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Przeczytaliśmy krótką pracę Timajosa 1 poświęconą Gecjanowi. Ujęta 
w jednej księdze, zawiera alfabetycznie ułożone słowa, które występują 
u Platona2. 
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W tym samym zwoju jest również pierwsze wydanie Słów attyckich1 

w pięciu księgach autorstwa Eliusza Dionizjusza z Halikarnasu 2. Stano- 
wi ono zbiór słów attyckich ułożonych alfabetycznie od alfy do omegi. 
Pracę swą autor poświęca Skymnosowi. 

Omawiana praca jest bardzo pożyteczna zarówno dla tych, którzy 
troszczą się o attycyzowanie, czyli wierne naśladowanie klasycznego 
języka greckiego, jak i dla osób chcących zapoznać się z dziełami pisa- 
rzy attyckich. Tak więc można nauczyć się z niej wszystkich zawartych 
tam słów, często używanych przez Ateńczyków w związku ze świętami 
i wymiarem sprawiedliwości. Odnalezienie każdego innego osobliwego 
zwrotu, który tam się znajduje, też nie sprawia żadnej trudności, zwłasz- 
cza temu, kto nie szuka jedynie w księgach pierwszego wydania, ale 
również w księgach wydania drugiego; jest ich także pięć, zawierają 
one słowa attyckie od alfy do omegi, które zostały pominięte w pierw- 
szej edycji lub występowały w niej nie zaopatrzone w realne cytaty- 
-świadectwa. 

W drugim wydaniu bowiem cytaty są bardziej obszerne i jest ich 
więcej. Gdyby ktoś zechciał połączyć owe dwa wydania3 w jedno, pod- 
jąłby pracę pożyteczną i wykonałby ją z łatwością. 

1 Timajos IV w. po Chr. — leksykograf bizantyński (por. R. E. t. VI (1937), 
kol. 1226—1228, seria 2). 

2 Jest to specjalistyczny słownik do dialogów Platona zachowany do na- 
szych czasów (wyd. C. F. Hermann Platonis opera, t. VI, Leipzig 1921, 
s. 397—403; por. Hunger, II, s. 34). 

1 Słownik zaginął. 
2 Eliusz Dionizjusz II w. po Chr. (por. H. Erbse Unfersuchungen zu den 

attizistischen Lexica, Berlin 1950; Krumbacher, s. 519; Hunger, II, s. 33; 
Jurewicz, s. 165, 159). 

3 Były to właściwie dwie redakcje tego samego Słownika. 
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Przeczytaliśmy w tym samym zwoju Słownik alfabetyczny Pauzania- 
sza 1 [100a] nie mniej wartościowy dla lektur attyckich od wyżej omó- 
wionych, jeśli nie jeszcze więcej. Oczywiście, jest on uboższy w cytaty, 
lecz co do niektórych liter obfituje w słowa i to bardzo pokaźnie. 
W porównaniu z dwiema pracami Eliusza Dionizjusza z Halikarnasu2 

niniejszy słownik dorównuje im objętością treści, chociaż w mniejszym 
stopniu, jak mówiliśmy, został wyposażony w cytaty. Gdyby do dwu 
owych wydań ktoś dołączył edycję Pauzaniasza i opracował jedno dzie- 
ło (a byłoby to dla chcącego bardzo łatwe), wykonałby pracę najpięk- 
niejszą i najbardziej pożyteczną dla czytelników książek attyckich. 
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W tym samym zwoju przeczytaliśmy również Zbiór alfabetyczny słów 
platońskich Boetosa 1. Jest dużo bardziej wartościowy niż słownik Ti- 
majosa 2. Autor zadedykował tę niewielką pracę jakiemuś Melantasowi. 
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Do tegoż zwoju zostało dołączone również inne niewielkie dzieło po- 
święcone Atenagorasowi1; jego tytuł brzmi: O trudnych słowach u Pla- 
tona 2. Gdyby ktoś zebrał te słowa i połączył je w jedno z wyrazami ze- 
stawionymi u Timajosa 3, dałby dobrze opracowany słownik pożyteczny 
dla wszystkich, którzy chcą czytać dialogi Platona. 
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Przeczytaliśmy w tymże zwoju Słownik alfabetyczny wyrazów obcych 
1 Pauzaniasz II w. po Chr. — leksykograf grecki, jego Słownik zaginął 

(por. Hunger, II, s. 33). 
2 Por. Cod. 152. 
1 Boetos — leksykograf grecki, autor omawianego niezachowanego Zbioru, 

poza tym nieznany (por. Hunger, II, s. 34). 
2 Por. Cod. 151. 
1 Atenagoras z Aten II w. po Chr. — filozof i apologetyk, jego pisma 

zachowały się (wyd. PG 6, kol. 888—1024; SWP s. 61). 
2 Dzieło zaginione. 
3 Timajos — patrz Cod. 151 przyp. 1. 



Doroteusza *. Jest rzeczą oczywistą, że ta praca nie jest bez znaczenia 
dla tych, którzy lubią pracować. 
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Przeczytaliśmy również Attycystę 1 Moerisa2. To niewielkie dzieło 
także zostało ujęte w porządku alfabetycznym. 
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Przeczytaliśmy Przygotowanie do sofistyki1 w trzydziestu sześciu księ- 
gach Frynicha Araba 2. Dzieło stanowi zbiór wyrazów i krótkich wyra- 
żeń; niektóre z nich osiągają rozmiary członu okresu krasomówczego. 
W stylu i strukturze odznaczają się wdziękiem i nowatorskim ujęciem. 
Wiele tych wyrażeń można znaleźć w słowniku Helladiusza3, jednak 
zostały one tam porozrzucane w ogromnej zawartości całego zbioru, 
podczas gdy tu są zebrane w poszczególne grupy, gdyż celem Frynicha 
było właśnie takie ich ułożenie. Helladiusz natomiast tylko zebrał wy- 
razy, a jeśli już [100b] zestawił te człony okresu krasomówczego, zrobił 
to mieszając je z całą zawartością słownika. Omawiany zbiór otrzymał 
również układ alfabetyczny. 

Rozkwit życia i twórczości autora przypadł na czasy cesarza rzym- 
skiego Marka 4 i jego syna Kommodusa5, któremu to zadedykował swo- 
ją pracę pisząc: „Cezarowi Kommodusowi Frynich przesyła pozdrowie- 
nie". Dedykując tę pracę Kommodusowi i pisząc dla niego wstęp, w któ- 
rym umieścił zachętę do miłowania nauki, chwali swą książkę wtedy, 

1 Prawdopodobnie jest nim Doroteusz z Askalonu (I w. po Chr.); Słoumik 
nie zachował się (por. R. E. t. V (1905), kol. 1572). 

1 Attycysta (gr. Attikistos) zachował się (wyd. I. Bekker, Berlin 1813; 
por. R. E., t. XV (19121, kol. 2501—2512). 

2 Moeris (gr. Moiris) — leksykograf grecki żył prawdopodobnie w V w. 
po Chr. (por. R. E., t. XV (1912), kol. 2501—2512). 

1 Dzieło nie zachowane w całości, znane z mniejszego streszczenia Focju- 
sza i dużego fragmentu w rękopisie Codea: Coislinianus 345 (wyd. I. Bek- 
ker Anecdora Graeca, t. I, Berlin 1814, s. 1—74; I. de Borries Phrynichi 
sophistae Praeparatio sophistica, Leipzig 1914; F. Fischer Die Eclogae des 
Phrynichos, Berlin—New York 1974; por. R. E. t. XX (1950), kol. 920—925; 
Krumbacher, s. 571—572; Hunger. II, s. 33). 

2 Frynich Arab (2 poł. II w.) — sofista bizantyński. 
3 Helladiusz ok. 400 r. po Chr. — uczony, leksykograf z Aleksandrii (por. 

Gudeman Helladios (3), [w:] R. E., t. VII (1913), kol. 103; patrz Cod. 145). 
 4 Cesarz Marek Aureliusz (161—180). 
 5 Cesarz Kommodus (180—192). 



kiedy mówi, że dotąd wydał trzydzieści siedem ksiąg opatrzonych de- 
dykacją dla cesarza, i zapowiada, że opracuje tyleż następnych, jeśli 
tylko będzie żył. My, jak mówiłem, posiadamy jedynie trzydzieści sześć 
ksiąg, od alfy do omegi. 

I chociaż mówi, że swoje pisma poświęca cesarzowi, to jednak zade- 
dykował je, jak się okazuje, różnym osobom. Już pierwszą księgę dedy- 
kuje jakiemuś Arystoklesowi6 z myślą, że stanie się ona pewnego rodza- 
ju rozrywką przygotowaną na dzień urodzin Arystoklesa i będzie jego 
towarzyszem zabawy. Jemu też dedykuje drugą i trzecią księgę. Czwar- 
tą poświęcił swemu ziomkowi i przyjacielowi Julianowi7; powiada, że 
wpierw postanowił zadedykować tę pracę Arystoklesowi, lecz gdy ów 
z woli cesarza został członkiem wielkiego senatu w Rzymie, zamiast nie- 
go umieścił Juliana, swego przyjaciela i współpracownika, ale też sę- 
dziego i krytyka jego utworów. 

Tymczasem po takich słowach i zapowiedziach piątą księgę zadedyko- 
wał jakiemuś Menodorowi8, swojemu przyjacielowi i człowiekowi wy- 
kształconemu, który wytknął mu, że z problemem wyboru słów dotąd 
obchodził się zbyt powierzchownie i niezadowalająco. Powiada, że tę 
książkę opracował na polecenie Menodora, a zwłokę w jej ukończeniu 
spowodowały trzy choroby, które jednocześnie spadły na niego: bolesne 
oddawanie moczu — nieodłącznie towarzyszące starości, ciężkie i prze- 
wlekłe zapalenie mózgu, krwotok żołądka oraz wiele innych dolegliwoś- 
ci. Jeśli wyjdzie z tych chorób i będzie żył dalej, doprowadzi, jak obie- 
cuje, niniejszą pracę do końca, a także i inną, traktującą o umiłowaniu 
piękna, o erudycji i nowatorstwie. 

Szóstą [101a] księgę Przygotowania do sofistyki zadedykował znowu 
komuś innemu, mianowicie niejakiemu Tyberynowi. Podobnie siódmą — 
jakiejś innej osobie, Menofilowi, który jak powiada, osiągnął szczyty 
wykształcenia i opracował pełne zdania potrzebne w siódmej księdze 
Przygotowania do sofistyki i zachęcał go, by je włączył w jak naj- 
szerszym zakresie do swoich pism. 

Ósmą znowu dedykuje Julianowi i prosi, by go poprawił, jeśli gdzie- 
kolwiek wyraził swe myśli niewłaściwie, jako że pisał po chorobie. Dzie- 
wiątą dedykuje Rufinowi mówiąc, że jeśli Arystokles dał mu pobudkę 
do rozpoczęcia tego dzieła, to jego zasługą będzie to, że je doprowadził 
do końca, gdyż Rufin odnalazł pisma Frynicha, dojrzał ich wartość 
i pochwalił trud autora. Adresata dziesiątej księgi zmienił ponownie 
i zadedykował ją Arystoklesowi. 

6 Arystokles z Pergamonu — filozof i sofista, autor m.in. Traktatu o re- 
toryce (por. W. Schmidt [w:] R. E., t. II (1896), kol. 937). 

7 Prawdopodobnie był nim Julian leksykograf omówiony w Cod. 150. 
8 Menodor oraz niżej wzmiankowani Tyberyn i Menofil — osoby poza tym 

nieznane. 



Następna księga znowu jest poświęcona Menodorowi. Autor mówi 
w niej, że niedawno odnalazł (jak utrzymuje) pisma Arystydesa9 cie- 
szącego się wówczas szczytowymi osiągnięciami, rozwodzi się w pochwa- 
łach nad tym pisarzem i powiada, że krytyk literacki Marcjan 10 niewie- 
le ceni Platona i Demostenesa 11, wyżej stawia listy Rzymianina Brutu- 
sa, którego ukazuje jako wzór ideału literackiego. Frynich przedstawia 
ten sąd, lecz się z nim nie zgadza, wzmiankuje go po to, aby nie trze- 
ba było się dziwić, że niektórzy oceniają niżej od Arystydesa tego pi- 
sarza, który dzięki swym listom osiągnął szczyt sławy; zazdrość bowiem, 
wzbudzona w środowisku pewnych ludzi, dotknęła również Arystydesa, 
jak i wielu innych pisarzy, jacy wyróżnili się wykształceniem i kulturą. 

Jedenasta księga zawiera dedykację dla Menodora, następne — abyś- 
my nie zasłużyli, jak ów, na zarzut gadatliwości — zostały poświęcone 
Reginowi12, po raz drugi Arystoklesowi i Bazylidesowi13, sofiście z Mi- 
letu. W końcu autor powiada, że dla niego napisał tę księgę, gdy tylko 
wykaraskał się z choroby, i prosi go, by poprawił usterki, które na sku- 
tek choroby (w sposób naturalny) powstały w jego pracy. Reszta ksiąg 
aż do omegi, któreśmy przeczytali, została zadedykowana ponownie Me- 
nofilowi. 

Pożytek płynący z tej książki jest oczywisty dla tych, którzy chcą 
poświęcić się pisarstwu i sztuce krasomówstwa. Sam autor powiada, że 
w swym zbiorze zestawił wyrazy według [101b] takiej zasady: jedne 
zostały przeznaczone dla retorów, drugie dla pisarzy, jeszcze inne dla 
prowadzenia konwersacji. Pewne wyrazy służą do rozmów żartobliwych 
i szyderczych, inne znajdują zastosowanie w słownictwie zakochanych. 

Kanony, wzory i najlepszy przykład attycyzmu i stylu czystego, bez 
żadnych domieszek widzi w Platonie, Demostenesie, w kręgu dziewię- 
ciu mówców, w Tukidydesie14; Ksenofoncie, Ajschynesie15, synu Liza- 
niasza, Sokratyku, Krycjaszu, synu Kalajschra i Antystenesie z jego dwo- 
ma autentycznymi pismami: O Cyrusie i O Odysei. Spośród komedio- 

9 Eliusz Arystydes (gr. Ailios Aristides, 129—189) — retor z Adrianuteraj 
w Mizji (Azja Mn.); z jego twórczości zachowało się 55 mów utrzymanych 
w tonie mów attyckich z V i IV w. przed Chr. (wyd. W. Dindorf, t. 3, 
Leipzig 1829; B. Keil, t. II (mowy 17; 53), Berlin 1898; por. Krumbacher, 
s. 430, 524; Hunger, I, s. 75 i w wielu miejscach; Sinko III, 2. s. 319—328). 

10 Marcjan (gr. Markianós, 130—200) — krytyk literacki, attycysta po- 
chodzący z Doliche w Syrii. 

11 Demostenes — patrz Cod. 161 przyp. 40. Focjusz poświęcił Demostenesowi 
Cod. 265. 

12 Regin — osoba nieznana. 
13 Bazylides — sofista znany jedynie z niniejszej wzmianki u Focjusza 

(por. W. Schmidt [w:] R. E., t. III (1899), kol. 46). 
14 Por. Cod. 60. 
15 Por. Cod. 61. 



pisarzy wchodzą tu Arystofanes i ci wszyscy, którzy należą do jego krę- 
gu i posługują się językiem attyckim. Wśród tragediopisarzy wymienia 
Ajschylosa o donośnym głosie, słodkiego Sofoklesa i przemądrego Eury- 
pidesa. 

Wymienionych twórców wynosi ponad wszystkich innych, czy to są 
mówcy, czy prozaicy, czy poeci. Z nich znowu na pierwszym miejscu 
stawia tych, których (powiada) nie zganiłby sam Momos 16; nie ucieszył- 
by się też znany w mitologii bóg Korykajos, gdyby mógł przybrać wo- 
bec nich szyderczą minę. Są to: Platon, Demostenes, Ajschynes. syn 
Lizaniasza, ze względu na wartość siedmiu dialogów, jakie niektórzy 
wyłączają ze zbioru jego pism i przyznają ich autorstwo Sokratesowi. 

Omawiany pisarz jest wielkim, jak nikt inny, uczonym. Cechuje go 
jednak gadatliwość i przeładowanie, gdyż całe jego dzieło można by 
skrócić do piątej części bez pominięcia rzeczy niezbędnych. Na skutek 
niewłaściwego języka autor rozdął objętość swej pracy, co utrudnia po- 
sługiwanie się nią. Gromadząc materiał z dobrego i pięknego języka, 
sam zbytnio nie skorzystał z niego, by się w nim wypowiedzieć. 
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Przeczytaliśmy dwadzieścia jeden mów i dziewięć listów retora Izo- 
kratesa 1. Wśród jego mów są doradcze, jak Do Demonika i Do Niko- 
klesa, które zawierają pożyteczne rady. Oprócz tego istnieją: drugi dia- 
log Do Nikoklesa i inny O pokoju. Panegiryk stawia sobie za cel pod- 
jęcie dyskusji nad sposobem doprowadzenia do zgody między Grekami 
i do zakończenia wojny, jaką wspólnie prowadzili oni przeciw barba- 
rzyńcom2 [102a]. Większa część dialogu obraca się wokół pochwały 
Ateńczyków. 

Areopagityk należy również do rodzaju mów pochwalnych, zachęca 
Ateńczyków do cnoty za pomocą chwalby przodków i krytyki współ- 
cześnie żyjących ludzi. Plataik jest mową doradczą, podobnie jak dorad- 
czą jest mowa zatytułowana Archidamos3; Autor wzywa w niej Spar- 

16 Momos (rzymski Momus) — w mitologii starogreckiej bóg drwin, ironii 
i prześmiechów wyobrażany z maską w jednej i z berłem błazna w dru- 
giej ręce. 

1 Izokrates (436—338) — retor grecki, teoretyk krasomówstwa, twórca kla- 
sycznej prozy attyckiej; z jego obfitej twórczości pisarskiej zachowało się 
20 mów i 5 listów uznanych za autentyczne (wyd. G. Dindorf, Leipzig 
1825; G. Mathieu — E. Bremond, Paris 1929, t. I; por. Sinko I, 2, s. 675— 
—700; por. też Cod. 260). 

2 Mowa o doprowadzeniu do zgody między Ateńczykami i Spartanami po pokoju Antalcydesa (386 
r. przed Chr.) dla dalszego prowadzenia wojny) przeciw Persom. 

3 Archidamos II (486—426) — król Sparty. 



tan do wojny z Ateńczykami, do której powodu dostarczyli Meseńczycy. 
Mowa pod tytułem Przeciw sofistom jest oskarżeniem sofistów, któ- 

rzy przeciwstawiali się koncepcjom politycznym autora. Kolejna mowa, 
jak wskazuje tytuł4, stanowi pochwałę Buzyrysa, jedenasta — pochwałę 
Heleny 5, dwunasta — pochwałę Euagorasa 6. Otrzymała ona tytuł Euago- 
ras i została zadedykowana jego synowi Nikoklesowi. Mowa pod tytu- 
łem Filip jest doradcza. Mówca doradza Filipowi, żeby pomyślał o zgo- 
dzie między Hellenami i wspólnej wyprawie wojennej przeciw barba- 
rzyńcom osiadłym w Azji. 

Panatenaik stanowi pochwałę miasta Aten i jego dawnych mieszkań- 
ców; mowę tę, powiada autor, zaczął pisać w wieku dziewięćdziesięciu 
czterech lat, przez trzy lata chorował i doprowadził ją do końca w dzie- 
więćdziesiątym siódmym roku życia. 

Mowa zatytułowana O zamianie majątku należy, jak się wydaje, do 
rodzaju mów sądowych, zbija zarzuty, jakie Lizymach wysunął przeciw 
Izokratesowi. Retor ułożył ją mając osiemdziesiąt dwa lata — jest ona 
najdłuższa ze wszystkich. Jej treść jest bardziej pomieszana i różnorod- 
na niż treść wszystkich pozostałych mów. Autor umieścił w niej nie- 
które passusy ze swoich innych mów, aby na ich przykładzie wykazać, 
że nie miał zwyczaju psuć młodzieży, lecz starał się być pożyteczny 
dla dobra ogólnego. Do rodzaju mów sądowych należy mowa Przeciw 
Kallimachowi7, podobnie Eginetyk, poświęcona sprawie dziedziczenia. 
Wśród sądowych znajdują się też Przeciw Eutynusowi, W obronie Nik- 
kiasza oraz Trapezytyk i mowa Przeciw Lochitesowi, która domaga się 
odszkodowania za gwałt i pobicie. 

Takie są przeczytane przez nas mowy Izokratesa, których liczba wy- 
nosi dwadzieścia jeden 8. Wśród dziewięciu jego listów jeden został skie- 
rowany do Dionizjusza, tyrana Sycylii, drugi — do Archidama, dwa — 
do Filipa, jeden — do Aleksandra, następny — do Antypatra, jeden — 
do Tymoteusza, a dziewiąty — do rządzących Mitylena. 

4 Buzyrys — syn Posejdona, mityczny król Egiptu, składał Zeusowi krwa- 
we ofiary z cudzoziemców, których uśmiercał. Zginął z ręki Heraklesa. 

5 Helena — córka Zeusa i Ledy, żona Menelaosa (patrz Cod. 186 przyp. 
42), najpiękniejsza kobieta w świecie, porwana przez Aleksandra-Parysa, kró- 
lewicza trojańskiego, była powodem dziesięcioletniej wojny trojańskiej skoń- 
czonej zburzeniem Troi (Ilionu) tradycyjnie datowanym na 1184 r. przed Chr. 

6 Euagoras I (V—IV w.) — król Salaminy na Cyprze, w 390 r. walczył 
z Persami jako sprzymierzeniec króla Egiptu, Pakorysa. Po zawarciu poko- 
ju z Persami zginął z ręki skrytobójcy (374 r.). 

7Kallimach — bliżej nieznany zwolennik stronnictwa oligarchicznego w Ate- 
nach. 

8 W sumie pod imieniem Izokratesa krążyło w starożytności 60 mów, 
z których Dionizjusz z Halikarnasu (2 poł. I w. przed Chr.) uznał za auten- 
tyczne 28, a Cecyliusz z Kaleakte — 25 (por. przyp. 1; Cod. 260). 



Ten retor wolał nauczać wymowy niż [102b] zajmować się sprawami 
państwowymi, którym poświęciło się dziewięciu innych retorów, a wśród 
nich również Demostenes9. Dlatego właśnie jeszcze przed nim osiągnął 
swoimi mowami szczyty powodzenia w sztuce krasomówczej i za ich 
czasów nie ustępował im w sławie. 

Posługuje się on nade wszystko stylem jasnym i czystym, co od razu 
rzuca się czytelnikowi w oczy, wykazuje ogromną staranność w opra- 
cowaniu mów, tak że ten jego porządek i drobiazgowość nieraz prze- 
kraczają miarę, a przesada w pracy doprowadza nie tyle do obfitości 
argumentacji, ile do zatraty poczucia piękna. Naturalność, prawda, po- 
toczystość stylu nie goszczą u niego. Wielkość spaja się u niego z jas- 
nością znakomicie i ściśle o tyle, o ile przystoi wykwintnemu języko- 
wi. Styl jego jest pozbawiony napięcia w stopniu większym niżby na- 
leżało. Nie można jednak robić mu zarzutu, że wpada w manierę z po- 
wodu drobiazgowości i przeładowania w strukturze członów okresów 
retorycznych zbudowanych symetrycznie. Mówimy to ukazując odchy- 
lenia i nierówności w jego znakomitym piśmiennictwie. Te jego słabe 
strony byłyby godnymi uwagi zaletami u wielu, którzy parają się pi- 
saniem mów. 
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Przeczytaliśmy Deklamacje i inne rodzaje pism Chorycjusza, sofisty 
z Gazy1. Autor znajduje upodobanie w stylu jasnym i czystym. Właś- 
ciwie stosuje amplifikację2, gdyż posługuje się nią stosownie i nie 
rozciąga jej na długość całego okresu retorycznego; w niczym nie mąci 
jasności, cechuje go naturalność i prawda. Autor nie powstrzymuje się 
też od trudu moralizowania. Słownictwo jego jest wprawdzie wyselek- 

9 Demostenesowi Focjusz poświęcił Cod. 265. Ponadto zajął się twórczością 
innych mówców: Antyfonta (Cod. 295), Anokidesa (Cod. 261), Izajasza (Cod. 
263), Ajschynesa (Cod. 264), Demostenesa (Cod. 265), Hiperejdesa (Cod. 266), 
Dinarcha (Cod. 267) i Likurga (Cod. 268). 

1 Chorycjusz z Gazy (dziś. Ghaza) — żył u schyłku V w. po Chr. — 
autor m.in. deklamacji (meletaj), z których zachowało się kilkanaście; naśla- 
dował w nich retora Libaniusza (por. Cod. 90); wyd. krytyczne Foerster- 
-Richsteig Choricii Graeci Opera, Leipzig 1929, por. W. Schmidt [w:] R. E., 
t. III 1899, kol. 2424—2431; St. Skimina Etat actuel des etudes sur le rythme 
de la prose grecque, Eus Euppl. 11, Lwów 1930, II, s. 39 n.; Sinko III, 
2, s. 295. 

2 Amplifikacja (gr. peribole) — figura stylistyczna polegająca na artystycz- 
nym, obrazowym rozwinięciu motywu z zastosowaniem wielu figur reto- 
rycznych i nagromadzeniu określeń synonimicznych (por. Literatura polska. 
Przewodnik encyklopedyczny, t. I Warszawa 1984, s. 13). 



cjonowane, nie zawsze jednak użyte we właściwym znaczeniu, ponieważ 
nadużywanie miejscami zwrotów języka obrazowego przenośniami wie- 
dzie go ku oziębłości. Zdarza się również, że autor sięga do języka zbyt 
poetyckiego. 

Kiedy rozwija opisy i pochwały, przechodzi sam siebie. Jest gorącym 
zwolennikiem prawdziwej wiary, wyraża się z czcią o obrzędach reli- 
gijnych i świętych miejscach chrześcijan. Czasami, nie wiem, czy to 
z powodu niedbalstwa, czy to z braku zastanowienia, wprowadza do 
swoich pism mity i opowiadania pogańskie całkiem nie na miejscu; zda- 
rza się to nawet wówczas, gdy mówi o rzeczach świętych. 

Istnieje wiele i to różnorodnych pism jego autorstwa: można natrafić 
na mowy fikcyjne, pochwalne, żałobne, weselne, polemiczne oraz inne 3. 

Szczyt życia twórczości pisarza przypadł na czasy Justyniana 4. Autor 
był uczniem retora Prokopiusza, jednego z najbardziej wyróżniających 
się, lecz nie chodzi tu o tego z Cezarei5, który [103a] mniej więcej 
w tym samym czasie opracował dzieła historyczne — wielkie i cenne dzie- 
dzictwo — i pozostawił wśród szlachetnych ludzi nauki wieczną sławę 
swojego imienia. Ten pierwszy6, z którym obcował Chorycjusz, otrzymał 
w jego ojczyźnie katedrę retoryki. Gdy dożył starości, miał przyjemność 
widzieć, że jego uczeń zastąpił go stając na czele szkoły, którą on sam 
kierował. 

Istnieje wiele rozmaitych pism Prokopiusza — dorobek wart zazdrości 
i naśladownictwa, a zwłaszcza cała książka będąca parafrazą wierszy 
Homera, odtwarzająca wielką różnorodność form. Książka znakomicie 
ukazuje siłę krasomówczą i doświadczenie autora. Takiego to człowieka 
naśladował w swych pismach Chorycjusz, o ile potrafił, jako jego uczeń. 

Obaj byli wyznawcami prawdziwej wiary, w swoich dziełach wielo- 
krotnie i nie zdawkowo wyrażali się o pobożnej sztuce tworzenia świę- 
tych obrazów. Zgon mistrza dał Chorycjuszowi temat do mowy pogrze- 
bowej 7. 

3 Zachowaną twórczość wydał I. F. Boissonade Choricii Gazaei orationes, 
declamationes, fragmenta, Parisiis 1846 oraz R. Foerster, E. Richtsteig, Leipzig 
1929. 

4 Cesarz Justynian I Wielki (527—565). 
5 Prokopiusz z Cezarei Palestyńskiej (ok. 490—562) — najwybitniejszy histo- 

ryk wczesnobizantyński, retor, prawnik, sekretarz osobisty Belizariusza, patrz 
Cod. 63. 

6 Prokopiusz z Gazy (470—530 lub 465—528) — kierownik retorycznej szko- 
ły w Gazie, patrz Cod. 206. 

7 Mowa zachowała się, patrz przyp. 3. 
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Przeczytaliśmy Wyciągi różne1 Sopatra2 w dwunastu księgach. Jego 
książka stanowi wybór wielu opowiadań i różnych pism. 

Pierwsza księga omawia mitycznych bogów starożytnych Greków; po 
treść do niej sięgnął do trzeciej księgi dzieła Apollodora o bogach 
(Apollodor jest Ateńczykiem, nauczycielem języka i literatury3). Sięgnął 
zresztą nie tylko do księgi trzeciej, dokonał wyboru również z ksiąg 
czwartej, piątej, dziewiątej, potem z pierwszej, dwunastej, piętnastej, 
szesnastej i tak aż do dwudziestej czwartej. W zbiorze uwzględnił dane 
mitologiczne dotyczące bogów i to, co mówi o nich historia, potem za- 
warł wiadomości o greckich herosach, Dioskurach4, Hadesie 5 i inne te- 
mu podobne. Omawiana książka zawiera również dane zaczerpnięte 
z drugiej księgi Traktatu o malarstwie Juby 6, z Uczty sofistów Atena- 
josa z Naukratis7. Taka jest treść pierwszej księgi zestawiona z omó- 
wionych danych i takie tematy porusza ta księga. 

Druga pochodzi kolejno z ksiąg od pierwszej do dziesiątej Streszcze- 
nia Pamfili8, córki Soterydasa, z Opowiadań o przygodach cnotliwych 
kobiet Artemona Magnezyjczyka9, z Apoftegmatów cynika Diogenesa10 

oraz z innych pism różnych autorów, a zwłaszcza z ósmej księgi Sa- 
fony11. W tym zamyka się treść drugiej księgi zbioru [103b]. Trzecia 

1 Dzieło zaginione. 
2 Sopater z Apamei w Syrii żył za panowania Konstantyna Wielkiego 

(324—377), stracony z jego rozkazu ok. 336 r. — uczeń Jamblicha (250— 
—ok. 325), filozofa-neoplatonika; por. Sinko III, 2, s. 11 nn.; S. Glockner [w:] 

R. E., t. III (1929), kol. 1002, nowa seria. 
3 Apollodor z Aten (180—109) — uczony, filozof-stoik. 
4 Dioskurowie — synowie Zeusa, bracia Kastor i Polluks. 
5 Hades (łac. Orcus) — bóg podziemnego świata zmarłych zwanego rów- 

nież Hadesem (por. Cod. 222 przyp. 243). 
6 Juba II (50 r. przed Chr.—20 r. po Chr.) — król Numidii, później 

Mauretanii, wszechstronnie wykształcony w Rzymie uczony, historyk, lite- 
raturoznawca, autor dziejów Syrii, Libii, Arabii i Rzymu do czasów Sulli 
(132—78), traktatów o języku, malarstwie, teatrze. 

7 Atenajos z Naukratis w Egipcie (III w. po Chr.) — sofista, gramatyk, 
autor Uczty sofistów, Dejpnosophistdj w 30 księgach, z których zachował 
się skrót obejmujący 15 ksiąg (wyd. S. P. Peppink, Lugduni Batavorum 1937— 

—1939). 
8 Pamfila córka Soterydasa (1poł. I w.) — uczona egipska (patrz Cod. 175). 
9 Autor całkowicie nieznany. 
10 Diogenes z Synopy (413—323) — filozof-cynik, uczeń Sokratesa, nie 

pozostawił żadnych pism; przypisywano mu autorstwo Apoftegmatów. 
11 Safona (664/650—604/590) — liryczna poetka grecka z Mityleny na wys- 

pie Lesbos, z 9 ksiąg jej poezji zachowało się kilka utworów i wiele frag- 
mentów (wyd. T. Bergk Poetae lyrici Graeci, Leipzig 1882; B. Snell Fruh- 
griechische Lyriker, Berlin 1981, III, s. 15—63). 



jego księga zawiera dane wzięte z Materiałów różnych Faworyna12, 
mianowicie z ksiąg oznaczonych literami „ypsilon", „ksi" i tak aż do 
„omegi" z wyjątkiem księgi „tau". Znajdują się w nich rozmaite opo- 
wiadania i objaśnienia etymologiczne wybranych imion oraz inne tego 
rodzaju wiadomości. Na tym kończy się trzecia księga tego dzieła. 

Czwarta składa się z wyciągów zaczerpniętych z anonimowej książki 
(książka ta nosiła tytuł Zbiór cudów) i ze Wspomnień różnych Arysto- 
ksena 13, nie całych, lecz jedynie z ich jedenastej księgi; są w niej rów- 
nież dane pochodzące z ósmej księgi Historii teatru Rufusa14; można 
tam znaleźć nieprawdopodobne rzeczy, różne fakty, słowa, zwyczaje 
twórców tragedii i komedii i inne tego rodzaju wiadomości. Taka jest 
treść księgi czwartej. 

Piąta zawiera wyciągi pierwszej, drugiej i trzeciej księgi Historii mu- 
zyki Rufusa 15, w której można znaleźć różne dzieje tragediopisarzy i ko- 
mediopisarzy, zresztą nie tylko, bo również wykład o twórcach dyty- 
rambów, o muzykach grających na flecie i gitarze, o pieśniach wesel- 
nych — epitalamiach, hymenajach, pieśniach tanecznych — hiporche- 
matach, o tańcach i innych przedstawieniach teatralnych w Grecji. Opo- 
wiada dalej o pochodzeniu, o drodze życia tych, którzy — tak mężczyź- 
ni, jak i kobiety — doszli u Greków do wielkiej sławy, o ludziach zna- 
nych jako twórcy różnych zawodów i o tych, którzy stali się ulubień- 
cami i przyjacielami tyranów i królów. Omawia także poszczególne 
igrzyska i początki konkurencji sportowych, z których każda prezento- 
wała swoje własne osiągnięcia, i o publicznych świętach ateńskich. Ta- 
kie są te wszystkie tematy i inne im podobne, które zaproponuje ci do 
czytania księga piąta. 

Księga szósta zawiera wiadomości zaczerpnięte z ksiąg piątej i czwar- 
tej tej samej Historii muzyki Rufusa. Autor wykłada o fletnistach i me- 
lodiach skomponowanych na flet oraz o mężczyznach i kobietach, któ- 
rzy je wykonywali. Poeci Homer, Hezjod 16 i Antymach 17 zajmują część 
wykładu, podobnie jak znaczna liczba tego rodzaju poetów. Dalej przed- 

12 Faworyn — filozof z Arles (Francja) żył ok. 100 r. po Chr. 
13 Arystoksen z Tarentu (IV w. przed Chr.) — uczeń Arystotelesa, mu- 

zykolog, wspomniane dzieło nie zachowało się. 
14 Rufus — pisarz z połowy III w. po Chr. (?) identyfikowany z autorem 

Historii muzyki o tymże imieniu (por. Schultz [w:] R. E., t. I (1914), kol. 
1207 (Nr 17), seria 2; Sinko III, 1, s. 574). 

15 Por. przyp. 14. 
16 Hezjod z Askry VIII/VII w. — epik grecki, autor m.in. poematu dy- 

daktycznego Prace i dnie (przekład polski: W. Steffen, Wrocław 1952), w któ- 
rym udzielał rolnikom greckim praktycznych porad gospodarskich. Dzieła 
jego zachowały się (wyd. A. Rzach, Leipzig 1913). 

17 Antymach — poeta grecki żył ok. 440 r. przed Chr., autor nie zachowa- 
nych poematów Tebaida i Lyde, twórca tzw. elegii uczonej. 



stawia kobiety obdarzone sztuką wieszczenia, wróżki zwane Sybillami13 

i ich pochodzenie — wszystko to wziął od Rufusa. Sięgnął [104a] rów- 
nież do drugiej księgi O rybołówstwie Damostrata 19 i do ksiąg pierw- 
szej, piątej, dziewiątej i dziesiątej Żywotów filozofów Diogenesa Laer- 
cjusza 20, w których ten pisarz opowiada o dziejach filozofów i o począt- 
kach świętej rzeczy, jaką jest filozofia, jak doszła do szczytu rozwoju, 
dalej o twórcach sekt heretyckich i ich przywódcach, jakich mieli przy- 
jaciół i jakich wrogów, jakim charakterem odznaczał się każdy z nich, 
skąd pochodzili, jaki był od początku ich tryb życia i kiedy osiągnęli 
szczyt swej działalności. 

Można stąd również zaczerpnąć podobne wiadomości o retorach i kra- 
somówstwie. Ta sama księga zawiera także dane wzięte z Dziejów Alek- 
sandrii Eliusza Diosa21 i z Historii Egiptu Hellanika22, obie prace za- 
wierają zbiór mitów, zmyśleń i innych rzeczy; te dane wypełniają treść 
szóstej księgi do końca. 

Siódma księga jest antologią Dziejów Herodota23. 
ósma powstała z jakiegoś starego dzieła, będącego również, jak się 

okazało, zbiorem ekscerptów, nie noszącym imienia autora, który go 
sporządził. Wśród nich znajduje się wykaz kobiet, które doszły do wiel- 
kiej sławy i zabłysnęły swymi imionami; jest tu również mowa o czy- 
nach jakichś mężczyzn; znajdują się też dysputy nad nauką wymowy 
i wartością przyjaźni, oraz sentencje znakomitych ludzi. Są tu także 
ekscerpty z dzieł Plutarcha24: o tym, jak młodzież powinna słuchać 

18 Sybille — wróżki starożytne związane z kultem Apollina; do najsław- 
niejszych należały Libissa koło Teb i Herofila w Kume koło Neapolu. 

19 Damostrat (II/III w.) — senator rzymski; por. M. Wellmann [w:] R. E. 
t. IV (1900), kol. 2080—2081. 

20 Diogenes Laercjusz (II w. po Chr.) — pochodzący z Cylicji, autor wy- 
mienionego dzieła kompilacyjnego Żywoty i poglądy słynnych filozofów 
(przekład polski: I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, B. Kupis, Warszawa 
1984), stanowiącego główne źródło do historii filozofii starogreckiej (wyd. 
E. Martini, R. D. Hicks, edycja krytyczna z przekładem angielskim, New 
York 1925; por. E. Schwartz [w:] R. E., t. V (1905), kol. 738—763; Sinko III, 
1, s. 596 n.). 

21 Autor nieznany. 
22 Hellanik z Mityleny na Lesbos (V w. przed Chr.) — historyk, autor 

nie zachowanych dzieł mitologicznych, genealogicznych i historycznych, w 
których traktował dzieje Grecji jako całość (por. F. Jacoby [w:] R. E., t. VII 
(1913), kol. 104—113; Sinko I, 2, s. 210—213.) 

23 Herodot z Halikarnasu (ok. 489—ok. 425) — „ojciec historiografii euro- 
pejskiej", autor zachowanych Dziejów (wyd. H. Kallenberg Leipzig 1926— 
—1929; przekład polski: S. Hammer, Warszawa 1954) podzielonych przez 
uczonych aleksandryjskich na 9 ksiąg oznaczonych imionami muz. 

24 Plutarch z Cheronei (ok. 50—ok. 125) — znakomity uczony, pozostawił 
po sobie ogromną spuściznę literacką obejmującą pisma biograficzne, m.in. 



poetów, o naturze i pracy — jak to wielu ludzi dzięki pracy nieraz 
uszlachetniło swą naturę niedobrze ukształtowaną od urodzenia, podczas 
gdy inni na skutek własnego niedbalstwa zmarnowali to, co pięknego 
przynieśli ze sobą na świat; jak niektórzy, uważani powszechnie za le- 
niwych i nierozumnych w młodości, doszli do wieku dojrzałego i za- 
błysnęli tym, że ukształtowali swą naturę szybko i umiejętnie. Są tu 
także wyciągi z rozpraw o fałszywym wstydzie, o gadulstwie, o gnie- 
wie, o tym, jaką korzyść można odnieść z nieprzyjaciół, o radości, rady 
polityczne, o bogactwie, o tym, jak można zauważyć postępy w cnocie, 
wyjątki z jego porad o zdrowiu, o małżeństwie. W ekscerptach można 
też znaleźć bardzo dużo wiadomości w postaci słów i przykładów war- 
tych zapamiętania i pożytecznych w wielu sytuacjach życiowych; tyle 
takich oto danych przynosi księga ósma. 

Dziewiąta zawiera również wyciągi z pism Plutarcha o tym, że bo- 
gowie są nierychliwi w karaniu, z biografii Demetriusza 25 i Rzymianina 
Brutusa26, z traktatu pod tytułem [104b] Powiedzenia sławnych ludzi z rozprawy o 
rzekach, z pracy Jak można odróżnić pochlebcę od przy- 
jaciela, życiorysy Kratesa, Daifanta i Pindara 27, wyciągi z książki zaty- 
tułowanej Sentencje królów i wodzów; autor zamieścił tu również wy- 
ciągi z ksiąg od pierwszej do ósmej swoich Rozmów biesiadnych. Takie 
to utwory Plutarcha wykorzystał omawiany pisarz. 

Zebrał też materiały z ksiąg pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej 
Historii Rzymu Rufusa, w których można znaleźć wiele wartościowych 
wiadomości, chociaż niektóre z nich przybierają kształty bajecznych opo- 
wiadań i są wytworem wielkiego gadulstwa. Taka jest księga dziewiąta. 

Dziesiąta zawiera ekscerpty z Erato Kefaliona28 obejmującej dzieje 
Aleksandra i z pisma Apoloniusza Stoika29 o kobietach, które zajmo- 
wały się filozofią lub dokonały jakiegoś sławnego czynu i doprowadzi- 

Żywoty sławnych mężów (wyd. C. Lindskog, K. Ziegler, Leipzig 1914—1915; 
przekład polski: M. Brożek, Wrocław 1955) i pisma moralne, m.in. Moralia 
(wyd. G. Bernardakis, Leipzig 1886—1896; Sinko III, 1, s. 196—266). 

25 Demetriusz z Faleronu (350—283) — archont ateński, polityk, uczony na 
dworze Ptolemeusza Sotera w Aleksandrii. 

26 Brutus (Decimus lunius Brutus 85—43) — konsul w 42 r., republikanin, 
jeden z zabójców Cezara (44 r.). 

27 Krates z Teb — filozof i poeta z IV/III w.; Pindar z Teb (518—446) — 
najwybitniejszy poeta liryczny Grecji starożytnej, twórczość jego zachowała 
się w drobnej części (wyd. B. Snęli Epinikia, Leipzig 1964). 

28 Kefalion — por. Cod. 68. Omawiany utwór Kefaliona zaginął, traktował 
zapewne o Aleksandrze Wielkim. 

29 Apoloniusz Stoik lub Apoloniusz z Tyru (I w. przed Chr.) — filozof, 
autor Katalogu filozofów od Zenona i ich pism (por. von Arnim [w:] R. E., 
t. II (1896), kol. 146; Sinko II, 2, s. 40). 



ły poszczególne rodziny do zgody. Autor zamieścił tu również wyciągi 
z Obyczajów macedońskich Teagenesa30, z Plutarchowych żywotów Ni- 
kiasza 31, Alcybiadesa 32, Temistoklesa 33, Tezeusza 34, Likurga 35, Solona 36, 
Aleksandra syna Filipa 37, następnie z życiorysów Cymona 38, Lizandra 39, 
Demostenesa40, Peryklesa 41, Pelopidasa 42, Focjona 43, Arystydesa 44. Więk- 
szość zawartych tam wiadomości zasługuje na przedstawienie, jest god- 
na utrwalenia w pamięci. Tak przedstawia się księga dziesiąta. 

30 Teagenes — dat życia nie znamy (por. Laqueur [w:] R. E., t. V (1934), 
kol. 1348, seria 2). 

31 Nikiasz — syn Nikerata, polityk ateński z czasów wojny peloponeskiej 
(431—404), doprowadził do zawarcia ze Spartą pokoju pięćdziesięcioletniego 
(421 r.). 

32 Alcybiades syn Klejniasza (ok. 450—404) — wielokrotny strateg ateński, 
przeciwnik polityczny Nikiasza. 

33 Temistokles — syn Neoklesa, polityk ateński, przywódca stronnictwa 
radykalno-demokratycznego, archont w 482 r. przed Chr., skazany na wygna- 
nie w 471 r. 

34 Tezeusz — mityczny król Aten, miał zjednoczyć Attykę pod przywódz- 
twem Aten. 

35 Likurg syn Likofrona (390—324) — wódz i polityk ateński znany z nie- 
skazitelnego trybu życia; autor 15 mów, z których zachowała się tylko jedna: 
Przeciw Leokratesowi (wyd. F. Blass, Leipzig 1889; por. Sinko I, 2, s. 730). 

36 Solon — prawodawca ateński (ur. pomiędzy r. 640 a 630 przed Chr.), 
poeta elegik, archont w 594 r. przed Chr. (wyd. B. Snęli Fruhgriechische 
Lyriker, Berlin 1981, I, s. 29—55). 

37 Aleksander Wielki Macedoński (354—323) — syn króla Macedonii Fili- 
pa II (382—336), po którym objął panowanie (336 r.), i Olimpiady. 

38 Cymon syn Milcjadesa (ok. 507—449) — polityk i wódz ateński, zwy- 
cięzca Persów w bitwie u ujścia Eurymedontu (446 r.). 

39 Lizander — dowódca wojsk spartańskich, pokonał Ateńczyków pod 
Ajgospotamoj (404 r. przed Chr.) i zdobył Ateny. 

40 Demostenes z Aten (384—322) — słynny mówca ateński, zwalczał swymi 
płomiennymi mowami (filipikami) zwolenników Filipa II (patrz przyp. 37), 
autor 65 mów, z których zachowało się 61 (wyd. F. Blass, Leipzig 1881— 
—1892). 

41 Perykles syn Ksantypa (ok. 495—429), wybitny polityk ateński i mąż 
stanu. Jako strateg (od 443 r.) kierował polityką Aten, twórca potęgi mor- 
skiej, politycznej i kulturalnej Aten w V w., zwanym „epoką Peryklesa". 

42 Pelopidas z Teb (IV w. przed Chr.) — przywódca stronnictwa demo- 
kratycznego w Tebach. Zginął w bitwie pod Kynoskephalaj (364 r.). 

43 Focjon (ok. 402—317) — strateg ateński, zwolennik stronnictwa proma- 
cedońskiego, przeciwnik Demostenesa (por. przyp. 40). 

44 Arystydes z Aten syn Lizymacha (ok. 540—ok. 486), znany z nieskazi- 
telnego życia polityk, wódz, i zwycięzca wojsk perskich pod Maratonem 
(490 r.), przeciwnik polityczny Temistoklesa (patrz przyp. 33). 



Jedenasta stanowi również zbiór ekscerptów z żywotów ułożonych 
przez Plutarcha, mianowicie Epaminondasa 45, Diona 46, Agesilaosa 47, Agi- 
sa 48, Kleomenesa49, Eumenesa z Kardii50, Filopojmena 51, Tymoleona 52, 
Arata53, który wybra'ny na przywódcę wszystkich Achajów sprawował 
siedemnaście razy funkcję naczelnego wodza i dokonał wielkich czynów 
wojennych. Są tam także wyciągi z biografii Pyrrusa, króla Epiru54, 
z pierwszej i drugiej księgi rozprawy gramatyka Arystofanesa 55 o zwie- 
rzętach i z siedemnastej księgi Historii teatru Juby56. Taka jest księga 
jedenasta. 

Dwunasta księga zawiera zestaw wypisów z różnych dzieł: z wykazu 
45 Epaminondas (ok. 420—362) — polityk i wódz tebański, twórca potęgi 

militarnej Teb, zwycięzca Spartan pod Leuktrami (371 r.) i Mantyneją 
(362 r.). 

46 Dion syn Hiparyna z Syrakuz, szwagier Dionizjusza II, tyrana Syrakuy 
(367—344). 

47 Agesilaos — król Sparty (od ok. 399 do ok. 360), zwycięzca wojsk 
perskich Tisafernesa nad rzeką Paktolos (395 r.) i koalicji wojsk ateńskich 
pod Koroneją w Beocji (394 r.). 

48 Agis IV — król Sparty od 425 r. przed Chr., usiłował przywrócić dawny 
tryb życia w Sparcie, zginął wraz z matką i babką śmiercią gwałtowną 
(241 r.). 

49 Kleomenes syn Leonidasa — następca Agisa IV, polityk i reformator 
spartański, dokonał zamachu stanu (226 r.), po klęsce pod Sclazją odebrał 
sobie życie (221 r.). 

50 Eumenes z Kardii — wódz wojsk Aleksandra Wielkiego, zdobył Paflagonię i Kapadocję w Azji 
Mn. 

51 Filopojmen z Megalopolu (ok. 254—184) — przywódca Związku Achaj- 
skiego, federacji czterech państw-miast w pn. części Peloponezu. 

52 Tymoleon z Koryntu (411—337) — wódz, zwolennik ustroju demokratycz- 
nego w Koryncie, działał w Syrakuzach, gdzie po odniesieniu zwycięstwa nad 
Kartagińczykami zaprowadził rządy demokratyczne. 

53 Arat z Sykionu (272—213) — mąż stanu, przywódca Związku Achajskie- 
go (por. przyp. 51), sprzymierzył się z Macedonią przeciw Sparcie. 

54 Pyrrus (319—272) — król Epiru, znakomity dowódca, walczył z Rzymia- 
nami w obronie Tarentu zadając klęskę wojskom wroga pod Herakleją 
(280 r.) i Ausculum (279 r.). Z bitwy pod Beneventum (275 r.) wyszedł jako 
zwycięzca tak osłabiony, że musiał wrócić do Epiru („pyrrusowe zwycięstwo"). 

55 Focjusz mówi tu o traktacie Arystotelesa O zwierzętach, znanego mu 
ze streszczenia wybitnego filologa-wydawcy dzieł starożytnych, Arystofanesa 
z Bizancjum (ok. 257—180), dyrektora słynnej Biblioteki Aleksandryjskiej 
w Egipcie. 

56 Patrz przyp. 6. 



malarzy i rzeźbiarzy Kalliksena 57, z pracy Arystonika58 o Muzajosie 
z Aleksandrii, z ustrojów politycznych Arystotelesa — mam na myśli 
ustrój Tesalii, Achai [105a], na Paros, w Licji, na Chios i w innych 
państwach, o których mówi w swej Polityce — to wszystko jest poży- 
teczne i oczywiste. Taka jest dwunasta księga zbioru Sopatra. 

Ta wartościowa praca przynosi ogromną korzyść czytelnikom, mimo że 
nie jest wolna od mitów i cudów tak nieprawdziwych, jak i zaskaku- 
jących — mówiłem o tym kilkakrotnie — lecz jeśli chodzi o powyższe 
wiadomości składające się na tak wszechstronną wiedzę, można z nich 
wybrać bardzo wiele danych, które potrafią pobudzić do cnoty i dosko- 
nałości w pięknie i dobru; książka nie jest byle jaką pomocą w upra- 
wianiu sztuki wymowy i jej opanowaniu (jak sam autor pisze we wstę- 
pie do swoich przyjaciół). Praca ta została podjęta w tym celu, by by- 
ła użyteczna. Jej styl jest różnorodny, wychodzi poza jeden rodzaj; mi- 
mo to jasność panuje w całym dziele. 

162 

Przeczytaliśmy dzieło pewnego Euzebiusza1 (piastował on godność 
biskupa i wyznawał prawowitą wiarę), skierowane przeciw bliżej nie 
znanemu Andrzejowi Więźniowi2. Składa się ono z dziesięciu ksiąg, 
w których autor uznał wymienionego mnicha za winnego. Mnich bo- 
wiem napisał list do Euzebiusza (list ten nazwał pouczeniem) i zaklina- 
jąc zobowiązał go do przeczytania. Euzebiusz przeczytał, następnie za- 
czął ganić mnicha, wyrzucając mu zarazem nieuctwo i bezczelność. Wy- 
kazał, że mylił głoski, że nie potrafił ułożyć żadnej linijki pisma bez 
błędu w składni. Ten zabrał się do pisania niepomny na daną obietni- 
cę i spokój płynący z życia ascetycznego. Z kolei Euzebiusz przystąpił 
do dłuższego zbijania jego doktryny heretyckiej; mnich należał bowiem 

57 Kalliksen z Rodos — żył w III w. po Chr. (por. F. Jacoby Kallixeinos 
[w:] R. E., t. X (1919), kol. 1751—1754). 

58 Arystonik — komentator dzieł Arystotelesa, pracował w Bibliotece Alek- 
sandryjskiej (por. Cohn [w:] R. E., t. II (1896), kol. 964—966). 

1 Euzebiusz (VI/VII w.) — arcybiskup Tessaloniki zwalczał herezję sekty 
aftartodoketów (patrz przyp. 3) we wzmiankowanym tu dziele, które za- 
ginało. Korespondował z papieżem Grzegorzem Wielkim (590—604); o liście 
papieża do Euzebiusza por. SWP, s. 147; Beck, s. 383. 

2 Andrzej Więzień (gr. Enkleistos) — mnich grecki żyjący w Rzymie, za 
rozpowszechnianie doktryny aftartodoketów uwięziony (enkleistos) w klaszto- 
rze św. Pawła. W celi więziennej fałszował pisma Euzebiusza w duchu wy- 
znawanej przez siebie doktryny i pisał po grecku heretyckie Sermones, 
które rozpowszechniał jako własny przekład rzekomych homilii papieża 
Grzegorza Wielkiego (por. SWP, s. 36; Beck, s. 394). 



do tych, których nazywa się aftartodoketami ze względu na wyznawaną 
przez nich doktrynę 3. 

Euzebiusz wpierw ukazał, że mnich sam dał podstawę do krytyki, 
ponieważ dla słowa „zepsucie" przyjął tylko jedno znaczenie i był prze- 
konany, że znajduje ono zastosowanie wyłącznie do grzechu, podczas 
gdy nasi święci Ojcowie, posługując się tym terminem, przekazali w tra- 
dycji, że słowo to odnosi się do różnych pojęć. 

Po drugie miał czelność oświadczyć, iż Ciało Pańskie jest nieśmiertel- 
ne, nieczułe na cierpienia i niezniszczalne z powodu samej jedności na- 
tur — jak utrzymuje Julian4 — a jednocześnie w tym samym liście po- 
wiada z pełnym przekonaniem, że dzieło, które opracował, zostało skie- 
rowane przeciw Sewerowi5 i Julianowi, ponieważ nie pozwalają oni 
mówić o dwóch naturach w Chrystusie, czy o dwóch bytach, ani o dwóch 
Osobach, ani o dwóch energiach. 

Po trzecie twierdził, że przed upadkiem ciało Adama nie [105b] było 
stworzone jako śmiertelne ani nie ulegało naturalnemu zniszczeniu, 
z czego konsekwentnie wynika, że Chrystus przez samo swoje zjedno- 
czenie otrzymał ciało niezniszczalne i nieczułe na cierpienie. Tymcza- 
sem trzeba i myśleć, i mówić, że ciało Adama było śmiertelne z natury 
i dostępne dla cierpienia, a dzięki Łasce Bożej zachowało nieśmiertel- 
ność i nie podlegało cierpieniu dopóty, dopóki jego występek nie pozba- 
wił go tej właściwości ochronnej. Takie jest również zdanie wszystkich 
świętych Ojców. 

Po czwarte mnich utrzymuje, iż otaczający nas świat jest wieczny 
i niezniszczalny, podczas gdy należy wiedzieć, że jest zniszczalny i pod- 
legający zmianom. Wśród tych znajdują się również i inne tego rodzaju 
poglądy, których niejasność i bluźnierczy charakter wykazał biskup 
w pierwszej refutacji wzywając Andrzeja do ich sprostowania. 

Kiedy ten otrzymał napomnienie wzywające go do poprawy, popadł 
w jeszcze coś gorszego i opracował drugą książkę, w której zebrał 
wszystko to, co napisał poprzednio, rozwinął szerzej i ugruntował (jak 
sądził) za pomocą argumentacji. Przeciw tej właśnie książce opracował 
pobożny Euzebiusz omawiane tu dzieło złożone z dziesięciu ksiąg. Za- 
rzucił w nim mnichowi, że wyszedł on poza granice wiary ustalone na 
świętych soborach i zuchwale opracował własną wykładnię wiary, że 

3 Aftartodokeci — sekta w łonie herezji monofizyckiej, której twórcą był 
Julian z Halikarnasu (V/VI w.), biskup monofizyta głoszący, że Chrystus 
przyjął ciało niezniszczalne (aphtharton soma), takie, jakie miał Adam przed 
popełnieniem grzechu. 

4 Por. przyp. 3. 
5 Sewer z Antiochii — patriarcha Antiochii (512—518), monofizyta zwal- 

czał sektę aftartodoketów, wybitny pisarz, teolog. Pisma jego zniszczono na 
rozkaz cesarza Justyniana; zachowały się w przekładzie syryjskim (por. 
Beck, s. 284, 376 i w wielu miejscach; SWP, s. 355—356). 



wyrwał wiele cytatów z pism Ojców, by je zniekształcić i nagiąć do 
swoich własnych wymysłów. Zganił go również i za to, że w swoich 
sądach o wieczności i niezniszczalności świata zajął stanowisko sprzecz- 
ne z Nowym i Starym Testamentem i z naszymi świętymi Ojcami. 

Wytknął mu nadto, że utrzymuje, iż zmienność, przekształcanie się 
i przemijanie są takimi samymi niedoskonałościami jak cierpienie wy- 
nikające ze zła i właśnie dlatego Pan nasz, Jezus Chrystus, otrzymał 
ciało nie ulegające zmianie, niezniszczalne, wolne od cierpienia i prze- 
mijania. Po tych słowach znowu myli się, kiedy twierdzi, że świat jest 
wieczny, niezniszczalny, nie ma początku; nie dopuszcza wspomnianej 
zmiany, ponieważ uznaje ją za jedno z ujemnych doznań. Utrzymuje 
też, że ciało Adama zostało stworzone jako niezniszczalne, z natury nie- 
śmiertelne i wolne od cierpienia; zresztą nie tylko on, niezniszczalna 
była także ziemia, z której to ciało powstało. 

Autor znowu zarzuca mnichowi, że dla słowa „zepsucie" przyjął tylko 
jedno znaczenie w miejscu, w którym dowodzi, że Bóg nie jest demiur- 
giem zepsucia ani śmierci, ani cierpienia płynącego ze zła, ani błędnych 
wnioskowań, chociaż jest twórcą bytów ulegających zepsuciu [106a] i pod- 
legających śmierci, gdyż są to składniki pierwotne, nierealne, nie mają- 
ce własnej substancji. 

Gani go za głoszenie poglądu, że Ciało Pańskie ze zjednoczenia wy- 
wodziło nieczułość na cierpienie, niezniszczalność i niezmienność. Euze- 
biusz wykazuje, że to dla udowodnienia swego punktu widzenia mnich 
głosi te wszystkie niedorzeczności o śmierci i o Adamie. W tymże rów- 
nież miejscu ukazuje, w jakich i w jak wielu znaczeniach Pismo Świę- 
te przyjmuje słowa: zepsucie — phthora, rozkład — kataphthora, znisz- 
czenie — diaphthora, i powiada, że odnoszą się one do zjawisk natu- 
ralnych, wolnych od cierpień, których źródłem są praca, choroba, sta- 
rość. Starość bowiem jest zepsuciem młodości, znużenie, zmęczenie i cho- 
roby są zepsuciem żywotnej siły cielesnej. Zniszczenie odnosi się rów- 
nież do umartwienia ciała w praktykach ascetycznych i w walkach 
duchowych, gdyż Apostoł także powiada: „Jeśli człowiek psuje się 
w swej powłoce zewnętrznej, odnawia się jego jestestwo wewnętrzne" 
i tak dalej. Powiada też autor, że zniszczenie dotyczy również ubytku 
i zagłady ciała wynikających z tortur i kar, odnosi się także do cier- 
pień zadawanych zwierzętom i do szkody wyrządzanej nasionom i roś- 
linom, niezależnie od tego, czy jest częściowe, czy całkowite. Co więcej, 
słowo to odnosi się również do samej śmierci i — oprócz tego, o czym 
mówiono — dotyczy rozkładu i gnicia ciał zachodzącego w grobach; 
można go też użyć w stosunku do cierpienia płynącego ze zła i do grze- 
chów. 

Tak więc słowa phthord, kataphthord i diaphthord można rozumieć na 
tyle różnych sposobów. Autor wykazuje, że Andrzej popełnił błąd uży- 
wając ich jako mających rzekomo jedno tylko znaczenie. 



Przedstawia swe wywody przez pryzmat argumentów refutacyjnych, 
czerpiąc je z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu i traktatów 
najwybitniejszych Ojców — Atanazego6, trzech Grzegorzy, mianowicie 
Cudotwórcy7, Teologa8 i Grzegorza z Nyssy 9, Bazylego z Cezarei10, Ja- 
na Chryzostoma", Cyryla z Aleksandrii12, Proklosa z Konstantyno- 
pola 13, a także świętego męczennika Metodego11 i Kwadratusa16. Od 
niektórych z nich ściąga pewne ustępy, zniekształca je i bezmyślnie ko- 
mentuje z krzywdą dla nich, w przekonaniu, że w ten sposób uwiary- 
godnia swoje błędne poglądy. Tymczasem Euzebiusz ukarał go za wszyst- 
kie wymienione błędy, mam na myśli jego fałszerstwo, złośliwość, 
ogromną głupotę [106b] i pewne wybrane myśli heretyckie, które ów 
miał czelność przypisać naszym świętym Ojcom. 

Przy sposobności Euzebiusz ukazuje, że z czczej gadaniny mnicha 
6 Atanazy Wielki, św. (296—373) — biskup Aleksandrii, patrz Cod. 32. 139. 

140. 
7 Sw. Grzegorz Cudotwórca (Thaumatourgos ok. 210—ok. 270) — biskup 

Pontu, autor Uroczystej mowy dziękczynnej do Orygenesa (wyd. PG 10, 
kol. 1051—1104), Wyznania wiary (wyd. PG 10, kol. 983—988; por. SWP, 
s. 173—174). 

8 Grzegorz Teolog lub (częściej) Grzegorz z Nazjanzu (330—390) — Ojciec 
Kościoła greckiego, poeta, retor, pisarz, teolog, autor 44 mów (wyd. PG 35 
i 36), 245 listów (wyd. PG 37; P. Gallay, S. Gregoire de Nazianze, Lettres, 
t. 1—2, Paris 1964—1967) i poematów (wyd. PG 37 i 39); por. SWP, s. 175— 

—177, Sinko, III, 2, s. 144—224. 
9 Grzegorz z Nyssy (335—394) — brat Bazylego Wielkiego, biskup Nyssy, 

patrz Cod. 6. 7. 
10 Bazyli z Cezarei lub Bazyli Wielki (ok. 330—379), patrz Cod. 141. 142. 

143. 144. 
11 Jan Chryzostom (Złotousty, ok. 347—407) — biskup Konstantynopola, 

Ojciec Kościoła greckiego, patrz Cod. 25. 86, por. też Cod. 270. 274. 277. 
12 Cyryl z Aleksandrii (375—444) — biskup i patriarcha (od 412 r.) Koś- 

cioła aleksandryjskiego, teolog i pisarz, zwalczał głównie herezję Nestoriu- 
sza, patrz Cod. 49. 136. 169. 

13 Proklos z Konstantynopola (410—485) — filozof neoplatonik, uczeń Olim- 
piodora (patrz Cod. 80), twórca teorii hipostaz, mistycznego zjednoczenia 
z bóstwem, autor wielu częściowo zachowanych traktatów i siedmiu hym- 
nów (wyd. E. Abel, Leipzig 1885); wywarł duży wpływ na myśl filozoficzną 
średniowiecza (por. Sinko III, 2, s. 304—307; Hunger I, s. 20). 

14 Metody (schyłek III w.?) — biskup Olimpu (Azja Mn.), zwalczał doktry- 
nę Orygenesa w traktacie Aglaofon, czyli o zmartwychwstaniu (wyd. GCS 
27; EP 616). Głównym dziełem Metodego jest Uczta, czyli o dziewictwie 
(Sympósion e peri agneias wyd. PG 18, kol. 27—217); por. Cod. 234, SWP, 
s. 282—283. 

15 Kwadratus (I/II w.) — apologeta grecki, uczeń Apostołów, autor zacho- 
wanej we fragmentach Apologii chrześcijaństwa (wyd, PG 5, kol. 1262— 

1266; SWP, s. 256). 



wyciągnął wniosek, iż Pan nasz, Jezus Chrystus, po Zmartwychwstaniu 
nie zmienił swojej natury zniszczalnej w niezniszczalną i tak nie pod- 
lega cierpieniom w swojej naturze ludzkiej, jak jest wolny od cierpie- 
nia w swej naturze boskiej. Odważył się nazwać bluźniercami tych, 
którzy myślą i mówią, że Pan nasz, Jezus Chrystus, przebywał na świe- 
cie w ciele śmiertelnym i dostępnym dla cierpienia. Sam nie rumieni 
się głosząc kłamliwie, że Ciało Pana podlega cierpieniu po odniesieniu 
zwycięstwa nad cierpieniami, poskromieniu śmierci i zepsucia, a ten, 
kto uważa prawowiernych za czcicieli zepsucia, nie zdaje sobie sprawy, 
że można mu dowodnie wykazać, iż oddaje cześć temu, co doznaje cier- 
pienia. 

Z kolei Euzebiusz ponownie przytacza słowa Ojców i wykazuje, że 
Ciało Pańskie było wrażliwe na cierpienie, śmiertelne i przez to znisz- 
czalne aż do chwalebnego Zmartwychwstania, od którego i przez które 
uległo przemianie na nieśmiertelne i wolne od cierpienia. Powiada też, 
że Andrzej mówi brednie, kiedy nazywa prawowiernych ftartolatrami — 
czcicielami tego, co ulega zepsuciu; nazwa ta bowiem jest szczególnie 
stosowna dla Ariusza 16, Aecjusza 17, Eunomiusza l8, Apolinarego 19 i Nes- 
toriusza20, a nie dla prawdziwych wiernych. Euzebiusz głosi i taką 
naukę, że Pan i Bóg nasz, jako demiurg natury, podlegał naturalnym 
doznaniom, które nie są uwłaczające (należałoby je raczej nazywać 
w sposób bardziej właściwy wytworami natury), lecz doznań we właści- 
wym tego słowa znaczeniu, czyli powstałych ze zła, w ogóle nie miał. 
Twierdzi, że sposób, w jaki Pan jadał i pijał przed Zmartwychwstaniem, 
nie był taki sam, jak kiedy po Zmartwychwstaniu spożył posiłek i wraz 
z uczniami przyjął napój; przedtem bowiem postępował zgodnie z pra- 
wem natury, gdy jedzeniem i piciem pokrzepiał i wzmacniał ciało, po- 
tem postąpił w sposób nadprzyrodzony mając na celu wzbudzenie wśród 
uczniów, a za ich pośrednictwem wśród wszystkich wyznawców, wiary, 
że zmartwychwstało to samo Ciało, które przeszło przez Mękę i Krzyż, 
a nie inne zamiast niego, chociaż już uległo przemienieniu w nieznisz- 

16 Anusz (256—336) — kapłan Kościoła aleksandryjskiego, twórca herezji 
arianizmu, podważającej dogmat Trójcy Świętej. Ariusz zaprzeczał istnieniu 
boskiej natury w Chrystusie, potępiony na Soborze Nicejskim (325 r.); por. 
Cod. 15. 20. 88; SWP, s. 47—54; Jurewicz, s. 66. 

17 Aecjusz (zm. w 366 r.) — biskup Antiochii, arianin; por. SWP, s. 16. 
18 Eunomiusz (zm. 393 r.) — biskup Cyzyku w 360 r. usunięty z urzędu 

za herezję ariańską, przywódca sekty anomejczyków, patrz Cod. 137. 138. 
19 Klaudiusz Apolinary (II w.) — biskup Hierapolis we Frygii, apologeta, 

patrz Cod. 14. 
20 Nestoriusz — patriarcha Konstantynopola (428—431), kapłan Kościoła 

antiocheńskiego, twórca doktryny o istnieniu w Chrystusie dwóch natur, 
boskiej i ludzkiej, połączonych ze sobą tylko zewnętrznie (nestorianizm); po- 
tępiony na Soborze Efeskim (patrz Cod. 16); por. Diodor z Tarsu (Cod. 18. 85. 
102. 233) i Teodor Antiocheńczyk (Cod. 4. 38. 81; por. SWP s. 289—291). 



czalne i niewrażliwe na cierpienie. Na wyłożeniu tej miłej Bogu nauki 
autor zakończył swoje dzieło złożone z dziesięciu ksiąg. 

Styl dzieła jest jasny i prosty, autor dbał bowiem o czystość języka, 
a tam, gdzie to było potrzebne, również o jego przejrzystość. 
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Przeczytaliśmy Zbiór porad rolniczych Windaniusza Anatoliusza 1 

z Bejrutu. Autor zawarł [107a] w tej książce wiedzę zaczerpniętą z pism 
Demokryta 2, Afrykanina3, Tarantyna 4, Apulejusza 5, Florentyna 6, Wa- 
lensa7, Leona8, Pamfila9 i z Paradoksów Diofanesa10. Książka składa 
się z dwunastu tomów. 

Dzieło, jak stwierdziliśmy na podstawie licznych doświadczeń, jest po- 
żyteczne dla uprawy roli i dla prac wiejskich; zapewne przynosi więcej 
pożytku niż książki innych pisarzy, którzy podjęli tę samą co i on 
pracę. Omawiana książka zawiera też inne wiadomości — niezwykłe, 
nieprawdopodobne i pełne herezji pogańskiej. Prawowierny rolnik po- 
winien je odrzucić i z reszty materiałów wybrać te, które są mu po- 
trzebne. Pozostali autorzy prac o rolnictwie zamieszczają, o ile mi wia- 
domo, prawie te same dane na te same tematy i nie wykazują między 
sobą wielu różnic. Tam, gdzie te różnice ujawniają się, należy wybrać 
doświadczenie Leona, nie innych. 
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Przeczytaliśmy O szkołach medycznych Galena 1. Jest tu mowa o kie- 
runkach, które powstały w medycynie. Autor powiada, że w sztuce le- 

1 Windaniusz Anatoliusz — pisarz z IV w. po Chr., dzieło jego nie za- 
chowało się (por. Krumbacher, s. 261—262; Hunger II, s. 273). 

2 Demokryt z Abdery (Tracja) (ok. 460—ok. 370) — grecki filozof przy- 
rody, przedstawiciel materializmu atomistycznego. 

3 Sekstus Puliusz Afrykanin z Jerozolimy (ok. 170—ok. 240) — patrz. Cod. 
34. 

4 Tarantyn — osoba nieznana. 
5 Apulejusz z Madaury (II w. po Chr.) — retor, filozof, romansopisarz 

rzymski, autor m.in. słynnego romansu Metamorfozy albo Złoty Osioł w je- 
denastu księgach (przekład polski: E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953). 

6 Florentyn — por. Wellmann [w:l R. E., t. VI (1907), kol. 2756; Hunger I, 
s. 120. 

7 Walens — skądinąd nie znany. 
8 Leon — osoba nieznana. 
9 Pamfil — por. Stegeman [w:] R. E., t. XVIII 2 (1949), kol. 334—336. 
10 Diofanes — por. Wellmann [w:] R. E., t. V (1905), kol. 1049. 
1 Galen (gr. Klaudios Galenós) (129—199) — znakomity grecki lekarz, uczo- 



karskiej ukształtowały się trzy znane powszechnie szkoły — pierwsza 
zwana logiczną, która również nosi miano dogmatycznej i analogistycz- 
nej, druga zwana empiryczną lub szkołą obserwacji i pamięci, trzecia 
zwana szkołą metodyczną. 

Wymienione szkoły różnią się od siebie, zwłaszcza co do metody ba- 
dawczej. Szkoła dogmatyczna posługuje się metodą rozumowania dla 
ustalenia sposobów terapii i na tym opiera swą sztukę; empiryczna po- 
sługuje się nie metodą rozumowania, lecz metodą opartą na doświadcze- 
niu i obserwacji. Szkoła metodyczna głosi, że posługuje się i rozumowa- 
niem, i empirią, a ponieważ nie opiera się ściśle na żadnej z tych dwóch 
szkół, różni się oczywiście od nich obu. 

Omawiana książka dzieli się na trzy części. W pierwszej autor opisu- 
je powstanie szkół empirycznej i dogmatycznej, następnie poucza, na 
czym polega istota każdej z nich. W drugiej ukazuje te dwie szkoły, 
jak rywalizują ze sobą i spierają się o pierwszeństwo; w trzeciej części 
wprowadza szkołę metodyczną, zwalczającą poprzednio wymienione, 
i mówi, że każda z tych trzech szkół wysuwa racje swoich zasad i usi- 
łuje osiągnąć przewagę nad pozostałymi. Na tym kończy się trzecia 
część. 

Jest rzeczą oczywistą, że ta książka powinna stanowić pierwszą wśród 
wszystkich dzieł medycznych lekturę2 [107b], a przynajmniej trzeba wie- 
dzieć, jaka szkoła jest najlepsza i jak należy z niej korzystać. Książka 
nie jest zapewne utworem ściśle lekarskim, pełni rolę raczej filozoficz- 
nego wprowadzenia do medycyny. Słownictwo i składnia książki są bez 
wątpienia czyste i jasne, o to Galen troszczy się zawsze, chociaż wiele 
traktatów przeciąża niepotrzebnymi zdaniami, dygresjami i zbyt roz- 
wlekłymi okresami retorycznymi, tak że rozwadnia swe pisma i za- 
ciemnia myśl swoich wywodów, rozrywa w pewnej mierze ciąg tekstu, 
a rozgadanymi dłużyznami przywodzi czytelnika do obojętności. Niniej- 
sza praca jest jednak wolna od tych usterek3. 

ny, filozof, filolog, retor, od 161 r. przebywał w Rzymie jako lekarz nadwor- 
ny cesarzy Marka Aureliusza, Lucjusza Werusa i Kommodusa, autor zacho- 
wanych 153 dzieł (wyd. C. Kuhn Claudii Galeni Opera Omnia, t. 1—20, 
Leipzig 1821—1833.) Omawiany traktat pt. Peri haireseon (dosłownie o here- 
zjach — tzn. sektach („szkołach") — w medycynie) wydał G. Helmreich 
Galem scripta minora, t. III, Leipzig 1874, s. 1—31. 

2 Istotnie, jest to rodzaj podręcznika dla młodych adeptów medycyny. 
3 Ostatnie zdanie, jak słusznie zauważył R. Henry (Photius, Bibliotheąue, 

t. II, s. 219), świadczy o tym, że Focjusz omówił ten traktat wraz z innymi, 
których styl budził w nim zastrzeżenia. 
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Przeczytaliśmy Deklamacje sofisty Himeriusza1, zresztą i mowy różne; 
są w nich dwie deklamacje o charakterze doradczym i trzy należące do 
rodzajów mów sądowych; autor zaopatrzył je we wstępy. 

Wśród mów o charakterze doradczym jedną ułożył dla Hiperejdesa2 

na fikcyjny temat o Demostenesie3, drugą — dla Demostenesa traktu- 
jącą o jego zmyślonych rozważaniach nad Ajschynesem4. Z trzech po- 
zostałych jedna mowa została skierowana przeciw Epikurowi5, jakby 
oskarżanemu o bezbożność, druga — przeciw bogaczowi, który przez 
niecne machinacje rzekomo ogołocił dom biednego człowieka; ukazuje 
ona tego biedaka jako obrońcę swoich interesów. W trzeciej autor wpro- 
wadza Temistoklesa 6 dającego odpowiedź królowi perskiemu, kiedy ten 
czyni obietnice, że położy kres wojnie 7. 

Te mowy zostały opracowane w ten sposób, że bardziej niż inne uka- 
zują talent ich autora, szczyty i siłę jego myśli; wprowadza on bowiem 
do nich, i to obficie, amplifikacje retoryczne na miarę Demostenesa, 
barwnie posługuje się mnogością figur krasomówczych i szczęśliwie łą- 
czy w swych pismach różne rodzaje stylu, chociaż zmierza raczej ku 
wzniosłemu. Używa słownictwa, któremu nigdy nie brak jasności tak 
w formach wyrazów, jak we właściwym czy górnolotnym ich znacze- 
niu. Samo rozdzielenie słów, bardzo często stosowane, brzmi dziwnie jak 
przyjemny ton, ale nie wszystkim słuchającym daje jednakową możność 
jego percepcji. Styl autora jest jasny dzięki szczególnym cechom swej 
czystości. Autor posługuje się, jak powiedziałem, amplifikacją i w spo- 
sób widoczny używa jej do wyjaśnień i innych celów. Wypowiadając 
się za pośrednictwem niezwykłych figur retorycznych unika związanej 
z tym niejasności. Posługuje się też hiperbatonem i tropem w stopniu 

1 Himeriusz z Prusy w Bitymi (ok. 310—ok. 390) — sofista i retor, se- 
kretarz cesarza Juliana, z czasem osiadł na stałe w Atenach, gdzie był 
kierownikiem szkoły retorycznej (por. C. Schenkl [w:] R. E., t. VIII (1913), 
kol. 1622—1655; Sinko II, 1, s. 40—44). Z 80 mów Focjusz znał 70; zacho- 
wały się 24 mowy w całości i 10 w ekscerptach, czyli streszczeniach (wyd. 
F. Dubner, z przekładem łacińskim, Paris 1848). 

2 Hiperejdes (389—322) — mówca ateński, uczeń Izokratesa (por. Cod. 159), 
przywódca stronnictwa antydemokratycznego, przyjaciel Demostenesa (patrz 
Cod. 161 przyp. 40). 

3 Demostenes — por. przyp. 2. 
4 Ajschynes z Aten (390—314) — utalentowany mówca, przeciwnik poli- 

tyczny Demostenesa, patrz Cod. 61. 
5 Epikur z Samos (341—271) — filozof grecki, twórca własnej szkoły fi- 

lozoficznej (hedonizmu i swego rodzaju ateizmu), głosił hasło: „żyj w ukry- 
ciu" (gr. Lathe biósas). 

6 Temistokles — patrz Cod. 161, przyp. 33. 
7 Wymienione mowy zaginęły, znamy je tylko z wypisów w Cod. 243. 



mniejszym [108a] niż amplifikacją, a jednak robi to często i udanie. 
W mowach jest napięty, żywy, ilekroć zachodzi potrzeba. Taki jest on 
w opisanych mowach. 

Z kolei zamieszcza Mowę o wojnie, która jest pochwałą poległych za 
wolność w walce z Persami i panegirykiem na cześć wojny. Po tej mo- 
wie następuje Areopagityk8, w którym autor domaga się prawa oby- 
watelstwa dla swego syna Rufina; nie jest to mowa fikcyjna, podobnie 
jak następna — mowa pogrzebowa ku czci syna. Potem jest mowa we- 
selna dla uczczenia wesela przyjaciela, Sewera. I ona, oczywiście, także 
nie jest zmyślona; autor i do niej również dołączył przedmowę. 

Potem następuje Diogenes, czyli mowa pożegnalna z życzeniami szczę- 
śliwej podróży. I ją uświetnia wstęp ujęty w postaci fikcyjnego dialogu. 
Dalej jest mowa pożegnalna skierowana do przyjaciół z okazji wyjazdu 
do Koryntu, potem znowu mowa pożegnalna z życzeniami dobrej pod- 
róży, ułożona dla Flawiana mianowanego konsulem Azji; z kolei mowa 
dla nowo przybyłych do Pizona i znowu mowa pożegnalna i życzenia 
szczęśliwej podróży, czyli Diogenes. Tuż za nią — improwizacja z po- 
wodu buntu, który wybuchł w szkole; mowa o przybyciu jakichś Cy- 
pryjczyków i o pierwszym słuchaczu autora z Kapadocji. 

Później następuje mowa popisowa, którą autor wygłosił wówczas, 
gdy go poproszono o przemówienie; wpierw nie zgodził się, potem za- 
brał głos i mówił o tym, że rzeczy piękne zdarzają się nieczęsto. Dalej 
jest mowa do Muzoniusza, prokonsula Hellady, do nowo przybyłego Se- 
wera w czasie zamieszek, potem przemówienie do komesa Ursacjusza, 
do innego Sewera, do Scylacjusza, prokonsula Hellady, do cudzoziem- 
ców, Efezjan i Mizów, do obywateli miasta Leonu. Z kolei do ziomków 
przyjaciół, do komesa Atenajosa, do Rzymianina Prywata, wychowawcy 
syna prokonsula Ampeliusza; mowa o powrocie autora do Koryntu, mo- 
wa do Fojbosa, syna prokonsula Aleksandra, do lekarza i komesa Arka- 
diusza; mowa powitalna na przyjazd przyjaciół, mowa pożegnalna do 
Flawiana z życzeniami szczęśliwej podróży i mowa weselna wygłoszona 
do Panatenajosa. Następnie — jedno przemówienie, drugie przemówie- 
nie, dysputa prowadzona w Filippi9, dokąd autor przybył na wezwanie 
cesarza Juliana 10, później mowa wygłoszona w Konstantynopolu o tym 
mieście, o cesarzu Julianie i o wprowadzeniu w misteria Mitry 11. 

Dysputa poświęcona prefektowi Salustiuszowi, która ma również 
przedmowę. Potem znowuż mowa do prokonsula Flawiana, mowa na 

6 Mowa znana jedynie z Biblioteki Focjusza (Cod. 243). 
9 Filippi — miasto w Macedonii (dziś. ruiny koło Kawali w pn.-zach. 

Grecji). 
10 Cesarz Julian Apostata (361—363). 
11 Mitra — irańsko-babilońskie bóstwo słońca, którego kult szerzył się 

w świecie hellenistyczno-rzymskim, gdzie czczono go jako Sol invictus (Słoń- 
ce niezwyciężone); mitraizm głosił nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie. 



dzień urodzin przyjaciela, pismo gratulacyjne z okazji wyzdrowienia 
przyjaciela, potem mowa do ludzi szukających zwady, do [108b] pro- 
konsula Bazylego, znowu do tegoż Bazylego, do Hermogenesa, prokon- 
sula Hellady, do prokonsula Plocjana, ponownie do prokonsula Ampe- 
liusza i do prokonsula Hellady Pretekstata i jego przyjaciół. Następnie 
do cesarza Juliana tuż przed wyjazdem, potem mowa w Nikomedii12, 
gdzie autor przybył na zaproszenie tamtejszego rządcy Pompejana. Po 
niej znowu mowa do cudzoziemców, potem — do jakiegoś cudzoziemca, 
potem do przyjaciela Zenona, po niej do cudzoziemca Afobiusza, do 
człowieka, który przyjechał za radą wyroczni Posejdona13, do ludzi 
przybyłych z Jonii14, do cudzoziemców jońskich, improwizacja do przy- 
jaciół i opublikowana mowa do przyjaciela konstantynopolitańczyka. 

Dysputa wśród przyjaciół o powrocie z ojczyzny, improwizowana 
przemowa o nauczaniu autora. Nagana ludzi słuchających jego mów 
z obojętnością, improwizowana mowa skierowana do pewnych słucha- 
czy, którzy jak widać, zachowują się hardo, mowa do przyjaciół Cytia- 
na, którzy słuchali autora chaotycznie, kiedy przemawiał improwizując. 
Zachęta do szukania różnorodności w mowach, dysputa przeprowadzona 
po wyleczeniu rany, potem mowa po powrocie do Koryntu, o rylcu do 
pisania i o przyjaciołach, o mieście Spartan, kiedy idąc za wskazaniami 
snu przybył tam, by zanieść modły do boga amiklejskiego 15; o tym, że 
nie powinno się w ogóle urządzać recytacji publicznych, przemowa 
o tym, że koniecznie trzeba brać udział w ćwiczeniach fizycznych oraz 
przemówienie wygłoszone w Koryncie. 

Samych tych mów sofisty Himeriusza, które przeczytałeś w naszej 
obecności dzięki swemu zamiłowaniu do pracy, jest, przypuszczam, oko- 
ło siedemdziesięciu 16. 

W nich wszystkich autor zachowuje ten sam rodzaj i tę samą formę 
stylu, stosując amplifikację i przenośnię, chociaż w pełni umiejętne 
posługiwanie się figurami retorycznymi i ich stosowanie nie doprowadzi- 
ło do przesytu. Zgodnie z moim stanem wiedzy nikt nie posługiwał się 
(sądzę) przenośniami w ten sposób, tak pięknie i tak przyjemnie. Pisma 
jego są pełne przykładów zaczerpniętych z historii i najróżnorodniej- 

12 Nikomedia (dziś. Izmid w Turcji) — miasto w Bitynii, dawna jej sto- 
lica, ulubiona rezydencja cesarzy rzymskich Dioklecjana i Konstantyna Wiel- 
kiego. 

13 Posejdon — grecki bóg morza, rzek, wysp (rzymski bóg Neptun). 
14 Jonia — kraj u zach. wybrzeży Azji Mn., stanowił część rzymskiej pro- 

wincji Azji (dziś. w Turcji). 
15 Bóg amiklejski — Apollo czczony szczególnie w Amiklach, mieście po- 

łożonym w Lakonii na Peloponezie. 
16 Patrz przyp. 1. Zdanie to stoi w sprzeczności z listem-dedykacją (por. 

t. 1, s. 3), w której Focjusz mówi, że Tarazjusz w czasie tej lektury nie był 
obecny. 



szych opowiadań mitycznych służących bądź do przeprowadzania dowo- 
dów, bądź do porównań, bądź też dla uprzyjemnienia i upiększenia te- 
go, o czym mówi. Tą drogą wiedzie swoją mowę i tym ją urozmaica. 
Z tych samych składników są u niego zbudowane również wstępy i za- 
kończenia mów, a nawet dysputy. Mając tak wielkie osiągnięcia pisar- 
skie, pozostaje [109a] poganinem (widać to jasno), naśladuje psy, które 
szczekają na nas z ukrycia. Rozkwit jego twórczości przypadł na czasy 
Konstancjusza17 i największego bezbożnika, Juliana 18. Powołano go na 
kierownika szkoły retorycznej w Atenach 19. 
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Przeczytaliśmy Cudowne przygody poza Tulę 1 w dwudziestu czterech 
księgach Antoniusza Diogenesa2. Całe dzieło jest romansem3 ujętym 
w stylu jasnym i tak czystym, że co do przejrzystości nie budzi naj- 
mniejszego zastrzeżenia nawet w dygresjach opowiadań. Swymi myśla- 
mi sprawia największą przyjemność, ponieważ autor będąc tak blisko 
mitów i nieprawdopodobieństw nadaje treści opowiadań cechy i układ 
całkowicie prawdopodobne. 

