu tak¿e sam¹ jej niezwyk³¹, tajemnicz¹ i frapuj¹c¹ osobowoœæ. Mimo stuleci zainteresowania i badañ, jakie poczynaj¹c od koñca XV w. nast¹pi³y po pó³ tysi¹ca lat niemal zupe³nego zapomnienia, wiele kwestii pozostaje nieznanych lub niejasnych. Do najbardziej dyskutowanych w nauce nale¿y œwiatopogl¹d
poetki. By³ on, jak nale¿a³yby oczekiwaæ, g³êboko religijny, ale by³a to
religijnoœæ szczególna, chyba niezbyt typowa w owej epoce, a ju¿ na
pewno nie czêsto wystêpuj¹ca w klasztorach ¿eñskich. Nie bez podstaw któryœ z uczonych wyrazi³ pogl¹d, ¿e tak swobodny i niepruderyjny sposób potraktowania przez Hroswitê szeroko pojêtej problematyki obyczajowej, nazwijmy rzecz po imieniu: seksualnej, obejmuj¹cej
takie, na ogó³ (nie tylko w tej epoce) wrêcz tabuizowane, sprawy jak
po¿¹danie osoby zamê¿nej, homoseksualizm mêski, nekrofilia, prostytucja, by³by raczej nie do pomyœlenia w jakimkolwiek ¿eñskim klasztorze XIX czy XX w. Co prawda, poetka, jak pamiêtamy, usi³uje
wyjaœniæ to „zainteresowanie” ciemnymi stronami ¿ycia pragnieniem
bardziej przekonywuj¹cego przeciwstawienia siê pogañskim tendencjom Terencjusza (po to, by tym jaœniej mog³a zab³ysn¹æ cnota, nie
mo¿na pomin¹æ jej przeciwieñstwa — grzechu, nad którym cnota musi niezmiennie zatryumfowaæ), ale nie mo¿na siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e
j¹ sam¹ te „ciemne” sprawy w jakimœ stopniu intrygowa³y. Nie posu30

Zob. wy¿ej, s. 386. Ciekawe przyk³ady mo¿liwej znajomoœci dzie³ Hroswity w dwóch
XI– i XII–wiecznych utworach kobiecego pochodzenia wspomina P. Dronke, 1984, s. 83.
Rzecz warta by³aby bli¿szego zbadania.
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niemy siê, rzecz jasna, do ekscentrycznego pogl¹du, ¿e sama Hroswita
przed wst¹pieniem do klasztoru doœwiadczy³a podobnych przygód jak
jej Maria czy Thais, ale wydaje siê, ¿e wystêpuj¹ce niemal unisono
w nauce przekonanie, i¿ naczelnym ideowym przes³aniem utworów
Hroswity jest pochwa³a, apoteoza dziewictwa (virginitas), nie oddaje
istoty rzeczy. W rzeczywistoœci przes³anie to jest znacznie g³êbsze, dojrzalsze i teologicznie lepiej uzasadnione. Jak wykaza³ niedawno Stephen L. Wailes, w³aœciwym tematem nawet dwóch dramatów z prostytutkami jako bohaterkami bynajmniej nie jest prostytucja, czy nawet
ogólniej — moralnoœæ seksualna, lecz zw¹tpienie w ³askê Bo¿¹ i rozpacz z tym zwi¹zana. Nici¹ przewodni¹ twórczoœci Hroswity jest wywodz¹ce siê z nauki œw. Augustyna (Hroswicie byæ mo¿e przekazane
poœrednio, poprzez pisma IX–wiecznego autora Hrabana Maura)
przekonanie o jednoœci duchowej i cielesnej natury cz³owieka: Bóg
stworzy³ cia³o ludzkie tak samo jak duszê, mê¿czyzna i kobieta mog¹
¿yæ w harmonii obu tych elementów (convenientia dissimilium rerum).
Asceza jest rzecz¹ chwalebn¹, Hroswita uznaje zasadnoœæ tak drastycznej jej formy jak do¿ywotnie zamurowanie w przypadku „doros³ej” Marii czy Thais, jako zadoœæuczynienia za grzeszne ¿ycie, ale czy nie wzdraga³o siê jej serce i kobieca wra¿liwoœæ, gdy Abraham (który wszak, podobnie jak jego przyjaciel Effrem, sam reprezentowa³ znacznie swobodniejszy model pustelnictwa) kaza³ kilkuletniej krewniaczce prowadziæ ¿ywot rekluzy, by w ten sposób uchroniæ j¹ od utraty dziewictwa? „W koñcu ka¿dy asceta ma matkê i ojca, a w œwiecie jej dramatów
Konstantyn przecie¿ sp³odzi³ Konstancjê, Gallikan by³ ojcem dwóch
córek, Sapientia poczê³a i urodzi³a trzykrotnie, Druzjana zna³a seksualne przyjemnoœci ze swym mê¿em, a ponadto po¿¹da³a Kalimacha,
Maria i Thais doœwiadczy³y przyjemnoœci seksualnych z klientami,
a Maria byæ mo¿e nawet ze swym uwodzicielem [...]. ¯adne z tych bohaterów i bohaterek nie osi¹gnê³o nieba w dziewiczym stanie”.
Nie wiadomo, czy Hroswita kiedykolwiek znalaz³a siê w takiej bezpoœredniej bliskoœci do Ottona I, jak to w artystycznej intuicji przedstawi³ Albrecht Dürer w znanym drzeworycie zdobi¹cym editio princeps jej dzie³. Widzimy na niej poetkê, która na kolanach, w towarzystwie stoj¹cej obok swej opatki i protektorki, wrêcza sêdziwemu cesarzowi ksiêgê ze swoim dzie³em. Istniej¹ przes³anki do przypuszczenia,
¿e albo w m³odoœci, albo nawet ju¿ w latach pobytu we wspólnocie
gandersheimskiej, mia³a ona kontakty z dworami ottoñskimi i skupio430
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nymi tam œrodowiskami intelektualnymi. One te¿ raczej ni¿ same konwentualistki w Gandersheimie mia³y byæ zapewne odbiorcami i czytelnikami jej utworów. Idea odnowienia Cesarstwa Rzymskiego w³aœnie
rodzi³a siê wokó³ Ottona I (choæ taki np. Widukind z Korbei najwyraŸniej albo o tym nie wiedzia³, albo siê nie solidaryzowa³). „Gesta Ottonis” powsta³y zaledwie kilka lat po koronacji cesarskiej w Rzymie
i wykazuj¹ znajomoœæ aspiracji Ottona I, œwiadomoœæ zwi¹zku jego
nowej godnoœci z cesarstwem Karola Wielkiego i cesarzy rzymskich,
zw³aszcza chrzeœcijañskich, oraz koncepcji translatio imperii — przeniesienia godnoœci cesarskiej od Franków i Longobardów do Sasów.
Trzy „dramaty cesarskie” Hroswity (Gallicanus, Agape, Chionia i Hirena, Sapientia), choæ akcja ich toczy siê w antycznym Rzymie, spe³niaj¹ tak¿e rolê zapowiedzi nastania i tryumfu nowego chrzeœcijañskiego
porz¹dku w imperium, którego kontynuacja wraz z koronacj¹ 962 r.
w³aœnie siê rozpoczê³a.
Nie mo¿na wreszcie, zw³aszcza w niniejszej ksi¹¿ce, pomin¹æ roli
Hroswity w dziejach mozolnego upominania siê kobiet o swe prawa.
„Tak jak Medea czternaœcie wieków wczeœniej i Krystyna de Pizan cztery wieki póŸniej, Hroswita jest przede wszystkim zaabsorbowana naprawianiem negatywnego portretu kobiety w literaturze” (K. M. Wilson).
Dwa stulecia bêd¹ jeszcze musia³y up³yn¹æ, by w Europie poezja kobieca mog³a wyst¹piæ z tak¹ moc¹, jaka emanuje z dramatów Hroswity.
*
„Zdumienie, ciekawoœæ, zainteresowanie, podziw, zamieszanie:
takie by³y odczucia i sprzeczne reakcje wywo³ane przez dzie³a Hroswity, zw³aszcza dialogi dramatyczne, wœród czytelników” (F. Bertini).
Zas³uga odkrycia Hroswity i jej twórczoœci nale¿y do humanisty niemieckiego (znany jest tak¿e polski epizod z jego burzliwego ¿ycia)
Konrada Celtisa (Celtesa), który w ratyzboñskim klasztorze Œw. Emmerama w 1493 r. odnalaz³ wielokrotnie ju¿ w niniejszym szkicu wspominany rêkopis, zawieraj¹cy wszystkie zachowane do naszych czasów
(z wyj¹tkiem Primordia i z brakami w tekœcie Gesta Ottonis) utwory
Hroswity w uk³adzie i porz¹dku prawdopodobnie przez ni¹ sam¹
wprowadzonym. Sprawa nie jest zreszt¹ zupe³nie bezsporna, jako ¿e
istniej¹ poszlaki, ¿e odkrywc¹ by³ nie Celtis, lecz inny humanista —
Johannes Trithemius, co jednak jest mniej prawdopodobne, choæ
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trzeba przyznaæ, ¿e w³aœnie Trithemius najwczeœniej, jak siê wydaje,
bo ju¿ w 1494 r., wspomnia³ o Hroswicie w jednym ze swoich dzie³
(De scriptoribus ecclesiasticis), wydanym w Bazylei, a obszerniej i œciœlej w Catalogus illustrium virorum (Moguncja 1495). Niespodziewane
odkrycie b³yskawicznie sta³o siê sensacj¹ w ko³ach humanistów niemieckich, zapatrzonych nie tylko w antyczn¹ (rzymsk¹), lecz tak¿e
w rodzim¹ „teutoñsk¹” czy germañsk¹ przesz³oœæ. Editio princeps,
której zas³uga ju¿ bezspornie nale¿y do Celtisa, ukaza³a siê dopiero
w 1501 r.; nie wykluczone, ¿e wydawca, lubuj¹cy siê w dramatyzowaniu swych dzia³añ, chcia³ w ten sposób zaakcentowaæ pocz¹tek nowego stulecia. Dzie³a Hroswity ukaza³y siê w oficynie Hieronima Höltzela w Norymberdzie pod patronatem utworzonej przez Celtisa „Sodalicji Reñskiej”, a edycjê sfinansowa³ elektor saski Fryderyk III. Kopiê
rêkopisu do druku sporz¹dzi³ Eberhard Dörs (lub Dorsch) z Forchheimu, uwzglêdniaj¹c wczeœniejsze (czêsto niefortunne) uwagi i poprawki Celtisa. Edycja norymberska zosta³a ozdobiona 8 drzeworytami,
z czego dwa (w tym wspomniane przedstawienie wrêczenia cesarzowi
dzie³a przez autorkê) by³y dzie³em samego Albrechta Dürera. W obszernej przedmowie dedykacyjnej do elektora pióra Celtisa mowa jest
miêdzy innymi o obowi¹zku narodu niemieckiego pielêgnowania i przekazywania œwiatu dzie³ swych dawnych twórców, znajdujemy uwagi
o wybitnych niewiastach staro¿ytnoœci i czasów wspó³czesnych, a tak¿e 15 epigramatów na czeœæ Hroswity i jej dzie³a, jakie skomponowali
ró¿ni niemieccy humaniœci i poeci. Przytoczymy z nich niektóre:
Cur non laudemus germanae scripta puellae,
Quae si graeca esset iam dea certa foret.
Adde quod hos cecinit quam prisco tempore versus,
Hinc sexcenteno Phoebus ab orte redit
(„Czemu¿ nie mielibyœmy wys³awiaæ pism dziewczyny germañskiej, |
która, gdyby by³a Greczynk¹, od dawna by³aby bez w¹tpienia bogini¹.
| Poza tym œpiewa³a te wiersze w czasach tak odleg³ych. | Tak Phoebus powraca po szeœæsetletnim cyklu lat”)
(Johannes Trithemius, opat w Sponheim, 1462–1516)
Si sapho decima est musarum dulce canentum
Hrosuitha scribenda est undecima Aonidum.
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(„Je¿eli Safona jest dziesi¹t¹ z s³odko œpiewaj¹cych Muz, | Hroswitê
trzeba zapisaæ jako jedenast¹”)
(Willibald Pirckheimer z Norymbergi, 1470–1530)
Barbara nostra licet dicatur patria tellus,
Expers et gray dogmatis et lacii,
Attamen hoc calamo potuit germana virago,
Hrosuitha, quod lacii vix potuere viri.
(„Choæ nasza ojczyzna zwana jest barbarzyñsk¹, | niedoœwiadczon¹
w greckim i nauczaniu, | Wszak¿e pewna dziewica germañska, Hroswita, zdo³a³a swym piórem dokonaæ tego, czego mê¿czyŸni z Lacjum
nie zdo³aliby dokonaæ”)
(Johannes Stabius, filozof i matematyk z Ingolstadt, † 1522)

Niemieckim humanistom (i chyba nie tylko im) najbardziej do gustu zapewne przypad³ Abraham. On te¿ jako pierwszy z utworów
Hroswity zosta³ przet³umaczony (przez Adama Wernhera von Themara w 1503 r.) na jêzyk niemiecki.
Krótko przed po³ow¹ wieku XVI mnich Henryk Bodo z klasztoru
w Clus ko³o Brunszwiku napisa³ historiê klasztoru w Gandersheimie
i wywodz¹cego siê odeñ swego rodzimego Clus (Syntagma ecclesiae
Gandesianae). Twierdzi w niej, ¿e w archiwum klasztoru gandersheimskiego odkry³ rêkopis zawieraj¹cy Primordia Hroswity, a tak¿e poœwiêci³ Hroswicie ca³y osobny rozdzia³, oparty przewa¿nie na De scriptoribus ecclesiasticis Trithemiusa i powtarzaj¹cy jego b³êdy. Bodo by³
pe³en uznania dla Hroswity i jemu w³aœnie zawdziêczamy okreœlenie
jej jako „rara avis in Saxonia” („rzadki ptak w Saksonii”). Oprócz Primordia w rêkopisie gandersheimskim mia³ znajdowaæ siê jeszcze, jak
twierdzi Bodo, inny (dot¹d nie odnaleziony) utwór Hroswity, mianowicie ¿ywoty papie¿y Anastazego I i Innocentego I — patronów klasztoru w Gandersheimie. Bodo przyznaje, ¿e póŸniej zdarzy³o mu siê
zgubiæ czy utraciæ rêkopis. Primordia ukaza³y siê drukiem kilkakrotnie
w XVII w., póŸniejsze edycje krytyczne musia³y siê opieraæ na tych wydaniach starodrukowych.
Poza Niemcami znajomoœæ dzie³ Hroswity pocz¹tkowo rozszerza³a siê z umiarkowan¹ intensywnoœci¹. Jeden z humanistów w³oskich,
Battista Fulgoso, w oparciu o dzie³o Trithemiusa, wychwala³ je ju¿
w 1509 r. Z XVI w. znane s¹ równie¿ echa w Anglii (Laurence Humphrey, 1560) i Hiszpanii (A. de Morales, 1574), a Dulcitius doczeka³
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siê ponoæ nawet przek³adu na jêzyk wêgierski. W miarê up³ywu czasu
postaæ Hroswity zaczê³y spowijaæ legendy. Ju¿ w II po³owie XVI w.
pojawi³o siê przypisywane Nicolausowi Selneccerowi podanie, jakoby
Hroswita by³a ksiê¿niczk¹ greck¹, która wydar³a diab³u umowê zawart¹ przezeñ z jak¹œ niewinn¹ dziewczyn¹, a wspomniany Humphrey wyst¹pi³ z równie fantastyczn¹ hipotez¹, i¿ Hroswita by³a w rzeczywistoœci¹ zakonnic¹ brytyjsk¹ Hild¹ Heresvid¹ († 680), ksieni¹ w Streonesheale i córk¹ Hederyka, króla Northumbrii. W bli¿szych nam czasach
nie zosta³ Hroswicie oszczêdzony los tylu innych dawnych autorek,
mianowicie zaprzeczenia ich autorstwa. Chyba najbardziej zdecydowanie uczyni³ to w 1868 r. Joseph Aschbach, wystêpuj¹c z tez¹, ¿e dzie³a Hroswity s¹ w rzeczywistoœci fa³szerstwem rzekomego odkrywcy —
Celtisa, jako ¿e jest rzecz¹ niewyobra¿aln¹, by mniszka z X w. potrafi³a pisaæ tak dobr¹ ³acin¹, by mog³a byæ do takiej twórczoœci zachêcana
przez swoich prze³o¿onych, i w ogóle Niemcy w X w. by³y zupe³nie surowym, niecywilizowanym krajem. Mimo oczywistej sprzecznoœci ze
stanem faktycznym (doœæ wspomnieæ fakt istnienia œredniowiecznego
rêkopisu z utworami Hroswity z Ratyzbony, oraz kilku innych, cz¹stkowych, niekiedy od przekazu ratyzboñskiego niezale¿nych, tak¿e
œredniowiecznych przekazów), pogl¹d Aschbacha w ró¿nych odmianach pojawia³ siê od czasu do czasu, nawet w bliskich nam czasach.
Uczeni (B. Nagel 1965 i A. L. Haight 1965) wyliczyli, ¿e poczynaj¹c
od 1900 r. dramaty Hroswity ³¹cznie 35 razy wystawiane by³y na scenach teatralnych, spotykaj¹c siê (jak np. Abraham w Heidelbergu na
prze³omie 1962 i 1963 r.) z du¿ym zainteresowaniem publicznoœci.
Wystawionych zosta³o wszystkich szeœæ dramatów, najczêœciej Abraham, nastêpnie w kolejnoœci malej¹cej: Dulcitius, Callimachus, Pafnutius, Gallicanus i Sapientia. Poza Niemcami wystawiane by³y w Ameryce, Anglii, Danii i Szwajcarii. Bez w¹tpienia do dzisiaj liczba wystawieñ sztuk Hroswity znacznie wzros³a, ale nie znam bardziej aktualnych badañ ani wyliczeñ w tej mierze.
Wzrasta niepowstrzymanie tak¿e liczba prac naukowych i popularnonaukowych poœwiêconych Hroswicie i jej dzie³u, a tak¿e edycji
i t³umaczeñ na jêzyki nowo¿ytne. Doœæ obszerny ich wykaz, za³¹czony
do niniejszego szkicu, ogranicza siê jedynie do wa¿niejszych i znaczniejszych.

434

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

LITERATURA

Piœmiennictwo dotycz¹ce Hroswity z Gandersheimu jest nieprzebrane
i musimy ograniczyæ siê do wybranych wa¿niejszych (zw³aszcza nowszych)
pozycji. Podstawowe edycje wszystkich jej dzie³: Hrotsvithae opera, ed. Paul
von Winterfeld (MGH SRG in usum schol. [49]), Berlin 1902 (reprint 1965);
Hrotsvitae opera, denuo edidit codicis Coloniensis lectionem primum adiecit
Karl Strecker, wyd. 2, Leipzig 1930; Hrotsvitae opera, ed. Helene Homeyer,
München–Paderborn–Wien 1970 (tekst za von Winterfeldem z uwzglêdnieniem propozycji Streckera, doskona³e obszerne wstêpy do poszczególnych
utworów); Hrotsvit, Opera omnia, ed. Walter Berschin, Monachium–Lipsk
2001 (wydanie filologiczne).
Przek³adu polskiego brak. Istnieje szereg przek³adów cz¹stkowych w ró¿nych jêzykach, z których wymieniê niemieckie (Der Hrotsuitha Gedicht über
Gandersheimer Gründung und die Thaten Kaiser Oddo I., przek³. Th. G. Pfund,
Berlin 1860 [w serii: Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit] i najnowsze: H. von Gandersheim, Sämtliche Dichtungen, wstêp Bert Nagel,
München 1966 [Die Fundgrube, 19]); H. von Gandersheim, Werke in deutscher Übertragung. Mit einem Beitrag zur frühmittelalterlichen Dichtung
von H. Homeyer, München–Paderborn–Wien 1973); angielskie (The Plays
of Roswitha, przek³. Ch. St. John, London 1923; The Plays of Roswitha, przek³.
H. J. W. Tillyard, London 1923; The Plays of Roswitha, przek³. Larissa Bonfante, New York 1979; The Plays of Hrotswitha of Gandersheim, przek³.
L. Bonfante (wspó³praca Alexandra Bonfante–Warren), Oak Park, Illinois
1986; The dramas of Hrotsvit of Gandersheim, przek³. Katharina M. Wilson,
New York 1989; Hrotsvit of Gandersheim, A Florilegium of her works, przek³.
K. M. Wilson, Woodbridge, Suff. i Rochester, N. Y. 1998 [Library of Medieval Women]); w³oski (Rosvita, Dialoghi dramatici, ed. F. Bertini, wstêp
P. Dronke, Milano 1986).
Próba zestawienie wa¿niejszej bibliografii do po³owy lat szeœædziesi¹tych
XX w.: Hrotswitha of Gandersheim: her life, times and works, and a comprehensive bibliography, ed. Anne Lyon Haight, New York 1965, a tak¿e znakomity najnowszy przegl¹d badañ: A. Bisanti, Un ventennio di studi su Rosvita di
Gandersheim, Spoleto 2005. Jako przyk³ad œwiatowego zasiêgu badañ nad
Hroswit¹: H. McNaughton, Hrotswitha and the dramaturgy of liminality, Journal of the Australasian Universities Modern Language Association 80, 1993,
s. 1–16 [non vidi].
Wa¿niejsze opracowania ogólnoinformacyjne: M. Manitius, Geschichte
der lateinischen Literatur des Mittelalters, t. I, München 1911, s. 619–632;
W. Wattenbach, R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, cz. I: Das Zeitalter des Ottonischen Staates
(900–1050), red. nowego wydania F.–J. Schmale [1 wyd. 1938], Weimar

435

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

1967, s. 34–38 (uzupe³nienia w: cz. III [F.–J. Schmale), Weimar 1971,
s. 15*–17*) (dotyczy poematów historycznych Hroswithy); B. Nagel, w: Neue
Deutsche Biographie, t. IX München 1972, s.76 nn.; F. Brunhölzl, Geschichte
der lateinischen Literatur des Mittelalters, t. II, München 1992, s. 406–416, 619;
F. Rädle, Hrotsvit von Gandersheim, w: Verfasser–Lexikon, wyd. 2, t. IV,
1983, kol. 196–210; Hrotsvit von Gandersheim, w: Kindlers Literatur–Lexikon,
red. W. Jens, t. VIII, München 1990, s. 98–103.
Zwiêz³e opracowania w ramach szerszych monografii dotycz¹cych piœmiennictwa kobiet w œredniowieczu: P. Dronke, Women writers of the middle ages.
A critical study of texts from Perpetua († 203) to Marguerite Porete († 1310),
Cambridge 1984, s. 55–83, 293–297; K. M. Wilson, The Saxon canoness. Hrotsvit of Gandersheim, w: Medieval women writers, red. K. M. Wilson, Manchester 1984, s. 30–63 (z ang. przek³adem fragmentów twórczoœci Hroswithy);
F. Bertini, Hrotsvith, die Dichterin, w: Heloise und ihre Schwestern. Acht Frauenporträts aus dem Mittelalter, red. F. Bertini, München 1991, s. 100–137
(oryg. w³oski 1989); M. Thiébaux, The writings of medieval women. An anthology, wyd. 2, New York–London 1994, s. 171–223 (z ang. przek³adem fragmentów twórczoœci Hroswithy).
Podstawowe opracowania dziejów klasztoru w Gandersheimie: H. Goetting, Das reichsunmittelbare Kanonissenstift Gandersheim (Germania Sacra,
NF 7. Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz. Das Bistum Hildesheim, 1),
Berlin–New York 1973; G. Althoff, Gandersheim und Quedlinburg. Ottonische Frauenkloster als Herrschafts– und Überlieferungszentren, „Frühmittelalterliche Studien” 25, 1991, s. 123–170; Katrinette Bodarwé, Sanctimoniales
litteratae. Schriftlichkeit und Bildung in den ottonischen Frauenkommunitäten
Gandersheim, Essen und Quedlinburg (Quellen und Studien. Veröffentlichungen des Instituts für kirchengeschichtliche Forschung des Bistums Essen,
10), Münster 2004 (zob.: J. Strzelczyk, Kszta³cenie i literatura w œredniowiecznych klasztorach ¿eñskich, „Przegl¹d Historyczny” 95, 2004, 4, s. 525–533).
J. Aschbach, Roswitha und Conrad Celtes, „Sitzungsberichte der phil.–hist.
Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften” (Wien) 56, 1867,
s. 3–60; Bernarda Trümper, Hrotsvithas Frauen–Gestalten, Münster 1906;
G. Frenken, Eine neue Hrotsvithhandschrift, „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde” 44, 1922, s. 101–114; H. Menhardt, Eine unbekannte
Hrotsvitha–Handschrift, „Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche
Literatur” 62, 1925, s. 233–236; W. Stach, Die Gongolf–Legende bei Hrotsvit,
„Historische Vierteljahrschrift” 30, 1935, s. 168–174, 361–397 (przedruk w:
Mittellateinische Dichtung, red. K. Langosch [Wege der Forschung, 149],
Darmstadt 1969, s. 219–283); F. Preibl, Hrotsvith von Gandersheim und die
Entstehung des mittelalterlichen Heldenbildes (Erlanger Arbeiten zur deutschen Literatur, 12), Erlangen 1939; E. Franceschini, I „tibicines” nella poesia

436

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

di Hrotsvitha, „Archivum Latinitatis Medii Aevi” 14, 1939, s. 40–65; E. Zeydel, The reception of Hrotsvitha by the German humanists after 1493, „Journal
of English and German Philology” 44, 1945, s. 239–249 [443–456]; ten¿e,
A chronological Hrosvitha bibliography through 1700, with annotations, tam¿e
46, 1947, s. 290–294; H. Kuhn, Hrotsviths von Gandersheim dichterisches Programm, „Deutsche Vierteljahresschrift” 24, 1950, s. 181–196 (tak¿e w tego¿
Dichtung und Welt im Mittelalter, Stuttgart 1959, s. 91–104); D. Cole, Hrotsvitha’s most „comic” play: Dulcitius, „Studies in Philology” 57, 1960, s. 597–605;
Mary Marguerite Butler, Hrotsvitha. The theatricality of her plays, New York
1960; R. ten Kate, Hrotsvits „Maria” und das Evangelium des Pseudo–
–Matthäus, „Classica et Mediaevalia” 22, 1961, s. 195–204; R. Düchting,
Hrotsvitha von Gandersheim, Adam Werner von Themar und Guarino Veronese, „Ruperto–Carolina” (Heidelberg) 33, 1963, s. 77–89; B. Nagel, Hrotsvit
von Gandersheim, Stuttgart 1965; K. Langosch, Profile des lateinischen Mittelalters, 1965, s. 187–225; H. Homeyer, „Imitatio” und „aemulatio” im Werk der
Hrotsvitha von Gandersheim, „Studi Medievali”, ser. III, 9, 1968, 2, s. 966–979;
E. Michalka, Studien über Intention und Gestaltung in den dramatischen Werken Hrotsvits von Gandersheim, Diss. Heidelberg 1968; Margot Schmidt,
Orientalischer Einfluß auf die deutsche Literatur. Quellengeschichtliche Studie zum „Abraham” der Hrotsvit von Gandersheim, „Colloquia Germanica.
Internationale Zeitschrift für germanische Sprach– und Literaturwissenschaft”, 1968, s. 152–187; S. Sticca, Hrotswitha’s „Dulcitius” and Christian
symbolism, „Mediaeval Studies” 32, 1970, s. 108–127; E. Cerulli, Le Calife
‘Abd ar–Rahman III de Cordoue et le martyr Pélage dans un poème de Hrotsvitha, „Studia Islamica” (Paris) 32, 1970, s. 69–76; Marianne Schütze–Pflugk,
Herrscher– und Märtyrerauffassung bei Hrotsvit von Gandersheim (Frankfurter Historische Abhandlungen, 1), Wiesbaden 1972; F. Neumann, Der Denkstil Hrotsvits von Gandersheim, w: Festschrift für Hermann Heimpel zum
70. Geburtstag [...] (Veröffentlichungen des Max–Planck–Instituts für Geschichte, 36), t. III, Göttingen 1972, s. 37–60; H. Goetting, Das Überlieferungsschicksal von Hrotsvitas „Primordia”, tam¿e, s. 61–108; B. Nagel, Ego, clamor
validus Gandeshemensis. Festrede zur Jahrtausendfeier für Roswitha von
Gandersheim 26. Mai 1973, „Germanisch–Romanische Monatsschrift”
NF 23[54], 1973, 4, s. 450–463; Kenneth DeLuca, Hrotsvit’s „imitation” of Terence, „Classical Folia” 28, 1974, 1, s. 89–102; H. Grimm, Des Conradus Celtis
editio princeps der „Opera Hrosvite” von 1501 und Albrecht Dürers Anteil daran, „Philobiblon” 18, 1974, s. 3–25; E. H. Zeydel, Hrotsvit von Gandersheim
and the eternal womanly, w: Studies in German Drama [ks. pam. dla W. Silza]
(University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures, 76), Chapel Hill 1974, s. 1–14; B. Hozeski, The parallel patterns in
Hrosvitha of Gandersheim, a tenth century German playwright, and in Hilde-

437

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 523/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

gard of Bingen, a twelfth century German playwright, „Annuale Mediaevale”
18, 1977, s. 42–53; D. Schaller, Hrotsvit von Gandersheim nach tausend Jahren, „Zeitschrift für deutsche Philologie” 96, 1977, 1, s. 105–114; F. Wagner,
Joh. Chr. Gottsched und Hrotsvit von Gandersheim, „Mittellateinisches Jahrbuch” 13, 1978, s. 253–266; D. M. Kratz, The nun’s epic. Hroswitha on Christian heroism, w: Wege der Worte. Festschrift W. Fleischhauer, 1978,
s. 132–142; J. Gijsel, Zu welcher Textfamilie des Ps.–Matthäus gehört die Quelle von Hrotsvits „Maria”?, „Classica et Mediaevalia” 32, 1971–1980,
s. 279–288; D. Chamberlain, Musical learning and dramatic action in Hrotsvit’s Pafnutius, „Studies in Philology” 77, 1980, s. 319–343; K. M. Wilson,
The Old Hungarian translation of Hrotsvit’s „Dulcitius”, „Tulsa Studies in Women’s Literature” 1, 1982, s. 80–91; W. Eggert, Barbara Pätzold, Wir–Gefühl
und regnum Saxonum bei frühmittelalterlichen Geschichtsschreibern (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, 31), Weimar 1984, s. 88–92,
223–230, 264–273; S. Sticca, Sacred drama and tragic realism in Hrotswitha’s
„Paphnutius”, w: The Theatre in the Middle Ages, red. H. Braet, J. Nowé,
G. Tournoy (Mediaevalia Lovaniensia, I, 13), Leuwen 1985, s. 12–44;
K. M. Wilson, Hrotsvit and the artes: learning ad usum meliorem, w: The
Worlds of medieval women, red. C. H. Berman i in., Morgantown, W. Va
1985, s. 3–13; P. Corbet, Les Saints ottoniens. Sainteté dynastique, sainteté royale et sainteté féminine autour de l’an Mil (Beihefte der Francia, 15), Sigmaringen 1986, zwaszcza s. 41 nn., 111 nn.; Hrotsvit of Gandersheim. Rara avis in
Saxonia? A collection of essays, ed. K. M. Wilson (Medieval and Renaissance
Monograph Series, 7), Ann Arbor 1987 (w tym: S. Sticca, The hagiographical
and monastic context of Hroswitha’s plays, s. 1–34; E. Hughes, Augustinian
elements in Hrotsvit’s plays, s. 63–70); K. M. Wilson, Hrotsvit von Gandersheim. The ethics of authorial stance (Davis Medieval Texts and Studies, 7),
Leiden 1988; B. Pätzold, Hrotsvit of Gandersheim. Lebensnormen und Wertvorstellungen, w: Herrscherinnen und Nonnen. Frauengestalten von der Ottonenzeit bis zu den Staufen, Berlin 1990, s. 17–42; W. Kirsch, Hrotsvit von
Gandersheim als Epikerin, „Mittellateinisches Jahrbuch” 24/25, 1989/1990,
wyd. 1991, s. 215–224; Ch. Nelson, Hrotsvit von Gandersheim: Madwoman in
the abbey, w: Women as Protagonists and Poets in the German Middle Ages. An
Anthology of Feminist Approaches to Middle High German Literature, ed.
A. Classen (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 528), Göppingen 1991,
s. 43–55; M. Sperberg–McQueen, Whose body is it? Chaste strategies and the
reinforcement of patriarchy in three plays by Hrotswitha von Gandersheim,
„Women in German Yearbook” 8, 1992, s. 47–71; Maria–Milagros Rivera
Garreas, Orte und Worte von Frauen: eine feministische Spurensuche im europäischen Mittelalter, Wien 1993 (oryg. hiszp. 1990), s. 86–111 (rozdz. VI:
Hrotsvitha von Gandersheim: das Lächeln, das Lachen und das Gelächter);
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Patricia Demers, In virginea forma. The salvific feminine in the plays of Hrotswitha of Gandersheim and Hildegard of Bingen, w: ReImagining women. Representations of women in culture, red. S. Neuman, G. Stephenson, Toronto
1993, s. 45–60; Eva Cescutti, Hrotsvit und die Männer. Konstruktionen von
„Männlichkeit” und „Weiblichkeit” in der lateinischen Literatur im Umfeld der
Ottonen. Eine Fallstudie (Forschungen zur älteren deutschen Literatur, 23),
München 1998; W. Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen
Mittelalter. IV. Ottonische Biographie. Das hohe Mittelalter 920–1220 n. Chr.,
1. Hb. 920–1070 n. Chr. (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, 12, I), Stuttgart 1999, s. 62–69; E. d’Angelo, Hrotswitha’s attitude towards homosexuality, „Mittellateinisches Jahrbuch” 34,
1999, 1, s. 29–39; S. L. Wailes, Beyond virginity: flesh and spirit in the plays of
Hrotsvit of Gandersheim, „Speculum” 76, 2001, 1, s. 1–27; Claudia Spanily,
Autorschaft und Geschlechterrolle. Möglichkeiten weiblichen Literatentums im
Mittelalter (Tradition — Reform — Innovation. Studien zur Modernität des
Mittelalters, 5), Frankfurt a. M. 2002, s. 60–66; S. A. Stofferahn, A schoolgirl
and mistress Felhin: a devout petition from ninth-century Saxony, w: Women
writing Latin from Roman antiquity to early modern Europe, t. II, red. L. J. Churchill, P. R. Brown, J. E. Jeffrey, New York–London 2002, s. 25–35; M. Damen, Hrotsvit’s Callimachus and the art of comedy, tam¿e, s. 37–91 (w tym ³ac.
tekst i ang. przek³ad); W. Kirsch, Laudes sanctorum. Geschichte der hagiographischen Versepik vom IV. bis X. Jahrhundert, 1. Hb. (w dwóch czêœciach)
(Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters,
14), Stuttgart 2004; Hrotsvit of Gandersheim, contexts, identities, affinities,
and performances, red. P. R. Brown, L. A. McMillin, K. M. Wilson, Toronto
etc. 2004.
W Polsce Hroswit¹ zainteresowa³ siê przed wojn¹ ks. Bronis³aw G³adysz,
zob. jego krótki komunikat: Œredniowieczne w³aœciwoœci literackie w dramatach Roswity z Gandersheim, Sprawozdania Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk nr 2 (26) za II kwarta³ 1936, s. 38–39, oraz artyku³ Walka
z Terentiusem w klasztorze œredniowiecznym, „Przegl¹d Klasyczny” 2, 1936,
s. 545–568. Jest to, na ile zdo³a³em ustaliæ, jedyna powa¿na praca polskiego
autora na ten temat. Zob. tak¿e Helen Waddell, Œredniowiecze wagantów,
przek³. Z. Wrzeszcz, Warszawa 1960, s. 138–142. Wykorzystany w niniejszym
szkicu fragment dramatu „Abraham” (sceny 5–7) w przek³adzie Edwarda
Porêbowicza ukaza³ siê w Wielkiej Literaturze Powszechnej, t. V, s. 633–635,
a fragment dramatu Maria (v. 863 do koñca) w przek³adzie ks. Krzysztofa
Bardskiego w antologii: Muza chrzeœcijañska, t. II, Poezja ³aciñska staro¿ytna i œredniowieczna (Ojcowie ¿ywi, 10), red. i oprac. ks. M. Starowieyski,
Kraków 1992, s. 263–264.
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XIII. EPITAFIA, LISTY, NOTATKI…

Ten rozdzia³ bêdzie mia³ inny charakter ni¿ pozosta³e. Tamte by³y
poœwiêcone poszczególnym konkretnym osobom — twórczyniom b¹dŸ
(jak w rozdzia³ach o œw. Hieronimie i Winfrydzie–Bonifacym) ich œciœle okreœlonym grupom, a zatem mog³y byæ osadzone w okreœlonym
czasie i konkretnym œrodowisku. Teraz mamy zamiar przedstawiæ czytelnikowi innego rodzaju twórczoœæ dawnych kobiet. Nie bêdzie to na
ogó³ (bo bêd¹ i wyj¹tki od tej regu³y) twórczoœæ wysokiego lotu z artystycznego punktu widzenia, nie zapewni ona ich autorkom miejsca
w dziejach literatury powszechnej. Bêdzie najczêœciej bezimienna, dla
nas oczywiœcie, bo w swoim czasie mia³a przecie¿ zarówno konkretnego nadawcê, jak równie¿ odbiorcê, a nawet w tych przypadkach, gdy
znamy imiê autorki czy adresata, s¹ to najczêœciej nic niemówi¹ce
nam imiona osób nieznanych sk¹din¹d. Bêd¹ to teksty na ogó³ nied³ugie, niektóre w dodatku zachowa³y siê w stanie uszkodzonym i niekompletnym. Bêd¹ dotyczy³y bardzo ró¿nych spraw, niekiedy ogromnie wa¿nych dla którejœ z stron lub ich obu, niekiedy jednak zupe³nie drobnych, jakichœ k³opotów dnia codziennego czy prowadzonych transakcji maj¹tkowych lub gospodarczych. G³ówne rodzaje tej
twórczoœci wymieni³em w tytule rozdzia³u.
Piœmiennictwo tego rodzaju, jakim zajmiemy siê w tym rozdziale,
okreœla siê w nowszej nauce historycznej terminem „pragmatycznego”. Nie mia³o ono specjalnie wielkich aspiracji, nie powstawa³o po to,
by kogokolwiek oczarowaæ kunsztem poetyckim, by przekazaæ potomnoœci jakieœ wielkie wydarzenia, by s³u¿yæ zbudowaniu religijnemu czy moralnemu. Chodzi³o o uczczenie pamiêci konkretnej zmar³ej
i drogiej osoby, o przekazanie pilnej wieœci adresatowi, o utrwalenie
na piœmie jakiejœ dla nadawcy istotnej w danej chwili sprawy. Widzieli440
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œmy niejednokrotnie, ¿e losy nawet najwybitniejszych dokonañ literackich z „najwy¿szej pó³ki” by³y w staro¿ytnoœci i œredniowieczu bardzo niepewne, kruche, a to, czy dany utwór czy ca³a twórczoœæ jakiejœ
autorki (dotyczy to, rzecz jasna, równie¿ twórczoœci mê¿czyzn) dochowa³ siê do naszych czasów, czy nie, bardzo czêsto zale¿a³o od przypadku, losy jego niejednokrotnie wisia³y na przys³owiowym w³osku. Losy
piœmiennictwa „pragmatycznego” typu kszta³towa³y siê ró¿nie. Nikt
na ogó³, a¿ do nowoczesnych uczonych, nie by³ zainteresowany w ich
zachowywaniu, nie kopiowano ich, nie przechowywano w bibliotekach (wyj¹tkiem s¹ dawne inskrypcje, czyli napisy na materiale trwa³ym, na pomnikach, nagrobkach itp., pocz¹tki zainteresowania siêgaj¹
œredniowiecza, a w jeszcze wiêkszym stopniu — Odrodzenia). Wszystko zale¿a³o wiêc od przypadku, przede wszystkim od materia³u, na
którym zosta³y zapisane, od tego, co przydarzy³o siê im, gdy straci³y
aktualnoœæ i jakiekolwiek znaczenie dla autorki czy odbiorcy, wreszcie
— od tego, czy nowoczeœni uczeni zdo³ali je odnaleŸæ, odczytaæ i poddaæ analizie.
Obejmiemy w tym rozdziale ogromn¹ przestrzeñ chronologiczn¹,
od g³êbokiej staro¿ytnoœci, na d³ugo przed tym, jak Grecja wyda³a
dzie³a swych wielkich twórców, po póŸne œredniowiecze. Omówimy
tylko wybrane przyk³ady, te, które w moim przekonaniu zas³uguj¹ z jakichœ wzglêdów na przedstawienie w niniejszej ksi¹¿ce. Ograniczeni
jesteœmy nie tylko wzglêdami na objêtoœæ i tak obszernej ksi¹¿ki i jej
charakter, lecz tak¿e stopniem dostêpnoœci materia³u, który chcielibyœmy zaprezentowaæ. Zale¿a³o nam na ró¿norodnoœci materia³u, tak¿e
co do jego proweniencji. Tu jednak wystêpuj¹ nieprzekraczalne bariery: znajomoœæ sztuki pisania i czytania w danym spo³eczeñstwie, u¿ywanie takich materia³ów pisarskich, jakie mia³y szanse przetrwania
przez tyle wieków do naszych czasów, odpowiednie warunki klimatyczne i inne, w jakich przysz³o im te stulecia przeczekaæ, wreszcie
mo¿liwoœci dotarcia do nich przez uczonych XIX i XX w. i ich odczytania. Znajd¹ siê zatem przyk³ady z Bliskiego Wschodu (Mezopotamia, Egipt), z pañstwa rzymskiego (tak¿e jego peryferii), ze skandynawskiej pó³nocy doby wikingów, z ruskiego Nowogrodu.
Piœmiennictwo pragmatyczne jest, mimo swej „niepozornoœci”,
czêstej nieporadnoœci stylistycznej i jêzykowej i ca³ej przypadkowoœci
stopnia zachowania, Ÿród³em historycznym wielkiej wagi, choæ trzeba
przyznaæ, ¿e dopiero nowsza nauka historyczna tak naprawdê potrafi441
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³a je doceniæ. To, co zosta³o wyryte na paradnych niekiedy sarkofagach czy wikiñskich stelach, mia³o wiêksze szanse przetrwania (mia³o
wszak d³ugo upamiêtniaæ zmar³ego!) i dostrze¿enia przez uczone oko
ni¿ listy i zapiski sporz¹dzone na tabliczkach glinianych w Mezopotamii (których i tak zachowa³a siê niewiarygodna wprost iloœæ), papirusie w ptolemejskim i rzymskim Egipcie, tabliczkach woskowych
i drewnianych czy nowogrodzkiej korze brzozowej. Najwa¿niejsz¹
z punktu widzenia nauki historycznej i — szerzej — mo¿liwoœci lepszego, g³êbszego poznania tak bardzo od nas odleg³ej rzeczywistoœci,
cech¹ wszelakiego typu zapisów typu pragmatycznego jest to, ¿e pozwalaj¹ one, choæby w ograniczonym zakresie, wyjœæ poza elitarne
krêgi badanego spo³eczeñstwa, w ramach których w zasadzie rozwija³a siê literatura „wysoka”, i przybli¿enie siê do tych szerokich warstw
spo³ecznych, które dot¹d by³y dla historyka zupe³nie „nieme”, gdy¿
nie pozostawi³y po sobie, nie licz¹c pozosta³oœci „materialnych”, ¿adnych w³asnych œwiadectw. Wychodzimy w ten sposób poza „zaczarowany kr¹g” dworów monarszych, rezydencji mo¿nych, szkó³, siedzib
biskupich i klasztorów, „zagl¹damy” pod strzechy prostej ludnoœci
wieœniaczej, do domów kupców, czasami nawet do ówczesnych domów publicznych. Poznajemy radoœci, a czêœciej zmartwienia, k³opoty
i troski ludnoœci œredniozamo¿nej i zupe³nie ubogiej, tych jej warstw,
które nie mia³y ¿adnych szans, by ze swymi zmartwieniami trafiæ na
karty literatury „wysokiej”, chyba jako satyra, przedstawiaj¹ca ich ¿ycie z pozycji warstw uprzywilejowanych i œwiat³ych, na ogó³ jak w krzywym zwierciadle.
Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ sytuacji historycznych, w jakich przytaczane przyk³ady wystêpowa³y, a tak¿e na to, ¿e niekiedy sytuacja
opisywana w tych dokumentach nie jest dla nas zupe³nie jasna, bêdziemy o tych sprawach pisali jedynie w sposób ogólny, tak jednak, by ka¿dorazowa sytuacja w niezbêdnym zakresie zosta³a przedstawiona.
Zdajê sobie sprawê, ¿e odczyty wielu tekstów, zw³aszcza tych, z którymi czas obszed³ siê mniej litoœciwie, s¹ niepe³ne i niepewne, a ich t³umaczenia na jêzyki nowo¿ytne (z których najczêœciej musia³em korzystaæ) s¹ obarczone niepewnoœci¹ i subiektywizmem t³umacza. W przypisach podajê Ÿród³a cytatów, niekiedy s¹ to Ÿród³a pierwotne, to znaczy naukowe edycje dokumentów, niekiedy wtórne, podawane niejako na odpowiedzialnoœæ autorów, za którymi postêpujê. Je¿eli przy jakiejœ wypowiedzi Ÿród³owej nie ma nazwiska t³umacza, oznacza to, ¿e
442
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sam powa¿y³em siê na t³umaczenie z jêzyka orygina³u b¹dŸ z istniej¹cego ju¿ innego przek³adu.
Na pocz¹tek cofniemy siê g³êboko w staro¿ytnoœæ, bo do czasów,
gdy w Babilonie panowa³ potê¿ny w³adca i prawodawca Hammurabi
(1792–1750 p.n.e.). Nie on nas bêdzie jednak w tej chwili interesowaæ,
lecz wspó³czesny mu Zimrilim — król Mari1 (1782–1750 p.n.e.), a nawet nie jego czyny i k³opoty polityczne, o których sporo informacji zachowa³o siê w materiale Ÿród³owym (zapisanym na tabliczkach glinianych pismem klinowym), lecz zachowany zupe³nie przypadkowo list,
napisany doñ przez pewn¹ niewiastê:
Do mego pana mów: tak mówi Inibszarrim, twoja s³u¿ka. Dok¹d bêdê
pozostawa³a w [mieœcie] Nachur? Pokój jest przywrócony, droga jest
wolna. Zachciej napisaæ, mój panie, aby mnie odwieziono z powrotem
[do pa³acu w Mari], abym mog³a znów ujrzeæ oblicze mego pana, którego to widoku jestem pozbawiona. A ponadto, mój panie, zechciej
odpisaæ na mój list!

„Zapomniana, zniecierpliwiona kobieta o imieniu Inibszarrim
(bli¿szych informacji na jej temat nie mamy), niemal¿e ¿¹da od swego
pana i w³adcy natychmiastowego podania przyczyny, dla której nie
mo¿e ogl¹daæ jego oblicza w pa³acu w Mari. Ogólny ton listu wskazuje
na pewn¹ poufa³oœæ z królem. Czy¿by Inibszarrim by³a jedn¹ z faworyt królewskich, o której Zimrilim — zajêty innymi problemami i sprawami — zapomnia³?”2
Zupe³nie innych spraw dotycz¹ teksty, którym teraz siê przyjrzymy,
a które zosta³y zaczerpniête z monografii Krystyny £yczkowskiej3.
Dotycz¹ one postaci Pušu–kena, przedsiêbiorcy dzia³aj¹cego w mieœcie Kaneš w Anatolii, znajduj¹cej siê wówczas pod panowaniem asyryjskim i grupy kobiet, pozostaj¹cej z nim w stosunkach zawodowych,
a czêœciowo tak¿e rodzinnych. W „archiwum epistolarnym” Pušu–kena4 „listy kobiece”, b¹dŸ to pisywane przez niego samego, b¹dŸ do nie-

1

Mari — miasto po³o¿one nad Eufratem, na pó³nocny zachód od Babilonu.
A. Mierzejewski, Zapisane na glinie, Warszawa 1979, s. 172–173. Mo¿e nie tyle zapomnia³, co chcia³ zapomnieæ?
3
K. £yczkowska, Pozycja spo³eczna kobiety w okresie staroasyryjskim na podstawie dokumentów z Kaneš w Azji Mniejszej, Warszawa 1979.
4
Pojêcie to jest umowne, gdy¿ dokumenty te znajdowane by³y w ró¿nych miejscach Kaneš.
2
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go kierowane, zajmuj¹ znaczn¹ czêœæ5. Znamy imiona kilku korespondentek Pušu–kena, najwa¿niejsz¹ z nich by³a Lamassi, wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa nie tylko jego wspó³pracownica, lecz tak¿e ma³¿onka. Wzglêdy zawodowe sprawi³y, ¿e przynajmniej w okresie
oœwietlonym korespondencj¹, ma³¿onkowie ¿yli w roz³¹ce — on w odleg³ym Kaneš, ona w sto³ecznym Aššur. Lamassi musia³a byæ osob¹
energiczn¹ i godn¹ zaufania. W korespondencji Pušu–kena z Lamassi
„wystêpuje wyraŸne zainteresowanie sprawami osobistymi i firmy”,
a tak¿e spotykamy „drobne szczegó³y zwi¹zane z prowadzeniem domu i wychowywaniem m³odego pokolenia” (K. £yczkowska).
Znaczna odleg³oœæ pomiêdzy ma³¿onkami musia³a niekiedy powodowaæ pewne nieporozumienia. Lamassi t³umaczy³a siê kiedyœ Pušu–
–kenowi z niepe³nego wykonania polecenia:
Co do tkanin, o których mi pisa³eœ,
[a] ja nie wys³a³am [ich] tobie,
niech serce twoje nie bêdzie z³e. Poniewa¿ suhartum
doros³a, wiêc jedn¹ czy dwie
ciê¿kie [tkaniny] dla [jej] wozu
[musia³am] uczyniæ. Tak¿e dla niši bitim
oraz dla suharu
uczyni³am; wiêcej nie by³am w stanie utkaæ6.

Innym razem:
Nastêpuj¹co ty [powiedzia³eœ]: „s¹ za ma³e [tkaniny],
nie s¹ dobre”. Czy¿ nie by³o w ustach twoich [to]
abym je pomniejszy³a? A teraz
pisa³eœ nastêpuj¹co:
„Po 1/2 miny [we³ny] do tkanin twoich
dodaj!” Doda³am.

Kiedyœ w centrali w Kaneš ktoœ zakwestionowa³ jakoœæ przes³anych
przez Lamassi tkanin. Lamassi jest oburzona:
Ty nastêpuj¹co [napisa³eœ]: „tkaniny,
które przesy³a³aœ
5

Wa¿niejsze z nich £yczkowska przedrukowa³a w aneksie do swej monografii w transkrypcji z orygina³ów.
6
Wyrazy nieprzet³umaczone oznaczaj¹ okreœlone kategorie cz³onków szerokiej wspólnoty rodzinnej.
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nie s¹ dobre”. Kto jest
tym mê¿czyzn¹,
który w twoim domu
mieszka i przychodz¹ce
przed niego tkaniny
obci¹¿a [zarzutami]?

Lamassi, gdy trzeba, pociesza mê¿a, którego trapi¹ jakieœ k³opoty
i udziela mu rad:
Powiedzia³eœ, ¿e ludzie
stali siê Ÿli,
jeden przeciw drugiemu
wystêpuje, jakby chcia³ go po³kn¹æ;
uczyñ [coœ],
przyb¹dŸ! Powi¹zania twoje [dos³ownie: okowy]
zerwij!

Podobnie w innym liœcie:
Nastêpuj¹co [mówi] Lamassi:
Je¿eli jesteœ bratem moim
je¿eli jesteœ panem moim,
na kogo ty patrzysz?
Uczyñ tê przys³ugê
i rozwi¹¿ swoje powi¹zania.

W dwóch listach prosi Lamassi mê¿a, by przyby³ do Aššur i dokona³ ceremonii poœwiêcenia córki bogu, czyli przeznaczenia do stanu
kap³añskiego:
Ma³a
ju¿ doros³a; uczyñ ³askê
i przyb¹dŸ, aby na ³onie
Aššura j¹ po³o¿yæ.
Ma³a bardzo
uros³a, przyb¹dŸ szybko i na ³onie Aššura
j¹ po³ó¿, ujmij stopy twego boga!

Nie brakowa³o Lamassi inicjatywy:
Siostra twoja
niewolnicê
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sprzeda³a. Ja
wykupi³am j¹ za 14 szekli.

Przewa¿aj¹ jednak sprawy materialne. W jednym z listów Lammasi
wymienia szereg przedmiotów otrzymanych od Pušu–kena, nie wiadomo jedynie czy na wyposa¿enie domu, czy po prostu na sprzeda¿:
2 pojemniki z br¹zu Dan–Aššur
przyniós³; 1 pojemnik z br¹zu
i ³y¿kê z br¹zu Ia–šar
przyniós³; 2 ³y¿ki z br¹zu
Idi–Suen przyniós³; 1 ³y¿kê
z br¹zu Ahuwaqar przyniós³
1 pojemnik ze srebra Ikuppia przyniós³,
pojemnik z br¹zu syn Ibbi–Suena przyniós³;
naczynia domowe, ³y¿ki
i drobne sprzêty przynieœli mi.

Skala wspólnych interesów musia³a byæ znaczna:
co do 10 szekli
z³ota, które przys³a³eœ na zmagazynowanie
zbo¿a
to, poniewa¿ rok
zbli¿a siê do swego pocz¹tku,
a [do tej pory] twoi przedstawiciele
zbo¿a nie zmagazynowali
i [dlatego] nasze poœwiadczenie [odbioru]
nie dotar³o do ciebie;
co do zbo¿a,
tyle ile go zmagazynuj¹, i o jego prawid³owoœci
przeœlemy ci raport.

„Reasumuj¹c wiadomoœci o zakresie zajêæ, jakich podejmowa³a siê
Lamassi7 stwierdzimy, ¿e oprócz typowo kobiecych prac — prowadzenie domu — trudni³a siê wyrobem tkanin i czêœciowo tak¿e ich zakupem, wysy³aniem ich do Anatolii; skupywaniem, ale na mniejsz¹ skalê,
wyrobów rzemieœlniczych i surowców, zakupem niewolników i wynajmowaniem robotników; sprawowa³a czêœciowo nadzór nad napraw¹
7

Przypomnijmy, ¿e przyjrzeliœmy siê jedynie niektórym tekstom pochodz¹cym od Lamassi.
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i budow¹ domów, uiszcza³a op³aty celne i d³ugi mê¿a; otrzymywa³a
z Anatolii ró¿ne wyroby (m.in. z br¹zu), które zapewne sprzedawa³a”8. Czy Lamassi i inne nadawczynie listów z „archiwum Pušu–kena”
same pisywa³y listy, czy raczej (jak przypuszcza £yczkowska) pos³ugiwa³y siê kwalifikowanymi pisarzami, jest ju¿ spraw¹ drugorzêdn¹.
Z okresu starobabiloñskiego dochowa³y siê wzruszaj¹ce teksty ilustruj¹ce niepokoje po³o¿nicy i mi³oœæ macierzyñsk¹9. Pierwszy to rodzaj czu³ej matczynej ko³ysanki:
Malutki, który mieszka³eœ w ciemnej komnacie10,
Naprawdê ju¿ wyszed³eœ (i) zobaczy³eœ blask s³oñca,
Dlaczego p³aczesz? Dlaczego siê niepokoisz?
Dlaczego nie p³aka³eœ (bêd¹c) tam?
Dra¿nisz boskiego piastuna domu,
ugallu siê miota (pytaj¹c:)
„Kto mnie niepokoi? Kto mnie przestraszy³?”
Malutki niepokoi ciê, malutki przestraszy³ ciê.
Jak ci, którzy pijaj¹ wino, jak dziecko dziewki odwiedzaj¹cej karczmê.
Niech ogarnie go sen!

Drugi to zaklêcie po³¹czone z wezwaniem boga Marduka i proœb¹
o uratowanie zagro¿onego ¿ycia dziecka w ³onie matki:
W wodach ³ona
Uformowana zosta³a koœæ
Wœród œciêgien
Ukszta³towa³o siê dziecko.
W wodach oceanu, przera¿aj¹cych, wzburzonych,
W wodach odleg³ego morza
Tkwi malutki, jego ramiona utknê³y
Tam, we wnêtrzu, gdzie s³oñce nie mo¿e pos³aæ œwiat³a,
Asalluh11 syn Enkiego widzia³ go.
RozluŸni³ jego ciasno zwi¹zane wêz³y
8

K. £yczkowska, s. 89.
Znajomoœæ oraz polskie przek³ady poni¿szych tekstów zawdziêczam dr. Witoldowi Tyborowskiemu z Instytutu Historii UAM, któremu za kole¿eñsk¹ bezinteresown¹ pomoc bardzo dziêkujê. Edycja dwóch pierwszych tekstów: B. Foster, Before the Muses. An anthology
of Akkadian literature, Bethesda 1993, s. 137 i 136.
10
Zapewne chodzi o ³ono matki.
11
Inne imiê Marduka.
9
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Skierowa³ go na drogê,
Otworzy³ mu przejœcie:
(Ju¿) œcie¿ka otwarta dla ciebie.
Twoja droga jest prosta,
Lekarz czeka na ciebie,
To ta, która toczy krew
To ta, która stwarza nas wszystkich
Przemówi³a do rygla i siê otworzy³.
Zamek jest otwarty
Drzwi rozchyli³y siê szeroko
Niech on uderzy [...]
Wydostañ siê, tam jest upragniony!

Z okresu starobabiloñskiego (I po³owa II tysi¹clecia p.n.e.) zachowa³a siê stosunkowo obfita korespondencja kobieca, podczas gdy
z I tysi¹clecia nie posiadamy ¿adnych listów prywatnych z Mezopotamii, których autorkami by³yby kobiety12. Oto przyk³ady starobabiloñskiej korespondencji prywatnej:
Do mego S³oñca mów! Tak oto mówi Eriszti–Ajja: Pan mój i pani moja przez wzgl¹d na mnie niech ciê obdarzaj¹ ¿yciem. Ci¹gle modlê siê
(za ciebie). Pirhum, który do domu mego ojca siê uda³, czy on umar³,
czy ¿yje? (Tak) ci (przez niego) napisa³am: w poprzednim roku dwie
s³u¿¹ce przys³a³eœ mi, lecz jedna z nich zmar³a. Teraz (te¿) dwie s³u¿¹ce przys³a³eœ mi, jednak jedna (z nich równie¿) zmar³a. Reprezentujê (tutaj) dom ojca twego, dlaczego (wiêc) nie jestem (godziwie) zaopatrywana? Ani srebra ani oleju nie otrzymujê, a gdy dla króla postanowi³eœ uczyniæ dar, o czym by³a mowa w okreœleniu rocznym (?), z czego
siê rozradowa³am, ¿e szatê podobn¹ do twojej otrzymam, (w liœcie dorêczonym wraz z darem) imienia mojego nawet nie wymieniono 13.

Ksiê¿niczka Eriszti–Ajja, córka Zimri–Lima, króla Mari, przebywa³a z dala od swej ojczyzny, w klasztorze w Sippar w Babilonii, st¹d zwrot
o reprezentowaniu rodziny królewskiej. Adresata listu nie znamy.
Mo¿na zrozumieæ, ¿e jednym z g³ównych motywów korespondencji kobiecej w dawnej Babilonii, podobnie — przekonamy siê! — jak
w innych kulturach, czasach i sytuacjach, jest skarga na warunki ¿ycia
12

Informacja dr. W. Tyborowskiego.
Edycja tekstu w: G. Dossin, Correspondance féminine. Archives Royales de Mari X, Paris
1978, 1039.

13
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czy zaniedbanie. Beletum skar¿y siê swemu ojcu, nie cofaj¹c siê przed
swoistym szanta¿em:
Do ojca mego mów: tak oto mówi Beletum: Nergal przez wzgl¹d na
mnie zawsze niech ciê obdarza ¿yciem. Od dnia, gdy na s³u¿bê Nergalowi za swoje ¿ycie odda³eœ mnie, nawet przez (jeden) dzieñ nie by³o
mi dobrze. Cz³owiek, który list ten do ciebie przyniesie, jest Sutejczykiem. Sprzedaje on swój dom wraz ze sprzêtami. [...] uposa¿enie mi
daje, bo mój opresor weŸmie go na poczet d³ugu. Kto œmie wzi¹æ (go)
na poczet d³ugu? Teraz przez Iddin–Nsikila wysy³am ci mój list. Niech
on nie wraca do mnie z pustymi rêkoma! Jeœli on wróci do mnie z pustymi rêkoma, (mój wierzyciel) za¿¹da mojego domu i do (w³adz)
okrêgu mnie wezwie. ¯aden bóg nie ochroni mnie (przed tym). Ur
i Larsa dowiedz¹ siê (o ca³ej sprawie) i bêd¹ o tobie Ÿle mówiæ 14.

Nie lepsza musia³a byæ sytuacja ¿yciowa dziewczyny oddanej za d³ug
w s³u¿bê, której imiê zosta³o w piœmie, zapewne przez skrybê pominiête:
Do Ubar–Emaha mów! Tak oto mówi dziewczyna: Od dnia, gdy mnie
odda³eœ i odszed³eœ, s³u¿ê za d³ug 10 szekli srebra rodzinie wierzyciela.
Zimno i pch³y z¿eraj¹ mnie. To nies³uszne, ¿e mój wierzyciel trzyma
mnie u siebie w zamkniêciu. To przez ciebie zosta³am oddana, a kto ma
siê zajmowaæ twoim domem? Przecie¿ twoja matka zmar³a. Jeœli rzeczywiœcie jesteœ moim bratem i panem, przyœlij mi dwa szekle srebra, abym
mog³a wrêczyæ je mojemu wierzycielowi, aby twój dom nie przepad³
i aby twoi bracia nie zginêli. (Naprawdê) chcia³abym siê nimi zaj¹æ15.