Wprowadza więc postać Dyniasza, który zabłądził wraz z synem De- 
mocharesem w czasie wędrówki z dala od ojczyzny. Obaj przepłynęli 
Morze Czarne, Morze Kaspijskie, czyli Hirkańskie, po czym dotarli do 
gór zwanych Rypejskimi4 i do źródeł rzeki Tanais5. Następnie zawró- 
cili z powodu wielkiego chłodu ku Morzu Scytyjskiemu 6, skierowali się 
na Wschód i przybyli do miejscowości, w których wschodzi słońce. 
Stamtąd objechali wokół morze zewnętrzne, co im pochłonęło ogromnie 
dużo czasu strawionego na wędrówkach po różnych manowcach. Pod- 
czas tej tułaczki przyłączyli się do nich Karmanes, Menisk i Azulis. 

17 Cesarz Konstancjusz II (337—361). 
18 Patrz przyp. 10. 
19 Por. przyp. 1. 
1 Utwór zaginął. Znamy go jedynie z niniejszego streszczenia. 
2 Autor skądinąd nie znany (por. Krumbacher, s. 647). 
3 Nowożytnym mianem „romans" określa się — jako odrębny gatunek li- 

teracki — grecką powieść starożytną i bizantyńską o charakterze sensacyj- 
no-erotycznym (por. E. Rohde Der griechische Roman und seine Vorlaufer, 
Leipzig 1896, wyd. IV, Berlin 1943; M. Pąkcińska Antyczny romans grecki 
wczesnego okresu, Warszawa 1981). 

4 Rypejskie Góry — umieszczano w starożytności u źródeł Dunaju (Alpy), 
bądź utożsamiano je z Pirenejami. W epoce bizantyńskiej — łańcuch górski 
w Sarmacji u źródeł rzeki Rha (Wołga). 

5 Tanais — dziś. Don. 
9 Morze Scytyjskie — dziś. Morze Kaspijskie. 



Przybyli na wyspę Tulę 7, którą od razu potraktowali jako nadarzają- 
ce się miejsce postoju w czasie wędrówki. Na Tulę Dyniasz zapałał mi- 
łością do jakiejś Dercylidy i połączył się z nią. Pochodziła ona z Tyru 8, 
ze znakomitego rodu żyjącego w tym mieście; mieszkała tam z bratem 
Mantyniaszem. Rozmawiając z Dercylidą Dyniasz dowiaduje się o wę- 
drówce rodzeństwa i jego nieszczęściach, których powodem był kapłan 
egipski Paapis. Kiedy splądrowano jego ojczyznę, wyjechał do Tyru 
i w nim zamieszkał. Przyjęty gościnnie w domu rodziców siostry i bra- 
ta, Dercylidy i Mantyniasza, początkowo okazywał życzliwość dla swych 
dobroczyńców i dla całego ich domu, później wyrządził wiele zła temu 
domowi, dzieciom i ich rodzicom. Po nieszczęściu, jakie spadło na dom, 
siostrę zawieziono wraz z bratem na Rodos, skąd odpłynęła i błądząc 
dotarła na Kretę, potem do Tyrenów 9, a stąd do ludu zwanego Cyme- 
ryjczykami10. Tam zobaczyła Hades11 i dowiedziała się wiele z tego, 
co się w nim dzieje. Przewodniczką Dercylidy była jej własna służąca 
Mirto, która dawno [109b] już umarła i teraz powróciła ze świata 
zmarłych, by udzielić swej pani pouczeń. 

Tak Dyniasz zaczyna opowiadanie skierowane do jakiegoś Cymbasa 
rodem z Arkadii, którego Związek Arkadyjski12 wysłał do Tyru, by spo- 
wodował jego powrót do nich i zarazem do jego ojczyzny. Ponieważ 
ciężar podeszłego wieku przeszkodził mu w tym, Cymbas poprosił, by 
mu ów opowiedział o tym, co sam widział w czasie wędrówki, co sły- 
szał od innych naocznych świadków i czego dowiedział się z opowiadań 
Dercylidy w Tule — mam na myśli jej wędrówkę, o której już przed- 
tem była mowa, i jak po powrocie z Hadesu wraz z Cerylem i Astreu- 
szem — wówczas gdy rozdzielono ją z bratem — przybyła na grób Sy- 
reny13. Dyniasz opowiedział, co Dercylidą usłyszała o Pitagorasie i Mne- 
zarchu, czego sam Astreusz dowiedział się z ust Filotydy o baśniowym 
widowisku, które oglądała na własne oczy, i o tym, co opowiedziała 
mu Dercylidą powracając do swych podróży — mianowicie, że przypad- 

7 Tule (gr. Thoule) — na wpół mityczna wyspa lokalizowana na krańcach 
świata: Islandia, Norwegia (?), która w średniowieczu uchodziła za wyspę. 

8 Tyr (dziś. Sur w Libanie) — starożytne wielkie miasto handlowe, port 
i twierdza. Od 64 r. przed Chr. było kolonią rzymską, w 638 r. dostało się 
pod władzę Arabów. 

9 Tyrenowie — Etruskowie. 
10 Cymeryjczycy — 1. mityczny lud umieszczany na zachodnich krańcach 

Oceanu; 2. plemię trackie zamieszkujące Chersonez Taurydzki na wybrzeżu 
Morza Czarnego. 

11 Hades — patrz. Cod. 161 przyp. 5. 
12 Arkadia — kraj na pn. Peloponezu, od 146 r. przed Chr. wchodziła 

w skład imperium rzymskiego i była częścią prowincji achajskiej (pro- 
vincia Achaia). 

13 Syrena — jedna z nimf morskich zamienionych w skały; grób syreny 
Partenopy pokazywano koło Neapolu. 



kowo przyjechała do jakiegoś miasta w Iberii14, którego mieszkańcy 
widzieli w nocy, a za dnia pozostawali ślepi; wspominała, co zrobił 
Astreusz dla ich wrogów swą grą na flecie. Pożegnani życzliwie, odje- 
chali stamtąd i wpadli na dzikie i głupie plemię Celtów 15; uciekali oni 
na widok koni. Opowiedziała, co przeżyli z końmi, które zmieniają swą 
maść. Przybyli do Akwitańczyków 16, u których zaznali wielkiej czci 
Dercylida i Ceryl, a zwłaszcza Astreusz z powodu swoich oczu; po- 
większały się one i zwężały zapowiadając fazę wzrastania księżyca. On 
też zakończył spór o władzę królów tamtych ziem. Było ich dwóch. Je- 
den zasiadał na tronie po drugim zgodnie z fazami księżyca. Dlatego 
właśnie tamtejszy lud cieszył się z obecności Astreusza i osób mu to- 
warzyszących. 

Następnie Dyniasz opowiedział o tym, co jeszcze widziała Dercylida 
i co poza tym przeżyła. Dotarła do Artabrów l7, u których wojnę pro- 
wadziły kobiety, mężczyźni natomiast zajmowali się domem i wykony- 
wali prace kobiece. Opowiedział z kolei, co się wydarzyło jej i Cerylowi 
wśród plemienia Asturów 18, ale przede wszystkim o przygodach Astreu- 
sza. Kiedy wbrew jakimkolwiek nadziejom Ceryl wraz z Dercylida wy- 
szedł cało z wielu niebezpieczeństw, jakie zagrażały im u Asturów, 
Astreusz nie uniknął kary [110a] za dawno popełniony występek; 
wpierw jednak wyszedł cało z groźnej sytuacji wbrew wszelkiemu ocze- 
kiwaniu, później został poćwiartowany na kawałki. 

Potem opowiedział, co w czasie tułaczki Dercylida widziała w Italii 
i na Sycylii, że po przybyciu do sycylijskiego miasta Eryks19 została 
schwytana i zaprowadzona do Enezydema (był on wówczas władcą Leon- 
tyńczyków 20). 

Tam znowu natrafiła na trzykroć przeklętego Paapisa, który przeby- 
wał u tyrana, i w tym nieoczekiwanym nieszczęściu znalazła niespodzie- 
waną pociechę — swego brata Mantyniasza. Mantyniasz tułał się długo, 
był świadkiem wielu nieprawdopodobnych wydarzeń, które spotkały lu- 
dzi i inne istoty żyjące, nie ominęły też słońca, księżyca, roślin, ale 
przede wszystkim wysp. Opowiedział Dercylidzie o nich, dostarczając jej 
tym obfitego materiału do pisania baśni; materiał ten później przeka- 

14 Iberia — dziś. Hiszpania. 
15 Celtowie — plemiona zamieszkujące starożytną Galię środkową (dziś. 

Francja).  
16 Akwitańczycy — plemię celtyckie zamieszkujące Akwitanią (kraj w 

pn.-zach. Galii), od 51 r. przed Chr. prowincję rzymską. 
17 Artabrowie — plemię iberyjskie mieszkające w Hiszpanii. 
18 Asturowie — plemię iberyjskie w pn. Hiszpanii. 
19 Eryks (dziś. Erice) — miasto na górze o tejże nazwie w pn.-zach. części 
20 Leontyńczycy — mieszkańcy miasta Leontinoj (według Focjusza: Leóntion) 

we wsch. części Sycylii. 



zała ona Dyniaszowi. Dyniasz zebrał go i postanowił wszystko opo- 
wiedzieć Arkadyjczykowi Cymbasowi. 

Następnie Mantyniasz i Dercylida opuszczając Leontyńczyków zabrali 
Paapisowi ukradkiem skórzaną sakwę, w której znajdowały się książki, 
i skrzynkę z ziołami, po czym odpłynęli do Regium21, a stamtąd do 
Metapontu22. Tam spotkał ich Astreusz i powiadomił, że ściga ich Paapis 
i jest już blisko. Odjechali więc do Traków23 i Masagetów24 wraz 
z Astreuszem, który udawał się tam do swego przyjaciela Zamolksisa. 
Z opowiadania dowiadujemy się o tym, co zobaczyli w czasie podróży, 
że Astreusz spotkał się z Zamolksisem uważanym przez Getów 25 za bo- 
ga, że Dercylida i Mantyniasz poprosili Astreusza, by powiedział Getom 
o nich i wstawił się za nimi. Tamtejsza wyrocznia oznajmiła im, że 
przeznaczenie nakazuje, by udali się do Tule; później dopiero zobaczą 
swa ojczyznę. Przedtem zaznali innych nieszczęść; ponosząc karę za 
przewinienie wobec rodziców (chociaż popełnili je wbrew swej woli) 
dzielili swój żywot między życie i śmierć: żyli w nocy, każdego dnia 
byli trupami. Po otrzymaniu tej wyroczni odjechali stamtąd; Astreusza 
zostawili z Zamolksisern czczonym wśród Getów. Dalej jest mowa o tym, 
jakie cuda przyszło im widzieć na Północy lub o nich słyszeć. 

O tych wszystkich wydarzeniach Dyniasz usłyszał z ust Dercylidy 
w Tulę. Teraz przedstawił je snując opowieść Arkadyjczykowi Cymba- 
sowi. Opowiedział, że później Paapis szedł ślad w ślad za Dercylida 
i jej przyjaciółmi, dopadł ich na wyspie [110b] i tam, stosując sztukę 
magiczną, zadał im taką pokutę, że za dnia umierali, a wraz z nadcho- 
dzącą nocą odżywali. Cierpienie to spowodował plując im publicznie 
w twarz. Kiedy mieszkaniec Tule, Truskan, gorąco zakochany w Dercy- 
lidzie zobaczył, że jego ukochaną dotknęło takie nieszczęście za sprawą 
Paapisa, poczuł ogromny ból, z miejsca napadł na niego, zaskoczonego 
ciął mieczem i pozbawił życia; taki wymyślił koniec dla jego niezliczo- 
nych występków. I kiedy Dercylida leżała jak nieżywa, Truskan zabił 
się nad jej zwłokami. 

Te wszystkie przygody i wiele innych im podobnych: złożenie do gro- 
bu nieżyjących, ich wydostanie się stamtąd, miłostki Mantyniasza i to, 
co z nich wynikło, oraz inne podobne zdarzenia, które zaszły na wyspie 
Tule, poznał Dyniasz wprost od Dercylidy i teraz łącząc je w całość 
przedstawił Arkadyjczykowi Cymbasowi. Ta treść wypełnia dwudziestą 
trzecią księgę Cudownych przygód poza Tule pióra Antoniusza Dioge- 

21 Regium (dziś. Reggio di Calabria) — miasto w pd. Italii. 
22 Metapont — miasto w pd. Italii, nad Zatoką Tarencką. 
23 Trakowie — plemiona barbarzyńskie zamieszkujące ziemie nad Dunajem. 
24 Masageci — plemię koczownicze w Azji Mn. na terytoriach położonych 

na wsch. od Morza Kaspijskiego. 
25 Getowie — plemię trackie zamieszkujące ziemie nad Dunajem w dolnym 

jego biegu. 



nesa: o Tule nie mówi ona niczego poza krótkimi wzmiankami zamiesz- 
czonymi na początku opowieści. 

W dwudziestej czwartej księdze autor wprowadza postać Azulisa, któ- 
ry dalej snuje opowieść, i Dyniasza łączącego opowiadania Azulisa ze 
zdarzeniami opowiedzianymi przedtem Cymbasowi, mianowicie jak Azu- 
lis odkrył rodzaj czaru, który Paapis rzucił na Dercylidę i Mantyniasza, 
tak że w nocy byli ludźmi żywymi, a za dnia stawali się trupami, i jak 
ich uwolnił od tego nieszczęścia. Tajemnicę tej kary i sposób na poło- 
żenie jej kresu znalazł w sakwie Paapisa, którą zabrali ze sobą Man- 
tyniasz i Dercylida. Znalazł w niej również sposób, w jaki Dercylida 
i Mantyniasz mogliby uwolnić od wielkiego nieszczęścia swoich pogrze- 
banych rodziców, których Paapis, stosując swe podstępy i udając chęć 
przyjścia im z pomocą, doprowadził do takiej udręki, że przez długi 
czas spoczywali jak trupy. 

Gdy Dercylida i Mantyniasz dowiedzieli się o tym, pośpieszyli do oj- 
czyzny, by przynieść rodzicom ocalenie i przywrócić ich do życia. Dy- 
niasz wraz z Karmanesem i Meniskiem pod nieobecność przebywającego 
z dala od nich Azulisa nadal zmierzał ku ziemiom położonym poza Tule. 
W czasie wędrówki widział wiele niewiarygodnych cudów, które wyda- 
rzyły się poza Tulę, i teraz postanowił przekazać je Cymbasowi. Opo- 
wiadając o nich utrzymywał, że widział astronomów; uznawali oni za 
rzecz możliwą, że pod biegunem północnym żyją jacyś ludzie, że noc 
panuje tam przez miesiąc, krócej [111a] lub dłużej, bądź przez sześć 
miesięcy, a co najważniejsze, nawet przez rok, że nie tylko noc jest tak 
długa, ale także i dzień może trwać podobnie jak noce. 

Widział również inne, jak mówił, zadziwiające rzeczy, snuł nieprawdo- 
podobne historie o ludziach i różnych niezwykłych zdarzeniach, których 
nie tylko nikt nie oglądał, ale nawet nie mógł sobie wyobrazić. Najbar- 
dziej jednak niewiarygodne wśród tego wszystkiego jest to, że w czasie 
wędrówki na północ przybyli w pobliże księżyca, podobnego do czegoś 
w rodzaju ziemi lśniącej zadziwiającym światłem. Gdy już tam dotarli, 
mieli zobaczyć to, co powinien normalnie zobaczyć ten, kto sobie wyo- 
braził pomysły przedstawione z wielką przesadą. 

Opowiada dalej, że Sybilla26 podjęła wraz z Karmanesem wróżby, 
a każdy zaczął wyrażać w modłach swoje własne prośby; każdemu wróż- 
ba wypadła tak, jak to sobie wymodlił. Kiedy on, jak mówi, obudził 
się po modłach, znalazł się w Tyrze, w świątyni Heraklesa. Następnie 
wstał, odnalazł Dercylidę i Mantyniasza w dobrym zdrowiu; wyrwali 
oni rodziców z długiego snu, czy raczej ze śmierci, i potem byli 
szczęśliwi27. 

To wszystko Dyniasz opowiedział Cymbasowi, wręczył mu tabliczki 
26 Sybilla — patrz Cod. 161 przyp. 18. 

       27 Na tym kończy się właściwy romans. 



wykonane z drzewa cyprysowego i przeznaczone do pisania, po czym 
polecił przyjacielowi Cymbasa, Ateńczykowi Erazynidesowi (znał on bo- 
wiem sztukę pisania), by na nich pisał. Wskazał im też na Dercylidę; 
ona to właśnie przyniosła te cyprysowe tabliczki. Rozkazał Cymbaso- 
wi, by spisał całe to opowiadanie w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich 
ma zatrzymać dla siebie, drugi po śmierci Dyniasza Dercylida włoży 
do skrzyneczki i ukryje w pobliżu jego grobu. 

Diogenes zwany także Antoniuszem, który wprowadził do akcji Dy- 
niasza opowiadającego Cymbasowi to wszystko, rzeczywiście napisał 
w tym samym czasie do Faustyna 28, że tworzy romans o niewiarygod- 
nych przygodach poza Tule i dedykuje go swojej siostrze Izydorze, ży- 
wiącej zamiłowanie do wiedzy. Ale też mówi o sobie, że przedstawia 
dawno znane motywy29, a kiedy wymyśla niewiarygodne i kłamliwe 
opowiadania, usiłuje mieć za sobą świadectwa dużej liczby pisarzy daw- 
niejszych — twórców opowieści fantastycznych, z których w wielkim 
trudzie ułożył swój romans. Każdą księgę poprzedza imionami pisarzy, 
którzy przedtem wypowiadali się na te same tematy, aby nie wydawało 
się, że jego zmyślone opowiadania są pozbawione świadectw. 

Na początku książki zamieszcza list do siostry, Izydory, i oznajmia, 
że jej zadedykował swoje dzieło [111b]. Wprowadza do akcji również 
Balagra30, który pisze do swej żony File31 (była córką Antypatra), że 
kiedy król Macedonii Aleksander zdobył Tyr, a pożar strawił większą 
część miasta, przyszedł do niego jakiś żołnierz i powiedział, że odkrył 
coś zadziwiającego i niezwykłego, co można obejrzeć poza miastem. 
Król zabrał ze sobą Hefajstiona32 i Parmeniona33; prowadzeni przez 
żołnierza poszli tam i zastali kamienne sarkofagi umieszczone w pod- 
ziemnych grobowcach. Na pierwszym z nich wyryto napis: „Lizylla. 
Żyła 35 lat"; na drugim: „Mnason, syn Mantyniasza. Żył 66 lat i póź- 
niej 71"; na następnym: „Arystion, syn Filoklesa. Żył 47 lat, później 
52"; na dalszym: „Mantyniasz, syn Mnasona. Żył 42 lata i 706 nocy"; 
na kolejnym: „Dercylida, córka Mnasona. Żyła 39 lat i 760 nocy". 

28 Faustyn był mężem siostry autora romansu. 
29 W oryginale: poietes esti komodlas palaias — dosłownie: jest twórcą sta- 

rej komedii tzn. intrygi, fantastycznego opowiadania (por. R. Henry Photius, Bibliotheque, t. II, s. 147.) 
       30 Balager — wódz ze sztabu Aleksandra Wielkiego zamordowany w 322 r. 

przed Chr. 
31 File — postać historyczna: księżniczka, córka Antypatra (400—319), wo- 

dza króla Filipa II i Aleksandra Wielkiego, otruła się w 287 r.; była kolejno 
żoną Kraterosa i Demetriusza Poliorketesa. 

32 Hefajstion syn Amintora (zm. w 325 r. przed Chr.) — dowódca wojskowy i przyjaciel 
Aleksandra Wielkiego. 

33 Parmenion syn Filotasa — wódz ze sztabu Filipa II i Aleksandra Wiel- 
kiego, najważniejszy po Aleksandrze strateg, stracony na rozkaz Aleksandra. 



Szósty sarkofag nosił napis: „Dyniasz Arkadyjczyk. Żył 125 lat". 
Kiedy stali zakłopotam przed tymi napisami — poza umieszczonym 

na pierwszym sarkofagu (napis na nim był bowiem jasny) — znaleźli 
przy ścianie małą skrzyneczkę z drewna cyprysowego, na której umiesz- 
czono napis: „Nieznany człowieku! Kimkolwiek jesteś, otwórz, a do- 
wiesz się czegoś, co cię zadziwi!" Ludzie z otoczenia Aleksandra otwo- 
rzyli skrzyneczkę i znaleźli w niej tabliczki cyprysowe, które (rzeczy- 
wiście) włożyła Dercylida zgodnie z poleceniem Dyniasza. 

O tym właśnie napisał Balager w liście do żony, w którym powiada- 
miał, że z owych tabliczek cyprysowych sporządził odpis i wysłał go 
do niej; dlatego odczytana treść przepisanego tekstu zgadzała się z treś- 
cią tabliczek cyprysowych, a Dyniasz naprawdę opowiedział Cymba- 
sowi to, o czym już była mowa. W taki oto sposób, takimi środkami, 
Antoniusz Diogenes zrealizował pomysł swego romansu i takie nadał 
mu kształty. 

Autor, jak się wydaje, jest chronologicznie starszy od takich pisa- 
rzy, którzy zajmowali się tworzeniem fikcji literackich, jak Lukian34, 
Lucjusz 35, Jamblich36, Achilles Tacjusz37, Heliodor 38, Damascjusz39. Ro- 
mans Diogenesa był źródłem i podstawą nie tylko Historii prawdziwej 
Lukiana i Metamorfoz Lucjusza, lecz także utworów Synonida i Roda- 
nes 40, Leukippa i Klitofont41, Charykleja i Teagenes42, jeśli chodzi o po- 
mysły wędrówek, uczuć miłosnych, motywu porwania, pełnych niebez- 
pieczeństw przygód — Dercylida, Ceryl, Truskan i Dyniasz dostarczy- 
li tym pisarzom wzorów. 

O czasie [112a], w którym żył i działał ojciec takich pomysłów fik- 
cyjnych — Antoniusz Diogenes, nie mamy nic pewnego do powiedze- 
nia. Można jedynie przypuszczać, że był niezbyt odległy od epoki króla 
Aleksandra43. Diogenes wzmiankuje bliżej nie znanego Antyfanesa44, 
który — powiada — tworzył fantastyczne opowiadania o takiej samej 
tematyce. 

Jeśli chodzi o opowiadania, i to przede wszystkim, ale też o fikcje 
34 Lukian z Samosat w pn. Syrii (ok. 120—190) — retor i satyryk, patrz 

Cod. 128. 
35 Lucjusz z Patras (Potrój) na Peloponezie (I w.?) — pisarz satyryk, patrz 

Cod. 129. 
36 Jamblich z Syrii (II w.), patrz Cod. 94. 
37 Achilles Tacjusz (II w.), patrz Cod. 87. 
38 Heliodor z Emesy (III w.) — romansopisarz, patrz Cod. 73. 
39 Damascjusz z Damaszku (V w.) — retor, filozof i pisarz, patrz Cod. 130. 
40 Bohaterowie romansu Jamblicha (por. Cod. 94). 
41 Bohaterowie romansu Achillesa Tacjusza (por. Cod. 87). 
42 Bohaterowie romansu Historie etiopskie Heliodora (por. Cod. 73). 

        43 Aleksander Wielki Macedoński — patrz Cod. 161 przyp. 37. 
       44 Romansopisarz nieznany. 



i bajeczne pomysły tego samego rodzaju, nasuwają się dwa spostrzeżenia 
co do ich najistotniejszych wartości. Po pierwsze, pokazują one, że czło- 
wiek, który popełnił nawet jeden występek i dziesiątki tysięcy razy 
uszedł, wydawałoby się, przed sprawiedliwością, w końcu ponosi karę, 
po drugie, że wielu niewinnych ludzi, którzy doszli na skraj wielkiej 
katastrofy, często wychodzi z niej cało wbrew jakiejkolwiek nadziei. 
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Przeczytaliśmy Wypisy sentencji i nauk Jana Stobeusza 1 ujęte w czte- 
rech księgach i dwóch tomach. Całość autor zadedykował temu, dla 
którego — jak powiada — opracował ten zbiór, mianowicie dla swego 
rodzonego syna, Septymiusza. W zbiorze sięgnął do poetów, retorów 
i sławnych mężów stanu. Z jednych (jak zresztą sam mówi) dokonał 
wyboru ekscerptów, z drugich — sentencji, z jeszcze innych — pouczeń, 
aby dzięki nim pomóc synowi w wyćwiczeniu i ulepszeniu naturalnej 
właściwości ludzi, wyposażonych w zbyt słabą pamięć do lektur. 

Pierwsza księga obejmuje nauki przyrodnicze, początek księgi drugiej 
dotyczy zjawisk językowych, pozostała część — głównie moralności. 
Księga trzecia i czwarta traktują o moralności i sprawach państwowych 
z pominięciem niewielu danych. Księga pierwsza zawiera sześćdziesiąt 
rozdziałów, w których autor zebrał cytaty i słynne powiedzenia staro- 
żytnych. Tematyka jest następująca: autor wpierw zajmuje się Bogiem; 
stwierdza, że jest On Stwórcą istot żyjących i Opatrznością kierującą 
wszystkim, potem zatrzymuje się nad tymi, którzy utrzymują, że nie 
ma Opatrzności, jak i Jej emanacji w postaci sił boskich sprawujących 
rządy nad światem. Następnie omawia sprawiedliwość ustanowioną przez 
Boga, by czuwała nad uczynkami ludzkimi i karała grzeszników; trak- 
tuje o konieczności boskiej, która sprawia, że wszystko dzieje się nie- 
ubłaganie zgodnie z wolą Bożą; o Przeznaczeniu i niezawodnym porząd- 
ku wydarzeń; o Losie i Przypadku, o nierozumnym działaniu losu, o isto- 
cie czasu, jego podziale i o tym, czego jest przyczyną; o Afrodycie nie- 
biańskiej i miłości Bożej. Na dziesiątym z kolei miejscu mówi o zasa- 
dach i elementach wszechświata [112b]. Dalej zastanawia się nad ma- 
terią, formą, przyczynami, nad ciałami i ich podziałem, nad najmniejszą 
drobiną, kształtami, barwami, mieszaniną i związkiem, pustką, miejscem, 

1 Jan Stobeusz z miasta Stoboj w Macedonii — filozof neoplatonik i pi- 
sarz grecki z 1. poł. V w. po Chr., autor rodzaju podręcznika — Eklogai (dru- 
gi tytuł: Anthologion — w Liber Suda) w czterech księgach zawierających 
wiadomości i wypisy z ok. 500 dzieł greckich poetów, filozofów i prozaików 
(wyd. C. Wachsmuth — O. Hense, Berlin 1884—1923, powtórzone bez zmian, 
Berlin 1958). Focjusz miał w ręku inny tekst Antologii Stobajosa niż zacho- 
wany, stąd wielka wartość jego streszczenia; por. Sinko III, 2, s. 326—327. 



przestrzenią i ruchem. Na dwudziestym miejscu traktuje o tworzeniu 
i niszczeniu; o świecie, czy jest ożywiony i kierowany mocą Opatrzno- 
ści, gdzie się znajduje siła sprawcza, która nim rządzi, i skąd jest za- 
silana, o układzie świata, o jedności wszechświata, przyrodzonej właś- 
ciwości nieba i jego podziale, o naturze gwiazd, ich kształtach, ruchu, 
znaczeniu. O właściwościach Słońca, jego wielkości, kształcie, obrotach, 
zaćmieniu, znakach i ruchu. O naturze Księżyca, jego wielkości, kształ- 
cie, świetle, zaćmieniu i ukazywaniu się, fazach i znakach wróżebnych. 
O Drodze Mlecznej, kometach, spadających gwiazdach i innych tego ro- 
dzaju zjawiskach. O grzmotach, błyskawicach, piorunach, wichurach, 
trąbach powietrznych. Na trzydziestym miejscu — o tęczy, aureoli, po- 
zornym Słońcu, promieniach, chmurach, mgle, deszczach, rosie, śniegu, 
szronie, gradzie i wiatrach. O Ziemi, czy jest jedna i ograniczona, jaka 
jest jej wielkość, jakie jest jej położenie, jakie są jej kształty, czy stoi 
w miejscu, czy się porusza. O trzęsieniu ziemi, o morzu, o tym, jak 
powstają przypływy i odpływy, o wodach, o wszystkim. O naturze 
i przycznach, jakie emanuje, o pochodzeniu istot żyjących itd. O tym, 
ile jest gatunków istot żyjących, czy wszystkie one posiadają rozum 
i odbierają doznania zmysłowe, o śnie i śmierci, o roślinach, o duszy, 
o pokarmie i łaknieniu stworzeń, o naturze człowieka, o duszy, o wra- 
żeniu zmysłowym i o tych, którzy go doznają; czy doznania sensualne 
są prawdziwe, jaka jest ich liczba, jaka jest natura i energia każdego 
zmysłu. O zmyśle wzroku, o odbiciach w lustrze, o zmyśle słuchu, 
o smaku i dotyku. O zmyśle powonienia, o głosie — czy jest on bez- 
cielesny i czym jest to, co nim włada. O wyobraźni i osądzaniu. W pięć- 
dziesiątym dziewiątym rozdziale — o opinii i w sześćdziesiątym — o od- 
dychaniu i dolegliwościach. 

Takie są rozdziały pierwszej księgi i taką zawierają treść. Jest rze- 
czą jasną, że traktują o fizyce, oprócz niektórych innych tematów, ja- 
kie można by raczej odnieść do metafizyki. Do nich, jak mówiliśmy, 
autor dołączył opinie starożytynch — czy to takie, które są z nimi 
zgodne, czy takie, które nie są zgodne. Zanim przystąpił do omówienia 
rozdziałów [113a] tej księgi, które zostaną wyliczone, zamieścił dwa roz- 
działy: jeden z nich stanowi pochwałę filozofii i jednocześnie jest zbio- 
rem pochodzącym od różnych pisarzy, drugi mówi o kierunkach pow- 
stałych w filozofii. Tu także zamieścił opinie starożytnych o geometrii, 
muzyce i arytmetyce. 

Księga druga składa się z czterdziestu sześciu rozdziałów, opowiada 
o tłumaczach znaków boskich i utrzymuje, że prawda o istocie rzeczy 
dających się pojąć rozumem jest dla ludzi nieuchwytna. Dalej mówi 
o dialektyce, retoryce, stylu, literaturze, poetyce, formie stylu u staro- 
żytnych, stronie moralnej filozofii i tego, co od nas zależy; o tym, że 
nikt nie jest zły z własnej nieprzymuszonej woli, o tym, czy powinna 
istnieć filozofia, o potrzebie oddawania czci bóstwu i o tym, że ludziom 



pobożnym i sprawiedliwym pomaga bóstwo; o wróżbiarstwie, o tym, 
że powinno się cenić sobie ponad wszystko obcowanie z filozofami, że 
należy unikać ludzi pospolitych i nieokrzesanych; o pozorze i rzeczy- 
wistości; o tym, że nie należy sądzić człowieka według jego słów, lecz 
na podstawie jego charakteru; że ci, którzy godzą w bliźnich, szkodzą 
sobie samym, chociaż o tym nie wiedzą; o sławie i rozgłosie; i tym, 
że miara we wszystkim jest najlepsza, że cnota jest trudna do osiągnię- 
cia, a zło wyrządza się dużo łatwiej; o tym, że nie należy przywiązywać 
wagi do opinii ludzi pozbawionych zdrowego rozsądku; że obłuda przy- 
nosi szkodę również tym, którzy się nią kierują i że powinno się ją 
wyrzucić z duszy; że nie należy troszczyć się o wiele rzeczy — takie 
postępowanie pociąga za sobą zazdrość i oszczerstwo; że w błędach, 
które się popełnia najpiękniejsze jest okazywanie skruchy; o przekleń- 
stwie, że nie jest rzeczą dobrą: że gdy nas przeklinają, należy baczyć, 
byśmy sami nie nabyli takiej samej przywary; o konieczności w życiu; 
że trzeba działać w pełni świadomie; o woli, że nie należy postępować 
przypadkowo; że niepowodzenie jest często zbawienne, zwłaszcza dla 
ludzi głupich; o wychowaniu, o kształceniu; o tym, że przyjaźń jest 
największym dobrem na świecie, że podobieństwo charakterów rodzi 
przyjaźń; że w nieszczęściu i w groźnych chwilach życia nie należy opu- 
szczać przyjaciół; że nie powinno się uczestniczyć w niesprawiedliwoś- 
ciach popełnianych przez przyjaciół; o przyjaciołach fałszywych i wątpli- 
wych; że należy szybko dążyć do zgody z przyjaciółmi, dużo łatwiej 
znosić ich wady i o nich zapominać; że prawdziwych przyjaciół pozna- 
jemy w nieszczęściu; rady co do przyjaźni; o nienawiści i o tym, jak 
[113b] trzeba postępować wobec wrogów; o tym, jak należy wykorzys- 
tać nieprzyjaciół; o wyświadczaniu dobrodziejstwa; że dużo większa 
jest radość sprawiona w odpowiedniej chwili, o wzajemności w świad- 
czeniu dobrodziejstw; że ludziom złym nie należy robić niczego dobre- 
go ani też przyjmować od nich dobrodziejstwa. Ostatni rozdział — 
o niewdzięczności. Takie są rozdziały drugiej księgi. 

Księga trzecia zawiera czterdzieści dwa rozdziały. Wpierw jest mowa 
o cnocie, następnie omawia się ułomność, roztropność, bezmyślność, 
umiarkowanie, wyuzdanie, męstwo, tchórzostwo, sprawiedliwość, zachłan- 
ność, niesprawiedliwość, prawdę, kłamstwo, szczerość, pochlebstwo, roz- 
rzutność, oszczędność, panowanie nad sobą, rozwiązłość, cierpliwość, 
gniew, sentencję „Poznaj siebie samego", zarozumiałość, egoizm, sumie- 
nie, pamięć, zapomnienie, przysięgę, krzywoprzysięstwo, pracowitość, 
opieszałość, wstyd, bezwstyd, milczenie, stosowna rozmowę, rozwiązłość, 
gadulstwo, dobroć, zazdrość, ojczyznę, obczyznę, tajemnice i — w czter- 
dziestym drugim rozdziale — oszczerstwo. 

Tematyka księgi czwartej jest następująca: wpierw omawia się ustrój 
państwowy, potem prawa, obyczaje, lud, wpływową warstwę możnych 
w państwach-miastach, władzę, cechy, jakie powinien posiadać władca; 



to, że monarchia jest najlepsza; rady co do sprawowania władzy kró- 
lewskiej, krytykę dyktatury, wojnę, zuchwałość, młodość, dowódców 
wojskowych i potrzeby wojny, rady co do pokoju, rolnictwo, miłość 
wulgarną, żądzę uciech cielesnych, piękno, małżeństwo i wszystko, co 
dotyczy tej kwestii, rady co do małżeństwa, dzieci i to, co się do tej 
kwestii odnosi; mówi się, że rodzicom należy się szacunek ze strony 
dzieci z tytułu powinności; jak ojcowie muszą postępować z dziećmi; 
że najpiękniejszą rzeczą jest miłość do braci i to samo uczucie wobec 
rodziców; omawia się zarządzanie gospodarstwem domowym; szlachec- 
two i wszystko, co tego dotyczy, biedę, porównanie biedy i bogactwa. 

Autor powiada, że życie jest krótkie i pełne trosk, a smutek — bar- 
dzo przykry; dalej omawia chorobę [114a] i kuracje, zdrowie i jego 
utrzymanie, lekarzy, szczęście, nieszczęście; powodzenie ludzi, że jest 
niełatwe; ludzi nieszczęśliwych, którzy na to nie zasłużyli; mówi, że 
trzeba godnie przyjmować ciosy, jakie zadaje los, że należy okazywać 
swoje szczęście, a ukrywać nieszczęścia; omawiać nadzieję i to. co się 
zdarza wbrew nadziei; mówi, że nie trzeba się cieszyć z tego, że ktoś 
popadł w nieszczęście; że tym, których spotkało nieszczęście potrzebne 
są wyrazy współczucia; opisuje starość i wszystko, co jej dotyczy; 
śmierć, życie, porównuje życie i śmierć, omawia żałobę, pogrzeb, słowa 
pocieszenia; stwierdza, że nie należy lżyć zmarłych; że zazwyczaj szyb- 
ko zaciera się pamięć ludzka o zmarłych. 

Oto pięćdziesiąt osiem rozdziałów księgi czwartej; we wszystkich czte- 
rech księgach jest ich dwieście osiem. Jan zamieścił w nich, jak mówi- 
liśmy, sądy, cytaty i słynne powiedzenia zaczerpnięte z wyciągów, sen- 
tencji i pouczeń. Zebrał je z dzieł takich filozofów, jak Ajschynes So- 
kratyk2, Anaksarch i Anacharsis, Arystonim i Apoloniusz, Antystenes 
i Arystyp, Aryston i Arystoksenes i Archytas, Arystoteles, Anaksy- 
mander, Anaksymenes, Archelaos, Anaksagoras, Archajnetes, Arkesi- 
laos, Arrian, Antypater syn Histiajosa, Antyfanes, Apolodor, Arystarch, 
Asklepiades, Arystajos, Archedem syn Hekatajosa, Apollbfanes, Ajgi- 
mios, Ajsar, Attyk, Amelios, Albin, Arystander, Harpokration, Apel- 
les, Arystagoras, Arystombrot, Archimedes, Boetos, Bias, Beroz, Bero- 
nike, Brotyn, Bion, Glaukon, Demonaks, Demetriusz, Damip, Dioge- 
nes, Didor, Demokryt, Diotym, Diokles, Damarmenes, Dydym, Dion, 
Dios, Euklides, Eufrates, Epicharm, Epandrydes, Erazystrat, Ekpol, Epi- 
kur z Gargettos, Epiktet, Hermes, Empedokles, Epikur Ateńczyk, Euze- 
biusz, Eurysos, Eratostenes, Eurystrat, Ekfant, Epidyk, Eudoks, Epi- 
genes, Eweniusz, Euryfames, Zaleukos [114b], Zenon, Zoroaster, Hera- 
klides, Heraklit, Herofil, Temistiusz, Teobul, Teano, Teages, Teofrast, 

2 Nie sposób zamieścić tu — nawet krótkich — not objaśniających do kilku- 
set nazwisk. Pełne dane o nich znajdzie czytelnik we wciąż aktualnym dzie- 
le: T. Sinko Literatura grecka (patrz Spis skrótów). 



Teodor, Tales, Teokryt, Trazyl, Hieronim, Hipiasz, Jamblich, Hierokles, 
Hipal, Ion, Hipon, Hieraks, Hipodam, Hipasos, Junkos, Kryton, Kleobul, 
Cebes, Korysk, Klitomach, Krytolaos, Klineasz, Karneades, Kleant, Ka- 
limach, Krycjasz, Krantor, Kalikratydes, Leucyp, Lucjusz, Lizys, Lin- 
kos, Likon, Leofanes, Longin, Menechm, Metrokles, Metop, Menedem, 
Muzoniusz, Mnezarch, Melisos, Metrodor, Milon, Moderat, Maksym, Mi- 
kołaj, Numeniusz, Naumachiusz, Naukrates, Nicjasz, Nikostrat, Kseno- 
krates, Ksenofanes, Onat, Ocellus, Onetor, Panakaj, Pittak, Periander, 
Pitagoras, Plutarch, Pempel, Platon, Panecjusz, Pozydoniusz, Periktio- 
ne, Porfiriusz, Parmenides, Polemon, Piteasz, Poroś, Polibiusz, Plotyn, 
Protagoras, Pytiades, Pyrron, Rufus, Regin, Solon, Sotion, Sosjades, Se- 
ren, Sokrates, Stylpon, Speuzyp, Straton, Skityn, Sfajros, Seleukos, Se- 
wer, Tymon, Timajos, Tauros, Tymagoras, Teles, Hipseos, Filoksen, Fi- 
lolaos, Ferecydes, Faworyn, Fintys, Chion, Chryzyp, Charondas, Chi- 
lon; cynicy: Antystenes, Diogenes, Krates, Hegezjanaks, Onezykryt, Me- 
nander, Monim, Polizel, Ksyntyp, Teomnest. Tacy są filozofowie, z któ- 
rych dzieł autor zestawił swój zbiór. 

Poeci: Atenodor, Anksilles, Archip, Apolonides, Alcydamas, Arysteusz, 
Antymach, Antyfanes, Arystarch, Archiloch, Achajos, Ajschylos, Aga- 
ton, Aleksis, Arystokrates, Amfis, Alkajos, Arat, Astydamas, Andronik, 
Anaksandrydes, Arystofanes, Araloch, Apollodor, Aleksander, Anakreont, 
Aksynik, Arystofont, Bakchylides, Bion, Biotos, Baton, Dyfil, Dionizjusz, 
Demetriusz, Dikajogenes, Diodor, Diktys, Eutydam, Eupolis, Eufron, 
Eratostenes, Epicharm, Ewen [115a], Euforion, Hermoloch, Eurypides, 
Zenon, Zenodot, Zopir, Hezjod, Herodes, Henioch, Heliodor, Teodekt, 
Tespis, Teognis, Teokryt, Telerof, lofont, Hiopotoos, Hiponaks, Izy- 
dor, Hipotoon, Juliusz, łon, Kleantes, Kleajnet, Kallimach. Krycjasz, 
Kleobul, Kratyn, Karkin, Kerkidas, Kalinik, Kliniasz, Krantor, Kli- 
tomach, Linus, Licymniusz, Likofron, Leonides, Laon, Menander, Mi- 
ron, Moschion, Menip, Moschos, Mimnerm, Melino, Metrodor, Menofil, 
Nikostrat, Nikolaos, Nefron, Nikomach, Naumachios, Neoptolem, Kse- 
nofanes, Ksenarch, Homer, Orfeusz, Olimpias, Pindar, Parmenides, Po- 
zydyp, Pauzaniasz, Poliejdes, Patrokleus, Pizander, Paniazys, Piritous, 
Pompejusz, Rian, Sofokles, Sotades, Symonides, Sozyfanes, Symil, So- 
ziteusz, Skleriusz, Safona, Serapion, Sozykrates, Stagim, Sopater, Ste- 
nides, Susaron, Stezychor, Tymostrat, Tymokles, Tyrteusz, Telezylla, Hi- 
pobolimeusz, Hipseusz, Filetas, Filoksen, Filipides, Frynich, Filonides, 
Filemon, Focylides, Filip, Fojnicydes, Filisk, Ferekrates, Fanokles, Fin- 
tys, Fileos, Chajremon, Chojril, Chares. Tacy są ci poeci, z których 
autor zaczerpnął cytaty do swoich rozdziałów. 

Retorzy i dziejopisowie, królowie i dowódcy wojskowi (z ich dzieł 
bowiem również wypisał świadectwa) są następujący: Arystydes, Ary- 
stokles, Elian, Ajschynes, Agaton, Antyfont, Archelaos, Gajusz, Gorgiasz, 
Demostenes, Demades, Demarad, Efor, Zopyr. Herodot, Hegezjades, He- 



gezjusz, Tukidydes, Tezeusz, Teodor, Trazyl, Teopomp, Izokrates, Izajos, 
Kornelian, Kalistenes, Klitofont, Ktezjasz, Lizjasz, Nikiasz, Ksenofont, 
Obrym, Poliajnos, Prodyk, Protagoras, Sostrat, Tymagoras, Trofil, Hi- 
perejdes, Filostrat, Chryzerm, Aleksander, Agezylausz, Agatokles, An- 
tygon, Agis, Agrypin, Anaksylaos, Archidam, Dionizy, Dariusz, [115b] 
Epaminondas, Eudamidas, Temistokles, Ifikrates, Hiparch, Kotys, Kli- 
tarch, Likurg, Leonidas, Lamach, Maliasz, Perykles, Pyrrus, Ptolemeusz, 
Semiramida, Scypion, Scylur, Tymoteusz, Filip, Focjon, Falarys, Charyl, 
Chabriasz, Chares, Arystofanes, Ezop, Antygenidas, Arystoteles, Arysty- 
des Sprawiedliwy, lekarz Alkmeon, lekarz Antyl, Arymnest, Apelles, 
Bryzon, Glaukon, lekarz Galen, Dikajarch, Dion, Dionizy, lekarz Diokles, 
Euksyteos, Hermarch, Hermip, Euryksymarch, Eufraniasz, lekarz Era- 
zystrat, lekarz Euryfron, Eratostenes, Eubul, Teopomp, Teokryt, Ty- 
marydes, Tynon, lekarz Hipokrates, Katon, Kefizodor, Kleostrat, Kli- 
tomach, Licymniusz, Mizon, Metrodor, Metrokles, Nikostrat, Prauzjon, 
Symonides, Seryf, Sotion, Sostrat, Speuzyp. 

Takie więc są te rozdziały, w których Jan Stobeusz zawarł słowa 
starożytnych autorów, filozofów, poetów, mówców, królów i wodzów; 
z ich dzieł sporządził swój zbiór. Dzieło jest pożyteczne dla tych, którzy 
czytali utwory wymienionych pisarzy, odświeżą sobie oni pamięć o nich; 
przyniesie również korzyść tym, którzy jeszcze nie zetknęli się z nimi, 
gdyż dzięki stałym ćwiczeniom będą mogli w niedługim czasie zdobyć 
przynajmniej ogólną wiedzę o wielu pięknych, różnorodnych myślach. 
Jedni i drudzy, jak się wydaje, zyskają na tym, gdyż bez trudu i stra- 
ty czasu znajdą to, czego będą poszukiwać, jeśli zechcą przejść od tych 
rozdziałów do samych dzieł. Co więcej, książka nie pozostanie bezuży- 
teczna również dla tych, którzy pragną pisać i mówić jak retorzy. 
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Przeczytaliśmy piętnaście homilii zaznającego wiecznej szczęśliwości 
Bazylego, biskupa Seleucji1. Pierwsza dotyczy wersetu: „Na początku 

1 Bazyli z Seleucji w Izaurii (Azja Mn.) — biskup i teolog z V w., autor 
42 homilii (wyd. PG 85, kol. 27—474); Focjusz znał już tylko 15 homilii, 
z których autentycznych jest, jak się okazało, 7; 6 homilii Bazylego przypi- 
sywano dawniej Atanazemu (por. Cod. 32. 139. 140; wyd. PG 28, kol. 1047—1061; 1073; 1108) i jedną 
Janowi Chryzostomowi (wyd. PG 64, kol. 417—424); ponadto Bazyli napisał Żywot św. Tekli ujęty w 
dwóch księgach (wyd. PG 85, kol. 477—618), pierwsza księga jest oparta na apokryfie Acta 
Pauli et Theclae (wyd. R. A. Lipsius, M. Bonnet Acta Apostolorum apocr. I, 
Lipsiae 1891, s. 235—277), druga — Liber miraculorum (por. SWP, s. 87; Sinko 
III, 2, s. 314; Beck, s. 426, 543; Julicher Basileios (17) [w:] R. E., t. III (1897), 
kol. 55). 



Bóg stworzył niebo i ziemię", następne homilie traktują o Józefie, Ada- 
mie, Kainie i Ablu, Abrahamie, Mojżeszu, Eliaszu [116a], Jonaszu, dzie- 
wiąta — o setniku, dziesiąta odnosi się do słów: „Uczniowie żeglowali 
wraz z Jezusem, itd.", potem: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jes- 
teście zmęczeni i obciążeni, itd.", następnie — do celnika i Faryzeu- 
sza; z kolei do słów „Powiedz, aby dwaj moi synowie zasiedli, jeden 
po prawicy, a drugi po lewicy twojej" i „Za kogo ludzie uważają mnie, 
Syna Człowieczego?" Piętnasta homilia zajmuje się wersetem: „Czy ty 
jesteś tym, który przychodzi, czy mamy czekać na innego?" 

W homiliach można zobaczyć, jak ich autor posługuje się w stopniu 
większym niż jakikolwiek inny pisarz stylem metaforycznym, żywym, 
o równoległych członkach okresu retorycznego. Jasność i słodycz panują 
w nich od początku do końca, a jednak przesadna obfitość metaforyki 
i żywych zwrotów, czy raczej ich nieprzerwany, jednostajny ciąg wzbu- 
dza u czytelnika niesmak i sprzeciw; wywołuje krytykę autora, który 
jak się wydaje, nie potrafił w oparciu o reguły sztuki pisarskiej utrzy- 
mać w karbach swego naturalnego usposobienia, jak i nie umiał zapro- 
wadzić zwykłego porządku tam, gdzie panował nieporządek. Chociaż 
figur retorycznych jest u niego pod dostatkiem, a metaforyka stylu 
płynie jak ze źródła, autor nie zmierza, chyba że w bardzo niewielkim 
stopniu, ku zmrożeniu języka i nie zaciemnia myśli brakiem jasności; 
jednak dzięki krótkim członom okresów retorycznych, zwartości sa- 
mych okresów krasomówczych oraz górnolotnym słowom uwydatnia 
w języku metaforycznym to, co jest trudne do uchwycenia. Tak więc, 
jak mówiłem, przesyt osłabił wdzięk, a używanie figury retorycznej bez 
urozmaicenia nie pozwoliło, by reguły sztuki uwidoczniły się w sposób 
spontaniczny. 

Wydaje się, że raczej ten pisarz, a nie Bazyli Wielki z Cezarei2, był 
przyjacielem i domownikiem po trzykroć świętego Jana Chryzostoma 3 

i jemu właśnie zadedykował traktat O kapłaństwie 4. Wiele bowiem śla- 
dów słów i myśli Chryzostoma jest widocznych w pismach Bazylego, 
a zwłaszcza w tych, które dotyczą Pisma Świętego, tak jak gdyby obaj 
oni czerpali z tego samego źródła wiedzy. I takie samo traktowanie 
figury retorycznej, z emfazą i swobodą, stanowi bynajmniej nie błahy 
dowód zażyłości z Janem i oczytania w jego dziełach; ten święty mąż 
bowiem posługiwał się nią również, ale w sposób umiarkowany i bardzo 
udany, łącząc w niej harmonijnie prostotę z wzniosłością; dał w swym. 
stylu obraz dobrego języka. 

2 Bazyli Wielki (329—379 — biskup Cezarei Kapadockiej, patrz Cod. 141. 
142. 143. 144. 

3 Jan Chryzostom — patrz Cod. 162 przyp. 11. Zupełnie inaczej o przyjaźni 
Bazylego Wielkiego z Chryzostomem mówi Focjusz w Cod. 96 [79a]. 

4 Traktat nieznany. 



[116b] Bazyli jest także tym, który w wierszach ujął czyny, zmagania 
i triumfy pierwszej męczennicy, Tekli6. Są też inne jego pisma 6. 
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Przeczytaliśmy Przeciw bluźnierstwom Nestoriusza św. Cyryla 1 w pię- 
ciu księgach, z których pierwsza obala tezy herezji nestorianskiej2 za- 
warte w dziesięciu rozdziałach, druga — zawarte w czternastu rozdzia- 
łach, trzecia — w sześciu, czwarta — w siedmiu, piąta — również 
w siedmiu. 

Forma stylu autora jest ukształtowana zgodnie z rodzajem stylu właś- 
ciwego dla jego pism, jednak z niewielką skłonnością do mniejszej wy- 
niosłości. 

W dziele znajduje się list do samego Nestoriusza, w którym autor 
usiłuje go przekonać i po przyjacielsku sprowadzić na właściwą drogę. 
Jest też odpowiedź Nestoriusza, jakiej udzielił Cyrylowi; krytykuje on 
wysunięte w tym liście zarzuty. Jest również inny list Cyryla wysłany 
do Nestoriusza z synodu obradującego w Aleksandrii. Poleca mu on po- 
tępić dwanaście rozdziałów. Są tam jeszcze inne listy — do biskupa 
Waleriusza przeciw Nestoriuszowi i jego naukom; jest list o treści 
dogmatycznej skierowany do Akacjusza, biskupa Meliteny3. Stanowi 
on raczej apologię jedności i zgodności poglądów z Janem z Antiochii. 
Są oprócz tego różne listy na ten sam temat; w dwóch autor wykłada 
boską doktrynę Soboru Nicejskiego4. We wszystkim, co napisał, za- 
chowuje styl własnych dzieł i albo go uwydatnia, albo zaciera. 

W dziele znajduje się list o koźle ofiarnym, skierowany do Akacju- 
sza, biskupa Scytopola5, oraz inne pismo zatytułowane Komentarze do 

5 Utwór poetycki św. Tekli nie zachował się. 
6 Nie zachowane. 
1 Cyryl z Aleksandrii (375—444) — biskup i patriarcha (od 412 r.) Kościoła 

aleksandryjskiego, teolog i pisarz, zwalczał głównie herezję Nestoriusza. Sio- 
strzeniec Atanazego Wielkiego. Focjusz krótko omówił to dzieło Cyryla w 
Cod. 49. 

2 Nestorianizm, którego głównym twórcą był Nestoriusz (patrz Cod. 162 
przyp. 20), patriarcha Konstantynopola (428—431) głosił istnienie w Chrystusie 
dwóch natur, boskiej i ludzkiej związanych ze sobą tylko zewnętrznie (wbrew 
nauce Kościoła ortodoksyjnego głoszącego istnienie dwu natur w jednej Oso- 
bie boskiej), kwestionował boskość Matki Bożej (Theotokos) uznając w Niej 
jedynie Matkę ludzkiej Osoby Chrystusa (Christotókos); nestorianizm został 
potępiony na Soborze Efeskim w 431 r. (por. Cod. 16; SWP, s. 289—291, 425). 

3 Melitene — miasto w Armenii (dziś. Malatia w Turcji). 
4 Por. Cod. 15. 20. 88. 
5 Scytopol — miasto w Palestynie (dziś. Basan). 



|lin0Wcielenia Syna Jedynego6, w których objaśnia się kwestię: „Czym jest 
Chrystus?", „jak należy rozumieć słowo »Emmanuel«?", ,,Co to 
znaczy Jezus Chrystus i dlaczego nazywa się On Słowem Bożym?". 
Następnie: „Dlaczego mówi się, że Słowo Boże zniweczyło się?", „Dla- 
czego Chrystus jest jeden i dlaczego jeden jest Emmanuel?", „Co po- 
winniśmy mówić o jedności?". Dalej jest mowa o węglu, który ujrzał 
Izajasz7 i o dziesięciu innych kwestiach podobnych do powyższych. 
Omawiane dzieło jest wielce pożyteczne. 
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Przeczytaliśmy obszerną książkę, czy raczej wieloksiąg obejmujący 
piętnaście ksiąg i pięć tomów 1. Zawierają one mieszaninę świadectw 
i cytatów z całych książek i to nie tylko greckich, lecz również perskich, 
trackich, egipskich, babilońskich, chaldejskich, a nawet italskich, których 
autorzy są uznani w swoich krajach za wybitnych pisarzy. Autor niniej- 
szego dzieła usiłuje wykazać, że te świadectwa i cytaty wspierają czys- 
tą, nieskalaną i prawdziwie Bożą religię chrześcijańską, że głoszą one 
i zapowiadają nadprzyrodzoną i współistotną Trójcę, nadejście Słowa 
Wcielonego, oznaki Jego boskości, Krzyż, Mękę, Złożenie do grobu, 
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, łaskę Ducha Świętego uwidocz- 
nioną nad Apostołami jako cud w postaci języków ognistych, straszne 
powtórne przyjście Chrystusa, Boga naszego, zmartwychwstanie ciał, 
sąd i zapłatę za uczynki dokonane za życia; ponadto — stworzenie 
świata, Opatrzność, Raj i inne tego samego rzędu zagadnienia, cnotę, 
którą praktykują chrześcijanie i wszystko, co jest z nią ściśle związane. 
Stara się udowodnić, że Grecy, Egipcjanie, Chaldejczycy i ci wszyscy, 
o których już przedtem była mowa, rozmyślali nad tymi wszystkimi 
problemami i jawnie głosili je w swoich dziełach. 
Świadectwa zebrał i ułożył nie tylko z pism wymienionych pisarzy, 

nie pominął także chłodnych utworów Zosyma (był on Tebańczykiem 
z Panopolis2), aby udowodnić te same twierdzenia. Z kolei podał zna- 
czenie słów hebrajskich i wymienił miejsca, w których każdy Apostoł 
głosił naukę zbawienia i zakończył swoje ziemskie trudy. Na końcu 
książki przedstawił własne napomnienie, do którego dla większej wia- 
rygodności wprowadził sentencje pogańskie i wersety z Pisma Święte- 

 6 Zachowane (wyd. PG 75, kol. 1370—1412). 
7 Izajasz — największy prorok Starego Zakonu (ur. ok. 770 r. przed Chr.), 

pierwszy głosił idee mesjanistyczne, autor proroczej księgi Izajasza a przynaj- 
mniej jej pierwszej części: Księgi Gróźb (por. Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu, Pallottinum, Poznań—Warszawa 1982, s. 847—848). 

1 Autor książki i jej tytuł — nieznani. 
2 Zosym (schyłek V w.) — historyk, patrz Cod. 98. 



go; tu przede wszystkim można poznać miłość tego człowieka do cnoty 
i jego nienaganną pobożność. 

Forma jego pism jest niemal jednolita, gdyż w wielu miejscach ich 
struktura i słownictwo są niedbałe do tego stopnia, że czasami autor 
nie stroni od wyrażeń prostackich. 

Często nie lepsza jest również myśl pism autora. Żaden uczciwy 
człowiek nie mógłby jednak zganić trudu tego pisarza [117b], jaki pod- 
jął dla osiągnięcia wytyczonego sobie celu. Inaczej ma się sprawa z jego 
dziełami, gdyż znajdują się w nim nie tylko liczne słowa niewłaściwie 
zastosowane do naszych dogmatów Bożych, które gwałtem usiłuje z ni- 
mi zharmonizować, ale także mity i sny, z których uśmieliby się nawet 
ich twórcy, gdyby miały wyrażać coś rozsądnego; omawiany autor na- 
tomiast nie zwleka z twierdzeniem, że wspierają one naszą wiedzę 
o sprawach boskich, a nawet usiłuje nadać mitom i snom zupełnie inne 
znaczenie, zgodnie z prawdziwymi, boskimi, zawsze aktualnymi i nie- 
skalanymi pojęciami dogmatu Bożego. Nie przynosi to żadnego pożytku 
religii, a autor nie bez słuszności może uchodzić za tego, który zwolen- 
nikom sporów daje okazję do krytyki, jeśli ci mają wykazać, że nie- 
którzy nasi pisarze operują dla wzmocnienia naszej religii — wcale ona 
tego nie potrzebuje, jest jedyna, czysta i prawdziwa — faktami nie ma- 
jącymi z nią nic wspólnego i będącymi dla niej najczęściej obcymi oraz 
że dla harmonii z całością przekręcają dane, które sami podają, a róż- 
nią się one od naszych bardziej niż mrok różni się od światła. 

Ten człowiek podjął się niezmiernego trudu, co sam często wyjawia, 
aby udowodnić, że nauka chrześcijańska była obwieszczona wszystkim 
narodom i zapowiedziana każdemu z nich przez wybitnych ludzi i że- 
by wykazać, że nie ma usprawiedliwienia dla tych narodów, które nie 
dorosły do tej boskiej zapowiedzi. Cel jest godny pochwały, lecz nie 
należało podejmować wysiłku, by go osiągnąć za pomocą trudnych i ma- 
ło przekonujących środków, ale drogą takich, które łatwo na to pozwa- 
lają, a które podsuwa wiara. 

Imienia autora dzieła nie mogliśmy dotąd poznać, gdyż nie podają 
go księgi, które widzieliśmy. Wiadomo jedynie, że mieszkał w Konstan- 
tynopolu, pozostawał w legalnym związku małżeńskim, miał dzieci i że 
żył w czasach po Herakliuszu3. 
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Przeczytaliśmy książkę Eustracjusza 1, kapłana Wielkiego Kościoła, któ- 
ra nie zasługuje na pochwałę, jeśli chodzi o styl, ale też i na zbytnią 
krytykę, jeśli chodzi o argumentację. Język jest jasny. 

3 Cesarz Herakliusz (610—641). 
1 Eustracjusz z Konstantynopola — uczeń Eutychiusza, patriarchy w la- 



Autor stawia sobie za cel udowodnienie trzech twierdzeń. Po pierw- 
sze, że dusze świętych po opuszczeniu ciała natychmiast zaczynają wy- 
wierać wpływ: wywierają go nie tylko dusze świętych, lecz także każda 
dusza ludzka o tyle, o ile na to zasługuje. Po drugie, że dusze ukazu- 
jące się często wielu ludziom na różne sposoby objawiają się [118a] 
zgodnie ze swymi indywidualnymi właściwościami, ale to nie siła boska 
ujawnia te energie przybierając postać dusz świętych. Dlaczego właści- 
wie miałaby zachodzić potrzeba przyjmowania pośredników, figur 
i kształtów, kiedy Wszechmogący może urzeczywistnić swoje plany 
w sposób bardziej bezpośredni za pośrednictwem dusz świętych? 

Pisarz usiłuje obwarować jedno i drugie twierdzenie cytatami z Pisma 
Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz świadectwami zaczerpnię- 
tymi u różnych Ojców. 

Z kolei zajmuje się trzecim twierdzeniem: że jałmużny wiernych zło- 
żone z myślą o zmarłych w wierze, Msze święte odprawiane przez kapła- 
nów za dusze tych zmarłych, ofiary, a także modły i suplikacje dają 
zbawienie i odpuszczenie grzechów tym, w których intencji je odpra- 
wiono. W tym miejscu powiada, że mając na celu pomoc i wsparcie 
w modłach przez wzgląd na Tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego 
powinno się w ich intencji odprawiać święte ofiary również w trzecim 
dniu po pogrzebie; tak samo należy złożyć ofiary święte w dziewiątym 
dniu (po ośmiu dniach bowiem Pan po raz drugi ukazał się swoim 
uczniom) oraz w dniu czterdziestym, ponieważ po tyluż dniach ukazał 
się uczniom ostatni raz i wstąpił do nieba mając naszą naturę. 

Znalazłem w tejże książce wiadomość, że nauczyciel, który uczył 
św. Pawła Prawa, Gamaliel2, był wierzący i ochrzczony i że Nikodem3, 
który był przyjacielem nocy, również został przyjacielem dnia i umarł 
jako męczennik; był nadto, jak uczy opowiadanie, bliskim krewnym 
Gamaliela. Obu im sakramentu Chrztu udzielili Jan i Piotr, potem także 
synowi Gamaliela; miał on na imię Abib. Co do świętej pamięci Ni- 
kodema, kiedy Żydzi dowiedzieli się, że przyjął Chrzest, obili go mocno; 
zniósł to mężnie, lecz wkrótce potem umarł. 

Taką oto treść zawiera ta książka. Autor zadedykował ją Chryzypowi4. 
Chryzyp był kapłanem w Jerozolimie, napisał panegiryk5 na cześć mę- 
tach 552—565 i 577—582, któremu towarzyszył na wygnaniu, kapłan wielkie- 
go Kościoła (Hagia Sophia) i autor m.in. książki znanej również w przekła- 
dzie łacińskim De utriusque Ecclesiae perpetua in dogmate de purgatorio 
consensione (wyd. L. Allatius, Roma 1655; PG 80, kol. 823—889); por. SWP, 
s. 140; Beck, s. 411; Julicher [w:] R. E., t. VI (1907), kol. 1489. 

2 Por. przemówienie św. Pawła do Żydów: „... u stóp Gamaliela otrzymałem 
staranne wykształcenie w Prawie ojczystym" (Dzieje Apostolskie 22,3). 

3 Por. Ewangelia według św. Jana 7,50. 
4 Chryzyp żył w latach 409—479. 
5 Utwór zachowany (wyd. A. Sigalas Byzantinisches Archiv VII 1921, 

s. 1—16). 



czennika Teodora i wspomniał w dygresji bliżej nieznanego Lucjana6, 
będącego również kapłanem w Wielkim Kościele Jerozolimy w czasie, 
gdy piastował w nim godność arcykapłana. 

Ów Lucjan, jak mówią, obudził się pewnej nocy około godziny trze- 
ciej i na jawie, a nie we śnie, miał widzenie o tym, co mu przedtem 
opowiedziano: [118b] stanął przy nim Gamaliel i wyjawił, że jest Ga- 
malielem, że przyjął Chrzest i że miał syna Abiba, z którym został po- 
chowany w jednej trumnie; wyjawił, że pierwszy męczennik, Stefan, 
spoczywa w grobie od strony wschodniej; u jego stóp znajduje się 
trumna ze zwłokami Nikodema; Gamaliel opowiedział mu o swoich 
cierpieniach i o tym, od jakich ludzi ich zaznał. Następna z kolei — 
to trumna jego i jego syna. To powiedziawszy, Gamaliel nakazał Lu- 
cjanowi, by nie zaniedbywał w przyszłości ich śmiertelnych szczątków 
i nie dopuścił, by niszczały od słońca i deszczów. Podczas tego widze- 
nia nastąpiło trzęsienie ziemi i jednocześnie wielu ludzi zostało uzdro- 
wionych z różnych chorób; ozdrowienia te spowodowała przede wszyst- 
kim trumna pierwszego męczennika. 

172. 173. 174. 

Przeczytaliśmy Homilie o Księdze Rodzaju1 Chryzostoma2 w trzech 
księgach; pierwsza zawiera dwanaście homilii, druga — szesnaście, trze- 
cia — dwadzieścia pięć. 

W pierwszej księdze autor oświadcza, że zaczął głosić kazania na po- 
czątku Wielkiego Postu i, zanim dobiegł on do końca, wygłosił do lu- 
du dwadzieścia kazań, a z homilii o Księdze Rodzaju — dwie lub trzy 
okolicznościowe. Należy tu zaznaczyć, że chociaż tytuł książki brzmi 
Mowy (taki znalazłem w egzemplarzach, które przeczytałem), są one 
bardziej podobne do homilii, gdyż — oprócz innych po temu racji — 
autor często, w wielu miejscach, zwraca się do słuchających, jak gdyby 
miał ich przed sobą, zadaje pytania, odpowiada, obiecuje. Mowa po- 
siadająca inną niż homilia strukturę może zawierać te same figury, 
a ciągłe i stałe ich stosowanie bez jakiejkolwiek zasady w układzie spra- 
wia, że mowy są homiliami. 

Głosił je do tłumów, o czym można się dowiedzieć z samych homilii, 
6 Lucjan — autor listu do Kościoła powszechnego z V w. (Epistula ad omnem 

ecclesiam, wyd. PL 41, kol. 807—818). 
1 Potrójna numeracja „kodeksu" odnosi się do trzech różnych tematów po- 

ruszanych w kolejnych księgach: Homilie o Księdze Rodzaju, Homilie o Dzie- 
jach Apostolskich, Homilie o Psalmach (por. R. Henry Photius, Bibliotheque, 
Paris 1960, t. II, s. 222). Homilie zachowały się, jest ich w sumie 67, pocho- 
dzą z lat 585—595 (wyd. PG 53, kol. 26—386; 54, kol. 385—580). 

2 Jan Chryzostom — patrz Cod. 162 przyp. 11, por. Cod. 270, 274, 277. 



często dzień po dniu, a zdarzało się również, że co drugi dzień. Taka jest 
pierwsza księga, na którą składa się dwadzieścia homilii. 

Księga druga zawiera szesnaście mów i wskazuje, że siedem pierw- 
szych zostało wygłoszonych w Wielkim Poście, tak że w czasie całego 
postu aż do Wielkiego Czwartku autor wygłosił dwadzieścia siedem 
mów na temat Księgi Rodzaju. 

Pozostałych dziewięciu mów z księgi drugiej i dalszych dwudziestu pię- 
ciu z trzeciej nie wygłosił ani kolejno, ani bezpośrednio po [119a] świę- 
cie Paschy. Nazajutrz po wygłoszonej w Wielki Czwartek homilii, któ- 
ra wchodzi w skład dwudziestu siedmiu homilii o Księdze Rodzaju, Jan 
wygłosił homilię o Krzyżu3, potem o zdradzie4 i w dalszym ciągu ho- 
milie, których tematykę opracował na święta kolejnych dni. Po homilii 
o Zmartwychwstaniu5 wygłosił cykl homilii o Dziejach Apostolskich; 
jak sam mówi na początku dwudziestej ósmej mowy na temat Księgi 
Rodzaju, wygłosił je, tak jak i następne, dużo później. Homilii na temat 
Dziejów Apostolskich jest pięćdziesiąt pięć6; wygłosił je w ciągu niemal 
roku, nie głosił ich bowiem w każdym dniu, lecz co piąty lub co siódmy 
dzień, a nawet jeszcze rzadziej. Sam oświadcza, że wygłosił je w trze- 
cim roku piastowania godności biskupa. Co do homilii o Księdze Rodza- 
ju — nie mogliśmy się dowiedzieć, kiedy je wygłosił, chyba że są one 
tymi, które, jak wspomina w dwudziestej ósmej mowie, wygłosił i opra- 
cował w trzecim roku posługi biskupiej, a nie innymi od tych (tego bo- 
wiem jeszcze nie wiem). Jest rzeczą oczywistą, że te homilie powstały 
również w okresie, gdy był biskupem. Dwadzieścia siedem homilii opra- 
cował w czasie drugiego roku, pozostałe trzydzieści cztery — w ciągu 
czwartego roku sprawowania urzędu biskupa. 

Styl jego poza zwykłą jasnością i czystością jest wyszukany i poto- 
czysty, z czym wiąże się obfitość myśli i bogactwo znakomicie dobra- 
nych przykładów. Stoi on jednak niżej od stylu homilii na temat Dzie- 
jów Apostolskich, gdyż schodzi do poziomu pospolitego w tej samej 
mierze, w jakiej język homilii o Dziejach Apostolskich jest niższy od 
języka komentarzy o Apostole i rozmyślań nad Psalmistą. Autor dba 
jednak w swoich pismach na każdym miejscu o czystość, jasność, orna- 
mentykę, wyrazistość i słodycz; dzięki tym zaletom wyróżnia się — 
zwłaszcza w ostatnich utworach — tak samo, jak dzięki obfitości przy- 
kładów, mnóstwu argumentów i (tam, gdzie zachodzi potrzeba) zręcz- 
ności, krótko mówiąc — słownictwu, konstrukcji, metodzie, myśli i ca- 
łej kompozycji. Powyższe jego pisma należą do najbardziej udanych. 

Na podstawie samych homilii o Apostole 7 można poznać, które z nich 
3 Wyd. PG 49, kol. 393—418. 
4 Chodzi tu o zdradę Judrsza, (tamże, kol. 373—393). 
5 Wyd. PG 50, kol. 433—442. 
6 Wyd. PG 60. 
7 Homilia o św. Piotrze Apostole (wyd. PG 60—63). 



zostały napisane w czasie pobytu w Antiochii8 — są one opracowane 
dużo staranniej — a które ułożył, gdy był biskupem. Jeśli chodzi o ho- 
milie o Psalmach9, nie mamy jeszcze danych co do ich historii, lecz bio- 
rąc pod uwagę ich siłę i [119b] inne zalety stylu, można przypuścić, 
że ułożył je raczej w okresie, gdy miał dużo czasu, a nie wówczas, 
kiedy zajmował się sprawami publicznymi. Jeśli jakieś słowa wymaga- 
jące komentarza czy głębszego rozważenia nie zostały wyjaśnione zbyt 
dokładnie, nie należy się temu dziwić; nigdy natomiast nie zaniedbał 
niczego, co było dostępne dla umysłowości słuchaczy, dotyczyło ich 
zbawienia i przyniosło im pożytek. Z tego właśnie powodu wciąż ży- 
wię głęboki podziw dla tego po trzykroć świętego człowieka, gdyż zaw- 
sze i we wszystkich pismach stawiał sobie za cel pożytek słuchaczy, 
a o resztę nie troszczył się wcale lub w niewielkiej mierze. I jeśli wy- 
daje się, że umknęły mu jakieś myśli, i jeśli sprawia wrażenie, że nie 
usiłował ich, czy innych podobnych kwestii zgłębić dokładniej, to zna- 
czy, że nie dbał o to w ogóle, a zajmował się tym, co dawało korzyść 
jego słuchaczom. 

175 

Przeczytaliśmy Zapiski historyczne różne 1 Pamfiii2 w ośmiu księgach. 
Autorka była mężatką, o czym sama wspomina na początku swoich no- 
tatek; pozostawała w związku małżeńskim od wczesnej młodości przez 
trzynaście lat, kiedy zaczęła pisać pamiętniki. Mówi, że notowała to, 
o czym dowiedziała się od męża w ciągu trzynastoletniego pożycia z nim 
nie opuszczając ani dnia, ani godziny i to, co zdarzyło się jej usłyszeć 
od innych osób, które odwiedzały jej męża (przychodziło do niego wie- 
lu mających imię i sławę ze względu na swą kulturę), oraz to, co sa- 
ma zebrała z książek. 

Te wszystkie wiadomości, które wydawały się jej godne zapisków 
i pamięci, umieszczała w notatkach bez ładu, nie dokonywała podziału 
ani rozróżnienia według poruszanych tematów, lecz zapisywała, jak 
popadło i tak, jak każda wiadomość wyglądała. Nie byłoby jej trudno, 
powiada autorka, ułożyć je zgodnie z przyjętym planem, uważała jed- 

8 Antiochia (dziś. Antykiya w Turcji) — miasto nad rzeką Orontes w Azji Mn. 
       9 Wyd. PG. 50. 

1 Dzieło znane nam jedynie z dziesięciu fragmentów zachowanych u Dioge- 
nesa Laercjusza i Aulusa Geliusza (wyd. FGH, t. III, s. 520—522). Z dzieła 
Pamfili korzystał Sopater nazywając je Streszczeniami (patrz Cod. 161 [103a]). 

2 Parnfila córka Soteridasa — patrz Cod. 161 przyp. 8 — poł. I w., autorka 
dzieła historycznego w 33 księgach, z których Focjusz czytał tylko osiem 
(por. West [w:] R. E., t. V (1848), s. 1094). 



nak, że rozmaitość i różnorodność będą przyjemniejsze i bardziej po- 
nętne niż jednolitość. 

Książka jest pożyteczna w pozyskaniu wielostronnej wiedzy. Można 
w niej bowiem znaleźć dużo niezbędnych wiadomości historycznych, sen- 
tencji, danych dotyczących retoryki, rozważań filozoficznych, formy poe- 
tyckiej i innych tego rodzaju zagadnień poruszanych jak wypadło. 

Pamfila była pochodzenia Egipcjanką, rozkwit jej życia i działal- 
ności przypadał na szczyt panowania Nerona 3, cesarza Rzymian. Jej styl, 
o ile można się zorientować z przedmów i ze wzmianek, kiedy w róż- 
nych miejscach mówi o sobie, a zwłaszcza ze sposobu myślenia, należy 
do rodzaju skromnego, jak wszystko, co jest płodem kobiety [120a]; 
w słownictwie także nie jest innego rodzaju. W partiach, w których 
mówi i przypomina o pisarzach starszych od siebie, styl jej staje się 
bardziej urozmaicony i nie wykazuje jednolitej formy kompozycyjnej. 
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Przeczytaliśmy księgi historyczne1 Teopompa2. Z całości zachowały 
się pięćdziesiąt trzy księgi. Niektórzy starożytni mówili, że zaginęły księ- 
gi szósta, siódma i dziewiąta, dwudziesta i trzydziesta; tych ksiąg myś- 
my także nie widzieli3. Bliżej nieznany Menofanes4 (był to pisarz sta- 
rożytny i nie do pogardzenia) powiada, że zaginęła również księga dwu- 
nasta, a tymczasem myśmy ją przeczytali wraz z innymi. 

Księga dwunasta przedstawia dzieje króla Egiptu, Pakorysa; zawarł 
on układy z barbarzyńcami i działał przeciwko Persom na rzecz Cy- 
pryjczyka Euagorasa5. Opowiada, jak w nieoczekiwany sposób Euago- 
ras doszedł do najwyższej władzy na Cyprze, po uwięzieniu władcy 
wyspy Abdymona z Kitionu6, jak Grecy pod wodzą Agamemnona zdo- 
byli Cypr i wypędzili poddanych Kinyra, których potomkami są Ama- 

3 Cesarz Neron (54—68). 
1 Księgi historyczne — Focjusz omawia tu główne dzieło historyczne Teo- 

pompa Historia Filipa (Philippika, Philippikaj historiaj) w 58 księgach obej- 
mujące dzieje powszechne lat 360/359—336; zachowały się jedynie fragmenty 
(wyd. F. Jacoby Fragmenta Graec. Histor., t. II B 1927, s. 526—617; por. 
Sinko I 2, s. 580—585). 

2 Teopomp z Chios (376—po 315) — retor i historyk, studiował w Atenach 
u Izokratesa (patrz Cod. 159 przyp. 1), najważniejsze dane o nim przekazał 
Focjusz w niniejszym „kodeksie". 

3 Focjusz mówi tu o sobie w pluralis modestiae. 
4 Menofanes — retor, żył prawdopodobnie w 1 poł. I w. po Chr. 
5 Euagoras I — patrz Cod. 159 przyp. 6. 
6 Kition — miasto na pd.-wsch. wybrzeżu Cypru. 



tuzjowie7, jak król8 postanowił wszcząć wojnę z Euagorasem, mianu- 
jąc naczelnym wodzem Autofradatesa, satrapę Lidii9, a dowódcą floty 
— Hekatomnona. Pisarz mówi o pokoju, o którym zadecydował w Grecji 
sam król; relacjonuje, jaki przebieg miały działania wojenne przeciw 
Euagorasowi, prowadzone z większą energią, i opowiada o bitwie mor- 
skiej o Cypr; mówi, że państwo ateńskie usiłowało pozostać wierne 
układom zawartym z królem, natomiast Lacedemończycy, nadmiernie 
dumni, zerwali traktat; dalej zdaje sprawę, w jaki sposób doszło do 
zawarcia pokoju Antalkidasa10; jak Tyrybaz prowadził wojnę i jak 
knuł podstępy przeciw Euagorasowi, jak Euagoras oskarżył go przed 
królem współdziałającym z Orontesem11. Mówi, że kiedy Nektenibios 
przechwycił władzę królewską nad Egiptem, Euagoras wysłał posłów 
do Lacedemończyków, po czym informuje, jak zakończyła się dla niego 
wojna o Cypr. Z kolei mówi o Nikokreonie12 oraz o tym, jak spisko- 
wał, jak niespodziewanie został zdemaskowany i jak uciekł. Opowiada, 
że Euagoras i jego syn Pitagoras współżyli z jego córką, którą pozosta- 
wił, i jeden nie wiedział, że robi to drugi; stało się tak za sprawą eunu- 
cha Trazydeusza rodem z Elidy13 [120b], który kolejno służył im jako 
pośrednik w ich bezwstydnych stosunkach z młodziutką dziewczyną. To 
było przyczyną ich śmierci; Trazydeusz zabił ich obu. Następnie mówi, 
jak Egipcjanin Akorys zawarł sojusz wojskowy z Pizydyjczykami14; 
opowiada o ich kraju i o ojczyźnie Aspendiów15, o lekarzach z Kos16 

7 Amatuzjowie — mieszkańcy miasta Amathous na Cyprze, znanego ze 
słynnej świątyni Afrodyty o przydomku Amatuzyjska. 

8 Słowem „król" (gr. basileus) oznaczali Grecy epoki klasycznej króla per- 
skiego. 

9 Lidia (zwana też Meonią) — kraj w środkowej części zach. wybrzeża 
Azji Mn. graniczący z Medią. 

10 Pokój Antalkidasa (zwany też „pokojem królewskim") - zawarty w 
387 r. przed Chr. z inicjatywy Antalkidosa na warunkach podyktowanych 
przez króla perskiego Artakserksesa II Memnona: wszystkie miasta greckie 
w Azji Mn. przeszły pod panowanie Persów. 

11 Orontes — zięć Artakserksesa II (405—361) wziął udział w buncie satra- 
pów (362 r.), po czym zdradził ich i wydał w ręce teścia. 
12 Nikokreon — król Salaminy na Cyprze. 

13 Elida — kraj w zach. części Peloponezu, z centrum w Olimpii słynnej 
z panhelleńskich igrzysk „olimpijskich". 

14 Pizydyjczycy — ludność Pizydii, górzystej krainy w Azji Mn., grani- 
czącej od pd.-wsch. z Cylicją. 

15 Aspendiowie — mieszkańcy miasta Aspendos w Pamfilii nad rzeką Eury- 
medonem (dziś. Belkis w pd. Turcji). 

16 Kos — wyspa na Morzu Egejskim u zach. wybrzeży Azji Mn., słynna ze 
świątyni Asklepiosa (Eskulapa) i szkoły medycznej, ojczyzna Hipokratesa. 



i Knidos17, których nazywa się Asklepiadami18, pierwsi przybyli ze 
Syrnos19 i byli potomkami Podalejriosa20; mówi o wróżbicie Mopso- 
sie 21 i o jego córkach Rode, Meliadzie, i Pamfilii, od których otrzymały 
nazwę Mopsuestia22, Rodia w Licji i kraj mieniący się Pamfilią 2S. Opo- 
wiada, jak Grecy skolonizowali Pamfilię; o wojnie, jaką prowadzili 
między sobą, i że Licyjczycy pod wodzą swego króla Peryklesa wszczęli 
wojnę z mieszkańcami Telmissos 24 i tak długo nie zaprzestawali działań 
wojennych, dopóki nie osaczyli ich w murach i nie zmusili do zawarcia 
układów. Taka jest treść księgi dwunastej, którą Menofanes uznał za 
zaginioną. 

Teopomp wywodzi się z Chios, jest synem Damostrata. Podobno zos- 
tał wygnany z ojczyzny wraz z ojcem skazanym za sprzyjanie Lakoń- 
czykom. Po śmierci ojca pozwolono mu wrócić do ojczyzny; powrót 
swój zawdzięczał królowi macedońskiemu Aleksandrowi25, który napi- 
sał w tej sprawie list do mieszkańców Chios. Teopomp miał wówczas 
czterdzieści pięć lat. Kiedy Aleksander umarł, pisarzowi zagroziła ze 
wszystkich stron banicja; pojechał do Egiptu. Król tego kraju, Ptole- 
meusz26, nie chciał przyjąć pisarza i chętnie skazałby go na śmierć, 
jako człowieka wścibskiego i intryganta, gdyby niektórzy jego przyjaciele 
nie wstawili się za nim i go w ten sposób nie ocalili. 

Sam autor powiada, że żył i działał współcześnie z Izokratesem Ateń- 
w Karii nad Morzem Egejskim). 
17 Knidos — miasto w Karii (Azja Mn.) nad Morzem Egejskim, ojczyzna 

Ktezjasza (V/IV w.), lekarza nadwornego króla Artakserksesa II Mnemona,. 
patrz Cod. 72. 

18 Asklepiadzi — znany ród lekarzy wywodzący się od boga sztuki lekarskiej, 
Asklepiosa, miał swoje szkoły medyczne na Kos (patrz przyp. 16), Rodos 
(wyspa na Morzu Śródziemnym, na pd.-zach. od Azji Mn.) i w Knidos (miasto 

19 Syrnos — miasto w Karii. 
20 Podalejrios — mityczny syn Asklepiosa, lekarz, uczestnik wojny trojańskej, csiadł na stałe w 

Karii. 
21 Mopsos — wróżbita, syn boga sztuki wieszczenia, Apollina, heros miasta 

Kefalenii, w której miał swoją wyrocznię. 
22 Mopsuestia — miasto w Licji (na pd. Azji Mn.) nad dolnym biegiem rzeki 

Piramos, założycielem jego był Mopsos (por. przyp. 21). 
23 Pamfilią — kraj w Azji Mn. graniczący z Licją, Cylicją i Pizydią. 
24 Telmissos (albo Telmessos) — miasto w Karii znane ze znakomitych 

wróżbitów. 
25 Aleksander Macedoński Wielki — patrz Cod. 161 przyp. 37. 
26 Ptolomeusz I Soter — syn Lagosa, protoplasta dynastii Lagidów, wódz 

Aleksandra Wielkiego, od 306/305 r. król Egiptu, stworzył w Aleksandrii ośro- 
dek kultury hellenistycznej. 



czykiem27, Teodektesem z Faselis28 i Naukratesem z Erytrei29 i że 
zajmowali oni u Greków pierwsze miejsce w sztuce wymowy. Z po- 
wodu braku środków do życia Izokrates i Teodektes pisali mowy dla 
pieniędzy i zostali sofistami, by nauczać młodzież i czerpać z tego za- 
wodu dochody, natomiast on i Naukrates byli materialnie niezależni 
i cały wolny czas poświęcali filozofii i studiowaniu. Nie może być więc 
nic osobliwego w tym, że ubiegał się o miejsce wśród pierwszych, kie- 
dy już napisał nie tylko mowy popisowe 30, które liczą sobie nie mniej 
niż dwadzieścia tysięcy wierszy [121a], lecz także ponad sto mów o obję- 
tości pięćdziesięciu tysięcy wierszy, w których można znaleźć opowiada- 
nia o czynach Hellenów i barbarzyńców, doprowadzone do epoki jemu 
współczesnej31. 

Mówi też, że nie ma w Grecji takiej miejscowości, ani znaczniejszego 
miasta, gdzie by nie przebywał i nie występował z mowami popisowy- 
mi, pozostawiając po sobie wielką sławę wraz z pamięcią o swoim ol- 
brzymim talencie krasomówczym. 

Kiedy tak mówi sam o sobie, wskazuje, że ci, którzy należeli do pierw- 
szych w dawnych epokach, stoją dużo niżej od pisarzy jego czasów 
i nie zasługują nawet na drugie po nich miejsce. Wynika to, powiada, 
w sposób oczywisty z tego, co jedni i drudzy napisali i zostawili po 
sobie, ale o jakich pisarzach minionych czasów mówi, tego nie mogę 
wyraźnie powiedzieć. Przypuszczam bowiem, że nie odważył się porów- 
nać do Herodota32 i Tukidydesa33, od których jest dużo gorszy i to 
z wielu powodów. Ma zapewne przed oczami historyków — Hellanika 34 

27 Izokrates Ateńczyk — patrz Cod. 159. 
28 Teodektes z Faselis w Licji (IV w. przed Chr.) — retor i poeta, uczeń 

Jzokratesa (patrz Cod. 159 przyp. 1), autor 50 tragedii znanych dziś we frag- 
mentach (por. Sinko I, 2, s. 700). 

29 Naukrates z Erytrei (IV w. przed Chr.) — historyk, uczeń Izokratesa 
(patrz Cod. 159 przyp. 1); por. F. Alexander [w:] R. E., t. XVI (1933), kol. 
1952—1954. 

30 Por. Sinko I 2, s. 580. 
31 Focjusz ma tu na myśli utwór historyczny pt. Dzieje Grecji (Hellenikaj 

historiaj, Hellenika) w 12 księgach, autor kontynuował w nim Wojnę pelo- 
poneską Tukidydesa opisując lata 410—395. Zachowały się jedynie fragmenty 
i kilka nazw geograficznych: frgm. 13,20,22 (wyd. F. Jacoby, dz. cyt., 1—12, 
s. 536—539; por. Sinko I 2, s. 581). 

32 Herodot — patrz Cod. 161 przyp. 23 i Cod. 60. 
33 Tukidydes z Aten (między 460 a 455—393) — znakomity historyk staro- 

grecki, autor pragmatycznej i krytycznej Wojny peloponeskiej w 8 księgach, 
obejmującej lata 431—411 (wyd. C. Hude, Leipzig 1915—1920; O. Luschnat, 
t. I—II, Leipzig 1954—1960); przekład polski: K. Kumaniecki, Warszawa 1957. 

34 Hellanik — patrz Cod. 161 przyp. 22. 



i Filista35 lub też robi aluzję do Gorgiasza36 czy Lizjasza37 i do tych 
pisarzy, którzy żyli niedawno przed nim i w swoich pismach nie są 
aż tak gorsi od niego. Ale są to słowa Teopompa. 

Powiadają, że Teopomp i Efor38 byli uczniami Izokratesa. Wskazują 
na to także ich dzieła: w pismach Teopompa bowiem spotyka się formy 
wzorowane na Izokratesie, chociaż ustępuje mu on w dokładnej pra- 
cy. Tematy historyczne przedłożył im ich nauczyciel: Eforowi podsunął 
tematy z czasów dawnych, Teopompowi — dzieje greckie po Tukidy- 
desie. Zadanie dostosował do temperamentu każdego z nich. Dlatego 
właśnie przedmowy ich prac historycznych wykazują wielkie podobień- 
stwo w sposobie przedstawiania myśli i innych właściwości, jak gdyby 
obaj oni ruszyli z tego samego punktu na tory historii. 

Teopomp rozciąga swoje dzieła historyczne zamieszczając w nich 
ogromnie dużo dygresji, na które składają się wszelkiego rodzaju opo- 
wiadania. Dlatego właśnie Filip po wojnie z Rzymianami wyłączył z ca- 
łości i uporządkował czyny Filipa39, które stanowiły cel zainteresowań 
również Teopompa; wypełnił nimi zaledwie szesnaście ksiąg, nic od 
siebie nie dodając ani niczego nie usuwając oprócz (jak powiada) sa- 
mych dygresji. 

Durys z Samos40 tak mówi w pierwszej księdze dziejów: „Efor 
i [121b] Teopomp stoją dużo niżej od dawniejszych pisarzy, brak im ja- 
kiejkolwiek wierności w naśladownictwie, czy wdzięku w wypowiada- 
niu się, troszczą się jedynie o to, by pisać". A przecież Durys również 
pozostaje daleko w tyle za sposobem pisania tych autorów, których 
poddaje krytyce. Czy jest to odpowiedź z jego strony na przesadne 

35 Filist z Syrakuz (IV w. przed Chr.) — historyk, autor m.in. dzieła histo- 
rycznego o Sycylii w siedmiu księgach znanego z fragmentów, naśladował 
metodę pisarską Tukidydesa (wyd. FGH I 185—192; IV 396 n.; por. Sinko I 2, 
s. 574 n.; R. Laqueur, Philistos (3) [w:] R. E., t. XIX (1938), kol. 2409—2429. 

36 Gorgiasz z Leontinoj na Sycylii (ok. 483—375) — sofista, retor, znakomity 
mówca, autor zaginionego dzieła o teorii krasomówstwa i zachowanych mów, 
m.in. Pochwały Heleny (wyd. F. Blass, Leipzig 1871; por. Sinko I 2, s. 156— 
—160). 

37 Lizjasz z Syrakuz (ok. 445—378) — znakomity retor ateński, nauczyciel 
wymowy, autor mów sądowych, z których zachowały się 34 (wyd. T. Thalheim, 
Leipzig 1901; L. Gernet—M. Bozos, t. I—III Paris 1924—1926; Sinko I 2, 
s. 453—463; por. Cod. 260). 

38 Efor z Kyme (IV w. przed Chr.) — historyk, autor m.in. historii powszech- 
nej od czasów mitycznych do 340 r. w 29 księgach (trzydziestą dopisał De- 
mofil) zatytułowanych Historiaj (fragm. wyd. F. Jacoby, dz. cyt., II A, 45—107). 

39 Filip V (238—179) — król Macedonii, sprzymierzeniec Hannibala po 
bitwie pod Kannami (216 r.), poniósł klęskę pod Kynoskefalaj w 197 r. 

40 Durys z Samos (IV w. przed Chr.) — historyk, uczeń Arystotelesa; 
bogata twórczość Durysa, obejmująca historię, literaturę, sztukę, teatr — 
w 23 księgach, zaginęła (por. Sinko I 2, s. 203). 



mniemanie o sobie Teopompa, który nie przyznawał nawet drugiego 
miejsca dawniejszym pisarzom, i na to, że wystąpił z tym oskarżeniem? 
Tego nie mogę powiedzieć. Mogę natomiast z całą pewnością stwierdzić, 
że żaden z tych dwóch autorów nie został odpowiednio oceniony. 

Kleochares ze Smyrlei41 wypowiadając się, sądzę, o wszystkich mo- 
wach Izokratesa (przy porównaniu ich z mowami Demostenesa zajmuje 
stanowisko, że nie należy im dawać zbyt odległego miejsca) stwierdza, 
że mowy Demostenesa są podobne do żołnierzy, a Izokratesa — do 
zapaśników. Jest rzeczą jasną, że pisma Teopompa nie są wcale gorsze 
od jakiegokolwiek utworu Izokratesa. 

Takie zatem jest pochodzenie Teopompa i jego wykształcenie, takie — 
wyliczając pokrótce — jego pisma, działalność publiczna, taki wybór 
rodzaju stylistycznego i czas, w którym był u szczytu powodzenia, takie 
zmienne koleje jego życia. 
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Przeczytaliśmy książkę Teodora Antiocheńczyka 1 pod tytułem: Prze- 
ciw tym, którzy twierdzą, że ludzie grzeszą z wrodzonej skłonności, a nie 
dobrowolnie 2. Jego polemika z nimi wypełnia pięć ksiąg. Książkę swo- 
ją napisał przeciw tym z Zachodu 3, którzy u siebie padli ofiarą herezji. 
U nich, powiada, urodził się jej twórca i stamtąd przybył na ziemie 
wschodnie, gdzie osiedlił się, napisał traktaty o nowej, wymyślonej przez 
siebie herezji, przy czym wysłał je do mieszkańców swojego ojczystego 
kraju. Dzięki nim przyciągnął wielu ludzi z tamtych stron do swojej 
idei tak, że nawet całe kościoły wypełniły się jego niedorzeczną he- 
rezją. 

Pisarz nazywa ich przywódcę Aramem 4; nie mogę powiedzieć z całą 
pewnością, czy jest to jego imię, czy przydomek. Powiada, że ten czło- 
wiek wymyślił sobie piątą Ewangelię, którą rzekomo miał znaleźć w bi- 

41 Kleochares ze Smyrlei (III w. przed Chr.) — mówca; por. Sinko I 2 
s. 697, 716; Aulitzky [w:l R. E., t. XI (1922), kol. 672 nn. 

1 Teodor Antiocheńczyk (ok. 259—423) — biskup Mopsuestii, wybitny egze- 
geta Pisma Świętego, patrz Cod. 4. 38. 81. 

2 Książka zaginęła, zachowały się jedynie luźne fragmenty w przekładzie 
łacińskim z V w. (wyd. PG 66, kol. 1005—1012). 

3 Głównym przeciwnikiem Teodora był, jak ustalił R. Henry (Photius, 
Biblioiheque, t. II, s. 177—179), św. Hieronim ze Strydonu (ok. 347—419), 
autor m.in. Dialogów przeciw pelagianom (wyd. PL 23, kol. 495—590; Cod. 53, 
SWP, s. 187—191). Spór Teodora z Hieronimem rozstrzygnął synod w Diospo- 
lu w 415 r. na niekorzyść Hieronima (por. WSP, s. 322, 631). 

4 Aram — por. F. Vigouroux, L. Pirot Dictionnaire de la Biblie t. I 1895, 
s. 875—877. 



bliotekach Euzebiusza z Palestyny. Odrzucił także przekład Starego 
Testamentu, którego dokonało Siedemdziesięciu5 zgromadzonych mę- 
żów oraz tłumaczenie Symmacha6, Akylasa i innych. Przechwalał się, 
że sam dokonał nowego, własnego przekładu [122a], nie wdrażając się 
od dziecka, jak inni, w hebrajski i nie zgłębiając ducha Pisma Święte- 
go. Chodził do szkoły jakichś zupełnie przeciętnych Hebrajczyków; tam 
nabył odwagi, by napisać i wydać własne tłumaczenie. 

Zasady herezji, by je pokrótce przedstawić, są takie: ludzie grzeszą 
nie z własnej woli, lecz — jak twierdzą ci heretycy — z wrodzonej im 
natury, co nie znaczy, że z tej natury, którą Adam otrzymał wpierw, 
w momencie swego stworzenia (ta bowiem była dobra, jako dzieło do- 
brego Boga), lecz z tej, która przypadła mu w udziale później, kiedy 
dopuścił się grzechu z powodu swego złego uczynku i swojej winy; wte- 
dy w miejsce dobrej otrzymał złą naturę, zamiast nieśmiertelnej — 
śmiertelną. W ten sposób ludzie, którzy przedtem byli dobrzy z natury, 
stali się źli z natury zmienionej; grzech nabywają wraz ze swoją na- 
turą, a nie dopuszczają się go z własnej woli. 

Druga związana z powyższymi wywodami zasada: dzieci, chociaż do- 
piero co się urodziły, nie są wolne od grzechu — utrzymują heretycy 
— ponieważ od momentu nieposłuszeństwa Adama jego natura popadła 
w grzech i ta grzeszna natura (można by powiedzieć) przeszła na cały 
rodzaj ludzki wywodzący się od niego. Przytaczają tu cytat: „Zrodziłem 
się w grzechach" i inne podobne. Sam Chrzest święty, komunia nieska- 
lanego Ciała przyjmowana dla odpuszczenia grzechów oraz fakt, że 
udziela się ich również noworodkom, utwierdzają heretyków, powiada 
autor, w ich własnym przekonaniu. Utrzymują oni, że żaden człowiek 
nie jest sprawiedliwy. I to jeszcze wiąże się oczywiście z ich naczelną 
zasadą: „Żadne ciało nie będzie usprawiedliwione przed tobą" — po- 
wiada autor i cytuje inne tego rodzaju wersety. 

Czwarta zasada (o bluźniercze i bezbożne usta!): nawet Chrystus, 
Pan nasz, nie był czysty od grzechu. Ponadto w innych miejscach ich 
bluźnierczych pism można zobaczyć, jak powiada autor, że przypisują 
Chrystusowi Wcielenie nie rzeczywiste i nie z natury, lecz tylko pozorne. 

Piąta zasada brzmi: małżeństwo, czy żądza związku cielesnego, ejekcja 
nasienia oraz wszystko, co tego dotyczy i przez co rozwija się nasz 
gatunek z pokolenia w pokolenie, są to dzieła złej natury, którą na 

5 Czyli Septuaginta, najstarsze tłumaczenie ksiąg Starego Testamentu z ję- 
zyka hebrajskiego na wspólny język grecki, kojne, w 1 poł. III w. przed 
Chr., dokonane przez 72 tłumaczy (stąd nazwa), którzy dokonali swego dzieła 
w ciągu 72 dni na wyspie Faros położonej naprzeciw Aleksandrii. 

6 Symmach (II/III w.) — egzegeta żydowski, przełożył Biblię na podniosły 
język grecki. Przekład ten porównywał z innymi Orygenes (patrz przyp. 8 
i Cod. 8) w Heksapla (wyd. PG 15. 16); por. SWP, s. 363. 



skutek grzechu przyjął Adam i wziął na siebie brzemię nieszczęść 
z powodu swej grzesznej natury. Takie są zasady tych heretyków. 

Odrzucając je omawiany Teodor robi dobrze, a nieraz znakomicie 
i z mocą gani to, co w ich poglądach jest absurdalne [122b] i bluź- 
niercze. Słowom Pisma Świętego, które oni źle objaśniali, przywraca 
ich właściwe znaczenie, znakomicie wykazuje, jakimi są nieukami. Nie 
zawsze jednak tak jest. W wielu miejscach ukazuje się on jako ten, 
który cierpi na herezję Nestoriusza7 i wybrzmiewa kacerstwem Ory- 
genesa 8, przynajmniej w tym, co dotyczy końca kary. 

Mówi on ponadto, że Adam od początku był śmiertelny i że Bóg 
stworzył go tylko pozornie na swoje podobieństwo, abyśmy znienawi- 
dzili grzech i żeby za grzech wymierzyć nam karę w postaci śmierci. 
Nie wydaje mi się, że ten pogląd wynika z racjonalnych przesłanek, 
przeciwnie, zasługuje on na wielostronne uzasadnienie, jeśliby ktoś 
chciał o niego zapytać, a także, jeśliby autor mógł nań udzielić odpo- 
wiedzi; jego zdanie stoi w całkowitej sprzeczności z herezją. I dzieje się 
tak nie dlatego, że myśl zwalczająca gorszą jest dobra — zło bowiem 
zwalcza się samo — lecz dlatego, że to, co jest zgodne z prawidłowym 
rozumowaniem i znajduje potwierdzenie w Piśmie Świętym, jest do 
przyjęcia, nawet jeśli żadna herezja nie ośmiela się podjąć z tym pole- 
miki. 

Jest jeszcze jedno, co także, moim zdaniem, nie mieści się w dogma- 
tach prawdy, co podtrzymuje się zbyt natarczywie, a czego nie uznaje 
Kościół Boży — mianowicie twierdzenie, że istnieją dwa rodzaje od- 
puszczenia grzechów. Jeden — za popełnione uczynki i drugi, nie wiem, 
jak można by go określić — ów nazywa go odpuszczeniem za bez- 
grzeszność, czy odpuszczeniem za to, że się już nie grzeszy; potrzebne 
są nam, jak widać, liczne terminy wyjaśniające, abyśmy mogli objaśnić 
ten nowy rodzaj odpuszczenia grzechów. To, co w zwykłym języku 
nazywa się bezgrzesznością, autor mieni całkowitym i absolutnym od- 
puszczeniem grzechów oraz zupełnym unicestwieniem grzechu. 

Cóż to więc za odpuszczenie grzechów, gdzie go udzielono, skąd się 
wywiodło? Zaczęło się objawiać, powiada autor, we Wcieleniu Chrystu- 
sa Pana i otrzymaliśmy je jako zadatek; dano nam je w sposób dosko- 
nały stosownie do naszych uczynków i w związku z powrotem, po 
zmartwychwstaniu, do ponownego życia, apokatastazy, dla której otrzy- 
mania i sami przyjmujemy chrzest, i chrzcimy nasze dzieci. 

To, co autor mówi dotąd, zasługuje niemal na szacunek, gdyż przy- 
gotowuje nas wszystkich do naszego kresu. Powiedz nam jeszcze, co 
pozostaje do powiedzenia o odpuszczeniu grzechów i co to właściwie 

7 Nestoriusz — patrz Cod. 162 przyp. 20. 
8 Orygenes (ok. 185—254) — kapłan z Aleksandrii, filozof, apologeta, teolog, 

kierownik aleksandryjskiej szkoły katechetycznej, twórca teorii apokastazy; 
patrz Cod. 8. 



jest! Nastawiamy ku tobie wyciągnięte uszy. Czymże jest owo całko- 
wite odpuszczenie grzechów? Po zmartwychwstaniu, mówi autor, nigdy 
już nie będziemy grzeszyć. Jakich to nadziei nas pozbawiłeś! Żeby już 
teraz zaniechać poszukiwania sposobu, jak należy mówić o odpuszcze- 
niu grzechów, [123a] powiem krótko, co następuje: 

Cóż więc? Czy dlatego według ciebie Chrystus przybrał postać cie- 
lesną i został ukrzyżowany, abyś ty nie grzeszył, kiedy z martwych 
powstaniesz? Czyż więc grzeszyli wśród zmarłych ci, którzy zeszli ze 
świata przed nadejściem Chrystusa? A jeśli my nie przyjmujemy chrztu, 
to zdaniem twoim będziemy wśród zmarłych nadal popełniać grzechy — 
i my, i dzieci nasze? A czy wszyscy niewierzący będą w życiu przy- 
szłym znowu dopuszczać się kradzieży, cudzołóstwa, bezbożnych czynów, 
rozbojów i zaspokajać każdą swoją złą zachciankę? Nie znalazłeś bo- 
wiem dla nich kar sprawiedliwych i odpowiednio ciężkich za niepra- 
wości popełnione w tamtym życiu. 

Tak oto za pomocą moich własnych argumentów wykazałem, że nie 
należy przyjmować jego koncepcji odpuszczenia grzechów. On sam do- 
szedł zapewne do tego samego zdania nie z własnej woli, lecz próbując 
rozwiązać trudność, którą dostrzegł pod wpływem pytań stawianych 
przez ludzi: dlaczego dzieci biorą udział w nieskalanych misteriach 
i dlaczego sądzi, że zasługują one na chrzest, czyżby i one również by- 
ły obciążone grzechami — ponieważ grzech ogarnął ich naturę, tych 
sakramentów udziela się im dla odpuszczenia grzechów? Tymczasem tę 
trudność, która dawała wiele możliwości jej, rozwiązania, trzeba było 
rozwiązać w inny sposób, po zbadaniu osobliwych wniosków co do od- 
puszczenia grzechów w ujęciu autora, i nie mówić tak wiele o rzeczach 
nieprawdopodobnych. 

Omawiany Teodor jest autorem, który w dwudziestu ośmiu księgach 
polemizował nie bez powodzenia z Eunomiuszem 9 i wzmacniał doktry- 
nę św. Bazylego 10, czy raczej prawdę. Słownictwo, szyk wyrazów, istot- 
ny sens dogmatów, bogactwo kontrargumentów i inne rzeczy nie wy- 
kazują żadnych zmian. Styl pisarza nie jest jasny; chociaż posługuje 
się on słownictwem, które w niczym nie zaskakuje, to jednak stosuje 
długie ponad miarę okresy krasomówcze, wstawki jedne po drugich, 
przez które sens zdań robi się bardzo zawiły. Obficie używa przypad- 
ków zależnych i imiesłowów, często wprowadzą bez ładu te same dane; 
jego powtórzenia (co jest w ogóle niemetodyczne) są bardziej szcze- 
gółowe niż same opowiadania. Tego rodzaju braki pogrążają jego pisma 
w niemałym mroku11. Wydaje się zresztą, że pracował nad naszym 
Pismem Świętym z wielkim nakładem trudu, chociaż w wielu miej- 
scach rozminął się z prawdą. 

9 Eunomiusz — patrz Cod. 162 przyp. 18. 
10 Bazyli Wielki — patrz Cod. 168 przyp. 2. 
11 Zupełnie inaczej ocenił Focjusz Teodora w „kodeksie" 4 
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Przeczytaliśmy książkę Dioskurydesa1 O materii 2 [123b] podzieloną 
na siedem ksiąg. W pięciu autor mówi o trawach, roślinach, ziołach 
aromatycznych, o sporządzaniu olejków i maści, o zwierzętach i wyko- 
rzystaniu ich poszczególnych organów, o drzewach, sokach drzewnych 
i tych zwykłych, i tych, które skapują kroplami, o miodzie, i mleku, 
o tłuszczu zwierzęcym, o roślinach zwanych zbożami i jarzynami, o ko- 
rzeniach roślin, krzewach i ziołach, z których wyciąga się soki dla po- 
trzeb lekarskich lub kulinarnych. Poza tym mówi dostatecznie dużo 
o winach, metalach i o bardzo wielu innych tworach przyrody, jakie 
postanowił omówić, opisuje ich wygląd, właściwości, miejsce, gdzie wy- 
stępują, i robi to dość dokładnie, tak że pozwala zapoznać się z tym, 
czego się szuka; mniej mówi o spożytkowaniu tych rzeczy, nie tak 
ściśle opisuje sam sposób swego dociekania. W tym miejscu podaje 
również różne sposoby wyrobu wina. 

W szóstej księdze mówi o ziołach, jakie z nich są szkodliwe, a ja- 
kie lecznicze. W siódmej i ostatniej księdze całego dzieła podejmuje 
badania nad jadowitymi gadami i nad środkami, dzięki którym ludzie 
będący ofiarami jakiegoś takiego gada znajdują ulgę, a nawet całko- 
wite wyleczenie. 

Taki jest ogólny cel tej książki. Książka jest pożyteczna dla zajmują- 
cych się nie tylko medycyną stosowaną, lecz także rozważaniami filo- 
zoficznymi i przyrodniczymi. 

Ci wszyscy, którzy uchodzili po nim za autorów pism o ziołach lecz- 
niczych, bądź wyłącznie przepisywali jego książkę, bądź nawet nie za- 
dawali sobie trudu, by przepisać ją dokładnie. Ci podzielili całość na 
partie według poszczególnych tematów wiedzy, żeby z jednej strony ze- 
stawić wiadomości o wyglądzie, właściwości i wyrabianiu lekarstw, 
z drugiej, żeby szczegółowo opisać ich zastosowanie i skuteczność. 

Aleksander 3, Paweł4, Aecjusz 5 i inni podobni pisarze nie zdali sprawy 
1 Pedaniusz Dioskurydes (I w. po Chr.) — uczony, botanik; por. M. Well- 

mann [w:] R. E., t. V (1905), kol. 1131—1142; Hunger II, s. 271—272. 
2 Pełny tytuł brzmi: O materii lekarskiej (Peri hyles iatrikes) dzieło zacho- 

wane w pięciu księgach w rękopisie z ok. 512 r. z dedykacją dla Julii Anikii, 
córki cesarza zachodniorzymskiego Olybriusza (wyd. M. Wellmann, Berlin 
1906—1914); Focjusz znał siedem ksiąg tego dzieła. 

3 Aleksander z Tralles (VI w. po Chr.) — autor traktatu Patologia i lecze- 
nie chorób (Therapeutika) w 12 księgach (wyd. Th. Puschmann, t. I—II, 
Wien 1878—1879; por. M. Wellmann [w:] R. E., t. I (1894), kol. 1460—1461 
(nr 201); Hunger II, s. 297, 301 n.). 

4 Paweł z Eginy — kompilator z 1 poł. VII w. po Chr. (por. H. Diller [w:] R, E., t. XVIII 2 (1949), 
kol. 2386—2387; Hunger II, s. 291). 
       5 Aecjusz — patrz Cod. 221. 



z wyglądu ziół, wybrali jedynie te dane, które były im potrzebne i za- 
mieścili je w swoich dziełach. Paweł nie uwzględnił niczego, co Diosku- 
rydes powiedział o spożytkowaniu roślin, zebrał natomiast niemało 
danych o wykorzystaniu i skuteczności tych ziół, o których ów nie 
wspomniał. Aecjusz nie tylko nie dodał niczego od siebie, ale pomi- 
nął — nie wiem, dlaczego — wiele z tego, co napisał Dioskurydes. Na- 
wet Orybazjusz6, którego dzieło wydaje się najbardziej obszerne, nie 
wpisał do swych zbiorów wszystkiego, o czym wzmiankował Dioskury- 
des, lecz wydzielił to, co dotyczy wykorzystania, wyglądu i właściwości 
ziół. 

Galen7 także pominął opisy [124a] wielkiej ilości roślin, przepisał 
jedynie partie o wpływie i wykorzystaniu roślin, które omówił tamten; 
podał tylko powód opuszczeń dotyczących wyglądu i właściwości. Cho- 
ciaż mówiąc o metalach potraktował je dużo bardziej drobiazgowo niż 
Dioskurydes i zyskał większą od niego sławę co do użyteczności nie 
najmniejszej partii dzieła, to jednak nie na tyle, by tamten wydawał 
się gorszy od niego w traktacie o roślinach. Toteż, o ile mi wiadomo, 
dla poznania wyglądu, właściwości i pochodzenia roślin, nie można 
byłoby znaleźć pisarza bardziej użytecznego od Dioskurydesa. 

Autor pochodzi, jak poświadcza Galen, z Anazarby8; ja natrafiłem 
na takich, którzy w tytułach rękopisów nazywali go jednocześnie po- 
chodzącym z Pedy9 i Anazarby10. Wśród wielu autorów, którzy pisali 
na ten temat, on daje się poznać w praktyce jako najdokładniejszy i naj- 
bardziej użyteczny. 
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Przeczytaliśmy dzieło znienawidzonego i bezbożnego Agapiusza 1 zło- 
żone z dwudziestu trzech części i stu dwóch innych rozdziałów 2, w któ- 

6 Orybazjusz — patrz Cod. 216. 217. 218. 219. 
7 Galen — patrz Cod. 164. 
8 Anazarba — miasto w Cylicji (dziś. Ainzarba w Turcji). 
9 Peda — miasto w Azji Mn. 
10 Kodeksy dają pełne imię autora: Peddnios Dioskourides Anazarbeus. 
1 Agapiusz (prawdopodobnie VI w. po Chr.) głosił w swych pismach nauką 

manicheizmu. Uchodzi za ucznia Manesa — patrz Cod. 222 przyp. 19. Ma- 
nicheizm — herezja synkretystyczna religii chrześcijańskiej i irańskiej uzna- 
jącej za zasadę dogmatyczno-filozoficzną dualizm odwiecznie zwalczających 
się pierwiastków świata: dobra — Boga i ciemności — Szatana (por. Photius 
Przeciw manichejczykom (PG 102, kol. 41) i Dzieje manichejczyków (PG 104, 
kol. 1265)). 

2 Dzieło nie zachowane, uważane tradycyjnie za dwie odrębne książki; 
jedna składała się z 23 rozdziałów, druga ze 102 rozdziałów (por. SWP, s. 17; 
Julicher [w:] R. E., t. I (1894), kol. 735). W oparciu o badania filologiczno- 



rych bez wyjątku autor ukazuje się jako chrześcijanin jedynie 
z nazwy. Nikt we własnych pismach nie potwierdza tak swojej niena- 
wiści wobec Chrystusa. Dzieło swe dedykuje jakiejś kobiecie o imieniu 
Urania, określając ją jako zwolenniczkę tej samej, co i on filozofii. 

Naucza więc wszystkiego i utwierdza to, co stoi w sprzeczności 
z chrześcijaństwem. Twierdzi wobec Boga, że pierwiastek Zła istnieje 
odwiecznie sam przez się; nazywa go raz naturą, raz materią, kiedy 
indziej Szatanem, diabłem, władcą świata, bogiem wieku i nadaje mu 
tysiące innych imion. Utrzymuje, że ludzie grzeszą z konieczności 
i wbrew swej woli oraz że ciało jest udziałem Zła, a dusza — udziałem 
Boga i jest ona (co za szaleństwo!) współistotna Bogu. Ośmiesza Sta- 
ry Testament, Mojżesza, Proroków i, co więcej, po trzykroć nieszczęsny, 
źle mówi o Zwiastunie3. Odnosi ich wszystkich i to wszystko, co po- 
wiedziano i czego dokonano w Starym Testamencie (o bezbożności!), do 
pierwiastka Zła przeciwstawiającego się Bogu. 

Opowiada nieprawdopodobieństwa, że Drzewo Raju jest Chrystusem, 
któremu chce oddać cześć — ale tylko ustami, gdyż nie można nawet 
powiedzieć, jak dalece bluźni swymi czynami i naukami, które głosi. 
O Trójcy współistotnej mówi, przeklęty, że Ją wyznaje, lecz robi to 
niegodziwie i podstępnie — jedynie po to, by słowami pobożność zwieść 
maluczkich i nieuczonych [124b], którzy przychodzą do niego, i żeby 
tą mieszaniną osłodzić im zgubną doktrynę wypełnioną jego haniebnym 
obłędem. Podobnie utrzymuje, że czci i głosi Ciało Chrystusa, Chrystu- 
sa ukrzyżowanego, Krzyż, Chrzest, Złożenie Chrystusa do grobu, Zmar- 
twychwstanie, zmartwychwstanie ludzi i Sąd Ostateczny. Krótko mó- 
wiąc, niemal całe słownictwo z zakresu prawdziwej wiary istniejące 
u chrześcijan przenosi i przystosowuje do innych pojęć, które są albo 
dziwaczne, albo obrzydliwe, albo straszne i szalone, albo niespójne 
i niekonsekwentne; w ten sposób usiłuje wzmocnić herezję, którą sam 
wymyślił. Swą bezbożność uprawia tak przebiegle, że żywi niepohamo- 
waną nienawiść do Maryi zawsze Dziewicy i Matki Chrystusa, Boga 
naszego; prowadząc z Nią nieubłagalną wojnę, nazywa Ją obłudnie Ma- 
ryją. Nazywać Ją dla kłamstwa Matką Chrystusa znaczy — nie mieć 
bojaźni Bożej i w ogóle najmniejszego poczucia wstydu. Podobnie ma 
się rzecz, kiedy autor obrzuca tysiącami obelg drogi i zbawienny Krzyż 
Chrystusa i jednocześnie bluźnierczo mieni Go osłoną przed Żydami. Ma 
także czelność mówić, że uznaje Krzyż Chrystusa za godny czci i uwiel- 
bienia, a inne rzeczy przewrotnie określa terminami zupełnie im obcymi. 

Tak samo opowiada o Ciele i Krwi Chrystusa nie to, co my, chrześci- 
-stylistyczne R. Henry jest zdania, że mamy tu do czynienia z jednym wielkim dziełem złożonym z 

23 mniejszych niż zwykłe ksiąg i ze 102 rozdziałów (Photius Bibliotheque, t. II, s. 184, przyp. 2). 
       3 Zwiastun, czyli św. Jan. 



janie, wiemy, ale to, co sobie uroił jego obłędny, szalony umysł. Po- 
sługuje się słownictwem prawowitych chrześcijan, lecz ujada na rze- 
czy, które ono wyraża. Rozprawia bezwstydnie o słońcu i księżycu ja- 
ko o bóstwach i głosi, że są one współistotne Bogu. Tępak, wyobraża 
sobie, że ich światło jest poznawalne nie zmysłami, lecz intelektem 
i dlatego sławi je jako bezcielesne, bezkształtne, bezbarwne i otacza je 
czcią. 

Wyobraża sobie, że należy się powstrzymywać od mięsa, stosunków 
małżeńskich, jako od rzeczy obrzydliwych, i to mówi on — najobrzy- 
dliwszy na świecie. Zakazuje wina, gdyż powoduje ono pijaństwo, nie 
dostrzegając, że to nie wino upija, lecz używanie go ponad miarę i przy- 
zwoitość, tak jak szkodliwe jest każde nadużycie jakiegolwiek pokarmu 
czy wody. 

Wynosi, nieszczęsny, do rzędu bóstwa również powietrze, które sławi 
nazywając je kolumną i człowiekiem. Czuje wstręt do ognia i ziemi, 
umieszcza je po stronie Zła. Zbiera też inne brednie i wiele banialu- 
ków, które zaczerpnął z pogańskiego zabobonu i z własnych bajań, ja- 
kie stworzyła jego wyobraźnia; ukazuje ogromnie dużo nagromadzonego 
zła i dopełnia je bezbożnością własnej doktryny. 

Wyrywając poszczególne słowa [125a] z Ewangelii świętej i z Lis- 
tów św. Pawła, usiłuje przekręcić je i nagiąć do własnej bezbożnej 
doktryny. Co do tak zwanych Dziejów dwunastu Apostołów, a zwłasz- 
cza Dziejów Andrzeja, wskazuje, że z nich czerpie i na nich opiera 
swą myśl. Uwiarygodnia również swą doktrynę o wędrówce dusz. Lu- 
dzi, którzy za życia wznieśli się na szczyt cnoty, jednoczy z Bogiem; 
tych, którzy osiągnęli krańce zła, skazuje na ogień i ciemności, a tych, 
którzy znajdowali się pośrodku, odsyła, by ponownie oblekli się w ciała. 

Dla potwierdzenia swej własnej herezji bezwstydnie wykorzystuje 
jako świadków również wyznawców religii pogańskiej, zwłaszcza Plato- 
na. Nazywa ich boskimi i świętymi, zupełnie tak, jak swego Zbawicie- 
la, Chrystusa. Inne jego myśli również są pełne wielkiego szaleństwa, 
przebiegłości, bezbożności. 

Wydaje się, że walczy z błędem Eunomiusza 4, a nie można powiedzieć, 
gdzie bluźni przeciw Bogu mniej niż tamten. 

W swym słownictwie i stylu jest tu i ówdzie zupełnie dobry, a zwłasz- 
cza gdy podejmuje opis; miejscami okazuje się zwyczajny i w niczym 
nie różni się od prostaczków z ulicy. Ten nędznik posiada pewną wie- 
dzę filozoficzną, w której nie pozostawił niczego z jej oryginalności, 
przeciwnie, wszystko w niej pomieszał i zniekształcił. W kalaniu prawdy 
i prawości nie brak mu siły ani talentu, w pomysłach, przemyśleniach 
jest całkowicie naiwny i głupi. Użyteczność jego bezbożnego traktatu 

4 Eunomiusz — patrz Cod. 162 przyp. 18, por. Cod. 137, 138. 



pozbawionego jakiejkolwiek wartości polega jedynie na tym, że służy 
ku wstydowi i hańbie tych, którzy poświęcili siebie dla bezbożnej dok- 
tryny manichejczyków i jego samego. 
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Przeczytaliśmy trzy traktaty Jana Laurencego Lidosa1 z Filadelfii: 
O znakach na niebie 2, O miesiącach 3, O urzędach państwowych4. Praca 
O znakach na niebie, o ile mogę się wypowiedzieć na podstawie włas- 
nego sądu i doświadczenia, wcale lub niemal wcale nie wykracza poza 
opowiadanie mitologiczne. Traktat O miesiącach, chociaż zawiera wiele 
niepotrzebnych danych, jest jednak całkiem przyjemny i bardzo intere- 
sujący dla studiowania starożytności. Traktat O urzędach państwowych 
dostarcza nie pozbawionej ozdób wiedzy dla tych, którzy szczególnie in- 
teresują się tą dziedziną. 

Pisarz aż do przesytu posługuje się tropami, często zbyt chłodno 
i zbyt śmiało, a niekiedy właściwie i z wdziękiem. 

[125b] W pozostałych sprawach jest chorobliwie nierówny — zaro- 
zumiały tam, gdzie nie trzeba, albo znowu skromny tam, gdzie to zby- 
teczne. Chwali ponad miarę sobie współczesnych, a tych, którzy odeszli 
i nie zażądają zadośćuczynienia za jego zuchwałość, obrzuca zarzutami, 
nawet bardzo prostackimi. 

Są takie miejsca, w których słownictwo autora okazuje się wyborne, 
a nawet zbliża się do języka attyckiego, ale są również i takie, w któ- 
rych jest przyziemne, niedbałe i gdzie nie używa on niczego więcej 
poza wyrażeniami pospolicie trywialnymi. W traktatach O znakach na 
niebie i O miesiącach z pewnością nie można go ganić z tego powodu, 
ale kiedy przystępuje do opisywania urzędów i rozwijania opowiadań 
historycznych, znajduje upodobanie tak w samej nierówności stylu czy 

1 Jan Laurency Lidos (490—ok. 655) — mówca, poeta i uczony, pochodził 
z Filadelfii (dziś. ruiny koło Allaszar w Azji Mn., Turcja), piastował przez 
40 lat różne urzędy na dworze cesarza Anastazjusza, za panowania Justy- 
niana był profesorem uniwersytetu w Konstantynopolu (por. Klotz [w:] R. E., 
t. XIII (1929), kol. 2210—2217; Sinko III 2, s. 342—343; Hunger I, s. 250 n.; 
II, s. 427). 

2 O znakach na niebie — traktat zachowany (wyd. C. Wachsmuth, Leipzig 
1897; I. Bekker, Lydos [w:] Corpus Bonnense, Leipzig 1837 wraz z całą 
spuścizną piśmienniczą). 

3 O miesiącach (cztery księgi). Dzieło zachowało się we fragmentach i luź- 
nych wypisach (wyd. R. Wunsch, Leipzig 1898). 

4 Pełny tytuł brzmi: O urzędach państwa rzymskiego (trzy księgi), traktat 
zachowany (wyd. R. Wunsch, Leipzig 1903; powtórzone: Stuttgart 1967); por. 
Hunger II, s. 427. 



myśli, jak i w układzie pism; nie widzę zresztą żadnego usprawiedliwie- 
nia dla tego rodzaju niedbalstwa. 

Omawiany pisarz odbył wyprawę wojenną pod rozkazami prefektów 
w wieku dwudziestu jeden lat, w czterdziestym roku życia był adwo- 
katem, później został matrykulariuszem5; wtedy właśnie, powiada, na- 
pisał wzmiankowane traktaty i został obdarzony przez cesarza godnoś- 
cią dworską. Co do czasu, w którym żył — poznał okres panowania 
Anastazjusza6 i żył dalej poza kres rządów Justyna7 i jego następcy 
Justyniana8. Jeśli chodzi o religię, człowiek ten tkwił w zabobonie, 
gdyż otaczał czcią i kultem wierzenia pogańskich Hellenów; wyznawał 
też naszą wiarę, nie dając czytelnikowi możliwości łatwego zorientowa- 
nia się, czy robi to z przekonania, czy tak, jak gdyby grał rolę na 
scenie. 

181 

Przeczytaliśmy Życie filozofa Izydora1 autorstwa Damascjusza z Da- 
maszku 2. Jest to dzieło obszerne i podzielone na mniej więcej sześćdzie- 
siąt rozdziałów. Stawiając sobie za cel napisanie żywotu Izydora3, za- 
dedykował on swą pracę jakiejś Teodorze, która również wyznawała 
religię pogańską. Nie była też nieobznajomiona z wiedzą w dziedzinie 
filozofii i z tym wszystkim, co dotyczy poetów i gramatyki, zajmowała 
się dociekaniami teoretycznymi nad geometrią i arytmetyką; sam Da- 
mascjusz i Izydor udzielali nauk Teodorze i jej młodszym siostrom 
w różnych okresach życia; była córką [126a] Kiryny i Diogenesa, syna 
Euzebiusza Flawiana, który wywodził się od Sampsigerama i Monima; 
od nich też pochodził Jamblich4. Wszyscy oni byli zawołanymi bezboż- 
nikami, uprawiającymi bałwochwalstwo. 

Damascjusz zadedykował więc życiorys Izydora tej właśnie kobiecie, 
której prośba i inne jeszcze pobudki dały pisarzowi zachętę do podję- 

5 Matrykulariusz — kierownik kancelarii prowadzącej rejestry urzędowe 
(por. E. A. Sophocles Greec Lexicon, t. II, pod hasłem). 

6 Cesarz Anastazjusz (491—518). 
7 Cesarz Justyn I (518—527). 
8 Justynian I — patrz Cod. 160 przyp. 4. 
1 Utwór znamy jedynie z niniejszego omówienia Focjusza. z jego wypisów 

zamieszczonych w Cod. 242, oraz ze wzmianek w Liber Suda; na podstawie 
tych źródeł oryginał usiłował zrekonstruować R. Asmus (Das Leben des Phi- 
losophen Isidoros von Damaskios aus Damaskos, Leipzig 1911). 

2 Damascjusz z Damaszku (V w.) — retor, filozof i pisarz, patrz Cod. 130. 
3 Izydor z Aleksandrii — kierownik Akademii Platońskiej w V w. po 

Chr.; jego poprzednikiem był Marynus (patrz przyp. 6). 
4 Jamblich — patrz Cod. 166 przyp. 36. 



cia tego trudu, jak sam o tym świadczy. Nie tylko zresztą napisał ży- 
ciorys Izydora czy wielu innych sobie współczesnych lub wcześniej ży- 
jących osób, zebrał także opisy czynów i opowiadania, które ich doty- 
czyły, posługując się dygresją bardzo często, a nawet do przesytu. 

Pogląd autora na sprawy boskie jest całkowicie bezbożny; jego myśli 
i pisma są pełne niezwykłych opowiadań starych bab, toteż często 
obszczekuje naszą świętą religię w sposób jawny, chociaż czyni to jak 
tchórz, z ukrytą złą wolą. Urasta do roli sędziego wszystkich, których 
wynosi w pismach — jako lepszych od natury ludzkiej — za wspaniałe 
poglądy w naukach i ruchliwość umysłową; nie ma wśród nich ani jed- 
nego, którego by nie podziwiał i jednocześnie nie ganił za jakiś nie- 
dostatek: ten, którego sławi za bystrość umysłu, nie jest bystry we 
wszystkim. Ten, kto jest nieporównywalny w swej wiedzy, nie wie 
wszystkiego. Ten, kto w swej cnocie zbliża się do Boga, posiada wiele 
wad. 

Tak oto każdego z nich wynosi w pochwałach, ale też ściąga w dół 
i rzuca na ziemię; w ten sposób rości sobie prawo do władzy nad nimi 
wszystkimi i nad każdym zamysłem. Toteż opracował pełny życiorys 
Izydora zamieszczając w nim nie mniej pochwał niż nagan. A jednak 
w trudnościach logiki i rozwiązaniach, które przytacza jako godne po- 
dziwu i w tych, które sam podaje, niezwykle dumny z bystrości swego 
rozumu i z dokładności wiedzy, nie można znaleźć niczego, co by prze- 
kraczało poziom przeciętnej filozofii lub co by graniczyło z żywością 
intelektualną na miarę ludzką, a co jest dalekie od osiągnięcia miary 
boskiej. Autor nie może pochwalić się tym, że wzniósł się na wysokość 
filozofii o średnim poziomie, czy uzyskał dane o absolutnej dokładności, 
które usiłuje ostentacyjnie pokazać. 

Co do stylu, autor nie jest daleki od osiągnięcia jasności w przewa- 
żającej liczbie terminów, którymi się posługuje. Jego styl ma coś [126b] 
z różnych rodzajów stylu, posiadających w słownictwie cechy charakte- 
rystyczne; mam na myśli rodzaj surowy, który nadaje dźwiękom szors- 
tkość i rozwleka głos, oraz rodzaj zmierzający ku wolnym formom poe- 
tyckim, chociaż jest rzadko używany. Pismom autora kształtów nadają 
również zwroty metaforyczne, ale nie przekraczają one granic zimnego, 
prostego języka i surowych figur, wręcz przeciwnie, najczęściej zawie- 
rają w sobie słodycz i wdzięk. Mimo że słownictwo autora w swej 
ogromnej części odznacza się jasnością, brak jej w całym układzie ję- 
zykowym. Szyk zdań jest nie tyle szykiem, ile innowacją, a nagroma- 
dzenie zbieżnych określeń sprawia, że powstaje nudny przesyt i za- 
ciemnia wszystko to, co zmierzało do jasności i wszystko co pod wzglę- 
dem stylistycznym było pieczołowicie opracowane. Toteż styl, który 
mógłby zresztą być nawet wdzięczny, jest pozbawiony przez wzmianko- 
wane usterki jakiegokolwiek wdzięku; mógłby go autor odzyskać, gdy- 
by zostały one usunięte. A owe nagromadzenia określeń nie wypływają 



Z głębi myśli, nie są powabne, nie dodają stylowi siły, czym można by- 
łoby się słusznie pochwalić. Określenia te są pospolite, powierzchowne 
i nie dają ani źdźbła tego, co jest niezbędne dla spożytkowania i dla 
różnych okoliczności. Co do figur retorycznych, nawet gdyby nie były 
przesadnie długie przez swą rozwlekłość, to ani normalna długość, ani 
brak urozmaicenia nie mogłyby uchronić ich od tego, że byłyby zrów- 
noważoną mieszaniną. Styl jest napięty i ostry, ale i ta jego cecha 
ulega osłabieniu nie przez mieszaninę i skrzyżowanie różnych rodza- 
jów stylu, co jest bardzo dobre, lecz tak z powodu braku słów, które 
potrafią nadać stylowi siłę i rozmach, jak i braku innych elementów za- 
wierających tę samą siłę. To właśnie zdarzało się wielu pisarzom, któ- 
rzy usiłowali osiągnąć podobną osobliwość, ale nie daje to chwały 
tym, którzy nie mogli udźwignąć ciężaru przekraczającego ich siły. 

Wszystko to razem wzięte jest oceną jedynie stylu. Więcej można 
by powiedzieć o samym autorze tej biografii. Komu potrzebna jest 
forma, która zmierza ku wielkości? Jest to język prawodawcy i wład- 
cy. Po co to napięcie, po cóż taka obfitość zbieżnych określeń i po cóż 
ta niezwykła konstrukcja? Ale dosyć na ten temat. 

Damascjusz pracował nad opanowaniem sztuki retorycznej pod kie- 
rownictwem Teona 5 przez trzy pełne lata. Sam kierował ćwiczeniami 
retorycznymi przez dziewięć lat. W geometrii, arytmetyce [127a] i in- 
nych naukach nauczycielem jego był Marynus6, następca Proklosa w 
Atenach. W studiowaniu filozofii za przewodników miał Zenodota7 w 
Atenach (on również był sukcesorem Proklosa, po Marynusie) i Ammo- 
niusza8, syna Hermiasza w Aleksandrii, który w niemałym stopniu 
górował nad sobie współczesnymi w filozofii, a zwłaszcza w naukach 
ścisłych; on też, jak pisze Damascjusz, objaśniał mu dialogi Platona 
i astronomiczne traktaty Ptolemeusza9. W uprawianiu dialektyki — 
utrzymuje autor — siłę dawało mu obcowanie z Izydorem, o którym 
powiada, że potęgą swych listów zaćmił wszystkich ludzi, jakich czas 
zrodził w jego pokoleniu. 

5 Teon — sofista z V w. po Chr. (por. Stegemann [w:] R. E., t. V (1934), kol. 2054, seria 2). 
6 Marynus z Neapolis w Samarii — kierownik Akademii Platońskiej 

w V w. po Chr., uczeń Proklosa (410—485), filozofa neoplatonika. Opracował 
życiorys swego mistrza (Vita Procli wyd. J. F. Boissonade Leipzig 1819; por. 
Sinko III, 2, s. 308). 

7 Zenodot — uczeń Proklosa skądinąd nieznany. 
8 Ammoniusz — filozof, syn filozofa Hermiasza, uczeń Proklosa, kierownik 

Akademii Platońskiej, egzegeta filozofii Arystotelesa (por. Sinko III, 2, s. 307). 
9 Ptolemeusz Klaudiusz (ok. 100—ok, 178) — pochodził z Ptolemaidy w Egip- 

cie, znakomity astronom, astrolog, matematyk, geograf, muzyk, filozof (por. 
Sinko III 1, s. 154—157). 
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Przeczytaliśmy Przeciw Nowatowi i O zarządzaniu św. Eulogiusza, 
arcybiskupa Aleksandrii1 — ujęte w pięciu księgach. Styl tego pisarza 
w zakresie słownictwa jest nieco mniej dokładny niż styl średni, co 
w składni często zatrąca błędami. Autor wykazuje zażyłość z Pismem 
Świętym, posługuje się nim celnie przeciw nowacjanom i innym he- 
retykom. Jak na taki styl — jest on sugestywny, jest też pouczający 
i nie bez wdzięku. 

Autor powiada, że Nowat2 był powołany przez papieża rzymskiego 
Korneliusza3 na archidiakona Kościoła Rzymskiego; jemu właśnie pa- 
nujący zwyczaj wyznaczał dziedzictwo pontyfikalne po śmierci papie- 
ża; leżało bowiem w zwyczaju, że archidiakona uważano za następcę 
arcybiskupa na tronie. Korneliusz (powiada) dowiedział się, że Nowat 
jest chorobliwie dumny i czeka niecierpliwie na jego śmierć. Wyświęcił 
go zatem na kapłana niwecząc jego nadzieje na wyniesienie go na tron 
papieski. Nowat czekał na odpowiednią chwilę. Kiedy Korneliusz przy- 
jął pokutę wiernych za różne grzechy i uznał ich za godnych — po 
odprawieniu należytej pokuty — uczestniczenia w niepokalanych miste- 
riach, Nowat wykorzystał to jako powód do zerwania z Kościołem, za- 
rzucając Korneliuszowi, że grzeszników dopuścił do misteriów, i ogłosił 
się przywódcą własnej herezji; swoich zwolenników nazwał „czystymi"4, 
a całą resztę wiernych Kościoła — „kornelianami". 

W czterech kolejnych księgach autor ogólnie zwalcza herezję [127b] 
Nowata druzgocząc ją cytatami z Pisma Świętego. W piątej podejmuje 
szczegółową dysputę nad obowiązkiem oddawania czci relikwiom mę- 
czenników, którego — powiada — nie przestrzegali nowicjanie rozpro- 
szeni w Aleksandrii, czy to dlatego, że żyli w błędzie, czy to z tego 
powodu, że tak postępowała cała sekta. 

W szóstej księdze zwalcza pisma zwane wśród nowacjan Komentarza- 
1 Eulogiusz — patriarcha Aleksandrii (581—607), święty, przyjaciel papieża 

Grzegorza Wielkiego, nieustępliwy przeciwnik herezji nowacjan i monofizy- 
tów. Focjusz trzykrotnie (Cod. 182. 208. 280) mówi o pismach Eulogiusza 
skierowanych przeciw Nowatowi (patrz przyp. 2), prawdopodobnie chodzi tu 
o jedną i tę samą pracę, z której zachowały się jedynie fragmenty (wyd. PG 
86, 2, kol. 2937—3964). Inne dzieła Eulogiusza omawia Focjusz w Cod. 225. 
226. 227. 230 (por. SWP, s. 137—138; Krumbacher, s. 80; Beck, s. 381—382; 
Sinko III 2, s. 318). 

2 Nowat lub Nowacjan (gr. Nauatos, lac. Novatianus; III w.) — antypapież, 
kapłan Rzymu, zamierzał osiąść na tronie biskupim Rzymu w miejsce papie- 
ża Korneliusza (251—253), założył własną sektę o niezwykle surowej dyscy- 
plinie; nowacjan zwano też katarami (tzn. „czystymi"); por. SWP, s. 293. 

3 Korneliusz — papież, patrz przyp. 2. 
4 Gr. katharoj — katarowie. 



mi i Walką biskupa Nowata5, gdyż bezpodstawnie tytułują oni przy- 
wódcę swojej herezji biskupem Rzymu. Te komentarze osiągają szczyt 
wulgarności tak w słownictwie, koncepcji, jak i w tym wszystkim, co 
się liczy w stylu. Treść księgi szóstej jest następująca: za panowania 
cesarzy rzymskich Decjusza 6 i Waleriana 7 prokurator cesarski Pereniusz 
postanowił na ich rozkaz zmusić wszystkich chrześcijan mieszkających 
w Rzymie i w pobliskich prowincjach do bałwochwalstwa, stosując wo- 
bec nich najcięższe tortury i okrutne kary. Wielu ugięło się wobec prze- 
mocy. Tak samo postąpił Macedoniusz, ówczesny biskup Rzymu, który 
miał pod swą władzą dziewięciu kapłanów; wśród nich znajdował się 
Nowat. Macedoniusz wraz z ośmioma zgodził się na złożenie ofiar po- 
gańskich, jedynie Nowat uniknął zguby swej duszy. To właśnie mówi 
autor Komentarzy i pisze o walce Nowata, osobliwych pytaniach Pere- 
niusza i jeszcze bardziej niedorzecznych odpowiedziach Nowata. Wraz 
z Nowatem, powiada, ustrzegli swą wiarę przed zdradą biskupi Akwi- 
lei — Marcellus i Aleksander, biskup Tyberiady, Agamemnon oraz kil- 
ku innych chrześcijan. Zamieszkali oni wspólnie w jakiejś chatce, któ- 
rą sobie sami zbudowali, nie chcieli przyłączyć się do ludzi składających 
ofiary i uczestniczyć w ich obrzędach. Opowiada też, że biskupi z okolic 
Aleksandrii nadali Nowatowi godność biskupa Kościoła Rzymskiego8. 

Taka jest więc treść Komentarzy o walce Nowata. Eulogiusz zwal- 
cza je, jak powiedziano, w piątej księdze, wykazując na podstawie sa- 
mych tekstów, jak źle są sformułowane, fałszywe i niewiarygodne. 

Taki oto jest cel pięciu ksiąg św. Eulogiusza. W swych krytycznych 
argumentach skierowanych przeciw herezji posługuje się on słowami 
z Pisma Świętego i wplata je do komentarzy; niektóre z nich są wielce 
pożyteczne, w innych autor zwalcza [128a] nie prawdziwą wiarę, lecz 
rozprawia się z herezją. 
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Przeczytaliśmy Parafrazę Ośmioksiągu 1 ujętą w metrum epickim. Skła- 
da się ona z ośmiu ksiąg odpowiadających co do liczby i podziału prze- 
tłumaczonym księgom. Tytuł książki mówi, że wiersze stanowią dzieła 
cesarzowej Eudocji2. To, że pochodzą one od kobiety i cesarzowej przy- 
zwyczajonej do wygodnego życia, zasługuje na podziw. 

5 Dzieła zaginione. 
6 Cesarz Decjusz (249—251). 
7 Cesarz Walerian (253—260). 
8 Focjusz omawia to szerzej w Cod. 280. 
1 Ośmioksiąg (gr. Oktateuchos) — nazwa zbiorowa pierwszych ośmiu ksiąg 

Starego Testamentu. Utwór nie zachowany. 
2 Eudocja (ok. 400—ok. 460) — żona cesarza Teodozjusza II (408—450) 

przedtem nazywała się Atenaidą, była córką retora i filozofa Leona; głę- 



Dzieło odznacza się jasnością jak żaden inny utwór poetycki napisa- 
sany wierszem bohaterskim3. Głęboko zaznaczyły się na nim prawa 
sztuki. Ma on tylko jeden brak: zawiera przeogromną pochwałę tych, 
którzy podchodzą do przekładu niemal rygorystycznie. Autorka nie 
troszczy się o to, by skorzystać ze swobody poetyckiej, zezwalającej na 
zniekształcenie prawdy za pośrednictwem bajek, byle tylko wprawić 
w zachwyt młodziutkie uszy, i nie oddala czytelnika od tematu poprzez 
zbyteczne wstawki. Wręcz przeciwnie, w taki sposób zastosowała formę 
wierszową do starych pism, że temu, kto chce się z nimi zapoznać, nie 
jest potrzebny ich oryginał, zachowuje ona bowiem stale właściwy sens 
tych pism, nie rozwodzi ich, ani nie skraca. W słownictwie zachowuje 
pełną zgodność z oryginałem. 

Mówiąc czytelnikom, że to ona opracowała prozę w mierze wierszo- 
wej, powiada tak: „Tę skromną książkę z łaski Boga opracowała ce- 
sarzowa Eudocja, córka znakomitego ojca, Leona"4. Tytuły Księgi Jo- 
zuego syna Nuna i Księgi Sędziów dają świadectwo tym słowom. 
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Przeczytaliśmy ujętą w tę samą formę metryczną i w tym samym 
języku parafrazę 1 ksiąg proroczych św. Zachariasza i sławnego Danie- 
la2. I w nich uderza w oczy ten sam wdzięk artysty. 

W tym samym tomie zawarto ujęte w podobnym metrum trzy księgi 
O męczenniku Cyprianie3; są to prace, które wskazują, jak dzieci na 
matkę, że one również są dziełem cesarzowej. 

Pierwsza księga opisuje dzieje męczennicy Justyny, jak nawróciła 
się na chrześcijaństwo i jak dzięki niej jej rodzice zmienili swoje 
bałwochwalstwo na prawdziwą religię. Zakochał się w niej jakiś 
mężczyzna i usiłował zdobyć ją, lecz bezskutecznie; miał on na imię 
Aglaidas. Przyszedł do Cypriana uprawiającego praktyki magiczne i po- 
prosił go o pomoc w tej nieszczęsnej miłości i by nakłonił dziewczynę 
do uległości wobec jego uczucia. Cyprian [128b] puścił w ruch wszyst- 

boko wykształcona Atenka, jej epos o wojnie z Persami (w 422 r.) również 
zaginął (por. SWP, s. 135; Seek-Kohn [w:] R. E., t VI (1907), koi 907—912; 
Hunger II, s. 91, 100, 112; Beck, s. 204). 

3 Wiersz bohaterski, epicki — heksametr daktyliczny. 
4 Patrz przyp. 2. Dwuwiersz ujęty również w heksametrze. 
1 Autorką jest cesarzowa Eudocja (patrz. Cod. 183 przyp. 2). 
2 Księgi prorocze, czyli Księga Zachariasza i Ksiąga Daniela. 
3 Utwór zachowany częściowo; ostatnia, trzecia księga zaginęła (wyd. PG 

75, kol. 827—864; A Ludwich Eudociae Augustae reliquiae, Leipzig 1897). 
Sw. Cyprian z Antiochii (III/IV w.) — mag i męczennik; por, SWP, s. 105. 



kie sztuczki czarodziejskie, nasyłał na dziewczynę najbardziej agresyw- 
ne i najstraszniejsze demony, po czym dowiedział się od nich samych, 
że znak krzyża odebrał im moc i odniósł nad nimi zwycięstwo. Porzucił 
więc wiarę w demony, spalił wszystkie księgi magiczne, w końcu dał 
się wprowadzić w tajniki religii chrześcijańskiej i przyjął chrzest. Po- 
wierzono mu pieczę nad drzwiami kościoła. Obdarzony łaskami wyleczył 
wielu z chorób, wielu też uwolnił od demonów. Wreszcie uznano go za 
godnego dostojeństwa biskupa. Taka jest treść pierwszej księgi4. 

Księga druga zaczyna się od opowiadania o gorliwości, z jaką Cy- 
prian od wczesnego dzieciństwa traktował wizerunki bóstw pogańskich, 
o jego kulcie demonów, o gorącym pragnieniu poświęcenia się magii, 
o wprowadzeniu go do niej, po czym sam Cyprian jako narrator dalej 
mówi o tym wszystkim, czego się nauczył o ziołach, roślinach i wszel- 
kiego rodzaju zwierzętach i że był naocznym świadkiem ukazywania 
się rozmaitych demonów. Pojechał z Aten do Argos6, a stąd do Frygii 6; 
wszędzie przebywał jako sługa demonów, gromadząc wokół siebie ludzi 
dla wspólnego uprawiania magii. Kontynuując opowiada, że w tym sa- 
mym celu przyjechał do Egiptu, dotarł do Indii i informuje, jakie to 
niesłychane i strasznie zadziwające rzeczy tam oglądał. Kiedy skończył 
trzydziesty rok życia, przybył do Chaldejczyków7, zgłębił ich tajemnice, 
poznał dokładnie astrologię i to, co uchodzi u nich za mądre. Ale kie- 
dy chciał wypróbować swoje umiejętności na męczennicy Justynie, zo- 
baczył, że wszystkie wiadomości te są bezużyteczne, a jego trud jest 
zgubny dla duszy. Opisuje w tym miejscu kilka jakichś sztuczek ma- 
gicznych, dzięki którym ukazał się pod inną postacią i zmienił wygląd 
innych ludzi. Opowiada, że kiedy wyrzekł się wiary w demony, zagro- 
ził mu Zły i przestraszył go ku jego rozpaczy, że uwolnił się od stra- 
chu przed demonami, gdy spotkał człowieka pobożnego, który miał na 
imię Tymoteusz. W Antiochii8 przed licznie zgromadzonymi słuchacza- 
mi opowiedział, że dokonał wielu zakazanych i cudownych czynów, 
którymi tak oszukiwał ludzi, że brali go za boga; opowiedział, jak 
wspomnienia własnych bezbożnych czynów wśród łez i biadań przypro- 
wadziłyby go do zwątpienia w swe zbawienie, gdyby nie pewien Euze- 
biusz, znakomity przewodnik w pobożności i skrusze, który rozproszył 
za pomocą słów Bożych i świątobliwych opowieści chmury beznadziej- 
ności, oświecając [129a] go promieniami wspaniałych nadziei, zabrał do 
domu i nakłonił do zjedzenia czegoś, gdyż przez całe trzy dni był na 

4 Pierwsza księga zachowała się w 322 wierszach, początek zaginął. 
5 Argos — stolica Argolidy na Peloponezie. 
6 Frygia — kraj w Azji Mn. między Bitynią i Mizją. 
7 Chaldejczycy — mieszkańcy Chaldei, czyli pd.-wsch. części Babilonii 

Kapłani chaldejscy słynęli w świecie starożytnym jako astrologowie i wróż- 
bici. 

8 Antiochia — patrz Cod. 172. 173, 174 przyp. 8. 



czczo. Mówi dalej, jak Euzebiusz zawiódł go do kościoła Bożego i jak 
on, czarnoksiężnik, sam w obecności tłumnie zebranego ludu chrześci- 
jańskiego przyniósł wiele ksiąg o magii i wrzucił je do ognia. Roz- 
dał swój majątek ubogim i został uznany za godnego wejścia do wspól- 
noty chrześcijańskiej. Euzebiusz otrzymał święcenia kapłańskie. Aglai- 
das, ogromnie zakochany w Justynie, nie osiągnął tego, do czego zmie- 
rzał. Wówczas i on rozdał swój majątek biednym, wyrzekł się zwodni- 
czych demonów i w zamian wybrał wiarę chrześcijańską. Taka jest 
księga druga 9. 

W trzeciej autorka ogranicza się do opisu męczeństwa św. Cypriana 
i wspaniałej dziewicy Justyny. Oboje oni ponieśli śmierć męczeńską za 
panowania cesarzy rzymskich, Dioklecjana 10 i Maksymiana 11. 

Pojmano ich i sprowadzono na śmierć męczeńską: jego z rodzinnego 
miasta, Antiochii, w której po zgonie Antymiusza kierował episkopa- 
tem, ją — z Damaszku, dokąd przybyła z Antiochii (Antiochia była rów- 
nież ojczyzną tej dziewicy) i gdzie okazała wspaniałe wyznanie wiary 
w Chrystusa. 

Po uwięzieniu, Cyprian nie dał się przekonać argumentom poganina. 
Zawieszono go na linach i poszarpano mu boki. Ona została poddana 
chłoście sznurami skręconymi ze ścięgien wołu. Kiedy oprawca nie doj- 
rzał u obojga żadnego osłabienia, kazał ich zamknąć i strzec w odosob- 
nieniu, potem znowu wezwał do siebie i gdy po raz wtóry niczego nie 
osiągnął swymi słownymi argumentacjami, kazał wsadzić męczenników 
Pana do spiżowej kadzi, do której włożono smołę, tłuszcz i wosk, po 
czym wrzucono silnie gorejące zarzewie. Lecz ci atleci wytrzymali mę- 
czarnię; więcej, jak gdyby zanurzeni w wodzie różanej, radośnie wiel- 
bili Boga i wznieśli się ponad cierpienia. Jakiś Atanazy, nieszczęsny 
kapłan demonów, dawny przyjaciel św. Cypriana, a wówczas pomoc- 
nik oprawcy, ogarnięty szałem, odważył się wejść do ognia wzywając 
swoich bogów, by w ten sposób pomniejszyć cud; myślał, że i jemu nic 
się nie stanie. Tymczasem ogień wzmógł się, od razu ujrzano, jak po- 
ganin padł łupem ognia i zamienił się w popiół. 

Kat stał bezradny. Postanowił wysłać męczenników do Dioklecjana 
donosząc mu na piśmie, jakie kary przecierpieli i że byli mocniejsi od 
wszelkich tortur. Cesarz dowiedział się o tym w Nikomedii12. Rozkazał 
ściąć męczennikom głowy nad rzeką płynącą w pobliżu miasta (nazywa- 
ła się ona [129b] Gallus 13). W tej chwili pojawił się męczennik Teoktist, 
który na dowód swej wiary przesłał pozdrowienie skierowane do świad- 

9 Księga druga zachowała się w 479 wierszach. 
10 Cesarz Dioklecjan (284—305). 
11 Cesarz Maksymian (305—308). 
12 Nikomedia — patrz Cod. 165 przyp. 12. 
13 Gallus — rzeka we Frygii, dopływ Sangariusa (dziś. Sakarya), wpadającego do Morza Czarnego. 

Egzekucję wykonano w 304 r. 



ka Pana. Jacyś żeglarze, którzy dopiero co przypłynęli z Rzymu, a któ- 
rych towarzyszem był męczennik Teoktist, w tajemnicy przed strażni- 
kami zabrali szczątki świętych męczenników i przewieźli je do Rzymu. 
Tam wzniesiono im wspaniały kościół w pobliżu forum Klaudiusza — 
było to dzieło pobożnej Rufiny; jej ród wywodził się z krwi Klaudiusza. 
Taka jest księga trzecia 14. 

185 

Przeczytaliśmy niewielką książkę Dionizjusza z Egei1, która nosi ty- 
tuł Sieci i zawiera sto rozdziałów: 1. Ejakulacja spermy i płodzenie są 
dziełem obojga rodziców. 2. Nie są dziełem ich obojga. 3. Cały orga- 
nizm ludzki powoduje wydzielanie spermy. 4. Nie cały, lecz powodują 
to jądra. 5. Trawienie zachodzi pod wpływem ciepła. 6. Trawienie nie 
zachodzi pod wpływem ciepła. 7. Trawienie wynika z żucia pokarmów. 
8. Trawienie nie wynika z żucia pokarmów. 9. Trawienie powoduje 
określona właściwość oddychania. 10. Trawienia nie powoduje określona 
właściwość oddychania. 11. Trawienie zachodzi w wyniku rozkładu po- 
karmu. 12. Trawienie nie zachodzi w wyniku rozkładu pokarmu. 13. 
Trawienie wywołuje pewna właściwość ciepła. 14. Trawienia nie wy- 
wołuje pewna właściwość soków. 15. Życiodajne ciepło jest jakościowo 
zróżnicowane. 16. Życiodajne ciepło nie jest jakościowo zróżnicowane. 
17. Przyswajanie pokarmów jest wynikiem ciepła. 18. Przyswajanie po- 
karmów nie jest wynikiem ciepła. 19. Przyswajanie pokarmów doko- 
nuje się poprzez przyciąganie ciepła. 20. Przyswajanie pokarmów nie 
dokonuje się poprzez przyciąganie ciepła. 21. Zachodzi wskutek oddy- 
chania. 22. Nie zachodzi wskutek oddychania. 23. Trawienie przebiega 
dzięki bliskości arteryj. 24. Trawienie nie przebiega dzięki bliskości ar- 
teryj. 25. Trawienie dokonuje się wskutek braku istniejącego w pustce. 
26. Trawienie nie dokonuje się wskutek braku istniejącego w czymś, 
co jest niewidzialne. 27. Jaskra powstaje w wyniku niedożywienia ner- 
wu wzrokowego. 28. Nie w wyniku niedożywienia nerwu wzrokowego 
powstaje jaskra. 29. Wskutek wylewu krwi na nerw wzrokowy powstaje 
jaskra. 30. Wskutek wylania się krwi na nerw wzrokowy nie powstaje 
jaskra. 31. Wskutek gęstości i transpiracji cieczy wodnych tworzy się 
jaskra. 32. Nie wskutek [130a] gęstości i transpiracji cieczy wodnych 
tworzy się jaskra. 33. Udar mózgu powstaje w wyniku pęknięcia 

14 Nie zachowana. 
1 Dionizjusz z Egei (II w. po Chr.?) — lekarz-sceptyk, w omawianym trak- 

tacie broni i od razu zwalcza 50 tez fizjologiczno-medycznych, dając w ten 
sposób sto przeciwstawnych sobie tez sofistycznych (por. Arnim [w:] R. E., 
t. V (1905), kol. 124; Sinko III 1, s. 166). Focjusz powtarza to streszczenie 
w Cod. 211. 



opony mózgowej i upośledzenia krwi. 34. Udar mózgu nie powstaje 
z tego powodu. 35. Udar mózgu zdarza się wskutek nadmiernego go- 
rąca. 36. Nie zdarza się on z tej przyczyny. 37. Udar mózgu powstaje 
w wyniku zapalenia. 38. Nie powstaje w wyniku zapalenia. 39. Letarg 
powstaje w wyniku zapalenia. 40. Letarg nie powstaje w wyniku za- 
palenia. 41. Letarg powodują pęknięcie i upośledzenie. 42. Letarg jest 
wynikiem nie obfitości, lecz jakości wyziewów. 43. Pragnienie jedzenia 
i picia pochodzi z całego ciała. 44. Nie powoduje go całe ciało, lecz żo- 
łądek. 45. Pragnienie jedzenia i picia jest w myśli. 46. Pragnienie po- 
chodzi z niedostatku cieczy ustrojowych. 47. To nie zbyt mała ilość 
cieczy ustrojowych powoduje pragnienie. 48. W żołądku przejawia się 
podwójna energia. 49. W żołądku nie ma podwójnej energii. 50. Ze- 
wnętrza opona mózgowa, która znajduje się we wgłębieniu czaszki, 
jest ośrodkiem kierującym nerwami. 51. Zewnętrzna opona mózgowa 
nie jest ośrodkiem kierującym nerwami. 52. Leki ziołowe oczyszcza- 
ją* gdy się je przyswaja. 53. Nie wskutek ich przyswajania oczyszczają, 
lecz przez to, że się je przyjmuje. 54. Należy aplikować środki prze- 
czyszczające. 55. Nie należy ich aplikować. 56. Należy stosować upust 
krwi. 57. Nie należy stosować upustu krwi. 58. Podawanie wina go- 
rączkującym nie jest wskazane. 59. Gorączkującym należy podawać 
wino. 60. Gorączkujących trzeba kąpać. 61. Nie trzeba ich kąpać. 62. 
Należy obmywać chorych, gdy ich choroba wzmaga się. 63. Nie nale- 
ży tego robić. 64. Należy stosować nacieranie w początkach chorób. 65. 
Nie należy. 66. Nie należy nakładać kataplazmu na głowę, lecz jedy- 
nie stosować środki ułatwiające oddychanie. 67. Nie trzeba nakładać 
kataplazmu na głowę. 68. Powodowanie wymiotów jest wskazane. 69. 
Wywoływanie wymiotów nie jest dobre. 70. Serce nie powoduje krą- 
żenia krwi. 71. Powoduje. 72. Nie serce powoduje oddech, lecz wywo- 
łują go arterie. 73. Serce powoduje oddech, nie wywołują go arterie. 
74. Serce pracuje samoistnie. 75. Serce nie porusza się samoistnie. 76. 
Krew znajduje się w arteriach zgodnie z naturą. 77. Arterie nie są 
zbiornikiem krwi. 78. Wszystkie naczynia są proste tam, gdzie są 
nabrzmiałe. 79. Naczynia są tkankami. 80. Nerwy powodują doznanie 
zmysłowe i [130b] ruch. 81. Nerwy nie powodują doznań zmysłowych 
i ruchu. 82. Żyły zaczynają się od serca. 83. Serce nie jest miej- 
scem, od którego rozpoczynają się żyły. 84. Żyły zaczynają się od 
wątroby. 85. Wątroba nie jest miejscem, od którego rozpoczynają się 
żyły. 86. Żyły rozpoczynają się od jamy brzusznej. 87. Jama brzuszna 
nie jest miejscem, od którego rozpoczynają się żyły. 88. Wszystkie na- 
czynia biorą początek od opony mózgowej. 89. Wszystkie naczynia nie 
biorą początku od opony mózgowej. 90. Od płuc biorą początek arterie, 
91. Arterie nie biorą początku od płuc. 92. Arteria w pobliżu kręgosłu- 
pa jest początkiem wszystkich arteryj. 93. Arteria w pobliżu kręgosłu- 
pa nie jest początkiem wszystkich arteryj. 94. Od serca zaczynają 



arterie. 95. Arterie nie zaczynają się od serca. 96. Nerwy nie zaczynają 
się od serca, lecz od opony otaczającej mózg. 97. Nerwy nie zaczynają 
się od opony otaczającej mózg. 98. Siedlisko myśli nie znajduje się ko- 
ło serca, lecz w głowie. 99. Siedlisko myśli nie znajduje się w głowie, 
lecz koło serca. 100. Siedlisko myśli jest we wgłębieniu mózgu. 

Takie zagadnienia rozważał Dionizjusz, autor niewielkiej książki Sieci. 
Nie jest ona bezużyteczna dla ćwiczeń dialektycznych i dla znajomości 
niektórych poglądów właściwych nauce lekarskiej. Wydaje się, że za- 
wiera ocenę tych poglądów, mimo że nie rozciąga jej na wszystkie 
nienagannie i konsekwentnie. 
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Przeczytaliśmy niewielką książkę Konona 1 pt. Opowiadania 2. Autor 
zadedykował to dziełko królowi Archelaosowi Filopatorowi3; składa się 
ono z pięćdziesięciu opowiadań zebranych z wielu źródeł starożytnych. 

Treścią pierwszego opowiadania są dzieje Midasa4 i Brygów 5. Autor 
opowiada, jak Midas znalazł skarb i doszedł do ogromnego bogactwa. 
Był on słuchaczem Orfeusza6 w górach Pierii7; stosując wiele intryg 
został królem Brygów. Za panowania Midasa, w okolicy góry Bremios, 
u której podnóża mieszkało bardzo ludne plemię Brygów, ujrzano Sy- 
lena8. To osobliwe stworzenie przypominające z wyglądu jakby postać 

1 Konon — gramatyk ze schyłku I w. przed Chr. (por. Martini, Konon (9) 
[w:] R. E., t. IX (1922), kol. 1335—1338; Sinko II 2, s. 197). 

2 Książka niezachowana, znamy ją tylko z omawianego streszczenia (wyd. 
oddzielne: U. Hófer Konon Text und Quellenuntersuchung, Greifswald 1890; 
FGH II s. 190—211). 

3 Archelaos Filopator (39 przed Chr. — 19 po Chr.) — król Kapadocji 
w Azji Mn. 

4 Midas — mityczny król Frygii (Azja Mn.) znany z lekkomyślności, w za- 
mian za pomoc udzieloną zabłąkanemu bożkowi Sylenowi otrzymał od niego 
szczególny dar — wszystko, czego dotknął, zmieniało się w złoto. Kiedy za- 
groziła mu śmierć z głodu, bóg odebrał mu to „dobrodziejstwo". Apollo, obra- 
żony na Midasa, że nie przyznał mu pierwszeństwa w grze na lirze, sprawił, 
iż wyrosły mu ośle uszy. 

5 Brygowie — lud pochodzenia trackiego nazywany tak w języku Traków. 
6 Orfeusz — syn Ojagrosa i Kalliope, mityczny poeta i śpiewak tracki 

o czarodziejsko pięknym głosie; swym śpiewem sprawiał, że nawet dzikie 
zwierzęta i kamienie szły za nim, wzruszył także bogów Hadesu, tak że zgo- 
dzili się wydać mu zmarłą żonę, Eurydykę; uważany za twórcę obrzędów 
religijnych i mistycznej sekty orfików. 

7 Pieria — kraina w pd.-wsch. Macedonii między górami Pieros i Olimpem, 
jeden z głównych ośrodków kultu muz zwanych stąd Pierydami. 

8 Sylen — bożek z orszaku Dionizosa, boga wina. Stary Sylen był wycho- 
wawcą samego boga Dionizosa. 



ludzką przyprowadzono do Midasa. Autor opowiada dalej, że Midasowi 
wszystko zamieniało się w złoto, nawet jedzenie, które mu podawano, 
i że nakłonił on poddanych do opuszczenia Europy, przebycia Hellespon- 
tu 9 i osiedlenia się poza Mizją10, po czym zmienił ich nazwę — w miej- 
sce Brygów nazwał ich Frygami, dokonując niewielkiego przekształ- 
cenia w tym wyrazie. Midas utrzymywał wielu ludzi, którzy mu dono- 
sili o wszystkim, co się mówiło i działo wśród poddanych. Dlatego właś- 
nie sprawował władzę królewską wolny od spisków i dożył sędziwej sta- 
rości. Mówiono, że miał wielkie uszy [131a]; pogłoska stopniowo zrobiła 
z tych dużych uszu uszy osła. W tę bajeczkę wymyśloną z początku dla 
żartu uwierzono jako w realną rzecz. 

Drugie opowiadanie przedstawia losy Biblidy, córki Mileta11. Miała 
ona brata Kaunosa12 pochodzącego z tej samej, co i ona, matki. Ro- 
dzeństwo mieszkało w Milecie13, mieście azjatyckim, które później za- 
jęli Jonowie i ludzie przybyli tu z Aten pod wodzą Neleusza14; wów- 
czas jeszcze gospodarowali w nim Karyjczycy15, wielkie plemię osiadłe 
po wsiach. Kaunos zapałał do siostry, Biblidy, miłością niemożliwą do 
spełnienia, a ponieważ mimo wielu zabiegów niczego nie osiągnął, wy- 
jechał z rodzinnej ziemi. Biblida, ogarnięta wielkim smutkiem po zagi- 
nionym, również opuściła dom rodzinny, długo wędrowała w samotnoś- 
ci i miała już dosyć życia ze swymi czczymi uczuciami. Przywiązała pa- 
sek jak pętlę na drzewie orzechowym i powiesiła się wśród płaczu. 
Z potoku jej łez utworzyło się źródło, któremu okoliczni mieszkańcy na- 
dali imię Biblidy16. Tymczasem Kaunos dotarł w swych wędrówkach 
do Licji17. Tam Pronoe 18 (była to najada) wynurzyła się z rzeki i opo- 

9 Hellespont (dziś. Dardanele) — wąska cieśnina między Azją Mn. i Cher- 
sonezem Trackim łączyła Morze Egejskie z Morzem Marmara i dalej z Mo- 
rzem Czarnym. 

10 Mizja — kraj w pn.-zach. części Azji Mn. nad Hellespontem i Morzem 
Egejskim. 

11 Milet (gr. Miletos) — mityczny heros wypędzony z Krety, założyciel 
miasta, któremu nadał swoje imię. 

12 Kaunos — mityczny założyciel miasta Kaunos w Karii (Azja Mn.). Mit 
o Kaunosie pozostał w powiedzeniu: „kauneńska miłość" (tzn. niespełniona). 

13 Milet (dziś. Balat w Turcji) — kolonia jońska na zach. wybrzeżu Azji 
Mn. u ujścia rzeki Meander (dziś. Menderes). 

14 Neleusz — syn Kodrosa, ostatniego króla Aten, musiał uciekać przed 
bratem Medonem, pierwszym archontem ateńskim, do Azji Mn., gdzie zało- 
żył wiele miast. 

15 Karyjczycy — mieszkańcy Karii, kraju w pd.-zach. Azji Mn. nad MCH 
rzem Egejskim, graniczącego z Frygią. 

16 Źródło koło Miletu. 
17 Licja — kraj w pd. Azji Mn., graniczył z Karią. 
18 Pronoe — jedna z mitycznych najad (gr. Neides, Naiddes), bóstwo źró- 

deł i innych wód lądowych. 



wiedziała mu o losach Biblidy, jak uległa wyrokowi Erosa, i namawia- 
ła go, by odtąd zaczął z nią żyć obejmując panowanie nad królestwem 
(należało ono bowiem do niej). Kaunos spłodził z Pronoe Ajgialosa, któ- 
ry przejął po śmierci ojca władzę królewską, zgromadził ludzi mieszka- 
jących w rozproszeniu i założył nad rzeką miasto wielkie i bogate, 
nazwał je od imienia ojca — Kaunos. 

Trzecie opowiadanie traktuje o wyspie Scherii19, położonej u wybrze- 
ży Morza Jońskiego, niezbyt daleko od lądu i gór Keraunia 20. Niegdyś 
zamieszkiwali ją Feakowie 21, ludność tubylcza, która wywodziła nazwę 
od jednego z królów tego kraju. Z czasem zmieniła nazwę na Korcyrę 
i panowała nad otaczającym ją morzem. Po śmierci króla wyspy, Feaka, 
jego synowie Alkinoos i Lokros rozpoczęli między sobą spór, następnie 
doszli do porozumienia: Alkinoos miał panować nad Feacydą, a Lokros 
wziąć skarby, część ludności i opuścić kraj. Lokros pożeglował do Italii. 
Tam udzielił mu gościny król Italów, Latynus22, i dał za żonę swą 
córkę Laurynę. Z tego właśnie powodu [131b] Feakowie uważali Lokrów 
za swoich ziomków w Italii23. 

Tymczasem Herakles pędził z Erytrei stado dorodnych krów Geryona 
i przybył do Italii, gdzie zaznawał serdecznej gościnności u Lokrosa. 
Latynus, który właśnie przebywał u swej córki, zobaczył krowy; tak mu 
się one spodobały, że je uprowadził. Kiedy Herakles to spostrzegł, zabił 
go strzałą z łuku i odzyskał skradzione krowy. Lokros w obawie, by 
Heraklesa nie spotkało coś złego ze strony Latynusa (Latynus bowiem 
odznaczał się wspaniałą tężyzną fizyczną i niezwykłą odwagą) pośpie- 
szył z pomocą swemu gościowi, ale włożył inne ubranie. Kiedy Herakles 
ujrzał biegnącego Lokrosa, myślał, że to ktoś inny pędzi w sukurs La- 
tynusowi, wypuścił strzałę i położył go trupem. Później, gdy spostrzegł 
swoją omyłkę, opłakał Lokrosa i uczcił świętymi obrzędami. Opuszcza- 
jąc gościnnych ludzi objawił się ludowi i nakazał mu — a obwieścił 
to jako wyrocznię — założyć miasto w miejscu, w którym znajdował 
się grób Lokrosa. Miasto otrzymało nazwę od Lokrosa i w ten sposób 
oddaje cześć jego imieniu. 

Takie jest trzecie opowiadanie. Czy jednak mam je24 przepisać nie- 
mal wszystkie, czy powinienem dokonać ich przeglądu dużo bardziej 
pobieżnie? 

19 Scheria — mityczna wyspa identyfikowana z Korcyrą (Korfu) u zach. 
Wybrzeży Epiru, znana z wędrówki Odyseusza, który znalazł tam gościnne 
przyjęcie u Alkinoosa, króla Feaków. 

20 Keraunia (dziś. Kimara) — łańcuch gór u zach. wybrzeży Epiru. 
21 Feakowie — mityczni mieszkańcy Scherii (patrz przyp. 19). 
22 Latynus — mityczny protoplasta plemienia Latynów (Rzymian), syn Ody- 

seusza i Kirke, ojciec Lawinii. 
       23 Wersja mitu skądinąd nieznana. 
       24 Je — tzn. dotychczas przedstawione opowiadania. 



Czwarte z kolei opowiadanie mówi o historii miasta Olint25 i króla 
Strymona panującego nad Trakami26; imię jego otrzymała dawna rze- 
ka Ejoneus27. Miał on trzech synów — Brangasa28, Rezusa29 i Olinta, 
Rezus wyprawił się do Troi30 i walczył jako sprzymierzeniec Priama31; 
zginął z ręki Diomedesa 32. Olint żywo zaatakował lwa w czasie polowa- 
nia i zginął. Brangas, jego brat, gorąco opłakiwał nieszczęśliwy wypa- 
dek, pochował Olinta w miejscu, w którym ten skończył życie, po 
czym przyjechał do Sytonii33. Tam założył wielkie, kwitnące miasto 
i nadał mu imię swego młodziutkiego brata — Olint. 

Piąte opowiadanie kreśli dzieje śpiewaków-kitarodów — Regina i Eu- 
noma z Lokrydy34. Obaj przybyli do Delf. Reginowie i Lokrowie byli 
rozdzieleni od siebie rzeką (rzeka nazywała się Aleks). Pierwsi mieli 
cykady nie wydające głosu, w Lokrydzie natomiast były cykady, które 
śpiewały. Eunom walczący z Reginern o pierwszeństwo, odniósł zwy- 
cięstwo nad współzawodnikiem dzięki śpiewowi jakiejś cykady. Gama 
obejmowała wówczas siedem strun. Kiedy jedna z nich się zerwała, cy- 
kada usiadła na kitarze i uzupełniła całą melodię zastępując strunę, 
której brakło do pełnego śpiewu. 

[132a] Szóste opowiadanie głosi, że Mopsus35, syn Manty i Apollina, 
otrzymał w dziedzictwie po zmarłej matce wyrocznie Apollina w Klaros. 
W tym czasie do Kolofonu36, w którym Mopsus nadal udzielał wróżb, 
przybył Kalchas37, wędrując z miejsca na miejsce po upadku Troi. Mię- 

25 Olint — główne miasto na półwyspie Chalcydyke (Eubeia) założone na 
przełomie 349 i 348 r. przed Chr. przez Filipa II Macedońskiego. 

26 Plemiona trackie zamieszkiwały terytoria między Dunajem, Propontydą 
i rzeką Strumą od zach. 

27 Ejoneus (dziś. Struma) — rzeka na Bałkanach (dziś. Bułgaria), bierze 
początek w łańcuchu gór Skomios (dziś. Witosza), wpada do Morza Egej- 
skiego. 

28 Brangas — uchodził za jednego z założycieli Olintu (patrz przyp. 25). 
29 Rezus — mityczny król Tracji, sprzymierzeniec Trojan, zgodnie z prze- 

powiednią jego białe konie miały zapewnić Troi bezpieczeństwo przed 
wtargnięciem wojsk greckich do miasta. Znając tę przepowiednię Diomedes 
(patrz przyp. 32) wraz z Odyseuszem zabił Rezusa i uprowadził jego konie. 

30 Troja — gród w Azji Mn. na wzgórzu Hissarlik (dziś. Trova w Turcji). 
31 Priam — król Troi, poległ z ręki Neoptolemosa, syna Achillesa w cza- 

sie, gdy Grecy zdobywali miasto. 
32 Diomedes — syn Tydeusza i Dejfili, najdzielniejszy po Achillesie Grek 

pod Troją (patrz też przyp. 29). 
       33 Sytonia — przedłużenie półwyspu Chalcydyke (patrz przyp. 25). 

34 Lokryda — kraina w Grecji środkowej. 
35 Mopsus — syn Apollina i Monty, znany wróżbita. 
36 Kolofon — miasto w Jonii (dziś. Degirmedere w Turcji). 
37 Kalchas — mityczny syn Testora z Myken, najsławniejszy wróżbita 



dzy Mopsusem i Kalchasem zaczęło się długie współzawodnictwo; spór 
zakończył król Amfirmach panujący nad Licyjczykami. Mopsus powstrzy- 
mywał Amfimacha od wyruszenia na wojnę, przepowiadając mu klęskę, 
Kalchas natomiast zachęcał do wyprawy wróżąc zwycięstwo. Amfimach 
poniósł klęskę. Mopsus został godnie uczczony, a Kalchas odebrał sobie 
życie. 