Kolejny list jest wyrazem troski nadawczyni o zdrowie adresata:
Do Risz–Szubula mów! Tak oto mówi Belessunu: Mój pan Marduk
i moja pani Carpanitum przez wzgl¹d na mnie zawsze niech ciê obdarzaj¹ ¿yciem. Gdy dowiedzia³am siê o twojej chorobie, bardzo siê
zmartwi³am i p³aka³am ca³y dzieñ i noc. Piszê w sprawie twego zdrowia, napisz mi, jak siê czujesz 16.

Wœród obfitej korespondencji odnalezionej w s³ynnym archiwum
Tell el–Amarna w œrodkowym Egipcie, dok¹d w XIV w. p.n.e. przeniós³ stolicê pañstwa (Achet Aton) faraon–reformator Echnaton
14
15
16

Edycja tekstu w: R. Franken, Briefe aus dem Berliner Museum, Leiden 1974, 140.
Edycja testu w: L. Cagni, Briefe aus dem Iraq Museum, Leiden 1972, 100.
Edycja tekstu w: F. R. Kraus, Briefe aus dem British Museum (CT 52), Leiden 1977, 62.
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(Amenhotep IV), zachowa³y siê tak¿e listy o charakterze dyplomatycznym, których nadawczyniami by³y damy królewskiego pochodzenia. Pierwszy z nich zapewne pochodzi³ z Babilonii, a nadawczyni¹
mog³a byæ któraœ z córek w³adcy babiloñskiego:
Do pana mego mów! Tak oto mówi ksiê¿niczka [dos³ownie: córka
króla]: Tobie, twoim rydwanom, ludziom [...] niech powodzi siê dobrze. Niech bóg Burra–Buriasz towarzyszy ci. Maszeruj bezpiecznie
i bezpiecznie kontynuuj swoj¹ drogê, abyœ móg³ (znów) zobaczyæ swój
dom. W obecnoœci pana mego padam na twarz mówi¹c: Od [...] mój
pos³aniec przyniesie ci barwion¹ szatê. Twoim miastom i twojemu domostwu niech dobrze siê wiedzie. Nie b¹dŸ zmartwiony, bo uczynisz
mnie smutn¹. Kidin–Adad, twój s³uga [...] odda³abym ¿ycie dla ciebie.

Inny list zawiera powa¿ne ostrze¿enie o zagro¿eniu politycznym:
Do mego króla, mego pana, mego boga, mego S³oñca mów! Tak oto
mówi Nin–Ur. Mah. mesz, twoja s³u¿¹ca: Padam do twych stóp siedmiokroæ po siedmiokroæ. Niech król, pan mój, wie, ¿e w kraju wybuch³a
wojna i kraj nale¿¹cy do króla porzuci³ s³u¿bê króla i przeszed³ do
‘Apiru. Niech król, mój pan, zajmie siê tym krajem i niech król, mój pan,
wie, ¿e ‘Apiru porozumieli siê z Ajjaluna i Carha, a dwóch synów Milki–ilu usunêli po prostu zabijaj¹c. Niech mój pan wie o tym zdarzeniu17.

Drugim, poza tabliczkami glinianymi, niewyczerpanym Ÿród³em
informacji o œwiecie staro¿ytnym, zw³aszcza o ró¿nych aspektach ¿ycia
codziennego rozmaitych (tak¿e ni¿szych) warstw spo³eczeñstwa, s¹
znaleziska papirusowe. W warunkach suchego, gor¹cego klimatu
Egiptu, Palestyny czy Syrii, przy sprzyjaj¹cych warunkach, najczêœciej
porzucone wœród innych niepotrzebnych œmieci, niekiedy jednak starannie z jakichœ powodów gromadzone i chowane w trudno dostêpnych miejscach, zachowa³y siê w lepszym lub gorszym stanie, niekiedy
jako kompletne dokumenty, kiedy indziej jako niepozorne skrawki,
o ró¿nym stopniu czytelnoœci (niekiedy zupe³nie nieczytelne, niekiedy
ujawniaj¹ swoje tajemnice uczonym jedynie w rezultacie supernowoczesnych metod badawczych). Zapisy (s³owne i graficzne) zachowa³y
siê z ró¿nych okresów dziejów staro¿ytnego Egiptu, ale prawdziwie
17

Edycja dwóch ostatnich tekstów w: W. Moran, The Amarna Letters, London 1992, 12,
273.
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obfite ¿niwo dla potomnoœci zapewni³a dopiero epoka hellenistyczna
(od zawojowania Egiptu przez Aleksandra Wielkiego pod koniec
IV w.) i nastêpuj¹ca po nim epoka panowania rzymskiego (od koñca
I w. p.n.e.). Wtedy dopiero powiedzenie: „Piaski egipskie przemówi³y
po grecku”18 nabra³o pe³nej wyrazistoœci. Wi¹za³o siê to, oczywiœcie,
z postêpuj¹c¹ alfabetyzacj¹ spo³eczeñstwa egipskiego, a tak¿e z biurokratyzacj¹ ¿ycia spo³ecznego w ramach najpierw w³asnej, a nastêpnie
narzuconej organizacji pañstwowej.
W ogromie materia³u papirusowego szukanie wypowiedzi, co do
których z pewnoœci¹ lub ze znacznym stopniem prawdopodobieñstwa, mo¿na przyj¹æ, ¿e pochodz¹ od kobiet, wymaga pewnego wysi³ku, gdy¿ stanowi¹ one, jak mo¿na siê domyœliæ, podobnie jak
w przedstawionym wy¿ej materiale zapisanym na tabliczkach glinianych, znikomy odsetek. Znacznie wiêcej znalaz³oby siê tekstów ukazuj¹cych dzia³aj¹ce kobiety, ale które same zosta³y raczej spisane mêsk¹ rêk¹, np. zawodowego pisarza czy pisarza s¹dowego. Tak przedstawia siê sprawa na przyk³ad aktu zastawu gruntu bêd¹cego w³asnoœci¹ niewiasty imieniem Protus, z papirusu znajduj¹cego siê obecnie
w Warszawie, a sporz¹dzonego w 156 r. n.e.19 Rzecz dzieje siê w miejscowoœci Tebtynis:
Roku 9 panowania cesarza Titosa Ailiosa Hadriana Antonina Augusta Szczêœliwego, miesi¹ca Hadriana dn. 9. przez bank Ailiosa Euporosa przy alei Gimnazjum. Lamprotyche, wyzwolenica Heraklus, zwana te¿ Thermutharion, córki Didymosa, wraz z opiekunem prawnym
jej aktu wyzwolenia, jej kuzynem Heraklasem, synem Herakleidesa,
zwanego te¿ [...] Protus, córce Heraklasa, syna Heroda, z matki Taorsis ze wsi Tebtynis powiatu arsinoickiego, dzia³aj¹cej wraz z opiekunem prawnym i porêczycielem zap³aty, kuzynem Eutychosem, synem
18

Taki jest tytu³ ksi¹¿ki Anny Œwiderek (Œwiderkówny), której II wydanie ukaza³o siê
w Warszawie w 1970 r. Z ksi¹¿ki tej bêdê intensywnie korzysta³ w tej czêœci rozdzia³u, podobnie jak z innych ksi¹¿ek tej samej autorki: Historie nieznane historii (Warszawa 1962) i ¯ycie codzienne w Egipcie greckich papirusów (Warszawa 1983), oraz J. Manteuffel, Ze œwiata
papirusów. Obrazki z ¿ycia w Egipcie hellenistycznym, Wroc³aw–Warszawa 1950. We wszystkich tych, przeznaczonych dla szerszego odbiorcy, ksi¹¿kach znajdziemy tak¿e wiele informacji o papirologii jako nauce, jej metodach, a tak¿e o najrozmaitszych problemach
zwi¹zanych z pozyskiwaniem, odczytywaniem i badaniem Ÿróde³ papirusowych.
19
Cyt za: J. Manteuffel, s. 55–58. Manteuffel szczegó³owo omawia konkretn¹ sytuacjê
prawn¹.
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Ptolemajosa, syna Ptolemajosa, Persem z pochodzenia, udzieli³a po¿yczki na 9 miesiêcy poczynaj¹c od bie¿¹cego miesi¹ca Hadriana na
procent po drachmie od miny miesiêcznie, które ma zwróciæ jej w miesi¹cu Mesore bie¿¹cego roku niezawodnie wedle dokonanego wobec
niej oficjalnego aktu po¿yczki i zastawiæ przez archiwum powiatowe
z gruntu katojków arury [miara gruntu równa 2756 m. kwadrat., czyli
nieco wiêcej ni¿ 1 morga] 2 i z gruntu wojaków jedn¹ arurê, w sumie
3 arury w pobli¿u Tebtynis w srebrze drachm 1360 z tym, by ona nie
zmieni³a nic w odniesieniu do innych nale¿nych jej w sumie drachm
900 oraz przypadaj¹cych od bie¿¹cego miesi¹ca procentów.

Chêtnie dowiedzielibyœmy siê powodów, dla których pewna (nie
znamy jej imienia) kobieta sporz¹dzi³a oko³o roku 266 nastêpuj¹cy
wykaz skromnego maj¹tku:
Spis rzeczy, które pozostawi³ mój by³y m¹¿ Paulos, ojciec mojej nieletniej córki Pauliny, a które Suchammon z Oazy przekaza³ bratu mego
mê¿a, Pasigenesowi. S¹ to: œwiecznik w doskona³ym stanie, z lampk¹,
ozdobiony figurk¹ Erosa, oceniony na... drachm, pó³misek br¹zowy,
patelnia; (...) a co do ubrañ: tunika nowa w lakoñskie pr¹¿ki wartoœci 4
drachm, szal bia³y w lakoñskie pr¹¿ki wartoœci 2 drachm, inna tunika,
nieco znoszona, nowa lniana koszula z dwoma pr¹¿kami, nowa lniana
chustka, 12 sztuk bia³ego p³ótna po 8 drachm ka¿da, razem wartoœci
98 drachm; d³uto do prac murarskich, lemiesz w doskona³ym stanie,
drewniane ³ó¿ko w doskona³ym stanie. Nastêpnie to, co jest wspóln¹
w³asnoœci¹ jego braci: o³owiany kocio³, w doskona³ym stanie, do gotowania lnu, miska w doskona³ym stanie, ma³y kocio³ek, ma³y dzbanek.
I niewolnicy ojca mojej córki, stanowi¹cy wspóln¹ w³asnoœæ, w liczbie
5: Nikois, druga imieniem Kofe i dzieci tej ostatniej, Lakonis, Belles,
Sarapias. A tak¿e ziemia, która do niego nale¿y, wiele arur20.

Z wielu tekstów rêka i serce kobiece wy³aniaj¹ siê z ca³¹ oczywistoœci¹. Oto list starej piastunki do dawnego wychowanka, piastuj¹cego
wysokie stanowisko stratega z II w. n.e.:
Tays Apolloniosowi panu swemu serdeczne pozdrowienie. Przede
wszystkim pozdrawiam ciê, w³adco, i zanoszê stale mod³y o twoje
zdrowie. Niema³o natroszczy³am siê, panie, s³ysz¹c, ¿e by³eœ chory,
lecz niechaj bêd¹ dziêki wszystkim bogom, ¿e ciê zachowuj¹ ca³ego.
20

A. Œwiderkówna, ¯ycie codzienne w Egipcie, s. 100–101.
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B³agam ciê, panie, jeœli ci siê spodoba, przys³aæ siebie do nas, w przeciwnym razie konamy, gdy¿ nie bêdziemy ciebie co dzieñ ogl¹daæ.
Obyœmy mog³y lataæ, i przybyæ, i ciebie powitaæ. Jesteœmy bowiem niespokojne, nie ogl¹daj¹c ciebie. Pojednaj siê przeto z nami i przyœlij do
nas. B¹dŸ zdrów, panie, a u nas wszystko uk³ada siê dobrze. 24 Epejf
[jeden z miesiêcy letnich].

Zachowa³ siê tak¿e list ¿ony do tego¿ Apolloniosa, bardzo zaniepokojonej niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym mê¿owi:
Aline Apolloniosowi bratu [tzn. mê¿owi] serdeczne pozdrowienie.
Wielce zaniepokojona o ciebie z powodu kr¹¿¹cych w tym czasie pog³osek oraz wobec tego, ¿eœ nagle odszed³ ode mnie, niechêtnie podchodzê do napoju i jad³a, lecz stale bez snu, noc¹ i za dnia, mam jedn¹
tylko troskê o twe ocalenie. Podtrzymuje mnie jedynie wielka troskliwoœæ mego ojca; w dniu pierwszym nowego roku posz³abym, oby¿ ci to
posz³o na zdrowie, na spoczynek bez posi³ku, gdyby ojciec, który
wszed³ w³aœnie, nie zmusi³ mnie do prze³kniêcia strawy. Proszê ciê zatem usilnie, abyœ siê wystrzega³ i nie nara¿a³ na niebezpieczeñstwa bez
os³ony, lecz na wzór tutejszego stratega, który nak³ada ciê¿ary na oficerów, postêpuj ty równie¿21.

Na prze³omie II i III w. niejaka Serenilla pisze z Aleksandrii list do
ojca. Czuje siê osamotniona i jest rozdra¿niona samotnoœci¹:
Serenilla swemu ojcu serdeczne pozdrowienie. Przede wszystkim ¿yczê ci zdrowia i co dzieñ zanoszê mod³y do Pana Sarapisa i bogów na
tym samym o³tarzu. Pragnê, byœ wiedzia³, ¿e jestem samotna. Pomyœl
sobie: «Moja córka znajduje siê w Aleksandrii», abym i ja odczu³a, ¿e
posiadam ojca i aby nie patrzono na mnie jak na nie posiadaj¹c¹ rodziców. A oddawcy tego listu daj drugi o twoim zdrowiu. I pozdrawiam
moj¹ matkê, moje rodzeñstwo i Sempronisa, i jego towarzyszy22.

W innym, nie zachowanym kompletnie (brakuje pocz¹tku) liœcie mamy przyk³ad troski sióstr o brata. List jest interesuj¹cy, gdy¿ zawiera informacje o pewnych k³opotach zwi¹zanych z nauczaniem domowym:
[...] Napisz do mnie bez zw³oki, kogo ci potrzeba. Zatroszczy³am siê,
skorom us³ysza³a od córki naszego nauczyciela Diogenesa, ¿e pop³y21
22

Dwa ostatnie teksty za: J. Manteuffel, s. 73.
J. Manteuffel, s. 77.
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n¹³ on w dó³ Nilu, przy nim bowiem by³am wolna od troski wiedz¹c, ¿e
w miarê si³ bêdzie on mia³ sw¹ uwagê skierowan¹ na ciebie. Pozwoli³am sobie pos³aæ do niego i zapytaæ, co ty teraz czytasz, a on da³ mi odpowiedŸ: Z23 i da³ twemu pedagogowi szeroko ujêt¹ dobr¹ opiniê
(o tobie). Przeto musisz, moje dziecko, wraz z twoim pedagogiem rozejrzeæ siê za tym, aby siê oddaæ w opiekê odpowiedniemu nauczycielowi. Pozdrawiaj¹ ciê serdecznie twoje siostry, córki — a czyni¹ to samorzutnie — Theonis i wszyscy nasi domownicy imiê w imiê. Pozdrów
twego wielce powa¿anego pedagoga Erosa.

Dwie starsze siostry troszcz¹ siê o m³odsze rodzeñstwo i udzielaj¹
mu rad:
Apollonia i Eupus pozdrowienia swoim siostrom, Rasjon i Demarion.
Jeœli jesteœcie zdrowe, to dobrze, my równie¿ jesteœmy zdrowe. B¹dŸ
tak dobra i zapal lampkê przed o³tarzem, a tak¿e wytrzep poduszki.
Ucz siê pilnie i nie martw o matkê, bo ju¿ czuje siê lepiej. Uwa¿ajcie na
siebie. B¹dŸcie zdrowe.
[Postscriptum] A nie baw siê na podwórzu, ale siedŸ grzecznie w domu. Opiekuj siê Tito¹ i Sfajrosem24.

Afrodite pisze do „siostry” Taonnfris i opowiada jej o przykrym
incydencie:
Przede wszystkim modlê siê o twoje zdrowie i pragnê ciê zawiadomiæ,
¿e (...) zaraz po przyjeŸdzie do Aleksandrii kopn¹³ mnie koñ w nogê
i to niebezpiecznie. Musia³am siê leczyæ, wiele wyda³am i a¿ do dziœ nie
wychodzê z domu.

Zdarza³o siê, ¿e w chwilach nieszczêœcia oparcia szukano u dalszych, nawet daleko mieszkaj¹cych krewnych. £adnym przyk³adem
takiej wiêzi rodzinnej ju¿ w czasach chrzeœcijañskich mo¿e byæ list wys³any przez Tare, osierocon¹ w³aœnie przez matkê, z któr¹ mieszka³a
w Apamei syryjskiej, do ciotki Hojriny w Egipcie:
Mojej ukochanej pani ciotce — Tare, córka twojej siostry Allus, pozdrowienia w Bogu. Przede wszystkim proszê Boga, ¿eby mój list zasta³ ciê w zdrowiu i szczêœliw¹. Wiedz, droga pani, ¿e moja matka,
23

Manteuffel, za którym podajê ten i poprzedni tekst, objaœnia (s. 76), ¿e chodzi o greck¹
literê dzeta, oznaczaj¹c¹ te¿ cyfrê 6. To znaczy, ¿e uczeñ przerabia w³aœnie VI ksiêgê Iliady.
24
A. Œwiderkówna, ¯ycie codzienne w Egipcie, s. 314–315.
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a twoja siostra, nie ¿yje ju¿ od Wielkanocy. Kiedy mia³am z sob¹ moj¹
matkê, by³a ona ca³¹ moj¹ rodzin¹, a kiedy umar³a, pozosta³am sama
bez nikogo na obczyŸnie. Pamiêtaj wiêc o mnie, ciotko, tak jakby ¿y³a
jeszcze moja matka i jeœli kogoœ znajdziesz [tu jad¹cego], napisz do
mnie. Pozdrów wszystkich naszych krewnych. Oby Pan strzeg³ ciê
w zdrowiu przez d³ugie i spokojne lata25.

Oko³o 105 r. Waleria pisze list do znajomej Thermution, namawiaj¹c j¹, by podjê³a siê roli mamki dziecka swojej przyjació³ki:
Tak jak ciê ju¿ prosi³am, gdy mia³am pop³yn¹æ w dó³ Nilu, w sprawie
dziecka Thermuthas, weŸ je i wykarm, a bêdzie ci dobrze. Zwi¹zana z dwoma domami, znajdziesz wiele szczêœcia i radoœci. WeŸ 20
drachm. Jeœli zgodzisz siê karmiæ, dostaniesz wy¿sz¹ p³acê, bo jest to
dziecko wolne. Bêdzie to radoœæ i dla ciebie, i dla rodziców, jeœli tak
zrobisz. Przyp³yñ tu statkiem, ¿ebyœ mog³a wróciæ razem z nami
i z dzieckiem. PrzywieŸ od mojej matki 20 drachm, ¿ebyœmy mog³y
wróciæ, albo weŸ, co chcesz. Proszê ciê, przyp³yñ tu, ¿eby ci by³o dobrze, bo co innego jest wolne dziecko, a co innego niewolnicze 26.

Stosunki rodzinne, o czym dobrze i nam wiadomo, nie zawsze mia³y sielankowy charakter. Stosunkowo obszerny tekst datowany na rok
163 p.n.e. to podanie dwóch sióstr–bliŸniaczek do samego króla (Ptolemeusza VI Filometora) i królowej, przedstawiaj¹ce krzywdê, jak¹
im wyrz¹dzono i prosz¹ce o pomoc. Czyta siê je miejscami jak powieœæ
kryminaln¹:
Królowi Ptolemajosowi i królowej Kleopatrze siostrze, bogom Filometorom, pozdrowienie Thaues i Taus, siostry–bliŸniaczki, które
w wielkim Sarapeum ko³o Memfis s³u¿¹ Osorapisowi, spe³niaj¹c ofiary p³ynne na wasz¹ intencjê i waszych dzieci. Poniewa¿ w wielu rzeczach doznajemy krzywdy ze strony Neforis i jej syna Pachratesa, udajemy siê do was, aby uzyskaæ sprawiedliwoœæ. Wymieniona bowiem
Neforis zesz³a siê z niejakim Filipposem z Memfis i oddzia³ywa³a
w tym kierunku, aby wspomniany Filippos go zg³adzi³ (tzn. naszego ojca) w tych niespokojnych czasach. Zaczai³ siê przed drzwiami do jego
mieszkania, znajduj¹cego siê nad rzek¹ na rynku Egipskim, i gdy ojciec nasz wyszed³, (zauwa¿y³ go), a maj¹c nañ podejrzenie, zanurzy³
25
26

A. Œwiderek, Kiedy piaski egipskie, s. 224–225.
A. Œwiderkówna, ¯ycie codzienne w Egipcie, s. 91.
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siê do rzeki. Z trudem uratowa³ siê on na jak¹œ wysepkê i zosta³ zabrany na przeje¿d¿aj¹cy w³aœnie statek. Nie maj¹c odwagi tu wyl¹dowaæ,
uszed³ do powiatu herakleopolickiego, a poniewa¿ nas nie by³o przy
nim, ze zmartwienia ¿ycie zakoñczy³. Bracia jego pop³ynêli w górê rzeki i sprowadzili go do nekropoli ko³o Memfis, ale a¿ dot¹d Neforis nie
oœmieli³a siê go pogrzebaæ. Jego zaœ dobytek, przekazany do maj¹tku
królewskiego, wykupi³a owa Neforis, a odst¹piwszy za 7 talentów
w miedzi po³owê wspólnego domu, naszego i jej, otrzyma³a majêtnoœæ
wartoœci 60 talentów w miedzi, ponadto zaœ pobiera jako czynsz dzier¿awny miesiêcznie 1400 drachm miedzianych i z tego nic nam nie wydziela. Nie poprzestawszy na tym, wygna³a nas z domu, tak ¿e znalaz³yœmy siê w niebezpieczeñstwie œmierci g³odowej. Wówczas pomyœla³yœmy o pewnym Ptolemajosie, jednym z tych, którzy przebywaj¹ w wielkim Sarapeum na us³ugach boga, bêd¹cym przyjacielem naszego ojca,
a wst¹piwszy tam do niego, mamy tu nasze utrzymanie. Gdy nasta³a
¿a³oba po Apisie, sprowadzaj¹ nas, abyœmy op³akiwa³y boga. Kiedy
przyjaciele matki namawiali nas, abyœmy wziê³y jej syna na pos³ugi
przy nas, i to nast¹pi³o, ten pods³uchuj¹c nas przez pewien okres czasu
i wzi¹wszy skierowany do nas przez zarz¹dzaj¹cych monopolem olejarskim dokument dotycz¹cy jednej miary, jaka mia³a byæ przyznana
nam przez was, zabra³ go potajemnie wraz z miedziakami, jakie w³aœnie mia³yœmy wówczas przy sobie, a obrabowawszy nas z innych jeszcze przedmiotów, powróci³ do swej matki, tak ¿e nie mamy nawet
najbardziej niezbêdnych rzeczy do ¿ycia. Prosimy zatem was o odes³anie podania do stratega Dionyzjosa, bêd¹cego w randze „przyjaciela”,
aby on rozkaza³ na piœmie administratorowi Apolloniosowi i skrybie
Dorionowi, by jej nie wydawaæ ani nale¿nego oleju i kiki27, ani nic innego z naszych rzeczy, oraz by j¹ zmusi³ do wydania maj¹tku ojca, który bezprawnie posiada, abyœmy zosta³y przez was wspomo¿one. Niech
wam siê szczêœci28.

K³opoty z teœciami mog³y niekiedy odbijaæ siê niekorzystnie na ¿yciu ma³¿onków. Aurelia Sofia zwraca siê do lokalnego urzêdnika
rzymskiego z nastêpuj¹c¹ spraw¹:
Do Flawiusza Waleriusza, wielce uczonego obroñcy urzêdowego miasta Oksyrhynchos od Aurelii Sofii, córki Anutiosa, z tego samego miasta. Kiedy ojciec mojego mê¿a wyrzuci³ go z domu i zwali³ na niego
27
28

Roœlina, z której wyt³aczano olej jadalny (Manteuffel).
J. Manteuffel, s. 84–85.
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w³asne d³ugi wynosz¹ce 14 solidów, d³ugi te uda³o mi siê sp³aciæ dziêki
sprzeda¿y przedmiotów, które wnios³am w posagu... Pracuj¹c razem
z nim, moim mê¿em, zdoby³am tak¿e dla nas mieszkanie. On jednak
straci³ dla mnie ¿yczliwoœæ i przy ka¿dej okazji stara siê mnie wyrzuciæ,
chocia¿ ja mu nic nie zawini³am. Dlatego proszê pokornie Twoj¹
Uczonoœæ, abyœ rozkaza³ sprowadziæ go do siebie i zmusi³ do zwrócenia mi zarówno domu, jak i posagu...

Jeszcze gorzej u³o¿y³o siê ¿ycie nieznanej nam chrzeœcijanki z IV w.,
która w bardzo obrazowy, zgo³a dramatyczny sposób opowiada o niegodziwoœciach swego mê¿a (zapewne tak¿e chrzeœcijanina), wykazuj¹cego, je¿eli wierzyæ skardze, cechy zgo³a sadystyczne:
Zamkn¹³ w piwnicy swoich w³asnych niewolników i moich razem
z moj¹ wychowank¹, swoim pomocnikiem i synem na ca³e siedem dni,
Ÿle traktowa³ swych niewolników i moj¹ niewolnicê Zoe i prawie zat³uk³ ich na œmieræ. Przypieka³ te¿ moj¹ wychowankê, obna¿ywszy j¹
zupe³nie, co sprzeciwia siê prawu...
Mówi³ do bitych niewolników:
— Co ona wziê³a z mojego domu?
A oni, choæ torturowani, mówili:
— Nic twojego nie wziê³a, a wszystko, co stanowi twoj¹ w³asnoœæ, jest
bezpieczne.
Przyszed³ do niego Zojlos, poniewa¿ zamkn¹³ jego wychowanka, ale
on mu powiedzia³:
— Czy przyszed³eœ w sprawie wychowanka, czy ¿eby mówiæ o tej babie?
Z³o¿y³ przysiêgê w obecnoœci biskupów i w³asnych braci:
— Nie bêdê ju¿ chowa³ moich kluczy przed ni¹ (mia³ zaufanie do swoich niewolników, ale nie mia³ zaufania do mnie!) i przestanê j¹ zniewa¿aæ...
Po tej przysiêdze znowu schowa³ przede mn¹ klucze. A kiedy posz³am
do koœcio³a, zamkn¹³ przede mn¹ zewnêtrzne drzwi i powiedzia³:
— Dlaczego posz³aœ do koœcio³a? — i rzuci³ mi w twarz wiele obelg
mówi¹c przez nos.
Stale tak¿e drêczy³ mnie o moj¹ niewolnicê Anillê, powtarzaj¹c i tutaj,
i w Antinoopolis:
— Odeœlij tê niewolnicê, bo ona sama wie dobrze, ile nakrad³a!
Mówi³ tak pewno dlatego, ¿e chcia³ i mnie w to wmieszaæ, a w ten sposób zabraæ mi wszystko, co posiadam. Ale ja nie chcia³am jej odes³aæ,
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a on ci¹gle powtarza³:
— Za miesi¹c wezmê sobie kochankê!... 29

Nie³adnie post¹pi³ wobec ¿ony Dionizji by³y m¹¿ Apollonios, a teœæ
Isidoros nie wywi¹zuje siê z nale¿nych jej zobowi¹zañ, wobec czego
pokrzywdzona zwraca siê ze skarg¹ do stratega:
Mijaj¹ dwa lata, odk¹d [Apollonios], pozostawiwszy mnie razem z nasz¹ córeczk¹ w ciê¿kich warunkach, pop³yn¹³ do Aleksandrii, i jak siê
dowiadujê, nie kochaj¹c ju¿ ani mnie, ani córki, zwi¹za³ siê tam z inn¹
kobiet¹, z któr¹ nawet ma dzieci. Przes³a³ on w liœcie polecenie swemu
ojcu, ¿eby ten sprzeda³ jego dom i dzia³kê, po czym wyp³aci³ mi posag.
Poniewa¿ mnie sam¹ z dzieckiem utrzymuje brat i brak mi nawet koniecznych œrodków utrzymania, a Isidoros wcale na to nie zwa¿a, proszê, abyœ — je¿eli uznasz to za s³uszne — poleci³ wezwaæ go do siebie
i zmusi³ do oddania mi posagu...30

Innego rodzaju skargê i pod innym adresem zanosi Artemizja.
Skarga dotyczy jej niegodnego mê¿a lub kochanka, który zaci¹gaj¹c,
zwyczajem ponoæ rozpowszechnionym w Egipcie epoki faraonów, po¿yczkê pod zastaw mumii ich zmar³ej córeczki, „pozbawi³ j¹ podarków
grobowych i pogrzebania”. Zrozpaczona matka sk³ada przeto niewprawn¹ rêk¹ napisan¹ skargê na o³tarzu boga Oserapisa w Memfis.
Tzw. Skarga Artemizji przetrwa³a szczêœliwie do naszych czasów i jest
w stanie jeszcze dzisiaj poruszyæ co bardziej wra¿liwe serca. Zarazem
ta swoista korespondencja z bogami to œwietny przyk³ad zwyczajów
religijno–magicznych w dawnym Egipcie, a jej na wskroœ osobisty charakter odsuwa na drugi plan kwestiê, czy skar¿¹ca w³asn¹ rêk¹ spisa³a
tekst, czy pos³u¿y³a siê rêk¹ jakiegoœ pisarza (niewykluczone zreszt¹,
¿e obowi¹zywa³y w podobnych przypadkach jakieœ formularze):
O w³adco Oserapisie i bogowie siedz¹cy wraz z Oserapisem, skargê
sk³ada wam Artemizja, córka Damazisa, przeciw ojcu córki, który pozbawi³ j¹ podarków grobowych i pogrzebania. Jeœli wiêc rzeczy s³uszne31 mi uczyni³, mnie i dzieciom w³asnym, niech¿e sprawi Oserapis
i bogowie, by nie doczeka³ siê pogrzebu od dzieci i aby on sam nie po-

29
30
31

Dwa ostatnie teksty za: A. Œwiderek, Kiedy piaski egipskie, s. 228–229.
A. Œwiderkówna, ¯ycie codzienne w Egipcie, s. 111.
Tak w przek³adzie Manteuffla, raczej chyba nale¿a³oby czytaæ: „nies³uszne“.
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chowa³ swych rodziców, dopókiby to przekleñstwo le¿a³o tu na jego
zgubê, oby¿ zgin¹³ na l¹dzie i na morzu i on sam, i jego dobytek za
spraw¹ Oserapisa i s³ysz¹cych wraz z nim tych, co siedz¹ w Poserapejon, i oby¿ nie dozna³ ³aski Oserapisa ani bogów siedz¹cych wraz
z Oserapisem. Po³o¿y³a Artemizja proœbê nastêpuj¹c¹: b³agaj¹c Oserapisa o wymierzenie sprawiedliwoœci i bogów wraz z Oserapisem siedz¹cych, aby, dopóki ta proœba bêdzie tutaj le¿a³a, ojciec tej dziewczynki nie pozyska³ ¿adnych wzglêdów u bogów, a kto by zabra³ to pismo, wyrz¹dzi³by krzywdê Artemizji; bóg niech na³o¿y nañ tê karê nie
wystêpuj¹cy przeciw nikomu, jak tylko wobec tego, który wzi¹³, z wyj¹tkiem tych, których nakazuje Artemizja, skoro Oserapis zostanie
u³agodzony, ów bowiem wyrz¹dzi³ mi krzywdê, jak i nie chcia³ zwróciæ
nale¿noœci, jak wypada³o, i u³o¿y³ siê na piœmie, ale mn¹ wzgardzi³, gdy
zosta³am pozbawiona wszystkiego; bêd¹c bowiem bardzo wrogim dla
w³asnej córki i dla mnie ¿yj¹cej, w niczym te¿ nie zatroszczy³ siê
o wspólne ¿ycie, lecz jeœli i sam wzgardzi³ mn¹, bêd¹c¹ w potrzebie, wy
nie wzgardzicie t¹, która doznaje nikczemnoœci32.