Siódme opowiada, że Filammon, syn Filonidy zrodzonej z Eosfora 
i Kleoboi w attyckim demie38 Torikos, tenże właśnie Filammon, odzna- 
czał się nadziemską pięknością. W młodzieńcu zakochała się jakaś nimfa 
i zaszła z nim w ciążę. Zawstydzona, opuściła Peloponez, przybyła do 
Akte39, gdzie wydała na świat chłopca, Tamirysa40. Tamirys wyrósł 
i doszedł do tak wielkiego mistrzostwa w śpiewaniu przy wtórze kitary, 
że Scytowie zrobili go swoim królem, chociaż był dla nich obcym przy- 
byszem. Podjął współzawodnictwo w śpiewie nawet z Muzami. Ustano- 
wiono nagrodę dla zwycięzcy: dla niego małżeństwo z Muzami, dla 
nich — to, co sobie wybiorą z rzeczy będących jego własnością. Prze- 
grał. Wyłupiono mu oczy. 

Ósme opowiada dzieje wieszczka egipskiego Proteusza 41, którego córka, 
Teonoa, zakochana w Kanobosie (był on sternikiem Menelaosa 42 pod 
Troją) nie zyskała wzajemności. Kanobos był piękny i młody. Gdy 
Menelaos i Helena odpływali z Egiptu, gdzie stali na kotwicy u wy- 
brzeża, Kanobosa ukąsiła żmija; w nodze powstał ropień, tak że mło- 
dzieniec niebawem umarł. Menelaos i Helena pochowali go w Egipcie, 
w miejscu, w którym wznosi się miasto nazywające się teraz jego imie- 
niem 43. Ostatnia odnoga u ujścia Nilu — Kanobos, czy Kanobikon — 
wzięła nazwę także od imienia sternika. 

Dziewiąte opowiadanie mówi o losie Semiramidy44, Powiada, że Semi- 

grecki pod Troją, umarł ze zmartwienia, pokonany w sztuce wróżenia przez 
Mopsusa. 

38 Dem — gmina jako najmniejsza jednostka terytorialna i administracyj- 
na w Attyce od czasów reformy Klejstenesa (508/507 r. przed Chr.); 10 de- 
rnów tworzyło jedną fyle, 10 fyl stanowiło całe państwo ateńskie. 

39 Akte — półwysep Peloponezu między Zatoką Eginecką i Argolicką. 
40 Tamirys — śpiewak tracki, syn nimfy Argipoe wspomniany w Iliadzie 

(II 595). 
41 Proteusz — syn Okeanosa i Tetydy, wieszczek morski, posiadał dar 

przybierania różnych postaci — zwierząt, drzew, rzek itp. 
42 Menelaos — syn Atreusza, króla Myken, mąż najpiękniejszej kobiety na 

świecie, Heleny, król Sparty, jeden z głównych bohaterów wojny trojańskiej 
prowadzonej właśnie o piękną Helenę. 

43 Kanobis (Kanabis, dziś. Abukir) — miasto w Delcie Nilu w Egipcie. 
44 Semiramida (Szammuramat) (IX w. przed Chr.) — królowa asyryjska, 

z pochodzenia Batrilonka, żona króla Asyrii, Szamszidada V, twórczyni 
słynnych wiszących ogrodów uznawanych za jeden z siedmiu cudów świata 
antycznego. 



ramida nie była, jak utrzymują inni pisarze, żoną Ninosa45, lecz jego 
córką: jednym słowem to, co inni podają o Atossie z Asyrii, on przypi- 
suje Semiramidzie. Nie mogę powiedzieć, czy dzieje się tak dlatego, że 
uważa on, iż tę samą kobietę nazywa się dwoma imionami, czy z tego 
względu, że nie znał innej historii o Semiramidzie. Ta sama Semira- 
mida, utrzymuje, złączyła się potajemnie [132b] i nieświadomie ze swo- 
im synem; później, gdy zdała sobie z tego sprawę, zatrzymała go jaw- 
nie jako męża. Odtąd branie sobie matki za żonę uznali Medowie 
i Persowie za rzecz piękną i zgodną z prawem; przedtem było to wstrę- 
tne i odrażające. 

Dziesiąte opowiada, że Syton, syn Posejdona i Ossy, król Chersonezu 
Trackiego46 spłodził z nimfą Mendeidą córkę Pallenę. Kiedy zgłosiło 
się wielu kandydatów do jej ręki, ustanowiono, że ten, kto odniesie 
zwycięstwo w walce z Sytonem, otrzyma w nagrodę dziewczynę i kró- 
lestwo. W czasie walki, której stawką było to małżeństwo, polegli Me- 
rops, król Antemuzji47 i Perifetes, król Migdonii48. Później Syton po- 
stanowił, że zalotnicy nie będą walczyć z nim, lecz między sobą, a zwy- 
cięzcy przypadnie ta sama nagroda. Stanęli więc do boju Drias i Klitos, 
padł Drias w wyniku podstępu Palleny. Na wieść o tym Syton postano- 
wił skazać Pallenę na karę śmierci. Wykonałby ją, gdyby Afrodyta nie 
nawiedziła nocą wszystkich mieszkańców miasta i nie wyrwała dziew- 
czyny ze szponów śmierci. Po zgonie ojca Pallenę i Klitos przejęli wła- 
dzę, a cały kraj, Pallenę, przyjął nazwę od jej imienia 49. 

Opowiadanie jedenaste wyjaśnia historię ofiary dla Heraklesa 50, skła- 
danej mu przez ludzi Lindosa wśród przekleństw, i to, że jej początek 
wywodzi się od bliżej nie znanego oracza, Lindosa. Kiedy Herakles po- 
prosił Lindosa o jedzenie i picie dla swego syna Hyllasa, którego cał- 
kiem młodego zabrał ze sobą w drogę, ten nie tylko niczego mu nie 
dał, ale w dodatku naurągał. Herakles wpadł w złość, zabił jednego 
wołu, ugościł się sam i podzielił się ucztą z synem. Rolnjk z oddali 
obrzucał go przekleństwami. Herakles ze śmiechem przyjmował złorze- 
czenia i powiedział, że jeszcze nigdy nie rozkoszował się tak przyjemną 
ucztą, jak ta, której towarzyszą przekleństwa. 

45 Ninos — legendarny twórca państwa asyryjskiego, założyciel miasta Ni- 
niwy, zginął z ręki Semiramidy. 

46 Chersonez Tracki — dziś. Półwysep Gelibolu (gr. Gallipoli) nad Helles- 
pontem (Dardanelami). 

47 Antemuzja — kraj w Mezopotamii. 
48 Migdonia — terytoria zamieszkałe przez Traków we Frygii i Bitymi. 
49 Pallenę — jeden z trzech półwyspów Chalcydyki na jej zach. cyplu. 
50 Herakles (rzymski Herkules) — syn Zeusa i Alkmeny, największy mitycz- 

ny heros starożytności, dokonał wielu nadludzkich czynów (12 prac Herkule- 
aa), dobroczyńca ludzkości, po śmierci zabrany na Olimp, otrzymał za żonę 
boginię młodości, Hebe. 



Dwunaste opowiadanie przedstawia dzieje Trosa51, syna Erychtoniu- 
sza, syna Dardanosa52; panował on nad ziemiami położonymi w są- 
siedztwie Idy. Z Kalliroe, córką Skamandra53, spłodził Bosa54 (stąd 
Ilion), Asaraka i Ganimedesa55, którego porwał Zeus. Asarak wraz 
z ojcem zasiadał na tronie Dardanii wchodzącej do królestwa Trojan. 
Ilos wzniósł miasto Ilion 56. W walce z królem Bebryków o imieniu By- 
zas odniósł zwycięstwo i ogromnie powiększył Ilion. 

[133a] Trzynaste opowiada o losach Ajtylli, córki Laomedona57 i sio- 
stry Priama. Protesilaos 58 uwiózł ją z Ilionu wraz z innymi kobietami 
na okrętach i po wielu burzach morskich z trudem stanął na kotwicy 
między Mende59 i Skione 60. Kiedy wszyscy ludzie Protesilaosa wybiegli 
na brzeg w poszukiwaniu wody, Ajtylla przekonała współtowarzyszki 
niewoli, że jeśli przybędą z Grekami do Hellady, nieszczęścia przeżyte 
w Troi wydadzą się im złotem. Nakłoniła je, by podłożyły ogień pod 
okręty. Grecy wbrew własnej woli pozostali ze swymi brankami w kra- 
ju, założyli miasto Skione, gdzie zamieszkali z nimi. 

Czternaste opowiada historię Endymiona61. Był on synem Aetnosa, 
syna Zeusa i Protogenei, córki Deukaliona. Miał dwoje dzieci, Eurypilę 
i Etolosa. Etolos zrzekł się odziedziczonego po ojcu królestwa, opuścił 
Peloponez i wraz ze swymi zwolennikami zamieszkał w kraju położo- 
nym naprzeciwko swojej ojczyzny, przepędził z niego Kuretów 62 i na- 
dał mu nazwę Etolii63 w miejsce dawnej Kuretydy. Elis, syn Eurypili 
i Posejdona, po śmierci swego dziadka ze strony matki, Endymiona, 

51 Tros — król Troi, syn Erychtoniosa, wnuk Dardanosa, ożeniony z Kal- 
liroe. 

52 Dardanos — syn Zeusa i Elektry, panował w Dardanii, kraju położonym 
koło masywu góry Idy (na pd. od Troi), miejsca orgiastycznego kultu Wiel- 
kiej Matki Kybele, protoplasta plemienia Dardanów. 

53 Skamander (dziś. Menderes) — rzeka w Troadzie. 
54 Ilos — założyciel Ilionu (Troi) w Troadzie. 
55 Ganimedes — najpiękniejszy chłopiec na świecie, zakochany w nim 

Zeus zesłał orła, który go porwał i przeniósł na Olimp, by spełniał tam ro- 
lę podczaszego bogów. 

56 Ilion — Troja. 
57 Laomedon — król Troi, syn Ilosa i Eurydyki. 
58 Protesilaos — król Fylake w Tesalii, jeden z uczestników wojny tro- 

jańskiej, pierwszy zginął pod Troją. 
59 Mende (gr. Monde) — dziś Kalandra, miasto na półwyspie Pallene (patrz 

przyp. 49). 
60 Skione — miasto na półwyspie Pallene. 
61 Według innej wersji mitu Endymion usiłował uwieść Herę, za co Zeus 

skazał go na wieczny sen. Zakochana w młodzieńcu Artemida umieściła go 
w grocie góry Latmos, gdzie odwiedzała go w postaci Selene, bogini Księżyca. 

62 Kureci — mityczny lud w Etolii. 
63 Etolia — kraj w Grecji środkowej graniczył na pn. z Epirem i Tesalią. 



odziedziczył władzę królewską i założone przez Endymiona miasto, któ- 
remu nadał nazwę Elis. 

Piętnaste opowiadanie mówi o Feneatach, o Demetrze 64 i Korze, któ- 
rą Pluton 65 porwał w tajemnicy przed matką i uprowadził do swego 
podziemnego królestwa. Feneaci wskazali Demetrze miejsce, gdzie znaj- 
duje się wejście prowadzące do Podziemia (była to rozpadlina w Kylle- 
nie 66). Odwdzięczyła się im; oprócz innych dobrodziejstw sprawiła i to, 
że liczba poległych na wojnie Feneatów nigdy nie przekroczyła stu. 

Szesnaste opowiadanie kreśli dzieje Promacha i Leukokomasa pocho- 
dzących z Knossos (Knossos jest miastem na Krecie). Promach zako- 
chał się w pięknym młodzieńcu Leukokomasie. Młodzieniec zadał mu 
wiele prac do wykonania, i to pełnych niebezpieczeństw; w nagrodę 
miał pozyskać jego miłość. Kiedy Promach pokonał wszystkie trudności, 
spodziewał się, że ziści swoje nadzieje, ale ponieważ nie uzyskał ni- 
czego, zaczął ze swojej strony dręczyć Leukokomasa. Ostatni przed- 
miot, który otrzymał w nagrodę (był to słynny hełm), włożył na głowę 
innemu młodzieńcowi w obecności patrzącego na to Leukokomasa. Leu- 
kokomas nie mógł oprzeć się zazdrości; pozbawił się życia zadając so- 
bie cios mieczem. 

Siedemnaste opowiada, że synowie Posejdona67, bracia Dikajos i Sy- 
leusz, mieszkali w okolicach góry Pelion68, położonej w Tesalii, oraz 
że pierwszy z nich był zgodnie ze swym imieniem sprawiedliwy. Sy- 
leusz [133b], bezczelny zuchwalec, poległ z ręki Heraklesa. Herakles 
przebywając w gościnie u Dikajosa ujrzał wychowującą się w jego do- 
mu córkę Syleusza, zakochał się i pojął ją za żonę. Ta umarła z miłości 
i tęsknoty za mężem, gdy przebywał gdzieś poza domem. Herakles po- 
wrócił w chwili, kiedy odbywały się obrzędy pogrzebowe i postanowił 
spłonąć na stosie wraz ze zmarłą. Z trudnością powstrzymali go od te- 
go obecni tam ludzie, śpiesząc ze słowami pocieszenia. Kiedy Herakles 
odszedł, sąsiedzi wznieśli na mogile dziewczyny grobowiec; z grobowca 
uczynili świątynię Heraklesa. 

64 Demetra (Demeter) — córka Kronosa i Gai, matka Kory (Persefony), 
nauczyła ludzi uprawy zbóż; głównym miejscem jej kultu było Eleusis koło 
Aten. 

65 Pluton (Hades) — bóg świata podziemnego, zakochany w Korze (Per- 
sefonie), córce Zeusa i Demetry, porwał ją do swego świata podziemnego 
zwanego również Hadesem, gdzie panowała jako jego żona; na błagania 
zrozpaczonej matki Zeus sprawił, że przez pół roku przebywała u męża, 
a przez drugie pół u matki na ziemi. 

66 Kyllene — pasmo gór w pn.-wsch. Arkadii (Peloponez). 
67 Posejdon — syn Kronosa i Rei, brat Zeusa, władca mórz i wód lądo- 

wych. 
68 Pelion — wysokie pasmo górskie w Tesalii nad brzegami Morza Czar- 

nego, miejsce walk bogów z gigantami, gigantomachii. 



Opowiadanie osiemnaste. Lokrowie69 w czasie walk pozostawiali w 
szeregu bojowym jedno miejsce puste, tak jakby znajdował się tam 
Ajas70, który pochodził z ich plemienia. Ustawili się więc do bitwy 
z Krotoniatami. Krotoniata Autoleon postanowił wpaść przez ten po- 
zostawiony wyłom i otoczyć wrogów. Raniony przez zjawę, zawrócił. 
Z rany wywiązało się zakażenie i trwało tak długo, aż za radą wyroczni 
pojechał na wyspę Achillesa położoną na Morzu Czarnym (znajdowała 
się ona poza Taurydą 71, gdy się przepłynie ujście Istru 72). Po przybyciu 
na miejsce zjednał sobie wśród innych herosów przede wszystkim 
Ajasa z Lokrydy. Został uzdrowiony, a kiedy wyjeżdżał stamtąd, He- 
lena 73 poleciła mu, żeby powiedział Stezychorowi74, by wyśpiewał na 
jej cześć palinodię, jeśli ceni sobie własne oczy. Stezychor szybko uło- 
żył hymn do Heleny i odzyskał wzrok. 

Dziewiętnaste opowiadanie głosi, że Psamata, córka Krotoposa75, po- 
łączyła się z Apollinem i wydała na świat dziecko; dała mu na imię 
Linos i porzuciła ze strachu przed ojcem. Niemowlę zabrał pasterz i wy- 
chował je jak własnego syna. Pewnego razu rozszarpały go psy strze- 
gące stada owiec. Psamata ogromnie bolała nad swym postępkiem, 
zdradziła się przed ojcem, który skazał ją na śmierć sądząc, że oddała 
się byle komu, a nie — jak mówiła — Apollinowi, co uważał za kłam- 
stwo z jej strony. Apollo zagniewany z powodu tej zbrodni popełnionej 
na kochance, ukarał mieszkańców Argos zsyłając na nich zarazę. Kie- 
dy zapytali wyrocznię76, jak się mają od niej uwolnić, odpowiedziała 
im, żeby przebłagali Psamatę i Linosa. Argejowie, oprócz innych aktów 
czci wobec obojga, wysłali kobiety i dziewczęta, by opłakały Linosa. 
Wysłane, śpiewały na przemian pieśni żałobne i błagalne, oblewały 
łzami nieszczęsne losy ich obojga i swoje własne. Pieśń żałobna ku czci 
Linosa była tak wspaniała, że późniejsi poeci także wprowadzili Linosa 
do wszystkich swoich pieśni żałobnych. Jeden miesiąc [134a] Argejowie 

69 Lokrowie — mieszkańcy Lokrydy, kraju w Grecji środkowej; tu jest 
mowa o Lokrydzie Ozolskiej nad Zatoką Koryncką. 

70 Ajas — syn Telamona, najsławniejszy i najdzielniejszy po Achillesie 
wódz grecki w wojnie trojańskiej. 

71 Taurydą — dziś. Krym. 
72 Ister — dziś. Dunaj. 
73 Helena — patrz Cod. 159 przyp. 5. 
74 Stezychor z Himery na Sycylii (VII/VI w.) — poeta liryk, napisał poemat 

Helena, w którym rzucił na Helenę oszczerstwa zaczerpnięte z Iliady. Według 
mitu, za Heleną ujęli się jej bracia, Kastor i Polluks, i sprawili, że stracił 
wzrok; odzyskał go po napisaniu pieśni odwołującej, palinodii. Z jego 
twórczości zachowało się 25 fragmentów (wyd. Diehl Anthologia Lyrica, II, 
s. 39—48; por. Sinko I 1, s. 260—262). 

75 Krotopos — król Argos, stolicy Argolidy na Peloponezie. 
76 Wyrocznię delficką. 



nazywają „Owczym", gdyż Linos wychował się wśród owiec, ponad- 
to składają ofiarę i obchodzą święto Owieczki zabijając w tym dniu 
wszystkie psy, jakie tylko znajdą. Zaraza nie ustępowała, dopóki Kro- 
topos zgodnie z wyrocznią nie opuścił Argos i nie osiedlił się na stałe 
w mieście, które założył w Megarydzie 77 i nazwał Trypodiskion. 

Dwudzieste opowiadanie mówi o tym, że Teokles Chalcydyjczyk dostał 
się jako jeniec do niewoli Bizaltów (Bizaltowie, plemię trackie, mają 
siedziby naprzeciwko Palleny). Ten Chalcydyjczyk wezwał do siebie w 
tajemnicy Chalcydyjczyków i wydał im Bizaltów. Przybyli wpierw do- 
konali niespodziewanego ataku na Bizaltów, spowodowali wśród nich 
zamieszanie, potem osaczyli w murach i dzięki zdradzie pastucha wo- 
łów, którego schwytali w czasie działań wojennych, zdobyli miasto i wy- 
pędzili z niego Bizaltów. Wolarza, który dopuścił się zdrady, zabili, przez 
co nie dotrzymali danego mu słowa. Wskutek tej zbrodni spadł na nich 
gniew z nieba. Idąc za radą wyroczni wznieśli wolarzowi przepiękny 
grobowiec, a ponieważ składali mu ofiary jako herosowi, zostali uwol- 
nieni od nieszczęścia. 

Opowiadanie dwudzieste pierwsze traktuje o Dardanosie i Jazonie78, 
synach Zeusa zrodzonych z Atlantydy Elektry79; zamieszkiwali oni na 
wyspie Samotrake 80. Jazon usiłował zgwałcić zjawę Demetry; poległ od 
pioruna. Dardanos wstrząśnięty tym, co spotkało brata, przeprawił się 
na tratwie (wówczas jeszcze nie było statków) na przeciwległy ląd, na 
którym rozciągała się wielka równina i wznosiła się góra Idą 81. Władzę 
nad krajem sprawował podówczas syn Skamandra, boga rzeki o tejże 
nazwie 82, i nimfy; był nim Teukros 83, od którego mieszkańcy przybrali 
nazwę Teukrów, a ziemia wzięła miano Teukrii. Dardanos wszczął z nim 
rozmowy, otrzymał połowę kraju i w miejscu, w którym wylądował na 
tratwie, wzniósł miasto Dardanię. Później, po śmierci Teukrosa, prze- 
szła nań władza nad całym krajem. 

Opowiadanie dwudzieste drugie. Pewien młodziutki Kreteńczyk otrzy- 
mał od swego wielbiciela w podarunku dopiero co urodzonego węża. 

77 Megaryda — kraj na Istmie Korynckim z głównym miastem Megarą. 
78 Jazon (Jazjon) — syn Zeusa, kochanek Demetry, wprowadził kult tej 

bogini na ojczystej wyspie Samotrake. 
79 Atlantyda (dosłownie córka Atlasa) — jedna z siedmiu córek Atlasa, 

Plejad, umieszczonych wśród gwiazd jako konstelacja, gdy odebrały sobie 
życie na wieść o śmierci sióstr, Hyad. 

80 Samotrake (dziś. Samotraki) — wyspa w pn. części Morza Egejskiego, 
na zach. od Hellespontu, koło przylądka Sarpedon. 

81 Idą — góra w Troadzie (Azja Mn.). 
82 Patrz przyp. 53. 
83 Teukros — protoplasta i pierwszy król Teukrów (późniejszych Trojan) 

w Teukrii (Troadzie). 



Karmił go i troszczył się o niego, aż wąż wyrósł i wzbudzał strach 
wśród tubylców. Wówczas ci tubylcy zmusili młodzieńca, by porzucił 
gada na pustyni. Zrobił tak wylewając wiele łez. Później młodzieniec 
wyjechał na polowanie i wpadł w ręce zbójców. Kiedy zaczął wołać 
o pomoc, wąż poznał jego głos, zadusił zbójców owijając się wokół każ- 
dego; dał chłopcu znak, że go rozumie, jak dawniej, i ocalił z zasadzki. 

[134b] Dwudzieste trzecie opowiadanie relacjonuje, że Aleksander- 
-Parys i Ojnone 84, którą poślubił jeszcze przed porwaniem Heleny, mie- 
li syna Korytosa przechodzącego w piękności swego ojca. Matka wysła- 
ła go do Heleny; miała zamiar wzbudzić w Aleksandrze zazdrość i uknuć 
coś złego przeciw Helenie. Z czasem Korytos stał się zażyłym domow- 
nikiem Heleny. Pewnego razu Aleksander wszedł do sypialni i, ujrzaw- 
szy Korytosa siedzącego u boku Heleny, uniósł się wiedziony podejrze- 
niem i zabił go na miejscu. Ojnone pod wpływem zniewagi, jaka ją 
spotkała, i zabójstwa syna obrzuciła Aleksandra wieloma przekleństwa- 
mi i przepowiedziała mu (była bowiem natchnioną wieszczką i biegłą 
w zbieraniu ziół leczniczych), że kiedyś, zraniony przez Achajów 85, nie 
znajdzie lekarstwa i ją poprosi o pomoc, po czym wróciła do domu. 
Z czasem Aleksander wziął udział w walce przeciw Achajom w obronie 
Troi, został zraniony przez Filokteta 86. Strasznie cierpiąc kazał się za- 
wieźć na wozie zaprzężonym w woły na Idę i wysłał przodem herolda, 
by przebłagał Ojnone. Ojnone gwałtownie odepchnęła herolda, wypo- 
minając obelżywie Aleksandrowi, żeby poszedł sobie do Heleny; Alek- 
sander zmarł od rany w czasie drogi. Ojnone, jeszcze nim dowiedziała 
się o jego śmierci, pożałowała swego czynu i strasznie z tego powodu 
cierpiała. Nazrywała ziół i co sił pobiegła, by przybyć w samą porę. 
Kiedy dowiedziała się od herolda, że Aleksander nie żyje i że to ona 
go zabiła, uderzyła herolda kamieniem w głowę za obrazę i położyła go 
trupem. Trzymając w ramionach zwłoki Aleksandra długo opłakiwała 
jednako nieszczęsny los ich obojga i powiesiła się na swojej przepasce. 

Opowiadanie dwudzieste czwarte. W Tespiach w Beocji87 (jest to 
miasto położone niedaleko od Helikonu) urodził się przepiękny chłopiec 
Narcyz88, który pogardzał Erosem i swymi wielbicielami. Inni w nim 

84 Ojnone — nimfa frygijska, córka boga rzeki Kebren. 
85 Achajowie — prastare plemię greckie osiadłe w Tesalii, z czasem roz- 

ciągnęło władzę na Peloponez i Kretę (patrz też przyp. 107). 
86 Filoktet — bohater grecki, którego łuk i zatrute strzały otrzymane od 

Heraklesa były niezbędne do zdobycia Troi. Strzałą też uśmiercił Filoktet 
Parysa. 

87 Tespie — duże miasto na pd. stoku Helikonu w pn.-zach. Beocji, po- 
łożone na zach. od Teb; centrum kultu Erosa z jego świątynią. 

88 Narcyz — syn boga rzeki Kefizos i nimfy Lejriopy. 



zakochani zrezygnowali, lecz Aminiasz wciąż okazywał swą stanowczość 
i natręctwo, a ponieważ Narcyz nie pozwolił zbliżyć się do siebie i nad- 
to przesłał mu miecz, ten zabił się przed drzwiami Narcyza, ubłagaw- 
szy gorąco boga, by pomścił jego śmierć. Narcyz ujrzał w źródle swoją 
twarz i urodę odbijającą się w wodzie; pierwszy i jedyny w świecie 
zapałał do siebie nienaturalną miłością. W końcu nie wiedział, co ma 
począć w swej bezradności. Sądząc, że poniesie karę za wzgardzone 
uczucie Aminiasza, odebrał sobie życie. Odtąd Tespijczycy postanowili 
otoczyć Erosa jeszcze większym kultem i czcią, a oprócz ofiar publicz- 
nych [135a] składać mu także ofiary prywatne. Okoliczni mieszkańcy 
byli przekonani, że kwiat narcyzu wyłonił się po raz pierwszy z ziemi 
w miejscu, które zrosiła krew Narcyza. 

Dwudzieste piąte opowiadanie mówi, że syn Zeusa i Europy, Minos, 
władca Krety, wyprawił się na statkach do Sykanii (jest to dzisiejsza 
Sycylia) w poszukiwaniu Dedala i zginął zamordowany przez córki Ko- 
kala 89 (sprawował on władzę królewską nad Sycylijczykami). Flota kre- 
teńska wszczęła wojnę z Sycylijczykami, by pomścić swego króla, i po- 
niosła klęskę. W drodze powrotnej burza morska zagnała ich do Ja- 
pygów90. Osiedlili się tam na stałe i z Kreteńczyków stali się Japy- 
gami. Dużo później jakaś ich część, wypędzona z kraju w czasie zamie- 
szek wewnętrznych, otrzymała wyrocznię, by osiąść tam, gdzie ktoś 
da im ziemię i wodę; tak zamieszkali w kraju Bottiajów. Tam bowiem 
dzieci bawiąc się ulepiły z gliny bochenki chleba i inne rzeczy do je- 
dzenia. Kiedy przybysze poprosili o nie, podały im te gliniane chleby 
zamiast prawdziwych. Sądząc, że tak spełniła się wyrocznia, zwrócili 
się do króla Macedonii z prośbą o pozwolenie na osiedlenie się, otrzy- 
mali je i osiedlili się na ziemi Bottiajów; po raz trzeci zmienili swe 
imię — z Kreteńczyków stali się Bottiajami; obecnie są jednym z ple- 
mion macedońskich. 

Dwudzieste szóste opowiada, że Dorów 91 ścigał potwór o imieniu Kar- 
nos, którego postać przybrał Apollo. Zabił go Hippotes, jakiś potomek 
Heraklesa, w czasie powrotu Heraklidów92 na Peloponez. Gdy spadła 
na nich zaraza, otrzymali od wyroczni nakaz wypędzenia Hippotesa 
z obozu. Hippotes wędrował z miejsca na miejsce, spłodził syna, któ- 
rego nazwał — od swego trybu życia — Wędrowcem. Kiedy ten wyrósł 
na mężczyznę, zebrał oddział Dorów, wygnał z Koryntu potomków Sy- 

89 Kokal — mityczny król miasta Kamikos (późniejszego Akragas, dziś. 
Agrigento) na Sycylii. 

90 Japygowie — plemię w Kalabrii (Italia). 
91 Dorowie — jedno z głównych plemion greckich, opanowało Peloponez 

i Kretę (XII/XI w.) niszcząc wysoką kulturę achajsko-mykeńską. 
92 Heraklidzi — potomkowie Heraklesa, od którego wywodzili się również 

Dorowie. 



zyfa93, którzy sprawowali tam rządy, a wraz z nimi Jonów94 i na 
nowo zasiedlił miasto. Wyprawiając się na Attykę95 dowiedział się od 
wyroczni, że zwycięży, jeśli oszczędzi życie królowi Aten. Dowiedzieli 
się o tym Ateńczycy, nakłonili siedemdziesięcioletniego już Kodrusa96, 
by poświęcił się dla ojczyzny. Kodrus zmienił szatę i w przebraniu 
drwala zginął z ręki jakiegoś Dora. Niebawem Dorowie dowiedzieli się 
o tym, stracili nadzieję na zwycięstwo i zawarli rozejm z Ateńczykami. 

Dwudzieste siódme opowiadanie ukazuje dzieje króla Ftyotydy 97, Deu- 
kaliona 98, i potopu, który zalał Grecję za jego panowania, oraz historię 
jego syna Hellena [135b] — niektórzy utrzymują, że był synem Zeusa. 
Hellen przejął władzę królewską po śmierci Deukaliona. Miał trzech 
synów. Pierwszego, Eola, uznał za godnego panowania nad krajem, któ- 
rym sam rządził, i wyznaczył mu władzę w granicach między dwiema 
rzekami, Asoposem99 i Enipeusem 100; od niego pochodzi plemię Eo- 
lów 101. Drugi syn, Dorus, otrzymał od ojca część ludności, wyemigrował 
i założył kolonię. U stóp Parnasu 102 wzniósł miasta — Bojos, Kytynion 103 

i Erineos; od niego wywodzą się Dorowie104. Najmłodszy105 pojechał 
do Aten, gdzie założył tak zwaną tetrapolis attycką. Pojął za żonę 
Kreuzę, córkę Erechteusza106, i miał z nią Achaja107 i Jona. Achaj 

93 Syzyf — syn Eola, założyciel Koryntu i jego król, twórca igrzysk 
istmijskich, ukarany za swe występki przez Zeusa: bezustannie wtaczał na 
górę głaz, który za każdym razem spadał ze szczytu. 

94 Jonowie — jedno z trzech głównych plemion greckich (obok Achajów 
i Dorów) osiedliło się na pd.-zach. wybrzeżach Azji Mn. 

95 Attyka — kraj w Grecji środkowej ze stolicą Atenami, który odegrał naj- 
większą rolę w życiu kulturalnym i literackim świata antycznego. 

96 Kodrus — syn Melantosa, ostatni król Aten. Najazd Dorów na Attyka 
datuje się na XI w. przed Chr. 

97 Ftyotyda — kraj w Tesalii między Zatoką Malijską i górami Pindos. 
98 Deukalion — syn Prometeusza, król Tesalii, wraz z żoną Pyrrą ocalił 

się z potopu, po czym został ojcem nowego rodzaju ludzkiego. 
99 Asopos — rzeka w Ftyotydzie wpada do Spercheju uchodzącego do za- 

toki Malijskiej. 
100 Enipeus (dziś. Tsarnalis) — rzeka w Tesalii. 
101 Eolowie — plemię greckie w zach. Tesalii, zamieszkiwało częściowo rów- 

nież Grecję środkową, założyło wiele kolonii w Azji Mn. 
102 Parnas — góra w Focydzie, u której stóp leżą Delfy. 
103 Kytynion — miasto w Dorydzie (u podnóża Parnasu) wchodziło w skład 

czwórmiasta (tetrapolis). 
104 Patrz przyp. 91. 
105 Nazywał się Ksantos. 
106 Erechteus — heros ateński, złożył w ofierze jedną z czterech córek dla 

uratowania kraju przed Eumolposem, synem Posejdona. 
107 Achaj — trzeci syn Deukaliona, heros protoplasta plemienia Achajów 

(Patrz przyp. 85). 



popełnił nieumyślną zbrodnię i został wygnany. Przybył na Peloponez 
i założył tetrapolis achajską. Jona po śmierci jego dziadka ze strony 
matki wybrano na króla Ateńczyków w uznaniu za cnotę i inne jego 
zasługi; od niego Ateńczycy zaczęli się nazywać Jonami, a całe plemię — 
jońskim 108. 

Dwudzieste ósme opowiada, że Tenes i Hemitea byli dziećmi Kyk- 
nosa109, króla Troady. Po śmierci żony Kyknos ożenił się ponownie. 
Druga żona110 zaczęła szaleć z miłości do Tenesa, a ponieważ niczego 
nie osiągnęła, oskarżyła chłopca o to, do czego sama zmierzała. Ojciec 
bez rozeznania sprawy kazał zamknąć w skrzyni Tenesa wraz z Hemitea, 
ubolewającą nad losem brata, i wrzucić do morza. Skrzynia dopłynęła 
na wyspę, jej mieszkańcy wciągnęli ją na brzeg. Tenes i Hemitea otrzy- 
mali władzę nad tą ziemią, a wyspa zmieniła nazwę z Leukofrys na 
Tenedos 111. Tymczasem Kyknos poznał swój błąd, przybił na wyspę i ze 
statku błagał syna o przebaczenie. Ten chwycił za siekierę i, aby prze- 
szkodzić ojcu w zejściu na ląd, przeciął cumy statku. Odtąd, o każdym 
bezwzględnym czynie ludzie mówią „Siekiera Tenesa 112." 

Dwudzieste dziewiąte opowiada, że Magneci zamieszkujący obecnie 
Magnezję w Azji, dawniej mieszkali w okolicach rzeki Penejos 113 i gó- 
ry Pelion. Wzięli udział pod wodzą Protoosa w wyprawie Achajów ja- 
ko ich sprzymierzeńcy przeciw Troi i nazwali się Magnetami. Z czasem, 
w dziesięć lat później, kiedy Magneci powrócili z Troi, Protoos osiedlił 
ich w Delfach. Po jakimś czasie opuścili oni święte miejsce, wypłynęli 
na morze i przybili na Kretę. Potem zmuszono ich do opuszczenia Kre- 
ty. Pożeglowali do Azji [136a], tam uwolnili od zagrożenia nowo zało- 
żoną Jonie114 i Eolię 115 walcząc po ich stronie z najeźdźcami. Stąd do- 
tarli do ziem, na których mieszkają do dziś, wznieśli miasto i nazwali 
je Magnezją 116 zgodnie z dawną nazwą swojej ojczyzny. 

Trzydzieste opowiadanie przedstawia dzieje Pejteniusza z Apolonii, 
który pasł owce poświęcone Heliosowi117. Kiedy sześćdziesiąt z nich 
rozszarpały wilki na skutek jego niedbalstwa, współmieszkańcy wyłupi- 
li mu oczy; ziemia przestała dawać Apoloniatom plony, gdyż bóg był 

 108 Patrz przyp. 94. 
 109 Kyknos — syn Posejdona i Kaliki, król miasta Kolonaj w Troadzie 

(Azja Mn.). 
 110 Nazywała się Filomena. 
 111 Tenedos (dziś. turecka Bozca Ada, gr. Tenedo) — wyspa u wybrzeży 

Troady. 
112 Por. A. Lesky [w:] R. E., t. V (1934), kol. 505, seria 2. 

        113 Penejos — rzeka we wsch. Tesalii wpada do Zatoki Termejskiej Morza 
Egejskiego. 

114 Jonia — patrz Cod. 165 przyp. 14. 
115 Eolia — kraj w pn.-zach. Azji Mn. 
116 Magnezja — miasto w pd.-zach. Lidii (Azja Mn.), u stóp góry Sypilos. 
117 Helios — bóg słońca, syn tytana Hyperiona. 



na nich zagniewany. Trwało to tak długo, aż przebłagali Pejteniusza za 
pomocą umiejętnego postępowania, dwóch posiadłości podmiejskich i jed- 
nego domu, który sam sobie wybrał, i tak uwolnili się od tego całko- 
witego nieurodzaju. Pejteniusz wywodził się z arystokracji, jak i wszys- 
cy inni, którzy sprawowali pieczę nad świętymi owieczkami. Apolonia 118 

jest miastem greckim położonym na ziemi iliryjskiej, leży nad morzem, 
przepływa przez nią rzeka Loos, która wpada do Morza Jońskiego. 

Trzydzieste pierwsze opowiadanie kreśli historię Tereusza, króla Tra- 
ków, osiadłych na terytoriach Daulii119 i pozostałej Focydy. Pojął on za 
żonę Prokne, córkę króla ateńskiego Pandiona 120. Wpadł w szał, zgwał- 
cił Filomelę, siostrę Prokny, i obciął jej język w obawie, by nie opo- 
wiedziała o tym ku ogólnemu zgorszeniu. Tkając na krosnach peplos, 
Filomela nićmi wyraziła swoje cierpienia. Prokne dowiedziała się o nich 
i zemściła się: przygotowała Tereuszowi potrawy z jego własnych sy- 
nów. Tereusz dowiedział się o tej potwornej uczcie od samej Prokne 
i zaczął ścigać ją i jej siostrę, jako rzekomo współwinną, chcąc je za- 
bić mieczem. Od tej chwili mit zajął się nimi: z Prokne zrobił słowika, 
z Filomeli — jaskółkę; śpiewają one bez przerwy o przeżytych nie- 
szczęściach. W micie Tereusz stał się dudkiem; podobno wzajemna ich 
nienawiść nie ustała nawet wówczas, gdy zostali ptakami; dudki uga- 
niają się za słowikami i jaskółkami. 

Trzydzieste drugie opowiada o losach Europy121, córki Feniksa. Kie- 
dy zaginęła, jej ojciec wysłał synów, by poszukali swojej siostry. Wśród 
nich był Kadmos, z którym opuścił Egipt także Proteusz w strachu 
przed królem Buzyrysem 122. Po wielu wędrówkach niczego nie znaleźli, 
dotarli do Pallene. Proteusz, jako gość, obdarzył Klitosa prezentami 
i pozyskał jego przyjaźń (mądry i sprawiedliwy Klitos był [136b] kró- 
lem plemienia Sytonów). Pojął za żonę Chryzonoe, córkę Klitosa; kie- 
dy Bizaltów123 wypędzono z ojczystego kraju w wyniku wojny, którą 
im wydali Klitos i Proteusz, Proteusz został królem panując nad zdo- 
bytymi ziemiami. Miał synów niepodobnych do siebie. Byli oni okrutni 
i postępowali wbrew prawom; zabił ich Herakles, który nienawidził zła 
i złych ludzi. Ojciec wyprawił im pogrzeb i oczyścił Heraklesa ze zbrod- 
ni (był bowiem obciążony klątwą). 

Trzydzieste piąte opowiada, że Demoklos z Delf miał bardzo udanego 

118 Apolonia — dziś. Pollina, nad rzeką Aoos w Illirii. 
119 Daulia — miasto w Focydzie położone na skale przy drodze z Orcho- 

menos do Delf. 
120 Pandion — syn Kekropsa i Metiaduzy, król Aten wygnany do Megary, 

Ciasta na Istmie Korynckim nad Zatoką Sarońską. 
121 Według innego mitu — córka Agenora i Telefasy, siostra Kadmosa. 
122 Buzyrys — patrz Cod. 159 przyp. 4. 
123 Bizaltowie — plemię trackie zamieszkujące ziemie nad rzeką Strymon 

(dziś. Struma). 



syna, któremu na imię było Smikros. Zgodnie z poleceniem otrzymanym 
od wyroczni wybrał się w podróż morską do Miletu124 i wziął ze sobą 
młodziutkiego jeszcze syna, lecz zaabsorbowany odbijaniem od brzegu 
pozostawił go przez nieuwagę; Smikros miał wówczas trzynaście lat. 
Zrozpaczonego chłopca znalazł pastuch kóz, syn Erytarsesa, i zaprowa- 
dził do swego ojca. Erytarses dowiedział się o losach i pochodzeniu 
Smikrosa i zajął się nim nie mniej troskliwie niż własnym synem. 
Dalej jest mowa o łabędziu, którego schwytali dwaj chłopcy, o ich 
sporze, o widmie Leukotei125, które nakazało chłopcom, by powiedzieli 
mieszkańcom Miletu, że powinni otoczyć ją kultem i ustanowić sporto- 
we igrzyska dzieci ku jej czci, gdyż współzawodnictwo dzieci sprawia 
jej przyjemność. Smikros poślubił córkę jakiegoś znakomitego Milezyj- 
czyka. W czasie porodu miała ona przywidzenie. Wydało się jej, że 
słońce weszło do niej przez usta, przemknęło brzuch i wyszło przez ło- 
no. Przywidzenie było dobrą wróżbą. Urodziła syna i nazwała go Bran- 
chosem126, gdyż słońce przeszło jej przez gardło. Chłopiec był najpięk- 
niejszy wśród wszystkich ludzi; zakochał się w nim Apollo, kiedy zastał 
go przy doglądaniu trzód na pastwisku, w miejscu, gdzie wznosi się 
ołtarz Apollina-Opiekuna przyjaźni. Branchos otrzymał od Apollina dar 
wieszczenia i trudnił się wróżbami w miejscowości Didyma127; aż do 
chwili obecnej uważa się, że wśród znanych nam wyroczni greckich 
wyrocznia Branchidów jest, po Delfach, najważniejsza. 

Trzydzieste czwarte opowiada, że po śmierci Aleksandra-Parysa128 

synowie Priama, Helen129 i Dejfob 130, wszczęli między sobą spór o po- 
ślubienie Heleny. Stosując przemoc i dzięki wsparciu wpływowych Tro- 
jan zwycięstwo odniósł Dejfob, mimo że był młodszy od Helena. Helen 
nie mógł znieść hańby, oddalił się [137a] na Idę131, gdzie pogrążył się 
w bezczynności. Za radą Kalchasa Grecy oblegający Troję schwytali 
Helena w zasadzkę. Pod wpływem gróźb i darów, a jeszcze bardziej 
z nienawiści do Trojan, Helen wyjawił Grekom, że postanowieniem Lo- 

124 Patrz przyp. 13. 
125 Leukotea — córka Kadmosa i Harmonii, żona Atamasa, króla beockie- 

go miasta Orchomenos, bóstwo morskie sprzyjające żeglarzom. 
126 Branchos (dosłownie Gardłowiec) — protoplasta rodu Branchidów, dzie- 

dzicznych kapłanów Apollina. 
127 Didyma — miejscowość koło Miletu ze znaną świątynią Apollina. 
128 Aleksander-Parys — syn Priama, kochanek Heleny, żony Menelaosa. 

Por. przyp. 86. 
129 Helen — syn Priama obdarzony przez Apollina darem odsłaniania 

przyszłości; przepowiedział upadek Troi, który miało spowodować porwanie 
Heleny. 

130 Dejfob — najdzielniejszy po Hektorze obrońca Troi, zginął zamordo- 
wany przez Menelaosa i Odyseusza. 

131 Patrz przyp. 81. 



su mogliby zdobyć Troję za pomocą drewnianego konia, a ostatecznie 
i na pewno wówczas, gdy dostaną w swe ręce spadłe z nieba palla- 
dium 132 Ateny. Wysłano więc Diomedesa i Odyseusza, by skradli pal- 
ladium. Diomedes dostał się na mury stając na ramiona Odyseuszowi. 
Nie wciągnął do siebie Odyseusza, chociaż ten wznosił ku niemu ręce, 
i poszedł na poszukiwanie palladium. Kiedy już je ukradł, wrócił do 
Odyseusza ze zdobyczą w ręku. W drodze powrotnej przez równinę Ody- 
seusz zaczął go wypytywać o wszystko. Diomedes znając jego przebieg- 
łość odpowiedział, że nie zabrał ze sobą tego palladium. o którym mówił 
Helen, lecz zamiast niego jakieś inne. Tymczasem palladium poruszało 
się wprawiane w ruch jakąś boską mocą i Odyseusz poznał, że jest 
ono tym prawdziwym. Stanął z tyłu za Diomedesem, wyciągnął miecz 
chcąc go zabić, by sam mógł przynieść do Achajów to palladium. 
W chwili gdy zamierzał zadać cios (świecił księżyc) Diomedes ujrzał błysk 
miecza. Cdyseusz wstrzymał się od zabójstwa, a Diomedes również wy- 
dobył miecz i wyrzucając Odyseuszowi tchórzostwo uderzał go płazem 
broni po karku i tak pędził przed sobą, gdyż sam nie chciał iść przodem. 
Stąd powstało powiedzenie „konieczność Diomedesa", odnoszące się do 
każdej czynności wykonywanej przez kogoś, kto robi coś wbrew włas- 
nej woli. 

Trzydzieste piąte opowiadanie wprowadza dwóch pasterzy, którzy 
paśli owce u stóp góry Lissos położonej w okolicy Efezu 183. Ujrzeli oni 
rój pszczół w jakiejś głębokiej i niedostępnej pieczarze. Jeden z nich 
wszedł do kosza, żeby dostać się na dół, drugi spuszczał go zawieszone- 
go na linie. Ten, który zjechał na dół, znalazł miód i oprócz tego wie- 
le złota. Trzy razy napełniał nim kosz i kazał wyciągać na górę. Kiedy 
już wybrał całe złoto, krzyknął, że w końcu sam wchodzi do kosza, 
lecz w chwili, gdy to mówił, wzbudziło się w nim podejrzenie pod- 
stępu. Zamiast wejść do kosza, włożył do niego kamień i kazał ciągnąć. 
Kiedy ciągnący trzymał kosz zawieszony w pobliżu otworu, nagle puścił 
go w głąb urwiska, by zabić swego towarzysza. Zakopał złoto i zaczął 
wymyślać dla pytających wiarygodne powody zniknięcia pasterza. Gdy 
pasterz [137b], który pozostał w pieczarze, siedział całkiem bezradny, 
bez jakiejkolwiek nadziei na ocalenie, Apollo kazał mu we śnie, by 
zranił się ostrym kamieniem i leżał spokojnie. Wykonał rozkaz; poja- 
wiły się nad nim, jakby nad trupem, sępy — jedne uchwyciły go 
szponami za włosy, inne za ubranie, uniosły i umieściły bez żadnego 
uszczerbku w pobliskim parowie. Pasterz poszedł do kolegium urzędni- 
ków i opowiedział o wszystkim. Mieszkańcy Efezu wzięli zdrajcę na 

132 Palladium — drewniany posąg bogini Ateny o przydomku Pallas (Po- 
trząsająca włócznią), który spadł, jak wierzono, z nieba i zapewniał Troi 
bezpieczeństwo przed wrogami. 

133 Efez (dziś. Selcuk w Turcji) — wielkie miasto jońskie w Karii (Azja Mn.). 



spytki i ukarali go, gdy wskazał im, aczkolwiek niechętnie, zakopane 
złoto. Pokrzywdzonemu dali połowę złota i obwieścili, że drugą połowę 
ofiarowują Artemidzie i Apollinowi. Ocalony pasterz, wynagrodzony 
złotem, stał się bardzo bogatym człowiekiem. Kazał wznieść Apollinowi 
ołtarz na szczycie góry, któremu na pamiątkę swych przeżyć nadał naz- 
wę Apollina-Sępa. 

Trzydzieste szóste opowiada o Spartiacie Filonomie. Za to, że wydał 
Dorom Lacedemon 134, otrzymał w nagrodę Amikle 135. Zaludnił je przy- 
byszami z Imbros 136 i Lemnos 137. Trzecie pokolenie przybyszów zbunto- 
wało się przeciw Dorom; porzucili oni Amikle, zabrali ze sobą kilku 
Spartiatów i popłynęli na Kretę pod przywództwem Polisa i Delfosa. 
W czasie wędrówki morskiej Apodazm skolonizował Melos138 i w ten 
sposób jej ludność połączyła się ze Spartiatami. Reszta opanowała Gor- 
tynę139 bez żadnej przeszkody i zajęła ją wspólnie z zamieszkującymi 
wokół Kreteńczykami. 

Trzydzieste siódme opowiadanie informuje, że wyspa Tazos 140 wy- 
wodzi nazwę od Tazosa, brata Kadmosa. Tam bowiem pozostawił go 
brat z częścią wojska. Kadmos, będąc osobą bardzo znaczną u Fenicjan, 
został wysłany przez ich króla do Europy. Fenicjanie byli wówczas (mó- 
wi autor) bardzo silni, podbili dużą część Azji; stolicę swego królestwa 
mieli w Tebach w Egipcie 141. Kadmosa wysłano nie, jak mówią Grecy, 
na poszukiwanie córki Feniksa, Europy, którą porwał Zeus przybrawszy 
postać byka, lecz po to, żeby postarał się założyć w Europie własne 
państwo, a on udawał, że poszukuje uprowadzonej siostry; stąd właśnie 
wziął się mit o Europie, który dotarł do Greków. Płynąc do Europy po- 
zostawił brata Tazosa, o czym już była mowa, na wyspie, sam pożeglo- 
wał do Beocji i zatrzymał się w miejscu, które obecnie [138a] nazywa 
się Tebami142. Przy pomocy wojska otoczył je murami i nadał mu 
imię Teb od nazwy swojej ojczyzny. Beoci wydali mu bitwę. Klęskę 

134 Lacedemon — państwo spartańskie, Sparta. 
135 Amikle (gr. Amyklaj) — miasto nad rzeką Eurotas w Lakonii ze znaną świątynią Apollina. 
136 Imbros (dziś. Imroz w Turcji) — wyspa w pn. części Morza Egejskiego 

naprzeciw Chersonezu Trackiego (dziś. Gallipoli). 
137 Lemnos (dziś. Stalimene) — duża wulkaniczna wyspa na Morzu Egejskim naprzeciw wejścia 

do Hellespontu. 
138 Melos (dziś. Mili) — wyspa w pn.-zach. części Morza Egejskiego w archipelagu Cyklad. 
139 Gortyna — miasto na pd. wybrzeżu Krety. 
140 Tazos — wyspa w pn.-zach. części Morza Egejskiego u wybrzeży Tracji. 
141 Teby — miasto nad Nilem w jego górnym biegu, w pobliżu dziś. Karnaku i Luksoru. 
142 Teby — główne miasto w Beocji w pobliżu jeziora Kopais (Grecja 

Środkowa). 



ponieśli Fenicjanie, potem jednak odnieśli zwycięstwo dzięki podstępom, 
zasadzkom i niezwykłemu wyglądowi uzbrojenia; hełm i tarcza wów- 
czas jeszcze nie były Grekom znane. Kadmos został władcą Beotów. Ci, 
którzy się ocalili, uciekli, każdy do swego miasta. Kadmos osiedlił Fe- 
nicjan w Tebach i poślubił Harmonię, córkę Aresa i Afrodyty. Ze stra- 
chu przed niezwykłym uzbrojeniem, z podstępów i zasadzek zrodziło się 
wśród Beotów przekonanie, że ci wojownicy wyłonili się z ziemi w peł- 
nej zbroi; nazwali ich Spartami, co oznacza zrodzonych w tej miejsco- 
wości. Oto prawdziwa historia Kadmosa i założenia Teb; reszta jest 
mitem i czarodziejską baśnią. 

Trzydzieste ósme opowiada, że jakiś mieszkaniec Miletu143 w czasie 
gdy jego ojczyźnie zagrażał Harpag, syn Cyrusa, wyjechał do Tauro- 
menion144 położonego na Sycylii; tam złożył u bankiera swego przyja- 
ciela złoto i wrócił do domu. Potem Cyrus ujarzmił Milet145. Miasto nie 
doznało żadnego uszczerbku ze strony tego, którego się obawiało. Mi- 
lezyjczyk przyjechał do Tauromenion, by odebrać depozyt. Bankier po- 
twierdził przyjęcie depozytu, lecz utrzymywał, że go już zwrócił. Kiedy 
po długiej kłótni i wymianie ostrych słów Milezyjczyk wezwał nieuczci- 
wego bankiera do złożenia przysięgi, ten wymyślił taki podstęp: wy- 
drążył kij z zapaliczki, jak flet, roztopił powierzone sobie złoto, wlał 
je do niego i zatkał otwór. Udając się na złożenie przysięgi, podpierał 
się kijem jak laską pod pozorem, że jest chory na nogi. W chwili przy- 
sięgania podał kij z zapaliczki stojącemu obok Milezyjczykowi, by go 
zaraz potem odebrać. Gdy bankier wzniósł ręce i zaczął przysięgać, że 
zwrócił depozyt temu, kto mu go powierzył, Milezyjczyk żywo tym po- 
ruszony opuścił kij wykrzykując, że zaginęła już wśród ludzi uczciwość. 
Kij złamał się; zobaczono złoto i wyszła na jaw sztuczka z krzywoprzy- 
sięstwem. Milezyjczyk odzyskał swoją własność, a bankier pod wpływem 
wstydu i powszechnego potępienia skończył życie w pętli sznura. 

Trzydzieste dziewiąte opowiadanie. Melant146 pochodził z rodu Ne- 
leidów, którzy [138b] panowali w Pylos 147 i Messenie 148 i wywodzili się 
od Posejdona. Melanta usunęli z tronu Heraklidzi w czasie wojny i opa- 
nowali jego ziemie. Melant na polecenie wyroczni przybył do Aten, 
gdzie został przyjęty w poczet szanowanych obywateli. Między Ateńczy- 

143 Patrz przyp. 13. 
144 Tauromenion (dziś. Taormina) — miasto na stoku góry Tauros (dziś. 

Monte Tauro) na Sycylii. 
145 Cyrus Starszy (Wielki) — król Persji, podbił w 547 r. przed Chr. Lidię 

i Jonię wraz z miastami greckimi m.in. Miletem. 
146 Melant — ojciec Kodrusa (patrz przyp. 96), król Mesenii, kraju w 

pd.-zach. Peloponezie. 
147 Pylos — portowe miasto w Mesanii. 
148 Messena — stolica Mesenii u stóp góry Itome. 



kami i Beotami wybuchła wojna o Ojnoe 149. Postanowiono, że rozstrzyg- 
nie ją pojedynek między królami. Król Aten, Tymojtes, bał się walki. 
Zrzekł się władzy królewskiej na rzecz tego, kto zechce podjąć niebez- 
pieczną walkę z królem Teb, Ksantosem. Melant za cenę władzy kró- 
lewskiej podjął się walki; ustalono jej warunki. Gdy obaj szli do walki, 
Melant ujrzał jakąś zjawę w postaci mężczyzny bez brody, który szedł 
za Ksantosem. Kiedy zawołał, że Ksantos postępuje nieuczciwie prowa- 
dząc wbrew ustalonym warunkom kogoś drugiego, Ksantos odwrócił 
się zdumiony tymi niewiarygodnymi słowami; Melant z miejsca zadał 
mu cios włócznią i położył go trupem. Tak za jedną walką uzyskał Ojnoe 
dla Ateńczyków, a królestwo dla siebe. Ród Erechtejdów, począwszy od 
niego, łączy się z rodem Melantydów, z którego wywodzi się również 
Kodrus. Później, zgodnie z wyrocznią, Ateńczycy wznieśli świątynie dla 
Dionizjusza Melantydy, któremu co rok składali ofiary; składali je rów- 
nież Zeusowi Zwodniczemu, ponieważ zwycięstwo w walce było wyni- 
kiem oszustwa. 

Opowiadanie czterdzieste traktuje o dziejach Andromedy150 przedsta- 
wionych inaczej niż w micie greckim: było dwóch braci — Kefeusz 
i Fineusz. Królestwo Kefeusza leżało wówczas na terytoriach zwanych 
później Fenicją, a w owym czasie Joppą; ziemia ta wzięła swe imię 
od nadmorskiego miasta Joppy. Granice królestwa sięgały od naszego 
morza aż do ziem Arabów mieszkających nad Morzem Czerwonym. 
Kefeusz miał córkę, przepiękną Andromedę; ubiegali się o nią Feniks 
i brat Kefeusza, Fineusz. Po długich namysłach, któremu z nich oddać 
córkę, Kefeusz postanowił, że odda ją Feniksowi, lecz ukryje swą zgo- 
dę, a zalotnik upozoruje porwanie. I Andromeda została uprowadzona 
z samotnej wysepki, na którą zwykle przyjeżdżała dla złożenia ofiar 
Afrodycie. Feniks uprowadził ją na statek (nazywał się on „Wieloryb" 
— czy to dlatego, że był podobny do tego zwierzęcia, czy to przypad- 
kowo). Andromeda wpadła w rozpacz, jakby porwano ją bez [139a] 
wiedzy ojca, i wśród zawodzeń wzywała ludzi na pomoc. Przepływający 
tam przypadkowo Perseusz 151, syn Danae, przybił do brzegu. Gdy tylko 
rzucił okiem na dziewczynę, ogarnęły go litość i miłość. Zniszczył sta- 
tek „Wieloryb", powybijał załogę, która z przerażenia niemalże nie za- 
mieniła się w kamienie. Oto czym są dla Greków mityczny potwór mor- 
ski i ludzie zamieniani w kamienie za pomocą głowy Gorgony152. Per- 

149 Ojnoe — ziemie wchodzące do fyli hippotoońskiej w Attyce na pogra- 
niczu Beocji. 

150 Andromeda — córka króla Etiopii, Kefeusza i Kasjopei. 
151 Perseusz — syn Zeusa i Danae, król Argosu, uwolnił i pojął za żonę 

Andromedę, uwiązaną u skały jako ofiara dla grasującego potwora. 
152 Gorgona — potworna, wzbudzająca przerażenie kobieta, której spojrzenie 

zamieniało ludzi w kamienie. Zabił ją Perseusz. 



seusz pojął Andromedę za żonę; popłynęła ona wraz z nim na statku 
do Grecji. Za panowania Perseusza Argos 153 zaczęło się zaludniać. 

Czterdzieste pierwsze opowiada, że Pelazgowie154 nie skolonizowali 
Antandros155, lecz to miasto dał im, jak utrzymują niektórzy, Aska- 
niusz 156 jako okup za siebie, gdyż schwytali go w zasadzkę, a później 
puścili wolno. Dlatego też zostało ono nazwane Antandros, ponieważ 
otrzymali miasto w zamian za jednego człowieka. Askaniusz był synem 
Eneasza; po upadku Troi panował nad Idą. Inni twierdzą, że Antandros 
zamieszkali Pelazgowie w wyniku następujących wydarzeń: z Apollina 
i Kreuzy zrodził się chłopiec Aniusz, którego syn Andros 157 nadał swe 
imię jednej z wysp, tej, na której mieszkał. Wypędzony stamtąd w wy- 
niku buntu, zobaczył miejscowość u podnóża góry Idy bardzo podobną 
do Andros, skolonizował ją i nazwał Antandros ze względu na to po- 
dobieństwo. Opuszczoną Andros zaludniło plemię Pelazgów. Cyzyk158 

miał za mieszkańców również Pelazgów. Rzeczywiście, Cyzyk, syn Apol- 
lina i król Pelazgów w Tesalii, wypędzony wraz z nimi przez Eolów, 
zbudował miasto na Chersonezie w Azji i nadał mu swoje imię. Małe 
królestwo Cyzyka zmieniło się w wielkie, kiedy pojął on za żonę Klejtę, 
córkę Meropsa, który królował nad ziemiami Ryndaku159. Jazon 160 i je- 
go towarzysze podczas wyprawy po runo przybili na statku „Argo'' 
do Cyzyku. Pelazgowie dowiedziawszy się, że mają do czynienia ze 
statkiem tesalskim, pomni, jak zostali przez Tesalów wypędzeni, z za- 
piekłego gniewu napadli w nocy na „Argo". Przybył Cyzyk, by poło- 
żyć kres walce; zginął z ręki Jazona, który go nie znał; zginęli też jesz- 
cze inni Pelazgowie. „Argo" odpłynął do Kolchów. Pelazgowie, strapie- 
ni śmiercią króla, złożyli sprawy państwowe w ręce miejscowej arysto- 
kracji (Cyzyk bowiem nie miał syna-następcy). Później opuścili Cyzyk 
naciskani przez Tyreńczyków 161. Tyreńczycy opanowali Chersonez [139b]; 

153 Argos — patrz Cod. 184 przyp. 5. 
154 Pelazgowie — najstarsza, przedgrecka ludność Tesalii. 
155 Antandros — (dosłownie: w zamian za mężczyznę, zamiast Andros) 

miasto w Mizji u podnóża góry Idy (patrz przyp. 81). 
156 Askaniusz — syn Eneasza i Kreuzy, córki Priama. 
157 Andros (dziś. Andro) — wyspa w archipelagu Cyklad na Morzu Egej- 

skim, na pn.-wsch. od Eubei. 
158 Cyzyk (gr. Kizykos, dziś. Balkiz w Turcji) — miasto we Frygii, na 

przylądku łączącym półwysep Arktones na Propontydzie z kontynentem. 
159 Ryndak (gr. Rhyndakos, dziś. Adranos) — rzeka na pograniczu Mizji 

i Bitynii w Azji Mn. 
160 Jazon syn Ajzona króla Jolkos — uczeń centaura Chirona, wyprawił 

się na okręcie Argo wraz z towarzyszami, zwanymi stąd Argonautami, do 
Kolchidy nad Morzem Czarnym po złote runo, potrzebne mu do odzyskania 
ojcowskiego tronu; zdobył je dzięki zakochanej w nim Medei, córce Ajetasa, 
króla Kolchów. 

161 Tyreńczycy — lud pochodzący z Lidii (Azja Mn.). 



tych zwyciężyli w bitwie ci Milezyjczycy, którzy sami osadzili się 
w Cyzyku. 

Czterdzieste drugie opowiada, że Sycylijczyk Gelon162, zamyślając 
o zdobyciu dla siebie władzy absolutnej, zaczął wykazywać troskę o lud- 
ność Himery163 i dla jej dobra podjął walkę z arystokracją. Lud ota- 
czał go miłością tak, że kiedy Gelon zażądał straży przybocznej, chciał 
mu ją szybko przyznać. Poeta himeryjski Stezychor164, podejrzewając 
go o dążenie do jedynowładztwa, wstał i opowiedział zgromadzonemu 
tłumnie ludowi anegdotę odzwierciedlającą jego przyszłą niedolę: koń 
pasł się — powiada poeta — na pastwisku, po czym poszedł do źródła, 
by się z niego napić. Łania, która przebiegała przez równinę, podeptała 
trawę i zmąciła wodę. Koń bardzo chciał ukarać winną, ale ponieważ 
nie dorównywał jej w biegu, przywołał na pomoc człowieka, który 
właśnie polował. Ten przyrzekł, że z wielką chęcią zemści się za niego, 
jeśli on weźmie wędzidło w pysk, a jeźdźca na siebie. I stało się tak: 
łania leżała zabita ciosami włóczni, koń natomiast spostrzegł, że dał się 
ujarzmić myśliwemu. Tego właśnie — powiada — poeta — boję się, 
żebyście, Himeryjczycy, żyjąc teraz w demokracji, nie odnieśli zwy- 
cięstwa nad wrogami dzięki Gelonowi, by później temuż Gelonowi słu- 
żyć w niewoli. Pełna bowiem władza nad człowiekiem, który ją oddał 
jest droga temu, który ją przejął i kiedy już nie będzie możliwe ode- 
branie mu jej w taki sam sposób, w jaki została mu nadana. 

Czterdzieste trzecie opowiadanie. Kiedyś kratery Etny wyrzuciły z sie- 
bie kłęby ognia, spłynęła z nich prawdziwa rzeka lawy na okolicę. Miesz- 
kańcom Katanii (Katania jest greckim miastem na Sycylii) wydało się, 
że nastąpi całkowita zagłada miasta. Uciekli z niego tak szybko, jak 
tylko mogli. Jedni nieśli złoto, inni srebro, jeszcze inni to, co każdy 
z nich uznał za przydatne w ucieczce. Anapiasz i Amfinom zamiast te- 
go wszystkiego wzięli na plecy swoich rodziców, którzy byli już starzy, 
i tak uciekali. Nagle ogień ogarnął tamtych i pozbawił ich życia, 
a przed tymi dwoma ogień rozstąpił się; wokół nich powstało wolne 
miejsce jak wyspa wśród płomieni. Dlatego Sycylijczycy nazwali to 
miejsce miejscem miłości synowskiej, ustawili tam pomniki obu męż- 
czyzn na pamiątkę tego czynu, zarówno boskiego, jak i ludzkiego. 

Czterdzieste czwarte opowiadanie mówi, że Leodamas i Fitres wszczęli 
spór o panowanie nad ludnością Miletu; obaj pochodzili z rodu królew- 
skiego. Przez ich spór cierpiał lud. Znękany tą rywalizacją, po wielu 
złych doświadczeniach [140a] postanowił, że ten będzie panował, który 

162 Gelon syn Dejnomenesa — przejął władzę w mieście Gela na Sycylii 
po śmierci tyrana Hipokratesa, zdobył Syrakuzy (485 r. przed Chr.) i zwy- 
ciężył Kartagińczyków nad rzeką Himerą (480 r.). 

161 Himera — miasto w pn. części Sycylii, nad rzeką Himerą (dziś. Fiume 
do San Leonardo). 

114 Patrz przyp. 74. 



wyświadczy Milezyjczykom więcej dobrodziejstw. Prowadzili oni pod- 
ówczas dwie wojny, jedną z Karystyjczykami165, drugą z Melijczyka- 
mi 166. Na Melos wyprawił się Fitres (jemu bowiem drogą losowania 
przypadło prowadzenie tej wojny) i powrócił niczego nie osiągnąwszy. 
Leodamas w wojnie z Karystyjczykami działał wspaniale, jak prawdzi- 
wy mężczyzna — zdobył szturmem miasto i ujarzmił jego mieszkańców. 
Po powrocie, zgodnie z postanowieniem ludu, został królem Miletu. Na 
polecenie wyroczni wysłał do Branchidów167 pojmaną na wojnie Ka- 
rystyjkę z dzieckiem przy piersi i wiele innych darów jako dziesięcinę 
łupu wojennego. W tym czasie świątynią i wyrocznią zarządzał sam 
Branchos. Uznał tę kobietę, brankę wojenną, za żonę, a jej dziecko za 
swoje. Chłopiec nie rósł normalnie, lecz pod opieką jakiegoś bóstwa; 
był inteligentny ponad swój wiek. Branchos zrobił z niego zwiastuna 
wyroczni i nazwał Ewangelosem168. Gdy Ewangelos dorósł, przejął po 
Branchosis wyrocznię i został u Milezyjczyków protoplastą rodu Ewan- 
gelidów. 

Czterdzieste piąte opowiada, że Orfeusz 169, syn Ojagrosa i muzy Kal- 
liope, panował w Macedonii i w kraju Odrysów 170. Zajmował się mu- 
zyką, a zwłaszcza śpiewem przy wtórze kitary (ludność Tracji i Mace- 
donii była bardzo muzykalna); podobał się on tłumowi bardzo. Wieść 
niosła, że zszedł do Hadesu z miłości do żony, Eurydyki, tam oczarował 
swym śpiewem Plutona171 i Korę, za co otrzymał w darze swą żonę. 
Nie cieszył się jednak wdziękami przywróconej do życia, gdyż zapomniał 
o poleceniach, które co do niej otrzymał. Do tego stopnia potrafił ocza- 
rować i zauroczyć swymi śpiewami, że pod wpływem rozkosznych 
dźwięków szły za nim nawet dzikie zwierzęta, ptaki, drzewa i skały. 
Zginął rozszarpany przez kobiety z Tracji i Macedonii, gdyż nie do- 
puszczał ich do udziału w świętych obrzędach, a może i z innych po- 
wodów. Po nieszczęsnych przeżyciach z żoną znienawidził podobno cały 
ród kobiecy. W oznaczonych dniach tłum uzbrojonych Traków i Mace- 
dończyków zebrał się w Libetra172 w wielkim budynku wzniesionym 
specjalnie dla wtajemniczeń w święte obrzędy. Wchodząc na uroczys- 
tości obrzędowe, pozostawili broń przed drzwiami. Zauważyły to ko- 

165 Karystyjczycy — mieszkańcy Karystos (dziś. Karisto w Grecji), miasta na pd. wybrzeżu Eubei, 
u podnóża góry Ocha. 
       166 Melijczycy — mieszkańcy Melos (patrz przyp. 138). 

167 Patrz przyp. 126. 
168 Imię „mówiące": Zwiastun dobrych nowin. 
169 Patrz przyp. 6. 
170 Odrysi — duże plemię trackie osiadłe na ziemiach między Dunajem i Strymonem (dziś. Struma 

w Bułgarii). 
171 Patrz przyp. 65. 
172 Libetra — miasto w Macedonii koło Olimpu słynne ze znajdujących w pobliżu: groty i źródła 

poświęconych muzom. 



biety, chwyciły za broń i ze złości za tę zniewagę pozabijały tych, któ- 
rzy im się nawinęli pod rękę; poćwiartowały również [140b] Orfeusza. 
Członki jego ciała powrzucały, każdy z osobna, do morza. Na kraj spad- 
ła zaraza, gdyż kobiety nie poniosły żadnej kary. Gdy mieszkańcy za- 
pytali wyrocznię, jak pozbyć się tej okropności, otrzymali odpowiedź; 
jeśli znajdą głowę Orfeusza i wyprawią jej pogrzeb, uwolnią się od za- 
razy. Znaleźli ją z trudem — dzięki rybakowi — u wejścia rze- 
ki Meles173. Nawet wówczas śpiewała, gdyż nie poniosła żadnego 
uszczerbku ani nie miała najmniejszych oszpeceń, które powoduje śmierć 
w zwłokach ludzkich. Wręcz przeciwnie, była ona nawet po długim 
czasie w przepięknie młodym, kwitnącym stanie, jaki daje żywa krew. 
Zabrali ją i pogrzebali w grobowcu, który ujęli w święty okręg. 
Przez pewien czas stanowił on sanktuarium herosa, później osiągnął ran- 
gę świątyni. Tam ku jego czci składano ofiary i odprawiano obrzędy, tak 
jak to się robi na cześć innych bogów. Kobietom wstęp do świątyni był 
zakazany. 

Czterdzieste szóste opowiada, że w czasie oblężenia Troi Priam wy- 
słał do Lidii dwóch synów Hektora: Oksyniosa i Skamandra. Po upad- 
ku Ilionu174 Eneasz, syn Anchizesa i Afrodyty, uciekł przed Achajami 
i początkowo zamieszkał w okolicy Idy. Gdy Oksynios i Skamander 
powrócili z Lidii i upomnieli się o ziemie Idy, jako o ojcowskie dzie- 
dzictwo, Eneasz zabrał ojca, Anchizesa, i tylu towarzyszy wygnania, ilu 
tylko mógł, by odjechać na Wschód zgodnie z poleceniem Afrodyty. 
Przepłynął Hellespont, przybył do zatoki zwanej „Gorącą" 175. Tam po- 
chował ojca, który właśnie umarł. Nie przyjął propozycji tubylców pro- 
szących go o przyjęcie władzy królewskiej. Następnie udał się do Brus ja- 
dy176. Dzięki Afrodycie lubili go wszyscy, których spotykał. W Brusja- 
dzie zaryczała krowa, którą zabrał z Idy w podróż, przyjął więc (tak 
bowiem nakazała mu Afrodyta) władzę nad krajem, nadaną mu przez 
mieszkańców. Krowę złożył w ofierze Afrodycie i założył miasto na- 
zwane wówczas Enea od imienia założyciela; później zmieniło ono 
nazwę na Enos177. Takie jest to opowiadanie krążące u Greków 
wśród wielu podobnych. Inny mit głosi, że ród rzymski pochodzi od 
Eneasza, jako założyciela miasta Alby 178. Tak mit, jak i wyrocznia — na- 
kazujące mu osiedlić się na stałe wówczas, gdy, po złożeniu wespół 
z towarzyszami ofiar, sam zje wraz z potrawami stoły — są oklepane. 

173 Meles — rzeka koło Smyrny w Azji Mn. 
174 Zburzenie Troi (patrz przyp. 54 i 56) Grecy datowali na 1184 r. 

przed Chr. 
175 Czyli Thermajos Kólpos w Macedonii. 
176 Brusjada — część Macedonii. 
177 Enos (Ajnos) — miasto u ujścia rzeki Hebros (dziś. Marica) w Tracji. 
178 Alba (dziś. Albano we Włoszech) — miasto w Lacjum, u stóp Góry 

Albańskiej (Albanus Mons), poprzedniczka i kolebka Rzymu, założona przez 
Eneasza (według innej tradycji przez jego syna Julusa). 



Czterdzieste siódme opowiadanie informuje, że Altajmenes, należący 
do [141a] trzeciej po Temenesie generacji rodu Heraklidów, zbuntował 
się przeciw swym braciom (był najmłodszy) i wyemigrował z Pelopone- 
zu wraz z gromadą Dorów i kilkoma Pelazgami. W tyra czasie Ateńczy- 
cy również wysłali kolonistów z Neleuszem i Kodrydami. Także Lace- 
demończycy wyprawili mieszkańców Filonomu, by założyli kolonię; 
przewodzili im Delfos i Polis 179. Jedni i drudzy zapraszali Altajmenesa, 
by przyłączył się do ich wyprawy. Dorowie namawiali go, by popłynął 
z nimi na Kretę, ponieważ jest także Dorem; Jonowie nakłaniali, by 
wyprawił się razem z nimi do Azji. Altajmenes nie miał zamiaru po- 
płynąć ani z jednymi, ani z drugimi, lecz zgodnie z dostarczoną mu 
wyrocznią ruszył do Zeusa i Heliosa, by poprosić ich o ziemię na za- 
łożenie kolonii. Kreta należała do Zeusa, Rodos — do Heliosa. Altaj- 
menes odjechał więc z Peloponezu, przybił na Kretę, gdzie pozostawił 
część ludzi, którzy chcieli się tam osiedlić; sam z większą grupą Dorów 
popłynął na Rodos. Rodos w dawnych czasach zamieszkiwała ludność 
autochtoniczna rządzona przez ród Heliadów. Wypędzili ich Fenicjanie 
i sami zajęli wyspę. Fenicjan przegnali Karowie i opanowali wyspę 
w czasie, gdy kolonizowali również inne wyspy na Morzu Egejskim. Do 
nich to przypłynęli Dorowie. W wyniku wojny podbili ludność karyjską 
i założyli trzy miasta: Lindos 180, lelysos 181 i Kamejros 182. Tak więc Do- 
rowie pochodzący od Altajmenesa uważają się do dziś za jego potom- 
ków. Trzy wymienione miasta zostały połączone w jedno wielkie i bo- 
gate. Dorowie nadali mu tę samą nazwę, jaką ma wyspa: Rodos. 

Czterdzieste ósme opowiada dzieje Remusa i Romulusa przedstawione 
z kilkoma odmiankami w stosunku do innych wersji. Mówi, że Amu- 
liusz spiskował przeciw swemu bratu Numitorowi i zabił go, a jego 
córkę Ilię uczynił kapłanką Hestii183, by nie mogła mieć dzieci ani męża. 
Posiadł ją Ares184; odchodząc wyjawił jej, że będzie miała z nim dwóch 
chłopców i że powinna zachować ufność. Tymczasem Amuliusz wtrącił 
ją po porodzie do więzienia skazując na powolną śmierć, a niemowlęta 
oddał jakiemuś pasterzowi w przekonaniu, że je uśmierci. Pasterz wziął 
je, ale nie posunął się do skalania swych rąk zbrodnią — włożył dzieci 
do kosza, by w nim uniosły je fale Tybru. Kosz płynął długo, zatrzyma- 
ły go korzenie wielkiego dzikiego figowca, który rósł na występie brze- 

179 Por. opowiadanie trzydzieste szóste. 
180 Lindos (dziś. Lindi) — miasto na Rodos ze świątyniami Ateny i Heraklesa. 
181 lelysos (lalysos) — prastare miasto na Rodos wspominane w Iliadzie 

(II 656). 
182 Kamejros — miasto w zach. części wyspy Rodos, miejsce kultu Apollina. 
183 Hestia (rzymska Westa) — bogini ogniska domowego, opiekunka do- 

mów, miasta i państwa. 
184 Ares (rzymski Mars) — syn Zeusa i Hery, bóg wojny. 



gu. Woda wyrzuciła kosz na brzeg i [141b] dzieci wypadły na mokry 
piasek nadmorski. Znalazła je wilczyca, która dopiero co miała młode; 
chodziła wokół nich, a gdy zaczęły kwilić i wyciągać ręce, dała im 
ssać. Niemowlęta najadły się, sprawiając dzięki temu szczęśliwemu zda- 
rzeniu ulgę wilczycy, której sutki były nabrzmiałe mlekiem. Jeden 
z pastuchów, Faustulus185, zobaczył tę scenę i uznał ją za nadludzkie 
wydarzenie. Zabrał niemowlęta i wychował jak swoje własne. Później 
spotkał pastucha, który je porzucił. Od niego dowiedział się wszystkiego 
o losach dzieci, a ponieważ już doszły do wieku młodzieńczego, wyjawił 
im, że pochodzą z królewskiego rodu, są synami Aresa; opowiedział 
też o tym, co przeżyła ich matka i jej ojciec. Młodzieńcy (obaj wyglą- 
dali pięknie, odznaczali się nieposkromioną siłą i wspaniałą odwagą) 
natychmiast wzięli sztylety, ukryli je i poszli do Alby. Tak się złoży- 
ło, że — wbrew oczekiwaniu i uknutym planom — zastali Amuliusza 
bez straży. Wywarli na nim zemstę, zabijając go ciosami sztyletów. 
Uwolnili matkę z łańcuchów; ludność przyjęła ich serdecznie, po czym 
zostali królami Alby i okolicznych ziem. Przyszły do nich tłumy ludzi; 
opuścili Albę i wznieśli miasto, które nazwali Rzymem; panuje ono 
i dziś nad, by tak rzec, ludzkością. Na forum u Rzymian pokazuje się 
na świadectwo tamtych wydarzeń święty figowiec zamknięty w spi- 
żowym ogrodzeniu Senatu, a w sanktuarium Zeusa — jakiś szałas jako 
widomy znak sposobu życia Faustulusa; Rzymianie dbają o niego i kon- 
serwują go pieczołowicie używając do tego odpadków drewna i świeżych 
gałęzi. 

Czterdzieste dziewiąte opowiadanie informuje, że na wyspie Anafe 186 

(leży ona powyżej wyspy Tery187 niedaleko od Lacedemonu) wznosi 
się świątynia Apollina Promienistego. Mieszkańcy składają tam ofiary 
wśród drwin z takiego oto powodu: Kiedy Jazon wraz z porwaną Me- 
deą188 płynął z Kolchidy do domu, burza morska o niesłychanej sile 
zaskoczyła jego ludzi; byli oni zupełnie bezradni. Gdy cała załoga „Argo" 
zanosiła modły i bezustannie błagała o łaskę, Apollo wzniósł swój łuk 
ponad nich i usunął wszystkie niebezpieczeństwa. Wtedy z nieba spadł 
piorun, ziemia wyłoniła z głębiny morskiej wyspę, na której wylądowa- 
li, a ponieważ ujrzeli ją wówczas po raz pierwszy pod słońcem, nazwali 
pod wpływem tego wydarzenia Anafe. Wznieśli świątynię ku czci Apol- 
lina Promienistego i wśród uczt i innych przyjemności cieszyli się ze 
swego niespodziewanego ocalenia od zagłady. Medea i towarzyszące 

185 Faustulus — pasterz trzód króla Amuliusza, wraz z żoną, Akką Latentią, wychował porzucone 
bliźnięta. 

186 Anafe (dziś. Anafi) — wysepka na Morzu Egejskim w pobliżu Tery. 
187 Tera (dziś. Santorin) — wyspa na Morzu Egejskim należąca do Sporadów, kolonia Lacedemonu 

(Sparty). 
188 Patrz przyp. 160. 



jej kobiety, które otrzymała w darze z okazji [142a] małżeństwa z Ja- 
zonem, upiły się w czasie nocnego święta i zaczęły kpić z bohaterów. 
Ci ze swej strony odwzajemniali się kobietom podobnymi kpinami. Od- 
tąd więc ludność Anafe (wyspa ta bowiem została skolonizowana) ob- 
chodzi co roku święto ku czci Apollina Promienistego docinając sobie 
wzajemnie, w czym naśladuje tamtych. 

Pięćdziesiąte opowiadanie traktuje o śmierci tyrana Aleksandra, który 
zginął z ręki swej żony, Tebe. Tebe była córką Jazona panującego 
niegdyś w Tesalii. Miała trzech braci — Tyzyfona, Likofrona i Pitola- 
osa. Pochodzili oni z tej samej matki, ojcem ich był Eualkes. Tenże 
Aleksander jako tyran w Feraj189 powziął wobec nich podejrzenie i za- 
mierzał ich zgładzić. Wiedząc, że Tebe nie zniosłaby widoku śmierci bra- 
ci zrodzonych z tej samej, co i ona, matki, powziął zamiar, żeby jedno- 
cześnie zabić również ją. Kiedy był trzeźwy, trzymał swój zamiar w 
ukryciu, ilekroć tylko się napił (przepadał bowiem za winem) odsłaniał 
go bez ogródek. Tebe poznała jego zamiar, wręczyła braciom sztylety 
i wezwała, by byli gotowi do morderstwa. Wyprawiła Aleksandrowi 
wielkie pijaństwo, po czym ułożyła go do snu. Odprawiła strażników 
komnaty pod pozorem, że weźmie kąpiel i wezwała braci do czynu. 
Wszyscy oni byli wystraszeni, a najbardziej najmłodszy. Tebe zagroziła 
im między innymi tym, że natychmiast obudzi Aleksandra i oskarży 
ich o zbrodnię. Zmusiła ich do odwagi, tak że zabili pogrążonego we 
śnie Aleksandra. Tebe przywołała dowódców straży i stosując bądź 
groźby, bądź obietnice nakłoniła ich, by pomogli jej zdobyć władzę. Do- 
wódcy zgodzili się. Tebe przejęła władzę, ale godność tyrana i zewnę- 
trzne oznaki tyranii oddała najstarszemu bratu, Tyzyfonowi. 

Taka jest treść pięćdziesięciu opowiadań Konona. Styl, którym pisał, 
jest attycki. Struktury składniowe i słownictwo odznaczają się wdzię- 
kiem i powabem mając w sobie coś zawikłanego, co nie jest dostępne 
dla wszystkich. 

W tej samej książce przeczytałem niewielki utwór filologiczny gra- 
matyka Apollodora, zatytułowany Biblioteka 190. Zawiera on najstarsze 
opowiadania Greków, wszystko, co czas podał im do wierzenia o bo- 
gach, herosach, nazwach rzek, krajów [142b], ludów, miast i dalej 
o innych wydarzeniach, które sięgają zamierzchłej starożytności. Autor 
dochodzi aż do historii Troi, przedstawia pobieżnie walki, jakie prowa- 
dzili między sobą poszczególni bohaterowie, czyny i wędrówki tych, 
którzy wrócili spod Troi, a zwłaszcza Odyseusza; na nim też kończą 

189 Feraj — miasto w Tesalii. 
190 Utwór anonimowy przypisywany Apollodorowi z Aten (ok. 180—ok. 110) 

zachował się (wyd. R. Wagner Mythographi Graeci I, Leipzig 1894; Frazer, 
London 1921); por. E. Schwartz [w:] R. E., t. I (1894), kol. 2875—2886; Sinko 
n 1, s. 191—192. 



się starodawne dzieje. Utwór jest w wielu wypadkach kompendium nie 
bez użyteczności dla tych, którzy przywiązują wagę do tego, żeby za- 
chować w pamięci dawne, starożytne dzieje. Ten niewielki utwór zawie- 
ra nie pozbawiony wytworności epigram. Oto on: 

Wieków splątane drogi odsłania moja nauka, 
mitów prastarych zrąb poznaj z tej księgi mej. 
Już nie zaglądaj więcej ani do karty Homera, 

ni do elegii i lir, ni do tragedii ksiąg. 
Głośnych wierszy cyklicznych191 nie szukaj, bo do mnie zajrzawszy, 

znajdziesz tu wszelką treść, jaką zawiera świat 192. 

187 

Przeczytaliśmy Teologię arytmetyczną 1 w dwóch księgach Nikomacha 
z Gerazy2. Tytuł zasługuje na podziw i wzbudza szczególne zaintereso- 
wanie, sama praca natomiast jest dalece odległa od tego, co zapowiada 
tytuł, bym już nie mówił, że stanowi rezultat rozumowań, które tra- 
fiają w próżnię i czas im poświęcony został zmarnowany. 

Autor zajmuje się bowiem liczbami od jednego do dziesięciu, ale nie 
tak, jak w swoim poprzednim dziele zatytułowanym Wprowadzenie do 
arytmetyki3, w którym dokonuje przeglądu tego, co z natury tkwi 
w liczbach i wymaga żmudnych badań. Wręcz przeciwnie, są to naj- 
częściej wytwory umysłu niewolnego od skazy i błędu, nie wyciągają- 
cego wniosków zgodnych z istotą rzeczy, lecz upierającego się zawzięcie, 
by podporządkować rzeczy własnym urojeniom. To, co ten człowiek ro- 
bi, by sprowadzić istotę rzeczy do substancji liczb i rzeczy zawrzeć 
w niej, to obcinanie, przeładowywanie, zmienianie, rozrywanie albo sa- 
mych rzeczy, albo ulubionych boskich liczb. W ten sposób niewłaściwie 
traktuje albo jedną z dwóch, albo je obie; właśnie dlatego ściąga na sie- 
bie wielką krytykę i to niejedną. Dajmy jednak temu spokój. 

191 wiersze cykliczne — utwory epików greckich, takich jak Stasimos 
z Cypru, autor Opowieści cypryjskich, Eumelos z Koryntu, autor Powrotów, 
Lesches z Pyrry, twórca Małej Iliady, którzy czerpali tematykę z cyklu woj- 
ny trojańskiej i rozwijali motywy pochodne. 

192 Przekład polski: Sinko II 1, s. 191. 
1 Utwór zaginiony. 
2 Nikomach z Gerazy w Arabii (prawdopodobnie między 50 a 150 r.) — 

znakomity matematyk i filozof-neopitagorejczyk, łączył staropitagorejską 
arytmetykę, teorię i mistykę liczb z nauką matematyczną neopitagorejską; 
zwany „Euklidesem arytmetyki" (por. Sinko II 1, s. 162; F. Kliem [w:] R. E. t. XVII (1936), kol. 463; 
Krumbacher, s. 621, 623; Hunger II, s. 223). 

3 Dzieło zachowane (wyd. R. Hoche, Leipzig 1886; Nikomachos of Gerasa 
Introduction to Arithmetik translated in to English by M. L. D'Orge 



Żeby w liczbach widzieć bogów i boginie i przyznawać im tę właści- 
wość liczb ze względu na samą ilość, właściwą i określoną dla każdej 
liczby, nie przestrzega tej nietkniętej ilości, kiedy przenosi liczby w sfe- 
rę bogów, lecz jak już przedtem mówiliśmy — obcina, powiększa, burzy 
je na wszelkie sposoby. Tak oto oddaje liczbom cześć jako bogom fał- 
szując początkową ilość, by przez nią liczba była [143a] bogiem, a z ko- 
kto zamierza zgłębić tę osobliwą teologię i wniknąć w jej tajemnicę, 
czy dostojna. Mądrzejsze i zasługujące na aprobatę jest to, że od tego, 
kto zamierza zgłębić tę osobliwą teologię i wniknąć w jej tajemnicę, 
wymaga, żeby nie był nieukiem w geometrii, żeby wykazywał postępy 
w dociekaniach arytmetycznych i żeby nie zajmował się nauką astrolo- 
gii jako sprawą uboczną, a znał się na muzykologii i na instrumentach 
muzycznych. Aby móc z liczb uczynić bogów i wyobrazić sobie, że są 
one przyczynami istnienia bytów, bierze z każdej z wymienionych nauk 
kilka jakichś twierdzeń i wtyka je do swojego wyobrażenia o liczbach- 
-bogach. Nieznajomość tych powyższych zasad stanowiłaby przeszkodę 
dla wprowadzenia w tego rodzaju tajemnicze problemy i na próżno 
autor będzie okazywał swój zapał temu, który nie zapoznał się przed- 
tem z wymienionymi naukami. I trzeba, jak się wydaje, przeżyć i stra- 
wić życie ludzkie, zanim się opanuje tę dziwną teologię liczb, oraz pilnie 
przestudiować nauki, aby pleść zupełne brednie. Tego rodzaju dziełem 
jest Teologia Nikomacha z Gerazy, jak to wynika z krótkiego streszcze- 
nia, a zwłaszcza z tytułu. 

Autor mówi o jedni, monadzie, i innych rzeczach, mieszając niemało 
własnych zmyśleń z tym, co jest w jedni prawdziwe, i z dodanymi od 
siebie jej właściwościami naturalnymi. Utrzymuje dalej, że jest ona 
Rozumem, a także Istotą dwupłciową, Bogiem i w jakiś sposób Mate- 
rią — naprawdę miesza tu wszystkie rzeczy — Tworem zdolnym po- 
mieścić w sobie wszystko, Chaosem, Zamętem, Mieszaniną, Ciemnością, 
Mrokiem, Otchłanią i Tartarem. Opowiada dziwy, że jest ona Styksem, 
Grozą, Samotnością, Otchłanią podziemną. Zapomnieniem, krzepką Dzie- 
wicą i Atlasem. Jest też Osią wszystkich Istnień, Słońcem, Ogniem, 
Pięknem, Wieżą Zeusa, Słowem twórczego elementu, Apollinem, Pro- 
rokiem i Bogiem wymowy. Przyczyna, dla jakiej nadał jej te imiona, 
Studies in Greek Mathematik by F. E. Robbins and L. Ch. Karpinski, New 
York—London 1926, s. 71—78, Univ. of Michigan Stud. hum. Ser. Nr 16). 
o ważności tego dzieła świadczą, komentarze neoplatoników: Jamblicha (wyd. 
H. Psitelli, Leipzig 1894; por Focjusz Cod. 94); Filopona (wyd. R. Hoche 
Programm Wesel 1864, 1865, 1867; por. Cod. 21. 43. 55. 75); Soterycha (wyd. 
R. Hoche, Programm Elberfeld 1871). Na łacinę przełożyli je Apulejusz z Ma- 
daury (przekład zaginął) i Boecjusz (De institutione arithmetica libri II wyd. 
G. Friedlein, Leipzig 1867. Zachowały się: Mistyka liczb (Theologoumena tes 
arithmetikes wyd. Paris 1543) i w ekscerptach książka-podręcznik szkolny, 
Enchejridion musikes, (wyd. C. Jan Musici scriptores Graeci, Leipzig 1905, 
s. 235 nn.). 



leży w niestałym i przesądnym umyśle, nie jest też obca wyobraźni 
dziecięcej. Tak oto jednia, zarówno u Nikomacha, jak i u jego nauczy- 
cieli, zostaje jednocześnie ubóstwiona i wystawiona na zniewagę. 

Liczba dwa, diada, jest dla nich Śmiałością i Materią, przyczyną róż- 
nic i czymś, co stoi pośrodku między mnogością i monadą. Ona sama 
przez połączenie i zmieszanie daje równość i właśnie dlatego jest także 
Równią. Ale jest również Nierównią, Brakiem i Nadmiarem [143b], sa- 
ma jest też bezkształtna, nieokreślona i nieskończona, ona tylko jest 
początkiem Parzystości, ale nie jest ani parzysta, ani parzyście parzysta, 
ani nieparzyście parzysta, ani parzyście nieparzysta4. Większość tych 
cech jest bliska naturalnej właściwości diady: tyle jednak niezwykłości! 
Jest diada Źródłem wszelkiej zgodności, wśród Muz jest ona Erato, jest 
Harmonią, dalej Cierpliwością i Korzeniem, ale jeszcze nie działa, Siłą, 
i Podnóżem Idy 5 bogatej w źródła, Wierzchołkami i Fanesem 6. W swej 
snującej baśnie wyobraźni autor ubóstwia diadę; jest ona Zeusem spra- 
wiedliwym, Sprawiedliwością, Izydą 7, Naturą, Reą 8, Matką Zeusa i Źród- 
łem rozdzielania. Jest dla nich jak Rea Frygijska, Lidyjska czy Didymej- 
ska, jest Demetrą i Eleuzynią, Artemida, Pożądaniem i Dyktynną9, 
Aerią 10 i Asterią 11, Dysamosem, Substancją, ale też i Afrodytą, Dioną 12, 
Mychają 13, Cyterią 14, Niewiedzą, Nieświadomością, Kłamstwem, Nieskoń- 
czonością, Różnością, Waśnią i Niezgodą. Przeznaczeniem i Śmiercią. Ta- 
ka jest ich teologia diady. 

Liczba trzy, triada, jest pierwszą nieparzystą liczbą w działaniu; jest 
Średnią i Analogią, sprawia, że energia monady posuwa się naprzód 
zmierzając do działania i dalszego rozwoju. Jest także absolutnie pierw- 
sza, a ściśle — jest zbiorem jednostek, monad. Z kolei autor zajmuje 

4 Parzyście parzysta — suma (iloczyn) liczb parzystych; nieparzyście pa- 
rzysta — liczba będąca sumą (iloczynem) liczb nieparzystych i parzystych 
(por. Platon Parmenides 143C, s. 81, wyd. Dies). 

5 Ida — patrz Cod. 186 przyp. 81. 
6 Fanes — bóstwo orfickie — Eros. 
7 Izyda — bogini egipska, żona Ozyrysa utożsamiona m.in. z grecką De- 

metrą (patrz Cod. 186 przyp. 64). 
8 Rea — bogini z drugiej dynastii bogów, żona Kronosa, matka Zeusa, 

Demetry i in. Przydomki Frygijska, Lidyjska, Didymejska (od Didyma koło 
Miletu), Eleuzyńska, pochodzą od miejsca jej kultu. 

9 Dyktynną — przydomek kreteńskiej bogini Britomartis utożsamionej 
z panhelleńską Artemidą. 

10 Aeria — Eteryczna. 
11 Asterią — córka tytana Keosa i Febe. 
12 Dione — córka Okeanosa i Tetydy, matka Afrodyty zwanej Dionejską. 
13 Mychają — przydomek bogini od miasta Mychos w Focydzie u podnóża 

góry Helikonu. 
14 Cyterią — Cyteryjska, przydomek bogini od wyspy Cytery na Morzu 

Śródziemnym koło przylądka Małe w pn.-wsch. części Peloponezu. 



się tą liczbą i jej istotą. Tak więc triada stanowi przyczynę tego, co 
jest podzielne przez trzy, określa granicę nieokreśloności właściwej dla 
liczb. Jest Podobieństwem, Tożsamością, Zgodnością i Określonością. To 
wszystko jednak nie jest jeszcze tak błazeńskie i prymitywne; ciąg dal- 
szy jest do tego niepodobny. Triada jest Rozumem, przyczyną roztrop- 
ności i zrozumienia, Poznaniem i tym, co jest wszechwładne w liczbie, 
Siłą sprawczą całej muzyki, Układem — także w geometrii i to w naj- 
większym stopniu. Posiada ona i również skupia w sobie władzę nad 
tym, co wiąże się z astronomią, naturą i poznaniem zjawisk niebieskich 
oraz prowadzi do substancjalności. Na triadzie zasadza się cała cnota 
i z niej się wywodzi. Dalej następują wywody mitologiczne. I dlatego 
triada jest dla autora i jego nauczycieli Kronią15, Latoną16, Rogiem 
Amaltei17, opowiadają o niej cudowne rzeczy: jest dla nich Ofionem 18, 
Tetydą19, Harmonią20, Hekatą21, Eraną, Charytią, Muzą Polyhymnią, 
Aidą22, Loksją 23, Niedźwiedzicą, Istotą, która nie pogrąża się w otchła- 
ni, Damatramą, Niezgodą, Mądrością, Troistością, Trytonem24, Ogarnia- 
jącą morze, Trytogenią 25, Acheloosem 26, Nastis, Chodzącą po ulicach, Ku- 
retydą, Harmonią-Siłą [144a], Zobowiązaniem, Małżeństwem, Gorgonią, 
Forcją, Trisamosem, Lidią. W taki sposób wyobrażają sobie oni triadę 
i nadają jej kształty swoich bogów. 

Czwórka, tetrada, znowuż jest dla nich największym cudem, innym 
bóstwem, wielobóstwem i raczej wszechbogiem. Jest bowiem dla nich 
źródłem wszystkich doskonałości naturalnych i klucznicą natury, z dru- 
giej strony, zgodnie z naukami, jest sprawcą i przyczyną ich budowy 
i trwałości; ale jest dla nich także naturą i różnorodnością, Heraklesem 
i Szczytem, najpotężniejszą Siłą, Męskością, a nie Kobiecością, Her- 

15 Kronia — córka Kronosa. 
16 Latoną (gr. Leto) — córka Kojosa i Fojby, matka Apollina i Artemidy. 
17 Amaltea — koza; w nagrodę za to, że wykarmiła w jaskini na Krecie 

niemowlęcego Zeusa, otrzymała szczególny dar — jeden z jej rogów stale 
napełniał się nektarem, ambrozją lub płodami ziemi („róg obfitości"). 

18 Ofion — prastary Tytan pokonany przez Kronosa i Reę, strącony do 
Podziemia (Tartaru). 

19 Tetydą — przepiękna nereida, boginka morska, żona Peleusza, matka 
Achillesa. 

20 Harmonia — córka Aresa i Afrodyty, żona Kadmosa. 
21 Hekata — córka Zeusa i Demetry, bogini ciemności, strzegła bram świata 

podziemnego (Tartaru). 
22 Aida — imię „mówiące": Niewidzialna. 
23 Loksją — od Loksios (przydomek Apollina). 
24 Tryton — syn Posejdona i Afrodyty, bóstwo morskie przedstawiane 

w postaci pół-mężczyzny, pół-ryby. 
25 Trytogenia — przydomek Afrodyty zrodzonej nad Jeziorem Trytonis 

w Libii. 
26 Acheloos — syn Okeanosa i Tetydy, król rzek. 



mesem27, Hefajstosem28, Dionizosem29, Sorytasem, Majadeuszem30 czy 
Majadesem (tetrada bowiem jest dzieckiem Mai czy diady), Eriuniuszem, 
Sokosem, Zwiastunem, Bassareusem31, bogiem dwukrotnie urodzonym, 
mającym matkę w diadzie, Żeńskokształtną i Męską, dawczynię pier- 
wiastka męskiego, wywołującą szał bakchiczny i właściwości harmonicz- 
ne, czyli Harmonii; wśród Muz jest Uranią. W ten oto sposób opowiada- 
ją cuda o tetradzie i wynoszą ją do rzędu bóstw. Na tym kończy się 
księga pierwsza teologicznej arytmetyki Nikomacha. 

W księdze drugiej, po wstępie, dysputę wypełniają wywody o liczbie 
pięć, pentadzie. Pentada jest pierwszym określeniem terminu środkowe- 
go i najbardziej zgodnego z naturą dzięki wydzieleniu liczby naturalnej, 
którą powodują obie jej krańcowości. Łączy się ona z monadą jako 
początkiem i z dekadą jako jej końcem, zawiera w sobie zjawisko zacho- 
dzące w naturze świata. Tak więc dzięki monadzie świat ma początek 
w swoich posadach, kończy się i objawia pełnym światłem w dekadzie. 
Dlatego też pentada jest najwłaściwszym i jedynie szczególnym podzia- 
łem dziesiątki. Do dziesiątki sprowadzają się też podstawowe składniki 
wszystkiego, gdyż do czterech elementów autor dodaje eter, którego nie 
odważyłby się dodać w swoim hymnie do tetrady. Wiele jest jeszcze 
wywodów tego rodzaju, nie są one jednak subtelne czy mądre. Zasta- 
nów się nad tym, co następuje: Pentada — to Zgoda, Zróżnicowanie, 
Światło, Sprawiedliwość i najwyższy szczyt żywotności, Nemesis 32 i Bu- 
bastia, wymiar Sprawiedliwości, Afrodyta, Gamelia, Kobiecość i Męskość 
zarazem, Cyteria, Władczyni stref kosmicznych, dzierżąca kręgi nie- 
bieskie, Półbogini, Wieża Zeusa, Dydymea i Oś niewzruszona. Autor i je- 
go nauczyciele sławią ją pod niebiosa jako Nieśmiertelną, Palladę, Siłę 
sprawczą i Przewodniczkę, Zorzę zaranną, Atalantę, Nieujarzmioną, 
Ortiatę i Melpomenę wśród Muz, Odpowiadającą swym pięknym głosem, 
Środkiem środków, Szczytem płodności. W taki sposób autor oddaje cześć 
pentadzie. 

[144b] Liczbę sześć, heksadę, tłumaczy jako kształt kształtu, jest ona 
jedyną liczbą łączącą się z duszą, Ukształtowaniem wszystkiego, Twór- 
czynią dusz, Sprawczynią stanu życia (dlatego właśnie nazywa się szóst- 
ką), Harmonią i Całością; ona przede wszystkim jest wyniesiona do rzę- 
du bogów jako Afrodyta, która łączy, spaja małżeństwo, i jako Kobie- 

27 Hermes — syn Zeusa i Mai, posłaniec bogów olimpijskich. Głównym 
miejscem jego kultu była góra Kyllene w Arkadii. 

28 Hefajstos — syn Zeusa i Hery, bóg ognia. 
29 Dionizos (rzymski Bakchus) — syn Zeusa i Semeli, bóg wina i odradzającej się natury. 
30 Majadeusz (Majades) — syn Mai, nimfy górskiej, córki Altasa. 

       31 Bassareus — przydomek Dionizosa czczonego przez bakchantki przybrane w lisie skóry (bassara). 
       32 Nemesis — bogini zemsty, losu, sprawiedliwości i wyrównania krzywd. 



ta-Mężczyzna. Jest także Kojarzącą, Zacieśniającą przyjaźń, Pokojem, 
Przyjaźnią, Zdrowiem, Kowadłem, Prawdą. Wśród Mojr33 robią oni z he- 
ksady Lachesis, początek i środek wszystkiego, Zdalarażącą, Czczona na 
rozstajach, Dwuczasową, Perseję, Trójkształtną, Amfitrytę34, rychliwą 
Sprawiedliwość, jedną z Muz — Talię, Lekarkę wszystkich chorób. Tak 
heksada jest dla nich bogiem i nie uniknęła współzawodnictwa z bo- 
gami. 

Jeśli chodzi o liczbę siedem, hebdomadę — cóż można o niej powie- 
dzieć? Jednocześnie bowiem występuje tu Septada i, chociaż zwyczaj 
usunął sigmę, z łatwością wywodzi ona kształt z podwójnej spółgłoski 
„ksi", którą natura umieściła na końcu liczby poprzedniej, aby zrobić 
z niej osłonę przeciw jakimkolwiek zakusom ze strony tłumu. Taki jest 
zadziwiający wywód autora. To, że Septada rzeczywiście istnieje, jest 
pewne, i siódemka jest godna czci. Hebdomada z kolei jest również ter- 
minem środkowym między liczbami jeden i dziesięć, jest Przeznaczeniem, 
Przypadkiem, Ateną, Aresem, Szczytem, Uprowadzającą zdobycz, Atry- 
toną, Strażniczką, Córą potężnego ojca, Trytogenią, Modrooką, Opiekun- 
ką, Pełnozbrojną, Patronką pracy, Przemyślną, Często Wzywaną, Nie- 
naruszoną, Amaltejowym rodem, Tarczą, Ozyrysem, Snem, Głosem, Sło- 
wem, jedną z Muz — Klio, i jeśli ktoś chce, Sądem, Adrasteją35 i da- 
lej następują tego rodzaju brednie. Tak więc wielce szanowna siódemka 
zaznaje u nich w zbyt długiej pracy czci jako bóg wielki o wielu atry- 
butach. 

Liczba osiem, oktada, chociaż nie jest równa innym liczbom i nie 
jest ósma w kolejności, to jednak pozostaje dla nich bogiem; nie po- 
zbawiono jej tronu. Oddają jej cześć jako Harmonii wszechrzeczy, Kad- 
mei, Matce, Rei, Twórczyni kobiecości, Kybeli i Kybebie36, Dyndymie, 
Dzierżącej miasta, Miłości, Przyjaźni, Mądrości, Inteligencji, Orei, Te- 
midzie, Prawu, Zrodzonej przedwcześnie i Euterpe jako jednej z Muz. 

Dziewiątka, enneada, pozostaje w tyle, jeśli chodzi o jej bóstwo 
i w porównaniu z obszernym opisem, który wynosi pod niebiosa sió- 
demkę. Mimo to oddaje się jej cześć boską, niemal taką, jak ósemce. 
Jest dla nich Oceanem płynącym dookoła, sławią ją jako Horyzont. 
Opowiadając o świętych sprawach, mówi się o niej jako o Prometeuszu, 
Zgodzie, Persei, Słońcu, Pojednaniu, Podobieństwie, Hefajstosie, Herze, 

33 Mojry (rzymskie Parki) — trzy boginie losu, życia ludzkiego, córki Zeusa 
i Temidy: Kloto przędła nić żywota, Lachesis ją wyznaczała każdemu czło- 
wiekowi, Atropos — przecinała. 

34 Amfitryta — córka Nereusza lub Okeanosa, żona Posejdona, posiadała 
moc przemieniania ludzi. 

35 Adrasteja — przydomek Nemesis od świątyni wzniesionej przez Adras- 
tosa. 

36 Kybebe — frygijska nazwa Kybeli czczonej jako Wielka Matka (Ma- 
cierz) natury, utożsamiana z Reą, żoną Kronosa. 



siostrze [145a] i małżonce Zeusa, Zdalarażącej, Peanie, Nysseidzie, Kro- 
czącej po ulicach, Enyalosie, Zgarniającej zdobycz, Trytogenii, Zgodzie, 
Namowie, Kuretydzie, Korze, Hiperionie i jako o jednej z Muz — 
Terpsychorze. 

Liczba dziesięć, dekada — to dla nich Wszystko, Bóg najwyższy i Bóg 
bogów, gdyż jest dziesięć palców u rąk i dziesięć u nóg, dziesięć kate- 
gorii i dziesięć części mowy, a ponieważ dekadę uważają za wszystko, 
dodają do części mowy i apostrofę, i zbyteczny balast. Czyż trzeba mó- 
wić, że w dziesiątce zawierają oni wszystko, co jest mocne i płaskie, 
rzeczy parzyste i nieparzyste, parzyste nieparzyste, doskonałe, to, co 
jest pierwsze i proste, równość i nierówność, dziesięć sposobów istnie- 
nia, sferyczność i cykliczność, możność zapłodnienia i ukończenia, har- 
monię i inne tego rodzaju właściwości, a ponieważ dekada jest dla 
nich Kosmosem, jest zatem i Niebem, Przeznaczeniem, Czasem, Siłą, 
Wiarą, Koniecznością, Atlasem, Bogiem niestrudzonym, Fanesem, Słoń- 
cem, Uranią, Pamięcią, Przypomnieniem? Dziesiątce przypisaliby, są- 
dzę, wszystkie wyżej wymienione imiona bogów, gdyby już przedtem 
nie przyznali ich każdemu bogu z osobna i nie cofnęli się przed po- 
nownym mówieniem o nich w związku ze wszystkimi liczbami; deka- 
da jest bowiem dla nich najwyższym bogiem i posiada w sobie moc 
bóstwa istniejącego w liczbach. Dlatego właśnie dzieło Nikomacha tak 
długo rozwodzi się nad dekadą, ale dłużej zajmuje się monadą i hebdo- 
madą, tyle że przy omawianiu monady długość wywodu wynika z tego, 
że jest on poszerzony o wstęp. Ponadto do rozważań monady i hebdo- 
mady autor wprowadza chętnie wiele danych o dziesiątce, tak jak w 
wykładzie o pentadzie, który długością prawie dorównuje wykładowi 
o hebdomadzie. 

Oto więc masz, najdroższy bracie, w streszczeniu, głośną teologię liczb 
Nikomacha, która jest trudna do znalezienia — ale nie dlatego, że jest 
ona sama w sobie niedostępna (znam waszą bystrość umysłu i zamiło- 
wanie do pracy), i nie dlatego, że jest trudna do zrozumienia i niemal 
wymykająca się możliwościom ludzkim; przecież w geometrii, arytme- 
tyce i innych dziedzinach nauki, jak zresztą sam dobrze wiesz, wielu 
przez nas poznanych miało nie mniejsze możliwości ścisłej percepcji in- 
telektualnej niż syn Hermiasza (znasz przecież przenikliwość Ammoniu- 
sza w tych kwestiach), przed nimi nie mógł się ukryć żaden z wywo- 
dów, które Nikomach zawarł w swojej pracy o liczbach. [145b] Dlacze- 
go więc ta praca należy do rzadko spotykanych? Czas, sądzę, to sprawił. 
Brak troski o dzieła pożyteczne tylko dlatego, że bezużyteczne łatwo 
psują obyczaje, wzmógł się wielce, z nieprzezwyciężoną siłą. Byłoby 
z pożytkiem dla dzieła Nikomacha, gdyby można było niemal uwie- 
rzyć, że zaginęło wraz z wieloma wartościowymi dziełami. Lecz ono 
istnieje i zdobywa sobie niemałą sławę, jak widzisz i — sądzę — jak 
zobaczysz jeszcze jaśniej, chociaż zachowało się w skrótach. 



Przeczytaliśmy Zbiór przedziwnych rzeczy1 Aleksandra2. Autor opo- 
wiada w tej książce o wielu osobliwościach i nieprawdopodobieństwach. 
Zaczyna jednak od innych sławnych pisarzy, którzy już przedtem po- 
ruszali te same tematy. Mówi o zwierzętach, roślinach, niektórych kra- 
jach, rzekach, źródłach, ziołach i o innych tego rodzaju rzeczach. Styl 
autora jest jasny i zwięzły, nie pozbawiony słodyczy. 

W tej samej książce znajduje się dzieło Protagorasa3 pod tytułem 
Geografia powszechna, ujęte w sześciu księgach. Pięć pierwszych ksiąg, 
chociaż nie tak dokładnych i ścisłych, jak u późniejszych geografów, 
daje opis Azji, Libii4 oraz Europy. Szósta jest w pewnej mierze po- 
dobna do Zbioru Aleksandra, gdyż znajdują się w niej zadziwiające 
opowiadania powszechnie znane w świecie. Część z nich autor odnosi 
do dawniejszych pisarzy, wiele też przytacza z tego, co sam widział 
na własne oczy; te opowiadania zawierają nie mniej dziwów niż inne. 
Styl tego pisarza jest również jasny i ścisły, zwłaszcza w szóstej księ- 
dze. 
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Przeczytaliśmy Zadziwiające opowiadania1 Sotiona2, umieszczone w 
różnych miejscach — o rzekach, źródłach i jeziorach. I ta niewielka 
książeczka jest podobna do szóstej księgi dzieła Protagorasa i do Zbioru 
Aleksandra z tym, że opowiada się w niej jedynie przedziwne historie 
o źródłach i jeziorach, w pozostałych — o wielu innych rzeczach. Styl 
utworu jest bardzo podobny do stylu obu powyższych dzieł. 

W tym samym tomie przeczytałem utwór Mikołaja 3 poświęcony He- 

1 Utwór nie zachowany. 
2 Aleksander z Myndos, nadmorskiego miasta w Karii (Azja Mn.), żył 

w 1 poł. I w. po Chr., pisarz wzmiankowany w Historii nowej Ptolemeusza 
Hefestiona Chennosa (Cod. 190 [147b]); por. M. Wellmann[w:] R. E., t. II 
(1894), kol. 1459—1460). 

3 Protagoras — geograf (por. F. Gisinger [w:J R. E., t. XXIII 1 (1955), kol. 
931—933); dzieło zaginęło. 

4 Libia — w najstarszej poezji greckiej (Homer, Hezjod) i w dziełach 
geografów starogreckich oznaczała Afrykę. 

1 Z utworu zachował się fragment (wyd. Westermann Paradoxographi, 
Braunschweig 1839, s. 183). 

2 Sotion (I w. po Chr.) — nauczyciel Seneki, autor traktatu O gniewie 
(Peri orges) zachowanego we fragmencie (wyd. go rekonstruując całość Rab- 
bow Antike Schriftsteller, Berlin 1914, s. 82 nn.; por. Stentzel [w:] R. E., 
t. III (1929), kol. 1237 n.). 

3 Mikołaj z Damaszku (I w. przed Chr) — uczony (por. Laqueur [w:] R. E. 



rodowi4, królowi Żydów. Znajduje się w nim zbiór opisów zaskaku- 
jących obyczajów. Jest on całkowicie zbieżny z niektórymi przedziwny- 
mi opowiadaniami, które zebrał Aleksander i tymi, które zestawił Ko- 
non5; dodaje też niemało szczegółów. Różni się jednak od tamtych 
w niektórych opowiadaniach, gdyż przedstawia je w inny sposób. Styl 
pisarza jest również [146a] ścisły, nie rozwija się jasno, wykazuje w 
pewnej mierze więcej zwięzłości i intensywności niż styl wyżej wspom- 
nianych opowiadań. 

Autor mówi o pewnych rzeczach, które odpowiadają wielu ludziom, 
mimo że są dziwne, i o innych, które stoją w oczywistej sprzeczności 
z tym, w co można uwierzyć. W większości wypadków bowiem opowia- 
da o osobliwych obyczajch ludów; wśród nich można też natrafić i na 
takie, które zawierają rzeczy nieprawdopodobne. Ten Mikołaj, sądzę, 
jest Mikołajem z Damaszku. Jego najpiękniejsze lata życia przypadły 
na czasy Augusta6, który uważał go za swojego przyjaciela. Dlatego 
też Cezar nazwał „mikołajem" pewien rodzaj ciasta, które mu posyłał 
Mikołaj, by okazać szacunek dla ofiarodawcy. Ten autor pozostawił rów- 
nież obszerne Dzieje Asyrii7, o ile dobrze zachowałem w pamięci daw-r 
ne lektury. 

W tym samym tomie przeczytaliśmy dzieło Acestorydesa8 Legendy 
miejskie 9 w czterech księgach. Ten pisarz, wydaje się, był bardziej po- 
mysłowy od innych w wyborze tytułu. Opowiadania, które przekazali 
jedni — najbardziej wśród nich powściągliwi — i nie nadali im żad- 
nego znaczenia, drudzy potraktowali z całą powagą; on natomiast w tros- 
ce o prawdę nazwał je legendami i sporządził ich zbiór historyczny czy 
mitologiczny, jak sam mówił z upodobaniem. 

Wśród tych legend można znaleźć wiele takich, które weszły do Zbio- 
t. XXII (1937), kol. 440 n.). Utwór zachowany we fragmentach (wyd. FGH 

II A, s. 384—390). 
4 Herod I Wielki (ok. 73 r. przed Chr.—4 r. po Chr.) — syn Antypatra 

i Kipros, król Judei z nadania senatu rzymskiego (40 r.) wstąpił na tron 
dopiero po zwycięstwie odniesionym nad Antygonem II Matatiaszem, ostat- 
nim królem z dynastii Machabeuszów. 

5 Patrz Cod. 186. 
6 August (63 r. przed Chr.—14 r. po Chr.) — pełne jego nazwisko brzmiało 

Gajusz Juliusz Cezar Oktawian, od 27 r. przed Chr. — August. Rządy 
Augusta (27 r. przed Chr.—14 r. po Chr.) były złotym wiekiem kultury, lite- 
ratury i sztuki rzymskiej. 

7 Prawdopodobnie to właśnie dzieło (zaginione), „o wielu księgach" (po- 
lybiblos histora), autorstwa Mikołaja, wzmiankuje Atenajos z Naukratis 
(III w. po Chr.) w dziele Sofiści ucztujący (Dejpnosophistaj VI, 249a); por. 
R. Henry Photius, Bibliotheąue, t. III, s. 234, komentarz do s. 50 w. 16. 

8 Acestorydes — por. Schwartz [w:] R. E., t. I (1893), koL 1167. 
       9 Dzieło me zachowane. 



RU Konona10; opowiedział je też Apollodor w swojej Bibliotece 11, zebrał 
Aleksander, Mikołaj zadedykował Augustowi, a przedtem jeszcze zajął 
się nimi Protagoras. U Acestorydesa są także zapisane takie, które 
zostały pominięte u tamtych autorów, ponadto w wielu, które opowia- 
dają i on, i tamci, można dojrzeć, że różnią się w treści. 

Autor umieszcza w swoich utworach wiele wiadomości poświadczo- 
nych również w powszechnie znanych opowiadaniach; są i takie, które 
wyraźnie odzwierciedlają prawdę. Wydaje się, że te utwory nazwał le- 
gendami raczej nie dlatego, żeby poddać krytyce ich strukturę, lecz po 
to, by uwydatnić ich wdzięk i urok. Moim zdaniem, autora można uznać 
za mądrego, gdyż dzięki dwuznacznemu sformułowaniu tytułu uniknął 
jakiegokolwiek zarzutu, kiedy zamierzał połączyć wiele zmyślonych opo- 
wiadań ze zdarzeniami rzeczywistymi. Co do stylu i ten autor jest zu- 
pełnie podobny do poprzednich pisarzy. 
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Przeczytaliśmy Nową historię 1 w sześciu księgach Ptolemeusza He- 
festiona 2, napisaną dla tych, którzy chcą zapoznać się gruntownie z nau- 
ką historii. [146b]. Książka jest naprawdę pożyteczna dla tych, którzy 
dążą do zdobycia wielostronnej erudycji historycznej, może bowiem 
dać sposobność poznania, w krótkim czasie, zebranych materiałów. Wy- 
szukanie ich, porozsiewanych w różnych książkach, wymagałoby trudu 
i poświęcenia temu długiego życia. Książka zawiera wiele przedziwnych 
danych, źle wymyślonych i zupełnie irracjonalnych. Autor usiłuje wy- 
jaśnić powody powstania niektórych pomniejszych mitów. 

Osoba, która połączyła te opowiadania w jeden zbiór, jest dość próż- 
na, skłonna do chełpliwości i nie mająca żadnej kultury języka. Dedy- 
kuje swe dzieło jakiejś Tertylli3, sławi ją jako swą panią, przypisuje 
jej zamiłowanie do literatury i erudycję. Krytykuje niektórych swoich 
poprzedników za to, że podjęli ten temat niemądrze. Większość tych 
opowiadań jest wolna od niedorzeczności i nieprawdopodobieństwa, daje 
wiedzę niezwykłą, której jednak nie brak wdzięku. 

Pierwsza księga zawiera opowiadanie o śmierci Sofoklesa4, a przed- 
10 Patrz Cod. 186. 
11 Patrz Cod. 186 przyp. 190. 
1 Dzieło to, będące po większej części wytworem fantazji autora, zaginęło. 
2 Ptolemeusz Hefestion żył w I poł. II w. 
3 Tertylla — skądinąd nieznana (por. Stein Tertulla [w:] R. E., t. V (1934), 

seria 2, kol. 848). 
4 Sofokles (ok. 496—406) — tragediopisarz grecki z Aten, z jego obfitej 

twórczości obejmującej 123 dramaty zachowało się siedem tragedii i duży 
fragment dramatu satyrowego Ichneutai (Tropiciele) (wyd. F. W. Schneidewin, 



tem jeszcze o zgonie Protesilaosa 5. Z kolei jest mowa o śmierci He- 
raklesa, jak skończył ze sobą w ogniu, ponieważ mając pięćdziesiąt lat 
nie mógł napiąć łuku6. Potem następuje opowieść o ocaleniu Krezusa7 

z palącego się stosu, o zgonie Achillesa8 i o heterze Laidzie, która podob- 
no umarła połknąwszy pestkę oliwki9. Przedstawiając każde z tych opo- 
wiadań autor zaznacza, że jego poprzednicy zebrali je i przepisali 
błędnie. 

W dalszym ciągu opowiada o królu Aleksandrze10, że gdy zobaczył 
w Efezie malowidło przedstawiające zgładzonego podstępnie Palamede- 
sa11, zaniepokoił się, ponieważ zabity był podobny do Arystonika12 

z którym często grał w piłkę; taki charakter miał Aleksander, był wier- 
ny i oddany swoim towarzyszom. Z kolei autor uważa, że znaczenie 
miejsca omawianego przez Euforiona13 w jego utworze Hiacynt14 — 
„Jedynie Kokytos obmył Adonisowi rany" — jest takie: Kokytos było 
to imię ucznia Chejrona 15, jego mistrza w sztuce lekarskiej; leczył on 
Adonisa 16 zranionego przez dzika. 

Autor opowiada, że osoba występująca w pierwszej księdze Dziejów 
A. Nauk, L. Radermacher, E. Bruhn, Berlin 1909—1914; W. Steffen, Warsza- 

wa 1960; fragmenty wyd. A. C. Pearson, Cambridge 1917, reedycja Amster- 
dam 1963). 

5 Protesilaos — mityczny król Fylake w Tesalii, uczestniczył w wyprawie 
Greków pod Troję, mąż Laodamii, najwierniejszej żony, która wybłagała 
bogów, by powrócił z Hadesu na ziemią; gdy umarł po raz drugi, zeszła ra- 
zem z nim ze świata. 

6 Fantazja autora. Herakles według starożytnego mitu zginął spalony na 
stosie w męczarniach spowodowanych „szatą Dejaniry" (por. przyp. 37). 

7 Krezus (VI w. przed Chr.) — król Lidii (Azja Mn.). 
8 Achilles — syn Peleusza i Tetydy, największy bohater grecki pod Troją. 

Zginął od strzały Parysa, ugodzony w piętę — jedyne dostępne dla ciosów 
miejsce na ciele bohatera („pięta Achillesowa"). 

9 Wymysł autora. Laida była słynną przyjaciółką retora Hiperejdesa (390— 
—322); por. Gever Lais [w:] R. E., t. XII (1925), kol. 514. 

10 Aleksander Wielki — patrz Cod. 161 przyp. 37. 
11 Palamedes — syn Naupliosa, króla Eubei. Mędrzec i poeta, zginął uka- 

mienowany za rzekomą zdradę Greków na rzecz Trojan. 
12 Arystonik z Karystos — przyjaciel Aleksandra Wielkiego. 
13 Euforion z Chalcydy na Eubei (275—ok. 200) — historyk i epik; por. 

Sinko II l, s. 532. 
14 Utwór nie zachowany. 
15 Chejron (Chiron) — mądry, dobrotliwy centaur, wróżbita i lekarz, wy- 

chowawca herosów, takich jak Achilles, Jazon i in. 
16 Adonis — syn Kynarosa. Piękny młodzieniec, myśliwy, kochanek Afro- 

dyty, rozszarpany przez dzika; krew zabitego polana przez Afrodytę nektarem 
zamieniła się w kwiat anemonu. 



Herodota17, poległa z ręki Adrasta, syna Gordiasza, nazywała się Aga- 
tonem18. Został on zabity w czasie sporu o przepiórkę. Powiada dalej, 
że Kadmos19 i Harmonia zostali zamienieni w parę lwów i że Tej- 
rezjasz 20 siedmiokrotnie zmieniał postać, co wyjaśnia, dlaczego Kreteń- 
czycy nazywali go córką Forbasa21. Mówi też, że Erymant, syn Apol- 
lina, stracił wzrok dlatego, że ujrzał kąpiącą się [141a] po stosunku 
z Adonisem22 Afrodytę. Zagniewany Apollo zamienił się w dzika i za- 
bił Adonisa zadawszy mu cios swymi kłami. 

Autor mówi dalej, dlaczego Poeta zrobił z gołębic służebnice bogów 
w czasie posiłków i co na to powiedzieli król Aleksander i Arystoteles. 
Mówi również o Homerze i o gołębiach23. Powiada, że poeta Epicharm24 

pochodził z rodu Achillesa, syna Peleusza. Homer nazywa Patroklosa25 

najlepszym bez wątpienia woźnicą, gdyż nauczył się on sztuki powoże- 
nia od Posejdona, który zakochał się w nim na dobre. 

Odyseusz nazywał się początkowo Utis, ponieważ miał duże uszy26, 
ale — powiada autor — matka, która nosiła go w łonie, w czasie desz- 
czu nie mogła powstrzymać się od porodu na skraju drogi i dlatego 
właśnie nazwano go Odyseuszem27. 

Jakiś Arkadyjczyk o imieniu Perytan popełnił cudzołóstwo z Heleną, 
kiedy w Arkadii trwała w związku z Aleksandrem28. Aleksander, 
chcąc ukarać Perytana za cudzołóstwo, pozbawił go męskości i odtąd 
Arkadyjczyków nazywa się rzezańcami-perytanami29. 

Arystonik z Tarentu30 powiada, że kiedy Achilles przebywał wśród 
17 Por. Cod. 60. 
18 Herodot opowiada tu o Atysie, synu Krezusa zabitym przypadkowo w 

czasie łowów na dzika (I 34,45). Pomysł z przepiórką pochodzi od Ptolemeusza. 
19 Kadmos — mityczny król Teb, mąż Harmonii. 
20 Tejrezjasz — słynny wieszczek tebański, był dwukrotnie zamieniany: 

raz w kobietę i potem znowu w mężczyznę. 
21 Pomysł autora. 
22 Wersja skądinąd nie znana. 
23 Por. Odyseja XII 62 nn. 
24 Epicharm z Syrakuz (ok. VI w. przed Chr.) — poeta, autor krótkich 

utworów zwanych w starożytności „dramatami" — zawierały one jedynie 
partie mówione; tematy czerpał Epicharm z życia, opowiadań mitycznych; 
zachowały się jedynie fragmenty (wyd. G. Kaibel Comicorum Graecorum 
Fragmenta I 1, Berlin 1899, s. 88—147). 

25 Patroklos — syn Menojtiosa, przyjaciel Achillesa, zginął z ręki Hektora. 
26 Pomysł autora. Utis znaczy Nikt (por. Odyseja IX 366); autor wywiódł 

imię Utis od greckiego słowa us, otos — ucho. 
27 Imię Odyseusza wyprowadzano od greckiego czasownika odyssomaj — 

być zagniewanym, nienawidzieć. 
28 Aleksander, czyli Parys — patrz Cod. 186 przyp. 128. 
29 Znowu mamy do czynienia z pomysłem autora. 
30 Por. Cohn Aristonikos [w:] R. E., t II (1896), kol. 964. 



dziewcząt u Likomedesa, nazywał się Kerkyserą; nazywano go również 
Issą, Pyrrą, Aspetem i Prometeuszem. Botryasz z Myndos31 mówi, że 
wszystkie dzieci Niobe zabił Apollon i że ojciec Odyseusza dał synowi 
do towarzystwa doradcę Muiskosa Kefaleńczyka. Achillesowi dotrzymał 
towarzystwa doradca o imieniu Noemon rodem z Kartaginy; Patroklos 
miał Eudora. Antypater z Akantos 32 utrzymuje, że Dares 33, który przed 
Homerem napisał Iliadą, był doradcą Hektora; doradzał mu, by nie za- 
bijał przyjaciela Achillesa34. Powiada, że doradcą Protesilaosa był Te- 
salczyk Dardan, a Antylochowi35 jego ojciec Nestor wyznaczył Chalkona 
na giermka i doradcę. Takie są główne tematy w księdze pierwszej. 

Księga druga opowiada o Heraklesie, którego z napadu szału wyle- 
czył za pomocą ciemieżycy Antycereusz, odkrywca tej rośliny w miejsco- 
wości Antycyra w Focydzie, gdzie się ona pleni. Inni pisarze inaczej 
opowiadają o jego wyleczeniu. Autor mówi, że Nestor został ulubień- 
cem Heraklesa i że to nie Filoktet, lecz Trachińczyk Morsimos36 za- 
palił stos z Heraklesem; powiada dalej, że Herakles, któremu lew ne- 
mejski [147b] odgryzł palec, miał tylko dziewięć palców, i że istnieje 
grób tego odgryzionego palca. Inni utrzymują, że Herakles stracił pa- 
lec od uderzenia, które zadała mu ryba płaszczka swoim kolcem; że na 
grobie palca w Sparcie można zobaczyć kamienny posąg lwa — sym- 
bol siły bohatera. Od tego czasu, zaczęto ustawiać kamienne posągi 
lwów także na grobach innych ludzi. Inni pisarze dają odmienne wia- 
domości o ustawianiu tych posągów-pomników. Ze stosu Heraklesa wy- 
leciała chmara szarańczy i jak plaga pustoszyła kraj; zniszczono ją. 

Autor powiada, że Afrodyta — ze względu na Adonisa, którego ko- 
chali i ona, i Herakles — pouczyła centaura Nessosa37, jak ma schwy- 
 

31 Botryasz z Myndos — por. Knaack [w:] R. E., t. III (1899), kol. 793. 
32 Akantos — miasto nad Zatoką Strymontu na wsch. wybrzeżu Chalcydyki. 
33 Djres z Frygii — kapłan trojański wspominany w Iliadzie V 9, przy- 

pisywano mu autorstwo poematu o upadku Troi, który był zapewne zwykłym 
ćwiczeniem retorycznym z I w. przed Chr.; zachował się w tłumaczeniu ła- 
cińskim z V w. po Chr. (De excidio Troiae). 

34 Czyli Patroklosa, gdyż śmierć tego bohatera miała spowodować to, że 
Achilles przystąpił do walk o Troję. 

35 Antyloch — największy przyjaciel Achillesa po śmierci Patroklosa. 
36 Morsimos — pochodził z Trachis, miasta w Tesalii nad Zatoką Malij- 

ską; skądinąd nie znany. 
37 Nessos — centaur, syn Iksiona i Nefele, trudnił się przenoszeniem ludzi 

przez rzekę Euenos. Ranił go Herakles, gdy ten chciał uprowadzić żonę He- 
raklesa, Dejanirę. Nessos zemścił się, tuż przed śmiercią bowiem doradził 
Dejanirze, by zanurzyła szatę Heraklesa w jego krwi, a zyska wielką mi- 
łość męża, a tymczasem sprawiła swoim czynem tak wielkie męczarnie bo- 
haterowi, że kazał spalić się na stosie. 



tać Heraklesa w zasadzkę. Nireusz38 z Syme był ulubieńcem Heraklesa 
i pomagał mu w zabiciu lwa helikońskiego. Inni utrzymują, że Nireusz 
był synem Heraklesa. 

Co znaczą u Poety Charyty39, z którymi porównuje włosy Euforba40? 
Autor powiada, że Herakles nazywał się od urodzenia Nilem41. Później, 
kiedy uratował Herę zabijając bezimiennego, ziejącego ogniem giganta, 
który godził na nią, zmienił imię, ponieważ oddalił od Hery niebezpie- 
czeństwo. Abder42, ulubieniec Heraklesa, zginął z ręki Tezeusza43, kiedy 
opowiadał mu historię stosu pogrzebowego. 

Arystonik z Tarentu44 utrzymuje, że środkowa głowa hydry45 była 
złota. Aleksander z Myndos46 mówi, że zrodzony z ziemi wąż pomagał 
Heraklesowi w walce z lwem nemejskim; wychował go Herakles, któ- 
remu towarzyszył on w drodze do Teb i przebywał z nim w namio- 
cie; on właśnie zjadł pisklęta wróbla i został zamieniony w kamień. 

Autor opowiada dalej, że Herakles zbudował statek „Argo"47 na 
Ossie48 w Tesalii, nazwał go imieniem syna Jazona49, Argosa. Jazon 
był ulubieńcem Heraklesa. Dlatego wziął on wraz z Jazonem udział 
w żegludze do Scytii. Opowiada z kolei, że kiedy Hera walczyła po 
stronie Geriona50, Herakles zranił ją w pierś i co z tego wynikło51. 

38 Nireusz — syn Charoposa i Aglai z Syme (wyspy koło Rodos). Najpięk- 
niejszy po Achillesie Grek pod Troją. 

39 Charyty (rzymskie Gracje) — córki Zeusa i Eurynomy, trzy boginie 
wdzięku: Aglaja (Jaśniejąca), Eufrozyna (Radosna), Talia (Kwitnąca). 

40 Euforb — jeden z obrońców Troi, poległ zabity przez Menelaosa. Jego dusza miała ucieleśnić się 
drogą metempsychozy w Pitagorasie. 

41 Nil — postać skądinąd nie znana. 
42 Abder — j.w. 
43 Tezeusz — syn króla Aten, Ajgeusza. Mityczny heros grecki, któremu 

przypisywano zjednoczenie Aten. 
44 Arystonik z Tarentu — uczony aleksandryjski z I w. przed Chr., autor 

nie zachowanych komentarzy do Iliady, Odysei i pieśni lirycznych Pindara. 
45 Hydra (Hydra lernejska) — mityczny potwór o dziewięciu głowach; za- 

bił ją Herakles. 
46 Aleksander z Myndos — patrz Cod. 188 przyp. 2. 
47 Argo — mityczny statek zbudowany pod auspicjami Ateny dla pięćdzie- 

sięciu argonautów, uczestników wyprawy do Kolchidy po złote runo. 
48 Ossa — pasmo gór w Tesalii oddzielone od Olimpu słynną w literaturze 

antycznej doliną Tempe. 
49 Jazon syn Ajzona — patrz Cod. 186 przyp. 160. 
50 Gerion — mityczny syn Chryzaora i Oceanidy Kallirroe, potwór o trzech 

głowach i tyluż zrośniętych tułowiach, właściciel stada dorodnych wołów 
na hiszpańskiej wyspie Erytei; zabił go Herakles i uprowadził woły do Ty- 
rynsu na Peloponezie. 

51 Wytrysłe z piersi mleko rozlało się po niebie i utworzyło mleczną dro- 
gę, galaktykę (gr. gala, galaktos — mleko). 



Korytos, z pochodzenia Iberyjczyk, który był również ulubieńcem He- 
raklesa, pierwszy skonstruował hełm i stąd, powiada, ta broń otrzy- 
mała nazwę od jego imienia 52. 

Autor mówi, że domniemany grób Zeusa na Krecie jest grobem Kre- 
teńczyka Olimposa; wziął on do siebie Zeusa, wychowywał i uczył 
o sprawach boskich, ale Zeus — powiada — zabił piorunem swego ży- 
wiciela i nauczyciela, ponieważ [148a] poduszczył on gigantów, by sięg- 
nęli po jego władzę. Lecz gdy już uderzył weń piorun i Zeus miał przed 
sobą trupa, poczuł żal. Nie wiedząc, jak ma uśmierzyć ból inaczej, wy- 
pisał swoje imię na grobie zabitego. 

Czyjego autorstwa jest wiersz, który zacytował Aleksander, syn Fi- 
lipa — „A więc, Proteuszu 53, pij wino, jako że jadłeś mięso ludzkie 54?" 
— i który wiele mówi o Proteuszu. Jaką piosenkę śpiewał zazwyczaj 
Aleksander i kto był twórcą tego utworu? Na czyją cześć napisał tenże 
Aleksander, syn Filipa, pieśń żałobną? Takie są rozdziały księgi dru- 
giej. 

W trzeciej jest mowa o Hyllosie 55, synu Heraklesa. Miał on niewielki 
róg, który mu wyrósł z lewej strony czoła. Zdobył go sykiończyk Epo- 
peusz, kiedy zabił Hyllosa w pojedynku; podobno w tym rogu przy- 
niósł wodę ze Styksu56 i został królem swego kraju. O wodzie ze Styksu 
w Arkadii opowiadają tak: kiedy Demeter57 bolała nad stratą córki, 
Posejdon chciał ją zdobyć w jej smutku; oburzona, zmieniła się w klacz, 
przyszła nad źródło i kiedy ujrzała swą postać, poczuła wstręt do sie- 
bie i sprawiła, że woda stała się czarna. 

Hekale i wszystkie takie jak ona przybrały to imię58. Autor mówi, 
że ojcem Aleksandra był nie Filip, tylko jakiś mężczyzna rodem z Ar- 
kadii, zwany Drakonem; stąd właśnie powstał mit o wężu. Opowiada 
o psie Ptolemeusza, że walczył u boku swego pana. Po śmierci zrobiono 
sekcję i stwierdzono, że miał serce porośnięte włosami; był z rasy 
molosów59, wabił się Briareus. 

52 Gr. korys, korythos — hełm. 
53 Proteusz — syn Okeanosa i Tetydy, bóstwo morskie przybierające 

kształty żywiołów, zwierząt, ludzi, posiadał dar wieszczenia. 
54 Jest to trawestacja wiersza Homerowego (Odyseja IX 347). 
55 Hyllos — najstarszy syn Heraklesa, schronił się przed prześladowaniem 

ze strony Erysteusza do Aten, gdzie Tezeusz pomagał mu w walce o jego 
prawa. Adoptował go król Tesalii Ajgnios i obdarzył częścią swego kró- 
lestwa. W innych źródłach Hyllos był ulubieńcem Heraklesa. 

56 Styks — mityczna rzeka w podziemnym świecie zmarłych, Hadesie. 
57 Demeter — patrz Cod. 186 przyp. 64. 
58 Hekale — mityczna staruszka, która podejmowała gościnnie Tezeusza, 

kiedy wyprawiał się na byka kaledońskiego, czczona jako opiekunka (lub 
heroina-założycielka) jednego z demów attyckich. 

59 Molossos — pies rasy moloskiej hodowany przez Molossów zamieszkują- 
cych tereny w pn.-zach. Epirze. 



O Polidamasie60. Co znaczy wiersz Poety: „Jak córka Pandareusa, 
zielonkawy słowik61" itd. Opowiada o Palladium62, że mieli je wykraść 
dwaj mężowie — Diomedes i Odyseusz 63, potem o trzcinie powtarzają- 
cej, że Midas64 ma ośle uszy; o ptakach acestalijskich poszukiwanych 
u Stezychora65; o skale Gigonis leżącej nad brzegiem Oceanu: można 
ją było ruszyć z miejsca jedynie za pomocą asfodelu — poza tym, nie- 
wzruszona, opierała się każdej sile. Opowiada, że Ropal był synem He- 
raklesa. Pewnego dnia oddał on hołd swemu ojcu jako herosowi i zło- 
żył mu ofiary jako bogu. Amfiaros otrzymał takie imię dlatego, że 
rodzice jego matki błagali bogów, by miała ona bezbolesny poród. 

Czyj jest hymn śpiewany w Tebach na cześć Heraklesa, gdzie nazy- 
wa się go synem Zeusa i Hery? Następnie autor mówi o twórcach hym- 
nów w różnych miastach. Powiada, że poeta Filostefan z Mantynei [148b] 
od urodzenia nie nosił płaszcza66 i że hymnograf Tebańczyk Matrys67 

przez całe życie żywił się jagodami mirtu. Eupomp z Samos68 wycho- 
wywał — strach o tym mówić i słuchać — nieoswojonego węża: po- 
wiadają, że był synem Eupompa i miał na imię Drakon. Drakon miał 
ogromnie bystry wzrok, tak że z łatwością widział na odległość dwu- 
dziestu stadiów 69. Wynajął się Kserksesowi70 za tysiąc talentów 71; sie- 

60 Polidamas — Trojańczyk, syn Pantoosa i Frontydy, wzmiankowany w 
Iliadzie XI 57 (por. XVII 40). 

61 Odyseja XIX 518. (Przekład polski: J. Parandowski, Warszawa 1953). 
62 Palladium trojańskie — patrz Cod. 186 przyp. 132. 
63 Diomedes i Odyseusz — dwaj bohaterowie wojny trojańskiej, wykradli 

z miasta Palladium (patrz też Cod. 186 przyp. 29). 
64 Midas — król Frygów, sędzia w sporze między Apollinem i Panem o to, 

który z nich jest lepszym muzykiem. Pierwszeństwo przyznał Midas Panowi,, 
za co Apollo ukarał go, sprawiając, że wyrosły mu ośle uszy. Midas ukry- 
wał je pod czapką frygijską, a jego tajemnicę znał jedynie fryzjer. Ten nie 
mogąc zachować tajemnicy wyszeptał ją do wykopanej jamy; wyrosła nad 
nią trzcina i swym szumem rozpowszechniła tę wieść o Midasie. 

65 Ptaki z miasta Acesty (późn. Egesta, Segesta) na Sycylii, wzmiankowane 
we fragmentach wierszy Stezychora, poety lirycznego z Himery (VII/VI w.). 

66 Filostefan z Mantynei — postać nieznana. Mantyneja — miasto we 
wsch. Arkadii znane ze zwycięstwa Epaminondasa nad koalicją ateńsko-spar- 
tańską (362 r. przed Chr.). 

67 Matrys z Teb (III w. przed Chr.) — retor i hymnograf grecki, autor 
nie zachowanej Pochwały Heraklesa (por. Sinko II 1, s. 143; Hobein [w:] R.E., 
t. XIV (1930), kol. 2287—2298). 

68 Eupomp z Samos — skądinąd nie znany (por. Knaack [w:] R. E., t. VI 
(1909), kol. 1236). 

69 Stadion — miara długości równa 177,6 m. 
70 Kserkses — syn Dariusza I i Atossy, król perski (485—465), w wypra- 

wie na Grecję poniósł klęskę pod Salaminą (480 r.) i Platejami (479 r.). 
71 Talent — w eubejsko-attyckim systemie metrologicznym jednostka wagi 

o ciężarze 26,22 kg srebra; dzielił się na 60 min, 6000 drachm i 36 000 oboli. 



dział przy nim pod złotym platanem i przyglądając się bitwie morskiej 
między Grekami i barbarzyńcami opowiadał mu o jej przebiegu i o mę- 
stwie Artemizji72. Hymnograf Plezyrroos z Tesalii73 był ulubieńcem 
Herodota 74 i został spadkobiercą jego majętności; on właśnie napisał 
wstęp do pierwszej księgi Dziejów Herodota z Halikarnasu. Prawdziwy 
początek Dziejów Herodota był taki: „Perscy znawcy zagadnienia utrzy- 
mują, że winę za konflikt ponoszą Fenicjanie". Polizel z Cyreny75 nig- 
dy się nie śmiał i dlatego otrzymał przydomek Agelast76. Jedni utrzy- 
mują, że w pobożności górował nad wszystkimi Antygon z Efezu77, dru- 
dzy są zdania, że Lucjusz z Hermiony78, którego w listach wzmiankuje 
Teofrast79. Z Achillesa i Deidamii zrodziło się dwóch synów — Neopto- 
lem i Onejr. Onejra zabił nieświadomie Orestes w Focydzie, walcząc 
z nim o miejsce do rozbicia namiotu. 

Z kolei pisarz mówi o zbieżności w historii. Na grobie Amyka80 

rósł różowy wawrzyn. Tych, którzy go skosztowali, ogarniała żądza 
walki na pięści. Antodor skosztował go i zdobył trzynaście wieńców, 
uległ jedynie Dioskurowi z Tery w czternastej rundzie, zupełnie tak 
samo — powiadają — jak Amyk, który poniósł porażkę w zapasach 
z jednym z Dioskurów81. Podobno Krezus został spłodzony w czasie 
święta Afrodyty, kiedy to Lidyjczycy kroczą w uroczystej procesji zdo- 
biąc boginię wszystkimi bogactwami. Ojciec Temistoklesa82 na wiado- 
mość o urodzinach syna złożył w ofierze byka, napił się krwi z tego 
zwierzęcia i umarł83. Syna Hystapa, Dariusza84, porzuconego przez mat- 

72 Artemizja — córka Ligdamisa, królowa Karii, dowodziła wojskami do- 
ryckimi z Halikarnasu, Kos i innych miast w wyprawie Persów na Grecję; 
najlepsza doradczyni Kserksesa (por. Herodot Dzieje VII 99; VIII 68; Pauza- 
niasz III 11,5). 

73 Plezyrroos — poeta skądinąd nie znany. 
74 Herodot z Halikarnasu — patrz Cod. 161 przyp. 23. 
75 Polizel — postać nieznana. 
76 Gr. agelastos — dosłownie nieśmiejący się, ponury, poważny. 
77 Antygon — osoba nieznana. 
78 Lucjasz — j.w. 
79 Teofrast (372—287) — uczony grecki, uczeń Arystotelesa, autor wielu 

traktatów, m.in. O badaniu roślin, O pochodzeniu roślin, Charaktery, które 
są zbiorem 30 portretów literackich. 

80 Amyk — syn Posejdona, król Bebryków w Bitynii (Azja Mn.). 
81 Dioskurowie — dosłownie Synowie Zeusa, Kastor i Polluks, który po- 

konał Amyka. 
82 Temistokles — Ateńczyk, przywódca politycznego stronnictwa radykal- 

no-demokratycznego, twórca potęgi morskiej Aten, przyczynił się do zwy- 
cięstwa Greków pod Salaminą (por. przyp. 70). 

83 Por. Cod. 72 [37b]; Herodot III 15 nn. 
84 Dariusz — król Persji (522—485), zorganizował dwie wyprawy wojen- 

ne na Grecję; ostateczną klęskę poniósł pod Maratonem (490 r przed Chr.). 



kę, wychował hodowca koni, Spargapises, karmiąc go mlekiem z wy- 
mienia klaczy; został on królem, a zawdzięczał to rżeniu konia85. Słu- 
gę poety lirycznego, Ibika86, o imieniu Herakles, spalono żywcem za 
to, że był wspólnikiem rabusiów, którzy ograbili jego pana. 

Orestes urodził się w czasie święta Demetry o przydomku [149a] 
Erinys. Filip będąc jeszcze w wieku chłopięcym usiłował wieczorem 
ugodzić strzałami gwiazdy w ruchu, a wieszczek Diognet przepowie- 
dział, że chłopczyk będzie panował nad wieloma ludami; Aster87 zaś 
było to imię tego, który Filipowi wybił oko strzałą. Fletnista Marsjasz 88, 
którego odarto ze skóry, urodził się podczas święta Apollina, kiedy to 
składa się bogu w ofierze wszystkie skóry ściągnięte z zabitych zwie- 
rząt. 

Dalej jest mowa o Tytyosie urządzającym zasadzki na Aleksandra. Mat- 
ka Klaudiusza89, kiedy nosiła go w łonie, podobno zapragnęła najeść 
się grzybów zwanych borowikami, a Klaudiusz zjadł zatrute grzyby 
i umarł. Autor mówi dalej, że centaura Lamiosa, przyłapanego na cu- 
dzołóstwie, zabił eunuch Pejryt — tak utrzymują jedni — lub Tezeusz, 
jak twierdzą inni. Tak wiele równoczesnych wydarzeń występuje w opo- 
wiadaniach historycznych. Na tym kończy się księga trzecia. 

Czwarta opowiada, że Helena pierwsza wpadła na pomysł wyciągania 
losów palcami i w grze w losy odniosła zwycięstwo nad Aleksandrem90; 
byłaby córką Afrodyty. Ze związku Heleny i Achillesa urodził się na 
Wyspach Szczęśliwości skrzydlaty chłopiec, którego z powodu urodzaj- 
ności tego kraju nazwano Euforionem91. Zakochał się w nim Zeus. 
Odtrącony, przeszył go piorunem na wyspie Melos92, gdzie go dopadł 
w pościgu, i zamienił nimfy w żaby za to, że wyprawiły Euforionowi 
pogrzeb. Niektórzy pisarze utrzymują, że Helenę porwał Aleksander, 
kiedy polowała na górze Dziewiczej. Uderzona jego pięknością, szła 
za nim jak za bogiem. 

Autor opowiada o haftowanej przepasce, którą Hera miała otrzymać od 
85 Por. Cod. 72 [38a]; Herodot III 85 nn. 
86 Ibik z Region w pd. Italii (VI w. przed Chr.) — poeta liryczny, prze- 

bywał na dworze Polikratesa, tyrana wyspy Samos, podczas podróży do 
Himery (Sycylia) poniósł śmierć z rąk zbójców. 

87 Aster — imię „mówiące": Gwiazda. 
88 Marsjasz — satyr, wynalazca aulosu (instrumentu frygijskiego zbliżonego 

do klarnetu i oboju, współzawodniczył z „kitarodosem" Apollinem o pierw- 
szeństwo w sztuce muzycznej. Zwyciężył Apollo i za karę, że Marsjasz 
ośmielił się stanąć do zawodów z bogiem, przywiązał go do drzewa i obdarł 
ze skóry. 

89 Por. Tacyt Roczniki XII 67; Swetoniusz Żywoty Cezarów, Klaudiusz 44. 
90 Helena — patrz Cod. 159 przyp. 5. 

91 Euforion — imią „mówiące": Urodzajny. 
92 Melos — patrz Cod. 186 przyp. 138. 



Afrodyty i oddać Helenie; ukradła ją służąca Heleny, Astianassa, na- 
stępnie odebrała ją od niej Afrodyta. Co znaczy powiedzenie Homera 
o Helenie: „Naśladująca głosy żon wszystkich Argiwów" 93. Helena była 
córką Heliosa i Ledy, nazywała się Leonta. Do uprowadzenia Heleny 
doszło na skutek gniewu Afrodyty na Menelaosa, ponieważ obiecał on 
Afrodycie ofiarę ze stu wołów w zamian za swój ożenek, ale nie złoży! 
tej hekatomby. 

Dalej jest mowa o zielu Heleny, które rośnie na Rodos, właśnie od 
niej otrzymało ono swą nazwę (widziano bowiem, że rośnie w pobliżu 
dębu, na którym powiesiła się Helena). Ci, którzy go skosztowali, za- 
czynali się w ogóle kłócić. Helena zakochała się w Menelaosie i dlate- 
go Menelaos ją poślubił. Niektórzy mówią, że Helena przybyła do Tau- 
rów w Scytii w towarzystwie Menelaosa na poszukiwanie Orestesa; tam 
Ifigenia [149b] złożyła ją wraz z Menelaosem Artemidzie w ofierze. 
Inni utrzymują, że kiedy powracała na statku od Greków, uśmierciła 
ją Tetyda przybrawszy postać foki. 

Powiadają, że Helena naprawdę nazywała się Echo, gdyż potrafiła 
naśladować różne głosy; imię Heleny otrzymała dlatego, że urodziła się 
na podmokłym błoniu. Sandalion, miejscowość w Lacedemonie, wywodzi 
nazwę od sandału Heleny, który spadł jej z nogi, gdy ścigał ją Alek- 
sander. Ze związku z Aleksandrem Helena miała córkę. W sporze o imię 
(ojciec bowiem chciał ją nazwać Aleksandrą, matka — Heleną) zwy- 
ciężyła Helena wygrywając stawkę w grze w kości i dziewczynka zosta- 
ła imienniczką matki. Zabiła ją, jak powiadają, Hekuba w czasie, gdy 
wróg zdobywał Troję. 

Od czasów trojańskich sławnymi Helenami były: córka Egista i Kli- 
temnestry94, którą zabił Orestes; ta, która była pomocną Afrodycie w 
jej połączeniu się z Adonisem95, córka mieszkańca Epidamnos, czczona 
przez epidamnijczyków pod postacią Afrodyty, gdyż obdzielała ich pie- 
niędzmi w czasie, kiedy cierpieli głód; córka Faustulusa, wychowawcy 
i żywiciela Remusa. Kobieta, która codziennie zjadała trzy koźlęta też 
nazywała się Helena, podobnie siostra Dikearcha, syna Telezyna, 
i osiemnaście innych, z których jedna, starsza od Homera Helena, opi- 
sała wojnę trojańską. Była ona córką ateńczyka Muzajosa. Od niej Ho- 
mer zapożyczył temat do swojej epopei. Ona też była właścicielką jag- 
nięcia o dwóch językach. Heleną również nazywała się córka Tytyosa 
z Etolii. Ona wyzwała Achillesa na pojedynek i zadała mu w głowę 
ranę, która była niemal śmiertelna, lecz sama zginęła z jego ręki. 

93 Odyseja IV 279. 
94 Egist — kochanek Klitemnestry, żony Agamemnona, z jej pomocą za- 

bił Agamemnona, gdy ten powrócił z Troi. Po siedmiu latach panowania 
w Mykenach padł wraz z Klitemnestrą z ręki Orestesa, syna Agamemnona, 

95 Adonis — syn Cynirasa i Smyrny. Przepiękny młodzieniec został ko- 
chankiem bogini Afrodyty. 



Do tego wykazu należy też malarka Helena, córka Egipcjanina Ty- 
mona. Namalowała ona bitwę pod Issos 96 w czasach, kiedy była u szczy- 
tu sił twórczych. Za Wespazjana 97 obraz znajdował się w świątyni Po- 
koju jako dar wotywny. Cypryjczyk Archelaos mówi, że także Helena 
była przyjaciółką poety Stezychora; chodzi tu o córkę Mikytosa. Porzu- 
ciła ona Stezychora i przeniosła się do Bupala. Poeta broniąc się przed 
zarzutem, że nią wzgardził, napisał, iż Helena odeszła od niego sama, 
dobrowolnie, a ta historia z jego oślepieniem jest nieprawdziwa 98. 

Autor mówi dalej o roślinie moly wzmiankowanej u Homera 99; mia- 
ła ona wyrosnąć z krwi giganta zabitego na wyspie Kirke100; jej kwiat 
jest biały. Sprzymierzeńcem Kirke, który zabił giganta [150a], był He- 
lios. Walka była uciążliwa, stąd też pochodzi nazwa rośliny101. 

Dionizos był ulubieńcem Chirona, od którego nauczył się pieśni, tań- 
ców, uczestniczenia w orgiach bakchicznych i wtajemniczeń w misteria. 
Następnie jest mowa o Taraksypie z Olimpii102 i o Mirtylach103 — 
ojcu i synu. Powiadają, że Neoptolem Makiota pierwszy dowiedział się 
od jakiegoś Delfijczyka, Ajtosa, o wyroczni Femonoe. O tym Ajtosie 
Herodot mówi w pierwszej księdze Dziejów: „Znam jego imię, ale go 
nie wymienię" 104. 

Autor omawia słowa o podwójnym znaczeniu u Homera: w jednym 
używane przez bogów, w drugim — przez ludzi. Ksantos jest jedy- 
nym potokiem będącym synem Zeusa. Dalej mówi o innych dwu- 
znacznikach. W Tyrenii105 — powiada — jest wieża „Morze", zwana 
tak od imienia Morze, które nosiła czarownica tyreńska; została ona 
służką Kirke, a potem uciekła od swej pani. Do niej właśnie — mówi 
— przybył Odyseusz, a ona zamieniła go za pomocą czarodziejskich ziół 
w konia i utrzymywała go u siebie, aż się zestarzał i umarł. Dzięki tej 

96 Bitwa pod Issos (333 r. przed Chr.), w której Aleksander Wielki zwy- 
ciężył Dariusza. 

97 Cesarz Wespazjan (69—79). 
98 Stezychor z Himery — patrz Cod. 186 przyp. 74. 
99 Moly — czarodziejska roślina o czarnym korzeniu i białych kwiatach 

(Odyseja X 305), miała moc odwracania uroków i czarów. 
100 Kirke — córka Heliosa i Persy, czarodziejka, zamieszkiwała na wyspie 

Ajaja na Morzu Adriatyckim; zamieniła towarzyszy Odyseusza w wieprze. 
101 Gra słów: gr. moly — roślina (patrz przyp. 99), gr. molos — uciążliwy, 

znojny. 
102 Taraksyp — prawdopodobnie chodzi tu o cenotaf (grób bez ciała zmar- 

łego) Mirtylasa, woźnicy Ojnomaosa, wystawiony na hipodromie w Olimpii 
(Por. R. Henry Photius, Bibliotheque, t. III, Paris 1962, s. 61 przyp. 2). 

103 Osoby skądinąd nie znane. 
104 Dzieje I 51. 
105 Tyrenia — Etruria. 



opowieści jest zrozumiały passus u Homera: „Śmierć nadejdzie do cie- 
bie ze strony morza" 106. Na tym kończy się księga czwarta. 

Księga piąta opowiada, że to Jazon — a nie Polluks — walczył 
z Amykiem. Świadczy o tym miejscowość zwana Włócznią Jazona; 
w jej pobliżu bije źródło o nazwie Helena. Stąd staje się zrozumiały 
epigram Krynagorasa:107 „I konie Proklesa będą jadły zieloną psalakan- 
tę". Nie znany Kallimachowi108 wiersz jest naśmiewaniem się komedio- 
pisarza Eubula109 z Dionizjusza; autor sam mówi o parodii tego wier- 
sza. Psalakanta jest rośliną egipską, która używana jako ozdoba koni 
przynosi zwycięstwo i szczęście. Powiadają też, że Psalakanta była nim- 
fą na wyspie Ikarii. Zakochana w Dionizosie pomogła mu w zdobyciu 
Ariadny110 pod warunkiem, że posiądzie i ją, ale Dionizos nie chciał 
tego. Psalakanta godziła na życie Ariadny, wobec czego Dionizos wpadł 
w gniew i zamienił ją w tę roślinę. Gdy pożałował swego postępku, 
uczcił roślinę wplatając ją do wieńca Ariadny umieszczonego wśród 
gwiazd na niebie. Jeśli chodzi o roślinę, jedni uważają, że jest podobna 
do bylicy, drudzy są zdania, że do nostrzyka. 

Autor pisze, że Erytrejczyk Atenodor111 w ósmej księdze swych ko- 
mentarzy opowiada o Tetydzie i Medei. Wszczęły one spór w Tesalii 
o to, która z nich jest piękniejsza. Sędzią był Idomeneusz 112; zwycięstwo 
przyznał Tetydzie. Rozwścieczona Medea powiedziała, że Kreteńczycy 
zawsze [150b] byli kłamcami. Przeklęła go i sprawiła, że nigdy już nie 
powiedział prawdy, tak jak to zrobił przy wydawaniu sądu. Dlatego — 
mówi autor — Kreteńczycy uchodzą za kłamców. W drugiej księdze 
Legend o miastach Atenodor podaje, że twórcą tego opowiadania był 
Antioch113. 

106 Odyseja XI 133. 
       107 Krynagoras (I w. przed Chr.) — poeta, epigramatyk. 

108 Kallimach z Cyreny (ok. 310—ok. 240) — najwybitniejszy poeta epoki 
aleksandryjskiej, tworzył idylle, jamby, hymny i epigramy, uczony, filolog, 
twórca niezachowanego Katalogu (gr. Pinakes) autorów greckich ujętego 
w 120 księgach (wyd. R. Pfeiffer, Oxford 1949 (t. I); 1953 (t. II); Sinko II 
1, s. 347—412). 

109 Eubul (IV w. przed Chr.) — syn Eufanora, poeta, napisał 104 komedie 
zachowane we fragmentach (wyd. G. Kaibel Comicorum Graecorum Frag- 
menta, Berlin 1899); por. G. Kaibel [w:] R. E., t. XI (1907), kol. 877—878; 
Sinko I 2, s. 742—743. 

110 Ariadna — córka Minosa i Pasifae, pomogła Tezeuszowi wydostać się 
z labiryntu („nić Ariadny"); Tezeusz zabrał ją ze sobą, lecz porzucił na 
Naksos, gdzie znalazł ją bóg winnej latorośli, Dionizos i pojął za żonę. 

111 Postać nieznana. 
112 Idomeneusz — król Krety, wnuk Minosa, uczestniczył w wyprawie 

Greków na Troję. 
113 Postać nieznana. 



Ojciec Laomedonta, Ilos — powiada autor — miał kitę z włosia koń- 
skiego, podobnie jak wśród synów Priama — Melanip i Ideusz. Ru- 
maki Achillesa, Ksantos i Balios, były niegdyś gigantami; ci giganci 
jedynie walczyli wraz z bogami przeciw swym braciom. Kiedy Ody- 
seusz rozbił się na morzu w pobliżu sycylijskiego miasta Tylaj, tarcza 
Achillesa została wyrzucona na brzeg koło pomnika Ajasa i złożona przy 
jego grobie; nazajutrz uderzył w nią piorun. 

Herakles nie okrywał się skórą z lwa nemejskiego, lecz z jakiegoś 
Lwa, jednego z gigantów, którego wezwał na pojedynek i położył tru- 
pem. Smok strzegący złotych jabłek był bratem lwa nemejskiego. Iros, 
wzmiankowany u Homera, był Beotą 114. Żona Kandaula, której imienia 
Herodot nie podaje, nazywała się Nizja. Miała podwójną źrenicę i bar- 
dzo ostry wzrok, kiedy posiadła kamień wężowy. Dzięki temu, powia- 
dają jedni, dojrzała Gygesa wychodzącego przez drzwi. Inni utrzymują, 
że nazywała się Tudun, jeszcze inni, że Klitia. Abas mówi, że na imię 
miała Abro. Imię tej kobiety podobno Herodot pominął milczeniem dla- 
tego, że ulubieniec Herodota, Plezyrroos, zakochał się w kobiecie, która 
nazywała się Nizja i pochodziła z rodu osiadłego w Halikarnasie, po 
czym powiesił się; nie pozyskał bowiem tej kobiety, gdyż nie odwza- 
jemniła jego uczucia. Dlatego Herodot wzbraniał się przed wypowie- 
dzeniem imienia Nizji, jako że było mu nienawistne. 

Uciekając przed Heraklesem przez Tyrsenię, Centaurowie zginęli z gło- 
du, oczarowani słodkim śpiewem syren. Ulubieniec Heraklesa, Abder, był 
bratem Patrokla. Epipole z Karystu, córka Trachiona, ukryła swą płeć 
niewieścią, by wziąć udział w wyprawie wojennej Greków. Zdradził ją 
Palamedes, a Grecy ukamienowali. Kiedy Aleksander uprowadził Hele- 
nę, Menelaos składał Zeusowi ofiarę w Gortynie na Krecie. Na miejsce 
Agamemnona królem greckim miał zostać Palamedes, gdyż po przyby- 
ciu do Aulidy 115 Agamemnon ustrzelił z łuku kozicę, poświęconą Arte- 
midzie. Gdy Grecy [151a] nie mogli odbić od brzegu, Kalchas wybawił, 
że dziwne to zjawisko ustąpi, jeśli Agamemnon złoży Posejdonowi w 
ofierze swoją córkę Ifigenię, a gdy ten nie chciał się zgodzić, zagnie- 
wani Grecy wybrali Palamedesa na króla 116. 

Filoktet zmarł ukąszony przez żmiję, Aleksander natomiast padł, 
ugodzony włócznią Menelaosa w udo. Po śmierci Demetriusza ze Skep- 

114 Iros — żebrak na Itace wzmiankowany w Odysei (XVIII 239). 
115 Aulida (dziś. Wathi) — miasto w Beocji nad Zatoką Eurypejską, gdzie 

zebrały się wszystkie wojska greckie przed wyruszeniem na wojnę z Troją. 
116 Palamedes — syn Naupliosa, króla Eubei, sławny wojownik oskarżony 

przez czujących wobec niego zawiść Odyseusza, Agamemnona i Diomedesa 
o zdradę, został ukamienowany. Bohater wielu poematów pohomerowych. 



sis117 zastano przy jego głowie książkę Tellisa118; Nurki Alkmana119 
znaleziono, jak powiadają, przy głowie Tyronicha z Chalcydy 120; Sprze- 
dajnych sędziów Eupolisa121 — przy głowie Efialtesa122; Eunidy Kra- 
tyna123 — przy głowie króla Macedonii, Aleksandra, a Prace i dnie 
Hezjoda124 — przy głowie Seleukosa Nikatora125. Prawodawca arka- 
dyjski Kerkidas 126 nakazał, by wraz z nim złożono do grobu pierwszą 
i drugą księgę Iliady. Pompejusz Wielki127 nigdy nie wszczynał boju, 
zanim nie przeczytał jedenastej księgi Iliady128, gdyż był zagorzałym 
wielbicielem Agamemnona. Rzymianinowi Cyceronowi129 obcięto głowę, 
kiedy niesiony w lektyce czytał Medeę Eurypidesa 130. 

Pięściarz Diognet z Krety odniósł zwycięstwo w zawodach, ale nie 
otrzymał wieńca, wręcz przeciwnie — Elejczycy skazali go na wygna- 
nie, gdyż jego przeciwnik, którego powalił i zabił, nazywał się Hera- 

117 Demetriusz ze Skepsis (or. ok. 200 r. przed Chr.) — uczony grecki, 
autor komentarza do drugiej pieśni Iliady. 

118 Autor nieznany. 
119 Alkman z Sardes — poeta z 2 poi. VII w. przed Chr., przebywał 

w Sparcie, rozwinął lirykę chóralną, autor m.in. słynnych pieśni, parteniów, 
wykonywanych przez chóry dziewczęce (por. Sinko I 2, s. 256—260). 

120 Tyranich — postać nieznana. 
121 Eupolis — komediopisarz ateński z 2 pół. V w. przed Chr., przed- 

stawiciel komedii starej; twórczość zachowana we fragmentach (por. Sinko 
I 2, s. 386—387). 

122 Efialtes — osoba nieznana. 
123 Kratyn — współczesny Eupolidowi komediopisarz ateński, z jego twór- 

czości zachowały się jedynie urywki (por. Sinko I 2, s. 383—385). 
124 Hezjod z Askry w Beocji — patrz Cod. 161 przyp. 16. 
125 Seleukos Nikator (312—280) — twórca państwa Seleucydów w Azji Mn. 

po śmierci Aleksandra Wielkiego. Odniósł zwycięstwo nad królem Indii San- 
drakottosem; stąd otrzymał przydomek Nikatora (Zwycięzcy). 

126 Kerkidas z Megalopolu w Arkadii (III w. przed Chr.) —, poeta, prawo- 
dawca i polityk, autor melijambów, zachowanych we fragmentach (por. Sinko 
II l, s. 26—28). 

127 Pompejusz Wielki (106—46) — rzymski mąż stanu i dowódca wojskowy, 
jeden z triumwirów (z Krassusem i Lepidusem) w 60 r., pokonany przez 
Cezara pod Farsalos, schronił się do Egiptu, gdzie został zamordowany z roz- 
kazu króla Ptolemeusza. 

128 Księga XI Iliady, zatytułowana Aristeja, opiewa znakomite czyny wo- 
jenne Agamemnona. 

129 Marek Tulliusz Cyceron (106—43) — znakomity mówca rzymski, pi- 
sarz i mąż stanu, zwolennik ustroju republikańskiego, zginął zamordowany 
przez siepaczy swego przeciwnika politycznego, Antoniusza, we własnej po- 
.siadłości w Formiae (dziś. Mola di Gaeta) nad Zatoką Kajetańską. 

130 Eurypides z Salaminy (ok. 480—406) — słynny tragediopisarz, autor za- 
chowanych 17 tragedii i jednego dramatu satyrowego, z reszty twórczości 
(64 dramaty) dotarło do nas ponad 1000 fragmentów. 



kles i był imiennikiem herosa. Tego Diogneta Kreteńczycy czcili jako 
herosa. Wiersz Homerowy odnoszący się do Menelaosa, który niebawem 
miał zostać ranny: „O tobie także, Menelaju, nie zapomnieli bogowie 
szczęśliwi" 131, sparodiował Pytyjczyk, wstawiając „Menedemie" zamiast 
„Menelaju". W czasie uczty u cesarza Augusta 132 zadano pytanie, jaki 
wiersz Homera sparodiowała wyrocznia i kim jest ten człowiek, o któ- 
rym mówi wyrocznia. Eleata Menedem, syn Buneasza, wskazał Herakle- 
sowi sposób na oczyszczenie stajni Augiasza133 z gnoju; miał zawrócić 
i skierować tam rzekę. Powiadają, że walczył on wraz z Heraklesem 
w bitwie z Augiaszem. Poległ i został pochowany w Lepreon134 pod 
drzewem sosny. Na jego cześć Herakles ustanowił igrzyska i walczył 
z Tezeuszem. Ponieważ walka pozostała nierozstrzygnięta, widzowie po- 
wiedzieli o Tezeuszu: „To drugi Herakles". 

Bliżej nie znana Fantazja z Memfis 135, córka Nikarcha, napisała przed 
Homerem [151b] poemat o wojnie trojańskiej i opowiadanie o przygo- 
dach Odyseusza. Oba utwory zostały złożone, jak mówią, w Memfis. 
Przybył tam Homer, dostał od sekretarza świątyni, Fanitesa, kopie 
i skomponował swoje dzieła naśladując tamte. Kiedy Adonis stał się 
obojnakiem, zachowywał się wobec Afrodyty jak mężczyzna, wobec 
Apollina — jak kobieta. 

Herakles odniósł zwycięstwo w Olimpii, po czym zrobił rzece Alfejos 
podarunek: jej imieniem nazwał literę „alfa" i umieścił ją na początku 
alfabetu. 

Omawiany mitograf plotąc głupstwa powiada, że prawodawca hebraj- 
ski, Mojżesz, nazywa się Alfa, gdyż miał na ciele alfy — białe mączaste 
liszaje. Chiliarchę Galeriusza Krassusa, który był trybunem wojskowym 
za Tyberiusza Cezara136, nazywano Beta, dlatego że jego szczególnie 
ulubioną potrawą były buraki; burak nazywają Rzymianie betacium. 
Hetera Horpylida z Cyzyku137 nazywała się Gamma; Antenor, autor 
Dziejów Krety138, nazywał się Delta, ponieważ był dobry139 i kochał 

131 Iliada IV 127. (Przekład polski: K. Jeżewska, Wrocław 1972). 
132 Autor mówi o princepsie Oktawianie Auguście — patrz Cod. 189 

przyp. 6. 
133 Augiasz — syn Heliosa i Naupidamy, król Elidy, właściciel ogromnego 

stada bydła i stadnin koni. Stajnie pozostawały nie czyszczone od trzydziestu 
lat. Uporządkował je Herakles skierowując do nich rzekę Alfejos. Gdy 
Augiasz nie chciał uiścić umówionej zapłaty, heros zabił go. 

134 Lepreon — miasto w zach. części Peloponezu koło dziś. Strowitsi. 
135 Memfis — miasto w Egipcie nad lewym brzegiem Nilu, stolica starożyt- 

nego Egiptu do czasów panowania XI dynastii faraonów. 
136 Cesarz Tyberiusz (14—47). 
137 Cyzyk — patrz Cod. 186 przyp. 158. 
138 Antenor — historyk rodem z Krety (por. Schwartz [w:] R. E 

(1894), kol. 2353). 
139 Według autora delta znaczy tyle, co agathós (dobry). 



swoje miasto; Kreteńczycy bowiem „dobro" nazywali „delton". Apolo- 
niusz140, sławny uczony astronom w czasach Filopatora, został nazwa- 
ny Epsilon, gdyż kształt litery „epsilon" jest podobny do kształtu Księ- 
życa, o którym posiadał szczególnie drobiazgową wiedzę. Satyros 141, do- 
bry znajomy Arystarcha142, zyskał miano Zeta ze względu na swe za- 
miłowania badawcze. Ezop143, jak powiadają, otrzymał od swego nau- 
czyciela Idmona przydomek Teta przez to, że miał służalczy jak nie- 
wolnik charakter i był przebiegły; niewolników nazywa się przecież 
tetami144. Matka Kypselosa145 była kulawa, dlatego Pytyjczyk nazwał ją 
Labda146. Democydes mówi, że Pitagoras opisał wszystkie liczby i dla- 
tego nazwano go trzecią literą alfabetu147. O takich kwestiach traktu- 
je księga piąta. 

Szósta zawiera następujące tematy: Achilles, który padł z ręki Pen- 
tezylei148, został na prośbę matki ożywiony, zabił Pentezyleję, po czym 
wrócił do Hadesu. Kiedy Likofron149 powiedział w Aleksandrze: „Jaki 
niepłodny słowik zabił centaurów?"150, mówił o Syrenach — zabójczy- 
niach centaurów. Helen151, syn Priama, został ulubieńcem Apollina. 

140 Apoloniusz z Perge w Pamfilii w Azji Mn. (ok. 265—ok. 190) — mate- 
matyk i astronom; główne jego dzieło, Elementy nauki o stożkach (gr. Koni- 
ka stojcheja) w 8 księgach, zachowało się: pierwsze pięć ksiąg — po grecku, 
trzy następne — w języku arabskim (wyd. J. L. Heiberg, Leipzig 1890—1893); 
por. Sinko II 1, s. 89—90. 

141 Satyros — filolog aleksandryjski, wnikliwy badacz kwestii homerowych. 
Litera „zeta" rozpoczyna czasownik zeteo — badam, poszukuję. 

142 Arystarch z Samotraki (ok. 215—ok. 145) — znakomity uczony, filolog, 
krytyk i wydawca utworów pisarzy i poetów greckich (por. Sinko II l, 
s. 132—134). 

143 Ezop z Frygii — bajkopisarz grecki z VI w. przed Chr. Zbiór jego ba- 
jek wydał Demetriusz z Faleronu w IV w. przed Chr. (wyd. B. E. Perry 
Aesopica, Urbana (Illinois) 1952); por. Sinko I 1, s. 191—192. 

144 Gra słów oparta na zbieżności fonetycznej nazwy litery-,,theta" z wy- 
razem thetes — sługa, najemnik. 

145 Kypselos — tyran Koryntu w połowie VII wieku przed Chr. 
146 „Labda" („Lambda") — litera alfabetu greckiego o wartości fonetycznej 

„1". Pityjczyk — bóg delficki, Apollo. 
147 Pitagoras z Samos (VI w. przed Chr.) — filozof grecki, nie zostawił 

żadnych pism, twórca wielu praw fizycznych i matematycznych, badał sto- 
sunki zachodzące między liczbami i dźwiękami. Trzecia litera alfabetu, czyli 
„gamma". 

148 Pentesileja — córka Aresa i Otrety, brała udział w wojnie trojańskiej 
po stronie Trojan. 

149 Likofron z Chalcydy na Eubei (ok. 330—ok. 270) — uczony i poeta, 
twórca m.in. poematu Aleksandra (lub Kassandra) w trymetrach jambicz- 
nych (por. Sinko II l, s. 513—529; tamże wydania). 