Podobnie wœród ni¿szych warstw ludnoœci trzeba by zapewne szukaæ Isias, której m¹¿ Hefajstion zosta³ powo³any, jako tzw. katoch, dos³ownie „zatrzymany”, do s³u¿by w œwi¹tyni boga Sarapisa i mimo
ukoñczenia okresu s³u¿by nie wróci³ wraz z innymi katochami do rodziny. List datowany jest na rok 168 p.n.e.:
Isias Hefajstionowi bratu [tzn. mê¿owi] swemu pozdrowienie. Jeœliœ
zdrów i wszystko inne uk³ada siê po myœli, by³oby to, o co stale zanoszê
mod³y do bogów, i sama by³am zdrowa, i dziecko, i wszyscy domownicy
wspominaj¹cy ciebie stale. Otrzymawszy przez Horusa list od ciebie,
w którym donosi³eœ, ¿e jesteœ jako katoch w œwi¹tyni Sarapisa w Memfis, natychmiast z³o¿y³am bogom dziêki za to, ¿eœ zdrów, a ¿eœ nie przyby³, chocia¿ wszyscy zatrzymani tam powrócili, srodze bolejê ze wzglêdu na to, ¿e od tego czasu sama wraz z twoim dzieckiem z trudem przebija³am siê przez ¿ycie i dosz³am do kresu si³ z powodu dro¿yzny zbo¿a. Myœla³am, ¿e teraz przynajmniej, gdy przybêdziesz, doznam pewnej ulgi, tyœ jednak ani pomyœla³ o powrocie, ani nawet nie rzuci³
okiem na nasz¹ sytuacjê. Ja jeszcze w czasie twojej obecnoœci wszystkiego by³am pozbawiona, a teraz, zw³aszcza po up³ywie takiego czasu
i w takich okolicznoœciach, a tyœ niczego nie przys³a³. Ponadto zaœ gdy
Heros, który list dostarczy³, oznajmi³ o twoim zwolnieniu z katoche,
32

J. Manteuffel, s. 131–132.
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jestem ca³kowicie pogr¹¿ona w smutku. Skoro wiêc i matka twoja jest
cierpi¹ca, uczynisz dobrze ze wzglêdu na ni¹ i na nas, jeœli przybêdziesz do miasta, skoro nie wstrzymuje ciebie coœ bardziej nagl¹cego.
Uczynisz mi rzecz mi³¹, dbaj¹c o twoje cia³o, abyœ by³ zdrów. B¹dŸ
zdrów. Roku 2 mies. Epeif 3033.

A oto barwny, choæ nieweso³y, obrazek z ¿ycia codziennego, choæ
pewnie przedstawiaj¹cy niezupe³nie codzienn¹ przygodê niejakiej
Thamunis:
W roku 1 w miesi¹cu Hathyr, osiedliwszy siê we wsi Oksyrhyncha,
uda³am siê do ³aŸni. Kiedy Thortorthais nadesz³a, zasta³a mnie
k¹pi¹c¹ siê w wannie w okr¹glaku kobiecym. Zamierza³a mnie wiêc
stamt¹d wyrzuciæ, a poniewa¿ nie chcia³am wyjœæ, lekcewa¿¹c mnie jako obc¹ we wsi, zada³a mi wiele uderzeñ, bij¹c gdzie popad³o po ca³ym
ciele, a potem zerwa³a mi ³añcuszek z kamieni, który nosi³am na szyi.
W tej sprawie zwróci³am siê do naczelnika wsi Petosirisa, ale wezwana
przez niego Thortorthais powiedzia³a mu, co chcia³a, i naczelnik, staj¹c po jej stronie, wsadzi³ mnie do aresztu i zatrzyma³ tam cztery dni,
a wypuszczaj¹c zabra³ mi p³aszcza mój wartoœci 30 drachm. I to ona go
teraz nosi!...34

I na zakoñczenie zapisków Egipcjanek, sprawa bardzo powa¿na,
dotycz¹ca niewiasty wy¿ej postawionej w hierarchii spo³ecznej, posiadaj¹cej obywatelstwo rzymskie (sprawa dotyczy roku 263), matki kilkorga dzieci i osoby wykszta³conej. Aurelia Thaisus, zwana tak¿e Lollian¹, zwraca siê do prefekta Egiptu z podaniem o zgodê na samodzielne (bez opiekuna prawnego) prowadzenie swoich spraw:
Najczcigodniejszy prefekcie, istniej¹ przepisy, pozwalaj¹ce kobietom,
które chlubi¹ siê posiadaniem trojga dzieci, dzia³aæ samodzielnie i bez
opiekuna we wszystkich sprawach urzêdowych, jakie za³atwiaj¹. Dotyczy to zw³aszcza kobiet umiej¹cych pisaæ. Otó¿ ja w³aœnie jestem
szczêœliw¹ matk¹ wielodzietnej rodziny, a bêd¹c przy tym kobiet¹
wykszta³con¹, umiem pisaæ ca³kiem swobodnie. Dlatego te¿ z wielk¹
ufnoœci¹ zwracam siê z podaniem do twojej dostojnoœci, abym mog³a

33

J. Manteuffel, s. 139. Ciekawe, ¿e s³owa „B¹dŸ zdrów” pod koniec listu zosta³y wed³ug
tego uczonego napisane odmienn¹ rêk¹. Byæ mo¿e Isias list podyktowa³a, a te dwa s³owa
dopisa³a w³asnorêcznie.
34
A. Œwiderek, Kiedy piaski egipskie, s. 243.
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odt¹d bez przeszkody za³atwiaæ wszelkie sprawy, jakie bêdê mia³a do
za³atwienia...35.

*
Wœród wielu tysiêcy zachowanych (w oryginale lub w przezornie
wczeœniej uczynionych odpisach) inskrypcji, ulokowanych na nagrobkach, pos¹gach, œcianach budowli, tabliczkach oraz w najbardziej nieraz nieoczekiwanych miejscach36, najczêœciej lapidarnych i o doœæ stereotypowej treœci, znajduj¹ siê prawdziwe dzie³a sztuki, z których niektóre (stanowi¹ce niewielki odsetek ca³oœci) zawdziêczaj¹ swoje powstanie kobietom, je¿eli nie kobiecej rêce, to przynajmniej kobiecej
myœli i inspiracji. Oprócz inskrypcji w œcis³ym s³owa tego znaczeniu, czyli
wyrytych w twardym materiale, istniej¹ tak¿e zabytki napisane (np. na
œcianach — nazywamy je najczêœciej graffiti) oraz na materiale miêkkim, takim jak drewno, skóra itp., i jedne i drugie, jak nie trudno siê domyœliæ, zachowa³y siê znacznie rzadziej, ale stanowi¹ z ró¿nych wzglêdów
materia³ bardzo u¿yteczny dla historyka. Przyjrzyjmy siê niektórym37.
1. Niewiele zachowa³o siê z licznie, jak wolno siê domyœlaæ, wystêpuj¹cych tabliczek zawieraj¹cych zaklêcia czy przekleñstwa (odpowiedniki znanej nam ju¿ egipskiej Skargi Artemizji). Tabliczki takie
nazywano defixio. Ich treœci¹ by³o wezwanie czy zaproszenie boga lub
demona do przeœladowania kogoœ, komu nadawca zaklêcia ¿yczy³
nieszczêœcia. Do zaklinania bóstw najczêœciej uciekali siê zapewne
przedstawiciele ni¿szych warstw spo³eczeñstwa rzymskiego, niemaj¹cy szans na „normalne” wys³uchanie ich ¿alów lub nie wierz¹cy
w ludzk¹ sprawiedliwoœæ. W miejscowoœci Kreuznach (rzymskie Crucinacum) w Nadrenii znaleziono jedno z takich zaklêæ, zapisane obustronnie na skrawku skóry. Tekst nie jest zupe³nie jasny, dlatego najpierw podam oryginaln¹ treœæ, a nastêpnie próbê przek³adu:

35

A. Œwiderkówna, ¯ycie codzienne w Egipcie, s.108.
Spotkaliœmy siê ju¿ (zob. s. 111) z poematami Julii Balbilli na kolosalnym pos¹gu Memnona w Egipcie.
37
Poni¿sze przyk³ady zosta³y zaczerpniête z prac: J. Stevenson, An introduction to epigraphic poetry, w: Women Writing Latin, 2002, t. I, s. 25–43, i P. Dronke, Women writers of the
middle ages, 1984, s. 21–26.
36
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Strona A
Nomina data
mandata
ligata
ad inferos
ad illos
per viam conruant.

Strona B
Silonia
Surum Caenum
Secundum
ille te
sponsus pro[vo]cat
eum anno

„Imiona wymienione, zlecone i przeznaczone zosta³y oddane mocom
bogów podziemnych. | Silonia; Surus Caenus Secundus: on, [mój?]
ma³¿onek, zaprasza ciebie: kocham go”38.

Prawdopodobnie nadawczyni¹ z³owró¿bnego tekstu by³a jakaœ
nieznana nam z imienia rywalka owej Silonii. Surus to zapewne m¹¿
lub kochanek autorki, zdradzaj¹cy j¹ z Siloni¹. Pe³na pasji wypowiedŸ
zdaje siê wskazywaæ, ¿e opuszczona niewiasta je¿eli sama nie napisa³a,
to przynajmniej j¹ podyktowa³a.
2. £adny, choæ chyba niekompletnie zachowany, jest poemat znaleziony jako graffiti na via Veneria w Pompeji, zasypanej, jak wiadomo, erupcj¹ Wezuwiusza w 79 r. n.e. W ogóle, gdy w XVIII w. rozpoczê³y siê trwaj¹ce do dziœ badania archeologiczne w ruinach tego kwitn¹cego niegdyœ miasta, zdumieni uczeni stwierdzili, ¿e wiele œcian domostw i innych budynków obfitowa³o w ró¿norakie napisy (jeszcze
zreszt¹ do tej sprawy wrócimy), co, rzecz jasna, jest dowodem na wysoki stopieñ alfabetyzacji i choæby domoros³ego piœmiennictwa. Wiersz,
który przytoczymy, odznacza siê spontanicznoœci¹ i niez³ym poziomem artystycznym, jego treœæ mo¿e (choæ, przyznajemy, nie musi)
wskazywaæ, ¿e zosta³ napisany przez kobietê39:
Amoris ignes si sentires, mulio,
Magis properares, ut videres Venerem.
Diligo iuvenem venustum; rogo punge iamus
Bibisti, iamus, prende lora et excute,
38

Postêpujê za propozycj¹ przek³adu angielskiego J. Stevenson, s. 27.
Por. komentarz J. Stevenson, s. 28: „The problem with it is, of course, that a Roman man
in love with a iuvenis venustus would be no more ashamed to inscribe his passion on the via
Veneria for all to see than a woman. I cannot, therefore, claim it as certainly a woman’s
work”.
39
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Pompeios defer, ubi dulcis est amor,
Meus est...
O, poganiaczu mu³ów! Gdybyœ poczu³ ¿ar mi³oœci, poœpieszy³byœ na
spotkanie Wenery,
Mi³ujê piêknego m³odzieñca; proszê, ruszajmy, doœæ ju¿ wypi³eœ!
Ruszajmy! Chwyæ cugle i popêdŸ mu³y!
Kieruj siê ku Pompejom, gdzie s³odka jest mi³oœæ.
On jest mój...
(przek³. Anna Strzelecka)

Przystêpujemy teraz do prezentacji zabytków szczególnego typu,
bo bêd¹cych pami¹tk¹ po najczystszych i najg³êbszych uczuciach ludzkich — epitafiów wdów, sióstr i matek. One chyba najbardziej jeszcze
s¹ w stanie przemówiæ do dzisiejszego czytelnika.
3. Oto nieznana (byæ mo¿e jej imiê znajdowa³o siê w kolofonie, tzn.
koñcowej czêœci epitafium, ale akurat ono nie zachowa³o siê) niewiasta po 116 r. n.e. ka¿e wyryæ na jednej z piramid ko³o Memfis epitafium dla brata Gentianusa. Oryginalna inskrypcja nie zachowa³a siê
wprawdzie do naszych czasów, ale znamy j¹ z dwóch póŸnoœredniowiecznych traktatów podró¿niczych do Ziemi Œwiêtej i innych krajów
zwi¹zanych z histori¹ biblijn¹. Oznacza to, ¿e ju¿ owych pielgrzymów40
z jakichœ wzglêdów zafrapowa³a treœæ czy niecodzienne miejsce umieszczenia inskrypcji.
Ujrza³am piramidy bez ciebie, najs³odszy mój bracie,
i smutna, myœl¹c o tobie, wyla³am ³ez tyle, ile mog³am,
ryj¹c litery tego wiersza, dla pamiêci o naszej ¿a³obie.
Niech zatem widnieje na wysokiej piramidzie imiê Decyma Gentiana,
kap³ana i towarzysza twych triumfów, Trajanie,
który by³ cenzorem i konsulem, zanim minê³o lat szeœæ.
(przek³. Anna Strzelecka)

Nieczêsto siê zdarza, ¿e mamy mo¿liwoœæ identyfikacji osób o których mowa w epitafiach. Tak siê sk³ada, ¿e na terenie dawnej stolicy
Daków (obecna Rumunia), Sarmizegetuza, odnaleziono kamieñ, na
którym upamiêtniono dokonania Terentiusa Gentianusa, który mu40

Wilhelm z Boldensele, szlachcic lüneburski, 1336; Felix Fabri, mnich i kaznodzieja
z Ulm, 1480 i 1483.
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sia³ byæ, co potwierdza aluzja w epitafium, uczestnikiem wojen Trajana w Dacji, i wymienia ró¿ne jego godnoœci, w tym cenzora w Macedonii, konsula i pontifeksa (kap³ana). Konsulat Gentianusa mia³by przypadaæ, jak ustalili uczeni, na rok 116, co stanowi terminus a quo naszego epitafium. Poeta Marcjalis wspomina w jednym ze swoich epigramatów (I, 86), napisanym pod koniec lat osiemdziesi¹tych lub w dziewiêædziesi¹tych I w. jakiegoœ Terentianusa, przebywaj¹cego na wysokim stanowisku w Egipcie („lecz jest on ode mnie tak bardzo oddalony, jak Terentianus, który jest teraz gubernatorem Syene nad Nilem”). Czy¿by chodzi³o o tê sam¹ osobê co op³akiwany Gentianus?
Trzeba by w takim przypadku inaczej przet³umaczyæ informacjê
o 30 latach w epitafium; mo¿e „Gentiana” (jak symbolicznie, wobec
braku rzeczywistego imienia, nazywa j¹ J. Stevenson) pragnê³a jedynie wyraziæ, ¿e wymienione godnoœci uzyska³ on w m³odym wieku?
W takim razie wojna dacka przypad³aby na póŸne lata ¿ycia Gentianusa, a epitafium na piramidzie by³oby odleg³ym, sentymentalnym gestem siostry, która niegdyœ, zapewne gdy brat piastowa³ godnoœæ gubernatora, towarzyszy³a mu w podró¿y do piramid. Wszystko to s¹,
oczywiœcie, tylko przypuszczenia.
4. Bardzo osobisty charakter ma epitafium wystawione przez Korneliê Galliê dla jej zmar³ego mê¿a Variusa Frontonianusa, pochodz¹ce
z grobu w Ammaedara w rzymskiej Afryce, datowanego na II w. n.e.
Takie natê¿enie osobistego uczucia nie jest czymœ zupe³nie typowym
dla twórczoœci epitafijnej, przeznaczonej przecie¿ na ogó³ z natury rzeczy do publicznego, nieograniczonego odbioru i dlatego skrêpowanego pewnymi konwencjami. W tym jednak przypadku, podobnie jak
w niektórych innych epitafiach wystawionych przez kobiety, nuta osobista jest bardzo wyraŸna. Kornelia Gallia koncentruje siê na w³asnej
¿a³oœci i na tym, co mo¿na by okreœliæ jako ³¹cznoœæ ze zmar³ym. Nie
uwieczni³a twarzy i pamiêci swego zmar³ego mê¿a dla przysz³ych pokoleñ, lecz po to, by pozosta³, choæ w takiej formie, dla niej tak samo,
jak naprawdê wygl¹da³. „Niewiele wiemy o Frontonianusie, lecz sporo siê dowiadujemy o tym, co czu³a do niego ¿ona i jak zamierza³a zapewniæ, by pamiêæ o nim pozostawa³a œwie¿a w jej umyœle; s¹ to niezwyczajne motywy w ³aciñskiej poezji epitafijnej w ogóle” (J. Stevenson).
Tutaj spoczywa Wariusz, zwany Frontonianem,
którego pochowa³a Kornelia Galla, pe³na wdziêku ma³¿onka.
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Udzielaj¹c s³odkiej pociechy wspomnieniom dawnego ¿ycia,
ustawi³a marmurowe pos¹gi, aby móc d³u¿ej syciæ oczy i duszê
drogim sercu wizerunkiem.
Ten widok zaiste stanowi pociechê. Bowiem rêkojmia mi³oœci
kryje siê w s³odkim wspomnieniu pamiêtaj¹cego serca
i nie mog³a przepaœæ, zniszczona przez lekkomyœlne zapomnienie.
Dopóki bowiem ¿yje ¿ona, w ca³ym jej sercu ¿yje ma³¿onek.
Nie ma w tym nic dziwnego, takie bowiem s¹ zwyczaje kobiety...
(przek³. Anna Strzelecka)

5. Nie mniej wzruszaj¹ce, rozsadzaj¹ce wszelkie konwencje, jest
epitafium matki (Salwidieny) dla m³odozmar³ej córki Witylli, odkryte
na terenie Rzymu.
Dok³adne wyliczenie wieku zmar³ej (15 lat, 3 miesi¹ce, 9 dni, 7 godzin) jest samo w sobie zadziwiaj¹cym przyk³adem pamiêci rodzinnej
w czasach, kiedy nawet rok urodzenia jednostki czêsto popada³ w zapomnienie, i znajduje wyt³umaczenie jeszcze najsnadniej w praktykach astrologicznych. Na uwagê zas³uguje dwukrotne u¿ycie s³owa
„mamma”, bêd¹cego rzadko w epitafiach wystêpuj¹cym zdrobnieniem „mater”, „matka”, a zatem „mamusia, mateczka”41.
Witylla Salwidiena Hilara, wolna kobieta Kwinta,
dla Salwidieny Faustylli,
swojej radoœci,
wykszta³conej we wszelkich sztukach.
Opuœci³aœ twoj¹ mamê,
która p³acze, jêczy i zawodzi w rozpaczy.
Z³y Los porwa³ dzieweczkê,
która prze¿y³a lat piêtnaœcie,
trzy miesi¹ce, jedenaœcie dni i siedem godzin.
Porzuci³aœ, moja Wityllo,
twoj¹ nieszczêsn¹ mamê.
(przek³. Anna Strzelecka)

6. W czasy chrzeœcijañskiego Cesarstwa przenosi nas epitafium
Konstancji dla jej mê¿a Anastazjusza, znalezione na via Ardeatina
w Rzymie, a datowane (dziêki wzmiance o konsulu Flaviusie Arbitrio)
41

J. Stevenson, s. 31, wrêcz stwierdza, ¿e jest to jedyne epitafium, w którym osoba op³akuj¹ca mówi o sobie „mamma”.
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na rok 355. O tym, ¿e ma³¿onkowie byli chrzeœcijanami œwiadcz¹
chrzeœcijañskie imiona oraz symboliczne litery A (alfa), X (Chrystus)
i O (omega) przed w³aœciwym tekstem (w pierwszym wierszu), a tak¿e
„in nomine Dei” na koñcu, natomiast sam tekst (i to wydaje siê momentem intryguj¹cym) wolny jest od jakichkolwiek myœli czy aluzji
chrzeœcijañskich (np. pociecha chrzeœcijañska czy nadzieja zmartwychwstania) i pasowa³by równie dobrze do jakiegokolwiek pogañskiego epitafium. „Byæ mo¿e jest to produkt okresu przejœciowego
wra¿liwoœci religijnej” (J. Stevenson).
A×W
Smutna ma³¿onka Konstancja pisze pieœni dla Anastazego,
który zamieni³ œwiat³o ¿ycia na gorycz ciemnoœci.
Prze¿y³ lat czterdzieœci i piêæ. Och!
jak przedwczeœnie zabrany mi³oœci ukochanej ma³¿onki!
Op³akany dwunastego stycznia,
gdy od roku by³ konsulem w Arbieto.
W imiê Boga.
(przek³. Anna Strzelecka)

7. Ogromnie trudnym zadaniem bêdzie przet³umaczenie d³u¿szego poetyckiego epitafium napisanego w IV w. przez zakonnicê Taurinê na czeœæ czterech œwi¹tobliwych pañ, Licynii, Leoncji, Ampelii
i Flawii, krewnych autorki. W przeciwieñstwie do poprzedniego, ten
a¿ tchnie duchem chrzeœcijañskim. Trudnoœæ t³umaczenia polega
g³ównie na tym, ¿e poemat jest akrostychem, tzn. pocz¹tkowe litery
poszczególnych wierszy uk³adaj¹ siê w imiona czterech upamiêtnionych sióstr (poetka pod koniec epitafium wyraŸnie daje czytelnikowi
odpowiedni¹ wskazówkê). Niezale¿nie zatem od szczeroœci ¿alu, mo¿na w tym tekœcie dopatrzeæ siê nuty pewnej ¿artobliwoœci. „Ich [zmar³ych sióstr] matka jest z nich dumna (ciekawe, ¿e ¿aden mêski cz³onek
rodziny nie zosta³ nawet wspomniany w tej celebracji rodzinnej solidarnoœci i duchowo p³odnego dziewictwa), a one same znajduj¹ siê
blisko [Boskiej] Dziewicy. Poemat ten jest wymownym manifestem
serdecznych stosunków pomiêdzy niewiastami [...]” (J. Stevenson).
Tutaj spoczywaj¹ szcz¹tki, jaœniej¹ce blaskiem dziewictwa.
Do nieba pod¹¿y³y czyste siostry, o szlachetnej duszy,
okrywszy w³osy œwiêtym welonem,
niewinne przez zas³ugi ¿ycia i dobre czyny.
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Pokonuj¹c dziêki lekarstwu Chrystusa truj¹ce jady
nieprzyjaznego wê¿a, otrzyma³y wieczn¹ palmê zwyciêstwa.
Triumfuj¹ zdeptawszy wroga moc¹ Oblubieñca,
i raduj¹ siê spokojne oraz wolne na wieki.
Pokonawszy u³omnoœci cielesne, d³ugo bowiem toczy³y
najsro¿sze boje z okrutnym smokiem.
Tutaj zaœ le¿¹ ich oswobodzone od wszelkiej udrêki cia³a.
Œwi¹tobliwe dziewice za ¿ycia darzy³y siê zawsze tak wielk¹ mi³oœci¹,
¿e po³¹czy³a ona tak¿e w grobie szcz¹tki œwiêtych sióstr.
Wyda³o je na œwiat ³ono jednej matki,
do nieba pójd¹ podobnie, z jednego domu — grobowca.
Rodzicielka podziw budz¹cego potomstwa, która porodzi³a
cztery wybrane owieczki, oœwietli³a grono czystych œwiat³em
czterech gwiazd i raduje siê w orszaku Maryi,
gdzie kroczy otoczona swymi dziewczêtami.
Gdy zaœ wejd¹ one do œwi¹tyni Pañskiej, dost¹pi¹ godnej ³aski,
poniewa¿ pokona³y pe³ne cierpienia trudy.
Piêknie ozdobione kwiatami i rozmaitymi klejnotami uczynków,
posi¹d¹ wielki zaszczyt ¿ycia wiecznego.
Teraz oczekuj¹ z radoœci¹ nadejœcia Oblubieñca,
zdobne w œwiêt¹ szatê i szczêœliwe z posiadanej oliwy.
Rodzice zaœ, przez pobo¿n¹ wiarê, poœwiêcili dla wiecznego Króla
nieœmierteln¹ chwa³ê z licznego potomstwa.
Jeœli przypadkiem szukasz, czytelniku, imion owych œwiêtych,
przeka¿e ci je pierwsza litera ka¿dego wiersza.
Napis ten umieœci³a ich siostrzenica Taurina, mniszka.
(przek³. Anna Strzelecka)

8. Kolejny przyk³ad jest doœæ tajemniczy. Na wybrze¿u niegdyœ
rzymskiej Dalmacji, w pobli¿u obecnej miejscowoœci Zivogostje, na
skale w pobli¿u miejsca, gdzie wyp³ywa jakieœ Ÿróde³ko, wyryto poetyck¹ inskrypcjê epitafijn¹, w której przemawia para ma³¿eñska, Licinianus i Pelagia. J. Stevenson przypuszcza, ¿e Licinianus mo¿e byæ
identyczny z Licianusem, który w 474 r., za panowania Juliusza Neposa, by³ w zachodnim Cesarstwie wysokim urzêdnikiem (quaestor sacri
palatii), pos³owa³ do króla Wizygotów Euryka w Galii i by³ wspominany pochlebnie przez Sydoniusza Apollinarego. Na podstawie cech paleograficznych poemat, o którym mowa, mo¿e ponoæ rzeczywiœcie byæ
datowany na wiek V, a tak¿e forma, wyszukana i kunsztowna, przypominaj¹ca manierystyczn¹ twórczoœæ Sydoniusza, odpowiada³aby sty467
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lowi wystêpuj¹cemu w póŸnoantycznej Galii. Do antycznych, pogañskich reminiscencji widocznych w poemacie nie nale¿y przywi¹zywaæ
wiêkszego znaczenia, to ju¿ tylko forma, metafora, wyraz nostalgii za
dawn¹ œwietnoœci¹, mo¿e tak¿e swego rodzaju duchowa ucieczka
przed rzeczywistoœci¹ ostatecznie upadaj¹cego (na Zachodzie) Imperium. „Poemat jest œwiadectwem kontynuacji pe³nego uczuæ i partnerstwa ma³¿eñstwa w wy¿szych klasach spo³ecznych, tym bardziej, ¿e bynajmniej nie by³o wówczas powszechnym zwyczajem, by ¿ony towarzyszy³y mê¿om na stanowiskach w prowincjach” (J. Stevenson).
Licynianus
Na brzegu morskim, spod stromej ska³y,
obfitoœæ wody wyp³ynê³a zimnym strumieniem.
Rozkoszny potok, czystym nurtem sp³ywaj¹cy po drobnych kamieniach,
obmy³ s³on¹ Tetydê.
Dla tych, przez których ziemie p³ynie, godzien wdziêcznoœci ¿ywiciel.
Miejscowy chwali uroki wody, przybysz bogactwo.
Witaj Nimfo, która nawiedzaæ raczysz moje ziemie
i dla wszystkich czynisz s³awnym to miejsce:
nasze ziemie nawadniasz przez zbawienne Ÿród³o,
za co ja, Licynian, ich w³aœciciel, b³ogos³awiê ciê pieœni¹
Pelagia
Nimfo, los da³ ci zgo³a odmienny pocz¹tek i koniec.
Pocz¹tkiem twym ostra ska³a, kresem zaœ fale morza.
Czy ktoœ m¹dry zdo³a poznaæ do koñca sekret Ÿród³a?
Wytrysnê³aœ ze ska³y, wodo Ÿródlana, by zgin¹æ w falach morza.
Wielki Licynianie, tym epigramem Pelagia
obdarowuje swe Ÿród³a,
w porêce za twe ³o¿e
(przek³. Anna Strzelecka)

9. Niedoœcigniony w swej duchowej g³êbi i szczeroœci pomnik mê¿owi Pretekstatusowi (Vettius Agorius Praetextatus, † 384) wystawi³a
jego ¿ona Paulina. Pretekstatus, oko³o 1350 corrector Tusciae et Umbriae, póŸniej prokonsul Achai, w roku 365/366 prefekt miasta Rzymu, desygnowany na konsula w chwili œmierci, by³ czo³owym eksponentem stronnictwa pogañskiego wœród arystokracji senatorskiej, zaanga¿owanym w czynnoœci kap³añskie i wtajemniczonym w ró¿ne mi468
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steria. Sam podobno t³umaczy³ dzie³a greckich filozofów. PrzyjaŸni³
siê z wybitnym mówc¹ i dzia³aczem pañstwowym Symmachusem, reprezentuj¹cym taki sam punkt widzenia, który w 384 r. wniós³ do cesarza petycjê o zaniechanie antypogañskich dzia³añ, co œci¹gnê³o nañ
ataki autorów chrzeœcijañskich (zw³aszcza œw. Ambro¿ego i Prudencjusza). Jego trwaj¹ce lat czterdzieœci ma³¿eñstwo musia³o byæ wyj¹tkowo harmonijne (Paulina by³a tak¿e zdecydowan¹ wyznawczyni¹
tradycyjnego kultu). Zachowa³ siê i obecnie znalaz³ honorowe miejsce
w Muzeum Kapitoliñskim w Rzymie okaza³y wspólny nagrobek Pretekstatusa i Pauliny, zaopatrzony w kilka starannie obmyœlonych i wykonanych inskrypcji42. Na tylnej œcianie p³yty znajduje siê wspania³e
epitafium Pauliny dla mê¿a. Rzadko kiedy znajdujemy na epitafiach
tak intymne i wzruszaj¹ce wyznania. Sama konstrukcja d³ugiego
(41 wierszy) poematu jest niezwyczajna, dopiero w czterech ostatnich
wierszach mówi Paulina o œmierci mê¿a, pozosta³e zaœ s¹ obszern¹
narracj¹, utrzyman¹ w czasie teraŸniejszym, o radoœciach, jakie przynios³o jej d³ugoletnie wspó³¿ycie. Gdyby tekst urywa³ siê na wierszu
37, nikt by chyba nie domyœli³ siê, ¿e chodzi o epitafium, lecz raczej
o rodzaj medytacji i pochwa³y dobroci i m¹droœci mê¿a. Paulina wyznaje, ¿e je¿eli posiad³a jak¹kolwiek wiedzê, to tylko dziêki niemu, je¿eli zdoby³a jakieœ uznanie œwiata, to tak¿e tylko jemu to zawdziêcza.
„Wspomnienie Pauliny o wspó³uczestnictwie wraz z mê¿em w najwy¿szym poznaniu, jest, wed³ug mojej wiedzy, unikalne w œwiecie staro¿ytnym” (P. Dronke). To dziêki wprowadzaniu w œwiat misteriów religijnych Paulina mog³a zbli¿aæ siê stopniowo do Boga i œwiata nieœmiertelnych i dziêki temu zachowaæ nadziejê na ponowne spotkanie
siê kiedyœ z ukochan¹ osob¹.
S³awa rodziców nie przysporzy³a mi niczego wspanialszego
nad to, ¿e niegdyœ uznano mnie za godn¹ takiego ma³¿onka.
Oto wszelk¹ ozdob¹ i chwa³¹ moj¹ imiê mê¿a, Agora.
Jako potomek znakomitego rodu,
ojczyznê, senat i ma³¿onkê nape³niasz [Agorze] blaskiem,
osi¹gn¹wszy najwy¿sze godnoœci
42