150 Aleksandra w. 670. 
151 Helen — partz Cod. 186 przyp. 129. 



Otrzymał od niego łuk z kości słoniowej, z którego strzelił i zranił 
Achillesa w rękę. 

Priam jako błagalnik [152a] przyszedł wraz z Andromachą i swymi 
synami do Achillesa po zwłoki Hektora. Tetyda po kryjomu spaliła 
sześcioro dzieci, które miała z Peleuszem152. Kiedy Peleusz zorientował 
się, że Tetyda wzięła się za Achillesa, odebrał go jej w chwili, kiedy 
miał on spaloną jedynie kostkę u prawej nogi, i powierzył Chironowi. 
Chiron wykopał zwłoki giganta Damiza pochowanego w Pallenie (Da- 
miz był najszybszym ze wszystkich gigantów), wyjął z nich kostkę, przy- 
stosował do stopy Achillesa i wstawił mu ją, aplikując środki leczni- 
cze. Owa kostka wypadła Achillesowi, kiedy uciekał przed ścigającym 
go Apollinem; tak więc Achilles upadł i został zabity. Mówi się też, 
że Poeta nazywa go Podarkesem, ponieważ Tetyda miała wyposażyć 
chłopca tuż po urodzeniu w skrzydła Arkę 153. Podarkes znaczy „mający 
u nóg skrzydła Arke". Arke była córką Taumasa, miała siostrę Irydę. 
Obie one miały skrzydła. W czasie walki bogów z Tytanami Arke prze- 
szła na stronę Tytanów. Po odniesionym zwycięstwie Zeus odebrał jej 
skrzydła, ją samą strącił do Tartaru. Gdy przyszedł na zaślubiny Pe- 
leusza i Tetydy, przyniósł te skrzydła w darze Tetydzie. Z okazji ślubu 
Peleuszowi wręczyli podarunki: Hefajstos — miecz, Afrodyta — złoty 
puchar z wygrawerowanym Erosem, Posejdon — konie: Ksantosa i Ba- 
liosa, Hera — chlamidę, Atena — klarnet, Nereusz — koszyczek soli 
zwanej boską; zawiera ona w sobie nieodpartą siłę pozwalającą zjeść 
ogromnie dużo, mieć ciągły apetyt i dobrze trawić; stąd stają się zro- 
zumiałe słowa: „posypał solą boską" 154. 

Dalej jest mowa o Achillesie zrodzonym z Ziemi i o wszystkich 
Achillesach, którzy stali się sławni od czasów trojańskich. Należał do 
nich powyższy syn Ziemi, który w swojej grocie udzielił gościny Herze, 
gdy uciekała przed związkiem z Zeusem, i namawiał ją do połączenia 
się z Zeusem. Powiadają, że było to pierwsze zbliżenie się Hery i Zeusa. 
Zeus obiecał Achillesowi, że uczyni sławnymi wszystkich jego imienni- 
ków. Dlatego właśnie sławny jest również Achilles, syn Tetydy. Nau- 
czyciel Chirona też nazywał się Achilles. Jego imię nadał Chiron syno- 
wi Peleusza. Twórca ostracyzmu w Atenach także nazywał się Achil- 
les; był synem Lizona155. Powiadają, że ze związku Zeusa z Łamią 
urodził się syn o imieniu Achilles; odznaczał się on nadzwyczajną [152b] 

152 Peleusz — syn Eaka i Endeis, król Ftii (Tesalia), mąż Tetydy, która 
chcąc zapewnić dzieciom z tego związku nieśmiertelność, poddawała je prze- 
dziwnym zabiegom, tak że kolejno poumierały. Peleusz uratował z ognia je- 
dynie Achillesa. 

153 Etymologia fantazjująca. Podarkes znaczy „szybkonogi". 
154 Iliada IX 214. 
155 Ostracyzm (sąd skorupkowy) zaprowadził w Atenach Klejstenes (509 r. 

przed Chr.). 



urodą i w sporze o piękność, który rozsądzał Pan, odniósł zwycięstwo. 
Z tego powodu oburzona Afrodyta wzbudziła w Panie miłość do nimfy 
Echo i sprawiła, że zmienił się jego wygląd; stał się brzydki i nie mógł 
wzbudzać miłości. Syn jakiegoś Galatesa nazywał się również Achilles. 
Autor powiada, że od urodzenia był on siwy. Jeszcze innych Achillesów 
było czternastu. Dwaj z nich — to były psy, które wzbudzały podziw 
swymi psimi wyczynami. 

Opowiadają, że Priam został ulubieńcem Zeusa i otrzymał od niego 
złotą winorośl, którą podarował Eurypilowi156, synowi Telefa, w zamian 
za to, że zostanie jego sprzymierzeńcem wojennym. Ezop 157, zabity przez 
Delfijczyków, ożył i walczył po stronie Greków pod Termopilami158. Syn 
Hefajstosa, Pylios159, wyleczył Filokteta na Lemnos i nauczył go strze- 
lania z łuku. Potok Skamander miał syna Melosa 160, był on tak piękny, 
że spierały się o niego Hera, Atena i Afrodyta — czyim ma być kapła- 
nem. Aleksander zawyrokował, że zabierze go sobie Afrodyta. Z tej 
historyjki powstał mit o jabłku. Hipermenes w Dziejach Chios 161 mówi, 
że Homer miał sługę o imieniu Scyndaps. Chijczycy obłożyli go karą 
tysiąca drachm za to, że nie spalił zwłok swego pana. Ten natomiast, 
który wynalazł instrument zwany od jego imienia scyndapsem162, był 
Erytrejczykiem, synem fletnistki Pojkile. Taka jest treść księgi szóstej. 

W księdze siódmej jest mowa o tym, że Zeus, według Teodora z Sa- 
motraki163, nie przestawał się śmiać przez siedem dni po urodzeniu; 
dlatego liczba siedem została uznana za doskonałą. Achilles uratowany 
przed ogniem, kiedy matka zaczęła go spalać, otrzymał przydomek „Oca- 
lony od ognia", a ponieważ jedna jego warga uległa spaleniu, ojciec 
nazwał go Achillesem164. Telemacha uśmierciły Syreny, kiedy dowie- 
działy się, że jest synem Odyseusza. Odyseusz wziął udział w zawodach 

156 Eurypil — syn Telefa i Astiochy, siostry Priama, król Mizji (Azja Mn.), sprzymierzeniec Trojan 
(por. Homer Odyseja XI 519). 

157 Patrz przyp. 143. 
158 Termopile (gr. Thermopylaj Ciepłe Bramy) — przełęcz w Tesalii mię- 

dzy górą Ojta i Zatoką Malijską, stanowiła przejście z Grecji północnej do 
środkowej; sławna z bitwy, w której podczas wojny z wojskami perskimi 
Kserksesa I (480 r. przed Chr.) poległ Leonidas wraz z 300 Spartanami. 

159 Pylios — prawdopodobnie jeden z kapłanów Hefajstosa na Lemnos (dziś. 
Stalimene) przy wejściu do Hellespontu. 

160 Melos — imię „mówiące": Jabłko. Mit o jabłku niezgody z napisem 
„dla najpiękniejszej", które na weselu Peleusza i Tetydy podrzuciła bogini 
waśni, Eryda; stało się ono praprzyczyną wojny trojańskiej. 

161 Hipermenes — pisarz skądinąd nie znany (por. F. Jacoby Hypermenes 
[w:] R. E., t. IX (1916), kol. 288 n.). 

162 Scyndaps (gr. skindapsós) — instrument muzyczny o czterech strunach. 
163 Teodor z Samotraki — osoba nieznana. 
164 Etymologia fantazjująca wyprowadza imię Achillesa od przymiotnika 

acheilos — bez (jednej) wargi. 



fletnistów i odniósł zwycięstwo. Zagrał Zdobycie Ilionu165, kompozycję 
Demodoka. Etolczykowi Stychiuszowi, który był ulubieńcem Heraklesa, 
otworzono klatkę piersiową i stwierdzono, że ma serce obrośnięte wło- 
sami. Zabił go własnoręcznie Herakles, kiedy w szale uśmiercił swoje 
własne dzieci. Był on, jak powiadają, jedynym człowiekiem, po któ- 
rym heros rozpaczał. 

Hermes zakochany w jednym z Dioskurów, Polluksie, podarował [153a] 
mu konia tesalskiego, Dotora. Apollo urządził igrzyska żałobne ku czci 
Pytona. Wzięli w nich udział Hermes i Afrodyta. Zwycięstwo odniosła 
Afrodyta i w nagrodę otrzymała kitarę, którą obdarowała Aleksandra. 
Do niej odnoszą się słowa Homera: „Nic byś nie wskórał kitarą..."166 

i tak dalej. Jakie słowo uznał Bakchilides 167 za Sylenowe, do kogo wy- 
powiedział to słowo? 

Skała Leukady 168 wzięła nazwę od Leukosa, towarzysza Odyseusza; był 
on z pochodzenia Zakintyjczykiem; zabił go, jak mówi Poeta169, Anty- 
fos. Powiadają, że to on wzniósł świątynię Apollina Leukata. Ci, którzy 
zeskakiwali z tej skały, uwalniali się, jak powiadają, od miłości. A oto 
powód: podobno po śmierci Adonisa Afrodyta wędrowała w poszukiwa- 
niu ukochanego. Znalazła go w cypryjskim mieście Argos, w świątyni 
Apollina-Erytiosa, zabrała ze sobą i zwierzyła się Apollinowi ze swojej 
miłości do Adonisa. Apollo zaprowadził ją na skałę Leukady, kazał 
jej zeskoczyć z tej skały na dół. Afrodyta skoczyła i uwolniła się od 
miłości. Gdy zastanawiała się nad przyczyną tego, Apollo miał jej od- 
rzec, że jako wieszcz wiedział o tym, iż Zeus, wciąż zakochany w He- 
rze, przychodził tu, siadywał na skale i uwalniał się od tej miłości. 

Wielu innych mężczyzn i wiele kobiet cierpiących z powodu miłości 
pozbywało się swego uczucia po zeskoczeniu ze skały, jak Artemizja 170, 
córka Ligdamisa, która brała udział w wojnie z Persami. Zakochana 
w Dardanie z Abydos i wzgardzona, wyłupała mu w czasie snu oczy, 
ale ponieważ miłość jej wzmagała się z powodu gniewu bogów, przyje- 
chała na Leukadę i z polecenia wyroczni rzuciła się ze skały, zabiła 
się i została pogrzebana. Autor mówi, że Hipomedon171 z Epidamnos, 
zakochany w miejscowym chłopcu, nie osiągnął celu, gdyż chłopiec skła- 
niał się ku innemu; pozbawił go życia, po czym przybył na Leukadę, 

165 Ilion — Troja. 
166 Iliada III 54. 
167 Bakchilides z Keos (ok. 516—450) — poeta znany z dwudziestu pieśni 

lirycznych, dytyrambów (por. Sinko I 1, s. 378—388). 
168 Leukada — skalisty półwysep nad Morzem Jońskim koło Akarnanii, 

po przekopaniu kanału w VII w. przed Chr. uchodził za wyspę. 
169 Iliada IV 489—493. 
170 Patrz przyp. 72. 
171 Hipomedon — osoba skądinąd nie znana. 



skoczył i zabił się. Komediopisarz Nikostrat172, zakochany w Tetygidei 
z Miryny, zeskoczył i pozbył się miłości. Makes z Butrotionu 173, jak po- 
wiadają, został nazwany „Białą Skałą", ponieważ uwolnił się od trosk 
miłosnych po czwartym skoku. 

Podobno cała masa innych uwolniła się w ten sposób od miłości. Bu- 
lagoras Fanagoryta 174, zakochany [153b] we fletniście Diodorze, skoczył 
ze skały i zabił się, będąc już sędziwym starcem. Zabiła się też Rodopa 
z Amizeny rzucając się ze skały, kiedy zapałała miłością do dwóch 
chłopców-bliźniąt, którzy należeli do straży przybocznej króla Antiocha. 
Oto ich imiona — Antyfont i Cyrus. Jambograf Charyn 175 zakochał się 
w eunuchu Erosie, podczaszym Eupatora. Zwierzył się z uczucia w 
utworze wyrytym na skale, po czym rzucił się w dół. Skacząc złamał 
nogę i umarł z bólu. Wypowiedział się w następujących jambach: „Do 
licha! Zwodnicza i nieszczęsna skało Leukadyl Charynie! Ach, biada! 
Muzę jambiczną na popiół spaliłeś swymi czczymi słowami nadziei! Oby 
Eupator tak się zakochał w Erosie!". 

Katańczyk, Nireusz176, zakochany w Atenie Attyckiej, przybył na ska- 
lę, skoczył z niej i uwolnił się od swego kłopotu. Skacząc wpadł w sieć 
rybacką, którą wyłowiono go wraz ze skrzynią pełną złota. Zaczął się 
procesować z rybakiem o złoto, ale nocą ukazał mu się Apollo i odwiódł 
od prowadzenia sprawy sądowej, mówiąc, że powinien być wdzięczny 
za ratunek, następnie ostrzegł, iż nie powinien zabiegać o złoto nale- 
żące do kogoś innego. 

Pan, mówi autor, jest rybą morską z gatunku wielorybów, podobnych 
z wyglądu do Pana177. W jej ciele znajduje się kamień asteryt, który 
położony na słońcu zapala się, a nadto służy do robienia czarów. Ka- 
mień ten z wygrawerowaną rybą-panem miała Helena i posługiwała się 
nim jako sygnetem. Taka jest tematyka siódmej księgi Nowej historii 
dla poznania wielu spraw naukowych Ptolemeusza Hefestiona. 

191 

Przeczytaliśmy dzieło św. Bazylego1, biskupa Cezarei Kapadockiej, 
172 Nikostrat — bliżej nie znany komediopisarz, może jeden z twórców komedii staroattyckiej. 
173 Makes — osoba nieznana. 
174 Bulogaras — j.w. 
175 Charyn — poeta, pisał utwory jambiczne (por. Crusius w R. E., t III 

(1899), kol. 2144. 
176 Nireusz — postać nieznana. 
177 Pan — syn Hermesa, bóstwo leśne, opiekowało sią trzodami i pasterzami. 
1 Bazyli Wielki (329—375) — biskup (od 370/1 r.), brat Grzegorza z Nyssy 

(patrz. Cod. 162 przyp. 9), wzmiankowany wielokrotnie w Bibliotece (Cod. 



Ascetyki, ujęte w dwóch księgach2. Książka jest pożyteczna bardziej 
niż jakakolwiek inna dla każdego z tych, którzy wybrali cnotę poboż- 
ności, by osiągnąć dobra wieczne, a zwłaszcza dla osób wiodących wal- 
kę o ascezę we wspólnocie klasztornej. Na wiele trudności zawartych 
w Piśmie Świętym udziela ona także odpowiedzi i krótkich objaśnień, 
które zarazem uświetniają wrodzone zdolności autora. 

Tak więc w pismach autora wyraźnie widać jego naturalne zdolności, 
do których przyłącza się niczym nie zmącona jasność. Mimo to w nie- 
których poruszonych przez siebie [154a] kwestiach jest w jakiejś mierze 
rozproszony i egzaltowany. Jego język nie wskazuje młodzieńczych in- 
nowacji w słownictwie. Kompozycji nie zaciemniają amplifikacje; nie 
ma też w niej jakiegoś dziwnego i bezużytecznego dociekania ani czczej 
zręczności dalekiej czy to od stylu właściwego autorowi, czy to od wy- 
twornego języka. Przeciwnie, autor zachowuje to wszystko, co mu jest 
właściwe; miejscami pisze z emfazą nie odbiegając od żadnej myśli 
tematu, z wyjątkiem tych miejsc, w których rezygnuje z niej dla zwię- 
złości. Jeśli chodzi o jasność, to najczęściej nie zwraca na nią uwagi 
i nie ma takiej potrzeby, ponieważ ujmuje swoje dzieło w formie stresz- 
czenia. Z rezultatów jego badań często wyłania się subtelność wraz 
z wiarygodnością; wszędzie natomiast jest widoczne to, co przynosi du- 
szy korzyść i zbawienie. Nie tylko zresztą zwięzłość burzy cała klarow- 
ność dzieła; w nie mniejszym stopniu dzieje się tak również dlatego, 
że autor nie podaje w formie wniosku wywodów zmierzających do kon- 
kluzji, a także z tego powodu, że myśl gubi się w rozproszeniu posta- 
wionych problemów i w braku siły i spoistości w dowodzeniu. Przyczy- 
na tego leży w różnych sposobach myślenia, których przegląd pozosta- 
wiam twojej znajomości rzeczy3. 

Autor jednak nie wypowiada się z emfazą ciągle w obu księgach. 
Pierwsza księga od początku nie zawiera niczego podobnego. Raz tylko 
w pewnym miejscu autor pomija milczeniem słowa obelżywe. Co do 
pozostałych spraw — prostota tej księgi, podobnie jak jej czystość i wy- 
razistość, jest wielka. Całe obie księgi przenika ogromna prostota, a tak- 
że naturalność słownictwa i kompozycji; autor przystosowuje się też 
i zniża do mentalności tłumów mając na względzie jedynie zbawienie 
swych słuchaczy. 

Tak więc jego pierwsza księga poucza, jaka jest przyczyna i jakie 

141. 142. 143. 144), wykształcony w szkołach Konstantynopola i Aten, znako- 
mity pisarz, twórca reguł życia monastycznego (bazylianie), które ujął w dzie- 
le Asketika powstałym w pierwszej redakcji przy udziale Grzegorza z Na- 
zjanzu (patrz Cod. 162 przyp. 8), autor licznych traktatów teologicznych, ho- 
milii, listów (por. Cod. 143), twórca nowej liturgii zwanej liturgią św. Bazy- 
lego (por. SWP, s. 87—90; Sinko III 2, s. 112—128; Beck, s. 243 nn.). 

2 Dzieło zachowane (wyd. PG 31, kol. 699—871). 
3 Apostrofa do brata, Tarazjusza, adresata Biblioteki. 



niebezpieczeństwo tak wielkiej niezgodności poglądów i wszelkiego po- 
działu, jakie powstały między Kościołami Bożymi i między ludźmi. Po 
drugie wskazuje, że odejście od każdego przykazania Bożego podlega 
surowej i strasznej karze, co udowadnia na podstawie Starego i Nowe- 
go Testamentu. Po trzecie mówi o naszej świętej wierze, czyli o naszej 
czystej i niepokalanej Trójcy Przenajświętszej. 

Druga księga kreśli pokrótce jakby główne cechy chrześcijanina, nie- 
malże autentyczny wizerunek tych, którzy ponoszą odpowiedzialność 
za duszpasterstwo. Z kolei wykłada jakby jakieś reguły ascetyczne 
przedstawione w pytaniach i odpowiedziach, których jest pięćdziesiąt 
pięć, oraz traktuje o innych trzystu trzynastu regułach podanych w po- 
staci bardziej skróconej. 

192 (A) 

Przeczytaliśmy książkę mnicha i wyznawcy, świętego Maksyma 1, za- 
dedykowaną przeświętemu kapłanowi i igumenowi Talazjuszowi2. Autor 
zamieszcza w niej3 sto sześćdziesiąt cztery rozwiązania trudnych kwestii 
Starego i Nowego Testamentu. 

We wstępie mówi o pochodzeniu naszych cierpień i powiada, że zło 
wcale nie jest ani bytem rzeczywistym, ani ilością, ani jakością, ani 
właściwością bytu, nie jest również doznaniem naturalnym, które można 
uznać za jeden z bytów. Byłby to bowiem brak teologicznej energii sił 
tkwiących w naturze albo też bezmyślny ruch sił naturalnych prowa- 
dzący do błędnego sądu i do bezmyślnego końca. Mam na myśli koniec, 
do którego w sposób naturalny zmierza wszystko; nie znał go Adam 
skalany grzechem, do którego wciągnęło go Zło; dał się wciągnąć 
w doznania zmysłowe zrównując się z trzodą bydła. Im bardziej zabie- 
gał o poznanie zmysłowe, tym bardziej oddalał się od poznania Boga. 
Im bardziej usiłował oderwać się od doznań zmysłowych, tym bardziej 

1 Maksym Wyznawca (gr. Homologetes, łac. Confessor) z Konstantynopola 
(580—662) — najwybitniejszy teolog grecki, mnich w klasztorze w Chryzopo- 
lu koło stolicy (od 613 r.), przebywał w Kartaginie (od 632 r.), gdzie zwal- 
czał herezję monoteletyzmu. Skazany dwukrotnie na wygnanie, umarł w Lacji 
nad Morzem Czarnym jako męczennik za sprawę ortodoksji. Autor wielu 
zachowanych traktatów teologicznych, ascetycznych i dzieł liturgicznych (por. 
SWP, s. 273—274; Krumbacher, s. 61, 64; Beck, s. 436—441; Sinko II 2, 
s. 319—320; Jurewicz, s. 117—120). 

2 Talazjusz — mnich libijski, mistyk, przyjaciel Maksyma Wyznawcy, au- 
tor czterech aforyzmatów O miłości, wstrzemięźliwości i kierowaniu się ro- 
zumem (wyd. PG 41, kol. 1428—1469); por. SWP, s. 367; Beck, s. 450. 

3 Focjusz omawia książkę O różnych kwestiach i wątpliwościach Pisma 
Świętego z lat 630—636 (wyd. PG 90, kol. 244—785). 



gonił za korzystaniem z nich i wciągał się w nie. Im bardziej pozosta- 
wał wśród nich, tym bardziej łączył miłość z miłością własną i tym 
bardziej zabiegał o różne przyjemności zyskiwane wieloma sposobami. 
Wszystko to bowiem jest tworem miłości własnej. A ponieważ każde 
zło ginie jednocześnie z tym, co je powoduje, odkrył na podstawie włas- 
nego doświadczenia, że po przyjemności zawsze następuje cierpienie. 
Ze wszystkich sił pragnął trzymać się przyjemności i zdecydowanie wal- 
czyć z cierpieniem, chcąc — co było niemożliwe — rozdzielić jedno od 
drugiego i rozkoszować się jedynie przyjemnością, którą stale łączył 
z miłością własną. Stąd pochodzi cała chmara naszych nieszczęść, gdyż 
szukając przyjemności w miłości do siebie i uciekając przed cierpie- 
niem sprawiamy, że w naszym umyśle rodzi się ogrom niszczycielskich 
namiętności. Jeśli na przykład dążymy do przyjemności, jaką daje mi- 
łość własna, powodujemy, że rodzą się w nas łakomstwo, pycha, chci- 
wość i wszystko, co w jakikolwiek sposób sprawia nam przyjemność. 
Jeśli uciekamy przed cierpieniem istniejącym w naszej miłości własnej, 
objawiamy gniew, zazdrość, nienawiść, rozpacz i wszystkie inne stany 
emocjonalne wyzute z przyjemności. Ze związku tych obu postaw ro- 
dzą się w nas obłuda, pochlebstwo, podstęp, krótko mówiąc: wszystkie 
inne postaci zła, które są wymysłami różnego rodzaju matactwa. Lecz 
[155a], jak już o tym mówiliśmy powyżej, człowiek, który odszedł od 
znajomości Boga na skutek grzechu i cały jest nastawiony na doznania 
zmysłowe, myli się i na równi z Bogiem stawia stworzenie podpadające 
pod zmysły, dlatego że jest ono pożyteczne dla ciała, i czci to stworze- 
nie zamiast Stwórcy4. Z powodu tej zgubnej czci stale zaznaje przy- 
jemności oraz czynnego cierpienia, jedząc bez przerwy z drzewa nie- 
posłuszeństwa, dającego poznanie dobra i zła poprzez samo doświad- 
czenie i doznanie zmysłowe. I mówiąc, że drzewo dobra i zła bez 
wątpienia jest stworem widocznym, nie odbiegnie od prawdy, gdyż 
w sposób naturalny może ono powodować zamianę przyjemności na 
zmartwienie. Idąc dalej — ponieważ stwór wizualny ma również właś- 
ciwości duchowe zasilające umysł, a także posiada moc fizyczną, która 
cieszy zmysły i jednocześnie szkodzi umysłowi, drzewo to zostało naz- 
wane drzewem poznania dobra i zła5. Ono bowiem naucza doznań 
zmysłowych tych ludzi, którzy uczestniczą w poznaniu cieleśnie. Dlate- 
go oczywiście Bóg zakazał człowiekowi spożywania z tego drzewa przez 
pewien czas, aby przedtem poznał — co właśnie było słuszne — swą 
własną sprawę przez uczestnictwo w łasce i nieśmiertelności, którą da- 
ła mu łaska; aby później dzięki temu spożywaniu wzmocnił się w nie- 
wrażliwości na cierpienia i w niezmienności i aby w swym ubóstwie- 

4 List św. Pawła do Rzymian 1,25. 
5 Księga Rodzaju 2,9; drzewo poznania jest symbolem rozróżniania i sa- 

modzielnej oceny rzeczy moralnie dobrych i złych. 
 
 
 



 
niu był odtąd jak Bóg i z Bogiem, rozmyślał nad stworami Bożymi nie 
doznając od nich żadnego cierpienia i zdołał je poznać jako Bóg, a nie 
jako człowiek. 
Nad takimi to kwestiami autor filozofuje we wstępie i zapowiada, że 
w innych pismach zbada je w sposób pełniejszy i dokładniej oraz to, 
że zamierza w oddzielnym traktacie zająć się wszystkim, co się wiąże 
z poruszonym problemem. Z kolei przechodzi do pytań i odpowiedzi na 
nie. 
Pytanie pierwsze: Co znaczy „Ojciec mój działa aż do tej chwili"6? 
2. O człowieku, który w Ewangelii niósł dzban wody7. 3. O wersecie: 
„Nie bierzcie dwóch sukien"8. 4. O „Przeklęta nich będzie ziemia w 
uczynkach Adama"9. 5. O wersecie: „Ten, kto się narodził z Boga nie 
popełnia grzechu"10. 6. O „Dlatego nawet umarłym głoszono [155b] 
Ewangelię" 11. 7. O „Bóg jest światłością" 12. 8. O „Jak jesteśmy dziećmi 
Bożymi i czym będziemy potem?" 13. 9. O „Jak człowiek, który się boi, 
nie udoskonala się w miłości?" 14 i o „Ci, którzy boją się go, nie doś- 
wiadczają biedy"15. 10. O tym, co to jest pierwszeństwo, którego nie 
zachowali aniołowie i co ich za to spotkało 16. 11. Co to jest chiton zbru- 
kany ciałem?17. 12. Co znaczy: „Albowiem od stworzenia świata nie- 
widzialne Jego przymioty stają się widzialne dla umysłu przez dzieła 
Jego"18? 13. Co znaczy: „I oddawali cześć stworzeniu zamiast Stwór- 
cy"19? 14. O „Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie"20. 
15. O cielcu ulanym na pustyni21. 16. O Aniele, który groził śmiercią 
Mojżeszowi w drodze do Egiptu22. 17. O „Czy ci, którzy przestrzegają 
Prawa, będą usprawiedliwieni; jak sądzeni według Prawa wypadli z łas- 

6 Ewangelia według św. Jana 5,17. 
7 Ewangelia według św. Marka  14,13; por. Ewangelia według św. Łukasza 

22,10. 
8 Ewangelia  według św.  Mateusza  10,10;  por.  Ewangelia  według  św.  Łu- 

kasza 9,3. 
9 Księga Rodzaju 3,17. 
10 Pierwszy List św. Jana Apostoła 3,9. 
11 Pierwszy List św. Piotra Apostoła 4,6. 
12 Pierwszy List św. Jana 1,5. 

       13 Tamże 3,2. 
14 Tamże 4,18. 
15 Księga Psalmów 34 (33),10. 
16 Por. List św. Judy Apostoła 6. 
17 Tamże 23. 
18 List ś w. Pawła do Rzymian 1,20. 
19 Tamże 1,25. 
20 Księga Mądrości 12,1. 
21 Księga Wyjścia 1,35 (kult złotego cielca) 

        22 Tamże 4,24. 



ki?"23. 18. Co znaczy: „Ci, którzy zgrzeszyli bez Prawa, bez Prawa też 
poginą" 24. 19. Co wyraża uschłe drzewo figowe w Ewangelii i co mówi 
się o nim?25. 20. O tym, co znaczy: „Po rozbrojeniu Zwierzchności 
i Władz" 26 itd. i jak został rozbrojony ten, kto nigdy nie wdział zbroi? 
21. Jeśli w czasach, które nadejdą, Bóg okaże bogactwo swojej dobroci, 
to jak nadejdzie dla nas koniec tych czasów27? 22. O „Bóg da mu 
dom ojca Jego, Dawida"28; jak go da, kiedy królestwo Dawida przeszło 
w posiadanie ludów nie znających Tego, który przyszedł do Niego? 23. 
Co znaczy: „Minęli pierwszą i drugą straż" i co to jest żelazna brama29? 
24. O „Głową każdego mężczyzny jest Chrystus" 30 itd. 25. O królu Babi- 
lonu, Judzie, i narodach. 26. O widzeniu Piotra na temat Korneliusza 
i jak niektórzy spierali się z Piotrem w sprawie Korneliusza31. 27. 
Werset: „Zejdźmy więc i pomieszajmy ich języki" — do kogo jest 
skierowany?32 28. Co oznaczają słowa w Dziejach Apostolskich: „Ci, 
którzy mówili do Pawła przez Ducha, by nie szedł do Jerozolimy"33? 
29. Jaka różnica zachodzi między Kielichem a Chrztem34? 30. O wer- 
secie: „Bóg nie mieszka w świątyniach wzniesionych ludzkimi rękami"35; 
dlaczego mówiono, że mieszka w świątyni Żydów? 31. O „Czy więc 
[156a] szukali po omacku i znaleźli Boga"36? 32. O „Zaprawdę powia- 
dam wam: kto powie tej górze"37 itd. 33. O „Wierzcie, że wszystko, 
o co prosicie w modlitwach, otrzymacie"38 itd. 34. O „Nakazano nam 
jeść mięso i pić krew, lecz nie łamać kości" 39. 35. Jakie rodzaje zwie- 
rząt składają w ofierze Izraelici? 36. O żmiji, która uczepiła się ręki 
Pawła40. 37. O pytaniu saduceuszów, które przedstawia obraz siedmiu 

 

23 List św. Pawła do Rzymian 2,13; List św. Pawła do Galatów 5,4. 
24 List św. Pawła do Rzymian 2,12. 
25 Ewangelia wg. św. Mateusza 21,19; Ewangelia według św. Marka 11,20—21. 
26 List św. Pawła do Kolosan 2,15. 
27 Por. List św. Pawła do Efezjan 1,18; Pierwszy List św. Pawła do Ko- 

ryntian 10,10. 
28 Ewangelia według św. Łukasza 1,32. 
29 Dzieje Apostolskie 12,10. 
30 Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 11,3. 
31 Dzieje Apostolskie 10. 
32 Księga Rodzaju 11,7. 
33 Dzieje Apostolskie 21, 11—12. 
34 Por. Ewangelia według św. Marka 10,38. 

       35 Dzieje Apostolskie 17,24. 
36 Tamże 17,27. 
37 Ewangelia według św. Marka 11,23; Ewangelia według św. Mateusza 

17,20. 
38 Ewangelia według św. Marka 11,24; Ewangelia według św. Mateusza 

21,22. 
39 Por. Księga Wyjścia 12,46; Ewangelia według św. Jana 19,36. 

       40 Dzieje Apostolskie 28,3. 



mężczyzn ożenionych z jedną kobietą41. 38. Co znaczą trzy dni, które 
tłumy spędziły z Chrystusem na pustkowiu42? 39. Co oznacza liczba 
sześciu stągwi na godach w Kanie Galilejskiej?43 40. Co znaczą słowa 
o pięciu mężach Samarytanki i o szóstym, który nie był jej mężem?44 

41. Dlaczego mówimy, że popełniamy grzech i znamy go, Pan natomiast 
jest grzechem, a nie poznał go?45 42. O drzewie życia i drzewie nie- 
posłuszeństwa46. 43. Do kogo powiedział: „Oto Adam stał się jako jeden 
z nas" 47. Jeśli bowiem powiedział do Syna, to dlaczego Adam został po- 
równany do Syna, jeśli natomiast do Aniołów, to dlaczego z drugiej 
strony porównuje Anioła do Siebie? 44. Co znaczy: „Mostek kołysania 
i łopatka podniesienia"?48 45. Jaka jest różnica między zwierciadłem 
i zagadką?49 46. Co oznacza: „Głos wołającego na pustyni"?50 itd. 47. 
O królu Judy, Ozjaszu, o cysternach i wieżach, które zbudował51. 48. 
Co znowu znaczy w tej samej Księdze Kronik: „I ujrzał Ezechiasz, że 
przybył Sennacheryb?52 49. Co znaczy również w tej samej księdze: 
„I modlił się Ezechiasz i Izajasz, syn Amosa"53? itd. 50. Co znaczy: 
„I wielu ludzi przynosiło dary Panu i podarunki Ezechiaszowi, królowi 
Judy"54? 51. O wersecie: „Ezechiasz nie odwzajemnił się za dobrodziej- 
stwo, które mu Pan wyświadczył" 55 itd. 52. I ponownie o Ezechiaszu: 
„Pogrzebano go przy drodze wznoszącej się do grobów synów Dawi- 
da" 56 itd. 53. O tym, co napisano w pierwszej Księdze Ezdrasza o Za- 
robabelu: „I wzniósł twarz ku Niebu wobec Izraela"57 i o [156b] jego 
modlitwie. 54. O wersecie: „A wszystkich ich było z Izraela, począwszy 
od dwunastego roku życia, czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdzie- 
siąt oprócz dzieci i kobiet"58 itd. 55. O tym, co napisano w drugiej 

41 Ewangelia według św. Mateusza 22.23—30; Ewangelia według św. Marka 
12,18—25; Ewangelia według św. Łukasza 20,27—35. 

42 Ewangelia według św. Mateusza 15,32; Ewangelia według św. Marka 8,2. 
43 Ewangelia według św. Jana 2,6. 
44 Tamże 4,18. 
45 Drugi List św. Pawła do Koryntian 5.21. 

       46 Księga Rodzaju 2,9. 
47 Tamże 3,22. 
48 Księga Kapłańska 10,14. 
49 Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 13,12. 
50 Ewangelia według św. Mateusza 3,3; Księga Izajasza 40,3. 

51 Księga Kronik II 26.10. 
52 Tamże 32,2. 
53 Tamże 32,20. 
54 Tamże 32,23. 
55 Tamże 32,25. 
56 Tamże 32,33. 
57 Księga Ezdrasza I (apokryf) czyli III Księga Ezdrasza, IV 58 (Wulgata) 

— cytuję za R. Henry Photius, Bibliotheque, t. III, s. 239. 
        58 Tamże I 5,41. 



Księdze Ezdrasza: „Usłyszeli wrogowie plemienia Judy i Beniamina 
i przyszli, by się dowiedzieć, co to za głos trąb"59 itd. 56. Co znaczy: 
„Wytrwała modlitwa sprawiedliwego posiada wielką moc" 60? 57. O „Dla- 
tego radujecie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku"61 itd; 
jak ktoś, kto się smuci z powodu pokus, może się weselić? 58. O „Nad 
tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy" 62. 59. O wer- 
secie: „Jak baranek niepokalany i bez zmazy, Chrystus przewidziany 
już przedtem"63; przez kogo przewidziany przedtem? 60. Co znaczy: 
Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego" 64 itd. 61. O zwo- 
ju latającym, który widział Zachariasz65. 62. O złotym świeczniku, któ- 
ry widział ten sam prorok66. 63. Co znaczy: „Tam, gdzie mieszka 
więcej niż sto dwadzieścia tysięcy mężczyzn, którzy nie znają swojej 
prawicy ani lewicy"? Co to za mężczyźni, co to jest prawica, co lewica? 
64. Dlaczego po śmierci Saula, który wyrządził krzywdę Gabaonitom, 
Dawid, całkiem niewinny, został ukarany głodem nękającym jego kraj, 
dopóki nie wydał Gabaonitom siedmiu mężczyzn z rodu Saula?67 

Trudu odpowiedzi na te pytania podjął się ów święty mąż i nie- 
ustępliwy wyznawca. Jeśli chodzi o styl dzieła, jest on rozwlekły, wy- 
raża się w nadmiernych okresach krasomówczych. Autor lubi przestaw- 
nie, obficie stosuje amplifikacje, nie troszczy się o używanie słów w ich 
właściwym znaczeniu; stąd właśnie jego dzieło jest od początku do koń- 
ca niejasne i trudne do zrozumienia. Podporządkowując utwór wznio- 
słości, która przejawia się w surowej kompozycji i w przerwach, nie 
zabiega o to, by czytelnikom sprawić przyjemność. Słowa, których uży- 
wa w przenośni, nie kwitną wdziękiem i urokiem; pisarz posługuje się 
nimi w sposób zupełnie prosty i beztroski. Autorowi niewiele brakuje, 
żeby zmęczyć nawet ludzi sobie oddanych, gdyż odpowiedzi, jakie wy- 
myślił, są dalekie od tekstu, od znanej mu historii i co więcej — od 
samej trudności [157a]. Jeśli jednak ktoś lubi obracać swój umysł we 
wzniosłości i w rozmyślaniach, to nie mógłby znaleźć innych, bardziej 
od tych różnorodnych i staranniej opracowanych. Autor zestawia bo- 

59 Tamże IV 1—3. 
60 List św. Jakuba Apostoła 5,16. 
61 Pierwszy List św. Piotra Apostoła 1,6. 
62 Tamże 1,10. 
63 Tamże 1,19. 
64 Tamże 1,17. 
65 Księga Zachariasza 5,1. 
66 Tamże 4,2. 
67 Na 64 pytaniu Focjusz kończy streszczenie niniejszego dzieła, mimo że 

zapowiedział 164 pytania i odpowiedzi na nie (por. [154b]). Mamy tu do 
czynienia, jak zauważył R. Henry (Photius, Bibliotheque, t. III, s. 81 przyp. 1) 
z błędem popełnionym przez kopistę, który dodał literę „ρ" oznaczającą 
liczbę sto. Zachowany tekst traktatu Maksyma zawiera 65 pytań. 



wiem niektóre problemy z sądami swoich poprzedników i dołącza włas- 
ne przemyślenia będące wynikiem jego pracowitości i — co nie jest 
mniej ważne, jeśli nie więcej — subtelność i głębię. Zewsząd bije blask 
pobożności autora, a także jego czysta i szczera miłość do Chrystusa. 

192 (B) 

Przeczytaliśmy także jego Listy1 o różnorodnej tematyce. Są one 
pożyteczne dla duszy i niezbędne dla tych, którzy chcą poprawić swoje 
obyczaje i zachować umysł skierowany ku pobożności. Liczba listów wy- 
nosi dwadzieścia siedem. Jeden z nich jest długi, mianowicie zaadreso- 
wany do jakiegoś Jana2. 

Tematy są następujące: 1. Ganić powinno się tych, którzy chcą po- 
mścić heretyków, a zwłaszcza zwolenników Sewera. 2. Przekazaną nam 
wiarę trzeba wszelkimi sposobami zachować w stanie nienaruszonym. 
3. O różnicy i o tym, jak można zgodnie z wiarą uznawać, że w Chrys- 
tusie są dwie natury po ich zjednoczeniu. 4. O tym, że liczba nie dzie- 
li, nie jest dzielona i przez swą właściwość nie wprowadza podziału 
do liczb, do których się ją dodaje. 5. Jak używa się liczby zgodnie 
z wiarą, aby wykazać różnicę? 6. Jak należy rozumieć słowo występu- 
jące w liście św. Cyryla do Sukcensa i o tym, że wyrażenie „we dwóch" 
nie stoi w sprzeczności z tym, co mówią ci, którzy utrzymują, że wcie- 
lona natura Słowa jest jedna, jeśli nie pojmują jej według bezbożnej 
doktryny Nestoriusza3. 7. O tym, że ta różnica — to różnica rzeczy 
i bytów w Chrystusie, a nie różnica jakości, i że każda różnica bez- 
względnie zawiera w sobie ilość i jakość, której jest częścią, natomiast 
liczba, która je wyraża, jest albo nie jest dzielona. 8. Objawem bez- 
bożności jest mówienie, że Chrystus stanowi jedną złożoną naturę; stoi 
to w sprzeczności z prawdą. 9. O substancji złożonej i krótki wykład 
na temat rozumienia terminów języka wiary odnoszących się do Chrys- 
tusa i uznanych w Kościele katolickim. 10. O substancji złożonej; dys- 
puta oparta po większej części na faktach i szczegółowe wykazanie tego, 
że ci, którzy przyjmują, że Chrystus jest jedną substancją złożoną, nie 
zgadzają się z tymi, którzy utrzymują, iż jest On jedną naturą złożoną. 
11. O tym, że jedynie [157b] przez Wniebowstąpienie dokonało się ze- 
spolenie Słowa z ciałem, ponieważ Słowo istniało przedtem i chciało 
dokonać zjednoczenia się z ciałem; takiego zjednoczenia nie można się. 
w ogóle dopatrzyć w żadnym innym związku. W innych związkach bo- 

1 Listy Maksyma Wyznawcy (patrz Cod. 192 (A) przyp. 1) zachowały się 
w liczbie 45 (wyd. PG 91, kol. 364—649). 

2 Osoba nieznana. 
3 Nestoriusz — patrz Cod. 162 przyp. 20. 



wiem jedność nie jest wynikiem zespolenia się jednego z dwóch skład- 
ników z drugim, lecz powstaje dzięki zgodnej zbieżności dwóch składni- 
ków, które przechodzą z niebytu do wytworzonego związku, będąc je- 
go istotą. Taki jest ten list do Jana i takie go wypełniają tematy. 

Z pozostałych listów trzy są skierowane do kapłana i igumena Ta- 
lazjusza4, dwa do kubikulariusza Jana5, dwa do mnicha Sofroniusza 
o przydomku Eukratas, jeden do sofisty Jana 6, jeden do przeoryszy Janii, 
jeden do igumena i kapłana Talazjusza, jeden do kapłana Jordanesa 
i do igumena i kapłana Stefana7, jeden do biskupa Cyryscjusza 8, jesz- 
cze jeden do kubikulariusza Jana i do tego samego kapłana i igumena 
Stefana, jeden do kapłana i igumena Konona9, jeszcze do igumena 
i kapłana Talazjusza, dwa do biskupa Jana10 i jeszcze do kubikulariusza 
Jana na temat cierpienia według koncepcji Boga, dwa do ilustriusza 
i sacelariusza Konstantyna11, trzy do opata Polichroniusza12, jeden do 
Juliana Aleksandry jeżyka 13, który zerwał z herezją akefalów 14, i jeden 
pochodzący prawdopodobnie od eparcha Afryki15 Jerzego, skierowany 
do ekskomunikowanych zakonnic w Aleksandrii16. 

Tym wszystkim dwudziestu siedmiu listom właściwy jest ogólny cha- 
rakter pism autora, a zwłaszcza jego pobożność. Niejasność, której autor 
słusznie ulega, spowodowały prawa gatunku epistolograficznego; nie 
powoduje ona braku ładu. Widać jednak, że te składniki, które tworzą 
to, co stwarza niejasność, zostały bądź usunięte, bądź poprawione. 

4 Talazjusz — patrz Cod. 192 (A) przyp. 2. Wzmiankowany ponadto w in- 
nych listach: PG 91 IX, XXVI, XL, XLII. 

5 Kubikulariusz (gr. kubikularios) — tytuł dworski: szambelan, Jan wzmian- 
kowany w listach: tamże II, III, IV, X, XI, XVII, XLIII, XLV, XLVI. 

6 Sofista — nauczyciel m.in. języka i literatury greckiej. 
7 Stefan — wzmiankowany również w liście: tamże XXV. 

8 Cyryscjusz — list: tamże XXVIII. 
9 Konon — list: tamże XXV. 
10 Jan — wzmiankowany dwukrotnie w listach: tamże XXX, XXXI. 
11 Konstantyn — list: tamże XXIV; Ilustriusz (gr. illoustrios) — tytuł 

oznaczający godność różnych dostojników dworskich; sacelariusz (gr. sakel- 
larios) — tytuł dworski: skarbnik, kwestor. 

12 Polichroniusz — wzmiankowany w listach: XXXII—XXXIX. 
13 Julian — list: tamże XVIII. 
14 Akefalowie (gr. akephaloj — dosłownie bez głowy, czyli oderwani od 

Patriarchy) — powstała w Egipcie (VI w.) sekta monofizytów, którzy wy- 
powiedzieli posłuszeństwo patriarsze aleksandryjskiemu Piotrowi Mongosowi, 
współdziałającemu z cesarzem (patrz E. K., t. I, kol. 234). 

15 Eparch — prefekt, namiestnik prowincji (eparchii). 
16 Zakonnice wzmiankowane również w liście: tamże XVIII. 
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Przeczytaliśmy traktat ascetyczny św. Maksyma, ujęty w formę py- 
tań i odpowiedzi1. Traktat ten jest pożyteczny dla wszystkich, a zwłasz- 
cza dla osób, którym asceza wypełnia życie. Autor naucza praktyk mo- 
ralnych, które sam uprawia; dzięki nim można zostać obywatelem nie- 
bios. Wskazuje wiele sposobów, jak dojść do wiedzy o miłości chrześ- 
cijańskiej i jak ją wprowadzać w czyn. 

Do tego traktatu jest dołączony inny utwór, wypełniony czterystu 
rozdziałami i zadedykowany jakiemuś Elpidiuszowi, który ofiarował się 
świętości. Ten sam autor [158a] nadał swojej pracy tytuł O miłości2, 
co nie budzi wątpliwości, gdyż od niej zaczął swe dzieło i często roz- 
prawiał o niej w wielu innych miejscach. Traktat zawiera również pro- 
blemy i rozważania, które ugruntowują wiedzę o sprawach Bożych, 
a życie czynią święte i czyste. Można z nich wynieść wielką korzyść, 
jeśli się postępuje według nich, z nakładem dużego trudu. Forma sty- 
lu staje się tu bardziej jasna i gładka niż gdziekolwiek indziej i nie da- 
je żadnego powodu, by ktoś mógł ją poddać krytyce, chyba że się oka- 
że, iż nie przedkłada on języka attyckiego nad inny. 
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Przeczytaliśmy list tego samego świętego męża, skierowany do epar- 
cha 1 Jerzego. Zawiera on wiele skruchy i jest bardzo pożyteczny. Styl 
listu zmierza do jasności i naturalności, ukazuje, że stale zachowuje po- 
krewieństwo z czterystu powyższymi rozdziałami2. 

W tym samym tomie przeczytaliśmy rozprawę podzieloną na sto roz- 
działów i inną, ujętą również w tej samej liczbie rozdziałów, w których 
jaśnieje znajomość spraw Bożych i widać wyraźnie wprowadzenie ładu 
w obyczaje3. Ich wspólne z czterystu rozdziałami pochodzenie nie by- 
łoby nigdzie podejrzane, gdyby język alegoryczny, użyty w wielu miej- 
scach, nie upodobnił ich częściowo do takiego rodzaju dzieła, które zaj- 
muje się wykładem trudnych zagadnień z Pisma Świętego i ich roz- 
wiązaniami; to, że dzieło zostało zadedykowane kapłanowi i igumenowi 
Talazjuszowi4 i że jest podobne do tamtego tekstu, rozprasza wątpli- 

1 Niewielki traktat zawierający 45 pytań i odpowiedzi zachował się do 
naszych czasów (wyd. PG 90, kol. 912—956). 

2 Utwór zachowany (wyd. PG 90, kol. 960—1080; por. SWP, s. 274; Beck, 
s. 440). 

1 Eparch — patrz Cod. 192 (B) przyp. 15. 
2 Patrz. Cod. 193. 
3 Focjusz omawia tu traktat teologiczny Rozdziały o wiedzy (wyd. PG 90, kol. 1084—1176; por. 

SWP, s. 274; Beck, s. 440). 
      4 Talazjusz — patrz Cod. 192 (A) przyp. 2. 



wości, czy podobieństwo do innego dzieła nie mogłoby być prawdziwe. 
W tymże tomie przeczytaliśmy różne listy tego samego autora. Pierw- 

szy z nich, skierowany do Piotra Ilustriusza, nosi tytuł Krótka rozprawa 
o tajemnicy Chrystusa i przeciw doktrynom Sewera5. Rozdziały jego 
są następujące: dysputa o liczbie bardziej zgodna z naturalnym stanem 
rzeczy, pogłębione studium o różnicy i jakości oraz o ich zgodności 
z prawowitą wiarą. 

O tym, że bluźnierstwem jest takie proste mówienie, iż Chrystus ma 
jedną naturę; o naturze złożonej i sposobie myślenia o niej, o tym, że 
bezbożni są ci, którzy utrzymują, że Chrystus jest jedną, złożoną na- 
turą; że ten, kto mieni Chrystusa Bogiem i Człowiekiem po zespole- 
niu się obu natur, z konieczności uznaje poprzez te słowa istnienie dwóch 
natur po ich połączeniu się w jedno; jest to oczywiście słuszne i zgodne 
z wierzeniami, które — jak autor sam mówi — wybrał. [158b] o wyra- 
żeniu „w dwóch" i o jedności natury Słowa; wyznanie prawowitej wia- 
ry zgodnie z nauką Ojców Kościoła i odrzucenie jednej złożonej natury. 
Dyskusja bardziej naturalna o substancji złożonej i wykazanie, że nie 
wpadają w te same sprzeczności ci, którzy mówią o Chrystusie jako 
o jednej złożonej substancji, i ci, którzy twierdzą, że jest On jedną zło- 
żoną naturą. Rozdział dziewiąty wyjaśnia, że jedynie dzięki Wniebo- 
wstąpieniu dokonało się zjednoczenie Słowa z ciałem, gdyż Słowo istnia- 
ło przedtem i spowodowało dobrowolne zjednoczenie się z ciałem. Taka 
jest treść listu do Piotra Ilustriusza. 

Inny list przeznaczony dla Kosmy, diakona Aleksandrii, traktuje 
o tym, co jest wspólne i co odrębne, to znaczy o bycie i substancji6. 
Jego temat to wykazanie na przykładzie praw przyrody, że każda 
z istniejących rzeczy nie jest — i w bycie, i w substancji — taka sa- 
ma, jak inna, dlatego że byt i substancja nie są tym samym. Przeciw- 
nie — to, co jest właściwością bytu, nie jest właściwością substancji, 
jest różne w bycie i w naturze. Po drugie, że Chrystus jednocząc w so- 
bie wspólne elementy bytu swoich własnych części ciała z elementami 
najwyższymi, zachował różnicę między nimi a innymi częściami i przez 
poszczególne właściwości swoich części wykazał, że wszystko, co dotyczy 
substancji, jest całkowicie wspólne dla jednych i dla drugich. 3. Że 
te części, które są wspólne w substancji, wyróżniały całość — Chrys- 
tusa, ale wykluczały elementy najwyższe, natomiast te, które są 
wspólne z najwyższymi, wiązały Chrystusa w bycie z najwyższymi. 
4. Że Chrystus Bóg, jako Istota doskonała i człowiek doskonały, ma w 
sobie coś wspólnego i coś odrębnego, wraz z tymi elementami Chrys- 

5 List zachowany (wyd. PG 91, kol. 509—533). Sewer z Antiochii (IV/V w.) 
— biskup monofizyta, patriarcha Antiochii (512—538). Autor wielu zachowa- 
nych dzieł: homilii, dialogów, polemik i zbioru czterech tysięcy listów (por. 
SWP, s. 355—356; Beck, s. 387—388). 

6 List XV (wyd. PG. 91, kol. 544r-574). 



tus urzeczywistnił w sobie jedność i inność elementów przeciwnych; 
przez jedność elementów przeciwnych z Nim samym poświadczał, że 
zachowały się w Nim natury, z których się składał, a przez oddzielenie 
elementów przeciwnych od siebie podkreślał jedność swojej substancji. 
5. Krótka debata nad różnicą, w której wyniku pokazuje się, że ilość 
połączonych elementów w bycie zachowała się. 6. Szersze dowodzenie, 
oparte w większej mierze na danych przyrodniczych, o różnicy, ilości 
i liczbie wyrażającej tę różnicę i ilość. 7. Że ten, kto wie, iż natura 
i substancja nie są tym samym, snuje na temat Chrystusa zbożne roz- 
ważania o jedności i różnicy; pierwszą rozważa według substancji, dru- 
gą — według natury. 8. Że Sewer usiłował sprowadzić naturę i sub- 
stancję do jedności, mieszał tę jedność i z różnicy [159a] robił rozróż- 
nienie, z czego wynika, że Trójcę przekształcał w tetradę, dzielił na 
diadę tajemnicę jedności Bożej i wyłączał Chrystusa z jakiegokolwiek 
substancjonalnego istnienia. 9. Krótki wykład wraz ze słuszną obroną 
prawdziwego wyznania Ojców. Takie więc zagadnienia porusza ten list 
i z samych tematów w sposób oczywisty wynika pożytek dla prawdzi- 
wej wiary. Styl, jak przystało w tego rodzaju pracy, odznacza się w 
zasadzie jasnością i nie jest pozbawiony elegancji. 

Jest także list do Pyrrusa 7, napisany kiedy jeszcze piastował on god- 
ność kapłana i nie zasiadał na tronie biskupim. W tym liście autor wy- 
sławia Pyrrusa, daje świadectwo jego prawowitej wierze i świętości. 
Kiedy jednak Pyrrus poprosił Maksyma, by napisał do niego o kilku 
kwestiach, mądry Maksym nie tylko odmówił, uważając się za człowie- 
ka o słabym głosie i powolnym sposobie mówienia, ale zażądał, by go 
na piśmie pouczył o tym, co to jest energia, ile przybiera form i co 
to jest działanie w porównaniu z energią oraz jak należy rozumieć jed- 
ną energię i mówić o niej. Takie kwestie zawiera list do Pyrrusa. 

Autor pisze również do jakiegoś Tomasza8, który prosił go o wyjaś- 
nienie pewnych trudnych słów. Są to wypowiedzi Grzegorza Teologa 9 

i św. Dionizego10. Co do pierwszego, chodzi o jego dzieło o Synu 
i o zdanie: „Dlatego monada od początku pozostaje w ciągłym ruchu" 
itd., i „monada jest w ruchu z powodu swego bogactwa" — cytat po- 
chodzi z drugiej mowy o pokoju. 2. Autor pisze: „W jednym rozdziale" 
itd. 3. O tym zdaniu wziętym z tej samej mowy: „Ten, który jest te- 
raz pogardzany przez ciebie" itd. O „słowo bowiem nie było ani uległe, 
ani nie uległe" itd. Co do św. Dionizego — chodzi o zdanie „Dlaczego 

7 Pyrrus — osoba nieznana, adresat listu Maksyma (wyd PG 91, kol. 
590—597. 

8 Osoba nieznana. 
9 Grzegorz z Nazjanzu — patrz Cod. 162 przyp. 8. 
10 Sw. Dionizy Areopagita — nawrócony przez św. Pawła na Areopagu, 

por. Cod. 1. 



powiadasz, że Jezus, który jest ponad wszystkim, łączy się z ludźmi 
w bycie?" itd. oraz o różne inne kwestie. 

Taka jest tematyka pierwszego listu do Tomasza. W drugim autor 
wprowadza coś w rodzaju powtórzenia słów przedtem objaśnianych 
i wziętych z dzieła teologicznego. Ponadto tłumaczy zdanie: „Umysł 
wniknął do środka ciała aż do zwycięstwa tego, co lepsze". Takie za- 
tem problemy występują w tych pismach. 
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Przeczytaliśmy list tego samego świętego męża 1 skierowany do kap- 
łana Mariana [159b]. Jest w nim mowa o naturalnym pragnieniu, czy 
zamierzeniu, o woli, o uwarunkowaniu, o wolnym wyborze i o tych 
sprawach, nad którymi się zastanawiamy; o myśli, wolności, mniemaniu, 
rozsądku. Ponadto mówi się w nim, że po zmartwychwstaniu wzajemna 
wola Boga i świętych nie będzie w żaden sposób jedna we wszystkim, 
jak niektórzy utrzymują. Do tych rozważań dochodzi rozdział jedenasty; 
wynika z niego, że można mówić o jednej woli Chrystusa — jest ona 
albo naturalna, albo obrana. Taki jest ten list. Przynosi on wiele po- 
żytku nie tylko w dochodzeniu do prawdziwej wiary, ale również dla 
wielu innych pięknych medytacji. 

W tym samym tomie przeczytaliśmy dialog 2 o dwóch wolach i dwóch 
energiach w Chrystusie. Osobami dialogu są Pyrrus 3 i Maksym. Maksym 
przedstawia pogląd prawowitej wiary, Pyrrus przeciwnie — trzyma się 
myśli heretyckiej, ale osaczony i spychany argumentami i entymemata- 
mi4 staje po stronie ortodoksji, wyznając, że dotychczas myślał nie- 
słusznie. Dialog ukazuje, że przybył on do Rzymu5 dla tej dysputy, po 
której sam skazał się na wygnanie i utracił tron biskupi w Konstanty- 
nopolu 6. Budowa dialogu jest zupełnie zwyczajna czy to dlatego, że pi- 
sarz chciał zachować improwizowany charakter dysputy, czy to ze wzglę- 
du na to, że usiłował stworzyć coś innego. Stąd prawa dialektyki nie 
mogą być dla niego łaskawe, jednak nawet w tym stanie rzeczy dyspu- 
ta jest pożyteczna dla ludzi, którzy wyznają prawdziwą wiarę. 

1 Tzn. Maksyma Wyznawcy — patrz Cod. 192 (A) przyp. 1. Kapłan wzmiankowany również w 
innym miejscu (PG 91, kol. 597—604). 
 2 Utwór zachowany (wyd. PG 91, kol. 238—353). 
3 Pyrrus — patriarcha Konstantynopola (638—641, I—VI 654). 
4 Entymemat — wnioskowanie dedukcyjne, w którym przemilczano jakąś 

przesłankę lub przesłanki, najczęściej ze względu na ich oczywistość. 
5 W rzeczywistości dialog odbył się w pn. Afryce. 
6 Patriarchę usunął z tronu cesarz Konstans II Pogonat w 641 r. za 

Wyznawanie monoteletyzmu. 
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Przeczytaliśmy czterdzieści dziewięć mów św. Efrema1, z których 2 

pierwsza przedstawia samego autora opłakującego swój tryb życia; ma 
ona formę prologu do kolejno po sobie idących napomnień. Druga za- 
wiera napomnienie skierowane do braci żyjących we wspólnocie klasz- 
tornej. Trzecia stanowi zachętę do pobożności. Czwarta udziela podsta- 
wowych wiadomości tym, którzy wstąpili do stanu mnisiego; podob- 
nie piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta. Takie same są, w pewnej 
mierze, mowy: dziesiąta, jedenasta i dwunasta. Mowa wprowadzająca, 
jak i mowy: trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, 
osiemnasta, dziewiętnasta — aż do dwudziestej trzeciej. Następna z ko- 
lei jest ogólnym napomnieniem. [160a] Dwudziesta piąta przestrzega, 
że nie należy przenosić się z miejsca na miejsce. Dwudziesta ósma po- 
wiada, że nie można odtrącać tego, kto porzucił wspólnotę i powrócił do 
niej z innym nastawieniem. Dwudziesta dziewiąta ukazuje na podsta- 
wie doświadczenia, jak wielkim złem jest nieposłuszeństwo i że chrześ- 
cijanin musi mieć cierpliwość i władzę nad pamięcią o doznanej krzyw- 
dzie. Trzydziesta ma za temat namiętności, od których należy stronić. 
Trzydziesta pierwsza powiada, że trzeba napominać tych, którzy się 
zaniedbują. Trzydziesta druga mówi, że jakby na zasadzie przeciwień- 
stwa, siłę i zapał wzmacnia się umiarkowaniem i czystością. Trzydziesta 
trzecia zachęca do czystości. Trzydziesta czwarta zaleca spokój tym, 
którzy usiłują wszcząć kłótnię. Trzydziesta piąta traktuje o tym, że nie 
należy pozwolić oczom, by wodziły za wszystkim, a w pouczeniach 
stawia pytanie, czy powstrzymanie się od pokarmów może obrócić 
wniwecz myśl o rozpuście, czy jest na nią jakiś inny sposób. Trzy- 
dziesta szósta omawia łagodność charakteru. Trzydziesta siódma zwra- 
ca się do niezdyscyplinowanych i — jeśli jeszcze nie pogrążyli się w 
otchłani zguby — przywodzi ich do porządku za pomocą strachu przed 
Bogiem i przed wyrokiem sądu, który ich czeka. Trzydziesta ósma 
naucza prawdziwej bogobojności. Trzydziesta dziewiąta jest skierowana 
do tych, którzy upadli z własnego niedbalstwa i uciekają się do wybie- 
gu, by usprawiedliwić swoje przewinienia. Czterdziesta dotyczy upadłe- 
go brata i omawia skruchę. Czterdziesta pierwsza napomina, że nie na- 
leży przysięgać ani bluźnić. Czterdziesta druga wskazuje, że Eliasz3, 
kapłan Prawa, słusznie poniósł karę; zwraca się do kogoś, kto żywił 

1 Efrem (ur. ok. 306 r.) — diakon syryjski w Edessie, pisał w języku 
ojczystym traktaty dogmatyczne, komentarze, utwory liturgiczne, ascetyczne 
i historyczne w postaci hymnów; pisma Efrema przełożono na język grecki 
(por. SWP, s. 128—129; Julicher Ephraimios [w:] R. E., t. VI (1907), kol. 17). 

2 Wydanie greckie: Assemani, Roma 1732—1746. 
3 Eliasz (1 poi. IX w. przed Chr.) — prorok izraelski, głosił kult religii jahwistycznej; czczony 
zwłaszcza w zakonach karmelitów (patrz E. K., t. IV, kol. 885—888). 



co do tego wątpliwość. Czterdziesta trzecia omawia strach przed Bogiem, 
a czterdziesta czwarta — miłość do Boga. Czterdziesta piąta została 
napisana dla Eulogiusza4 na jego prośbę; rozwija napomnienie pełne 
przykładów cnotliwych i daje wykład doktrynalny. Czterdziesta szósta 
została ułożona dla zniechęconego mnicha; za pomocą wielu dobrych rad 
usiłuje odwieść go od powrotu do życia świeckiego. Czterdziesta siódma 
przypuszcza atak na złe obyczaje. Czterdziesta ósma ukazuje, czym się 
różni życie samotne od życia w świecie, wśród ludzi. Czterdziesta dzie- 
wiąta przedstawia drugie przyjście Pana i wzywa ludzi do skruchy. 

We wszystkich mowach napominających pióra tego świętego można 
podziwiać, jak głęboka była jego umiejętność przekonywania, jaka sło- 
dycz się z nich sączy i w ogóle jak pełno jest w nich naturalności. Nic 
więc dziwnego, że słownictwo i figury retoryczne zbliżają się w pewnej 
mierze do języka powszechnego i do niedbałej rozmowy potocznej. Od- 
powiedzialność za to nie obarcza autora [160b] tych myśli, lecz tego, 
kto je przetłumaczył, gdyż świetni znawcy języka syryjskiego wiedzą, 
że autor celuje w używaniu słów i figur tak dalece, iż nie można roz- 
strzygnąć, czy dzieje się to z powodu tych elementów, czy ze względu 
na zawartą w nich myśl, tak że biją z jego pism i wdzięk, i siła. 
W prostocie jego stylu nie ma więc nic dziwnego, zadziwiające nato- 
miast jest to, że z owej pospolitości słownictwa wypływa tak wiele zba- 
wiennych i pożytecznych myśli. 

Tym samym wdziękiem i tą samą siłą odznacza się mowa o pokorze, 
którą wypełnia sto rozdziałów. Tak samo ma się sprawa z mową o tym, 
że nie należy się ani śmiać, ani wpadać w stan uniesienia, lecz raczej 
żyć w smutku; nie zaprzecza ona swego pokrewieństwa z innymi mo- 
wami. Nie inaczej jest z mową skierowaną do mnichów z Metebinum 5. 
Poucza ona o łagodności, odwodzi od złośliwości, nakłania do wyrozu- 
miałości, gani popędliwość i pokazuje, że cierpliwość jest dawczynią 
szczęśliwości, piętnuje opieszałość i obojętność, z bojaźni Bożej czyni 
przewodnika wiecznej mądrości. Człowieka pogardliwego skazuje na 
kary, wyjaśnia, że miłość prowadzi do Boga, a nienawiść wiąże z diab- 
łem, powiada, że prawda jest matką wielu dobrych uczynków, a kłam- 
stwo jest ich niszczycielem; podobnie, że posłuszeństwo czyni szczęśli- 
wymi tych, którzy w nim żyją, a nieposłuszeństwo zmusza do złorze- 
czenia i do wielu innych hańbiących postępków. Być wolnym od za- 
zdrości i zawiści — to znaczy być bogatym w miłość bliźniego. Ogar- 
nięci namiętnością znajdują się pod sądami diabła, tak samo i ci, któ- 
rzy popadli w zwyczaj rzucania obelg. Traktuje też o panowaniu nad 
sobą i w podobny sposób — o braku panowania. 

Mowa do mnichów w Metebinum kończy się na tych problemach. 
 4 Osoba nieznana. 

        5Miejscowość nie zidentyfikowana. 



Istnieje bardzo dużo innych pism tego autora przetłumaczonych na ję- 
zyk grecki. Są one pełne wdzięku i siły. Syryjczycy utrzymują, że na- 
pisał on ponad tysiąc utworów, potwierdza to również ten, kto zasłu- 
guje na wiarygodność w historii, chociaż nie zasługuje na nią w spra- 
wach dogmatów, mianowicie Euzebiusz noszący przydomek Pamfila6. 
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Przeczytaliśmy niewielką książkę, w której znajdują się dwa pisma 
mnicha Kasjana1; jego ojczyzną był Rzym [161a]. Pierwsze pismo autor 
zadedykował biskupowi Kastorowi2, temu, który poprosił go o nie. 
Przedstawia w nim zbiór przepisów fundacyjnych i reguły, według któ- 
rych żyli mnisi egipscy zorganizowani w grupach, zwanych — zgodnie 
z etymologią słowa — „wspólnotami" 3. 

Drugie pismo, skierowane do tego samego biskupa, nosi tytuł mó- 
wiący o ośmiu pojęciach grzechów 4, do których zalicza się obżarstwo, 
rozpustę, skąpstwo, gniew, zazdrość, obojętność, próżność i pychę. 

Te małe pisma są nade wszystko pożyteczne dla tych, którzy wybrali 
dla siebie i podjęli zmagania ascetyczne. Zawiera się w nich tak wielka 
siła i świętość, że do dnia dzisiejszego każda wspólnota mnisia kieru- 
jąca się tymi przepisami fundacyjnymi i regułami jest w stanie kwit- 
nącym; rzeczywiście, jaśnieje przed innymi i widać, że stanowi kuźnię 
cnót; natomiast ta wspólnota, która ich nie przyjęła, chwieje się na 
lichych resztkach cnót lub znika pod wodą jak szczątki rozbitego stat- 
ku. Dlatego nie należy lekceważyć żadnej z podanych reguł, gdyż są 
one rozwinięciem i objaśnieniem prawodawstwa Pańskiego i ustawy 
ewangelicznej. 

Słowa pisarza odpowiadają jego myślom; promienieje w nich jasność 
i to, co sprawia, że łaska wnika do głębi dusz łatwo, bez przykrości 
i pociąga je do przedmiotu ich pragnień. W ten sposób wszystko jest 
wyważone i ukształtowane mądrze i zręcznie tak, że drugie pismo, cho- 

6 Focjusz pomylił tu Euzebiusza z Cezarei (ok. 260—ok. 339, biskupa Ce- 
zarei Palestyńskiej od 313 r.(?), por. Cod. 9. 10. 11. 12. 13. 27. 39. 118. 127) 
z Sozomenem (ok. 400—450, adwokatem konstantynopolitańskim, por. Cod. 30), 
który mówi w swej Historii Kościoła (III 16, 3, 4) o „trzystu rniriadach 
(3.000.000) linijek pism Efrema". 

1 Kasjan z Rzymu (lub Rzymianin) — mnich znający język grecki. 
2 Kastor IV/V w. — biskup Aptu. 
3 Wspólnoty mnichów — gr. kojnóbia, lac. coenobia, dosłownie od kojnóbioj 

— „żyjący wespół z innymi", zakonnicy. 
4 W rękopisie jest to drugi rozdział tej samej księgi De institutis coeno- 

biorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII, przetłumaczonej 
na język grecki (wyd. Viennae 1888). 



ciaż jego język obfituje w figury retoryczne i ma w sobie dużo powa- 
bu i czaru, daje wiele tego, czym można przestraszyć, wstrząsnąć i na- 
kłonić do skruchy. 

Wraz z powyższymi przeczytaliśmy trzecie małe pismo5, zadedyko- 
wane po śmierci biskupa Kastora jego następcy w kierowaniu klaszto- 
rem, do którego autor wysłał reguły monastyczne. To pismo, podobnie 
jak wyżej omówione, poucza, co to jest rozeznanie, ukazuje, że jest ono 
cnotą większą od pozostałych, mówi, skąd się bierze i że najczęściej 
jest darem Niebios. Za pomocą argumentów zaczerpniętych z Pisma 
Świętego udowadnia, ze należy odbywać spowiedź i mówi, jaki jest cel 
i kres, do którego zmierzają praktyki ascetyczne. 

Dla wyłożenia tych nauk wprowadza jakiegoś Mojżesza godnego po- 
dziwu dla jego cnót, który opiera swoje wywody na samych faktach 
[161b], stawianych niemal przed oczami. Następnie przedstawia Serena6; 
ten nie ustępuje poprzedniemu ani w sposobie życie, ani w metodzie 
nauczania, kiedy powiada, że jest rzeczą niemożliwą nie mieć umysłu 
niepokojonego przez złe duchy, natomiast możliwe jest nie dać się wciąg- 
nąć i zmusić do popadnięcia w grzechy; do nas przecież należy albo 
odrzucenie od siebie tego utrapienia, albo jego zaakceptowanie. Złe du- 
chy znają myśli ludzkie, jakie nurtują w duszy, i nie odstępują od nich; 
wręcz przeciwnie, polują na nie według pewnych oznak zewnętrznych. 
Myśli stanowią własność Trójcy Świętej, gdyż jedynie Ona przenika 
duszę i wszystkie inne byty. 

Autor utrzymuje, że są różne rodzaje złych duchów. Jedne są okrut- 
ne i bardzo szkodliwe, inne mniej srogie i zgubne, jeszcze inne łagodne. 

Takie oto tematy wypełniają trzecie pismo. Seren obiecuje, że w swo- 
im czasie podejmie kwestię, o którą go zapytywano, a mianowicie, co 
znaczy: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału" 7 itd. Adre- 
sat trzeciego dziełka miał na imię Leoncjusz 8. 
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Przeczytaliśmy książkę, której tematem są żywoty i czyny świętych 
mężów mające na celu wspieranie i doskonalenie duszy 1. Jest to, jak 
się wydaje, streszczenie i ogólny przegląd ogromnego dzieła zwanego 
Łąka duchowa, które opisuje żywoty i dokonania mężów żyjących 

5 Focjusz mówi zapewne o skróconym przekładzie traktatu Kasjana Col- 
lationes. 

6 Seren — osoba nieznana. 
7 List św. Pawła do Efezjan 6,12. 

       8 Osoba nieznana. 
1Książka nie zachowana. Treść niniejszego streszczenia focjuszowego jest 

zbieżna z treścią zbioru Verba seniorum (wyd. PL 73, kol. 855—1022). 



w czasach Antoniusza Wielkiego2 i po nim, tak jak dzieło zatytułowa- 
ne Nowy Raj opowiada o praktykach ascetycznych uprawianych przez 
ludzi żyjących wcześniej, aż do czasów Herakliusza3 i nieco później. 

Niniejsza książka zawiera dwadzieścia dwa tematy i poprzez różne 
opowiadania ukazuje pożytek, jaki odnosi się z każdego tematu. Pierw- 
szy rozdział zawiera zachętę do postępu w doskonaleniu się na przy- 
kładach różnych osób; drugi ukazuje korzyść płynącą ze spokojnego ży- 
cia, trzeci mówi o panowaniu nad sobą i zaznacza, że nie należy tego 
panowania ograniczać wyłącznie do wstrzemięźliwości w jedzeniu ale 
podobnie również do innych poruszeń duszy, czwarty poucza, jak po- 
winniśmy się zbroić do walk narzucanych nam przez prostytucję. Piąty 
rozdział traktuje o ubóstwie i o tym, jak należy chronić się przed 
chciwością. O cierpliwości i męstwie mówi rozdział szósty. Siódmy przy- 
pomina, że [162a] nie należy niczego robić na pokaz; ósmy, że nie po- 
winno się nikogo sądzić. Rozróżnianiem zajmuje się rozdział dziewiąty. 
Dziesiąty mówi, że zawsze należy być trzeźwym; jedenasty, że trzeba 
nieustannie modlić się w trzeźwości, a dwunasty, że powinno się lu- 
bić gości i z radością być litościwym; trzynasty poucza o uległości; 
czternasty — o pokorze, piętnasty — o cierpliwości; szesnasty omawia 
miłosierdzie; siedemnasty traktuje o widzeniach; osiemnasty — o star- 
cach oznaczonych piętnem cudu; dziewiętnasty opowiada o życiu wielu 
Ojców w miłości Boga. W końcu rozdział dwudziesty przytacza słowa 
ludzi, którzy zestarzeli się w ascezie, a dwudziesty pierwszy przedsta- 
wia dysputy starców nad ich koncepcjami; dwudziesty drugi rozdział 
zawiera sentencje Hezychiusza, kapłana w Jerozolimie4. 

Takie tematy zawiera książka. Jest ona niezwykle pożyteczna — bar- 
dziej niż jakakolwiek inna — dla tych, którzy wiodą życie prowadzące 
do dziedzictwa Niebios. 

Styl książki odznacza się jasnością: co do reszty jest ona taka, jaką 
może być książka odpowiadająca mężom, którzy nie przejawiają ambicji 
literackich, lecz cały trud i gorliwość wkładają w swoje uczynki. 

2 Antoniusz Wielki (ok. 250—356) — mnich, pustelnik egipski nad Nilem, 
biskup Aleksandrii, autor siedmiu skierowanych do różnych klasztorów Lis- 
tów w języku koptyjskim, w których głosił ascezę chrześcijańską; przełożono 
je na język grecki (wyd. PG 40, kol. 977—1066; por. SWP, s. 37; Beck, 
s. 123; B. Steidl Antonius Magnus Eremita herausgegeben von..., Rom 1956). 

3 Cesarz Herakliusz — patrz Cod. 170 przyp. 3. 
4 Hezychiusz z Jerozolimy (IV/V w.) — kapłan i mnich, znakomity kazno- 

dzieja egzegeta, autor komentarzy do Pisma Świętego, Księgi Sędziów, twór- 
ca homilii o Księdze Hioba (por. Cod. 269. 275; SWP, s. 186; Beck, s. 102). 
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Przeczytaliśmy książkę zawierającą trzysta cztery opowiadania. I ona 
również ma na celu wprowadzenie do życia ascetycznego. Omawia te 
same tematy, co i książka wyżej omówiona 1. Różnica polega na tym, 
że opisuje ona dzieła i godne podziwu czyny mężów żyjących w czasach 
późniejszych. Tak więc przedstawia żywoty ludzi, którzy zabłysnęli 
swymi cnotami; zaczyna od omówionych w poprzedniej książce i koń- 
czy na tych, którzy żyli za panowania Herakliusza 2. 

Autor nadał książce tytuł Łąka; niektórzy nazywają ją Nowym ogro- 
dem 3. Jej twórca ma na imię Jan, nadano mu przydomek Moschos4. 
Początkowo wycofał się on z życia świeckiego do klasztoru św. Teo- 
dozjusza, później dzielił życie ascetów na pustyni w pobliżu Jordanu 
i mnichów, którzy toczą walkę ze sobą w Nowej Laurze wielkiego Sa- 
by5. Stąd udał się w okolice Antiochii, do Aleksandrii i na pobliską 
pustynię docierając aż do Oazy 6. Spisał wspaniałe czyny wielu znako- 
mitych mężów albo jako naoczny świadek, albo ze słyszenia od tych, 
którzy je dopiero co widzieli. Z tego samego powodu odwiedził wyspy 
w czasie podróży morskiej do Rzymu, gdzie zebrał z rozeznaniem po- 
dobne [162b] materiały i napisał niniejsze dzieło. Zadedykował je i wrę- 
czył swojemu uczniowi Sofroniuszowi czy Sofronasowi7 przewidując, że 
zamierza on zmienić swoje życie na lepsze 8. 

Styl dzieła schodzi do poziomu dużo niższego i jest prostszy niż styl 
poprzedniej pracy. Jeśli chodzi o opowiadania — nie znajdzie się takich 
egzemplarzy książki, w których zachowałaby się taka sama ich liczba; 

1 Patrz Cod. 198. 
2 Cesarz Herakliusz — patrz Cod. 170 przyp. 3. 
3 Łąka (duchowna) zachowana w wersji zawierającej 219 opowiadań (wyd. 

PG 87, 3, kol. 285—312), rękopis znany Focjuszowi zawierał 342 opowia- 
dania; przekład łaciński Pratum spirituale zachował się (wyd. PL 74, kol. 
119—240); por. SWP, s. 227, Beck, s. 412; Jurewicz, s. 63—64. 

4 Jan Moschos (Moschos znaczy Ciołek) o przydomku Eukratas (Umiarko- 
wany) (ok. 550—619) — pochodził z Damaszku, mnich w klasztorze św. Teo- 
dozjusza koło Jerozolimy, później w klasztorze Nowa Laura św. Saby i na 
Pustyni Judzkiej (por. Krumbacher, s. 187—188). 

5 Sw. Saba — mnich, założyciel w 486 r. zespołu klasztornego zwanego 
Nowa Laura, w którym przebywało około 150 mnichów (por. Beck, s. 204. 
397 n.). 

6 Oaza (gr. Oasis) — nazwa dwóch oaz egipskich: Oaza Mniejsza znajdo- 
wała się w środkowym Egipcie na zach. od Oksyrynchu (Oxyrhynchos) dziś. 
Behnesa; Oaza Większa — w górnym Egipcie. 

7Sofroniusz — mnich, późniejszy patriarcha Jerozolimy (633—638); por. 
Jurewicz, s. 63. 

8Zmienić życie na lepsze — wstąpić do klasztoru. 



w niektórych jest ich około trzystu czterdziestu dwóch; liczba ta uległa 
powiększeniu na skutek podziału niektórych rozdziałów9 lub przez 
wprowadzenie dodatkowych opowiadań. Tak czy inaczej człowiek doś- 
wiadczony i kochający Boga wybiera z nich wszystkich to, co jest po- 
żyteczne i nie może zarzucić tym opowiadaniom, że wywołują przesyt. 
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Przeczytaliśmy dzieło Marka Mnicha 1 w ośmiu księgach. Pierwsza 
z nich otrzymała tytuł O prawie ducha2. Jest ona pożyteczna dla tych, 
którzy wybrali życie ascetyczne; druga księga stanowi kontynuację 
pierwszej i ukazuje, że ludzie, którzy sądzą, iż będą usprawiedliwieni 
dzięki swym uczynkom, popadają w błędny i — co więcej — szczegól- 
nie zwodniczy sposób rozumowania. Tego rodzaju wypowiedzi są prze- 
platane innymi napomnieniami; one również sięgają prawa ducha. Trze- 
cia księga mówi o skrusze, która przystoi zawsze, w każdej okoliczności, 
i zmierza do osiągnięcia tego samego stopnia pożytku. 

Styl dzieła jest jasny i zwięzły, kiedy autor posługuje się słownictwem 
potocznym; nie jest jednak wcale ścisły, gdy używa języka attyckiego. 
Jeśli dostrzega się gdzieś miejsca niejasne, wynika to stąd, że same 
treści, z ich natury, rozumie się raczej w działaniu, wymykają się one 
wyrażeniu ich słowami; nie wypływa to bynajmniej z trudności wypo- 
wiedzenia się autora. Tego rodzaju niejasności pojawiają się nie tylko 
w omówionych księgach, lecz także w następnych. Jest to zresztą cha- 
rakterystyczne nie tylko dla tego pisarza, ale prawie dla wszystkich, 
którzy podejmują trud wyłożenia reguł ascetycznych, doznań i stanów 
duszy przejawiających się w działaniu. Ten rodzaj omawianej niejasnoś- 
ci daje czasem znać o sobie; to, czego znajomości nabywa się w samym 
działaniu, nie daje się jasno wyrazić w słowach. Ale tyle o tym wy- 
starczy ! 

Księga czwarta otrzymała formę pytań i odpowiedzi. Ukazuje, że 
chrzest Zbawienia, przez swą tajemnicę, dał nam łaskę uwolnienia się 
i oczyszczenia z grzechów, wszczepił w nas dar Ducha Świętego [163a]; 
ponadto omawia ona inne tego rodzaju problemy. 

Piąta przedstawia rozum, który łączy się z duszą dla czegoś w ro- 

9 Patrz Krumbacher, s. 188; SWP, s. 227; Jurewicz, s. 63—64. 
1 Marek Mnich (gr. Mouachos) zwany też Eremitą (V w.) — uczeń Jana 

Chryzostoma (por. Cod. 172. 173. 174 przyp. 2), igumen klasztoru w Ancyrze 
(dziś. Ankara), twórca wielu dzieł ascetycznych i dogmatycznych m.in. O po- 
kucie (wyd. PG 65, kol. 965—984), O chrzcie (wyd. PG 65, kol. 985—1028), 
Rozprawa rozumu z własną duszą (wyd. PG 65, kol. 1103—1110), Przeciw 
Nestorianom (wyd. J. Kuntze, Leipzig 1895); por. SWP, s. 277—278. 

2 Dzieło zachowane (wyd. PG 65, kol. 905—930). 



dzaju wspólnego naradzania się; wynika stąd, że nie ma innych niż 
my sami winowajców naszych grzechów. Szósta, ujęta w formie dia- 
logu, wprowadza jakiegoś ucznia dyskutującego z samym Markiem. Te- 
matem dysputy jest między innymi to, że pokrzywdzony nie powinien 
się ani bronić, ani potępiać swoich krzywdzicieli, lecz musi przyjmować 
krzywdy zadane mu przez innych jako kary za swoje własne grzechy. 
Autor powiada też, że podobanie się ludziom jest trudną umiejętnością 
i że modlitwę należy stawiać daleko na przedzie przed każdą czyn- 
nością cielesną; ponadto porusza kwestię: co to jest wola ciała? 

Siódma księga nie otrzymała formy kolejnych pytań i odpowiedzi; 
zajmuje się postem3. Ósma została napisana dla jakiegoś mnicha Mi- 
kołaja. Poucza ona, jak najskuteczniej uśmierzyć porywczość i złość, 
jak je ostatecznie wyplenić i jakimi sposobami opanować żądzę cielesną. 

Chociaż owych osiem ksiąg różni się od siebie w mniejszym lub 
większym stopniu, prowadzą one za rękę do filozofii czynu. W dziewią- 
tej 4 autor zwalczając melchizedecytów sam popada w ciężką herezję. 
Mimo to lektura tej książki nie pozostanie bezużyteczna dla tego, kto 
nastawia się na szukanie pożytku. Jeśli chodzi o kolejność omówionych 
ksiąg — nie wszystkie rękopisy zachowują ją bez zmian. W jednych 
niektóre są przestawione na początek, w drugich z tyłu, a niekiedy ma- 
nuskrypty umieszczają nawet na końcu księgi pierwsze. 

201 

Przeczytaliśmy książkę podzieloną na sto kolejnych rozdziałów 1. Ma- 
ją one coś w rodzaju wstępu nie przekraczającego dziesięciu rozdziałów. 
Pierwszy z nich — to pierwsze określenie wiary: niezmienne pojęcie 
Boga. Następny — to drugie określenie nadziei, która jest skierowaniem 
się umysłu ku przedmiotowi nadziei; trzeci zawiera definicję rezygnacji: 
ten, kto widzi oczami umysłu świat niewidzialny, tak jakby był widzial- 

3 Problemowi postu autor poświęcił oddzielny traktat O poście (wyd. PG 
65, kol. 1109—1118). 

4 Księga ta stanowi odrębny traktat O Melchizedechu (wyd. PG 65, kol. 
117—1140). Wyznawcy sekty melchizedecytów uważali Melchizedecha, króla 
miasta Satem i kapłana boga El-Eliona, za wcielenie Logosu, tzn. Syna Bo- 
żego (por. SWP, s. 278). Gdy Abraham odniósł zwycięstwo nad Chodorla- 
chomorem, Melchizedech złożył ofiarę z chleba i wina — symbol zapowiedzi 
mszy Nowego Zakonu. 

1 Tytuł książki brzmi: Sto rozdziałów duchownych (kephalia gnostika). 
Dzieło zachowane w greckim oryginale (wyd. J. Weis-Liebersdorf, Leipzig 
1912) i w wersji łacińskiej — Centuriae (wyd. PG 65, kol. 1167—1212; K. Po- 
pow, Kiew 1903) stanowi podręcznik życia idealnego chrześcijanina, bardzo 
poczytny na wschodzie i zachodzie chrześcijańskim (por. SWP, s. 118). 



nym, znosi rezygnację cierpliwie i nieustannie. Czwarty — to definicja 
bezinteresowności: zajmować taką postawę, żeby nie posiadać niczego 
tak, jak ktoś inny chce to posiadać. Piąty — to określenie poznania: nie 
znać siebie samego zapominając się w Bogu. Szósty — definicja poko- 
ry: natychmiastowe zapomnienie o każdym swoim dobrym uczynku. 
Siódmy — to definicja opanowania gniewu: gorące pragnienie nie po- 
padania w gniew. Ósmy — określenie czystości: doznanie zmysłowe 
ściśle i zawsze związane z Bogiem. Dziewiąty — to definicja [163b] 
miłości chrześcijańskiej wobec tych, którzy nas znieważają. Dziesiąty 
jest określeniem absolutnej doskonałości: w spoczynku w Bogu; myśl 
budzącą strach przed śmiercią uważać za radość. 

Po tych dziesięciu rozdziałach następuje dalszych sto. Dzieło jest po- 
myślane doskonale tak dla tych, którzy od niedawna uprawiają ascezę, 
jak i dla osób już zaprawionych w praktykach wiodących ku doskona- 
łości. Nie daje ono niczego, co byłoby niejasne. Znajomość doświadcze- 
nia prowadzi bowiem łatwo do nauki teoretycznej. Tytuł książki mówi, 
że jej autorem jest Diadoch, biskup Fotyki położonej w starym Epirze2. 

W tym samym tomie przeczytałem traktat mnicha Nila3 podzielony 
na sto pięćdziesiąt trzy rozdziały, w których ten święty mąż szeroko 
omawia sposób modlenia się4. Jest jeszcze wiele innych jego pism o róż- 
nej tematyce, zasługujących na wzmiankę. Otrzymały one formę listów5 

lub opowiadań6 i są świadectwem doskonalenia się przez uczynki oraz 
talentu pisarskiego autora. Chociaż Diadoch nie jest tak bardzo płodny, 
to jednak sto rozdziałów, które napisał, nie ustawia go na szczeblu niż- 
szym od tego, jaki zajęli dopiero co omówieni pisarze; jego styl bo- 
wiem jest nienaganny, a rozum ukazuje mądrość płynącą z praktyki. 
Przewyższa on zatem Marka7 pod jednym i drugim względem, a nie- 
kiedy przeciwstawia się jego myślom. Jeśli i on może dać bezstronnym 

2 Diadoch lub Marek Diadoch (ok. 400—485) — biskup Fotyki, brał udział 
w Soborze Chalcedońskim (Cod. 231; por. Cod. 17), nieugięty szermierz orto- 
doksji zwalczał mesalianów (por. Beck, s. 350 n.), czyli euchitów („modlących 
się"), sektę ascetów syryjskich u schyłku IV w., odrzucających Sakramenty 
i pojmujących duszę ludzką materialistycznie (por. SWP, s. 281). 

3 Nil (gr. Helios) z Ancyry zwany Synaitą (IV/V w.) — uczeń i przyjaciel 
Jana Chryzostoma (patrz Cod. 25. 86. 172. 173. 174 przyp. 2), teolog, autor m.in. 
zaginionych kazań ekscerpowanych przez Focjusza (Cod. 276; por. SWP, 
s. 292, Beck, s. 554, 653). 

4 Traktat O modlitwie zachował się (wyd. PG 79, kol. 1165—1200); por. 
ST/P. s. 292. 

5 1061 listów Nila podzielonych na 4 księgi zachowało się (wyd. PG 79, 
kol. 81—582); skierowane do uczniów o różnym przekroju społecznym trakto- 
wały o życiu ascetycznym, interpretowały Pismo Święte, zwalczały herezję 
ariańską. 

6 Opowiadania zachowały się (wyd. PG 79, kol. 589—694). 
7 Marek Mnich — patrz Cod. 200 przyp. 1. 



i skrupulatnym krytykom powód do krytyki, to na końcu setnego roz- 
działu — albo dlatego, że zepsuł go dodając jakąś wstawkę, albo że 
uległ jakiejś pomyłce. Ja nie życzyłbym sobie takiej prawdy, która 
pozwoliłaby go zganić za jego poglądy. 

Spośród omówionych dopiero co pisarzy przewyższa on w dużym 
stopniu również Jana z Karpathos8, który nadał swemu dziełu tytuł 
Pocieszenie dla mnichów, którzy powrócili z Indii9. I on ujął to dzieło 
w stu rozdziałach. 

202 

Przeczytaliśmy Komentarz do Księgi Daniela 1 biskupa i męczennika 
Hipolita2. Autor nie daje wyjaśnień dosłownych, jednak nie gubi się, 
by tak rzec, w zrozumieniu omawianej Księgi. Wiele tłumaczy w spo- 
sób tradycyjny i niedokładnie, jak to robiono później. Nie jest on jed- 
nak autorem odpowiadającym za swoje komentarze, gdyż nie należy 
do tych, którzy zakładają podwaliny nauki i od których należy wy- 
magać zdania sprawy z popełnianych błędów — oczywiście trzeba cie- 
szyć się [164a] z samego ich zamiaru i oceniać to, do czego doszli 
w zrozumieniu badanych problemów. 

Co do nadejścia Antychrysta w czasie, w którym został postanowiony 
koniec dostrzegalnego świata, i tego, że Zbawiciel nie ukaże się swoim 
uczniom, którzy go o to prosili — autor wyznacza je na piąte stulecie 
po Chrystusie, czyli jak gdyby po spełnieniu się sześciu tysięcy lat od 
stworzenia świata3; wtedy właśnie nastąpi koniec świata. Takie twier- 
dzenie może być tworem bardziej ruchliwej i nieodpowiedniej dla tych 
spraw umysłowości, rezultatem ludzkiej niewiedzy, a nie nauki płyną- 
cej z Niebios. 

Styl, którego szczególną zaletą jest jasność, przystoi komentarzom, 
chociaż autor czasami nie przestrzega reguł języka attyckiego. 

8 Jan z Karpathos (VII w.) — mnich, później biskup, mistyk; Karpathos — 
wyspa na Morzu Egejskim między Kretą i Rodos. 

9 Utwór Kephalia zachował się (wyd. PG 85, kol. 1837—1860, addenda); por. 
Beck, s. 152. 

1 Dzieło złożone z czterech ksiąg zachowane w bardzo dobrym stanie (wyd. 
G. Bardy—M. Lefebvre, Paris 1947; SCh 14); por. SWP, s. 196. 

2 Hipolit z Rzymu (zm. w 235 r.) — kapłan Kościoła rzymskiego, biskup (?), 
męczennik, teolog, pierwszy egzegeta zachodni piszący po grecku (patrz Cod. 
121; patrz też Cod. 48 przyp. 9). 

3 Według chronologii Hipolita Chrystus urodził się w 5500 r. od stworzenia 
świata, a świat miał trwać 6000 lat (według rachuby: jeden dzień stworzenia 
w Biblii (Księga Rodzaju 2,2) odpowiada jednemu tysiącowi lat ziemskich 
(Por. V. Grumel Traite d'etudes byzantines, I. La Chronologie, Paris 1958, 
s. 7). 



Przeczytaliśmy w tym czasie inny jego traktat, O Chrystusie i Anty- 
chryście 4, w którym widać wyraźnie ten sam rodzaj stylu, więcej pro- 
stoty w myślach i bardziej staromodny sposób pisania. 

203 

Przeczytaliśmy Komentarz do Daniela 1 św. Teodoreta, biskupa Cyru2. 
W wyjaśnianiu i interpretacji pism proroczych mądry ten człowiek wy- 
raźnie przewyższa nie tylko Hipolita 3, ale także wielu innych pisarzy. 

Styl jego, jak żaden inny, jest odpowiedni dla komentarza, gdyż w 
czystych i jasnych słowach odsłania to, co było zaciemnione; swoim 
wdziękiem sprawia przyjemność i wzbudza większą chęć do lektury, 
a ponieważ żadna uboczna myśl ani dygresja nie odwodzą autora od 
tematu, usuwa to wszelki nadmiar i sprawia, że poznawanie problemu 
stanowiącego przedmiot zainteresowania jest dla czytelników jego dzie- 
ła nieskomplikowane, ścisłe i łatwe. Słownictwo i struktura utworu nie 
odbiegają od źródeł, czyli od szlachetnego języka attyckiego4; a jednak 
nieraz w słownictwie występuje nieco zbytniej drobiazgowości i — jak- 
by ktoś powiedział — ucieka ono przed powszechnym zrozumieniem. 
Sprowadza to autora z właściwej drogi, gdyż nie pozostaje on w zgodzie 
z komentarzem, ale w zasadzie należy do najlepszych egzegetów i nie 
jest rzeczą łatwą znaleźć lepszego niż on interpretatora. Zdarza się prze- 
cież, że inni mówią również językiem czystym, tropią i odsłaniają właś- 
ciwy sens rozpatrywanych kwestii. Wyrażać się jasno i jednocześnie nie 
pominąć żadnej z istotnych spraw, które są tak zwarte, nie uciekać się 
do dygresji i do popisów [164b] mądrością, które, nie będąc gdzie in- 
dziej bezużyteczne, odwodzą od tematu — o to wszystko dba niezawod- 
ny Teodoret bardziej skrupulatnie niż jakikolwiek inny pisarz i to nie 
tylko w omawianym dziele, ale prawie we wszystkich (jest ich przecież 
wiele5), w których z dużym umiłowaniem swego trudu zajmował się 
objaśnianiem Świętych Pism. 

W egzegezie św. Daniela pozostaje w zgodzie z męczennikiem Hipoli- 
tem co do niektórych kwestii, więcej jest jednak takich, w których 
różni się od niego. Najbardziej oczywiste są te, o których była mowa.  

4 Jedyny traktat Hipolita zachowany w całości (wyd. H, Achelis Die grie- 
chischen christlichen Schrifsteller 1/2 Berlin 1897, s. 1—47). 

1 Dzieło zachowane (wyd. PG 81, kol. 1256—1545; por. SWP, s. 373). 
2 Teodoret — znakomity teolog i pisarz, jego dzieła Focjusz omawia też 

w Cod. 31. 46. 56. 204. 273. 
       3 Patrz Cod. 202 przyp. 2. 

4 Język attycki, czyli język starogrecki epoki klasycznej — o jego użyciu 
w Bizancjum por. Jurewicz, s. 26—28. 

5 Patrz przyp. 2. 
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Przeczytaliśmy egzegezy Ośmioksiągu tego samego świętego męża1. 
Ich tytuł odpowiada treści dzieła, gdyż dotyczy ono Trudności Pisma 
Świętego Starego i Nowego Testamentu2; wśród nich są również takie, 
które odnoszą się do Ksiąg Królewskich i Księgi Kronik3. Książka jest 
nadzwyczaj pożyteczna, swymi osiągnięciami zapewnia czytelnikom 
prawdziwy i bezpośredni kontakt z autorem. Odznacza się formą cha- 
rakterystyczną dla autora — jest, jak widać, jasna i łatwa w zrozumie- 
niu. Posiada także inne zalety. Książka jest czymś w rodzaju streszcze- 
nia, odznacza się podziałem na problemy i ich rozwiązania. 
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Przeczytaliśmy Komentarz do Dwunastu Proroków 1 tego samego auto- 
ra 2 wyróżniający się tym samym pięknem stylu i myśli. 
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Przeczytaliśmy pisma egzegetyczne sofisty Prokopiusza1 dotyczące 
Ośmioksiągu Starego Testamentu2, Ksiąg Królewskich 3 i Księgi Kro- 
nik4. 

Styl tego egzegety jest rozwlekły i obfitujący w słowa, nie dlatego 
jednak, że autor traci czas w niepotrzebnych i zbytecznych dla dyspu- 
ty dygresjach, lecz że często przytacza różne opinie na ten sam temat. 
Na wstępie oświadcza, że stworzył dzieło ważne i że jego praca różni 

1 Teodoret — patrz Cod. 203 przyp. 2. 
2 Dzieło zachowane (wyd. PG 80, kol. 75—528). Objaśnienia obejmują Pię- 

cioksiąg, Księgę Jozuego, Księgę Sędziów, Księgę Rut (por. SWP, s. 373). 
       3 Egzegezy zachowane (wyd. PG 80, kol. 528—858; por. SWP, s. 373). 

1 Komentarz zachowany (wyd. PG 81, kol. 1545—1988) obejmuje dwunastu 
mniejszych Proroków. 

2 Teodoret — patrz Cod. 203 przyp. 2. 
1 Prokopiusz z Gazy (470—530 lub 465—528) — wykształcony w Aleksan- 

drii, kierował szkołą retoryki w Gazie (miasto w Palestynie, dziś. Ghaza 
na pograniczu Izraela i Egiptu), teolog, egzegeta i autor 163 listów (wyd. 
PG 87, 2, kol. 2717—2792h; por. SWP, s. 333; Sinko III 2, s. 294; Jurewicz, 
s. 119; Beck, s. 414). Focjusz wspomina go też w Cod. 160 — patrz Cod1. 
160 przyp. 6. 

2 Komentarze (Eklogaj eksegetikaj) zachowane (wyd. PG 87, 1, kol. 21— 
—1080). 

3 Tamże, kol. 1080—1200. 
       4 Tamże, kol. 1201—1220. 



się zasadniczo od skrótowego i pięknego traktatu Teodoreta5. I byłoby 
rzeczą najwłaściwszą i najbardziej pożyteczną, gdyby można było, po 
zapoznaniu się z pismami tamtego, znaleźć wolne chwile na zajęcie się 
pracami tego pisarza. 

Styl autora został doprowadzony do doskonałości, jak na wykład 
egzegetyczny jest nieco zbyt ozdobny. 
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Przeczytałem Komentarz do proroka Izajasza1 autorstwa tego samego 
pracowitego męża2. Ma on ten sam układ, co i poprzednio omówione 
jego prace, świadczy o tych samych zdolnościach literackich autora. 
Jest również rzeczą oczywistą, że pożytek z niego płynący jest prawie 
taki sam. 
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Przeczytaliśmy dzieło św. Eulogiusza 1 biskupa Aleksandrii, Przeciw 
nowacjanom2 w pięciu księgach. Autor w najmniejszym stopniu nie 
troszczy się o to, by pozostawić po sobie imię utalentowanego literacko 
pisarza. Brak przygotowania w pisarstwie nie stanowi dla niego żadnej 
przeszkody w zwalczaniu i pogrążaniu sofistycznych i ponętnych dok- 
tryn Nowata3. Autor jest bowiem bogaty w myśli zaczerpnięte z Pisma 
Świętego i w rozważania nad nimi. Sam wyjaśnia cytaty, które powyry- 
wał z różnych miejsc i uczynił podporą i szańcem swojej herezji; po- 
kazuje, na czym polega tu zło tej herezji i zbija twierdzenia tego 
kacerza, co więcej, posługując się innymi cytatami z Pisma Świętego 
piętnuje jego niewybaczalne i obce nam szaleństwo. 

W ostatniej księdze obala źle wymyślone Zło — świadectwo, które 
przypisują Nowatowi jego zwolennicy. Taka oto korzyść płynie z takie- 
go zbicia argumentów doktryny Nowata; widać w niej komentarz do 
niemałej liczby miejsc Pisma Świętego. Wielu najwybitniejszych egze- 

5 Patrz Cod. 203. 
1 Komentarz zachowany (wyd. PG 87, kol. 1817—2718). 
2 Prokopiusz z Gazy — patrz Cod. 206 przyp. 1. 
1 Eulogiusz — patrz Cod. 182 przyp. 1. 
2 Focjusz omówił niniejsze dzieło trzykrotnie (Cod. 182. 208. 280), jest to 

więc jeden z przykładów powtarzania się autora Biblioteki (por. t. I Przed- 
mowa, s. XVI). 

3 Nowat — patrz Cod. 182 przyp. 2. 



getów uznałoby ten komentarz za pożyteczny. Jeśli chodzi o naturalną 
sztukę przekonywania i prawdziwą przyjemność zawartą w tego rodza- 
ju pismach — nikt, kto się nimi zachwycał, nie mógłby tego żałować. 
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Przeczytałem dzieło Diona zawierające osiemdziesiąt mów 1. Ojczyzną 
autora jest Prusa. Poszedł on dobrowolnie na wygnanie, by uniknąć 
niewoli tyrana2. W czasie wędrówki zwiedził wiele krajów. Uchodził za 
zdolnego mówcę, celował zwłaszcza w mowach doradczych wprowadza- 
jących ład w obyczaje. Dojrzałe lata jego życia i twórczości przypadły 
na epokę cesarza Trajana 3, na którego dworze spędził bardzo dużo cza- 
su. Spotkało go tam wiele najwyższych zaszczytów i świetne przyjęcie, 
nawet jeździł powozem cesarskim, w którym zasiadał wraz z cesarzem. 

Autor, syn Pazykratesa, z zawodu był sofistą4 i filozofem. W zacho- 
waniu się, powiadają, dawał wyraz swej godności tak wielkiej, że czę- 
sto wychodził z domu [165b] odziany w skórę lwa. Mówił głosem ła- 
godnym i dobrze ustawionym. Chód jego nie był ani szybki, ani powol- 
ny; inne jego ruchy pozostawały z nim w harmonii. Był szczupły, nie- 
wielkiego wzrostu. Napisał, jak mówią, wiele różnorodnych mów. Tych, 
które poznaliśmy, było osiemdziesiąt. Dały one ludziom współczesnym 
mówcy powód do nadania mu przydomka Złotoustego. 

Tak jak mówiłem, większość jego mów, które poznałem, należy do 
rodzaju mów politycznych, ale ponieważ z nimi przeplatają się mowy 
sądowe, wykazuje on te same zalety także i w tym rodzaju, a szcze- 
gólnie w Mowie rodyjskiej. Autor jest zwięzły w argumentowaniu, po- 
sługuje się stylem zwartym, a kiedy się go porównuje z jego sposobem 
pisania — żywym i niezmiernie bogatym. Jest też znakomity w przy- 
kładach, które występują u niego wszędzie w obfitości; szafuje nimi ja- 
ko różnorodnym materiałem i trafnie harmonizuje je z całością. Lubuje 
się szczególnie w przeplataniu swych rad opowiadaniami mitologiczny- 
mi, przez co — wydaje się — dąży do prostoty, rzadko bowiem można 
byłoby znaleźć miejsca, w których za przykładem Platona nadużywałby 

1 Dion z Prusy w Bitynii (dziś. Bursa w Turcji) o przydomku Złotousty 
(40—115) — filozof-cynik, retor, autor 80 mów o treści filozoficznej, histo- 
rycznej, politycznej, społecznej, obyczajowej (wyd. H. von Arnim, Berlin 
1893—1896, przedruk 1962), por. Sinko III 2, s. 331—356; M. Szarmach Dion 
z Prusy, monografia historyczno-literacka, Toruń 1979). 

2 Tyran (gr. tyrannis) — despotyczny cesarz, władca i jego tyrania. 
3 Cesarz Trajan (98—117). 
4 Sofista — wędrowny nauczyciel, wychowawca głoszący relatywizm i an- 

tropocentryzm, mówca wygłaszający mowy popisowe. Dion był przedstawi- 
cielem tzw. drugiej sofistyki, powstałej w II w. po Chr. 



opowiadań wnoszących do mowy górnolotność i podniosłość, jak w Mo- 
wie borystenickiej. Tak więc, jak już powiedziałem, przeważnie odzna- 
cza się prostotą swoich myśli, słownictwo czerpie z języka potocznego 
i konwersacyjnego. W kompozycji nie wykazuje żadnych innowacji, 
które zmierzałyby do stworzenia czegoś głębszego i przyjemniejszego. 
Po doborze słownictwa i układzie słów można byłoby się spodziewać, 
że autor miał na względzie jasność tekstu, a to, że wyrażanie myśli 
odznaczało się dłużyznami i że bardzo często styl był przeładowany, nie 
odsuwało autora ani na trochę od obranego rodzaju stylu. Spotykamy 
się natomiast ze zmianą formy i szczególną właściwością stylu; nie jest 
to zapewne wykazanie błędu, jednak bardzo duże rozciągnięcie wstępów 
lub partii stanowiących wstępy nie uwalnia go od zarzutu, że pozwolił 
sobie na zmianę stylu właściwego dla retoryki i historiografii na styl 
potoczny i że wyposażył swoje mowy w głowę większą od reszty ciała. 

Co do mów — cztery5 zostały wygłoszone O królestwie, piąta, zaty- 
tułowana Libijczyk i związana z poprzednimi, opowiada mit libijski. 
Szósta [166a] rozprawia O tyranii, a następna O cnocie. Ósma nosi tytuł 
Diogenes lub Mowa istmijska i traktuje o pewnym czynie i słowach 
Diogenesa6 na Igrzyskach Istmijskich7. Dziewiąta — Diogenes lub 
O niewolnikach domowych — zachęca wszystkich, by każdy sam, oso- 
biście, przejawiał dużo troski i starań o siebie samego, a mało dbał o to, 
co się dzieje poza nim; powiada, że nie powinno się ścigać niewolnika, 
kiedy ucieka z domu, byłoby bowiem niedorzecznością, żeby niewolnicy, 
jako nicponie, spodziewali się, że będzie się im lepiej żyło bez panów, 
i żeby panowie nie uważali ich za nicponiów i nie wierzyli, że będzie 
im się lepiej powodziło, jeśli nie będą korzystali z pracy głupich zbieg- 
łych niewolników. Dziesiąta nosi tytuł Mowa trojańska i usiłuje wyka- 
zać, że Troja nie została zdobyta; ostro zabiera się do Homera i tłu- 
maczy na opak wszystkie opowiadania, jakie tylko występują w Iliadzie. 

Mowa olimpijska, czyli O pierwszym wyobrażeniu boga, która usiłuje 
wykazać to samo, jest jedenasta. Dwunasta, nosząca tytuł W Atenach 
na wygnaniu, została wygłoszona w tymże mieście; daje ona wyraz 
temu, że wygnanie nie jest czymś uciążliwym i że bogactwo, sława, 
władza szybko przechodzą od tych, którzy je posiadają, do tych, któ- 
rzy się tego nie spodziewają, natomiast filozofia i uprawianie cnoty są 
trwałym nabytkiem w życiu — idzie on za ludźmi również wtedy, kie- 

5 Kolejność mów streszczanych przez Focjusza odpowiada ich kolejności 
jedynie w edycji H. von Arnima (patrz przyp. 1). 

6 Diogenes z Synopy — patrz Cod. 161 przyp. 10. W starożytności krążyło o nim wiele 
najróżnorodniejszych dowcipnych, złośliwych i zaskakujących powiedzeń. 

7 Igrzyska Istmijskie — panhelleńskie zawody ku czci Posejdona urzą- 
dzane co cztery lata na Przesmyku Korynckim (Isthmds), wypełnione obrzę- 
dami religijnymi, konkurencjami sportowymi i agonami muzycznymi. 



dy odchodzą z życia. Trzynasta otrzymała tytuł Mowa eubejska lub 
O łowach. Wprowadza ona jakichś ludzi, którzy wiodą na Eubei życie 
wolne od interesów, chociaż biedne, i na ich przykładzie wykazuje, że 
takie życie jest o wiele przyjemniejsze i korzystniejsze od życia w mieś- 
cie, gdzie ludzie pędzą dni we wrzawie i rozkosznych zbytkach. Czter- 
nasta nosi tytuł Mowa rodyjska. Autor gani w niej dziwaczny zwyczaj 
panujący u Rodyjczyków. Kiedy chcieli oni uczcić jakieś osoby posta- 
wieniem im posągu, nie wznosili im żadnego posągu, lecz wykorzysty- 
wali już wzniesione dla osób z dawnych czasów i albo zmieniali napi- 
sy umieszczając imiona tych, których zamierzali uhonorować, albo ryli 
nowe na miejscu już niewidocznych z powodu upływu czasu. W ten 
sposób bezcześcili to, co od nich zależało — pamięć zmarłych, a tych, 
których pozornie chcieli uczcić, znieważali, gdyż posągi nie były wcale 
do nich podobne. W tej mowie mówca ujawnia wielki talent w oba- 
laniu argumentów przeciwnika. 

Piętnasta mowa nosi tytuł Do Aleksandryjczyków. Autor odsłania 
w niej ich charakter i czyni zarzuty, że ludność Aleksandrii posiadają- 
ca wiele sobie właściwych cech [166b], które zachęcają do cnoty, nie 
powinna być jednocześnie niewolnikiem zamieszek i nieporządków szyb- 
ko się rozprzestrzeniających, lecz musi wystrzegać się jakiegokolwiek 
wybryku na zgromadzeniach publicznych i w teatrach. Dwie następne 
mowy zostały zatytułowane Mowy tarsyjskie; pierwsza z nich zawiera 
ogólną pochwałę Tarsu 8 i pokazuje, że szczęśliwe są nie te miasta, któ- 
re posiadają źródła, rzeki, piękne portyki i budowle, obfite zbiory i in- 
ne tego rodzaju wspaniałości, lecz te, w których widać porządek i oby- 
watelskie zalety ich mieszkańców. 

Ta mowa gani osobliwy i brzydki sposób mówienia rozpowszechnio- 
ny wśród Aleksandryjczyków i zachęca tych, którzy popadli w tę ma- 
nierę, by się jej wyzbyli, czy raczej posuwa się do gwałtownej napaści 
na nich. 

Druga mowa napomina ich, by nie chodzili do urzędników z dono- 
sami i żeby z miejsca nie unosili się gniewem na zwykłych ludzi, któ- 
rzy im się naprzykrzają, i nie obwiniali ich o to. Osiemnasta mowa, bez 
tytułu, została wygłoszona w Kelajnach we Frygii9. Autor mówi w niej, 
że piękne włosy nie są oznaką cnoty, tak jak i wszystkie inne piękne 
części ciała czy ich przeciwieństwa. Powyższe wywody przeplata pochwa- 
ła miasta. 

Jeśli chodzi o mowę dziewiętnastą, tytuł jej wskazuje, że była wy- 

8 Tars (gr. Tarsos) — bogate miasto portowe i handlowe w Cylicji (dziś. 
pd. Turcja), miejsce urodzin Pawła Apostoła. Założone w IX w. przed Chr., 
stolica rzymskiej prowincji Cylicji od 64 r. przed Chr. 

9 Kelajny (gr. Kelajnaj) — miasto w Azji Mn. w pobliżu źródeł Meandra, 
rezydencja królów perskich. 



powiedziana nad brzegiem Borystenesu10, a później odczytana w oj- 
czystym mieście retora. Porusza on w niej różne tematy i przyznaje, że 
wzorem Platona mówił przed Borystenitami głównie o demiurgu wszyst- 
kich rzeczy, o porządku i ruchu we wszechświecie oraz o jego składni- 
kach. Mowa ta ma w sobie jakiś blask i coś wzniosłego w większym 
stopniu niż inne. 

Mowa koryncka, dwudziesta, wygłoszona w Koryncie, skierowuje do 
mieszkańców zarzut, że wpierw uczcili go pomnikiem, a później, kiedy 
odjechał, pozbawili go tego zaszczytnego daru z powodu niesłusznego 
oskarżenia. Mowa ta jest zbliżona do Mowy rodyjskiej jeśli chodzi o si- 
łę słów i talent literacki, lecz ze względu na panującą w niej roz- 
wlekłość, zwłaszcza w tym, co służy za wstęp, nie odznacza się, jak 
prawie wszędzie, tymże talentem. 

Tytuł dwudziestej pierwszej brzmi O zgodzie między mieszkańcami 
Nikei11 i mieszkańcami Nikomedii12. Mowa zawiera dyskusję na wy- 
mieniony temat, prowadzi ją stosownie i ze smakiem, gdyż przekony- 
wanie służy tu głębszemu wniknięciu do dusz ludzkich. Co do mowy 
dwudziestej drugiej, jej tytuł O zgodzie wskazuje, że została wygłoszo- 
na po wygaśnięciu rozruchów w Nikei [167a]. Autor uczynił z niej 
pochwałę przeszłości. 

Dwudziesta trzecia, O zgodzie z Apamejczykami13, wygłoszona w oj- 
czyźnie pisarza, porusza ten właśnie temat. Kolejna mowa wzywa Apa- 
mejczyków do zgody z mieszkańcami Prusy14; dwudziesta piąta jest 
dyskusją w jego rodzinnym mieście. Dyskutant udaje nieznajomość spra- 
wy, jego wywody nie wnoszą niczego pożytecznego, lecz słuchacze przy- 
słuchują się im z rozkoszą i z wielkim zainteresowaniem. Dwudziesta 
szósta nosi tytuł Mowa polityczna; została wygłoszona w ojczystym 
mieście autora podobnie jak następna, która wyraża uczucia wdzięcznoś- 
ci temu miastu w zamian za zaszczyty, jakimi obdarzyło tak wdzięcz- 
nego mówcę. Mowa następująca po wyżej omówionych jest apologią 
stosunku autora do jego ojczystego miasta. 

Dwudziesta dziewiąta ma tytuł Za uprawianiem filozofii; została wy- 
głoszona w ojczyźnie retora. Łagodnie gani on tych, którzy postanowili 
ukamienować go wraz z innym człowiekiem i spalić jego dom. Utrzy- 
muje, że wędrowanie po obcej ziemi jest lepsze od pobytu w ojczystym 

10 Borystenes — dziś. Dniepr. 
11 Nikea (gr. Nikaja, dziś. Iznik w Bitymi, w Turcji) — jeden z głównych 

ośrodków kultury bizantyńskiej w Azji Mn., miejsce soborów (por. Cod. 15. 
20. 88). 

12 Nikomedia — patrz Cod. 165 przyp. 12. 
13 Apamejczycy — mieszkańcy Apamei, głównego miasta prowincji Syrii, 

na pd. od Antiochii, nad rzeką Orontes. 
       14 Prusa — patrz przyp. 1. 



mieście, w którym panuje nieporządek. Gniew jego współobywateli 
wziął się stąd, powiada, że wyremontował i ozdobił swój dom chylący 
się ku upadkowi. 

Trzydziesta, zatytułowana Mowa wygłoszona w ojczystym mieście, po- 
dejmuje ten sam temat. Trzydziesta pierwsza była wypowiedziana w 
ojczyźnie. Nosi tytuł Mowa polityczna na zgromadzeniu ludowym, do- 
radza powstrzymać się od wzajemnych gwałtów i obelg, a spory za- 
kończyć zgodą. Następną wygłosił mówca również w rodzinnym mieście; 
jej tytuł brzmi Odmowa przyjęcia urzędu na posiedzeniu senatu i to 
jest oczywiste, gdyż wybrany mocą uchwały na urząd, zrzekł się go. 

Trzydziesta trzecia nosi tytuł Mowa w senacie o swoich czynach i jest 
swego rodzaju krótką pochwałą senatu oraz mową obrończą przed po- 
dejrzeniami rzucanymi na Diona. Postępowanie syna i jego sprawki 
w mieście nie były wynikiem rad ojcowskich. Następna, zatytułowana 
Do Diodora, jest zachętą do cnoty, zawiera pochwały miasta, obsypuje 
pochwałami Diodora, który je wychwalał. Trzydziesta piąta, zatytułowana 
O Ajschylosie, Sofoklesie i Eurypidesie lub O łuku Filokteta, przedsta- 
wia podstęp zastosowany wobec Filokteta15 — zwiódł go Odyseusz 
[167b], zabrał mu łuk i odszedł. 

Trzydziesta szósta mowa nosi tytuł O Homerze, jest utkana z pochwał 
poety, podobnie jak mowa O Sokratesie stanowi panegiryk na cześć tego 
filozofa. Trzydziesta ósma, O Homerze i Sokratesie, ukazuje, że Sokra- 
tes był zagorzałym wielbicielem i uczniem Homera i że swą metodę 
posługiwania się przykładami wyniósł od Homera; podobnie wycisnęły 
na nim piętno również wdzięk i siła języka tego poety. Trzydziesta 
dziewiąta, zatytułowana Agamemnon, czyli o królu, głosi, że król powi- 
nien korzystać z najlepszych doradców, dawać im posłuch, a nie kiero- 
wać się swoim widzimisię. 

W mowie pod tytułem Nestor autor wyjaśnia, jak należy pojmować 
udzielanie rad królom. Kolejna mowa nosi tytuł Achilles; bohater nie 
jest posłuszny Chironowi16, który doradza mu, by prowadził wojnę prze- 
zornie i umiejętnie, a nie brawurowo i siłą własnych rąk, potem do- 
daje, że nie powinien cieszyć się ze swego nieposłuszeństwa. Filoktet 
jest opowiadaniem o niedoli Filokteta 17. Z kolei następuje Nessos i De- 
janira. Sprowadza ona, jak się wydaje, nieprawdopodobieństwo pomys- 

15 Filoktet z Tesalii — jeden z bohaterów wojny trojańskiej. Przyjaciel 
Heraklesa. Losy Filokteta zostały opowiedziane w Iliadzie (II, 721 nn.) 
i w tragedii Filoktet Sofoklesa. 

16 Chiron (gr. Chejron) — centaur słynący z mądrości, wychowawca wielu 
herosów greckich, m.in. Eskulapa, Achillesa (por. Iliada XI 832); patrz Cod. 
190 przyp. 15. 

17 Patrz przyp. 15. 



łów dotyczących tych postaci18 do pewnej granicy ładu i porządku. Mo- 
wa Chryzeida jest pochwałą tejże Chryzeidy19. 
Mowa O królestwie i tyranii snuje myśli na ten temat; trzy następ- 
ne — O Przypadku — przedstawiają przyjemne rozważania, przepojone 
jednoczgśnie filozofią. Podobnie trzy kolejne mowy O chwale również 
doradzają, żeby nic sobie nie robić z opinii tłumu. Piękne i pożyteczne 
są myśli wplecione do tej zachęty. Pięćdziesiąta druga, zatytułowana 
O cnocie, porusza ten temat. O filozofii traktuje pięćdziesiąta trzecia 
mowa, a pięćdziesiąta czwarta O filozofie. Pięćdziesiąta piąta nosi ty- 
tuł O wyglądzie zewnętrznym i unaocznia, że ten, kto nosi chiton 
i sandały filozofów, nie jest już z tego powodu filozofem w życiu. 

Pięćdziesiąta szósta otrzymała tytuł O zaufaniu, a następna O nieuf- 
ności. Obie zachęcają do ostrożności w obdarzaniu zaufaniem także 
i tych ludzi, którzy jak się nam wydaje, szczególnie nas lubią. Wiele jest 
bowiem osób, które takim zaufały i spotkał je duży zawód, natomiast 
ci, którzy otoczyli się szańcem nieufności, zabezpieczyli się wspaniale; 
ale o tym traktuje mowa zatytułowana O nieufności. Poprzednia wy- 
jaśnia, że pokładanie ufności w ogóle wyrządza krzywdę [168a] ludziom 
ufnym. 

Na treść pięćdziesiątej ósmej mowy wskazuje sam tytuł: O prawie, 
a pięćdziesiątej dziewiątej — tytuł O obyczaju. Bezpieczniej jest po- 
stępować we wszystkim tak, jak nakazuje prawo i robić to z przyjem- 
nością i przekonaniem niż w poczuciu przemocy. Dwie kolejne noszą 
tytuł O zazdrości; sześćdziesiąta druga traktuje O bogactwie i wyraźnie 
ukazuje to, co jest w nim kłopotliwego i niebezpiecznego, unaocznia, 
że dużo lepsza od niego jest bieda w połączeniu ze sprawiedliwością. 
Sześćdziesiąta trzecia, zatytułowana O wolności, została wygłoszona w 
Cylicji; udowadnia, że wolnym jest ten człowiek, który jest panem 
własnych, drzemiących w nim namiętności, mimo że jego ciało ma 
dziesiątki tysięcy zewnętrznych panów; za niewolnika uważa tego, kto 
jest sługą własnych namiętności, jeśli nawet wydaje się, że panuje nad 
całym światem. 
Do tej samej myśli nawiązuje mowa następna, zatytułowana O nie- 
wolnictwie i wolności, oraz kolejna, O niewolnikach. Po niej idzie mo- 
wa O zmartwieniu. Napomina ona człowieka mającego serce i rozum, 
że nie powinien poddawać się bólowi, lecz powinien nie zwracać nań 
uwagi i odpędzać go od siebie. Sześćdziesiąta siódma, O chciwości, za- 
chęca do jej odtrącenia; sześćdziesiąta ósma, jak mówi jej tytuł -— 
O kształceniu wymowy — podejmuje ten temat. Sześćdziesiąta dzie- 
wiąta, zatytułowana O chętnym słuchaniu siebie, porusza tę kwestię. 

18 Nessos — patrz Cod. 190 przyp. 37. 
19 Chryzeida — córka kapłana Apollina, Chryzesa, branka Agamemnona, 

który zwrócił ją ojcu, by przebłagać gniew Apollina na Greków (por. Iliada 
I 11 nn.). 



Mowa siedemdziesiąta nosi tytuł O usunięciu się. Wykazuje, że wy- 
cofanie się do odludnych miejsc nie oznacza usunięcia się od namiętnoś- 
ci i niepokojów życia, lecz jest wejściem w głąb siebie i usiłowaniem 
poznania siebie samego bez specjalnego zwracania uwagi na krzywdę, 
którą nam wyrządzają inni. Następna mowa, O pięknie, traktuje o tym, 
co wyraża tytuł i o młodzieńcu. Czyta się w niej, że nie u wszystkich 
ludów i barbarzyńców piękno znaczy to samo, lecz że różne jest po- 
jęcie piękna, które u każdego z nich przeważa. Siedemdziesiąta druga, 
O pokoju i wojnie, porusza ten problem, siedemdziesiąta trzecia wyka- 
zuje, że mędrzec jest szczęśliwy, kolejna mówi O szczęściu, a następna 
po nich traktuje O geniuszu; geniuszami nazywa tych, którym wypa- 
dło panować nad innymi i sprawiać, że ci, nad którymi panują, postę- 
pują lepiej lub gorzej. Siedemdziesiąta szósta mówi O rozmyślaniu; 
siedemdziesiąta siódma ma tytuł Rozmowa o tym, co się dzieje na 
ucztach i opisuje niektóre rzeczy, jakie się na nich dzieją. Powiada, że 
większość ludzi zwykle zwraca się ku filozofii, kiedy ich życie wypeł- 
niają zmartwienia ponad miarę. Siedemdziesiąta ósma [168b] i następ- 
na noszą tytuł Pierwsza i druga mowa o Melankomasie; są one po- 
chwałą tego młodzieńca i stanowią bolesne wspomnienie jego śmierci, 
która nastąpiła w pełni powodzenia. Osiemdziesiąta nosi tytuł Chary- 
dem; przeplatają się w niej pochwała tego niedawno zmarłego młodego 
człowieka i żal za nim. 

210 

Przeczytaliśmy książkę Cezarego1 w ośmiu rozdziałach; jej treść 
stanowią sprawy kościelne; są to albo objaśnienia tekstów, albo rozwią- 
zania dodatkowych kwestii badawczych, a jest ich dwieście dwadzieścia2. 
Wydaje się, że autor jest młody, w pełni zdrowia i sił widocznych za- 
równo w twórczości pisarskiej, jak i w znajomości filozofii świeckiej 
czy naszej — chrześcijańskiej. Niewiele jednak brakuje, ogólnie mó- 
wiąc, żeby nie zatracił swojej wielkiej gorliwości. Jednakże w stylu jest 
jasny, chociaż często wprowadza innowacje sięgając do słów poetyckich; 
posługuje się, jak to jest powszechnie przyjęte, składnią potoczną, cza- 
sami schodzi do jeszcze niższego poziomu. Co do dokładności w kwestiach 
dogmatycznych — wykazuje małe braki. Dzieło jego ma formę pytań 

1 Cezary z Nazjanzu w Kapadocji (330—368) — młodszy brat Grzegorza 
z Nazjanzu (Teologa — patrz Cod. 162 przyp. 8); por. O. Seeck Caesarius (3) 
[w:] R. E., t. III l (1899), kol. 1298—1300; Sinko III 2, s. 144; SWP, s. 175. 

2 Książka Pytania i odpowiedzi (gr. Erotapokrisejs) zachowana pod imie- 
niem Cezariusza pochodzi najprawdopodobniej z VI w. (wyd. PG 38, kol. 851—1190); por. Beck, s. 
389. 



i odpowiedzi wymienianych między różnymi osobami. Pisarz jest po- 
dobno bratem Grzegorza o przydomku Teolog3. 
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Przeczytaliśmy utwór Dionizjusza z Egei1 zatytułowany Sieci2. Jest to 
niewielka książka podzielona na sto rozdziałów. Jedne przedstawiają po- 
szczególne tematy (było ich pięćdziesiąt), inne, w liczbie pięćdziesięciu, 
przynoszą kolejno obalenie każdego z wyłożonych tematów; z każdym 
tematem łączy się bezpośrednio — jako ciąg dalszy — jego zaprzeczenie. 

Styl utworu ani nie kwitnie młodzieńczą pięknością, ani nie wymyka 
się poczuciu piękna, zwłaszcza że w intencji pisarza praca nie ma być 
popisem krasomówczym, lecz stanowi dla niego ćwiczenie; troszczy się 
on o styl prosty d o to wszystko, co się z nim łączy. Książka jest po- 
żyteczna dla osób ćwiczących się w sztuce prowadzenia dyskusji. 

Treść jest następująca: 1. Ejakulacja spermy i płodzenie są dziełem 
obojga rodziców; i przeciwnie, nie są dziełem ich obojga. 2. Cały orga- 
nizm ludzki powoduje wydzielanie się nasienia; i przeciwnie, powodują 
je tylko jądra. 3. Trawienie zachodzi pod wpływem ciepła; wcale tak 
nie jest. 4. Trawienie wynika z żucia pokarmów; nie z żucia. 5. Tra- 
wienie zachodzi pod wpływem rozkładu pokarmów; nie pod wpływem 
ich rozkładu. 6. Trawienie powoduje określona właściwość oddychania; 
wcale tak nie jest. 7. Trawienie powoduje [169a] pewna właściwość so- 
ków; wcale tak nie jest. 8. Trawienie wywołuje pewna właściwość 
działania ciepła; wcale tak nie jest. 9. Przyswajanie pokarmów jest wy- 
nikiem działania ciepła; wcale tak nie jest. 10. Przyswajanie pokar- 
mów dokonuje się poprzez przyciąganie ciepła; wcale tak nie jest. 11. 
Przyswajanie pokarmów zachodzi wskutek oddychania; wcale tak nie 
jest. 12. Trawienie przebiega dzięki bliskości arteryj; wcale tak nie 
jest. 13. Trawienie dokonuje się na skutek braku istniejącego w pustce; 
trawienie nie dokonuje się wskutek braku istniejącego w czymś, co jest 
niewidzialne. 14. Jaskra powstaje w wyniku niedożywienia nerwu 
wzrokowego; wcale tak nie jest. 15. Wskutek wylewu krwi na nerw 
wzrokowy powstaje jaskra; wcale tak nie jest. 16. Wskutek gęstości 
i transpiracji cieczy wodnych tworzy się jaskra; wcale tak nie jest 
17. Udar mózgu powstaje w wyniku pęknięcia opony mózgowej i upoś- 
ledzenia krwi; wcale tak nie jest. 18. Udar mózgu zdarza się wskutek 
nadmiernego gorąca; wcale tak nie jest. 19. Udar mózgu powstaje 
wyniku stanu zapalnego; wcale tak nie jest. 

3 Por. przyp. 1. 
1 Dionizjusz z Egei — patrz Cod. 185. 
2 Focjusz powtarza tu streszczenie dokonane wcześniej (Cod. 185), jednak 

w innym ujęciu (o powtórzeniach w Bibliotece Focjusza por. t. 1 Przedmo- 
wa, s. XVI). 



20. Letarg powstaje w wyniku stanu zapalnego; wcale tak nie jest. 
21. Letarg powodują przepuklina i upośledzenie; wcale tak nie jest. 22. 
pragnienie picia i jedzenia pochodzi z całego ciała, pochodzi jedynie 
z żołądka. 23. Pragnienie jedzenia i picia jest w myśli. 24. Pragnienie 
pochodzi z niedostatku cieczy ustrojowych; wcale tak nie jest. 25. W 
żołądku przejawia się podwójna energia; wcale tak nie jest. 26. We- 
wnętrzna opona mózgowa, która znajduje się we wgłębieniu czaszki, 
jest ośrodkiem kierującym nerwami; nie jest tak, jest nim zewnętrzna 
opona mózgowa. 27. Leki ziołowe działają oczyszczające, gdy się je 
przyswaja; nie jest tak, działają oczyszczające przez to, że się je przyj- 
muje. 28. Nie należy aplikować środków przeczyszczających; właśnie 
że należy. 29. Podawanie wina gorączkującym jest wskazane; przeciwnie, 
nie jest wskazane. 30. Gorączkujących trzeba kąpać; nie trzeba. 31. Na- 
leży obmywać chorych, gdy ich choroba się wzmaga; nie należy tego 
stosować. 32. Należy stosować nacieranie w początkach chorób; nie na- 
leży. 33. Należy nakładać kataplazm; nie należy, trzeba jedynie stoso- 
wać środki ułatwiające oddychanie. 34. Powodowanie wymiotów nie 
jest szkodliwe; jest szkodliwe. 35. Serce nie powoduje krążenia krwi; 
powoduje. 36. Nie serce powoduje oddech, sprawiają go arterie; i prze- 
ciwnie. 37. Serce pracuje samoistnie; nie samoistnie. 38. Krew zgodnie 
z naturą znajduje się w arteriach; [169b] arterie nie są zbiornikiem 
krwi. 39. Wszystkie naczynia w ciele są proste; są one tkankami. 

40. Nerwy powodują doznania zmysłowe i ruch istoty żywej; wcale 
tak nie jest. 41. Żyły zaczynają się od serca; nie zaczynają się od ser- 
ca. 42. Żyły zaczynają się od wątroby; nie jest tak. 43. Żyły zaczy- 
nają się od brzucha; nie jest tak. 44. Wszystkie naczynia biorą początek 
od opony mózgowej; wcale tak nie jest. 45. Od płuc biorą początek ar- 
terie; wcale tak nie jest. 46. Arteria w pobliżu kręgosłupa jest po- 
czątkiem arteryj; wcale tak nie jest. 47. Od serca zaczynają się arterie; 
wcale tak nie jest. 48. Nerwy nie zaczynają się od serca, lecz od opony 
otaczającej mózg; wcale tak nie jest. 49. Siedlisko myśli nie znajduje 
się koło serca, lecz w głowie; wręcz przeciwnie. 50. Siedzibą myśli jest 
środkowe wgłębienie mózgu; wcale tak nie jest. W takiej to tematyce 
zawiera się treść książki. 
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Przeczytaliśmy osiem ksiąg Pism pyrronejskich1 Enezydema2. Cała 
istota książki sprowadza się do stwierdzenia, że nic pewnego nie można 

1 Dzieło zaginione. Treść Pism znamy jedynie z niniejszego omówienia i wzmianek w Zbiorze 
żywotów i nauk filozofów Diogenesa Laercjusza (II w. po Chr.) oraz z Zarysów pyrronejskich Sekstusa 
Empiryka (II/III w.). 

2Enezydem (gr. Ainesidemos) z Knossos na Krecie lub z Ajgaj w Eolidzie 



poznać ani zmysłami, ani drogą pojęć. Dlatego pyrronejczycy 3, jak i in- 
ni filozofowie, nie znali prawdy ontologicznej, a ci, którzy należą do 
innej szkoły filozoficznej, nie wiedzą również i tego, że zużywają się 
na próżno i tracą czas na ciągłych niepokojach; nie wiedzą też dokład- 
nie i tego, że w tych kwestiach, które uważali za rozwiązane przez sie- 
bie, nie osiągnęli niczego. 

Ten, kto filozofuje zgodnie z nauką Pyrrona4, żyje w prawdziwej 
szczęśliwości miedzy innymi dlatego, że jest mądry i doskonale wie, iż 
nie ma żadnej pewności co do swojej wiedzy. Jest człowiekiem, który 
uzasadnia to, co wie nie tyle w sposób twierdzący, ile drogą zaprzecze- 
nia. 

Co jest celem tej książki, powiedziałem. Enezydem pisze swoje księgi 
i poświęca je współwyznawcy z Akademii5, Leucjuszowi Tuberonowi6, 
z pochodzenia Rzymianinowi, który wywodził się ze znakomitego rodu 
i zajmował wysokie stanowiska państwowe, 

W pierwszej księdze autor wprowadza rozróżnienie miedzy pyrronej- 
czykami i akademikami7, po czym mówi niemal dosłownie: filozofowie 
z Akademii są dogmatykami. Ustalają zasady bezsporne, a inne odrzuca- 
ją zdecydowanie. Następcy Pyrrona są sceptykami niezależnymi od 
jakiejkolwiek opinii i nikt z nich nigdy nie powie [170a] inaczej, niż 
to, że wszystko jest niepoznawalne i zarazem poznawalne, a także, że 
coś jest takie, czy takie, albo takie, albo nie takie, czy też jest takie 
dla jednego, a nie takie dla drugiego, albo że w ogóle nie istnieje jesz- 
cze dla innego; czy że wszystkie rzeczy są powszechnie poznawalne lub 
nie są poznawalne, czy tylko niektóre są poznawalne, czy tylko nie- 

— filozof-sceptyk należał początkowo do tzw. Nowej Akademii Platońskiej, 
twórca filozoficznej szkoły nowopyrronejskiej, autor trzech dzieł o filozofii 
Pyrrona (por. Sinko II l, s. 15; II 2, s. 47—48). 

3 Pyrronejczycy — zwolennicy filozofii Pyrrona głoszącej sceptycyzm, obo- 
jętność (gr. apatheja) wobec życia i cierpień ludzkich dającą pełnię szczęścia 
jednostki. 

4 Pyrron z Elidy (ok. 360—ok. 270) — twórca skrajnego sceptycyzmu, głosił 
niepoznawalność rzeczy; w poznaniu rzeczywistości zawodzą zarówno wraże- 
nia zmysłowe, jak i abstrakcyjne rozumowanie, stąd wszelkie sądy człowie- 
ka są obojętne, tzn. ani prawdziwe, ani fałszywe. Naukę Pyrrona spisał je- 
go uczeń, Tymon z Fliuntu (ok. 328—238). 

5 Enezydem był początkowo „współwyznawcą" Nowej Akademii w Atenach, 
gdzie uprawiano filozofię eklektyczną, później zerwał z nią. 

6 Leucjusz Tuberon — krewny Cycerona, legat jego syna Kwintusa w Azji 
Mn. (58 r. przed Chr.); por. Sinko II 2, s. 47. 

7 Akademicy — filozofowie ze szkoły platońskiej, począwszy od I w. przed 
Chr. zajmowali się eklektyzmem. 



które są poznawalne lub niepoznawalne, lecz w stopniu nie większym 
niż mogą być poznawalne lub niepoznawalne, czy mogą być nimi, czy 
nie mogą; czy rzeczy mogą istnieć dla jednego, a nie istnieć dla dru- 
giego. I więcej — nie ma prawdy ani kłamstwa, nie ma rzeczy praw- 
dopodobnej i nieprawdopodobnej, ani bytu, ani niebytu, lecz to samo, 
by tak rzec, nie jest bardziej prawdą niż kłamstwem, albo bardziej 
prawdopodobne niż nieprawdopodobne, czy jest bytem, czy niebytem, 
czy jest takie, czy nie takie, czy jest dobre lub złe dla jednego, a od- 
wrotnie dla drugiego. 

W ogóle bowiem pyrronejczyk niczego nie określa, ale też nie po- 
wstaje w nim taka myśl, że czegoś nie da się określić; mimo to, po- 
wiada, my rozmawiamy nie mając o czym wypowiadać naszej myśli. 
Filozofowie z Akademii, mówi, zwłaszcza współcześni, powołują się na 
twierdzenia stoików8 i, jeśli się ma powiedzieć prawdę, z pozoru są 
stoikami, mimo że zwalczają stoików. 

Po drugie, o wielu rzeczach wyrażają się twierdząco. Wprowadzają 
przede wszystkim pojecie cnoty i szaleństwa, przyjmują zasady dobra 
i zła, niedwuznacznie określają prawdę i kłamstwo, prawdopodobieństwo 
i nieprawdopodobieństwo, byt i niebyt oraz wiele innych pojęć. Utrzy- 
mują, że dyskusji podlega jedynie zdolność pojmowania przez wrażenia 
zmysłowe. Dlatego właśnie uczniowie Pyrrona są w ogóle bez zarzutu, 
gdyż niczego nie określają, natomiast uczniowie Akademii, powiada au- 
tor, ściągają na siebie te same zarzuty, co i inni filozofowie, a nawet 
w największym stopniu, gdyż żywią wątpliwości co do wszystkiego, 
nad czym się dyskutuje, i pozostają tu jednomyślni i nie zaprzeczają 
sami sobie, a ci, którzy sobie przeczą, robią to nieświadomie. Twierdzić 
bowiem i jednocześnie stanowczo przeczyć, że istnieją rzeczy powszech- 
nie postrzegane — oznacza wprowadzać oczywistą sprzeczność. Jak to 
jest możliwe, żeby ktoś, kto zdaje sobie sprawę, iż coś jest prawdziwe, 
a coś fałszywe, jednocześnie zastanawiał się i miał wątpliwość co do 
jasnego wyboru prawdy i uniknięcia fałszu? Jeśli bowiem się nie wie, 
że to jest dobre, a tamto złe, czy że to jest prawdziwe, a tamto fał- 
szywe, że to istnieje, a tamto nie istnieje, trzeba w ogóle przypuścić, 
że każde z tych pojęć jest niepoznawalne; jeśli natomiast można je 
w sposób oczywisty postrzec zmysłami lub pojęciowo, należy przyznać, 
że każde z nich jest poznawalne. 

Takie są te rozumowe przesłanki i inne podobne, którymi Enezy- 
dem z Ajgaj rozpoczyna swoje dzieło, a potem ukazuje i opisuje róż- 
nicę między pyrronejczykami i akademikami; następnie [170b], w tej- 

8 Stoicy — w epoce hellenizmu stworzyli (od 300 r. przed Chr.) własny 
system filozoficzny; szczególne zainteresowania ogniskowali na logice i etyce, 
głosili życie zgodne z naturą i, jak sceptycy, obojętność (gr. apatheja), na 
wszystko, co nie jest cnotą. 



że księdze pierwszej, przekazuje w skrócie całą filozoficzną doktrynę 
Pyrrona. 

W księdze drugiej autor zaczyna od szczegółowego omówienia tego, 
co powiedział w streszczeniu; traktuje o sądach prawdziwych, o przyczy- 
nach, namiętnościach, ruchu, urodzinach, zgonie i ich przeciwieństwach, 
napada na nie wszystkie ukazując za pomocą ścisłych, jak sądzi, rozu- 
mowań ich nieokreślony i niepostrzegalny charakter. 

W trzeciej księdze autor omawia ruch i poznanie oraz ich właści- 
wości, bada dokładnie same sprzeczności i umieszcza również te poję- 
cia wśród tych, które są niepostrzegalne i niepojęte. 

W czwartej księdze pisarz mówi, że rzeczy widzialne, które my na- 
zywamy znakami niewidzialności, nie są wcale takie, a ci, którzy tak 
sądzą, ulegają złudzeniu i czczej uczuciowości. Z kolei podnosi zwykłe 
trudności związane z jednią natury, światem i bogami, usiłując wyka- 
zać, że żadne z tych pojęć nie wchodzi w zakres postrzegania. 

W piątej księdze autor wysuwa na czoło powody do sceptycyzmu 
w sprawie przyczyn. Twierdzi, że nic nie jest przyczyną niczego, wyzna- 
je, że ludzie poszukujący przyczyn ulegają ułudzie, po czym wylicza 
sposoby, jakimi, jak sądzi, ci poszukujący zostali doprowadzeni do roz- 
prawiania o przyczynach i dali się wciągnąć w błąd w dowodzeniu. 

Szósta sprowadza się do samych niepoważnych dysput o rzeczach 
dobrych i złych, o wartych wyboru i unikania oraz o głównych i pod- 
rzędnych, przynajmniej według autora; wyłącza je on spod naszego 
postrzegania i naszej wiedzy. 
Autor w siódmej uzbraja się przeciw cnotom, mówiąc, że filozofowie 

rozprawiający o cnotach wymyślają fałszywe sądy i łudzą się, że do- 
szli do tego, by je wprowadził do życia i ująć w doktrynę. 

W następnej po powyższych, czyli w ósmej księdze, rusza do ataku 
na cel ostateczny: nie jest nim ani szczęście, ani przyjemność, ani mą- 
drość, ani nic innego, jak to twierdzi ktoś z jakiejś szkoły filozoficz- 
nej, lecz po prostu taki cel, który nie istnieje. 

W taki oto sposób Enezydem prowadzi spór w swych pismach. Trud 
w nie włożony idzie na marne i jest wielką gadaniną; dostarczyły one 
kontrargumentu przeciw Platonowi i wielu innym, żyjącym przed na- 
mi filozofom. Nie są wcale pomocne w kształtowaniu opinii, co jest 
widoczne tam, gdzie autor zmierzał do usunięcia z naszej myśli [171a] 
podstawowych, przyjętych już zasad. Mimo to książka nie jest bez war- 
tości dla tych, którzy się wprawiają w dyspucie, o ile na skutek braku 
pewności nie wpadną w zasadzkę subtelnych rozważań i nie zawiedzie 
przenikliwość ich sądu. 
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Przeczytaliśmy dzieło historyczne Agatarchidesa1; niektórzy pisarze 
nazywają go Agatarchem. Ojczyzną jego było Knidos2, z zawodu oka- 
zał się nauczycielem języka i literatury; sprawował również funkcje 
sekretarza i lektora, o czym przekazał wiadomość Heraklides syn Lem- 
bosa, w którego służbie wykonywał te czynności3. Był także niewolni- 
kiem Cyneasza 4. Wiemy, że ten autor napisał Dzieje Azji5 w dziesięciu 
księgach i że jego Dzieje Europy6 składają się z czterdziestu dziewięciu 
ksiąg. Jest nadto jeszcze pięć jego ksiąg opisujących całe Morze Czer- 
wone 7 i ziemie położone wokół niego. 

Całą wymienioną twórczość pisarską sam wspomina na końcu piątej 
księgi8, gdzie powiada, że przestał pisać z wielu różnych powodów oraz 
dlatego, że doszedł do schyłku życia. Tymczasem są i tacy, którzy utrzy- 
mują, że napisał on również inne prace; my o nich jeszcze nic nie wie- 
my. Podobno sam dokonał skrótu w jednej księdze dzieła o Morzu 
Czerwonym i pięciu ksiąg O Troglodytach9, skrótu Lidy Antymacha 10 

i jeszcze innego skrótu traktatów pisarzy, którzy opracowali zbiór cie- 
kawostek o wiatrach11, sporządził wypisy z dzieł historycznych i in- 
nych, dotyczące obcowania przyjaciół12. 

1 Agatarchides z Knidos (181—146) — historyk, filozof-perypatetyk, geograf 
i nauczyciel, był sekretarzem (hypographeus) i lektorem (anagnostes) Hera- 
khdesa Lembosa, dyplomaty i literata na egipskim dworze Ptolemeusza VI 
Filopatora (186—146); por. Sinko II l, s. 252—254; Schwartz Agatharchides 
[w:] R. E., t. I (1894), kol. 739—741. Do Agatarchidesa powrócił Focjusz w 
Cod. 250. 

2 Knidos — miasto w Karii (Azja Mn.) nad Morzem Egejskim, ojczyzna 
Ktezjasza (patrz Cod. 72 przyp. 1). 

3 Por. przyp. 1. 
4 Cyneasz z Tesalii (II w. przed Chr.) — dyplomata, mówca i literat, dzia- 

łał na dworze Pyrrusa w Epirze. 
5 Dzieło nie zachowane, pozostały po nim jedynie cztery fragmenty (wyd. 

FGH II A, s. 205); Sinko II l, s. 252. 
6 Dzieło nie zachowane, posiadamy z niego dwanaście luźnych urywków 

(wyd. FGH II A, s. 205). 
7 Utwór nosił tytuł O morzu Czerwonym (tak Grecy nazywali pd. część 

Oceanu Indyjskiego); zachowane fragmenty (wyd. FGH III, s. 190—197) 
i streszczenie w Bibliotece Diodora (III, 12—48). 

8 Księgę piątą omówił Focjusz szczegółowo w Cod. 250. 
9 Dzieło nie zachowane. 
10 Nie zachowana epitoma z erudycyjnego poematu elegijnego Lida Anty- 

macha z Kolofonu (V w. przed Chr.), poświęconego pamięci zmarłej ukocha- 
nej dziewczyny. 

11 Epitoma O wiatrach (gr. Peri anemon) nie zachowana. 
12 Mowa o ekscerptach z traktatu O obcowaniu przyjaciół, który nie za- 

chował się. 



Z tego, cośmy poznali czytając utwory pisarza, wynika, że pisze on sty- 
lem górnolotnym i pełnym sentencji, bardziej niż inni autorzy lubi 
wzniosłość i dostojeństwo słowa, nie dąży jednak do zbyt wyszukane- 
go słownictwa, ale też i nie za bardzo sięga do słów potocznych. Sam 
nie tworzy nowych słów, lecz jak każdy twórca języka umie się nimi 
posługiwać. Za pomocą nie nowych słów osiągnął to, że wypracował 
styl tworzący pozory i tak umiejętnie to robił, że nowatorstwo nie wy- 
daje się u niego nowatorstwem, czym osiągnął jasność nie mniejszą, 
niż gdyby stosował słowa zwykle używane. Posługuje się również afo- 
ryzmami ukazującymi jego rozum i energię. Ze stosowaniem figur kra- 
somówczych jest obyty bardziej od kogokolwiek innego; w całej swej 
pracy [171b] niepostrzeżenie roztacza czarowny wdzięk i intymne ukoje- 
nie dla duszy, a kiedy sięga do języka obrazowego, tak się nim posługu- 
je, że nie widać w nim niczego rażącego. Co jest dla pisarza najbardziej 
cenne, to nie sama zmiana słów lecz przechodzenie od jednych przedmio- 
tów do drugich w sposób zręczny i subtelny. Nikt z tych, których znamy, 
nie potrafi tak umiejętnie użyć rzeczownika zamiast czasownika, wy- 
mienić czasownika na rzeczownik, rozwinąć słów w peryfrazy, ująć pe- 
ryfrazy w jednym słowie. Autor może współzawodniczyć z Tukidyde- 
sem13 w obfitości i konstrukcji mów politycznych, nie ustępuje mu 
w okazałości, a jasnością góruje nad tym historykiem. 

Taki jest zatem ten pisarz. Zyskał sławę dzięki swym umiejętnościom 
językowym i literackim. Jeśli nawet ktoś nierozsądny nie oddałby swe- 
go głosu za przyznaniem mu miana retora14, mnie się wydaje, że nie 
ustępuje on w niczym gramatykom i nie zajmuje drugorzędnego miejsca 
wśród retorów, zwłaszcza że, jak się okazuje, jednocześnie uprawia pi- 
sarstwo i zajmuje się nauczaniem. 
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Przeczytaliśmy książkę Hieroklesa1 O opatrzności i przeznaczeniu2 

i o stosunku tego, co jest w naszej mocy, do wszechwładzy boskiej. 
13 Tukidydes — patrz Cod. 176 przyp. 33. 
14 Retor — teoretyk wymowy, historyk literatury i krytyk literacki, a tak- 

że mówca. 
1 Hierokles z Aleksandrii (1 poł. V w. po Chr.) — filozof-neoplatonik, uczeń 

Plutarcha z Aten (patrz przyp. 14), autor m.in. zachowanego komentarza do 
Złotych wierszy Pitagorasa (gr. Eis ta ton Pythagoreion, chrysa epe hypomne- 
mata); wyd. pierwsze Curterius, Londini 1655, wcześniejszy przekł. łac. 
Aurispy z rękopisu (wyd. Pavia 1447) został zadedykowany papieżowi Miko- 
łajowi V; por. Sinko II 2, s. 204, III 2, s. 308, 330; Pruchter [w:] R- E., 
t. VIII (1953), kol. 1479—1487; Hunger I, s. 19. Traktat Hieroklesa o Apolo- 
niuszu z Tyany, w którym autor widział istotę boską większą od Chrystusa, 
zwalczał Euzebiusz (Cod. 39). 

2 Utwór zachowany w dwóch ekscerptach Focjusza (Cod. 213. 251) pod 



Autor jest z zawodu filozofem; w książce obiera sobie za sędziego Olim- 
piodora3 i przedstawia go jako tego, który dał mu punkt wyjścia do 
napisania dzieła, jako człowieka rozmiłowanego w filozofii i wielce 
doświadczonego w wiedzy politycznej. Wyróżnił się on w poselstwach 
rzymskich zmuszając liczne i bardzo ludne plemiona barbarzyńskie do 
uległości wobec Rzymian, co mu przyniosło u nich dużo najwyższych 
zaszczytów. Taki jest Olimpiodor, któremu autor zadedykował to dzieło, 
a w końcu pierwszej księgi wyraził słowa pocieszenia z powodu śmierci 
jego adoptowanego syna. 

Zapowiedziany temat mniejszego rozważania — to omówienie opatrz- 
ności i zbliżenie myśli platońskiej do arystotelesowej.4 Pisarz chce bo- 
wiem pogodzić sądy Platona i Arystotelesa nie tylko w tym, co mówią 
o opatrzności, lecz również w tym, co myślą o nieśmiertelnej duszy 
j do czego doszli w swych rozmyślaniach filozoficznych na temat nieba 
i ziemi. Co do tych, którzy wprowadzili rozdźwięk między tymi filozo- 
fami, usiłuje wykazać, jak bardzo odeszli oni od ich celu i rozeszli się 
z prawdą. Jedni z własnej woli padli ofiarą swego kłótliwego usposo- 
bienia i [172a] głupoty, drudzy — jako niewolnicy z góry przyjętej tezy 
i nieuctwa. Dodaje nadto, że dawniejsi autorzy tworzyli znaczny chór, 
dopóki nie zabłysła mądrość Ammoniusza 5, którego sławi jako człowieka 
zwanego „uczniem Boga". Ammoniusz, powiada autor, oczyścił doktryny 
dawnych myślicieli, usunął narosłe u jednego i drugiego filozofa niedo- 
rzeczności, ukazał zgodność myśli Platona i Arystotelesa w istotnych 
i najbardziej podstawowych aspektach ich doktryn. 

Taka jest główna myśl Hieroklesa przewijająca się przez to dzieło, 
autor usiłuje wyłożyć, co uważa za zdanie owych myślicieli, zwalcza 
natomiast tych, którzy nie szczędzą trudu, by udowodnić przeciwny 
punkt widzenia; mam na myśli epikurejczyków, stoików i tych, którzy 
uważając się za zwolenników oddanych Platonowi i Arystotelesowi fał- 
szywie tłumaczą sobie ich pisma. Jeśli chodzi o osoby nawykłe do sta- 
wiania horoskopów, zwalcza je za pomocą argumentu, że ich poglądy 
są mylne. Z podobnymi argumentami występuje również wobec tych, 

skróconym tytułem (wyd. F.W.A. Miillach Fragmenta Philosophorum Graeco- 
rum I 1883, s. 400 nn.; rekonstrukcji całości dokonał A. Elter, „Rheinisches 
Museum" t. LXV (1910), s. 175—199). 

1 Olympiodor — przyjaciel Hieroklesa, polityk i prawdopodobnie historyk, 
którego dzieło Focjusz omówił w Cod. 80; stał na czele poselstwa rzymskiego- 
do Hunów w 412 r. (por. R. Henry Photius, Bibliotheque, t. III, s. 243). 

Arystoteles odmawiał ideom platońskim samodzielnego bytu poza rze- 
czywistością materialną, za samoistny byt uznawał jedynie rzeczy (realizm); 
o Platonie i Arystotelesie w Bizancjum por. Hunger I, s. 11—41. 

Ammoniusz Sakkas — filozof chrześcijański (?) działał w Aleksandrii 
w latach 232—243; por. SWP, s. 32. 



którzy różnymi wybiegami i czarodziejskimi sztuczkami ośmielają się 
obalać pojęcie opatrzności. A tak w ogóle występuje przeciw wszyst- 
kim, którzy usiłują przekonać nieuków, że opatrzność boska nie istnieje 
lub że istnieje, ale jest bezsilna. Autor stawia sobie za cel wykazanie 
że według Platona istnieje jeden bóg stwórca całego porządku, widzial- 
nego i niewidzialnego. Demiurg, jak powiada, nie opierał się na żad- 
nym wzorze, gdyż sama jego wola wystarczała do stworzenia bytów. 
W wyniku związku substancji cielesnej z tworem bezcielesnym powstał 
z nich obu świat nieskończenie doskonały; jest on jednocześnie dwoisty 
i jeden, jego szczyt, środek i koniec zajmują byty oddzielone od siebie 
w sposób naturalny dzięki mądrości stwórcy świata. Pierwsze z tych 
bytów rozumnych nazywają się istotami niebiańskimi i bogami. Innym 
bytom rozumnym, które otrzymały drugie — po tamtych — miejsce, 
autor nadaje nazwę ciał eterycznych i dobrych duchów; stały się one 
tłumaczami myśli bogów i zwiastunami tego, co jest dla ludzi pożytecz- 
ne. Ostatnie miejsce zajmują byty, które nazywa istotami ziemskimi, 
duszami ludzkimi i (jakby powiedział Platon) ludźmi nieśmiertelnymi. 
Te trzy rodzaje bytów tworzą jeden byt, czy jeden organizm, są one 
ze sobą połączone, lecz zachowują odrębność natury i nie ulegają zmie- 
szaniu w swej jedności i wzajemnym związku. Kierowanie niższymi by- 
tami należy do tych, które są nad nimi, a ponad wszystkim króluje Bóg, 
ich ojciec i stwórca. I [172b] to ojcowskie panowanie uważa się za 
istniejącą opatrzność; ona daje każdemu rodzajowi bytów to, co mu 
się należy. Towarzyszącą opatrzności sprawiedliwość nazywa autor 
przeznaczeniem, mimo że pojęciu przeznaczenia zwolennicy nowinek na- 
dawali więcej niż jedno znaczenie. Nie uznaje innego przeznaczenia po- 
za tym, o jakim mówi, że uznawali je Arystoteles i Platon. Wcale nie 
przyjmuje ani bezrozumnej konieczności twórców horoskopów, ani sto- 
ickiej siły, ani tego, o czym naucza Aleksander z Afrodyzjady6, który 
utożsamia tę siłę z platońską naturą ciał, ani też nie chodzi mu o ho- 
roskop, jaki można by unicestwić za pomocą czarów i ofiar. 

Pierwszeństwo daje, jak mówiliśmy, temu przeznaczeniu, które przyj- 
mują uczniowie Platona. Jest nim sprawiedliwe działanie bóstwa w 
stosunku do tych, którzy popełnili wykroczenia wobec prawa ustalone- 
go przez opatrzność; dzięki porządkowi i zakreślonym granicom działa- 
nie to skierowuje nasze kroki ku celom, które wybraliśmy dla naszych 
dobrowolnych czynów. 

6 Aleksander z Afrodisias koło Laodycei we Frygii (III w.) — filozof- 
-perypatetyk, najwybitniejszy komentator dzieł Arystotelesa, jego komenta- 
rze po większej części zachowały się (wyd. Commentaria in Aristotelem 
Graeca, Berlin 1882 nn.). W swoich samodzielnych pracach głosił, że nous jest 
dziełem boskim działającym na duszą, która ma wrodzone zdolności myśle- 
nia, zaprzeczał nieśmiertelności duszy, utożsamiał Opatrzność z działaniem 
natury (physis) emanującej z góry (por. Sinko III l, s. 150). 



Takim to tematom można się przyjrzeć w książce omawianego autora. 
Najważniejszą jednak dla niego kwestią, za którą szczególnie obstaje, 
jest preegzystencja dusz ludzkich i ich reinkarnacja. Poważnie traktuje 
on przechodzenie duszy od jednego człowieka do drugiego, nie uznaje 
natomiast wędrówki dusz od istot pozbawionych rozumu do takichże 
istot. Takie rozumienie reinkarnacji obala całkowicie jako błędne i próż- 
ne przez co, jak sądzi, wzmacnia koncepcję boskiej opatrzności i usiłu- 
je udowodnić istnienie naszej wolnej woli, a także naszą niezależność. 
Podbudowuje ulubione przez siebie pojęcie przeznaczenia; zaczyna od 
cudzych myśli, zmierza ku niepewnym argumentom, ale takim, które 
uważa za istotne, nie mając najmniejszego pojęcia o tych, na jakich 
można byłoby naprawdę zbudować dogmat o opatrzności. 

Co więcej, jeśliby ktoś chciał przyjrzeć się prawdzie przed tym auto- 
rem, stwierdziłby, że przyczynia się on do jej całkowitego zniweczenia. 
Za pomocą argumentów, którymi, jak się wydaje, udowadnia istnienie 
prawdy, daje jej słabą podstawę, jak to zresztą pokazaliśmy szerzej ze 
względu na wymogi tematu; ujawnia, że jego prawdę łatwo jest obró- 
cić w jej przeciwieństwo i że na niczym się ona nie zasadza. Preegzys- 
tencję dusz bowiem, ich wędrówkę, którą sam autor podaje jako pod- 
porę i fundament pojęć opatrzności, wolnej woli i przeznaczenia, praw- 
da [173a] bezapelacyjnie skazała na wygnanie w sferę irracjonalizmu 
i nieprawdopodobieństwa. Jest rzeczą oczywistą, że kto zajmuje się po- 
wyższymi problemami i operuje argumentami autora, zdaje sobie spra- 
wę, iż wraz z autorem upadają i jego opatrzność, i wolność, i przezna- 
czenie, a wielce mozolny trud prowadzi do bredni. 

Dzieło autora składa się z siedmiu ksiąg. Pierwsza sprowadza się do 
wykładu o zajęciach i do rozważań nad opatrznością, sprawiedliwością 
i sądem, który spłynie na nas z niebios jako zapłata za nasze uczynki. 
Księga druga stanowi zbiór doktryn platońskich i uwzględnia dowody 
wypisane z dialogów Platona. W trzeciej autor przytacza zarzuty, który- 
mi mógłby się posłużyć jakiś przeciwnik jego poglądów i usiłować im 
w czymś zagrozić. W czwartej chce pogodzić tak zwane wyrocznie i pra- 
wa kapłańskie z poglądami, które głosił Platon. W piątej przypisuje 
Orfeuszowi7, Homerowi i wszystkim innym sławnym poprzednikom Pla- 
tona idee filozoficzne tego filozofa na poruszone wyżej tematy. W szós- 
tej zajmuje się wszystkimi myślicielami późniejszymi od Platona, z ich 
koryfeuszem, samym Arystotelesem na czele, kończąc na Ammoniuszu 
z Aleksandrii8, którego najwybitniejszymi wśród znakomitych ucznia- 

 7 Orfeusz — patrz Cod. 186 przyp. 6. 
8Ammoniusz — patrz przyp. 5. 
 9 Plotyn z Likopolu w Egipcie (204—269) — uczeń Ammoniusza Sakkasa por. Przyp. 5), twórca 

neoplatonizmu, autor dzieła Enneady (Dziewiątki), dokonał syntezy nauki platońskiej z wcześniejszymi 
systemami idealistycznej 



mi byli Plotyn 9 i Orygenes 10. Omawia więc wszystkich, którzy żyli po 
Platonie, aż do wyżej wymienionych filozofów, i zyskali sobie imię 
w filozofii, po czym udowadnia, że wszyscy oni zgadzali się z sądami 
Platona, a tych, którzy usiłowali rozbić zgodność poglądów Platona 
i Arystotelesa, zalicza do ludzi lichych i odrażających; skazili oni wiele 
miejsc w pismach Platona, chociaż uważali go za swojego nauczyciela. 
Podobnie zresztą postępowali również ci, którzy głosili, że mają zaszczyt 
pochodzić ze szkoły Arystotelesa. I te wszystkie ich knowania nie mia- 
ły nic innego na celu nad to, by poróżnić Stagirytę z synem Arystona 11. 
W księdze siódmej omawia właściwy sobie temat, nawiązuje do doktry- 
ny wspomnianego już Ammoniusza. Powiada, że Plotyn, Orygenes a tak- 
że Porfiriusz12 i Jamblich13 oraz ich następcy (jak sam powiada) po- 
chodzą z boskiego rodu i dzieje się tak aż do Ateńczyka Plutarcha14, 
którego uznaje za swojego nauczyciela w tej dziedzinie wiedzy. Wszyscy 
oni pozostają w zgodzie z nieskalaną filozofią Platona. 

Styl autora jest jasny, czysty, odpowiadający trudowi filozofa, nie 
upiększają [173b] go ani zbyteczna kolorystyka, ani różnorodna orna- 
mentyka retoryczna. 
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Przeczytaliśmy traktat Jana Filopona 1 wymierzony w dzieło Jambli- 
cha 2 zatytułowane O posągach3. Celem Jamblicha jest wykazanie, że 

filozofii, głosił istnienie transcendentnego absolutu, z którego emanują coraz 
mniej doskonałe postacie bytu. Dzieło zachowane (wyd. R. Harder, t. I—IV 
Leipzig 1930—1937; E. Brehier Plotin, Enneades, Paris 1924—1938); por. Sinko 
III 1, s. 583—588; Jurewicz, s. 76. Przekł. polski: Plotyn Enneady, tłum. 
A. Krokiewicz t. I—II, Warszawa 1959. 

10 Orygenes — patrz Cod. 177 przyp. 8. Por. Cod. 8 przyp. 1. 
11 Syn Arystona — Platon. 
12 Porfiriusz z Tyru (233—304) — uczeń Plotyna, wybitny fitozof, komenta- 

tor i egzegeta, wykładał w Rzymie. Wydał Enneady Plotyna, autor m.in. 
komentarzy do poematów Homerowych i Kategorii Arystotelesa. Przeciwnik 
chrześcijaństwa, napisał dzieło Przeciw chrześcijanom (por. Sinko III l, 
s. 588, 594). 

13 Jamblich z Syrii (II w.) — uczeń Porfiriusza. Focjusz w Cod. 94 omawia 
dzieło Jamblicha. 

14 Plutarch z Aten (zw. Młodszym, zm. w 432 r.) — syn Nestoriusza, fi- 
lozof-neoplatonik, komentował w wykładach dialogi Platona i traktaty Arys- 
totelesa (por. Sinko III 2, s. 303). 

1 Jan Filopon z Cezarei — biskup Aleksandrii (496—505), filozof, filolog 
i teolog-monofizyta, twórca tryteizmu (por. Cod. 21. 43. 55. 75. 240). Traktat 
Filopona O zmartwychwstaniu, o który tu chodzi, zaginął. 

1 Jamblich — patrz Cod. 214 przyp. 13. 
2 Dzieło O posągach (Peri agalmaton) nie zachowało się (por. Sinko III 2, 

s. 8). 



idole (nimi zastępuje wyraz posągi) są boskie i że wypełnia je obecność 
bóstwa, przy czym chodzi tu nie tylko o te idole, które wykonali lu- 
dzie swymi rękami w ukryciu i nazwali z powodu tajemnicy, jaka ota- 
czała ich wykonawcę, „spadłymi z nieba" (te byłyby bowiem natury 
niebiańskiej, jako spadłe z nieba na ziemię — i stąd wywodzi się ich 
nazwa), ale również i o takie, które sztuka brązownicza i rzeźbiarska 
w kamieniu ukształtowała w trudzie artystów jawnie i za pieniądze. 

Dzieła tych wszystkich mistrzów, pisze Jamblich, są cudowne i prze- 
kraczają pojęcie ludzkie. Opowiada wiele nieprawdopodobnych history- 
jek i tyleż wiąże z ukrytymi przyczynami; często bez poczucia wstydu 
pisze wbrew oczywistym faktom. Cały traktat dzieli się na dwie części: 
jedną — większą, drugą — mniejszą. 

Filopon występuje przeciw jednej i drugiej, posługuje się słownic- 
twem, do którego nawykł, i nadaje kompozycji formę mu odpowiada- 
jącą. 

Nie odstępuje od czystości i jasności, ale nie stosuje też upiększeń 
właściwych wybornemu stylowi attyckiemu. Jego kontrargumenty prze- 
ciw twierdzeniom Jamblicha okazują się często silne i wypływają z sa- 
mych faktów, niekiedy jednak polemizują zbyt powierzchownie i do- 
słownie, dalekie są od uchwycenia istoty sprawy, chociaż poglądy prze- 
ciwnika zostały ujęte w sposób łatwy dla krytyki i wykazują swoją sła- 
bą stronę. 
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Przeczytaliśmy cztery dzieła Orybazjusza 1, które zawierają syste- 
matyczny wykład medycyny obejmujący dodatkowo jeszcze siedem in- 
nych książek2 tego samego autora, ujętych w podobną do poprzednich 
formę. 

Pierwsze dzieło tego autora jest skrótem8 pism lekarza Galena4; za- 

1 Orybazjusz (325—395) — znakomity medyk rodem z Pergamonu, nadwor- 
ny lekarz i przyjaciel cesarza Juliana Apostaty (patrz Cod. 165 przyp. 10). 
Focjusz poświęcił twórczości pisarskiej Orybazjusza cztery kolejne „kodeksy" 
(Cod. 216—219); por. H.O. Schroder Oreibasios [w:] R. E., t. VII Suppl. 
(1940), kol. 797—812; Sinko III 2, s. 34—35; Hunger II, s. 293; Jurewicz, 
s. 104. 

2 Książki te zaginęły. 
3 Skrót lub wyciąg z pism Galena dokonany na prośbę cesarza Juliana, 

kiedy jeszcze był cezarem w Galii (355 r.). 
4 Galen z Pergamonu (Klaudios Galenos, 129—199) — znakomity lekarz 

grecki, autor 150 zachowanych traktatów medycznych (wyd. C.G. Kuhn, t1 20 Leipzig 1821—1833) 
obejmujących wszystkie dziedziny ówczesnej sztuki lekarskiej (anatomia, fizjologia, patologia, 
farmakologia) i komentarze do dzieł Hipokratesa (patrz Cod. 217 przyp. 4); zajmował się też filologią, 
retoryką, filozofią. 



dedykował go Julianowi Apostacie5 i zaczął tak: „Posłuszny twemu, 
boski cesarzu Julianie, rozkazowi, chętnie dokonałem skrótu w jednym 
tomie pożytecznych pism o sztuce [174a] lekarskiej autorstwa godnego 
podziwu Galena. Tym bowiem, którzy postanowili zająć się tą sztuką _ 
jak on sam powiada — nie mając ku temu wrodzonej skłonności i któ- 
rzy nie osiągnęli właściwego wieku, albo często nie zaczęli od nauk pod- 
stawowych i przez to zupełnie nie mogą studiować dzieł od początku 
do końca, wystarczy to, co tu teraz napiszę. Wymaga to mniej czasu 
do nauki i pozwoli na łatwiejsze zrozumienie pism, gdyż przez to, że 
zostały ujęte w skrócie, nie stracą na jasności. Dla tych, którzy otrzy- 
mali wstępne wykształcenie, a zdolności ani wiek nie przeszkadzają im 
korzystać z pełnych pism, tego rodzaju skrót przyda się, kiedy zajdzie 
potrzeba, by w krótkim czasie przypomnieć sobie najpotrzebniejsze 
wiadomości". 

Tak mówi Orybazjusz we wstępie do swego dzieła. Obiecuje, że zesta- 
wi tylko wiadomości, które spodobały się Galenowi; dotyczą one sztu- 
ki lekarskiej i jej zastosowania w praktyce. Swą pracę ujął w...6 

księgach. 
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Drugie dzieło również wyposażone w dedykację dla Juliana zawiera 
się w siedemdziesięciu księgach1; jest ono nie mniej pożyteczne, a na- 
wet bardziej niż poprzednie ze względu na objętość. 

I ono jest opatrzone przedmową, która brzmi następująco: „Skróty, 
których zażądała ode mnie twoja boskość, cesarzu Julianie, doprowa- 
dziłem do końca przedtem, kiedyśmy przebywali w Galii Zachodniej2, 
tak jak chciałeś. Dokonałem ich jedynie z pism Galena3. Wyraziłeś 
uznanie memu trudowi, po czym wyznaczyłeś mi drugie zajęcie. Miałem 
wyszukać najwybitniejsze dzieła wszystkich znakomitych autorów i ze- 
brać w całość to wszystko, co służy temu samemu celowi — sztuce le- 
karskiej. I do tej pracy przystąpiłem z ochotą w miarę moich sił. Uzna- 
łem, że jest rzeczą zbyteczną i w ogóle bezmyślną wielokrotne przepi- 

5 Julian Apostata — patrz Cod. 165 przyp. 10. 
6 W rękopisie lakuna (miejsce uszkodzone). 
1 Focjusz omawia ogromne dzieło Orybazjusza Zbiory lekarskie (latrikaj 

synagogaj) w 70 księgach, napisane również na życzenie Juliana Apostaty 
i wręczone mu kiedy już został cesarzem (patrz Cod. 216 przyp. 3). Zacho- 
wało się w sumie 25 ksiąg i szereg luźnych fragmentów (księgi 1—10; 14—16, 
21—22 — w wyciągach; 23; 25; 44—51); wyd. J. Raeder Corpus Medico- 
rum Graecorum VI 1—3, Leipzig—Berlin 1926—1931. 

2 Por. Cod. 216 przyp. 3. 
3 Galen — patrz Cod. 216 przyp. 4. 



sywanie tych samych wiadomości zaczerpniętych z najlepszych pisarzy 
lub autorów, którzy pracowali nie z taką samą dokładnością. Zbiorę 
zatem jedynie dzieła tych twórców, którzy wypowiedzieli się najlepiej 
i nie pominę niczego, co powiedział Galen, gdyż góruje on nad wszystki- 
mi pisarzami poruszającymi te same tematy i posługuje się najdokład- 
niejszymi metodami i definicjami, ponieważ rzeczywiście kierował się 
zasadami [174b] i poglądami Hipokratesa 4. Zastosuję tu taki układ: 
wpierw zbiorę wiadomości o materii, później to wszystko, co dotyczy 
właściwości i ustroju człowieka, z kolei — czynności związane z utrzy- 
maniem zdrowia i jego przywracaniem, dalej sprawy diagnostyki i ro- 
kowania, następnie to, co się wiąże z chorobami i ich objawami, czyli 
krótko — to wszystko, co się dzieje wbrew normalnemu porządkowi 
rzeczy". 

W ten właśnie sposób autor zaczyna drugie dzieło. Na początku przed- 
stawia ten sam, co poprzednio temat, dotyczący właściwości pokarmów. 
W siedemdziesięciu księgach omawia zapowiedziane tematy. Jest to dru- 
gie w czasie, a pierwsze co do użyteczności dzieło, gdyż zawiera ono nie 
tylko to, co dobrze napisał Galen, ale również i zagadnienia, które 
pominął, a które innym posłużyły za przedmiot wykładu. Mnie się wy- 
daje, że ta praca przynosi pożytek. Nie twierdzę bynajmniej, że tak jest 
ze wszystkimi traktatami dotyczącymi praktyki i teorii medycznej, lecz 
w zasadzie z ich większością, a to ze względu na jasność wykładu i dla- 
tego, że nie pominięto w nich niczego i że przeważająca część zgroma- 
dzonych wiadomości została wyrażona w różnej terminologii. Wszystko 
to sprawia, że jeśli doszło w nich do jakiejś niejasno wyrażonej przez 
kogoś myśli, została ona wyświetlona za pomocą objaśnienia wziętego od 
innych pisarzy. Temu, kto zamierza zająć się sztuką lekarską, ja osobiś- 
cie mogę doradzić, żeby poświęcił omawianemu dziełu jak najwięcej 
czasu. Taki jest drugi zbiór Orybazjusza o praktycznej i teoretycznej 
wiedzy lekarskiej. 
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Trzecie opracowane przez autora 1 dzieło zawiera, jak sam mówi na 
wstępie, skrót jego pracy2. Zadedykował go swemu synowi Eustacjuszo- 
wi. Całość dzieli się na dziewięć ksiąg, w których jest mowa o lekar- 

4 Hipokrates z Kos (ok. 460—370) — najwybitniejszy lekarz Grecji staro- 
żytnej doby klasycznej; całą ówczesną wiedzę medyczną zawarł w 53 zacho- 
wanych traktatach wchodzących w skład tzw. Corpus Hippocrateum (wyd. 
E. Littre, t. 1—10, Paris 1839—1861; H. Kuhlwein-Ilberg, t. 1—2, Leipzig 
1894 i 1902). 