P. Dronke, Women writers of the Middle Ages, 1984, s. 21–23, 287–288 (przek³. angielski
epitafium Pauliny na s. 22); V. Erhart, Inscriptions on Fabia Aconia Paulina, w: Women
Writing Latin, t. I, 2002, s. 151–163 (od s. 156 ³aciñski tekst wszystkich inskrypcji z nagrobka Praetekstatusa i Pauliny oraz ich angielskie t³umaczenie).
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przez prawoœæ serca i dba³oœæ o obyczaje, oraz cnotê.
Nader godnie przedk³adasz proœby, które czytaj¹c przyj¹³eœ,
cokolwiek w obydwu jêzykach napisano
z zatroskania mêdrca, dla którego brama nieba stoi otworem,
albo w pieœniach, które u³o¿yli biegli w sztuce [poeci],
czy te¿ wyra¿ono w prostej mowie.
Pobo¿ny, w œwiêtych obrzêdach roztrz¹sasz owe drobne sprawy,
a poznane chowasz w g³êbi serca.
Kszta³cony w wielu naukach, troszczysz siê o Bo¿y majestat,
czyni¹c wielkodusznie towarzyszk¹ œwiêtych obrzêdów
ma³¿onkê, dziel¹c¹ twe myœli i wiern¹ tobie.
Czy mam teraz wymieniæ zaszczyty albo stanowiska,
czy przez ludzkie mod³y po¿¹dane radoœci,
które ty, wspania³y w swym kap³añskim stroju,
mienisz zawsze czczymi i ma³ej wagi,
z dba³oœci o czystoœæ kultu Bo¿ego?
Ty mnie, ma³¿onku, dziêki wielkiej wiedzy,
czyst¹ i skromn¹ uwalniasz od przeznaczonej losem œmierci.
Wprowadzasz mnie do œwi¹tyñ, ustanawiaj¹c poœredniczk¹ przy œwiêtych ofiarach;
w twej obecnoœci poznajê dog³êbnie wszelkie misteria.
Ty bowiem, pobo¿ny towarzyszu, dopuszczasz mnie,
jako kap³ankê Kybele i Attis, do sk³adania ofiar z byka
i uczysz trojakich tajemnic Hekate,
staraj¹c siê, bym by³a gotowa sk³adaæ ofiary dla greckiej Cerery.
Z twego powodu ludzie s³awi¹ mnie jako szczêœliw¹ i bogobojn¹,
bo ty sam rozg³aszasz po ca³ym œwiecie moj¹ sprawiedliwoœæ,
i choæ sama niewiele znaczê, znana jestem wszystkim.
Czy¿ bowiem mog³abym nie znaleŸæ uznania, skoro ty jesteœ moim
mê¿em?
Za moim przyk³adem pod¹¿aj¹ matki Romula,
uwa¿aj¹c swe potomstwo za piêkne, jeœli podobne jest do twego.
Zarówno mê¿owie, jak i kobiety, pragn¹ i ¿ycz¹ sobie chwalebnych
zaszczytów, jakimi mnie, jako mój mistrz, obdarzy³eœ.
Teraz, gdy ju¿ ich nie posiadam, smucê siê, pe³na ¿alu ma³¿onka.
A jednak mimo wszystko jestem szczêœliwa,
¿e bogowie obdarowali mnie pozosta³ym przy ¿yciu mê¿em.
Czujê siê szczêœliwa, bowiem jestem, by³am i po œmierci zawsze bêdê
twoja.
(przek³. Anna Strzelecka)
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Pozosta³e trzy strony pomnika zajmuj¹ inskrypcje odnosz¹ce siê do
Pretekstata oraz jego gor¹ce s³owa skierowane do ¿yj¹cej jeszcze ¿ony. Przytoczymy tekst inskrypcji umieszczonej po lewej stronie:
Wecjusz Agoriusz Pretekstat
dla Pauliny, ma³¿onki.
Paulina, mi³uj¹ca prawdê i czystoœæ,
oddana œwi¹tyniom i przyjació³ka bogów,
nad siebie przedk³adaj¹c swego mê¿a,
a nad ma³¿onka Rzym.
Skromna, wierna, czysta myœl¹ i cia³em,
¿yczliwa dla wszystkich,
by³a b³ogos³awieñstwem dla domowników.
(przek³. Anna Strzelecka)

„Pojêcie ³¹cz¹cej ludzi unii mi³osnej, wyrastaj¹cej w nieœmierteln¹
mi³oœæ w innym œwiecie, zosta³o tu wyra¿one z takim przekonaniem
i w sposób tak integralny, ¿e ukazuje, do jakich szczytów misteria pogañskie by³y jeszcze w stanie zainspirowaæ. Paulina pojmuje siebie tak
ca³kowicie poch³oniêta t¹ ide¹, jak Perpetua w swym chrzeœcijañskim
œwiatopogl¹dzie; dla ich obu droga, jak¹ widz¹, jest podstaw¹ œwietlanej ufnoœci, nawet w chwili tragicznego kryzysu” (Dronke). Dla takich
ludzi jak œw. Hieronim, by³o to coœ niepojêtego i z gruntu fa³szywego:
Pretekstatus i Paulina byli przecie¿ poganami, jak¿e wiêc mo¿na nawet przez moment przypuszczaæ, ¿e dost¹pi¹ ³aski ¿ycia wiecznego?
W liœcie (nr 23) do Marceli o zgonie Lei43, napisanym „na gor¹co” po
œmierci Pretekstatusa, tak porównuje œmieræ chrzeœcijanina ze œmierci¹ poganina:
O, jaka¿ odmiana! Ten, którego przed niewielu dniami ozdabia³y najwy¿sze godnoœci, który jakby nad podbitymi wrogami triumf odnosi³,
wstêpowa³ na zamek kapitoliñski, ten, którego oklaskami, z uciech¹
przyj¹³ lud rzymski, którego zgonem ca³e miasto zosta³o poruszone,
teraz jest opuszczony i nagi, nie w mlecznym pa³acu nieba, j a k s o b i e t ³ u m a c z y n i e s z c z ê œ l i w a ¿ o n a [podkreœl. J. S.], ale
zamkniêty w gêstych ciemnoœciach. Ta zaœ [czyli: Lea], któr¹ otacza³y
œciany jednej ukrytej izdebki, która wydawa³a siê ubog¹ i nic nie znacz¹c¹, której ¿ycie uwa¿ano za szaleñstwo, idzie za Chrystusem [...].
43

Œw. Hieronim, Listy, przek³. J. Czuj, t. I, Warszawa 1952, s. 162–164.
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„Dla polemisty Hieronima by³o nie do przyjêcia, ¿e istnieje jakakolwiek nadzieja na nieœmiertelnoœæ poza chrzeœcijañsk¹. Ale kobiety–chrzeœcijanki, takie jak Hieronima szlachetnego rodu przyjació³ki,
czy Egeria, nie wykazuj¹ w tym co pisz¹ nawet œladu myœli o innym
œwiecie. By³a to duchowoœæ w istocie rzeczy ziemska, która jaœnieje
u Pauliny, podobnie jak u Perpetui” (Dronke).
10. Paulina by³a z pewnoœci¹ wyj¹tkiem, lecz g³êbokiej refleksji
i wzruszaj¹cych s³ów nie brakuje w twórczoœci epitafijnej staro¿ytnoœci rzymskiej, a nawet mo¿na dostrzec, ¿e w póŸnej staro¿ytnoœci,
zapewne pod wp³ywem rozprzestrzeniaj¹cego siê niepohamowanie
chrzeœcijañstwa44, temperatura emocjonalna wielu epitafiów, zw³aszcza tych uk³adanych czy koncypowanych przez kobiety, jeszcze
wzrasta³a. Nie brakuje zwrotów takich jak vir incomparabilis (m¹¿
niezrównany), retorycznego zarzutu amanti mendax — m¹¿ okaza³ siê
oszustem, umieraj¹c pierwszy i zostawiaj¹c ¿onê sam¹. Bene quaescas,
dulcissime mi marite „spoczywaj w pokoju, mój najs³odszy mê¿u” (napisa³a Martina, która przez 50 dni podró¿owa³a z Galii do Asolo,
gdzie pochowano jej mê¿a), virum exspecto meum, „oczekujê mego
mê¿a” (Cutia Silvana z Narbonne)45. Zdaniem P. Dronke jedno tylko
chrzeœcijañskie epitafium kobiece „osi¹ga imaginacyjne wy¿yny poganki Pauliny”, jest to szeœæ kupletów elegijnych Helpis, ¿yj¹cej
w Rzymie byæ mo¿e w VI w.46 Nie ma wprawdzie pewnoœci, czy rzeczywiœcie Helpis by³a ich autork¹, trzeci kuplet zdaje siê wskazywaæ, ¿e albo u³o¿y³a je krótko przed swoj¹ œmierci¹, kiedy by³o ju¿ jasne, ¿e m¹¿
j¹ prze¿yje, albo ¿e to on by³ autorem, nadaj¹c poematowi tak¹ formê,
jakby przemawia³a sama Helpis. Epitafium zawiera reminiscencje
z I listu œw. Paw³a do Koryntian i z Metamorfoz Owidiusza. „Ca³y utwór
jest nie tylko piêknym, ale tak¿e zadziwiaj¹cym œwiadectwem mi³oœci
44

W najwczeœniejszym okresie chrzeœcijañstwa podobnie „prorodzinnych” wynurzeñ raczej nie mo¿na siê spodziewaæ, gdy¿ przeciwstawia³y siê im podzia³y religijne, przebiegaj¹ce niekiedy w samych rodzinach, przede wszystkim zaœ nastroje eschatologiczne i poczucie bezwzglêdnej przynale¿noœci do wspólnoty chrzeœcijañskiej. Jak wiadomo, rzeczywista
czy domniemana postawa aspo³eczna i arodzinna stanowi³a czêsty zarzut wysuwany pod
adresem chrzeœcijan przez przeciwników.
45
Przyk³ady z monografii P. Dronke, dz. cit., s. 24–25, podobnie jak nastêpny — epitafium
Helpis.
46
Tradycja, ¿e Helpis by³a ¿on¹ filozofa Boecjusza, jak dowodzi Dronke, jest zupe³nie niewiarygodna.
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ma³¿eñskiej, tak jak w poemacie Pauliny na œmieræ mê¿a nadzieja na
ponowne po³¹czenie po œmierci zosta³a wyra¿ona w zupe³nie indywidualny sposób” (Dronke).
Zwano mnie Helpis. Wychowan¹ w sycylijskiej krainie,
zawiod³a w dalekie od ojczyzny strony mi³oœæ mê¿a.
Bez niego dzieñ pe³en smutku, noc trwogi, a ka¿da godzina ³ez,
bowiem nie tylko cia³em, ale i duchem stanowiliœmy jedno.
Nie wszystka jednak umar³am, skoro ¿yje tak wspania³y ma³¿onek;
nadal bêdê obecna, zajmuj¹c wiêksz¹ czêœæ [jego] duszy...
(przek³. Anna Strzelecka)

*
Jak powszechnie wiadomo, w 79 r. n.e. wybuch Wezuwiusza ca³kowicie zniszczy³ i zasypa³ Pompeje i Herkulanum wraz z kilkoma innymi osiedlami ludzkimi w Kampanii. Od kilkuset lat trwaj¹ce, pocz¹tkowo raczej amatorskie, w miarê up³ywu czasu coraz bardziej fachowe i metodyczne badania archeologiczne sprawi³y, ¿e nieszczêsny
ten obszar, utrwalony przez nieoczekiwany a straszliwy kataklizm
przyrody w stanie niejako naturalnym, sta³ siê jednym z najwa¿niejszych Ÿróde³ wszelakich informacji o ¿yciu staro¿ytnych Rzymian. Nic
nowego pod s³oñcem: okazuje siê, ¿e ju¿ mieszkañcy Pompejów wprost
lubowali siê w malowaniu napisów na œcianach budynków i wszelkich
innych przedmiotach, które siê do tego nadawa³y. Niektóre œciany, tak
wewnêtrzne jak i zewnêtrzne, by³y wprost pokryte staro¿ytnymi graffiti, które, o ile siê zachowa³y i daj¹ siê jeszcze odczytaæ, na ogó³ zebrane
w monumentalnym wielotomowym zbiorze Corpus Inscriptionum Latinarum, stanowi¹ dla uczonych prawdziw¹ gratkê i bardzo po¿¹dane
Ÿród³o wiedzy o ¿yciu prowincjonalnego miasta staro¿ytnej Italii.
Kobiety i sprawy kobiece doœæ czêsto wystêpuj¹ w pompejañskich
graffiti. Niekiedy s¹ to niewybredne (dok³adnie tak, jak w naszych czasach, nie tylko w publicznych toaletach!) wypowiedzi mê¿czyzn o nich,
szyderstwa, inwektywy czy bodaj aluzje. Wœród wielu setek ró¿nego
typu inskrypcji Elizabeth Woeckner47 odnalaz³a niewielk¹ liczbê
(„about a dozen”), które jej zdaniem niemal z pewnoœci¹ zosta³y napi47
E. Woeckner, Women’s graffiti from Pompeii, w: Women writing Latin from Roman antiquity to early modern Europe, t. I, 2002, s. 67–84.
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sane przez Pompejanki. „Niemal wszystkie z nich odnosz¹ siê do seksualnego rzemios³a. Niektóre z nich to og³oszenia wyszczególniaj¹ce
ceny, us³ugi i miejsca, gdzie mo¿na znaleŸæ dostêpne w ten sposób kobiety. W innych kobiety, zapewne prostytutki, wychwalaj¹ seksualn¹
sprawnoœæ swych klientów. Problemem jest rozró¿nienie pomiêdzy
rzeczywistymi ofertami a oszczerstwami. Bior¹c pod uwagê graffiti
w nowoczesnych ³aŸniach, jasnym siê staje, ¿e nie ka¿dy taki napis jest
rzeczywist¹, bona fide, ofert¹ seksualnej gotowoœci. Problem skomplikowany jest dodatkowo tym, ¿e nie wiemy, jaka by³a organizacja tego
rzemios³a: czy prostytutki same tworzy³y podobne og³oszenia, czy czynili to ich mocodawcy”.
Za wspomnian¹ autork¹ przytoczymy dwa zupe³nie nietypowe
pompejañskie graffiti, które, je¿eli zaproponowana przez Woeckner
interpretacja jest s³uszna (a wszystko na to wskazuje), mog¹ rzuciæ
sporo œwiat³a na ¿ycie i myœli pewnych, raczej nisko w hierarchii spo³ecznej usytuowanych Pompejanek.
Pierwsze z nich sk³ada siê z 4 wierszy, a w t³umaczeniu na jêzyk polski treœæ jego by³aby nastêpuj¹ca:
Themis kocha bogów. Niech¿e Talus zwyciê¿y, niech wygra zawody
muzyczne.
Apollo œpiewa z cytr¹. Ja, oczywiœcie, jestem „tibicina”.
¯yrafa ma takie¿ serce jak Achilles z uwagi na sw¹ wyrazistoœæ.
Jestem wœciek³a. Wiedz, ¿e lekiem jest Wulkan.

Zrozumienie sensu inskrypcji nie jest zupe³nie ³atwe, tym bardziej,
¿e, odkryta w 1918, a opublikowana w 1927 r., nie zachowa³a siê do naszych czasów bezpoœrednio. Widnia³a na czerwonej kolumience stanowi¹cej czêœæ balkonu czy mansardy drugiego piêtra budynku, które
siê zawali³o. Na prawo od przytoczonego napisu mia³ siê znajdowaæ
rysunek zwierzêcia z d³ug¹ szyj¹ — niew¹tpliwie ilustracja ¿yrafy, wymienionej (camelopardus) w trzecim wierszu inskrypcji. Z trudnych
i rzadkich wyrazów trzeba wymieniæ „pantorgana” w pierwszym wierszu, jest to neologizm, wystêpuj¹cy podobno jedynie w tej inskrypcji,
oznacza „wiele [ró¿nych] instrumentów muzycznych”, a w konkretnym naszym przypadku zapewne „zawody muzyczne”. Talus (imiê to
wprawdzie wymienione zosta³o dwukrotnie w inskrypcjach pompejañskich, ale nie wiadomo, czy chodzi o tê sam¹ osobê) to nieznany
sk¹din¹d rywal autorki graffiti, którego zwyciêstwo, zapewne w typo474
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wym dla Rzymian wystêpie w towarzystwie, wprawi³o j¹ w ponury nastrój. Nie wyjawi³a swego imienia, ale wyraŸnie okreœli³a siê jako „tibicina”. Termin ten, podobnie jak jego grecki odpowiednik, „auletris”,
oznacza³ niewiastê o niskim statusie spo³ecznym, graj¹c¹ na „tibiae”
— dêtym instrumencie muzycznym. Wzmianki i aluzje w piœmiennictwie rzymskim nie s¹ dla „tibicinae” na ogó³ ³askawe. Choæ w cieniu
mêskich muzyków, graj¹cych na „presti¿owej” (bo Apolliñskiej) cytrze, „tibicinae” by³y, jak siê wydaje, nieodzowne w niektórych rodzajach ceremoni (np. œlubnych), przypisywano im te¿ niekiedy zdolnoœci uwodzenia gr¹ i pobudzania seksualnego mê¿czyzn. Granica pomiêdzy uprzyjemnianiem gr¹ uczt i spotkañ lepiej sytuowanych Rzymian a przynajmniej okazyjn¹ prostytucj¹ mog³y byæ, oczywiœcie, nieostre. Wyszukane porównanie ¿yrafy, zwierzêcia rzadko widywanego
w Rzymie, którego mo¿e i groŸny wygl¹d szed³ w parze z ³agodnoœci¹,
z bohaterskim Achillesem, ma, rzecz jasna, sens ironiczny i zawiera
aluzjê do zwyciêskiego rywala autorki. Czy autorka wzywa³a zemsty
Wulkana, czy rozpatrywa³a samobójstwo? „Tak czy inaczej, ¿yczenie
jej spe³ni³o siê w 79 r.” — konstatuje gorzko E. Woeckner, dodaj¹c nastêpuj¹c¹ konkluzjê: „Sugerujê, by rozumieæ to graffiti jako odpowiedŸ «tibiciny» na kulturê, która j¹ degradowa³a i w zupe³nie dos³ownym sensie pokona³a. Na sw¹ klêskê poniesion¹ w trakcie czegoœ, co
by³o prawdopodobnie wieczorn¹ rozrywk¹, zareagowa³a w jedyny dostêpny sobie sposób, pisz¹c graffiti. Zapewne skromnego lub nawet
niewolnego pochodzenia, z pewnoœci¹ na pó³ wykszta³cona (semiliterate), niemniej wydaje siê, ¿e wykaza³a siê pewnym rozumieniem mitologii i wystarczaj¹cym obyciem kulturalnym, by uczyniæ u¿ytek ze
zwierzêcia z widowisk i to w sposób wyszukany i ironiczny. Te cztery linijki, wype³nione gorycz¹ i ironi¹, zapewniaj¹ niepowtarzalny wgl¹d
w status «tibiciny». Dostrzegamy w niej, kobiecie graj¹cej na instrumencie, do którego kultura przypisa³a niski presti¿, zderzenie p³ci
(gender), seksualnoœci i kulturowej preferencji dla cytry. «Tibicina»
rozpozna³a konflikty w³aœciwe dla jej profesji i w piœmie wyrazi³a swój
gniew z ich powodu”48.
Druga inskrypcja ma inny charakter. Oto jej treœæ:
O ty, niezwyciê¿ony Castrensisie,
oby bogowie byli ci przychylni, Castrensisie.
48

E. Woeckner, s. 72.
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Tak¿e tobie, który bêdziesz to czytaæ.
Witaj (calos), Hedone
i oby mia³ pomyœlnoœæ ten kto to przeczyta³, powiada Hedone.
Mo¿na tu piæ
za jednego asa, je¿eli
dasz dwa asy, bêdziesz
pi³ lepsze wino;
je¿eli dasz cztery asy,
bêdziesz piæ wino Falerneñskie. Witaj (calos), Castrensisie, ty
niepokonany49

Hedone (imiê czêste w staro¿ytnoœci50), jak wynika z kontekstu,
barmanka czy pomocnica w³aœciciela ober¿y (caupona) w Pompejach,
po³o¿onej (co nie jest bez znaczenia i co wystêpowa³o czêsto w miastach rzymskich) w pobli¿u domu publicznego (lupanar), pozdrawia
jakiegoœ Castrensisa, zapewne jakiegoœ znanego aktora — cz³onka
wêdrownego zespo³u pantonimicznego, pozdrawia tak¿e sam¹ siebie
i tych wszystkich, którzy bêd¹ czytali napis. Nastêpuj¹ ceny ró¿nych
rodzajów win oferowanych w gospodzie, a graffiti koñczy siê ponownym pozdrowieniem dla Castrensisa. Podobieñstwo sytuacyjne i ideowe do „tibiciny” z poprzedniej inskrypcji polega na tym, ¿e obie autorki znajdowa³y siê na podobnym, niskim i niezbyt szanowanym szczeblu hierarchii spo³ecznej, najczêœciej (choæ znajdujemy w piœmiennictwie antycznym tak¿e opinie odmienne) kojarzonym ze sfer¹ p³atnej
mi³oœci51, do której barmanki (podobnie jak tamte muzykantki) czêsto zwodzi³y mê¿czyzn, dysponuj¹c w dodatku jakimiœ tajemnymi mocami. Hedone nale¿a³a prawdopodobnie do fanów owego Castrensisa
(jego trupa teatralna wystêpuje doœæ wyraŸnie w epigrafice Pompejów
i Herkulanum), ale w pos³u¿eniu siê imieniem popularnego „bohatera” w inskrypcji widniej¹cej przy gospodzie wolno dopatrzeæ siê tak¿e
typowego zabiegu „marketingowego” — po prostu reklamy dla lokalu. „Ma³y, osobisty i unikalny obrazek skromnej dziewczyny barowej,
49
Ostatni wiersz zachowa³ siê w postaci bardzo uszkodzonej. Postêpujê za propozycj¹ odczytu E. Woeckner.
50
Jest to transliteracja greckiego wyrazu oznaczaj¹cego „przyjemnoœæ”.
51
Jak podaje E. Woeckner (s. 73–74), w jednej z inskrypcji z Aesernii znajduje siê lista wydatków poniesionych przez goœcia w gospodzie: 3 asy za chleb, wino i rzodkiew, 8 asów za
seks z barmank¹.
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poch³oniêtej pasj¹ dla aktora Castrensisa, z jednym okiem na przyjemnoœæ, drugim na interes”.
I wnioski bardziej generalne, jakie wydaj¹ siê wyp³ywaæ z analizy
i zaproponowanej interpretacji dwóch omówionych graffiti pompejañskich. „Po pierwsze i przede wszystkim, ¿e kobiety, nawet niskiego
statusu, niewykszta³cone, posiada³y wystarczaj¹c¹ znajomoœæ pisma,
by uczestniczyæ w tradycji tworzenia inskrypcji na œcianach [...]. To, co
³¹czy owe graffiti, to unikalne odpowiedzi kobiet na ucisk spo³eczny,
jakiego doœwiadcza³y” (E. Woeckner), œwiadectwa wprawdzie tak lakoniczne, ale maj¹ce charakter spontanicznych w ³ a s n y c h wypowiedzi kobiet staro¿ytnych Pompejów.
*
Pocz¹wszy od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia zaczê³y nap³ywaæ i wzbogacaæ nasz¹ wiedzê o dniu codziennym pewnej odleg³ej
rzymskiej prowincji niewielkie (przewa¿nie w granicach 9 x 20 cm,
gruboœæ 2,5–3 mm) tabliczki drewniane (przewa¿nie z olchy, rzadziej
brzozy) zapisane atramentem. Dla zapisywania d³u¿szych tekstów
u¿ywano kilku powi¹zanych ze sob¹ tabliczek. Liczba ujawnionych,
które systematycznie zostaj¹ badane, odczytywane i publikowane52,
przekroczy³a ju¿ tysi¹c (poza tym zachowa³y siê — podobnie jak
w wielu innych miejscach cesarstwa rzymskiego — setki tabliczek woskowych, napisy na nich zachowa³y siê jednak, co zrozumia³e, najczêœciej jedynie szcz¹tkowo); oczywiœcie, stan zachowania tabliczek jest,
jak zwykle w podobnych warunkach, ró¿ny, niektóre napisy sta³y siê
ju¿ zupe³nie nieczytelne, inne zachowa³y siê w nieznacznych fragmentach, ale mimo wszystko powa¿na ich liczba zawiera teksty pe³ne, co
prawda na ogó³ niezbyt d³ugie, ale wœród nich znajduj¹ siê niezwykle
interesuj¹ce poznawczo. Co prawda, na stan zachowania tabliczek
52

A. K. Bowman, J. D. Thomas, Vindolanda: the Latin Writing–Tablets (Britannia Monograph, 4), 1983; ci sami, New Texts from Vindolanda, „Britannia” 18, 1987, s. 125–142; ci sami, The Vindolanda writing tables (Tabulae Vindolandenses, 2), 1994; ci sami, New writing–tables from Vindolanda, „Britannia” 27, 1996, s. 299–328; R. S. O. Tomlin, The Vindolanda tablets, Britannia 27, 1996, s. 459–463. Opracowanie o charakterze bardziej ogólnym:
A. Bowman, Life and letters on the Roman frontier, London 1994. Doskona³y artyku³ syntetyczny H. Galsterera w: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, wyd. II, t. 32, 2006,
s. 423–427.
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bez w¹tpienia wp³yw mia³a wilgotna, bagnista ziemia w Vindolandzie,
ale okazuje siê, ¿e podobnych tabliczek u¿ywano tak¿e w innych rzymskich obozach wojskowych, np. w Carlisle53.
Vindolanda (obecnie: Chesterholm) by³ to kasztel rzymski po³o¿ony oko³o 40 km na zachód od Newcastle, na pó³nocnej rubie¿y
rzymskiej Brytanii. Za³o¿ony w czasach cesarzy z dynastii flawijskiej
(69–96) oko³o 85 r., odnowiony za panowania Hadriana, znajdowa³ siê
w odleg³oœci 3 km na po³udnie od wzniesionego wówczas s³ynnego
(i po czêœci do dziœ widocznego w krajobrazie) Wa³u Hadriana, maj¹cego chroniæ rzymsk¹ Brytaniê przed pó³nocnymi ludami Piktów.
Ponownie zosta³ kasztel odnowiony wiek póŸniej. W II i III stuleciu
na zachód od obozu rozwinê³a siê osada otwarta (vicus). By³a obsadzana ró¿nymi oddzia³ami (kohortami) wojskowymi, ostatecznie opuszczona zosta³a w V w. Ciekawe, i dot¹d niewyjaœnione, ¿e dotychczasowe znaleziska tabliczek drewnianych z inskrypcjami pochodz¹ z jednego tylko, krótkiego, okresu istnienia kasztelu, to znaczy okresu stacjonowania tam 9. kohorty batawskiej (oko³o 100 r.). Byæ mo¿e, ¿e
w momencie opuszczania stanowiska w 105 r. (kohorta zosta³a wtedy
odkomenderowana na wojnê z Dakami), zarz¹dzono uporz¹dkowanie terenu obozowego, w trakcie którego wszystkie zbêdne tabliczki
porzucono (zakopano) w jednym rejonie.
Tabliczki drewniane pe³ni³y na pó³nocno–zachodnich kresach Imperium rolê podobn¹ do papirusu, który na tych obszarach musia³ byæ
towarem deficytowym i drogim. S³u¿y³y do ró¿nych celów, zarówno
oficjalnych, jak i prywatnych. Znajdujemy wœród zachowanych ró¿ne
wykazy, typowe dla s³u¿b wojskowych, sprawozdania, notatki i listy,
niekiedy — choæ nieczêsto — fragmenty literackie. „Teksty te znakomicie ilustruj¹ «¿ycie wewnêtrzne» przede wszystkim 9. kohorty batawskiej, która w latach oko³o 90 do 105 stacjonowa³a nad nieumocnion¹ jeszcze wówczas pó³nocn¹ granic¹ prowincji Brytania, wiecznie
ten sam rytm ¿ycia garnizonowego, urozmaicanego przez wizyty namiestników prowincji, œwiêta, urlopy i odkomenderowania; ¿ycie towarzyskie dowodz¹cych i ich rodzin z kolegami z s¹siednich obozów,
dochodz¹ce do g³osu tak¿e w korespondencji pomiêdzy ¿onami ofice53

Zob. R. S. O. Tomlin, Roman manuscripts from Carlisle: the ink–written tablets, „Britannia” 29, 1998, s. 31–84.
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rów; zaopatrzenie wojsk przez prywatnych przedsiêbiorców. Tabliczki z Vindolandy s¹ tak¿e znakomitym dowodem na szerokie, a¿ do ni¿szych rang, upowszechnienie znajomoœci pisma (Literarität), przynajmniej w wojsku”54. Szczególnie skrupulatnym oficerem musia³ byæ
Flavius Cerealis, dowódca kohorty w latach 101–105. Znamy ponad
100 przyk³adów jego s³u¿bowej korespondencji z dowódcami s¹siednich garnizonów oraz z namiestnikiem Brytanii.
W³aœnie wspomniana korespondencja ¿on oficerów pó³nocnobrytyjskich garnizonów stanowi pretekst do uwzglêdnienia w niniejszej
ksi¹¿ce55. Zachowa³y siê w zupe³nie dobrym stanie dwa listy napisane
przez Claudiê Sewerê do Sulpicji Lepidiny, ¿ony Flaviusa Cerealisa,
prefekta stacjonuj¹cej w Vindolandzie kohorty batawskiej. Mê¿em
Claudii by³, jak wynika z listów, Aelius Brocchus, który prawdopodobnie wywodzi³ siê z wschodnich prowincji cesarstwa, a nieco póŸniej, jak wynika z innych Ÿróde³, by³ dowodz¹cym oddzia³u (ala)
w Pannonii. W czasie, gdy nastêpowa³a interesuj¹ca nas korespondencja pomiêdzy nudz¹cymi siê zapewne na odleg³ej garnizonowej
placówce ¿onami, Brocchus by³ wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa dowódc¹ jakiejœ pobliskiej jednostki wojskowej. To co daje do
myœlenia to to, ¿e tabliczki z tymi listami zachowa³y siê w Vindolandzie, miejscu ich wys³ania, nie zaœ w nieznanym nam miejscu zamieszkania adresatki.
Treœci¹ obu zachowanych listów jest zaproszenie do wziêcia udzia³u w uroczystoœciach urodzinowych Claudii. Oto pierwszy z nich:
Claudia Severa œle pozdrowienia swojej Lepidinie.
Serdecznie zapraszam ciê, siostro, na trzeci dzieñ przed idami wrzeœnia, na uroczystoœæ moich urodzin, aby mieæ pewnoœæ ¿e przybêdziesz
do nas, by przez swoje przybycie uczyniæ ten dzieñ jeszcze przyjemniejszym, jeœli przyjdziesz.
Przeka¿ moje pozdrowienia swemu Cerealisowi. Mój Aelius i mój ma³y synek do³¹czaj¹ swoje pozdrowienia.

Powy¿szy tekst zosta³ napisany pismem eleganckim, w którym wolno doszukiwaæ siê zawodowego skryby, po nim nastêpuje jednak zda54

H. Galsterer, w: Der Neue Pauly. Altertum, t. 12, 2, 2002, kol. 233–234.
A. K. Bowman, J. D. Thomas, New Texts from Vindolanda (1987), s. 137–140; J. P. Hallett, The Vindolanda letters from Claudia Severa, w: Women writing Latin from Roman antiquity to early modern Europe, t. I (2002), s. 93–99.
55
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nie pisane inn¹ rêk¹, prawdopodobnie postscriptum rêk¹ samej Claudii Severy:
Bêdê mia³a nadziejê zobaczyæ ciê, siostro. Do zobaczenia, siostro, moja najdro¿sza duszko, pomyœlnoœci!56

Na odwrotnej stronie listu–tabliczki pismem eleganckim dopisano:
Do Sulpicji Lepidiny, [¿ony] Flaviusa Cerealisa, od Severy.

A oto treœæ drugiego listu, który jednak zachowa³ siê z kilkoma
lukami:
Pozdrowienie, siostro, tak jak umawia³am siê z tob¹ i obiecywa³am, ¿e
bêdê prosiæ Brocchusa, by przybyæ do ciebie, prosi³am go i odrzek³ mi
w odpowiedzi, ¿e zawsze by³o mi obiecane, wraz z [...] bym przyby³a do
ciebie z wizyt¹ w jakikolwiek sposób. Rzeczywiœcie s¹ pewne konieczne sprawy, które [...] otrzymasz moje listy, dziêki którym dowiesz siê,
co zamierzam zrobiæ [...]. Pozostajê i mam zamiar pozostaæ w Briga.
Przeka¿ pozdrowienia ode mnie swemu Cerealisowi.

Na odwrocie listu, inn¹ rêk¹:
Do widzenia, siostro, najdro¿sza i upragniona duszo57.

Pod tym, znowu pierwsz¹ rêk¹ sumiennego pisarza:
Do Sulpicji Lepidiny, [¿ony] Flaviusa Cerealisa, od Severy.

Wypadnie, co prawda, nieco skorygowaæ opiniê angielskich uczonych, jakoby w³asnorêczne (wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa)
dopiski Claudii Severy do listów napisanych do Sulpicji Lepidiny by³y „niemal z ca³¹ pewnoœci¹ najwczeœniejszymi znanymi przyk³adami tekstu ³aciñskiego pióra kobiet”58, gdy¿ honor ten nale¿y raczej
do omówionych poprzednio autorek graffiti pompejañskich, nie pomniejsza to jednak w niczym poznawczego znaczenia listów vindolandzkich.
56

Ze wzglêdu na trudnoœci interpretacyjne tego postscriptum, przytaczam odpowiedni
fragment tekstu oryginalnego: vale soror anima | mea ita valeam | karissima et have.
57
[val]e m soror | karissima et anima | ma desideratissima.
58
A. K. Bowman, J. D. Thomas, New texts, s. 138.
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Tak¿e mê¿owie wymienionych dwóch dam, niemal modelowi
przedstawiciele warstwy ekwitów, wymieniali korespondencjê na tematy s³u¿bowe. Mamy fragmentaryczne informacje o wymianie listów
pomiêdzy innymi paniami, co wskazuje na to, ¿e przypadek Claudii
Severy i Sulpicji Lepidiny nie by³ odosobniony. Lepidina otrzyma³a
tak¿e list od kobiety, której imiê prawdopodobnie brzmia³o Paterna.
Zachowa³ siê równie¿ list napisany prawdopodobnie przez jak¹œ Walettê do znanego nam Cerealisa, w którym wspomina siê o jakichœ korzyœciach uzyskanych przez nadawczyniê dziêki poparciu Lepidiny
(per auctoritatem Lepidinae), co mo¿e œwiadczyæ o ¿ywszych i szerszych kontaktach pomiêdzy tamtejszymi niewiastami, a nawet, byæ
mo¿e, o czymœ w rodzaju kobiecej solidarnoœci i wzajemnym popieraniu siê w razie potrzeby, poœrednio zaœ o niejakim wp³ywie kobiet na
decyzje i rozstrzygniêcia podejmowane przez mê¿czyzn.
Zjawisko towarzyszenia urzêdnikom i dowódcom rzymskim na oddalonych prowincjonalnych placówkach przez ¿ony nie by³o jeszcze
w Rzymie pod koniec I stulecia n.e. zbyt powszechne. Wed³ug Tacyta
(Ann. 3, 33) precedensy nast¹pi³y co prawda ju¿ za panowania Tyberiusza, ale zjawisko nadal wywo³ywa³o ró¿ne zastrze¿enia i w¹tpliwoœci. W pó³nocnej Brytanii widocznie by³o ju¿ na porz¹dku dziennym,
a wzmianka o ma³ym synku dowodzi, ¿e ¿ycie rodzinne nawet w niespokojnych i nie zawsze bezpiecznych garnizonach pogranicznych
rozwija³o siê regularnie.
W przytoczonych listach uderza przede wszystkim niezwykle osobisty ton, wyra¿aj¹cy siê nie tylko w d¹¿noœci do osobistych spotkañ
(i — zapewne — kobiecego „pogadania sobie”), lecz tak¿e w kilkakrotnie u¿ytych sformu³owaniach „siostra”, choæ brak podstaw do
przypuszczenia, ¿e nadawczyniê i adresatkê ³¹czy³y jakiekolwiek rzeczywiste wiêzy pokrewieñstwa, a tak¿e wyrazach prawdziwej czu³oœci,
które, gdybyœmy koniecznie tego chcieli, mo¿na by nawet próbowaæ
wype³niæ podtekstem erotycznym. Czy¿by erotyczne doœwiadczenia
Safony mia³y od¿yæ w Vindolandii? Wydaje siê, ¿e by³aby to zbêdna
nadinterpretacja. Tak¿e w jednym z listów „mêskich” nadawca zwraca
siê do odbiorcy jako do „najdro¿szego brata” i tego rodzaju intymna
nuta zdaje siê z jednej strony poœwiadczaæ znane sk¹din¹d znaczenie
wiêzów familijnych w spo³eczeñstwie rzymskim, z drugiej zaœ wystêpuj¹ce w okreœlonych warunkach i zrozumia³e d¹¿enie do zacieœnienia
na sposób quasi–rodzinny po¿¹danych wiêzi towarzyskich w niewiel481
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kich, oddalonych od centrali, spo³ecznoœciach wojskowego pogranicza, czemu obecnoœæ ¿on (i dzieci) bez w¹tpienia sprzyja³a. Poniewa¿
Claudia Severa nie mog³a mieæ przy sobie rodzonych sióstr, „siostra”
z s¹siedniego garnizonu mog³a stanowiæ substytut rzeczywistej, tym
bardziej po¿¹dany, ¿e, jak podnosi J. P. Hallett, przy niektórych uroczystoœciach (urodzinowych nie wy³¹czaj¹c) moment religijno–misteryjny wystêpowa³ wyraŸnie, a obecnoœæ niewiast w takich sytuacjach
bywa³a niezbêdna.
*
Oddalmy siê teraz o niemal ca³e tysi¹clecie od czasów utrwalonych
w tabliczkach z Vindolandy i skierujmy uwagê na obszary jeszcze bardziej oddalone od Rzymu, jakimkolwiek istotniejszym rzymskim
wp³ywem nietkniête, mianowicie na skandynawsk¹ Pó³noc epoki wikingów (ok. 800–1100) i nieco póŸniej (najpóŸniejsze z interesuj¹cych
nas przekazów pochodz¹ z XIV w.). Germañskie ludy Skandynawii,
jako jedne z nielicznych spoza cywilizacji antycznej, zna³y sztukê pisania i pozostawi³y po sobie nie tylko imponuj¹ce bogactwo przedchrzeœcijañskich i wczesnochrzeœcijañskich tradycji utrwalonych —
prawda, ¿e na ogó³ znacznie póŸniej — zarówno w jêzykach rodzimych, jak równie¿ po ³acinie, w tym pokaŸny zasób pieœni skaldów
poetów)59 i sag, lecz tak¿e napisów wyrytych w kamieniu, metalu i na
ró¿nych przedmiotach u¿ytkowych, pismem zwanym runami60. Zabytki runiczne znane s¹ ju¿ poczynaj¹c od II w. p.n.e. i wystêpuj¹ na
wielu terenach objêtych ekspansj¹ ludów germañskich, a zatem obecnych Niemiec, Polski (której tereny by³y w pierwszych wiekach naszej
ery scen¹ przemieszczania siê ró¿nych ludów germañskich), a nawet
Ukrainy i Rumunii (których znaczne czêœci przez d³u¿szy czas, od II
lub III do IV w., zajête by³y przez Ostrogotów i Wizygotów), wreszcie
samego Konstantynopola, gdzie napisami runicznymi uwiecznili siê
wikiñscy najemnicy w s³u¿bie imperatora, Wysp Brytyjskich, po drugiej stronie œwiata zaœ w Ameryce Pó³nocnej („Winlandii” — „Kraju
59

Pewien, prawda ¿e skromny, udzia³ w twórczoœci skaldów mia³y tak¿e niewiasty; problemu tego dotkniemy w zamierzonej drugiej czêœci naszego dzie³a.
60
Dobre wprowadzenie do problematyki runów: R. I. Page, Pismo runiczne, prze³. Joanna
Strzelczyk, Warszawa 1998.
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wina” sag skandynawskich). Najliczniejsze zachowa³y siê wszak¿e
w samej Skandynawii, zw³aszcza w Szwecji.
Alfabet runiczny, ograniczaj¹cy siê do kilkunastu liter oraz techniczne trudnoœci i pracoch³onnoœæ wycinania napisów w twardym materiale, ogranicza³y obszemoœæ i w znacznym stopniu okreœla³y charakter inskrypcji. Choæ wœród wielu tysiêcy zachowanych znajduj¹ siê
tak¿e teksty obszerniejsze o doœæ zró¿nicowanej treœci i ró¿nym stopniu technicznej doskona³oœci, przewa¿aj¹ teksty krótkie, niekiedy
ograniczaj¹ce siê do jednego tylko wyrazu (nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e
treœæ wielu inskrypcji runicznych z ró¿nych powodów — tak¿e po prostu wadliwego stanu zachowania — nie da siê obecnie odczytaæ lub
zrozumieæ). Niekiedy jest to imiê w³aœciciela lub zleceniodawcy, kiedy
indziej jakaœ formu³a magiczna. Dziêki inskrypcjom runicznym poznajemy imiona wielu setek osób, które bez tego pozosta³yby nam zupe³nie nieznane. Na rozmaitych przedmiotach u¿ytkowych, zw³aszcza
z dziedziny ozdób lub innych obiektów luksusowych, znajdujemy,
czêsto w ramach dedykacji, imiona kobiet, np. „Rannveig posiada
tê szkatu³kê”61, czy „Singasven wypolerowa³ to [nó¿] dla Thorfrid”.
W jednym przypadku, jak siê wydaje, porzucona, nieznana nam
z imienia niewiasta pozostawi³a œlad swej ¿yciowej tragedii, przekazuj¹c potomnoœci imiona swego niewiernego mê¿czyzny (Ingemar)
i swojej rywalki (Sigvor), pisz¹c runami na tkaninie (znalezionej
w Lund) „Niech¿e Ingemar [u] Sigvory zazna mojego p³aczu — aallatti”, wzmacniaj¹c zaklêcie jak¹œ magiczn¹ formu³¹. Najwa¿niejsz¹
z ró¿nych wzglêdów grup¹ inskrypcji runicznych s¹ jednak napisy upamiêtniaj¹ce na stelach i kamieniach nagrobnych, wœród których spora
czêœæ powsta³a z inspiracji, na zamówienie, a czêœciowo bez w¹tpienia
tak¿e „pod dyktando” kobiet. Zjawisko to jest zrozumia³e, je¿eli siê
weŸmie pod uwagê znaczn¹ œmiertelnoœæ mê¿czyzn w tych pe³nych
wojennego zgie³ku czasach, gdy imiê „Ludzi Pó³nocy” (Normanów)
budzi³o grozê w wielu krajach Europy, jak równie¿ — czêœciowo z t¹
okolicznoœci¹ zwi¹zan¹ — stosunkowo wysok¹ i samodzieln¹ rolê kobiet w spo³eczeñstwach skandynawskich.
Choæ ogólna liczba zachowanych inskrypcji runicznych z Danii
(w historycznych granicach, obejmuj¹cych tak¿e czêœæ po³udniowej
61
Ten i poni¿sze przyk³ady zosta³y zaczerpniête z ksi¹¿ki Judith Jesch, Women in the Wiking Age, Woodbridge 1991 (II wyd. 1994), s. 42–74 (rozdzia³ Women’s lives in runic texts).
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Szwecji) nie mo¿e równaæ siê ze Szwecj¹, na uwagê zas³uguje wysoki
udzia³ inskrypcji zawieraj¹cych imiona ¿eñskie lub w inny sposób odnosz¹cych siê do kobiet. Na ogóln¹ liczbê oko³o 220 zabytków „duñskich” jest ich oko³o 45, z czego po³owa zosta³a wrêcz przez kobiety zamówiona i — jak nale¿y s¹dziæ — podyktowana. W taki sposób
uwieczni³a siebie pewna wysokiej pozycji spo³ecznej Ragnhilda, która
wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa nie tylko co najmniej dwukrotnie wychodzi³a za m¹¿, ale dwóch swych mê¿ów prze¿y³a i ka¿demu z nich ufundowa³a okaza³y pochówek z odpowiednimi epitafiami. Pierwszy z nich znajduje siê w odkrytym na pocz¹tku XIX w.
w miejscowoœci Glavendrup (w pobli¿u Odense) grobie „okrêtowym”
(typowym dla wikiñskiej arystokracji) i nale¿y do najobszerniejszych (i najbardziej dla historyka interesuj¹cych) epitafiów wikiñskich. Oto treœæ inskrypcji, zawieraj¹ca kilka szczegó³ów niezupe³nie
dla nas jasnych:
Ragnhilda wystawi³a ten kamieñ dla upamiêtnienia Alliego, przywódcy [rodu czy grupy zwanej] Sølvers kap³ana ludu62, szlachetnego tana.
Synowie Alliego wznieœli ten pomnik na czeœæ swego ojca, a jego ¿ona
–
na czeœæ swego mê¿a, Soti
zaœ wyry³ te runy na czeœæ swego pana.
Niech Tor uœwiêci te runy! Niech bêdzie potêpiony ten, kto zniszczy³by ten kamieñ lub powlók³by [go, by umieœciæ] ku pamiêci kogoœ
innego!63

Choæ nie dysponujemy ¿adnymi bli¿szymi danymi, które mog³yby
pozwoliæ uœciœliæ chronologiê, wydaje siê nie ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e
wystawczyni epitafium z Glavendrup jest identyczna z Ragnhild(r)¹,
która mê¿owi Gunulfrowi ufundowa³a imponuj¹cy (3,5 m wysokoœci,
1,25 m szerokoœci) nagrobek z miejscowoœci Tryggaevlde zaopatrzony piêciowierszow¹ inskrypcj¹ nastêpuj¹cej, nie pozbawionej mo¿e
lekkiej nuty ironii, treœci:
Ragnhild(r)a, siostra Ulfra, umieœci³a ten kamieñ i sprawi³a ten kopiec, oraz ten pochówek na statku, na czeœæ swego mê¿a Gunnulfra,
cz³eka nader g³oœnego64, syna Naerfira. Ma³o bêdzie lepiej od niego
62

Pewna wskazówka, ¿e inskrypcja dotyczy czasów przedchrzeœcijañskich.
Zob. analizê M. L. Nielsena, w: RGA2 XII, 1998, s. 195–200.
64
Nie wiadomo, czy w sensie powszechnego uznania w spo³eczeñstwie, czy jako aluzja do
krzykliwoœci w obejœciu.
63
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urodzonych. Niech bêdzie potêpiony ten, kto zniszczy³by ten kamieñ
lub wywlók³by go st¹d!

Niemal identyczna formu³a koñcowego zaklêcia czyni domys³ o identycznoœci fundatorki niemal pewnym65.
O ile rodzina Ragnhildy musia³a siê zaliczaæ do arystokracji, o tyle
kolejna inskrypcja dotyczy wrêcz bezpoœrednio przedstawicieli krêgu
panuj¹cego. W miejscowoœci Sønder Vissing we wschodniej Jutlandii
(pow. Tyrsting) odkryto w 1836 r. dwa kamienie nagrobne z inskrypcjami runicznymi. Wiêkszy z nich ma treœæ nastêpuj¹c¹:
Tove (Tofa), córka Mœciwoja, ¿ona Haralda Dobrego, syna Gorma,
kaza³a sprawiæ ten pomnik [kumbl] dla swojej matki66.

Harald Gormssson, „Dobry”, bardziej znany pod przydomkiem
„Sinozêby”, by³ królem Danii, wystêpuje w Ÿród³ach w latach 936 do
oko³o 987 i przeszed³ do historii przede wszystkim jako chrystianizator swego ludu. Dziêki tej inskrypcji poznajemy zatem (a jest to jedyna
o niej wiadomoœæ Ÿród³owa) postaæ Tovy (Tofy) z pochodzenia ksiê¿niczki obodrzyckiej, a wiêc zachodnios³owiañskiej, córki Mœciwoja,
w³adcy doœæ dobrze poœwiadczonego w Ÿród³ach saskich, który przy³¹czy³ siê do antyniemieckiego powstania lat osiemdziesi¹tych X w.
Tova jest jej imieniem u¿ywanym po zam¹¿pójœciu, pierwotnego
s³owiañskiego imienia nie znamy.
Ciekawe, ¿e imiê Tofa pojawia siê raz jeszcze w inskrypcjach duñskich, choæ w drugim przypadku chodzi raczej niew¹tpliwie o inn¹
osobê. Otó¿ w epitafium z Gunderup niejaki Toki stwierdza, ¿e wystawi³ je dla ojca — Abi, „szlachetnego wojownika” i matki Tofy. Co
wiêcej: wspomnia³em, ¿e w Sønder Vissing odkryto dwa nagrobki z inskrypcjami. Otó¿ mniejszy z nich równie¿ zosta³ przez (zapewne tego
samego) Toki wystawiony ojcu Abe/Ebbe, „m¹dremu cz³owiekowi”;
imienia matki tym razem nie wymieniono.

65

Zob. analizê M. L. Nielsena, w: RGA2 XXXI, 2006, s. 300–303.
G. Labuda, w: SSS VI, 1, 1977, s. 99, przychyla siê do odmiennego (podobno pod wzglêdem jêzykowym równie uprawnionego) odczytu inskrypcji, zgodnie z którym (pewna) Tofa
postawi³a ten pomnik (bezimiennej) córce Mœciwoja, ¿onie Haralda Gormssona. M. Stoklund, w: RGA2 XXIX, 2005, s. 203–205, oraz J. Jesch (s. 51), opowiadaj¹ siê jednak za
wersj¹ podan¹ w tekœcie.
66
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Nietypowa sytuacja rodzinna zosta³a zapewne uwieczniona w epitafium z Ålum w pó³nocnej Jutlandii. Dama imieniem Thorvi przedstawiona jako ¿ona Vigota wystawi³a pomnik swemu bratankowi czy
siostrzeñcowi Thorbjørnowi, „do którego ¿ywi³a cieplejsze uczucia
ni¿ do w³asnego syna”. Jej m¹¿ Vigot wystawi³ w pobli¿u nagrobek dla
swego syna Asgera. Albo Asger nie by³ synem (rodzonym lub pasierbem) Thorvi albo pomiêdzy matk¹ (macoch¹) i synem (pasierbem)
musia³o dojœæ do jakiegoœ bli¿ej nam nieznanego konfliktu, wskutek
czego przenios³a ona swe uczucia na krewnego.
O wiele, jak ju¿ wiemy, liczniejsze od duñskich szwedzkie inskrypcje doby wikiñskiej (b¹dŸ nieco póŸniejsze) nie maj¹ — stosownie do
powolniejszego rozwoju spo³ecznego Szwecji — w swej przygniataj¹cej wiêkszoœci tak wyrazistego historycznie charakteru, lecz za to
znacznie lepiej ukazuj¹ szersze warstwy spo³eczeñstwa. S¹ te¿, jak siê
przyjmuje, nieco od duñskich póŸniejsze; podczas gdy znaczna czêœæ
tamtych pochodzi jeszcze z wieku X, szwedzkie pojawiaj¹ siê liczniej
w wieku XI Na szczególn¹ uwagê zas³uguje grupa inskrypcji, na któr¹
sk³adaj¹ siê zabytki z koœcio³a w Färentuna, Hillersjö, Snottsta i Vreta
— wszystkie te miejscowoœci znajduj¹ siê w prowincji Upplandia,
przede wszystkim dlatego, ¿e dotycz¹ jednej wp³ywowej i zamo¿nej
XI–wiecznej rodziny, dostarczaj¹ wielu unikalnych wiadomoœci o jej
sprawach na przestrzeni trzech pokoleñ, a poza tym w niejednym
uzupe³niaj¹ siê nawzajem. Postaciami poniek¹d centralnymi s¹ dwie
niewiasty: Geirlaug i jej córka Inga. Trzy nagrobki z Snottsta i jeden
z Vreta zosta³y wzniesione przez Ingê na upamiêtnienie mê¿a Ragnfasta. Wystawianie wiêcej ni¿ jednego epitafium tej samej osobie nie
by³o, co prawda, wyj¹tkiem, ale liczba czterech ma jednak charakter
wyj¹tkowy, a poza tym niezwyk³ym jest to, ¿e treœæ owych czterech
epitafiów nawzajem siê uzupe³nia. Zacytujmy Judith Jesch67:
O tym, ¿e by³y wzniesione jednoczeœnie, œwiadczy to, ¿e trzy z czterech
kamieni (Snottsta 1 i 2, Vreta) odwo³uj¹ siê w liczbie mnogiej: do „kamieni” wzniesionych przez Ingê. Ka¿dy z kamieni odnotowuje inne
aspekty upamiêtniaj¹cej dzia³alnoœci Ingi. I tak, Snottsta 1 wspomina
tylko o wzniesieniu pomników, lecz Snottsta 2 dodaje, ¿e wybudowa³a
(kaza³a wybudowaæ) ona tak¿e „most”, Snottsta 3, ¿e „wyry³a runy”,
67

Women in the Viking Age, s. 54.
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a Vreta, ¿e „wznios³a szczeble [stopnie?] i kamienie”. Poza tym trzy
z czterech epitafiów Ingi wymieniaj¹ ró¿ne informacje o jej mê¿u, Ragnfaœcie. Snottsta 1 stwierdza, ¿e mia³ dwie siostry — Gyrid i Estrid,
Snottsta 2 ¿e mia³ domownika (huscarl) imieniem Assur, Snottsta 3
donosi, ¿e by³ jedynym w³aœcicielem „tej posiad³oœci” (Snottsta) po
ojcu Sigfaœcie. Sama szczegó³owoœæ pomników Ingi dla mê¿a i dok³adnoœæ wyszczególnienia informacji w inskrypcjach wskazuje na to,
¿e zleceniodawczyni¹ powodowa³o coœ wiêcej ni¿ tylko uczucie dla
zmar³ego”,

a wra¿enie to jeszcze siê potêguje po porównaniu z wielk¹ inskrypcj¹
z Hillersjö — jedn¹ z najokazalszych i najbardziej interesuj¹cych z naukowego punktu widzenia inskrypcji skandynawskich.
D³uga i bardzo artystycznie na formê wê¿a skomponowana inskrypcja z Hillersjö jest nietypowa tak¿e z tego powodu, ¿e ma charakter czysto informacyjny, nie komemoracyjny (upamiêtniaj¹cy).
Oto treœæ tej prawdziwej kroniczki rodzinnej:
Geirmund o¿eni³ siê z Geirlaug, gdy ta by³a jeszcze dziewczynk¹. Mieli póŸniej syna, zanim on [Geirmund] uton¹³, a potem zmar³ syn. Nastêpnie wysz³a ona [Geirlaug] za [Gu]drika, ... PóŸniej mieli dzieci,
lecz tylko jedna dziewczynka prze¿y³a. Zwa³a siê [In]ga. Zosta³a ona
wydana za Ragnfasta ze Snottsta, póŸniej i on umar³, a nastêpnie
[i ich] syn [zmar³], a matka [Inga] odziedziczy³a po swym synu. Nastêpnie wysz³a ona za m¹¿ za Eirika. Tam zmar³a, a Geirlaug odziedziczy³a
po swej córce Indze.

W zachowanej czêœciowo inskrypcji z Färentusa mo¿na jeszcze
odczytaæ s³owa: „na pami¹tkê jej [Ingi] mê¿a Eirika i ojca Gudrika”.
Oddajmy jeszcze raz g³os J. Jesch: „Tych szeœæ epitafiów, razem wziêtych, opowiada historiê dwóch kobiet, które w kolejnych fazach, poprzez przypadki ma³¿eñstwa i œmierci, sta³y siê zamo¿nymi w³aœcicielkami ziemskimi. Wznios³y one kamienie runiczne nie tylko po to, by
zaœwiadczyæ przed œwiatem, i¿ by³y prawymi dziedzicami swych posiad³oœci, lecz tak¿e, by wyjaœniæ dok³adnie, jak do tego dosz³o, na wypadek, gdyby ktoœ poddawa³ w w¹tpliwoœæ fakty”. Trudno o bardziej
wymowny przyk³ad mo¿liwoœci awansu spo³ecznego kobiet w Szwecji
epoki wikingów, gdy okolicznoœci temu sprzyja³y, a tak¿e stosunkowo
wysokiej samoœwiadomoœci kobiet.
Nieliczne epitafia szwedzkie, sporz¹dzone staraniem kobiet, zachowa³y pamiêæ mê¿czyzn poleg³ych, zaginionych lub zmar³ych w trakcie
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dalekich wypraw b¹dŸ podró¿y. Niejaka Thorgerd wspomina w inskrypcji (z Högby) „brata swojej matki, Assura, który zmar³ na Wschodzie, w Grecji", to znaczy w Cesarstwie Bizantyjskim, byæ mo¿e w s³u¿bie cesarskiej, a poniewa¿ w dalszym ci¹gu obszernej wierszowanej
inskrypcji mowa jest o piêciu synach Gulliego (dziadka Thorgeld ze
strony matki), i o ich œmierci, nie wykluczone, ¿e tak¿e oni, czy przynajmniej niektórzy z nich, zginêli lub zmarli z dala od ojczyzny. W epitafium na kamieniu nagrobnym z Gripsolmu wystawionym przez
niewiastê imieniem Tola dla jej syna Haralda, brata Ingwara (Ingwar
by³ dowódc¹ znanej ekspedycji na Wschód w XI w.), znalaz³ siê nastêpuj¹cy wiersz:
Powêdrowali [po¿eglowali ?] wspaniale
daleko za z³otem
i na wschodzie
karmili or³y68.
Zmarli na po³udniu
w kraju Saracenów (a sarklanti)

Na kamieniu w Fagerlöt, ufundowanym przez dwie siostry, Holmfrid i Hedinfrid, na pami¹tkê ojca Eskila, czytamy równie¿ o jakiejœ
kampanii na wschodzie:
Wyst¹pi³ do bitwy
na szlaku wschodnim
zanim niepohamowany w boju
musia³ polec

Nagrobek z Eggeby, wzniesiony przez niejak¹ Ragnelf ku czci jej
syna Anunda, prosi Boga, by „pomóg³ jego duszy bardziej, ni¿ ten na
to zas³ugiwa³” i dodaje piêkn¹ poetyck¹ apostrofê:
Nie bêdzie
wiêkszego pomnika
[nad ten, który] matka wznios³a
dla swego jedynego syna

A oto epitafium z terenu Norwegii (sk¹d zachowa³o siê znacznie
mniej inskrypcji runicznych ni¿ ze Szwecji czy Danii):
68

W znaczeniu: zabijali.
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Gunnvor córka Thidrika, zbudowa³a most ku czci swej córki Astrid,
by³a ona najzrêczniejsz¹ dziewczyn¹
w Hadeland

*
W trakcie prowadzonych od wczesnych lat piêædziesi¹tych XX w.
badañ wykopaliskowych na obszarze starego miasta Nowogrodu nad
rzek¹ Wo³chow odkryto kilkaset (do roku 1976 by³o ich ³¹cznie 539)
tekstów zapisanych na korze brzozowej, a datowanych na wieki XII–
XVI. Nosz¹ one w nauce rosyjskiej nazwê gramot. Jest to zjawisko
unikalne, niewystêpuj¹ce (s¹ drobne wyj¹tki w niektórych innych miastach pó³nocnej czêœci europejskiej Rosji) nigdzie poza tym na obszarze ca³ej S³owiañszczyzny69. Oczywiœcie, stopieñ zachowania poszczególnych tekstów, podobnie jak w przypadku papirusów egipskich, jest
bardzo ró¿ny, kora brzozowa, jako materia³ nietrwa³y, mog³a zachowaæ siê w stanie umo¿liwiaj¹cym odczytanie zapisanych na niej s³ów
(oczywiœcie, w przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci w jêzyku staroruskim), jedynie w sprzyjaj¹cych warunkach œrodowiskowych, najczêœciej w dawnych œmietniskach lub po prostu w obrêbie pozosta³oœci domostw
mieszkalnych. Czêsto s¹ to niepozorne szcz¹tki tekstów zniszczonych
czy podartych, zawieraj¹ce jedynie pojedyncze s³owa, ich czêœci, czy
same litery, ale stosunkowo czêsto zachowa³y siê ca³e, mniejszych lub
wiêkszych rozmiarów (d³ugoœæ jednego z takich tekstów wynosi 45 cm,
szerokoœæ najszerszego — 13 cm)70, dokumenty. Litery i s³owa wydra69
Kilka gramot odkryto pod koniec lat osiemdziesi¹tych XX w. w pobli¿u wczesnoœredniowiecznego grodu w DŸwinogrodzie (ukraiñ. Zwenyhorod) w okrêgu lwowskim. Zob. ni¿ej.
70
Dane liczbowe mog¹ byæ ju¿ nieaktualne, gdy¿ podajê je za prac¹: W. Kuraszkiewicz,
Gramoty nowogrodzkie na brzozowej korze, z. 1–2, Warszawa 1957, z. 1, s. 10. Polski uczony
móg³, rzecz jasna, uwzglêdniæ jedynie najwczeœniejsze fazy wykopalisk (lata 1951–1953).
Podstawowa wielotomowa publikacja gramot nowogrodzkich, z której czerpaæ bêdê kilka
poni¿szych przyk³adów: Novgorodskie gramoty na bereste, [cz. 1]: iz raskopok 1951 goda
(autorzy: A. V. Archichovskij i M. N. Tichomirov), M[oskva] 1953; [cz. 2]: iz raskopok 1952
goda (Arcichovskij), M. 1954; [cz. 3]: iz raskopok 1953–1954 goda (Archichovskij, V. I. Borkovskij), M. 1958; [cz. 4]: iz raskopok 1955 goda (ci sami), M. 1958; [cz. 5]: iz raskopok
1956–1957 (ci sami), M. 1963; [cz. 6]: iz raskopok 1958–1961 (Arcichovskij), M. 1963;
[cz. 7]: iz raskopok 1962–1976 gg. (Arcichovskij, V. L. Janin), M. 1978. Znalezione gramoty
otrzyma³y ci¹g³¹ numeracjê, co u³atwia badania nad nimi. Edycja uczonych rosyjskich jest
wzorowa, zawiera szczegó³owe sprawozdania z poszczególnych kampanii wykopaliskowych, dok³adny opis, odczyt i transkrypcjê ka¿dego tekstu na wspó³czesny jêzyk rosyjski, interpretacjê historyczn¹ i lingwistyczn¹ oraz dobre technicznie reprodukcje zabytków wraz
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pywano rylcem koœcianym (tak¿e taki rylec zosta³ odnaleziony) na wewnêtrznej, g³adkiej powierzchni kory. Wyj¹tkowo tylko pisywano
atramentem, ale te gramoty s¹ w zasadzie zupe³nie nieczytelne. Najczêœciej pisywano jednostronnie, niekiedy tak¿e po obu stronach kory. Gramoty zachowa³y siê, adekwatnie do w³aœciwoœci surowca, na
którym je zapisano, w postaci zwitków, daj¹cych siê na szczêœcie na
ogó³ bez wiêkszego trudu i szkody rozwin¹æ i zabezpieczyæ.
Nowogród, pozostaj¹cy dziêki swemu po³o¿eniu poza obrêbem
ekspansji mongolskiej w XIII w., dopiero w XV w. si³¹ wcielony do
Wielkiego Ksiêstwa Moskiewskiego, by³ w œredniowieczu najwa¿niejszym centrum Rusi pó³nocnej i emporium handlowym o miêdzynarodowym zasiêgu. W przeciwieñstwie do innych pañstw, na jakie ju¿
w XI w. rozbi³a siê Ruœ, Nowogród (podobnie jak Psków) nie przyj¹³
formy pañstwa monarchicznego, lecz by³ a¿ do koñca swej samodzielnoœci politycznej rodzajem republiki, rz¹dzonej przez oligarchiê mo¿nych, z du¿ym udzia³em bogatego kupiectwa i rozci¹gaj¹cej zwierzchnictwo daleko poza samo miasto. „Treœæ gramot jest bardzo rozmaita,
ale wszystkie mówi¹ o ¿yciu prywatnym Nowogrodzian — zarówno
feuda³ów, jak i ludzi niewolnych, rzemieœlników, kobiet, nawet uczniów. Pozwalaj¹ wejrzeæ w ¿ycie codzienne ówczesnych ludzi, ukazuj¹
ró¿ne szczegó³y ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego. [...] Dowodz¹ one powszechnej wówczas na Rusi umiejêtnoœci czytania i pisania równie¿ wœród kobiet, bo takie listy prywatne
nie mog³y byæ zamawiane u pisarza zawodowego, ale wobec doraŸnej
potrzeby nadawca pisa³ je odrêcznie, adresat zaœ czyta³ nawet [niektóre z nich — J. S.] jako pismo tajne”71.
Zajrzyjmy i my w te prywatne sprawy œredniowiecznych mieszkanek Nowogrodu, przytaczaj¹c kilka, jak siê wydaje — bardziej indywidualnych i interesuj¹cych, przyk³adów przez nie sporz¹dzonych gramot na korze brzozowej (w nawiasach numer w edycji rosyjskiej)72.
Nastazja zawiadamia teœcia i braci zmar³ego o œmierci swego mê¿a
Borysa (II po³owa XIV w.):
z przerysami inskrypcji. Wybór reprodukcji i przerysów celniejszych wczeœniej odkrytych
zabytków tak¿e w II czêœci wymienionej pracy Kuraszkiewicza.
71
W. Kuraszkiewicz, wyd. cyt., s. 11.
72
Dziekujê prof. Arturowi Kijasowi z UAM za cenn¹ pomoc w t³umaczeniu i interpretacji ni¿ej przytoczonych tekstów.
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Pok³on od Nastazji dla pana i braci moich. Borys nie ¿yje. Tak, panowie. Zadbajcie o mnie i moje dzieci [nr 49].

Szczêœliwym trafem zachowa³ siê tak¿e wczeœniejszy list Borysa do
Nastazji (mo¿na przypuszczaæ, ¿e chodzi o tê sam¹ parê ma³¿eñsk¹):
Od Borysa do Nastazji. Jak przyjdzie ten list, wyœlij s³ugê na koniu,
gdy¿ ma spraw wiele. I przyœlij bieliznê osobist¹. Bielizny zapomnia³em [nr 43].

Borys, bez w¹tpienia cz³owiek zamo¿ny, bojarskiego pochodzenia,
przebywaj¹cy w podró¿y „s³u¿bowej” czy prywatnej, zapomnia³ zabraæ koszuli i prosi ¿onê, by mu j¹ dos³a³a. Dwie rzeczy zas³uguj¹ na
uwagê, po pierwsze, dowiadujemy siê, ¿e wyraz „gramota” na oznaczenie pisma na brzozowej korze by³ ju¿ w u¿yciu w XIV w., a po wtóre
— ¿e adresatka listu, Nastazja, umia³a czytaæ (inaczej Borys ograniczy³by siê do przekazania proœby czy polecenia ustnie, przez pos³añca). Z poprzedniego tekstu wynika, ¿e umia³a nie tylko czytaæ, ale i pisaæ. Nie wiadomo, dlaczego pierwszy list pozosta³ w domu (czy¿by go
jednak nie wys³a³a? Mo¿e adresat zabra³ go z sob¹ przybywaj¹c do
domu wdowy i tam pozostawi³?).
Gramota nr 9, znaleziona w warstwie z XII w. (a wiêc jedna z najstarszych), zawiera przejmuj¹c¹ opowieœæ Gostiaty, opuszczonej
przez mê¿a:
Od Gostiaty do Wasilwi [Wasyla]. To, co mi da³ ojciec i krewniacy,
wszystko jego. A obecnie poj¹³ now¹ ¿onê, mnie nie daj¹c niczego,
a drug¹ wzi¹³. Dopomó¿ przywróciæ dobro [mienie].

Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e takie rozumienie listu nie jest zupe³nie pewne, gdy¿ czêœæ uczonych jest zdania, ¿e Gostiata by³ mê¿czyzn¹, skar¿¹cym siê na swego ojca, który ¿eni¹c siê ponownie, pozbawi³ go, wed³ug starej patriarchalnej tradycji, maj¹tku. Inni jednak
s¹dz¹, ¿e skar¿¹c¹ jest kobieta, której m¹¿ samowolnie rozwiód³ siê,
przyw³aszczaj¹c sobie posag i to wszystko, co otrzyma³a od ojca i krewniaków, a nastêpnie wypêdzi³ j¹ i wprowadzi³ do domu now¹ ¿onê.
Z I po³owy XIV w. pochodzi gramota nr 415:
Proœba od Fiewronii do Feliksa z p³aczem. Pobili mnie pasierbowie
i wypêdzili z dworu. Pozwól, bym przyjecha³a do miasta [Nowogrodu],
lub sam przyjedŸ tutaj. Jestem pobita.
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Nic bli¿szego o sprawie niewiadomo. Feliks by³ albo jakimœ urzêdnikiem albo/i jej krewnym. Fiewronia musia³a byæ w ka¿dym razie
doœæ znacz¹c¹ postaci¹, skoro mog³a oczekiwaæ jego wizyty u siebie.
Wyj¹tkowo obszerna jest gramota nr 531:
Od Anny proœba do Klimiaty [Klimenta]. Panie bracie. Zatroszcz siê
w mojej sprawie przed Konstantynem. A nastêpnie obwieœæ mu przy
œwiadkach: „Dlaczego rozgniewa³ siê na moj¹ siostrê i jej córkê”. Nazwa³ siostrê moj¹ krow¹, a jej córkê oszustk¹. Zaœ obecnie przyjecha³
Fiodor, us³ysza³ ten wyrzut i wypêdzi³ siostrê moj¹ i chcia³ j¹ zabiæ. Teraz, panie bracie, poradziwszy siê z Wojes³awem powiedz mu [Konstantynowi] tak: „Oskar¿y³eœ, to udowodnij”. Jeœli odpowie Konstantyn: „Ona zarêczy³a za ziêcia”, wówczas ty odpowiedz mu tak: „Jeœli
znaleŸliby siê œwiadkowie przeciwko mojej siostrze, jeœli znaleŸliby siê
œwiadkowie, w obecnoœci których ona rzekomo porêczy³a za ziêcia,
wtedy wina moja”. Bracie, wybadaj, jaka przyczyna wywo³a³a jego
gniew w stosunku do mnie. Jeœli by zaœ znaleŸli siê œwiadkowie jego [¿e
Konstantyn ma racjê], wówczas ja tobie nie siostr¹, mê¿owi zaœ nie ¿on¹. Wtedy mnie zabij, nie czekaj¹c na Fiodora. Jeœli dawa³a moja córka pieni¹dze przy œwiadkach, to jawnie, prosz¹c o zastaw. Zawezwa³
mnie [Konstantyn] na s¹d, przyjecha³am, a on wyjecha³, powiedziawszy: „Posy³am 4 dworzan po grzywnie srebra”.

Nie jest pewne, wbrew pozorom, czy Anna prosi o interwencjê
w sprawie swojej siostry i siostrzenicy, czy w³asnej („moja siostra” mo¿e bowiem oznaczaæ siostrê Klimenta, czyli sam¹ Annê). Opisana w liœcie zniewaga Anny i jej córki wed³ug ustawy ksiêcia Jaros³awa traktowana by³a jako powa¿ne przestêpstwo, wymagaj¹ce grzywny od oszczercy. Kwota zadoœæuczynienia zale¿a³a od pozycji spo³ecznej pokrzywdzonego. Potwarz rzuci³ niejaki Konstantyn. M¹¿ Anny, Fiodor,
dowiedziawszy siê o przewinieniu ¿ony, wygna³ j¹ z domu i chcia³ zabiæ. Anna prosi brata, by po zasiêgniêciu rady u Wojs³awa za¿¹da³ od
Konstantyna, by udowodni³ s³usznoœæ zarzutów. Jeœli Konstantyn odpowie, ¿e wina jej polega³a na tym, ¿e porêczy³a za ziêcia, Kliment
mia³ rozejrzeæ siê za œwiadkami. Gdyby znaleŸli siê tacy, którzy potwierdz¹, ¿e Anna istotnie porêczy³a, Kliment mia³ wówczas ca³¹ winê
wzi¹æ na siebie. Brat Anny mia³ ponadto szczegó³owo zbadaæ, co by³o
powodem gniewu Konstantyna. Gdyby znaleŸli siê œwiadkowie potwierdzaj¹cy zarzuty, „ja tobie nie siostra, a mê¿owi nie ¿ona”. Z desperacj¹ Anna pisze do Klimenta, ¿eby w takim przypadku j¹ zabi³, nie
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czekaj¹c a¿ zrobi to jej m¹¿. Zapewne Anna prosi³a Klimenta o porêczenie za ni¹, ¿yciem gwarantuj¹c swoj¹ niewinnoœæ. Okolicznoœci
sprawy, które sta³y siê przyczyn¹ jej zniewa¿enia, by³y nastêpuj¹ce:
Córka Anny po¿yczy³a pieni¹dze na procent zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, ale rozporz¹dza³a nieswoimi pieniêdzmi, lecz Konstantyna, dokonuj¹c tej operacji pod nieobecnoœæ swego mê¿a, któremu
pieni¹dze na procent zosta³y przekazane przez Konstantyna. Prawdopodobnie Konstantyn nabra³ podejrzenia, ¿e zysk z po¿yczonej im kwoty przyw³aszczany by³ przez ziêcia i rodzinê Anny. Sama Anna nie porêcza³a za ziêcia, wiêc zniewa¿enie jej by³o bezzasadne. Wezwana do
s¹du przez Konstantyna przyby³a tam, lecz ten odjecha³, mówi¹c, ¿e
posy³a czterech dworzan (egzekutorów s¹dowych) po grzywnie srebra73.
Gramota nr 538 ods³ania jak¹œ nieprzyjemn¹ aferê dotycz¹c¹ kap³ana prawos³awnego (popa):
Polecenie od popadii dla popa. Co siê tobie przydarzy³o, znane jest
Onanii. A teraz rozpowszechnia to Kiriak. Nale¿y siê o to zatroszczyæ.

Popadia (¿ona popa) ostrzega swego mê¿a, ¿e niejaka Onania
o wszystkim dowiedzia³a siê, a Kiriak rozpowszechnia znies³awiaj¹ce
wieœci, nale¿y wiêc podj¹æ skuteczne kroki dla w³asnej obrony.
W roku 1989 na przedmieœciu dawnego grodu w DŸwinogrodzie
(Zwenyhorod), w okrêgu lwowskim, a wiêc na Rusi po³udniowo–zachodniej, w warstwie kulturowej datowanej na lata 1110–1137, odkryto gramotê nastêpuj¹cej treœci:
Od Gowienowej (¿ony Gowiena) do Nie¿nica. Daj 60 kun ³odziennych powiedzia³ Gowien, id¹c na s¹d Bo¿y, a pop zapisa³. A daj £ukaszowi. Jeœli nie oddasz, to ja u ksiêcia wezmê s³ugê, niezw³ocznie
przyjadê, a to ci w wiêcej siê obejdzie 74.

60 kun ³odziennych, odpowiadaj¹ce 3 kg 60 g srebra, to skredytowana op³ata za u¿ycie ³odzi, któr¹ mia³ otrzymaæ Gowien, zapewne
trudni¹cy siê transportem towarów, od niejakiego Nie¿nica, zapewne mieszkañca DŸwinogrodu, zanim umar³ (poszed³ „na s¹d Bo¿y”).
73

Powy¿szy wywód zawdziêczam prof. Arturowi Kijasowi.
I. Swiesznikow, List z Przemyœla z pocz¹tków XII w., „Rocznik Przemyski” 31, 1995, 1,
s. 47–53. Na s. 48 podobizna gramoty, na s. 50 odczyt z przytoczonym polskim przek³adem.
W dalszych uwagach idê za sugestiami Swiesznikowa.
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Energiczna, jak widaæ, wdowa po Gowienie chce zwrotu d³ugu, „zleca tê sprawê niejakiemu £ukaszowi i grozi, ¿e w razie odmowy weŸmie u ksiêcia s³ugê i niezw³ocznie przyjedzie z nim do Nie¿nica” w celu rewindykacji. Kosztowa³oby to d³u¿nika dodatkowo, gdy¿ jak¹œ
gratyfikacjê musia³by uiœciæ na rzecz skarbu ksi¹¿êcego. Poniewa¿
ksi¹¿ê (Wo³odar Roœcis³awicz) rezydowa³ wówczas (od roku 1124)
w Przemyœlu, „mamy dostateczn¹ podstawê uwa¿aæ, ¿e gramota Gowienowej zosta³a wys³ana z Przemyœla i ¿e jest ona chyba najdawniejszym autentycznym dokumentem na terenie Rusi po³udniowo–zachodniej” (Swiesznikow), a zarazem dodajmy — na obszarze dzisiejszej Polski.
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Belizariusz 264
Benedykt z Nursji, œw. 328, 331,
347, 368
Berengara z Ivrei 426
Bernard z Akwitani, komes 349
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Bernard z Septymanii, m¹¿ Dhuody
349, 351–356 361, 367, 369–373,
375
Berschin Walter 14, 147, 153, 218,
219, 273, 284, 289, 302, 315, 316,
331, 334, 382, 385, 435
Berthgyth, zakonnica (rodzina) 298,
301, 307–309
Bertini F. 14, 200, 206, 219, 223,
289, 374, 375, 382, 384, 398, 400,
402, 431, 435, 436
Bielawski M. 266
Bieñkowski T. 127
Bie¿uñska–Ma³owist Izabela 23, 123
Bijns Anna 194
Bischoff Bernhard 313, 314, 333
Bisin (rodzina) 264
Blesilla, córka Pauli 173, 175
Boccaccio Giovanni 10
Bocheñski Tadeusz 65
Bodarwé Katrinette 386, 436
Bodo Henryk, mnich 395, 433
Boecjusz 379, 391, 422, 424, 472
Boio 112
Bondurand E. 357, 374
Borkovskij V. I. 489
Borkowska Gra¿yna 7
Borkowska M. 277
Borst A. 367
Borys 490, 491
Bovo II, opat w Nowej Korbei 379
Bowman A. K. 477, 479, 480
Brandstaetter Roman 65
Breymann Th. 8
Brocchus Aelius 479, 480
Bromios 100, 101
Brown Phyllis R. 14, 439
Brownrigg R. 158
Bro¿ek Mieczys³aw 182, 425
Brun[on] 382, 383, 385, 402, 425

Brunhölzl Franz 14, 281, 288, 334,
375, 436
Brunichilda (¿ona Sigiberta I) 283
Brunon z Kwerfurtu 386
Brutus Decius Julius 113
Brzostowska Janin 43, 46, 47, 48,
49, 52–56, 58, 127
Budda 65
Bu³hak E. 401
Burchard II 384
Burginda 298
Burra–Buriasz 450

Caena 304
Cagni L. 449
Cameron A. 123, 237, 259
Cancik H. 79
Cardini Franco 374, 375
Carha 450
Carpanitum 449
Castrensis 475, 476
Ceionowie Albinowie 169
Celtis Konrad 392, 427, 431
Cerera 145, 470
Cerinthus 114–119
Cerulli E. 399, 437
Cerynt zob. Cerinthius
Cezar Geta 141
Cezary z Arles, œw. 181, 277
Cezennia 184
Charaksos 38, 46, 48, 60
Charyty 39, 42, 88, 89
Childebert 265
Chilon 61
Chilperyk I 281, 283
Chione (Chionia), œw. 27, 180, 394,
404–431
Chlodomer 265
Chlodwig (Klodwik, franc. Clovis)
262, 264–266, 269, 283
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Chlotar I 262–266, 269–271, 273,
275, 279, 293
Christie Agata 7
Christina, opatka 381
Chrodechilda, ¿ona Chlodwiga I 283
Chrystus zob. Jezus Chrystus
Chryzostom Jan (Z³otousty) 160, 180
Chryzyp 242
Chryzypp 75
Churchill Laurie J. 14, 439
Clark E. A. 192, 194, 197, 198
Classen A. 304, 305, 312, 438
Clauss M. 228, 234, 257, 258, 260
Cohn L. 242, 259
Coman J. 243
Constable Giles 292
Corneille P. 149
Craemer–Ruegenberg I. 400
Cünnen J. 300, 312
Currie L. 127
Cyceron 113, 290
Cynehilda (rodzina), opatka 301, 307
Cyntia 113, 184
Cyprian, œw, 153, 168, 243, 244–256,
259, 400
Cypryda (Kypris, Cypris, Cypryda)
zob. Afrodyta
Cyrus (Kyros) 237
Cyryl (Kyrillos), biskup aleksandryjski 28,29, 30, 31, 238, 239
Cytowska M. 14, 114, 118, 122, 127,
198, 224, 273, 289, 394
Czeczot Jan 65
Czermiñska Ma³gorzata 7
Czerniatowicz Janina 127
Czuj Jan 162, 164, 166, 167, 175,
185, 191, 199, 471

D¹browska Maria 7
Damascjusz 30
Damazis 458

Damazy, papie¿ 163
Damis 98
Damophile z Pamfilii 112
Daniel 256
Danielewicz Jerzy 35, 41, 42, 45,
47–49, 51–57, 59, 69, 70, 75, 76,
90, 91, 106, 125–127, 339
Dariusz, król 96
Daudet Alfons 64
Dawid 178
Debora 9, 158, 166
Decjusz, cesarz 319
Deinokrates 148
Deinomach 23
Delehaye H. 243
Delia 184
Demainete, autorka powieœci 113
Demajron 454
Dembska J. 266
Demerate 112
Demers Patricia 439
Demeter 107, 253
Demetrias 188
Demo, Greczynka 106, 108, 113
Demon 249, 250
Demostenes, mówca ateñski 18
Desprez V. 266
Devos Paul 206, 212, 213
Dezyderiusz z Cahors, biskup 292
Dhuoda, francuska arystokratka
(rodzina) 12, 346–375, 378
Diakon Piotr 200, 213, 224
Diana, bogini 25
Didymos, gramatyk i filolog aleksandryjski 62, 451
Diè hrabina de 40
Dinokrates 140, 141, 146
Dinzelbacher P. 299
Diogenes Laertios 26, 32, 453
Dioklecjan, cesarz 151 154, 180, 245,
246, 401, 404, 405, 410, 411
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Dionizja 458
Dionizjos, portrecista 25
Dionizos 105
Dionizy Aeropagita, œw. 401
Dioskorides 113
D³ugosz Piotr 418
Dobrowolski S. R. 31
Dodds E. R. 148, 149, 152
Domicjan, cesarz 120, 122
Donat, gramatyk 368, 391
Donata 161
Doricha (Rodopis, czyli „Ró¿ne
Liczko”) 38, 46, 47, 48
Dorion 456
Dorka (Tabitha), wdowa 323
Dorota z M¹towów, mistyczka 316
Dorotheos, mnich 337, 342
Dörs E. 432
Dossin G. 448
Dover K. J. 126
Drakoncjusz 190
Dronke Peter 13, 289, 307, 312, 346,
347, 364, 375, 429, 435, 436, 461,
469, 471, 472, 473
Dru¿backa El¿bieta 7
Druzjana 416, 417, 430
Duba G. 123
Duch Œwiêty 179, 210, 362
Dulcitius 394, 404, 406–410, 416,
433, 434, 437, 438
Dürer Albrecht 430, 432, 437
Durrell Laurenc 64
Dyana 118
Dydona, królowa kartagiñska 120,
190
Dynamius z Marsylii, arystokrata
286
Dzielska Maria 27, 28, 30, 125, 401

E[I]rmingarda 242
Eadburga 299–303

Eadith 426
Eadwacer 280, 309–312
Ealdbeorcth 303
Eangyth 299, 303, 304, 307
Eberhard 429
Echekratides z Krety 91, 92
Echnaton, faraon 449
Edessa, biskup 203
Edezjusz, uczeñ Jamblicha 28
Effrem 417, 430
Egeria, p¹tniczka 11, 13, 121, 123, 126,
199–225, 269, 320, 326, 328, 472
Eigil 316
Eirena, malarka 25
Eirik 487
Eis Gerhard 428
Ekkehard IV, opat 384, 391
Ekkehard I, opat 385
Ekkehard II, opat 384
Eklezjastes 165, 168
Elefantus z Uzès, biskup 354, 361
Elian (Ajlianos), autor grecki 69
Eliasz 179
Elizeusz 178
Elpidiusz 162
Emmeram, œw. 307, 384, 389, 391,
392, 425, 427, 431
Eneasz 62, 190, 193
Ennodiusz 292
Eoban, kap³an 300
Eos 59, 108, 126, 127, 224, 247
Epifaniusz, œw. 320
Epikur 26
Erato 93, 94
Eratostenes 31
Eriaspides (Eriaspis) 92
Erinna (Erynna) z Telos 34, 36,
77–81, 121
Eriszti–Ajja 448
Eros 40, 42, 54, 61, 66, 71, 452, 454
Erynna, zob. Erinna
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Fabiola 164, 174

Falizjos 90, 91
Fallaci Oriana 7
Faon, ¿eglarz 38, 61, 63, 66, 67, 121
Faust 247, 400, 401
Felhin 387, 388, 439
Felicyta (Felicitas) 128, 133, 134,
143–145, 148–150, 169
Felix 491, 492
Femonoe 112
Fidiasz 95
Fierwonia 491, 492
Filamis (Filenida, Filajnis) 92, 93
Filip II Macedoñski 22, 178
Filippos z Memfis 455
Filumena 161
Fiodor 492
Firmilian, biskup 206
Fisiak Jacek 309, 312
Flavius Arbitro 465
Flavius Cerealis 479, 480, 481
Flawia 466
Flawiusz Waleriusz 456
Flodoard, kronikarz 246, 531
Flora, œw. 200
Focjusz 27, 32–34, 244, 246, 247,
255, 256
France Anatol 424
Frank Anna 7
Franken R. 449
Frankforter Daniel A. 293
Franz Marie–Louise von 148, 152
Fredegunda, (¿ona Chilperyka I)
283
Frenken Goswin 436, 438
Fried Johannes 386
Fronton 22
Frontonian Varius 464
Fryderyk III 432
Furia 164

Fabri Felix 464
Faeton Mitrajski 253

Gäbe Sabina 10, 289

Eskil 488
Eskulap 25
Esmyol Andrea 266
Estera 158, 168
Estrid 487
Ethelbert II, król Kentu 299
Eucheria 203, 284, 285
Eudocja zob. Athenais
Eufroniusz z Tours, biskup 277
Eulogiusz, kap³an 371
Eunapiusz ( Eunapios) z Sardes 27,
28
Eunice, matka Tymoteusza 158
Eunike (Euneika) z Salaminy,
uczennica Safony 39
Euonymos 71
Euporos Ailios 451
Eupus 454
Europa 74
Eurygyios 38
Euryk, król Wizygotów 467
Eurypides 20, 26
Eustacjusz, pisarz 74
Eustathius 27
Eustohium 164, 165, 172, 173, 175
176, 179, 182, 183, 185, 207, 211
Euthymios, mnich 229
Eutychos 541
Eutykrates 36
Euzebiusz z Cezarei 74, 77, 163,
206, 207, 217, 245
Ewa 157–159, 189, 190, 193–195, 196,
248, 250
Ewagriusz Scholastyk, historyk Koœcio³a 256, 258
Ezdrasz 168, 341
Ezechiel 65, 165
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Gabriel, kleryk 242
Gaja 71
Galen 107, 108
Galla (Gulla) 162
Galla Placidia 200
Gallia Kornelia 464
Gallikan, mêczennik 403, 404, 430
Galsterer H. 477, 479
Gamurrini Gian–Francesco, uczony
200, 203, 204
Gaucelm, komes 354
Gaudencjusz 167
Geirlaug 486, 487
Geirmung 487
Gejzeryk, król Wandalów 229
Gellius 34
Gemina 27, 179
Genowefa, œw. 283, 284
Gentianus Terentius (Terentianus?)
463, 464
Gerberga I 354, 381
Gerberga II, opatka 381, 382, 389,
391, 426
Gerhard z Augsburga 385
Gerhoh, biskup 332
Gerontius, kap³an 207
Gerontius, pisarz 181
Gertruda, œw. 284
Geta, syn Septymiusza Sewera 133
Getulik 184
Gilmore D. D.161
Glaukos, bóg morski 106
Goethe Wolfgang 247, 400
Goltz A. 124
Gompfos 36
Gongyle z Kolofonu, uczennica Safony 39
Gorgo 39
Gorienko Adriejewna Anna zob.
Achmatowa
Gorki Maksym 402

Gostiata 491
Gotszalk z Fuldy (Orbais) 378
Gounod Charles 64
Gowien (rodzina) 493, 494
Graf Katrin 10, 183, 260
Graus F. 276, 284, 288
Green Peter 64
Gregoroviusa Ferdinand 242, 259
Grillparzer Franz 64, 65
Grimm H. 437
Grimm Jacob 390
Grzegorz I Wielki, papie¿ 286, 294,
327, 368
Grzegorz II, papie¿ 295
Grzegorz III, papie¿ 329
Grzegorz z Nazjanzu, œw. 63, 160,
163, 180, 207, 243
Grzegorz z Nyssy, œw. 163, 186,
208–210, 221
Grzegorz, biskup Tours 262, 263,
265, 269, 272, 273, 277, 281, 286,
287, 380
Gudrik 487
Gumpold z Mantui 385
Gunnulfr 484
Gunnvor 489
Gunulfrow 484
Gyrid 487

Hacks Peter 402
Hades 56, 77, 78, 80, 81, 95–97, 126
Hadrian, cesarz 107–111, 424, 425,
478
Hadwiga 384
Haffner M. 258, 259
Hagiopolita Epifaniusz 212
Hallett Judith P. 114, 119, 120, 122,
123, 126, 127, 479, 482
Hammurabi 443
Hannibal 156
Harald 488
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Harald Gormsson Dobry 485
Hathumodya z Gandersheimu 346,
380, 381
Hazecha, mniszka 386, 387
Heaburga (Bugga) 299, 300, 303,
305, 307
Hederyk, król Northumbrii 434
Hedinfrid 488
Hedone 475, 476
Hedyle z Aten (rodzina) 106
Hefajstion 459
Hekate 470
Hektor 190
Helena 48–50, 229
Helena, matka Konstantyna Wielkiego 207, 275, 321
Helena, pomocnica Szymona 161
Helikon 70
Heliodor 113
Helladios 238
Heloiza 11, 14
Helpis 472, 473
Henryk I 375, 377, 382, 391, 426
Hera 84, 85
Heraklas 451
Herakleides 451
Herakles 190
Heresvida Hilda, zakonnica 434
Hermann A. 243
Hermasianaks 112
Hermes 70, 71, 102, 104
Herminafryd (rodzina) 262–264
Hermogenianus Claudius 187
Herod 241, 397
Herodot z Helikarnasu 46, 60, 73
Herzog R. 189
Hesperiusz 184
Hezjod 24
Hieronim, œw. 11, 27, 116, 162–176,
179, 181–188, 190–193, 199, 204,
206–208, 214, 217, 218, 267, 292,

297, 303, 307, 320, 391, 396, 432,
440, 471
Hilarian, prokurator 139, 140, 145
Hilarian, œw. 403
Hilary z Poitiers, œw. 168, 200
Hildebert z Lavardin, biskup 274
Hildegarda z Bingen 11, 429, 439
Hildegarda, ¿ona Karola Wielkiego
302
Hinkmar, arcybiskup z Reims 366,
372, 378
Hiob 213, 215, 368
Hipparch 31
Hipparchia, ¿ona cynika Kratesa 26
Hippokrates 107, 108
Hipponaka 61, 62
Hirena zob. Irena, œw.
Hispulla Calpurnia, ¿ona Pliniusza
M³odszego 113
Hiszam, kalif z dynastii Omajadów
320
Hojrina 454
Holmfrid 488
Holum K.G. 228, 234, 236, 239, 242,
259
Homer 36, 59, 60, 62, 65, 78, 79, 90,
104, 112, 189, 191, 247, 255, 256
Homeyer Helene 13, 35, 76, 79, 112,
127, 198, 247, 259, 289, 338–340,
345, 435, 437
Hor 109
Horacy 63, 64, 122, 165, 182, 391
Hortensjusz 184
Horus 459
Hroswit z Ratyzbony 434
Hroswita z Gandersheimu 11, 12,13,
347, 380, 382, 383, 387–397, 399,
400–404, 416–418, 422, 424–436,
438, 439
Hugeburga z Heidenheimu 11, 212,
314, 316–320, 322–324, 326–334
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Hulda, prorokini 355
Humphrey Laurence 433, 434
Huneryk, król Wandalów 230
Hymenaj 80
Hypatia z Aleksandrii 27, 28, 29,
30, 31, 124, 125, 172, 179, 231
Hyrieus 71

Jan z Gorze, œw. 385
Jan z Nikiu 31
Jan, diakon 229
Jan z Kwidzynia 316
Janin V.L. 489
Jaros³aw, ksi¹¿ê 492
Jeffrey Jane E. 14, 439
Jensen A. 193, 198
Ibykos 35
Jerecki Kazimierz 204, 224
Iddin–Nsikil 449
Jeremiasz 65, 166
Ignacy 148
Jesch Judith 483, 485–487
Ihnatowicz Janusz A., ks. 277
Je¿ewska Kazimiera 22, 61, 75–78,
Ijaja (Laja, Igaja) z Kyzikos, ma80, 82–89, 92–95, 97–110, 125
larka 25
Jezus Chrystus 30, 122, 128, 130, 137,
I³³akowiczówna Kazimiera 7
138, 140, 147, 158–160, 163, 166,
Ilska M. 19
173, 174, 177–180, 189, 190, 191,
Inga 486, 487
193–196, 198, 207, 210, 213, 221,
Ingemar 483
222, 229, 231, 232, 245, 248–253,
Ingwar 488
255, 278, 279, 300, 304, 317, 323,
Inibszarrim, s³u¿ka 443
328, 330, 338, 341, 361, 364, 369,
Innocenty I, papie¿ 381, 395, 426,
384, 404, 406, 410, 413, 416, 424,
433
466, 467, 471
Irena (Hirena), œw. 180, 404–432
Jonasz z Bobbio 284
Isias 459
Jonasz, biskup Orleanu 366, 368
Isidoros 458
Jordanes 380
Israel, biskup 383
Józef 194, 396
Iwaszkiewicz Jaros³aw 65
Judyta, cesarzowa 346, 349, 353, 355
Iwaszkiewicz Piotr 185, 211, 222,
Julian 417
224, 225, 328
Julian Apostata 154, 188, 218, 230,
Izaak 178
403
Izajasz 165
Jundzi³³ J. 22
Izydor z Sewilli 30, 113, 191, 368, 391 Jupiter 125, 190, 191
Jurewicz O. 33, 246
Jahwe 131, 132, 138, 157
Justyn II, cesarz 217
Jakub z Voraigne 246, 247, 424
Justyna, mêczennica 243–250, 253
Jakub, œw. 138, 178, 396
Justynian I 206, 319
Jamblich, filozof 27, 28
Juwenal, biskup jerozolimski 240, 241
Jan Chrzciciel, œw. 178, 320, 323
Juwenalis 122
Jan Ewangelista 214, 319, 368, 395, Juwenkus 190
417, 426
Kaczynski Bernice M. 191, 194, 198
Jan od œw. Arnulfa 385
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Kaddroe, wygnaniec 385
Kain 189, 248
Kalen 120, 121, 123, 126
Kalimach 416, 417, 430
Kaliope 124
Kallo 82, 83
Kalpurnia 184
Kalypso, malarka 25
Kambizes (Kambyzes) 110
Kanapariusz Jan 386
Karnejos 74
Karol £ysy, król Franków 182, 183,
350, 353, 354, 366, 371, 372, 378
Karol V 427
Karol Wielki 183, 262, 296, 302, 316,
346–350, 352, 361, 373, 375–379,
431
Kasja (Kassia), mniszka literatka
12, 336–345
Kasjodor 242, 292, 293, 380
Katarzyna, œw. 343
Katon 125
Katullus (Caius Valerius Catullus),
poeta 50, 62, 64, 65, 113, 184
Kazikowski S. J. 30, 228, 256
Kazik–Zawadzka Irena 126
Kefisos 71, 72
Kefizodotos 36
Kehne P. 19
Kerkilas, kupiec 37
Kidin–Adad 450
Kijas Artur 490, 493
Kipryda zob. Afrodyta
Kiriak 493
Kithajron (Kitajron) 70
Klaudiusz, cesarz 23, 246
Kleinias 23
Kleis 37, 38, 52, 53
Kleito 36, 92
Kleobotos 92
Kleochda (Kleocha) 85

Kleomedes 73
Kleonim 105
Kleopatra, w³adczyni Egiptu 23, 455
Klimiata (Klimenta) 492, 493
KniaŸnin Franciszek Dionizy 65
Kobus–Zalewska Hanna 126
Kochanowski Jan 51, 64, 65, 74, 76
Kolumban, œw. 284, 292
Komnena Anna 11, 243, 336, 427
Komornicka Anna M. 44, 50, 52–54,
58, 61, 125
Konopnicka Maria 7, 31
Konrad I 379
Konstancja 465, 466
Konstancjusz II 188, 427
Konstantyn Wielki 128, 152, 183,
192, 206, 207, 237, 321
Konstantyn, m¹¿ Anny 492, 493
Konstantyna 493
Kopciuszek 234
Kora 253
Kornexl L. 309
Kornificja (Cornificia) 113
Korynna z Tanagry, poetka 34, 35,
36, 67–73, 111, 113, 121, 125,
127, 184
Kosmas z Jerozolimy 255
Kosmas, brat Chryzypa 242
Kosznicki M.
Kotula T. 129
Kowalska Anna 65
Kowalska Anna Z. 14
Kowalski J. 226
Krasicki Ignacy 65
Krates z Teb, filozof 26
Kratynos, malarz 25
Kraus F.R. 449
Krawczuk A. 232
Krestan L. 243
Kronos 70, 104
Kroñska Irena 26
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Krumeich Ch. 172, 186
Krystyna (z rodu Liudolfa) 426
Krzysztof, œw. 387
Ksantypa 120
Ktezjasz 32
Ktezyfon 161
Kubiak Z. 62, 77–85, 87–103, 105,
106, 127
Kuhrt Amélie 123
Kuraszkiewicz W. 489, 490
Kwileccy 150
Kwintylian 167
Kybele 470
Kyriakos Aristeides 344

Leontion, s³uchaczka Epikura 26
Leontios, retoryk 226, 256
Lesbia 63, 184
Leœniewska M 185
Leta 164, 166
Leubowera 277
Lewandowski I. 293
Licinianius (Licianus?) 467, 468
Licynia 46
Lidia z Filippi 158
Liman K. 272, 287
Lingg Hermann 344
Lioba zob. Leobgytha
Lioba zob. Leobgytha
Lippert Woldemar 281, 288
Labbè Ludwika 40
Liudolf (rodzina) 380, 381, 426
Labuda A.S. 150–152
Liudprand z Cremony 429
Labuda G 380, 485
Liutbirg, pustelniczka 346
Lagerlöf Selma 7
Liutgarda, opatka 381
Lamassi 444–447
Liwia, ¿ona Oktawiana Augusta 23
Lampadius 169
Lizymach 26
Larichos 38
Lizyp zob. Lysipp
Larsa 449
Löfstedt E. 218
Lasthenaia, s³uchaczka Platona
Loisa 158
i Speuzyppa 26
Lotar I, cesarz 242, 348–351, 353, 354
Latona 71, 74
Lotar II 366
Le Goff J. 141, 152, 299
Lubrañski Jan 150, 152
Le Mire Aubertus, wydawca 194
Lucyll 161
Learchis 36
Lucylla, œw. 200
Lebuin 316
Ludwich Arthur, wydawca 242, 247,
Lenkowski S. 125
259
Lenschen W. 8
Ludwik (Niemiecki) 349, 350, 381
Leo F. 279, 282
Ludwik Pobo¿ny 347–350, 353, 355,
Leobgytha (Lioba), opatka 301–303,
366
307, 308, 309
Lukan 184, 391
Leon I Wielki, biskup 229
Lukian z Samosaty 62, 112
Leon III Izauryjski, cesarz 326
Lul (Lullus), arcybiskup 298, 299,
Leonardi C. 289
301, 307, 312, 315
Leon V 337
Lullus zob. Lul
Leoncja 466
Luther A. 124
Leonidas z Tarentu 78, 80, 91
Lysipp 36, 74
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£oœ S. 124, 166
£ukasz, œw. 167, 275
£yczkowska Krystyna 443, 444, 447

Maria z Francji 11
Maria z Magdali 160, 166, 185, 338,
417, 418, 419, 423, 428
Maria, córka Jakuba 160
Mac H. 127
Maria, matka Jana 158
Madyda W. 126
Marius Victorius 190
Magnencjusz 188, 427
Maron 191, 195
Magnentius zob. Magnencjusz
Marowech (Marovaeus), biskup
Mairo 98
276, 277
Maja (Maia) 71
Marrou H.–I. 39, 40, 124, 166
Makrina 180
Martana, diakonissa 205, 213
Makrobiusz, póŸnorzymski autor 120 Martina 472
Maksimos z Tyru , filozof 38, 63, 74 Mateusz, œw. 167, 368, (396?)
Maksymian 245
Matthews John 188, 198
Maksymila 161
Matylda, królowa 386, 429
Malalas Jan, pisarz 226, 228, 233
Maur Hraban, arcybiskup 298, 378,
Malchus 214
430
Maleager 104
Medea 120, 431
Ma³gorzata 247
Megalostrate 112
Ma³owist–Bie¿uñska Izabela zob.
Megara 39
Bie¿uñska
Megingoz, biskup 331
Manes 96
Melania M³odsza 207
Manitius Max 14, 351, 417, 418, 435 Melania Starsza 192, 204, 207, 239,
Manteuffel Jerzy 451, 453, 454, 456,
241
459, 460
Melania, œw. 181, 203
Marca Piotr de 356
Meleager z Gadary 90
Marcela 162, 164, 165, 169–179,
Melinno z Lokroi 84, 106
184, 186, 211, 471
Meliton, biskup 206
Marcelina, siostra biskupa 169
Memnon, Amenofis III 108, 109,
Marcella, ¿ona Porfiriusza 27
110, 464
Marcellusowie 169
Menhardt Hermann 428, 436
Marchocka Anna Maria 7
Mesalina, ¿ona cesarza Klaudiusza
Marcin z Tours, œw. 182, 266, 273
23
Marcja 184
Messalla (M. Valerius Messalla
Marcjalis (Marcyalis Waleryus M.)
Corvinus), wódz i mecens poe113, 120, 122, 123, 464
tów 113, 115, 116, 119
Marcjan 232, 241,
Meyer W. 356
Marcjon 161
Micha³ II (rodzina) 337
Marduk 447
Micha³ III 338
Marek Aureliusz 22, 152
Mickiewicz Adam 149
Margañski J. 126, 161
Mierzejewski A. 443
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Mieszko I 380
Miko³aj Antiocheñski 161
Mikon 25
Milki–ilu 450
Minucjusz Tyminin, prokonsul 139
Miro z Bizancjum (Myro) 35, 36,
97, 104
Misch G. 135
Mnesarchis z Efezu 36
Moiro 36
Mojry 61, 79, 93, 107, 119
Moj¿esz 174, 179, 202, 213, 215, 256
Monachos Georgios 342
Monestratos 36
Montan 161, 162
Mooney C.M. 316
Moraczewski J. M. 114, 115, 116,
117, 118
Moran W. 450
Mosdorf J. 126
Mrozewicz L. 19
Mœciwoj 485
Müller R. 10
Muzy 23, 24, 36, 39, 42, 56, 59, 60–62,
70, 77–79, 86, 87, 89, 90, 108,
123, 126
Myia ze Sparty 112
Mykerinos, faraon 46
Myro z Bizancjum zob. Miro
Myron z Eleuterai, rzeŸbiarz 79
Myrtis z Antedonu 34, 36, 68, 69,
73, 112, 125
Mystis zob.Myrtis

Nachor 217
Naerfir 484
Nastazja 491
Naukratis 48
Nearchos, malarz 25
Neforis 455
Nelson Ch. 438

Nelson Janet L. 283, 375
Nepos Julius 467
Nereidy 46, 47
Neron, cesarz 32, 33, 132, 199, 204
Nestor 122
Nestoriusz, biskup 28, 29, 232
Nielsen M. L. 484, 485
Nikeratos 36
Nikiasz 91
Nimfy 72, 100, 101, 105, 103, 104,
105, 106, 123, 203
Nin–Ur 450
Nisard Charles 281, 288
Nithard, kronikarz 355, 371
Ni¿yñska Joanna 60, 126
Nolte Cordula 284, 288
Nossida (Nossis z Lokroi) 34, 36,
62, 81–90, 106, 111, 121, 127
Nossis zob. Nossida
Notker Balbulus 148, 391
Nowak P.J. 266

Obrycki Kazimierz, ks. 396
Odylon, ksi¹¿e bawarski 329, 330
Odylonz Cluny 386
Odyniec Antoni Edward 149, 150
Odyseusz 61, 106
Ogilvie Marilyn 8
Oktawian August (rodzina) 23, 120
Olimpia 180
Olimpiada, malarka 25
Olimpias, ¿ona Filipa II 22
Olybrius 187
Olybriusz, cesarz 229
Optat, biskup 143
Optimos, filozof 255
Orestes, prefekt Egiptu 30
Orion 71, 72
Orion, gramatyk 242
Orszulka, córka Jana Kochanowskiego 64
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Orygenes 163, 175, 181, 206, 207
Orzeszkowa Eliza 7
Oserapis 458, 459
Osorapis 455
Otton I 376, 377, 381, 382, 384, 395,
396, 388, 390, 391, 392, 395, 399,
425, 429, 430, 431
Otton II 379, 390, 426
Otton III 381, 390, 426
Otton, ksi¹¿ê saski 381, 389
Owidiusz 63, 64, 106, 113, 184, 280,
391, 472

Pawlikowska–Jasnorzewska Maria
7, 65
Peitho, bogini 44, 61
Pelagia 467, 468
Pelagiusz 399
Pelagiusz ‘herezjarcha’ 161
Pelc J. 51
Pepin I 349, 350, 366
Pepin II Akwitañski 353, 371
Pepin, majordom 284
Perilla 113
Perpetua Vibia, mêczennica kartagiñska 11, 13, 128–152, 192, 289,
Pachrates 455
312, 346, 347, 375, 436, 471, 472
Pafnucy 422, 423–424
Perrot M. 123
Paian, mityczny lekarz 257
Persjusz 122
Pakatula 167
Perykles 22, 26
Palamas Kostis 344
Petersen J. M 186
Palladiusz 173, 174, 203, 204, 207
Petersen K. 8
Pamfila z Epidauros 32, 33, 34, 125, Petteys Ch. 8
427
Philainis 113
Pammachus 165
Phillips Urszula 7
Pan, bo¿ek pasterzy 103
Pientius, biskup 276
Pantel Schmitt P. 123
Pierios 207
Papadopulu Alexandra 344
Pindar 35, 68, 69
Parker Holt 123
Piotr, lektor 30
Parki zob. Mojry
Piotr, œw. 179, 241, 300, 323
Pascentius, biskup 276
Pirhum 448
Pasigenes 453
Pitagoras 26, 61
Patrikios 255
Pizan Krystyna (Christine) de 10, 11,
Paula 164, 165, 166, 169, 172–176,
427, 431
179, 182–185, 190, 192, 207, 211 Platon 20, 26, 28, 29, 40, 60, 63, 135
Paulin z Akwilei 368
Pliniusz 184
Paulin, kap³an 165, 190
Pliniusz M³odszy 113, 164, 184, 290,
Paulina, ¿ona Pretekstatusa
379
468,469, 471, 472, 473
Pliniusz Starszy 25, 79, 112
Paulinus 227, 228
Pliszczyñska–Niemirska Janina 68
Paulos 452
Plotyn 27, 29, 179
Pauzaniasz, pisrz grecki 68, 73, 74, Plutarch 34, 69
90, 104
Podbielski H. 60, 68, 125
Pawe³, œw. 131, 159, 384, 472
Poeta Saski (Poeta Saxo) 379
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Polyarchis (Polyarchida) 85, 86
Pomponiusz 136, 140, 142
Porêbowicz Edward 418, 439
Porete Marguerite 13, 152, 289, 312,
375, 436
Porfiriusz, filozof 27, 179
Posejdippos 48
Posejdon 71, 104
Potkowski Edward 14, 288
Potocki Jan 65
Praksilla zob. Praksylla
Praksylla z Sykionu (Praxilla) 34, 36,
74–76, 125, 127
Pretekstatus (Vettius Agorius Praetextatus) 468, 469, 471
Priskos z Panion 233
Proarch 95
Proba (Faltonia Betitia), poetka,
centonistka 11, 179, 187–198,
199, 255, 427
Proba Anicia Faltonii 188
Probus 122
Proklos, biskup 239
Proksagorida 36
Propercjusz 113, 184
Protus 450
Prudencjusz Aureliusz Klemens 425
Prudencjusz, œw. 182, 354, 368, 389,
391, 469
Pryncypia 164, 166
Pryscylian 162
Pryscylla 158–160, 161, 166
Przerwa–Tetmajer Kazimier 65
Przybylski Jacek 65
Przychocki G. 114
Psammetych 65
Psellos 112
Pseudo–Dorotheos 342
Pseudo–Mateusz 396
Ptolemajos 452, 456
Ptolemeusz I, król egipski 86

Ptolemeusz VI Filometor 445
Ptolomeusz 31
Pudens, stra¿nik 141
Pudentilla 184
Pulcheria, cesarzowa 227, 229, 230,
232–235, 236, 238, 239, 241, 258,
259
Pušu–ken 443–447
Pytaeus (Pythaios) 74
Pytia 73

Raczyñski Edward, hr. 114
Radbertus Paschasius 355
Radegunda œw. (królowa frankijska)
11, 264, 265, 266, 268, 270–289,
293, 296, 365
Ragnelf 488
Ragnfast 487
Ragnhilda 484, 485
Rajson 454
Ranveig 483
Rastrellin Ambrogio 200
Ratajczak K. 167
Rathelm, mnich 351
Rather w Werony, pisarz 383
Rau R. 299, 312
Rea 70
Rebeka 157
Recemund, mozarab 399
Regenbogen O. 34, 125
Revocatus (Rewokat) 128, 134, 145
Riché Pierre 288, 351, 357, 368,
374, 375
Richer, mnich 351
Richter T. 272, 287
Rikkardis, nauczycielka 391
Rimbert 379, 380
Rinton 86, 87
Risz–Szubul 449
Robbins Emmet 79
Rochow I. 342, 344, 345
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Romanos II, cesarz bizantyjski 384
Romeo 417
Romulus 124, 195, 470
Romulus Augustulus, cesarz 262
Roœcis³awicz Wo³odar, ksi¹¿ê 494
Rosik S. 14
Röwekamp G. 205, 216, 219, 221, 223
Rudolf z Fuldy 302
Rufin, prefekt 203
Rufina 245
Rufus Servius Sulpicius 113, 160
Ruotger z Kolonii, biograf 382, 383,
385
Russos Georgios 344
Russos Manos 344
Rusticjana 184
Rustyk, katechumen 145, 146
Rut 158, 256
Rymkiewicz Jaros³aw Marek 65
Ryszard, œw. 318, 335
Ryœ Jan 364, 375

Sarapis 453, 459
Sardanapal, w³adca Asyrii 199, 204
Saturn 145
Saturnin 229, 354
Saturninus 128, 134, 137, 145
Saturus 128, 143, 145, 146
Schanz M. 114, 198
Scheer Tania 124
Scheibelreiter G. 272, 276, 289
Schlange–Schöningen H. 124
Schneider H. 79, 260
Scholl Sophie 148, 149
Scypion 125
Seduliusz Szkot, poeta 190, 242, 366
Sêkowski Jan 114, 122, 123
Sekundulus 134, 143
Selneccer Nicolaus 434
Sempronia (rodzina )113
Sempronis 453
Semproniusz, prefekt miejski 401
Seneka 62, 290
Septymiusz Sewera, cesarz 108, 129,
Sabajtis (Sabetida, Sabaitida) 82
133
Sabina, cesarzowa 108, 109
Serapis 231
Sadalberga, œw. 284
Serenilla 453
Safona z Lesbos 7, 11, 13, 34–67, 68, Sergiusz I, papie¿ 396
77–79, 89, 90, 104, 111–113, 121, Sergiusz II, papie¿ 381
124–127, 355, 433, 481
Serwiusz 116
Sakowska Magdalena 14
Severa Claudia 479–482
Salamon M. 125, 259
Sewerus, prezbiter 229
Sallustiusz 113
Sextus Claudius Petronius Probus
Salomon 167, 168, 356
188
Salpe 112
Sfajros 454
Salwidiena Hilara 465
Shanzer Danuta 187, 198
Salwidiena Witylla (Faustylla) 465
Sigfast 487
Salwina 164
Sigibert I 271, 277, 283
Samita 84
Sigvor 483
Sand George 7
Sikorska Liliana 309
Sapientia 360, 395, 424, 425, 428,
Sikorski D. A. 272, 287, 312, 315
430, 431, 434
Silanion, rzeŸbiarz ateñski 36, 63
Sara 158
Silionia 462
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Simonides 35
Singasven 483
Sinko Tadeusz 31, 106, 127
Skamandros (Skamandronymos?),
ojciec Safony 38
Skarga Piotr 286
Skibiñski Edward 404
Skibiñski T. 186
Skrêt Roœcis³aw 149
Skubiszewski P. 183
Skylla, nimfa 106
S³upnik Szymon (Stylita), pustelnik
229, 236
Smaragd z St.–Mihie 366
Sofokles 65
Soforonia 169
Sokolski J.
Sokrates 22–24, 64, 65, 120
Sokrates Scholastyk 29, 30, 228,
238, 256
Solon, mêdrzec 60
Sopatr z Apamei syryjskiej 32
Sopolis, portrecista 25
Sozypatra 27, 28, 179
Spanily Claudia 10, 439
Srebrny S. 126
Stabry³a S. 60, 65, 127
Stacjusz 391
Staël Madame de 7, 64
Staesche Monika 124, 186
Stamatiadis Alexandrosa I. 344
Stanis³awska Anna 7
Starowieyski M. 131, 158, 159, 174,
186, 203, 205, 217, 218, 220, 224,
225, 366, 396, 439
Stasiewicz Krystyna 7
Steffen W. 83, 86–89, 93–97, 101,
102, 126, 127
Sten J. 424
Stêpniewska A. 166, 179, 186
Stesichor 35

Stevenson J. 461, 462, 464–468
Stiller R. 158
Stobaios Jan 106
Stoklund M. 485
Strzelczyk Jerzy 293–295, 297, 366,
375, 376, 378, 379, 381, 385, 436
Strzelczyk Joanna 482
Strzelecka A. 197, 285, 463, 465–468,
470, 471, 473
Strzelecki W. 114
Studites Teodor 337, 338
Sturmi 316
Suchammon z Oazy 453
Suda (Suidas) 32, 37, 38, 39, 77,
104, 107
Suidger, komes 329
Suitha 299
Sulli 488
Sulpicja (Julia), poetka 113–127
Sulpicja Lepidyna 479–481
Sulpicja, ¿ona Kalenusa 120
Sulpicjusz Sewer (rodzina) 181, 266
Sunifred, komes Urgel 372
Surus 462
Swetoniusz 113
Swinarski Artur Maria 65
Swoboda Micha³ 118, 120, 127
Sydoniusz Apollinary 181, 182, 184,
292, 467
Sylwia (Sylwania) 203
Symmach 184
Synesios z Kyrene, arystokrata 28, 29
Sysynniusz 410–416
Szastyñska–Siemion A. 37, 38, 39, 42,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 79, 125, 126
Szczepan, œw. 228, 229, 230, 242
Szekspir Wiliam 417
Szelest Hanna 14, 114, 118, 122,
127, 198, 224, 394
Szo³drski W. 165
Szymborska Wis³awa 7
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Szymon 161
Szymusiak J.M. 165, 243

Œliwowska Irmina 31
Œwiderkówna Anna 114, 115, 116,
117, 451, 452, 454, 455, 458, 461
Tabita 158
Tacjan (Tatianos), pisarz chrzeœcijañski 36, 63
Tacyt 379, 481
Taida, œw. 424
Takács Laszló 175
Talarchis z Argos 36
Talus 474
Tangel Michael, wydawca 298, 312
Tankmar z Hildesheimu 429
Tantal 146
Taonnfris 454
Taorsis 451
Tara 454
Taumareta (Thaumareta) 83
Taurina, zakonnica 466
Taus 455
Teano, ¿ona Pitagorasa 26
Tedderik 352
Tedozjusz 151
Tekla, œw. 213, 217, 301, 302
Telesilla z Argos, pieœniarka 34, 36,
73–74, 125
Telesippa 39
Telezylla zob. Telesilla
Teodor, kuglarz 25
Teodor, zwany Ateist¹ 26
Teodora 164
Teodoryk Wielki 262, 263, 265,
293, 327
Teodot (Teodotos), pasterz 103
Teodozjusz II 207, 226–239, 258,
259
Teodozjusz Wielki, cesarz 154

Teodozjusz, archidiakon 211
Teofil z Adany 400, 401
Teofil, cesarz 337, 338, 342, 343
Teofilis (Teofila) 85
Teokryt 91
Teoktist z Nikomedii, mêczennik
243, 246
Teon, filozof 29, 31
Teosobea 106, 107
Tercjusz 136
Terencja 184
Terencjusz 383, 391, 393, 394, 402,
403, 429
Terpsychora, muza, opiekunka
tañca i pieœni 72
Terrentianus 404
Tersis (Tersyda) 94
Tertulian 22, 132, 134, 217
Tetta 302
Thais 422, 423–424, 430
Thamunis 460
Thaues 455
Theano z Lokroi 112
Themar Adam Wernher von 433
Themis 474
Theon, matematyk i astronom 28
Thermutharion 451
Thermuthion 455
Thidrik 489
Thiébaux Marcelle 14, 289, 375
Thietmar z Merseburga, kronikarz
383
Thor (Donar) 296
Thorbjørn 486
Thorfrid 483
Thorgeld 488
Thorgerd 488
Thortorthais 460
Thorvi, ¿ona Vigota 486
Tibullus Albus 113, 114, 118, 120,
127, 184
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Tichomirov M. N. 489
Timareta, malarka 25
Timochares 31
Timotheo Memmia 113
Tithanos zob. Tytan 59
Tithon zob. Tytan
Titoa 454
Toki 485
Tomasz, aposto³ 213, 217
Tomlin R. S. O. 477, 478
Toole John Kennedy
Tor 484
Torhthat, kap³an 303
Tova (Tofa) 485
Toxotius (rodzina) 172
Trajan 464
Trebulla Caecilia 106, 110
Trithemius Johannes 431–433
Tryfena 160
Tryfoza 160
Tulliusz 184
Tyborowski Witold 447, 448
Tymoteusz 245
Tymoteusz, syn Eunice 158
Tyrtajos 74
Tytan 59, 109, 110, 247, 249
Tyton zob. Tytan
Tzetzes Ioannes 254

Ubar–Emah 449
U(da)lryk z Augsburga 385
Ur 449
Uranos 71
Väänänen V. 218
Valli Giorgio 122
Varius Frontonianus 464
Vernardakis Dimitrios 344
Vidakoviè Milovan 344
Vigot 486
Villa C. 394

Wac³aw, œw. 385
Waddell Helen 281, 288, 439
Wailes Stephen L. 430, 439
Waithe M. E. 124
Wale 306
Walentynian III 228, 230
Waleria 455
Walerian, cesarz 243
Waleriusz z Vierzo (Bierzo), mnich
200, 202–204, 222–224, 227, 229
Waleryus M. 122
Waletta 481
Walter ze Spiry 387
Walther H. G. 399
Ward B. 418, 424
Warron Marek 25, 182
Wenancjusz Fortunat 269, 270,
272–277, 280–282, 286, 287, 289,
391
Wenera 115, 119, 463
Wergiliusz 114, 120, 138, 189–195,
384, 391
Wergiliusz, biskup 297
Werner J. 17, 288
Weso³owska El¿bieta 80, 81, 83–90,
92–103, 105, 108, 127
West M. 79
Westa, bogini 401
Wiborad, œw. 385, 386
Wider K. 124
Widukind z Korbei, mnich 379, 380,
425, 428, 431
Wiktoria, bogini 218
Wilhelm Pobo¿ny 372, 373
Wilhelm z Boldensele 463
Wilhelm z Gellone, œw. 352, 353,
369, 372
Wilhelm, syn Dhuody zob. Dhuoda
Willehad, misjonarz 379
Willibald, brat Hugenburgi 11, 212,
312–320, 322–335
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Willibrord, œw. 316
Willigis, arcybiskup moguncki 429
Wilson J. J. 8
Wilson Katharina M. 13, 431, 435,
436, 438, 439
Wincenty z Beauvais 246
Winfryd–Bonifacy œw. 11, 294–298,
302, 304, 312–314, 329, 333, 376,
440
Winniczuk Lidia 22, 34, 35, 36, 61,
65, 68, 82, 85, 90, 106, 111, 112,
114, 120, 123, 124, 125
Winterfeld Paul von 428, 435
Wipszycka Ewa 30, 130, 131, 152,
186, 225, 256
Wiszewski P. 14
Witkowski Satnis³aw 65
Woeckner Elizabeth 473–477
Wojciech, œw. 385, 386
Wojes³aw 492
Woolf Wirginia 7
Wulf 280, 309–311

Wynnebald, brat Hugenburgi 11,
313–319, 330–335

Zachariasz, œw. 256, 297
Za³uski Józef Jêdrzej 65
Zawadzcy I. i T. 25
Zawadzka–Kazik Irena zob. Kazik–Zawadzka
Zenobia, królowa Palmiry 23
Zenon, filozof 27
Zeus 42, 43, 44, 70, 71, 74, 75, 104,
109, 253
Zieliñski T. 126
Zimmermann A. 400
Zimrilim 443, 448
Zió³kowski A. 30
Zoe 457
Zofia, córka Ottona II 381, 426
Zojlos 457
Zonaaras Ioanes 254, 255
Zoroastr, mag 162
Zosimos z Aleksandrii, filozof 107
Zuzanna 158
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