1 Orybazjusz — patrz Cod. 216 przyp. 1. 
2Jest to autorskie streszczenie dzieła omówionego w Cod. 217. Nosi ono tytuł Konspekt dla 

Eustacjusza (Synopsis pros Eusthation) i dotrwało do naszych czasów (wyd. w t. V, s. 1—556 pełnej 
edycji pism Orybazjusza spo- 



stwach na choroby, bardzo łatwych do uzyskania i trzymania pod rę- 
ką. Chirurgię w ogóle pominął w tym zbiorze. 

Niniejsza książka stanowi vademecum dla tych, którzy są już obezna- 
ni z praktyką i teorią lekarską, daje niemało pożytku, i to w sposób 
łatwy i poręczny. Tym, których nadzieją jest szybkie dojście do opa- 
nowania wiedzy zawodowej za pomocą tego skrótu, powiedziałbym, że 
mógłby on być pożyteczny w jakimś stopniu, gdybym sam nie wiedział 
z praktyki o jego brakach w metodzie i określeniach; prowadzą one 
ludzi niedoświadczonych w tej wiedzy [175a] i tych, którzy zbyt szyb- 
ko wzięli się za leczenie, do największych błędów wobec chorych, a cza- 
sami nawet wobec zdrowych. Ponadto zamyka on w dziewięciu omawia- 
nych księgach streszczenie siedemdziesięciu ksiąg. 

W pierwszej autor mówi o ostrożności, jaką należy zachowywać pod- 
czas ćwiczeń cielesnych, i o samych ćwiczeniach cielesnych, o wypróżnie- 
niach całkowitym i częściowym, o chorobach urojonych i tych, które są 
w mocy natury. Omawia klimaty, kąpiele naturalne i sztuczne, poty, 
kataplazmy, kąpiele w oliwie czy w oliwie z wodą i kuracje ostro dzia- 
łające na skórę; w chorobach przewlekłych są one terapią, którą lekarz 
metodyk nazwałby usuwaniem cieczy ustrojowych. 

W drugiej zajmuje się skutecznością lekarstw sporządzonych z ziół 
leczniczych, ich wyborem, przygotowaniem, maściami, które nazywają 
się wzmacniające, plastrami, wagami, tak zwanymi dużymi przylepcami 
„rozdrobnionymi", gotowaniem ziół wchodzących w skład przylepców. 

Trzecia księga zawiera recepty na wszelkiego rodzaju lekarstwa zio- 
łowe. 

Czwarta jest rozprawą o właściwościach środków żywnościowych, ich 
przygotowaniu, o wodzie z miodem i innych napojach potrzebnych dla 
chorych, o piciu mleka i w końcu — o wodach. 

Piąta opisuje przypadłości kobiet ciężarnych, ich dietę i informuje, 
jakie powinno być karmienie osesków, odżywianie niemowląt i to, co 
zwykle przydarza się dzieciom. Mówi o stanach zmęczenia powodowa- 
nych ćwiczeniami cielesnymi i o tych, których przyczyna nie jest oczy- 
wista, omawia ściąganie się skóry. W tej księdze można też znaleźć die- 
tę dla ludzi starszych, opis przypadłości, które zniekształcają ciało i spra- 
wiają, że przykro jest na nie patrzeć, po czym poradę, jak należy usu- 
nąć i wyleczyć to zniekształcenie. Z kolei jest mowa o pielęgnacji zę- 
bów, lekarstwie na przytępiony słuch i osłabiony wzrok, o leczeniu do- 
legliwości spowodowanych nadmiernym jedzeniem, o diecie dla osób 
pracujących, o ludziach, u których niszczeją produkty żywnościowe. Na- 
stępnie autor omawia dietę dla podróżnych i żeglarzy, spadek ciała na 

rządzonej przez Daremberg-Bussemaker, t. I—VI, Paris 1851—1875); por. 
J. Raeder Corpus Medicorum Graecorum, Leipzig 1926, VI 3. Przekł. lać. 
pochodzi z VII w. (wyd. J.B. Rosarius, Basileia 1557; por. Hunger II, s. 194). 



wadze i przywrócenie mu siły, poznanie organizmu i leczenie jego zmian 
chorobowych. 

[175b] W księdze szóstej autor zebrał wszystko, co dotyczy niezawod- 
nego rozeznania oznak właściwego przesilenia się choroby, leczenia, roz- 
poznania gorączki i objawów, rodzajów gorączki i sposobów ich lecze- 
nia. Mówi o zarazie, osłabieniu, omdleniu, bólu, czkawce, o terapii — 
psiego głodu, braku łaknienia i głodu wilczego; ponadto omawia choro- 
bę morską, wymioty, bezsenność, śpiączkę, odwodnienie, pragnienie i te- 
rapię ropni w okolicy kości krzyżowej. 

W siódmej omawia wszystkie rodzaje ran, które nazywa się zwykły- 
mi, głębokimi i ropiejącymi oraz takie, które wymagają zabliźnienia się 
i są nadmiernie zarośnięte mięsem; podaje sposób leczenia oparzelin, 
wysypek, świerzbów, krost, wrzodów jątrzących się i złośliwych. Opisu- 
je metody leczenia karbunkułów, nowotworów, skurczów, zwichnięć, 
stłuczeń, podaje sposoby usunięcia ostrza ciernia, trzciny, ostu, czy kol- 
ca, który utkwił w ciele. Dalej mówi o zanokcicy, ranach w stawach, 
krwotoku, uszkodzeniu nerwów, naciągniętych stawach, zapaleniu, skłon- 
ności do obrzęków; o zgorzeli i próchnicy, ropieniu, wrzodach, przeto- 
kach, róży, opryszczce, guzach twardych i obrzękach, opuchliźnie, wrzo- 
dach szczególnie bolesnych w nocy, wycięciu wiązadeł, dalej — o narośli, 
brodawkach, czyrakach, brodawkach o cienkiej szyjce, brodawkach w 
kształcie mrówek i innych tego rodzaju dolegliwościach. Mówi o terapii 
tak zwanych obrzęków podskórnych, o odmrożeniu nóg, pęknięciu skó- 
ry, owrzodzeniu narządów płciowych, omawia biały trąd, wysypkę mą- 
czystą, świerzb, liszaje, rozedmę, obrzmienia i powiada, że ukąszenie 
żmij jest najlepszym lekarstwem dla chorych na słoniowatość. Takie 
tematy porusza autor w księdze siódmej. 

W ósmej mówi o utracie pamięci, o chorych cierpiących dotkliwie 
na bezsenność i ospałość, ukazuje, czym jest zmora nocna, padaczka, za- 
wrót głowy, udar, malancholia, szał, wybujałość seksualna, obłęd wilko- 
łactwa i daje sposoby na ich wyleczenie. Następnie omawia choroby po- 
wodujące zaburzenia mózgu, pogryzienie przez wściekłego psa, paraliż, 
dreszcze, po których nie występuje ciepłota, drgawki, tężec i choroby 
głowy. Podaje lekarstwa na wycieńczenie występujące u dzieci, na przy- 
kry zapach, jaki wydziela się z nosa, na [176a] sińce pod oczami i na 
przewlekłe wybroczyny. Z kolei omawia pękanie warg, wskazuje środki 
na plamy na twarzy, plamy na ciele, znamiona macierzyste, pryszcze 
i figowe narośla na brodzie. Mówi o nieprzyjemnym zapachu wydziela- 
jącym się spod pach, o chorobach oczu, wszawicy, niedrożności otworów 
nosowych. To zawiera księga ósma. 

W dziewiątej omawia choroby płuc i jamy brzusznej i dochodzi aż 
do narządów płciowych. Wymienia choroby kobiece, podaje sposoby le- 
czenia podagry, artretyzmu i rwy kulszowej. 

Takie jest trzecie dzieło autorstwa Orybazjusza. 
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Czwarte dzieło zamierza podsumować sztukę lekarską autora 1; dzieli 
się na cztery księgi2. Pisarz wymienia Eunapiusza jako tego, który przy- 
czynił się do powstania tej pracy 3 i sławi jego wielką elokwencję. Usi- 
łuje dokonać zestawu lekarstw bardzo łatwych do sporządzania. Daje 
wykład o nich w trojaki sposób. Po pierwsze dokonuje przeglądu ogól- 
nych właściwości ziół i omawia zastosowanie każdego z nich oddzielnie 
po drugie zestawia lekarstwa dla poszczególnych chorób, po trzecie 
omawia sposób badania chorej części organizmu i podaje leki, które 
znajdą zastosowanie w leczeniu. Z kolei zajmuje się czwartym tematem, 
który, umieszczony przed innymi, dotyczy zdrowia, i od razu, zgodnie 
z naturalnym porządkiem rzeczy, zaczyna od wychowania dzieci. 

Dzieło opracowane z myślą o Eunapiuszu jest prawie takie samo, jak 
to, które napisał dla swego syna4. Żadne bowiem z tych dwóch nie 
mówi ani słowa o chirurgii, co do pozostałych wiadomości, zgadzają się 
one ze sobą, pominąwszy to, że nie zachowują tego samego układu. W 
pewnych kwestiach jedno daje więcej materiału niż drugie, tak na przy- 
kład w wielu sprawach dotyczących schorzałych części ciała i znajo- 
mości lekarstw sporządzanych z ziół lepsze jest dzieło zadedykowane 
Eunapiuszowi. Zdarza się również, że w dziele poświęconym Eustacju- 
szowi autor prowadzi wykład na dużo wyższym poziomie niż w tam- 
tym. Mimo to należy się autorowi wdzięczność za oba dzieła, gdyż 
w tym, co dał od siebie, żadne z nich nie przynosi nikomu szkody; oba 
są pożyteczne — podobnie jak jego inne, wcześniejsze pisma. Wydaje 
się, że mówić o cechach charakterystycznych tego dzieła autora jest rze- 
czą trudną i zarazem zbyteczną; wszystkie jego [176b] pisma stanowią 
zbiór dokonany z wszelkiego rodzaju traktatów, a przed kimś, kto jest 
rozsądny, lekarz nie musi zdawać sprawy z piękna i artyzmu stylu, 
lecz z tego, co źle powiedział i przedstawił w kwestiach medycznych. 

Ja sam widziałem inny traktat omawianego autora złożony z czte- 
rech ksiąg i zatytułowany Lekarstwa najprostsze5. Za inicjatora tego 
dzieła uznał autor Eugeniusza 6. Tegoż Eugeniusza nazywa człowiekiem 
bardzo elokwentnym. Traktat jest pożyteczny w gospodarstwach wiej- 

1 Orybazjusz — patrz Cod. 216 przyp. 1. 
2 Focjusz omawia tu książkę Lekarstwa najprostsze ujętą w czterech księ- 

gach. Utwór zachowany (wyd. Daremberg-Bussemaker, t. V, s. 557—597); 
patrz Cod. 218 przyp. 2. 

3 Adresatem książki był Eunapiusz z Sardes (ok. 345—420) — filozof-neoplatonik, retor (por. Cod. 
77). 

4 Por. Cod. 218. 
5 Tytuł grecki: Euporista — traktat zachowany (wyd. J. Raeder, por. Cod. 

217 przyp. 1). 
6 Eugeniusz — osoba skądinąd nie znana. 



skich, w czasie podróży i tam wszędzie, gdzie zazwyczaj nie ma leka- 
rza. Ta książka z jednej strony wykazuje różnice w tytule, swoim 
przeznaczeniu i dedykacji, ale z drugiej w sposób widoczny stanowi od- 
pis traktatu zadedykowanego Eunapiuszowi7, tak że ja doszedłem do 
wniosku, iż bynajmniej nie jest ona autorstwa Orybazjusza, lecz albo 
jest to wynik błędu popełnionego na początku przez kopistę, który prze- 
pisując książkę zadedykowaną Eunapiuszowi zmienił jej tytuł na Lekar- 
stwa najprostsze i w miejsce Eunapiusza wstawił Eugeniusza, albo za- 
biegiem kogoś, kto chciał zyskać sobie rozgłos przez nową dedykację, 
uciekł się do tego pomysłu i zastąpił Eunapiusza Eugeniuszem, a po- 
przedni tytuł zmienił na Lekarstwa najprostsze. 
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Przeczytaliśmy książkę arcylekarza1 Teona2 zatytułowaną Człowiek3; 
autor zadedykował swoje dzieło Teoktistowi. Wykład o leczeniu zaczyna 
od terapii głowy i dochodzi do terapii nóg, podając środki lecznicze na 
schorzenia wszystkich części organizmu. Nie wykłada, chyba że krótko, 
w kilku słowach, o istocie chorób ani za pomocą właściwych definicji 
nie wyjaśnia tematów, do których omówienia przystępuje. 

Po opisie leczenia chorób: podagry i artretyzmu omawia zioła sto- 
sowane na przeczyszczenie i usiłuje wyjaśnić — w czym, jak mi się wy- 
daje, błądzi i rozmija się z prawdą — pewne przyczyny, które sprawia- 
ją, że właściwości leków przejawiają się w sile przeczyszczającej. Na- 
stępnie mówi o kompozycji wszelkiego rodzaju ziół leczniczych, jakie, 
według niego, są całkiem skuteczne na wyżej wzmiankowane choroby, 
a także na wszystkie dolegliwości cielesne pominięte w trakcie opisywa- 
nia [177a] kuracji chorych części ciała. Pisze też o plastrach, środkach 
wzmacniających, lekach na oczy i o innych lekarstwach sporządzonych 
na podstawie recept różnych lekarzy. W ten oto sposób ujął swe dzie- 
ło. Książka jest pożyteczna, podobnie jak streszczenia Orybazjusza4. 

 7 Patrz przyp. 3. Mamy więc tu do czynienia albo z inną wersją tej sa- 
mej książki, albo (jak sądzi H.O. Schroder [w:] R. E., t. VII Suppl. (1940), 
kol. 804) z utworem, którego autorstwo przypisywano Orybazjuszowi. 

Termin „arcylekarz" (gr. archiatrós, forma jońska: archietros) oznaczał: 
1. nadwornego lekarza cesarskiego; 2. urzędowego lekarza miejskiego; 3. kie- 
rownika bractwa lekarzy. 

2Teon — lekarz znany jedynie dzięki Focjuszowi. 
 3 Książka nie zachowana. Por. R. E., t. V (1934), kol. 2082. 

4Por. Cod. 216—219. 
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Przeczytałem dzieło lekarskie Aecjusza z Amidy w szesnastu księ- 
gach 1. Cała jego praca jest zbiorem zestawionym z dzieł Orybazjusza 
który napisał je dla Juliana, Eustacjusza i Eunapiusza2, oraz z pism 
medycznych, terapeutycznych — Galena 3, Archigenesa 4, Rufusa 5, Dios- 
kuridesa 6, Herodota7, Sorana 8, Filagriusza 9, Pozydoniusza10 i kilku 
innych, którzy pozostawili swoje imię w sztuce lekarskiej. 

Autor zaczyna od właściwości lekarstw wyrabianych z ziół i od swo- 
istych cech pokarmów idąc tu za Galenem, po czym kolejno dokonuje 
ich przeglądu. Jego dzieło kończy się na szesnastej księdze zawierają- 
cej wykład o chorobach kobiecych, który połączył z innymi tematami 
podając środki do utrzymania osobistej higieny ciała, jak wyroby 
z kwiatów dzikiej winorośli i inne tego rodzaju kompozycje. 

Takie jest zatem jego dzieło i tematyka, od której zaczyna i na któ- 
rej kończy. Jeśli chodzi o szczegóły, to księga pierwsza zawiera zwar- 
ty przegląd właściwości pokarmów prostych i lekarstw, druga omawia 
pokrótce osobliwości metali i ich zastosowanie oraz pożytek, jaki dają 

1 Aecjusz z Amidy w Mezopotamii (VI w.) — nadworny lekarz cesarza 
Justyniana (527—565), autor kompilacyjnego na miarę Orybazjusza (por. Cod. 
116—119) dzieła Ksiąg lekarskich szesnaście (Biblia iatrikd hekkdjdeka) zwa- 
nego też Czteroksiągiem (Tetrabiblon). Dzieło zachowane, nie doczekało się 
dotąd pełnego wydania; księgi 1—8: wyd. A. Olivieri Aetii Amideni Libri 
medicinales, Libri I—IV, Leipzig 1935 (Corpus Medicorum Graecorum VIII 1); 
Libri V—VIII, Leipzig 1950 (Corpus Medicorum Graecorum VIII 2); dzieło 
znane jest z przekł. łac. Cornariusa (Basileia 1542); por. C.M. Wellmann [w:] 
R. E., t. I (1894), kol. 703—704 oraz Suppl. 1 (1903), kol. 19; Hunger II, 
s. 294—296; Jurewicz, s. 105. 

2 Te dzieła Orybazjusza Focjusz omawia w Cod. 216. 217. 218. 219. 
3 Galen — patrz Cod. 215 przyp. 4. 
4 Archigenes z Apamei w Syrii — żył i działał w Rzymie- za panowania 

cesarza Trajana (98—117); pisma jego zaginęły (por. Sinko III l, s. 151, 173). 
5 Rufus z Efezu — lekarz, zajmował się anatomią człowieka (por. Hunger II, 

s. 298). 
6 Dioskurides (Peddnios Dioskourides, I w.) — uczony botanik, autor dzie- 

lą O roślinach leczniczych (Peri hyles iatrikes); por. Hunger II, s. 271. 
7 Herodot — patrz Cod. 161 przyp. 23; patrz też Cod. 60. 
8 Soran z Efezu — lekarz ginekolog, działał w Rzymie za panowania Tra- 

jana (98—117) i Hadriana (117—138); por. Sinko III 1, s. 168—169. Pismo 
O chorobach kobiecych zachowało się we fragmentach. 

9 Filagriusz z Epiru (II w.) — lekarz, pisma jego zachowały się w ekscer- 
ptach (por. Sinko III 1, s. 173), z których wynika, że zajmował się we- 
wnętrznymi narządami człowieka. 

10 Pozydoniusz z Epiru (II w.) — lekarz psychiatra, brat Filagriusza (Sinko 
III 1, s. 173). 



całe zwierzęta lub części ich ciała; a zapewne nie najmniej wartościowa 
jest partia tego dzieła o lekarstwach ziołowych. 

W księdze trzeciej autor wykłada o różnych ćwiczeniach cielesnych 
i o tych rzeczach, które zapewniają ćwiczenia fizyczne. Następnie mówi 
o wypróżnieniach czy usuwaniu wydzielin drogami niewidocznymi, by 
z kolei przejść do puszczania krwi, wyjaśniając sposoby nacinania żył, 
wielkość i kształt przecięć, właściwą chwilę upustu krwi i wagę tego 
zabiegu. Dalej omawia sekcję tętnicy i tamowanie krwotoku tętniczego, 
stawianie baniek, skaryfikację, zbieranie pijawek, ich hodowlę i zasto- 
sowanie, lekarstwa oczyszczające, przyrządzanie na różne sposoby win 
oczyszczających, środki oczyszczające przygotowane z wina i miodu, 
z wina przyprawionego korzeniami, z naparu piołunu, z wina bladoró- 
żowego, z miodu przyprawianego różą, z miodu zmieszanego z octem, 
z solanki przeczyszczającej, z miodu solonego i octowanego, z soku ła- 
godzącego i oliw przeczyszczających; o takich to wszystkich sprawach 
poucza. 

Ponadto omawia mikstury [177b] usuwające wzdęcia i różne środki 
oczyszczające, pastylki, wysuszone oczyszczające chleby. Opisuje rpw- 
nież przeczyszczające pigułki z aloesu, a także pigułki z solą, pięć le- 
karstw świętych, leki pomocne dla chorych, którzy zażyli środków prze- 
czyszczających bez skutku oraz dla tych, którzy wypróżniają się nad- 
miernie. Mówi o wymiotach, o chorobach, w których należy stosować 
ciemierzycę, o jej działaniu i o tym, jacy ludzie mają jej zażywać. 
Poucza, jak się wypróbowuje ciemierzycę i przygotowuje chorego do 
jej wypicia, o różnych sposobach stosowania ciemierzycy i o pielęgnacji 
chorych, którzy ją wypili. 

Z kolei omawia opatrunki oczyszczające i organy naszego ciała, jakie 
można poddać oczyszczeniu, mam tu na myśli oczy, uszy itd. Zajmuje 
się okadzaniem służącym temu samemu celowi, środkami przeczyszcza- 
jącymi jelito cienkie, płatami wątroby i temu podobnymi sprawami. Da- 
lej mówi o powietrzu, wiatrach, konstelacjach wskazujących porę roku, 
wodach, kąpielach sztucznych i naturalnych, o kąpielach zimnych, ką- 
pielach w oliwie, o zmywaniu twarzy, natryskach, nasiadówkach, okła- 
dach wilgotnych i kompresach gorących, o różnych kataplazmach, maś- 
ciach depilacyjnych. stosowaniu smoły, gorczycy, środkach podrażnia- 
jących i o chorych, którym należy stosować jako środek leczniczy zabiegi 
wywołujące zmiany w stanie porów ciała. Takie problemy zawiera 
trzecia księga jego dzieła. 

Księga czwarta obejmuje zbiór porad dotyczących zdrowia. Autor za- 
czyna od sposobu odżywiania niemowląt, omawia choroby okresu nie- 
mowlęcego i ich leczenie, dietę dla każdego wieku i dla różnego trybu 
życia, kurację odchudzającą organizm i prowadzącą do przybrania na 
ciele, stany zmęczenia powodowane ćwiczeniami cielesnymi w gimnazjo- 
nach, różne rodzaje ćwiczeń, wyczerpanie stosunkami miłosnymi, stany 



zmęczenia, których przyczyny pozostają niewidoczne, a które nazywają 
się samorzutnymi. Autor mówi, jak kuracja jest skuteczna na zaburzenia 
trawienne i jaka pielęgnacja służy pojędrnieniu skóry. Omawia zapa- 
lenie, nacierania robione we właściwym czasie, niestrawność, opilstwo 
i normalny stan chorobowy. Poucza, jak rozpoznać najlepszy tempera- 
ment, jakie są sposoby na rozpoznanie temperamentu gorącego, mówi 
o wszystkich innych stanach prostych i złożonych nie tylko organizmu 
jako całości, lecz także głowy, mózgu, żołądka, płuc, serca, wątroby, 
jąder; o leczeniu odchylenia od ich stanu naturalnego do stanu prze- 
ciwnego naturze. 

Księga piąta omawia choroby zaczynając od chorób połączonych z go- 
rączką, wskazuje na ich objawy [178a], mówi o prognozowaniu, rozezna- 
niu, leczeniu, a nie traktuje tego powierzchownie, podobnie jak i wszyst- 
kiego, co się łączy z tą dziedziną medycyny. Mówi, że należy określić 
początek choroby i że to pojęcie ma potrójne znaczenie; mówi, jakie 
są okresy wzmagania się, kryzysu i ustępowania choroby, która ogarnę- 
ła jakiś organ lub cały organizm. Podaje, jakie są oznaki powrotu cho- 
rego do zdrowia, jakie zapowiadają śmierć, a jakie pozwalają ocenić, 
czy chory zmierza szybko, powoli czy średnio do zdrowia lub zgonu. 

Mówi o znaczeniu wzmożonego bicia serca, o diagnozie stawianej na 
podstawie moczu i na co ona wskazuje. Z kolei omawia znaczenie wy- 
dzielin, ich badanie, rokowanie na podstawie wymiotów i ich znaczenie, 
krwotok z nosa, oczyszczanie krwi w czasie miesiączkowania, krytyczne 
oznaki potu i ropienia oraz znaczenie plwocin. Powiada, że bardzo dobry 
lekarz będzie wiedział, czy choroba ustępuje na pewno, czy nie, chociaż 
się taką okazuje; tak samo będzie znał dzień i godzinę, w której chory 
zakończy życie. 

Z kolei daje wykład o chorobach ogólnych, epidemicznych i zakaźnych, 
o różnych przyczynach utraty przytomności, o rozmaitych powodach 
mdlenia, które przydarza się żywej istocie. Omawia choroby spowodo- 
wane gorączką — ból głowy, bezsenność, dolegliwość uszu, zapalenie 
oczu, osłabienie wzroku. Mówi o chorych, którzy w czasie gorączki mie- 
wają krwotok z nosa, o leczeniu tych dolegliwości, o tym, jak należy 
postępować w stanach gorączkowych, o pęcherzu moczowym, o utrud- 
nionym oddawaniu moczu, o bólach miednicy spowodowanych owrzo- 
dzeniem kości krzyżowej, jąder lub odbytu, o wysypkach występujących 
na całym ciele lub jego części w czasie chorób zapalnych, o drgawkach 
i skurczach, na które stosuje się słodkie leki płynne, skuteczne zwłasz- 
cza w stanach gorączkowych. To właśnie jest treścią księgi piątej. 

W księdze szóstej autor omawia wszelkiego rodzaju choroby głowy 
i mózgu. Wyjaśnia, na czym polegają i podaje sposoby ich leczenia. 
Mówi również o ludziach pogryzionych przez wściekłe psy, o udarze 
mózgu, porażeniu krwi, powiek, języka, narządów mówienia, przełyku, 



które powoduje ta choroba; uwzględnia również sposób ich leczenia. 
Omawia psią konwulsję, terapię moczenia się, terapię szyjki pęcherza, 
odbytnicy, nóg i innych członków ciała. Mówi o skurczu tężcowym, 
o różnych [178b] rodzajach bólu głowy powodowanych wielorakimi 
przyczynami, o zastarzałym bólu głowy, migrenie. Opisuje leczenie ły- 
sizny, wypadania włosów, utraty brwi, płyny do barwienia, układania 
i usuwania włosów, lekarstwa na wypadanie włosów, środki depilacyjne 
i rozrzedzające włosy. 

Mówi o liszaju otrębowym, wszawicy, łupieżu, wysypkach występują- 
cych na głowie bez wyraźnej przyczyny, wymienia sposoby leczenia tych 
wszystkich i im podobnych chorób, omawia terapię różnych chorób 
uszu wynikłych z wielu powodów, krwotoku usznego, przedstawia cho- 
roby nosa, kichanie i leki, które kładą mu kres, jeśli jest zbyt częste. 
Autor zestawia lekarstwa na wszystkie powyższe choroby i podaje spo- 
soby ich leczenia w księdze szóstej. 

Ponieważ księga szósta zawiera przegląd chorób głowy, uszu i nosa 
oraz podaje sposoby ich leczenia, w księdze siódmej autor wysuwa na 
początek fizjologię oczu i wszelkiego rodzaju choroby dotyczące wzro- 
ku, które tworzą się z przyczyny wewnętrznej bądź powstają pod wpły- 
wem przyczyny zewnętrznej. Wykłada o przecinaniu tętnicy, nacinaniu 
skóry wokół czaszki, większym i mniejszym, o przecinaniu naczyń 
krwionośnych. Podczas tych wywodów zestawia maści, kataplazmy 
i różne środki stosowane w chorobach oczu. Taką treść opracował 
w księdze siódmej. 

W ósmej mówi głównie o pielęgnacji brwi, wyjaśnia, co to są woreczki 
pod oczami, jak powstają, jak należy je leczyć, jak można ochronić 
twarz przed opaleniem jej na słońcu czy wietrze, jak zachować ją bez 
zmarszczek, jak usunąć jej ciemną karnację i upiększyć w inny sposób, 
jak sprawić, by skóra na całym ciele miała przyjemny zapach. 

Z kolei autor omawia wszystkie istniejące choroby twarzy, ust i mig- 
dałków, zarówno te, które powstają na skutek przyczyny wewnętrznej, 
jak i te, których przyczyna pochodzi z zewnątrz; znajdują się tu na 
przykład różne choroby zębów i sposób ich leczenia, choroby języka, 
języczka, krótko mówiąc — wszystkich organów umieszczonych w jamie 
ustnej. Do tych chorób należą bóle migdałków, angina, bóle gardła; ropne 
zapalenie migdałków również wchodzi w zakres omówionych chorób. 

Powiada, jak można przywrócić do życia [179a] wisielców, jeśli jesz- 
cze nie umarli, opisuje choroby tętnicze i leki na nie, katar i kaszel, 
Pisze też o okadzaniu i plastrach jako środkach na kaszel. Omawia 
nienormalne oddychanie astmatyków w lekkim i ciężkim stanie, palpi- 
tacje serca, po czym dokonuje przeglądu chorób płuc i klatki piersio- 
wej, kończy księgę pouczeniem o zapaleniu opłucnej prawdziwym i po- 
zornym, opisując jedno i drugie oraz to wszystko, co dotyczy ich le- 
czenia. 



zgodnie z zasadami sztuki medycznej, kończy na lekarskim pouczeniu 
o robakach podskórnych w nogach i ramionach. I na tym kończy się 
księga czternasta. 

W księdze piętnastej autor opisuje obrzęki i opuchlizny, guzy twarde 
skrofuliczne obrzęki gruczołów limfatycznych szyi, wole z wytrzeszczeni' 
kaszaki tłuszczowe, torbiele miodowe, guzy tłuszczowe, węzły chłonne' 
tętniaki, wrzody strupiaste, wodogłowie. Wykłada o powstaniu tych cho- 
rób, ich przyczynach, leczeniu chirurgicznym i innymi sposobami oraz 
o sporządzaniu różnego rodzaju plastrów. 

W księdze ostatniej, czyli szesnastej, opisuje położenie macicy, jej 
wielkość, kształt ogólny, okres, w którym u kobiet odbywa się jej 
oczyszczanie i wytwarzanie komórek rozrodczych. Omawia czas ciąży 
kobiet, oznaki brzemienności lub tego, że już poczęły, następnie opisuje 
wszystkie choroby, które są udziałem brzemiennych, opiekę, jaką należy 
je otaczać, mówi o kobietach szczególnie zdatnych do rodzenia dzieci 
oraz o tych, które się do tego nie nadają, o trudnym porodzie, o po- 
rodach nienormalnych, o rozcinaniu płodu, o braku łożyska. Mówi też, 
jakie przyczyny pozbawiają mężczyznę i kobietę możności posiadania 
potomstwa. 

W tej księdze wylicza się sposoby leczenia wszystkich omawianych 
chorób: lekarstwa płynne, kapturki maciczne, okadzanie pomocne w zaj- 
ściu w ciążę. Z kolei autor wykłada z umiejętnością, jaka przystoi sztu- 
ce medycznej, wszystkie choroby piersi, ich powstawanie, przyczyny, chi- 
rurgię i inne sposoby leczenia; omawia miesiączkowanie, upławy kobie- 
ce białe i czerwone, ściśnięcie macicy, rzeżączkę i znakomicie podaje 
sposób leczenia tych chorób. Dalej mówi o innych schorzeniach ma- 
cicy, mam na myśli ropnie, obrzęki, poronienie, utratę wód płodowych, 
wrzody i temu podobne dolegliwości. 

Wśród powyższych zagadnień omawia zwężenie macicy, niedrożność 
macicy i inne tego rodzaju nieprawidłowości, opisuje ich leczenie. Jeśli 
chodzi o wycięcie łechtaczki, o naroślą ogoniaste, żylak powrózka na- 
siennego, kaszaki i inne temu podobne choroby, opisuje ich leczenie 
w ten sam sposób. Przepisuje na nie nacieranie twarzy oraz całego 
ciała, preparaty okadzające i tu kończy dzieło opracowane jako po- 
ważny traktat medyczny. 

[181a] O ile wiem, niniejsze dzieło autora przewyższa we wszystkim 
streszczenia Orybazjusza, zarówno streszczenie napisane dla Eustacju- 
sza 11, jak i skrót poświęcony Eunapiuszowi 12. Góruje bowiem nad nimi 
zarówno podawaniem przyczyn chorób, stawianiem diagnoz, rokowa- 
niami, dodatkowymi określeniami, jak i szerokim zakresem leczenia. 
Widać zresztą, że nie tylko jest lepsze od nich, lecz także przewyższa 

11 Patrz Cod. 218. 
12 Patrz Cod. 219. 



streszczenie pism Galena dokonane przez Orybazjusza13, ponieważ, mi- 
mo mniejszej objętości, daje bardziej jasny wykład i uwzględnia więk- 
szą liczbę chorób niż tamto. 

Jeśli jednak ta praca nie wytrzymuje współzawodnictwa z dziełem 
Orybazjusza ujętym w siedemdziesięciu księgach 14 i jest zapewne gor- 
sza od niego, to dlatego, że pomija wykład o anatomii, którą ono 
uwzględnia, i ponieważ opuszcza także rozważania nad użytecznością 
części ciała, co wchodzi raczej w zakres filozofii niż terapeutyki. Z tych 
samych powodów dzieło to nie przewyższyło omówionego już streszcze- 
nia traktatów Galenowych — chociaż niewiele do tego brakowało. Ja 
jednak mogę powiedzieć, że — ze względu na panującą obecnie lekko- 
myślność ludzi i inne zainteresowania niż sprawami, w których sztuka 
lekarska może przyjść z pomocą chorym — należy korzystać raczej 
z tego zbioru niż z innych opracowań; dotyczy to zwłaszcza tych, któ- 
rzy nie mają na celu pogłębiania swej wiedzy lekarskiej lub zdobycia 
wiedzy opartej na prawdziwej znajomości naturalnych przyczyn i zja- 
wisk, lecz mają na względzie jedynie praktyczne leczenie organizmów 
ludzkich i nie zaniedbują niczego, co dotyczy tej praktyki. A zatem ci, 
którzy zdecydowali się wykazywać przez praktyczną działalność, że za- 
biegi lekarskie usuwają choroby, powinni z uwagą posługiwać się tym 
dziełem i zawsze znaleźć czas na jego studiowanie. Ten, kto dał się 
przekonać tej radzie, znajdzie w nim to, co jest pożyteczne w praktyce. 

222 

Przeczytaliśmy dzieło mnicha Hioba1 w dziewięciu księgach i czter- 
dziestu pięciu rozdziałach, do których autor dołączył jeszcze kilka in- 
nych danych. Nadał swojej pracy tytuł Traktat o Słowie Wcielonym2, 

13 Patrz Cod. 216. 
14 Patrz Cod. 217. 
1 Hiob — przyjęta w polszczyźnie graficzna postać zgrecyzowanego imienia 

Iob, Ióbios (hebrajskie 'Ijjob, Aiab), a więc właściwie Job. Formą Job, bliż- 
szą oryginałowi hebrajskiemu i po części językowi greckiemu, posłużył się 
ks. W.O. Wujek (Księga Joba: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
w polskim przekładzie... Kraków 1935, s. 540—572), mówimy jednak hiobowa 
wieść, wiadomość. Formę Hiob przyjął ks. Wł. Borowski w najnowszym 
Przekładzie Księgi Hioba (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w 
Przekładzie z języków oryginalnych, Pallottinum, wyd. III, Poznań—Warszawa 
1982, s. 537—567). Mnich Hiob — mało znany teolog z VI w., polemizował 
z herezją sewerianów i ich przywódcą Sewerem, późniejszym patriarchą 
Antiochii (512—518); por. SWP, 355—356; Beck, s. 383. 

2 Tytuł w oryginale brzmi Oikonomike pragmateia; dzieło zaginione, zna- 
ne jedynie z niniejszego „Kodeksu" Focjusza oraz z pięciu fragmentów (wyd. 
PG103, kol. 736—829; 86, 2, kol. 3313—3320). 



ponieważ jak powiada, zawarł w nim wiele dociekań nad Wcieleniem. 
W kwestiach trudnych pisarz w ogóle nie traci ani bystrości umysłu 

ani energii. Co do wyjaśnień, postępuje niejednakowo; w .wielu wypad- 
kach daje rozwiązania na podstawie ścisłych badań, ale zdarza się rów- 
nież, że poprzestaje na dociekaniach ogólnych [181b] i nie pogłębia ich 
dalej ku dokładnej prawdzie. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że wysiłek 
autora często nie doprowadza nawet do rozwiązań powierzchownych. 

Jeśli chodzi o prawdziwą wiarę, to, o ile wiem, w niniejszej pracy, 
jak i w traktacie Przeciw Sewerowi3, autor jest jej gorącym, godnym 
pochwały wyznawcą; nie można też nie doceniać jego zapału do pracy. 
Jest również doświadczonym znawcą Pisma Świętego. 

Autor powiada, że swą pracę podjął na rozkaz pewnego człowieka, 
znanego z cnoty wśród podobnych mu ludzi. Pierwsza trudność, jaką 
wysuwa w swojej książce, jest następująca: „Dlaczego Syn, a nie Oj- 
ciec, czy Duch Święty, przybrał naszą postać?"4. Przyjmuje takie roz- 
wiązanie tej kwestii: Syn jest Słowem i człowiekiem zaszczyconym Sło- 
wem Bożym i podobieństwem do Boga. Ze Słowa i człowieka czło- 
wiek przekształcił się w coś innego, spadł do rzędu nierozumnych byd- 
ląt i stał się podobny do nich5. Z tego właśnie powodu Słowo przyszło 
do istot, które straciły rozum; stało się to tak dlatego, by wydźwignąć 
nas z upadku i przywrócić nam naszą dawną godność. Ponieważ „Sło- 
wo — powiada — stało się ciałem" 6, to znaczy, że przyjęło naszą na- 
turę, która spadłszy do poziomu zbydlęcenia nie miała żadnej ambicji 
intelektualnej, wręcz przeciwnie, cała skierowała się ku ciału, i „za- 
mieszkało wśród nas" 7. Dlatego też, powiada, gdy Słowo wyszło z łona 
Dziewicy, natychmiast przyjął je żłób, stół nierozumnych zwierząt, kar- 
miciel wołów i osłów, pierwszych ze względu na ich czystość, jako sym- 
boli starego Izraela, drugich przez wzgląd na ich nieczystość, jako sym- 
boli zbiorowości Narodów. Każda z tych zbiorowości spadła przez swoje 
uczynki i wierzenia do poziomu zwierząt pozbawionych rozumu; zawez- 
wało je Słowo, jak to gdzieś przepowiedział prorok Izajasz: „Pośrodku 
dwóch zwierząt objawisz się i przypomnisz o sobie; kiedy przybliżą 

3 Praca zaginęła; por. przyp. 1. 
4 Por. traktat o odkupieniu św. Anzelma Kantuareńskiego (1033—1109) arcy- 

biskupa Canterbury Cur Deus homo? (wyd. PL 158, kol. 359—432) przetłu- 
maczony na język grecki w XIV w. przez Manuela Kalekasa; por. Jurewicz, 
s. 288; EK, t. I, kol. 734. 

5 Por. Księga Psalmów 49 (48), 19—22. 
6 Ewangelia według św. Jana 1,14. 
7 Tamże 1,15. 



się czasy, zostaniesz rozpoznany" 8. Ewangeliczna sieć rybacka 9, powia- 
da autor, świadczy o ostatecznej głupocie, w którą popadł rodzaj ludz- 
ki, tak że trafił tam, by się niczym nie różnić od ryb, istot najbardziej 
milczących i w największym stopniu pozbawionych rozumu. I sieć, za- 
rzucona oczywiście przez Słowo, wyciągnęła je z tego stanu dając w da- 
rze rozum istotom, które były go pozbawione, a rozkaz, który Piotr 
otrzymał od Słowa, by otworzył usta rybie, w których znalazł stater 10, 
jest symbolem uwolnienia człowieka ze stanu zwierzęcego za sprawą 
Słowa. Stater bowiem, mówi autor, oznaczał pieniądz cesarski, czyli 
stowa Pana: "Słowa są ze srebra wypróbowanego w ogniu"11 [182a]. 
To, że stater został ukryty w ustach ryby, znaczy, że siła i dar rozumu 
zeszły w głąb i zostały schowane w istotach pozbawionych rozumu, ta- 
kich jak ryby. Im to Piotr, wzmocniony za sprawą Słowa, otworzył 
usta, by zabrać ten dar, ukazać i objawić ogółowi i pomóc mu we właś- 
ciwym zastosowaniu go w praktyce. A że Słowo Wcielone wsiadło na 
osła i na oślątko, oznacza — powiada — to samo. 

Tak ma się sprawa z rybą, która po Zmartwychwstaniu Chrystusa 
została upieczona na żarzących się węglach 12, gdyż to, co przedtem by- 
ło pozbawione rozumu, przeszło za sprawą Słowa przez ogień, wyzbyło 
się swego braku rozumu i stało się w sposób widoczny duchowym po- 
karmem Słowa. Co więcej, dar władania językami udzielony Aposto- 
łom 13 oznacza postanowienie wyboru ich na Apostołów, aby i ten wi- 
domy znak pouczył ich, że mają służyć Słowu w Jego dziele, w którym 
skorzystali z tak wielkiej łaski. Zwiastun zapowiedziany przez Pismo 
Święte, jako „wołający głos Słowa" 14 nie oznacza nic innego — co by- 
łoby sprzeczne z tym, co zostało powiedziane — jak to, że Słowo miesz- 
kało między nami, by uzdrowić nas z niemocy spowodowanej brakiem 
rozumu. Także Dawid powiedział: „Posłał swe Słowo, aby ich uleczyć".15 

Takie oto problemy autor omawia w dwóch pierwszych księgach. 
W tej wstępnej dyspucie zwalcza z młodzieńczą gorliwością tych, którzy 
twierdzą, że Słowo dlatego stało się człowiekiem i przyszło jako Zba- 
wiciel, gdyż ludzie powołani do adopcji potrzebowali, aby to był Syn, 

8 Jest to właściwie połączenie dwu wersetów Biblii: Księga Izajasza 1,3 
i Księga Habakuka 3,2; myśl zawarta w zachowanej partii traktatu — por. 
PG 86, 2, kol. 3313A—3316B. 

9 Sieć rybacka (gr. sagene w Ewangelii jest mowa o wędce (gr. ankistron 
— właściwie: haczyk do wędki). 

10 Ewangelia według św. Mateusza 17,27. 
11 Por. Księga Psalmów 12/117,7. 
12 Ewangelia według św. Jana 21,9. 
13 Por. Dzieje Apostolskie 2,3. 
14 Księga Izajasza 40,3. 
15Księga Psalmów 107/1067,20. 



a nie kto inny, kto by się stał przewodnikiem i odnowicielem usynowie- 
nia i został nim objawiony. 

W księdze trzeciej wyjaśnia przyczynę, dla której Syn przyjął postać 
człowieka. Powiada, że zaszła potrzeba, by sam Stwórca i Budowniczy 
przekształcił i odnowił swoje podupadłe dzieło. Jeśli bowiem Ojciec 
i Duch Święty są jednako Stwórcami, to wówczas wszystko dokonało 
się za pośrednictwem Syna, o czym stale świadczy Pismo Święte. A za- 
tem trzeba było, aby Budowniczy przed zawaleniem się swej budowli 
przywrócił ją do dawnego stanu i ocalił przekształcając na nowo. Cóż 
bowiem znaczą święte słowa: „Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 
nic się nie stało" 16 i „Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego" 17 

i „Przez Niego też stworzył wszechświat"18. Tak samo nasi Ojcowie, 
którzy żyli w tamtych czasach, zgodnie i świątobliwie nauczali, że Oj- 
ciec wszystko uczynił za pośrednictwem Syna. 

[182b] W taki sposób autor rozwiązał tę trudną kwestię, po czym 
przeszedł do wynikającej z niej następnej trudności i zastanawiał się, 
dlaczego — kiedy uznaje się i sławi tę samą energię, myśl i siłę w Trój- 
cy Świętej — Słowa i Ojcowie nieodmiennie mówią, że Ojciec dokonał 
wszystkiego za pośrednictwem Syna, a nie Syn za pośrednictwem Oj- 
ca. Tak więc ostro ujmuje to zagadnienie i rozwiązuje je mówiąc, że 
wszystkie boskie przymioty są wspólne Ojcu i Synowi. Ojca dotyczy 
to, co się mówi o Synu, a zatem Syn nie wyklucza Ojca z dzieł, o któ- 
rych mówi się, że dokonał ich Syn, czy raczej współdziałał tu z Nim 
i wraz z Nim je wysławiał. Co więcej, ponieważ Syn jest nazwany pra- 
wicą Ojca, Jego ramieniem, mądrością, Słowem i siłą, a z drugiej stro- 
ny nie mówi się niczego takiego o Ojcu w stosunku do Syna, to oczy- 
wiście można powiedzieć, że Ojciec dokonał wszystkiego za pośred- 
nictwem Syna; przecież u nas dostrzega się ten sarn porządek rzeczy, 
l przeciwnie, Syn nie działa za pośrednictwem Ojca. 

Autor porusza także inną przyczynę, nie dotyczącą omawianej kwestii, 
i nie wydaje mi się, żeby miała ona jakikolwiek związek z poprzednią. 
Powiada mianowicie, że ponieważ wszystko, jak mówi, zostało dokona- 
ne za pośrednictwem Syna, to gdyby Wcielenie nie nastąpiło dzięki Nie- 
mu, myśl ta byłaby argumentem na rzecz swojej kłamliwości. Tak więc, 
chociaż twierdzi, że wszystko dokonało się za pośrednictwem Syna, to 
nie mógłby jednak powiedzieć, że Syn przyjął naturę wszystkich stwo- 
rzonych istot — tak nie mogłoby się stać, mógłby natomiast powiedzieć, 
że są one Jego tworami. 

Z kolei mądrze powiada, że stworzenie i odkupienie świata stały się 
za Jego pośrednictwem, gdyż w tym zawiera się argument przeciw sza- 

16 Ewangelia według św. Jana 1,3. 
17 List św. Pawła do Rzymian 11,36. 
18 List św. Pawła do Hebrajczyków 1,2. 



lonym maniom Manesa 19. Chociaż Pismo Święte głosi, że te oba dzieła 
dokonały się przez Niego, to jednak ta bezbożna trzoda heretyków przy- 
pisuje stworzenie świata jakiemuś przeciwnikowi Syna. Do jakiegoż 
stopnia bezbożności nie doszliby oni, gdyby Słowa Święte obwieściły, 
że stworzenie świata jest dziełem jednej Osoby, a odkupienie drugiej? 
Po omówionych rozdziałach autor opracował jedenasty, w którym po- 
wiada, że Pismo Święte stale nazywa Syna Demiurgiem w najwyższym 
stopniu i przyznaje Mu konsekwentnie stałe prawo sądzenia, moc pra- 
wodawczą i jeszcze więcej, mianowicie odnowienie (ponieważ uległ ze- 
psuciu) stworzonego świata. Właściwością Demiurga jest znajomość na- 
tury, a ponieważ zna ją, jest również władny nadawać prawa odpo- 
wiednie dla tych, którzy je otrzymują; do powinności prawodawcy 
[183a] należy także ferowanie wyroków na tych ludzi, którzy lekcewa- 
żą prawa, jak i na tych, którzy kierują się nimi w życiu. Dlatego właś- 
nie powiada: „Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Syno- 
wi"20. I nadto: „Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce"21. 
On jest tym, który odnowił to, co sam stworzył, pierwszy wypełnił 
prawa i sam siebie postawił za wzór życia nam, którym nie jest trudno 
żyć sprawiedliwie, jeśli zwrócimy wzrok ku prowadzącemu nas za rękę 
Przewodnikowi. Najlepszym ustawodawcą jest nie ten, kto tylko słowem 
nakazuje, jak należy postępować, lecz raczej ten, kto nadaje prawo przez 
swoje czyny. Dlatego też powiada: „Co Jezus czynił i czego naucza? od 
początku" 22. 

Następnie autor zastanawia się, dlaczego zbawienie nie dokonało się 
przez człowieka, czy — dlaczego to nie anioł przybrał naturę ludzką. 
I powiada, że zbawienie często było podejmowane przez ludzi naszego 
gatunku, jak przez Mojżesza i proroków, ale to nie cały naród — mam 
na myśli Żydów — został uzdrowiony z powszechnej choroby. Jak za- 
tem uzdrowić całą chorą mieszaninę, z której składa się ciało ludzkie, 
czy jak okiełznać potężnego, jak wyrwać mu broń z ręki? Jak czło- 
wiek bezradny miał oczyszczać swój własny gatunek, kiedy sam uczest- 
niczy w brudach? — „Nikt bowiem nie jest wolny od brudu"23. Nie 
leżałoby to również w możliwości jakiegoś anioła, gdyby mu polecono, 
by przyoblekł się w ciało i prowadził w orszaku triumfalnym Zwierz- 

19 Manie Manesa — w oryginale gra słów (figura etymologica): Manentos 
manias, przez co autor sugeruje, że Manes jest imieniem „mówiącym" i ozna- 
cza Szalony, Maniak. Manes (gr. Manichajos, Mani, ok. 216—ok. 276) — 
twórca herezji zwanej manichejską i założyciel sekty manichejczyków — 
Patrz Cod. 179 przyp. 1. 

20 Ewangelia według św. Jana 5,22. 
21 Tamże 3,35. 
22 Dzieje Apostolskie 1,1. 
23 Por. Księga Hioba 14,4. 



chności i Władze, i zrobił z nich widowisko24. Jak on, będąc niewol- 
nikiem, mógłby zmienić i przerobić nakazy Pana i Króla — mam na 
myśli nakazy Prawa — dla prawodawstwa ewangelicznego, dzięki któ- 
remu wejście do nieba stoi dla nas otworem, jak to uczynił Zbawiciel 
mówiąc: „Powiedziano to w Prawie i ja wam to mówię"25? Jak na 
rozkaz towarzysza niewoli demony i ich przywódca mogliby zostać strą- 
ceni w ciemności, kiedy archanioł Michał, prowadząc spór z diabłem 
o ciało Mojżesza, który był przecież tym sprawiedliwym, nie odważył 
się rzucić nań wyroku bluźnierczego26? Jak mógłby wynieść nas do god- 
ności adoptowanych synów, gdyby sam był niewolnikiem? Jak też moż- 
na byłoby pozwolić naszemu rodzajowi, by zasiadał na tronie Ojca 
wraz z Nim, jak to się dzieje teraz za sprawą Syna? 

Po przedstawieniu tych kwestii autor wyjaśnia, że Jordan i Morze 
Czerwone rozstąpiły się przed Mojżeszem27, Eliaszem i Elizeuszem, kie- 
dy przez nie przechodzili w obawie przed danym im wówczas rozkazem 
Pana. Jest to zjawisko naturalne, że pod wpływem upadku czegoś cięż- 
kiego do wody rozstępuje się ona i rozchodzi [183b] tak, jakby zdarzyło 
się coś nadnaturalnego, chociaż obaj Prorocy nie przezwyciężyli praw 
natury. Kiedy natomiast stanęła na morzu noga Pańska, morze nie 
rozstąpiło się zgodnie z prawem przyrody, straciło w sposób cudowny 
swoją właściwość i podporządkowało się Panu, ponieważ uzyskało stan 
większej gęstości od konsystencji Jego Osoby. Dlatego morze nie prze- 
kroczyło prawa przyrody, nie utraciło swojej natury, ale jego nadna- 
turalna właściwość zabrzmiała wspaniale na przejście Pana. I, powiada, 
mógłby ktoś nie popełniając błędu porównać przejście Pana suchą no- 
gą po wodzie, która nie rozstąpiła się, z niepodzielnością Bóstwa, a roz- 
stępującą się wodę, jak w wypadku Mojżesza i innych — z wagą czło- 
wieka i naszymi dwoma składnikami, materią i kształtem, z których 
składają się również inne ciała. 

Po omówieniu powyższych kwestii autor przechodzi do rozdziału 
trzynastego, w którym rozważa, dlaczego Słowo zbawiła ludzkość nie 
swą obnażoną boskością. Na początku mówi, że gdyby tak się stało, 
to w niczym nie przeszkodziłoby to zuchwałym gadułom — nawet wów- 
czas jeśli ci szaleńcy mieliby czelność domagać się od Bóstwa zdania 
z tego sprawy — w poszukiwaniu innego rodzaju zbawienia, ponieważ 
nic zadawalaliby się tym, co się stało; gdyby znowu dano im inne 
Bóstwo, skrytykowaliby je domagając się tego, co nie zostało im dane. 
I dalej, czyż braknie im tak wielkiego szaleństwa, aby sądzili, że sami 
lepiej wiedzą, jak powinno być, niż wie ten, który w swojej mądrości 

24 List św. Pawła do Kolosan 2,15. 
25 Por. Ewangelia wg św. Mateusza 5,21—22. 
26 List św. Judy 9. 
27 Księga Wyjścia 14,15; 21,22. 



już przedtem dokonał wszystkiego i wszystko utrzymuje w należytym stanie? 
Rozstrzyga także kwestię, jak opinia publiczna i Pismo Święte sła- 

wią Boga jako Istotę wszechmocną. Św. Paweł mówi, że „Bóg nie może 
zaprzeć się siebie samego" 28, istnieją przecież tysiące rzeczy, o których 
można powiedzieć, że Bóg nie może ich pozbawić swej dobroci, dopuś- 
cić do zmiany i do podobnych zjawisk. W taki sposób porusza tę kwes- 
tię i rozwiązuje ją mówiąc, że to, co my nazywamy rzeczą niemożliwą 
dla Bóstwa, nie dotyczy ani istnienia, ani możliwości. Gdzież bowiem 
istnieje dla Boga zaparcie się siebie samego, czy zmiana, czy poniecha- 
nie dobroci, czy prawda, która stała się kłamstwem? Sławi się w Nim 
Wszechmocnego i powiada się, że wszystko, co Mu jest właściwe i do- 
tyczy zbawienia Jego stworzeń, leży w Jego mocy, gdy tylko zechce; 
mówi się, że nie może tego, co Mu nie przystoi, a w rzeczywistości nie 
wchodzi to w zakres Jego mocy. Jeśli bowiem wszystko to stanowi za- 
przeczenie i niemoc, to w jaki sposób nie byłoby możliwe dla najwyż- 
szej mocy wznieść się na nieskończoną wysokość ponad wszystkie te 
słabości? 

[184a] A może ktoś, nie zbaczając z właściwej drogi, mógłby dodać 
do tego, co zostało powiedziane, że Słowo nie ogranicza się jedynie do 
tego, by odebrać Bóstwu wszechmoc, lecz po prostu usiłuje przemocą 
wprowadzić zamieszanie do natury wszystkich istnień i ją przekształcić? 
Jeśli bowiem sprawiedliwość nie może tego, co może niesprawiedliwość 
(przecież sprawiedliwość nie może popełniać niesprawiedliwości), zło 
bierze górę nad potęgą cnoty. I jeśli człowiek nie może być kamieniem, 
to kamień mógłby być mocniejszy od istoty rozumnej. Tymczasem gdy 
się odwróci te sądy — to czy to, co było uważane za lepsze w swej 
mocy, nie okazałoby się wcale słabsze od tego, nad czym górowało swą 
mocą. Podobnie ma się rzecz również ze wszystkim innym. Tego rodza- 
ju rozumowanie jest dziecinadą i igraszką sofistycznej dysputy. 

Można by ganić złośliwość i nieuctwo w tego rodzaju rozumowaniach 
mówiąc, że tak myślący nie widzą, albo nie chcą uznać, że słowo „moc" 
ma dwa znaczenia. Jedno określa moc w ścisłym tego terminu sensie — 
kiedy się mówi, że Bóstwo jest wszechmocne i że każda istota postępuje 
zgodnie z wrodzoną sobie naturą i z mocą sobie właściwą; drugie okreś- 
la przymiot normalnie nabyty. Ilekroć więc mówimy, że Bóstwo nie mo- 
że zaprzeć się samo siebie, mówimy, że nie jest właściwą i naturalną 
cechą Boga, żeby zaprzeczał swemu własnemu istnieniu. Tak samo, kie- 
dy powiadamy, że nie może ulec zmianie, ani odstąpić od swojej dobro- 
ci, znaczy to, że nie jest dla Niego właściwe ani naturalne, by ulegał 
zmianie czy przeistoczeniu, co nie tylko nie jest żadnym wyrazem nie- 

28 Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 2,13. 



mocy, lecz przeciwnie, stanowi niezaprzeczalne świadectwo wszechpotęż- 
nej mocy. Podobnie ma się rzecz z innymi sprawami. 

Ale to wszystko zostało powiedziane dodatkowo, jakby w nawiasie. 
Ten gorliwy pisarz opracowuje czternasty rozdział niniejszej książki 

w którym udowadnia, że odkupienie jest dziełem wymagającym więk- 
szej czci i świadczącym o większej mądrości niż akt stworzenia, między 
innymi dlatego, że aktu stworzenia dokonało Słowo, natomiast odku- 
pienie było dziełem samego Demiurga. I, utrzymuje autor, Paweł po- 
wiada dla uwypuklenia głębi mądrości: „Żeby Zwierzchności i Władze 
poznały teraz przez Kościół wieloraką mądrość Boga, jaką powziął w 
Jezusie Chrystusie" 29. I aby ukazać przejaw niedoścignionej miłości Bo- 
żej względem nas, nie mówi, że Bóg stworzył człowieka na początku 
świata i ukształtował go na swoje podobieństwo i że dokonał czegoś in- 
nego wśród wielkich i godnych podziwu rzeczy. 

[184b] Ale o czym jest mowa? O nadejściu Jego własnego Syna ucie- 
leśnionego, któremu zawdzięczamy odkupienie: „Tak bowiem — powia- 
da — Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał"30 dla 
życia świata. Czyż nie może być cechą miłości nie tylko wydanie Syna 
jedynego na śmierć za nas, ale także dopuszczenie do tego, by Syn, bę- 
dąc Panem wszechrzeczy, przyoblekł postać niewolnika? Nie mógłby 
bowiem ukazać się przed oczami ludzi w swym obnażonym Bóstwie, 
dał więc przez swoje namacalne uczynki i działania przykład głoszonego 
sposobu życia, któremu zawdzięczamy zbawienie; stał się naszym bratem 
po to, by nas nauczać. I w tym właśnie, powiada autor, zawiera się to, 
że zostawił dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, poszedł za jedną zabłąkaną 
i wziął ją na ramiona31. I to, że naszą naturę ukształtował także przy 
pomocy Słowa, również nie jest zgodne z ogólną i zwyczajną czynnoś- 
cią tworzenia: żadnej innej istoty, ani aniołów, ani jakiegokolwiek in- 
nego stworzenia nie obdarzył tym, czym obdarzył ludzi, dla ich zba- 
wienia stając się z Pana niewolnikiem. Można więc, jak mówiłem, słusz- 
nie powiedzieć, że pozostawił dziewięćdziesiąt dziewięć owieczek. Jest 
to odejście i zwrócenie się ku innemu dziełu, bardziej niezwykłemu 
i godnemu podziwu niż stworzenie świata, ku zmianie i innowacji tego, 
co leżało w zwyczaju i o czym przypowieść wyraża się zagadkowo. Ozna- 
cza to, że nie doprowadził do naszego odkupienia wówczas, gdy na po- 
czątku tworzył wszystko, lecz uczynił to w sposób całkowicie nowy i w 
ogóle nie do wysłowienia. 

Następnie autor powiada, że Słowo dokonało naszego zbawienia zgod- 
nie z rozumem i koniecznością. Każdy inny sposób został odrzucony już 
przedtem (istotnie, byli prorocy i przywódcy ludu, były niezwykłe cu- 

29 Por. List św. Pawła do Efezjan 3,10. 
30 Ewangelia według św. Jana 3,16. 
31 Por. Ewangelia według św. Łukasza 15,3 - 6. 



da dobrodziejstwa, groźby, kary bądź na miarę lokalną, bądź całego 
świata), a ponieważ rodzaj ludzki nie dążył do tego, żeby zmienić się 
na lepsze i zmierzał w swej ułomności do coraz bardziej nieuleczalnego 
stanu, tedy z wynikłej stąd konieczności, czy raczej przez niewysłowione 
bogactwo miłości ku ludziom, Słowo wcieliło się w postać człowieka 
i stało się naszym przywódcą, nauczycielem i odkupicielem dzięki ży- 
czliwości Ojca i współdziałaniu Ducha Świętego. Ludziom znajdującym 
upodobanie w kontemplacjach wyjaśnia to powód, dlaczego w ostatnich 
dniach, a nie na początku swojego życia, Słowo samo siebie ogołociło 
przyjąwszy postać cielesną32, gdy Opatrzność z całą troskliwością wy- 
świadczała ludziom dobrodziejstwa i kiedy nie zostały one przyjęte przez 
tych, dla których były przewidziane; w końcu Słowo w ostatniej chwi- 
li samo przyniosło nam zbawienie naszej natury. 

[185a] Do swoich wywodów autor dołącza jeszcze jedno zagadnienie 
i z góry daje na nie odpowiedź jako na przypuszczalny zarzut. Człowiek 
powinien być, mówią, od swego powstania w pełni dobry, aby nie spra- 
wiał tylu kłopotów zmierzając bezustannie do gorszego i wskutek tego 
nie wymagał rozmaitych, różnorodnych zabiegów dla swego zbawienia, 
żeby jako jedyna istota stworzona na podobieństwo Boga nie zniewa- 
żał sam siebie. 

Taki jest ten zarzut — ci, którzy tak mówią, powiada, usłyszą słowa 
prawdy: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie"33. Po- 
pełniają oni inną niedorzeczność, mianowicie nie uznają ani Opatrznoś- 
ci, ani sądu Bożego i sami wymagają od Stwórcy, żeby świat był stwo- 
rzony i zmieniony wedle ich woli i żeby stało się to zgodnie z ich po- 
stanowieniami, chociaż nawet nie doszli do światła słonecznego, że akt 
stworzenia podlega kierowaniu. 

Co więcej, ci sami ludzie utrzymują, że człowiek powinien być dobry 
i zły. Wymagać bowiem, żeby był dobry i żądać jednocześnie, żeby był 
takim z konieczności, oznacza, że należy odebrać mu wolną wolę i stać 
na stanowisku, że nie ma dla ludzi nagrody ani kary za ich uczynki, 
gdyż tego, co człowiek robi wbrew swej woli, nie nagradza się ani nie 
karze. Lecz naprawdę, powiada autor, co stało na przeszkodzie, żeby 
ludzie zostali stworzeni tak, jak aniołowie? I u aniołów głównym czyn- 
nikiem jest również wola, nie robią oni niczego z przymusu. Świadec- 
twem tego jest Lucyfer i całe plemię demonów, które zbuntowało się 
wraz z nim. Dlaczego jednak byłoby lepiej, żeby człowiek został wy- 
niesiony do rzędu aniołów, wśród których grzeszenie nie powoduje ża- 
lu i z tego powodu nie wymaga jakiegokolwiek odpuszczenia, podczas 
gdy nasz rodzaj ludzki nawet gdy upadnie, znowu podnosi się przez 
skruchę? 

32 Por. List św. Pawła do Filipian 2,7. 
      33 List św. Jakuba 4,3. 



I wśród ludzi można oglądać, przynajmniej od pobytu Pana na ziemi 
dzieła większe od tych, jakich dokonali aniołowie. „Oto ja, Paweł, mó- 
wię wam, że gdyby nawet anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię 
od tej, którą otrzymaliście, niech będzie przeklęty"34. I dalej: „Archa- 
nioł Michał nie odważył się rzucić na diabła wyroku bluźnierczego"35 

My natomiast otrzymaliśmy „władzę stąpania po wężach i skorpionach 
i po całej potędze przeciwnika" 36. Żaden anioł nie odważyłby się naz- 
wać nikogo, nowet siebie, Bogiem czy Synem Bożym; a nas, rodzaj 
ludzki, nazywa się istotami Bożymi i synami Najwyższego 37. Ten wśród 
anioiów, który ma na imię [185b] Lucyfer i powiedział, że będzie rów- 
ny Najwyższemu i postawi tron swój ponad niebiosami 38, został pozba- 
wiony wszystkiego, co miał, stał się przedmiotem pośmiewiska i potę- 
pienia. My natomiast z wyroku prawa mamy dane to, jesteśmy podobni 
do Ojca i zasiądziemy na tym tronie, na którym zasiada sam Syn. Co 
więcej, „Wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich _ 
w Chrystusie Jezusie"39. I: „Jeśli trwamy przy Nim, wespół z Nim też 
królować będziemy" 40 i: „Wiemy — o tym znowu świadczy inny Uczeń 
Pański — że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni"41. Tak, że 
ci, którzy chcą mieć tę samą godność, co aniołowie, już ją otrzymali. 

Ale, powiada autor, my grzeszymy zbyt łatwo. Mimo to czyni czę- 
ściej popełniamy grzechy, tym szybciej, ilekroć chcemy, podnosimy się 
z nich, niezliczone są bowiem drogi do skruchy i naszego zbawienia, 
które wskazał nam nasz przemądry Opiekun. Ale ty, zagorzały zwolen- 
niku podobieństwa do aniołów, zostałeś uznany za godnego większej 
łaski; staliśmy się bowiem w naszej cielesnej istocie braćmi Pana. 

I jeszcze więcej. Grzech aniołów, chociaż jest mniejszy od naszych, 
pociąga za sobą większą karę, gdyż „Możnym grozi surowe badanie" 42. 
On zaś wymierza im najcięższą karę, nam natomiast — za takie same 
grzechy wyznacza nie taką samą karę. Ponadto nam szybciej przebacza 
się zły postępek; u nich natomiast, raz tylko popełniony, pozostaje na 
trwałe. Nasz związek z ciałem stanowi powód do przebaczenia nam, tym- 
czasem ci, których uważa się za istoty wyższe, bezcielesne, właśnie dla- 
tego są zagrożeni większą i nieubłaganą karą. Z tego powodu Naczynie 
Wybrano mówiło: „Będziemy sądzili także aniołów, o ileż przeto więcej 

34 List św. Pawła do Galatów 1,8—9. 
35 Por. wyżej przyp. 26. 
36 Ewangelia według św. Łukasza 10,19. 
37 Księga Psalmów 82/817,6. 
38 Por. Księga Izajasza 14 13. 
39 List św. Pawła do Efezjan 2,6. 
40 Drugi list św. Pawła do Tymoteusza 2,12, 
41 Pierwszy List św. Jana 3,2. 
42 Księga Mądrości 6,8. 



sprawy doczesne"43 i: „Święci będą sędziami tego świata"44; my, przy- 
wiązani do ciała, jeśli spełniamy dobre uczynki, potępiamy i okiełznu- 
jemy istoty wolne od cielesnych więzów, kiedy postąpią one nieodpo- 
wiednio do swego stanu, czy poniżej niego; my dokonujemy wspanial- 
szego dzieła, ponieważ działamy z mniejszą niż owe istoty siła, jako 
że one posiadają ją większą. 

My, grzesznicy, mamy przed sobą całe życie do poprawienia się i do 
skruchy, natomiast aniołów, którzy zgrzeszyli, natychmiast spotkała 
sorawiedliwa kara: „Do ciemnych lochów Tartaru — powiada — wy- 
dał ich, aby byli zachowani na sąd" 45. I w dziesiątkach tysięcy innych 
przejawów poznaje się niezmierzoną opatrzność Boga w stosunku do 
nas; a obłęd i szaleństwo tych, którzy chcieli [186a], żebyśmy my byli 
raczej aniołami niż ludźmi, zasługują na napiętnowanie. Gdyby nawet 
Bóg stworzył człowieka według natury aniołów, to taki stan rzeczy nie 
mógłby powstrzymać go od krytyki; szukałby on ponownie innej na- 
tury, która byłaby lepsza od stanu aniołów. 

Rozważ wraz ze mną i to: gdyby Adam, stworzony na podobieństwo 
Boga, miał status równy pozycji aniołów, to my także nie bylibyśmy 
pozbawieni chwały anielskiej. Jeśli natomiast urodził się w stanie nieco 
niższym od stanu aniołów i zbuntował się w duszy, nie mogąc zacho- 
wać tego, co otrzymał, to jakże upadek jego byłby większy, gdyby 
otrzymał większe przywileje. Nie można pominąć i tego: działanie z ko- 
nieczności nie jest właściwością istot rozumnych, lecz cechą stworzenia 
bez rozumu i bez duszy. To samo rozumowanie, które pozbawia ludzi 
wolnej woli, stawia w miejsce istoty rozumnej konia albo wołu, albo 
ryby, albo wszystko, co żyje i należy do świata roślin. Jeśli też autor 
snując dalej swoje myśli ustala dla siebie taki sam rodzaj kary, nie 
można go sądzić niesprawiedliwie (znalazł bowiem karę odpowiadającą 
jego wykroczeniu); sam potępił ohydę własnego poglądu. Po dokonaniu 
przeglądu wyżej przedstawionych tematów, autor kończy piętnasty roz- 
dział pochwała wolnej woli. 

Rozdział szesnasty stanowi dociekanie nie należące do czczych speku- 
lacji. Autor z zainteresowaniem zajmuje się zagadnieniem, dlaczego 
człowiek składa się z dwóch pierwiastków tak bardzo zróżnicowanych 
przez naturę, i usiłuje je rozwiązać, lecz tu — wobec trudności — roz- 
mija się całkowicie z prawdą. Na początku powołuje się na słowa wzię- 
te od Ojców, po czym mówi, że naturę ziemską należało ozdobić rozu- 
mem, tak jak niebiosa zostały ozdobione mocami niebiańskimi; dlatego 
człowiek przybył na ziemię jako istota złożona. Łącząc te myśli z inny- 
mi tego rodzaju rozważaniami, buduje omawiany rozdział. 

43 Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 6,3. 
44 Tamże 6,2. 
45 Drugi List św. Piotra 2,4. 



gosławieństwem chleba albo wyznacza mu miejsce po nim, mówi bo- 
wiem: „Kielich, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem w Krwi 
Chrystusa?"58. I „Chleb, który łamiemy"59, i dalej „Nie możecie za- 
siadać przy stole Pana''60. W innym miejscu powiada: „Tej nocy, kiedy 
został wydany 61 — ma na myśli Pana — wziął chleb" 62, po czym mówi 
o kielichu. 

Po omówieniu tych kwestii autor usiłuje podać przyczynę porządku 
innego niż Wyżej przedstawiony. Ponieważ wpierw, powiada, tworzy 
się w nas krew, a następnie [187b] zmienia w ciało, Pismo Święte 
przy opisywaniu tych tajemnic idzie za porządkiem rzeczy panującym 
w naturze. Porządek odwrotny jest naśladownictwem kolejności, jaka 
była przy wspólnym stole; wpierw bowiem stawia się na nim chleb, 
a dopiero potem przynosi wino. Ta kolejność przyjęta przy wspólnym 
stole jest naśladownictwem przebiegu tworzenia nas, ludzi, ponieważ, 
zdaniem Hioba, zostaliśmy ulepieni z gliny 63, a glina składa się z ziemi 
i wody. Nasz organizm jest w pewnej mierze taki sam. Pokarm stale 
uzupełnia to, czego w nas ubywa. Dzieje się tak dlatego, że w czasie, 
gdy Bóg tworzył człowieka, element suchy przeważył nad wilgotnym; 
tak więc na podobieństwo naszego stworzenia spożywa się chleb przed 
winem. Takie rozważania snuje autor w oparcia o porządek panujący 
w naturze, chociaż są one zbyt proste jak na kontemplację Boga wy- 
magającą wyższego lotu. 

To, że ochrzczeni noszą bijące blaskiem białe szaty, jest symbolem 
aniołów, wyobrażającym u nich nieskazitelność umysłu bez jakiejkol- 
wiek domieszki materii. Dlatego więc ten, kto otrzymał światło i jest 
w stanie łaski, musi uczestniczyć w łasce i trwać w charyzmacie blasku. 
Na tym autor kończy rozdział osiemnasty. 

W rozdziale dziewiętnastym daje przegląd przyczyn, dla których Moj- 
żesz nie zaczął swojej kosmogonii od stworzenia aniołów, i powiada, że 
ów, mając nadać ludziom prawa i przyobiecać sprawiedliwym wszelkie 
dobra, a grzesznikom zagrozić karą Bożą, słusznie wprowadza w for- 
mie opowiadania stworzenie wszystkiego, co dotyczy potrzeby postępo- 
wania sprawiedliwego i groźby wobec tych, których przestrzega. Mówi 
bowiem: „Niebiosa będą z brązu, a ziemia — żelazna"64, po czym przed- 
stawia wszystkie pozostałe czynniki istniejące dla dobra ludzi sprawied- 
liwych bądź dla karania tych, którzy grzeszą. Tak więc celem prawo- 
dawcy było nadanie praw zbawiennych dla rodzaju ludzkiego, zapew- 

58 Pierwszy List św. Pawia do Koryntian 10,16. 
59 Tamże 10,16. 
60 Tamże 10,20. 
61 Tamże 11,23. 
62 Tamże 11,23. 
63 Księga Hioba 33,6. 
64 Por. Księga Powtórzonego Prawa 28,23. 



nienie wprowadzonym prawom trwałości przez sankcję kar i obietnicę 
nagród; oba te pojęcia wziął od istot stworzonych. Dlatego właśnie ze 
wszystkiego, co służyło jego celowi, ułożył opowiadanie, pominął nato- 
miast sprawy, które nie były mu potrzebne. 

[188a] Na drugim miejscu Mojżesz chciał przez świat materialny, jak- 
by za pośrednictwem obrazu, ukazać swego Budowniczego i Stwórcę lu- 
dziom, którym nadal prawa, ponieważ wówczas byli oni całkiem tępi 
i z trudem za pośrednictwem istot namacalnych i swego środowiska na- 
turalnego mogli pojąć Demiurga i Budowniczego wszystkich rzeczy, ja- 
kie widzieli wokół siebie. Dlatego też nie można było osiągnąć zamie- 
rzonego celu zaczynając od opowiadania o aniołach. Jest rzeczą bezuży- 
teczną i niemal całkiem niewłaściwą krzewić wiedzę o tym, czego się 
nie widzi, zaczynając od istot niewidocznych, a nie od takich, które są 
widoczne. Innymi słowami, naród żydowski wierzył w Boga — jeśli nie 
w pełni prawdziwą wiarą, to jednak w pewien określony sposób — tak- 
że przed nadaniem prawa; nie znał natomiast nawet imion aniołów z 
wyjątkiem jednego czy dwóch, których odsłoniła przed nim łaska Ducha 
Świętego. O tym, co powiedziano, świadczy fakt, że sekta Saduceuszów 65 

jeszcze teraz wierzy w istnienie Boga-Demiurga, natomiast zdecydowa- 
nie odrzuca wiarę, jakoby kiedykolwiek istnieli aniołowie 66. Natura anio- 
łów i samo słowo „aniołowie" były początkowo nie znane. Wiedza o nich 
powstała dopiero wówczas, gdy poznano pobożność Abrahama, odtąd 
zaczęła się rozwijać, postępować naprzód, po czym ogarnęła cały naród 
wierzących. A jednak Mojżesz na końcu swego opowiadania umieszcza 
aniołów wraz z resztą stworzenia mówiąc: „Cieszcie się niebiosa, i niech 
wszyscy wysłannicy 67 Boga uwielbiają Go" 69. 

Na trzecim miejscu Hiob mówi tak: jeżeli rzeczy widzialne są nam 
bliższe niż niewidzialne i bardziej nadają się do poznania, to Mojżesz, 
wyjaśniając stworzenie istot materialnych, słusznie ze względu na po- 
czątkujących pomija przez pewien czas istoty wyższego rzędu, a to 
z powodu trudności wymagającej od poznających je dużej wiedzy. I jed- 
nocześnie rozważ to wraz ze mną: jeśli chodzi o rzeczy materialne, wy- 
starczy jedynie nauczać, że pochodzą od Boga, co do pojęć oderwanych, 

65 Saduceusze (gr. Saddoukajoj) — zwolennicy pogodzenia religii ju- 
daistycznej z grecką filozofią doby hellenistycznej, działali od II w. przed 
Chr. do 70 r. po Chr., odrzucali całą Tradycję ustną, przestrzegali jedynie 
nakazów Tory, nie uznawali wiary w nieśmiertelność duszy, głosili, jak 
epikurejczycy, że Bóg istnieje, ale sprawy ludzkie są dla Niego całkowicie 
obojętne. 

66„Saduceusze mówią, że nie ma zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha" (Dzieje Apostolskie 
23,8). 

67"Wysłannicy" — w oryginale gr. angeloj tzn. wysłannicy, posłańcy, aniołowie. 
68Por. Księga Powtórzonego Prawa 32,43. 



wymagają one podwójnej interpretacji, mianowicie że istnieją i że po- 
chodzą od Boga. Autor nie od razu wspomina o aniołach, zaczyna od 
stworzenia świata, aby niektórzy ludzie interesujący się wiarą i mający 
skłonność do zmian nie myśleli, że wszystko istnieje dzięki aniołom i że 
przez nich zostało stworzone. Chociaż Mojżesz nie dał im do tego żad- 
nego powodu w swych pismach, to jednak niemały odłam Hebrajczy- 
ków, którym spodobał się błąd ludzi tak myślących, powtarza bezmyśl- 
nie, że świat i to, co istnieje na świecie, stworzyli aniołowie; jak długo 
rozprzestrzeniałoby się to zło, gdyby prawodawca coś podobnego na- 
pisał? Oto mi ścisłość rozumowania, którą masz przed oczami! Od wy- 
stępku Adama aż do pokolenia Noego69 ludzie [188b] nie znali istoty 
aniołów; był to pierwszy okres czasu. Nie inaczej miała się rzecz w 
drugim okresie, który zakończył się zuchwałą myślą budowania wieży70. 
Ale i trzeci okres nie mógł pochwalić się wiedzą o aniołach, trwał on aż 
do poznania Boga, które posiadł Abraham. Kiedy Abraham71 otrzymał 
obietnice, które że tak powiem ugruntowały i z góry ustaliły przyjście 
Pana do ludzi, i kiedy rodzaj ludzki zaczął mieć oczy myśli bardziej 
rozjaśnione światłem Prawdy, a bieg myśli zaczął się utwierdzać w usta- 
lonej wierze religijnej, wówczas dopiero Abraham wprowadził jednego 
anioła, który przyszedł z pomocą Agarze 72, służebnicy Abrahama, i uś- 
mierzył jej niepokój i zwątpienie; tymczasem autor opowiadania poświę- 
ca zaledwie jedno słowo temu, jak wielki jest dystans między służeniem 
i tworzeniem, między Stwórcą i sługami. Z jednej strony mamy do czy- 
nienia z rangą Pana i Władcy, z drugiej ze stanem poddaństwa i nie- 
wolnictwa. Dlatego i Paweł, jak nikt inny biegły w prawie, powiada: 
„Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi 
na służbę?".73 Z tego właśnie powodu, jak już mówiłem, z początku nie 
opisuje się stworzenia aniołów. Na tym kończy autor trzecią księgę; do 
tego, co powiedział, dołączył inne kwestie, które jak mi się wydaje, nie 
są ściśle związane z tematem. 

Czwarta i piąta księga jego dzieła, ujęte w dwóch rozdziałach każda, 
nie omawiają niczego innego poza tym, że byłoby rzeczą najbardziej 
właściwą, żebyśmy niezmienny i naturalny obraz Ojca — my, którzy 
według tego obrazu stworzeni, zmieniliśmy jego cechy — oczyścili z te- 
go, czym został zbrukany i przywrócili mu jego dawne piękno. Ponad- 
to trzeba było, mówi dalej autor, żeby prawdziwa i najgłębsza mądrość 
Boża ocaliła tych, którzy dali się doprowadzić do utraty i zeszli do po- 
ziomu życia bydląt, oraz wywiodła ich z tej niedorzeczności wynosząc 
ponownie do godności istoty myślącej. 

69 Por. Księga Rodzaju 6,9—22. 
70 Por. tamże 11,1—4. 
71 Tamże 12,1 nn. 
72 Tamże 21,17; por. 16,7. 
73 List św. Pawła do Hebrajczyków 1,14 



W pierwszym rozdziale szóstej księgi autor przedstawia problem, dla- 
czego Syna nazywa się Demiurgiem naszego pierwotnego istnienia i na- 
szej odnowy u schyłku wieków, a potem — Sędzią wszystkich w chwili 
powszechnego zmartwychwstania. Jeśli bowiem te trzy stałe funkcje 
są ze sobą związane i odnoszą się do tego samego Władcy i Twórcy 
fl89a], to również dotyczące ich badanie i jego wynik pozostają we 
wzajemnej zależności i występują łącznie. Ponieważ On stworzył, jest 
rzeczą słuszną, żeby również stworzył ponownie istoty, które przestały 
istnieć. Ponieważ tak jest, w konsekwencji jest On również Prawodawcą 
własnego tworzenia. Jako Prawodawca sam oczywiście wymierza spra- 
wiedliwość ludziom przestrzegającym prawa, jak i tym, którzy je prze- 
kraczają, i ogłasza wyrok bez odwołania. 

Powstaje również zasadnicze pytanie, dlaczego, jeśli nie ma żadnej 
różnicy między Osobami Trójcy Świętej — mam na myśli wyższość 
i niższość — przede wszystkim Syn został ogłoszony Demiurgiem i 
Stwórcą. I to zagadnienie zostało już rozwiązane. Jest zupełnie oczy- 
wiste, że i następne problemy będą także od razu rozwiązane. Autor 
utrzymuje więc, że jest rzeczą dobrą i rozumną przypisywać stworzenie 
świata Synowi. Dlatego że Słowo po wcieleniu przebywało wśród ludzi, 
powstały wielkie i ogromnie liczne herezje na tle stworzenia. Jedni, 
nie znając jedynego i prawdziwego Stwórcy, przypisywali istnienie by- 
tów wielu przyczynom, niektórzy dali się ponieść w kierunku wielo- 
bóstwa, a przeciwstawiając dobru zło podzielili niepodzielne panowa- 
nie nad światem między dwie przeciwstawne opatrzności. Jeszcze inni 
sami wznieśli się do poziomu przykrych i niesprawiedliwych zwolenni- 
ków podziału Bóstwa niepodzielnego i równego we wszystkim. Ojcu 
przyznali cały majestat Boży, Syna i Ducha Świętego pozbawili udzia- 
łu we wspólnej naturze boskiej, podając za powód to, że (jak sądzili 
w swojej głupocie) istnieje Bóg jedyny, którego autor nazywa również 
Ojcem, i o którym mówią stare prawa. Jest więc rzeczą zuchwałą, pro- 
wadzącą do przekroczenia prawa, uznanie, że Bogiem również są — 
Syn i Duch Święty. Wśród takich ludzi można umieścić tych, którzy 
zbłądzili z powodu braku wiedzy o Ojcu i Duchu Świętym, którzy 
splamili się wierzeniami żydowskimi i pogańskimi oraz tych, którzy 
otrzymali wiedzę chwiejną, jak Ariusz74 i zwolennicy Macedoniusza73, 
bezbożnie zaliczający Stwórcę do istot stworzonych. 

74 Ariusz (patr Cod. 162 przyp. 16) uznawał w Chrystusie Istotę stworzoną 
i śmiertelną. 

75Macedoniusz — dwukrotnie biskup Konstantynopola (342—346; 351—360, 
zm. ok. 364), przeciwnik Nicejskiego Symbolu wiary; jego doktryna o Duchu 
Świętym jako słudze Syna zyskała mu wielu zwolenników zwanych macedonianami (por. SWP, s. 
270). Do arian zaliczali Macedoniusza historycy: Sokrates (Cod. 28) i Sozomen (Cod. 30). 



Widać więc, kiedy ten błąd przybrał na sile i rozpowszechnił się, 
jeśli nawet godność stwórcy świata przyznano wyłącznie Ojcu, a wraz 
z nią władzę odkupienia i sądzenia. Jakiż zatem powód można było wy- 
myślić dla usprawiedliwienia szaleństwa bezbożników, by w ogóle mogli 
odmówić wiary w istnienie Syna i Ducha Świętego, albo, żeby wierząc 
w istnienie, ośmielili się strącić Ich do rzędu istot stworzonych? Dlate- 
go właśnie Ojciec zgodnie ze swym zamiarem ustępuje miejsca Synowi 
wpierw dla stworzenia i odkupienia, później — dla sądzenia. 

[189b] Przecież gdyby nawet Ojciec ustąpił Synowi tylko jedną 
z wymienionych właściwości, to nie mogłoby to być cechą Opatrzności, 
która kieruje mądrze wszystkim. Mimo że w ogóle nie było powodu do 
popadnięcia w ten błąd, wielu bezbożnych heretyków uznało dwa Te- 
stamenty pochodzące od dwóch przeciwstawnych sobie prawodawców 76. 
Także na mocy harmonijnego, pełnego mądrości i godnego Logosu pla- 
nu stworzenie, odkupienie i sądzenie, chociaż są wspólne dla trzech 
Osób, odnoszą się w szczególnym stopniu do Syna. Tak ten pobożny 
autor rozwiązuje niniejszy problem dodając jeszcze inne kwestie, które 
jednak nie przynoszą tego samego, co wyżej omówione, pożytku. 

Do poruszonej kwestii wplótł inne zagadnienie godne zbadania. Za- 
stanawia się bowiem, dlaczego Ojciec został umieszczony przed Synem, 
a Duch Święty — na trzecim miejscu. I powiada, że natura Boża jest 
niewysłowiona i niepojęta, dlatego, oczywiście, nie można ani odsłonić 
za pomocą rozumowania, ani wyrazić słowem, czym jest. Dla tych na- 
tomiast, którym się objawia dzięki niewypowiedzialnej łasce, czyni to 
nie w swojej prawdziwej naturze, ale w sposób możliwy i pożyteczny 
dla każdego, kto przeżywa objawienie; wysyła promienie swojego piękna 
do tych, którzy z napięciem skierowują ku niej oczy i którym wolno 
radośnie w niej uczestniczyć. Dlatego mówiąc językiem głębszym i bar- 
dziej stosownym dla teologii: czy to jest Trójca, czy Jedność, czy Ojciec, 
czy Syn, czy Duch Święty, czy bóstwo, czy jakaś inna postać, w której 
rozumiemy bądź wyrażamy tę niepojętą i niewysłowialną naturę, nie 
jest ta natura żadną z takich postaci, lecz stoi ponad nimi. Z tego właś- 
nie powodu Wprowadzający w tajemnicę wiary wykrzykuje: „Po części 
tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest 
doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe"77. A jego prawdziwy 

76 Autor ma na myśli Marcjona z Synopy (ok. 85—ok. 170), który głosił 
naukę będącą połączeniem filozofii pogańskiej z chrześcijańską. Wyznawał 
dualizm polegający na przyjmowaniu istnienia Boga sprawiedliwego (Stary 
Testament) i Boga dobrego (Nowy Testament), który przez pozorne wcielenie 
się (doketyzm) objawił się w Chrystusie. Zwalczał go m.in. Orygenes (por- 
Cod. 8). 

77 Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 13,9—10. 



uczeń, mądry Dionizy 78, daje temu takie samo świadectwo i niemal tymi 
samymi słowami, zwłaszcza gdy mówi o doskonałości jedności79. Tak 
więc, ponieważ słowa Boże w większości nie wyjaśniają, czym jest Bóg, 
lecz raczej stanowią coś w rodzaju przewodnika w kształceniu — za 
pomocą rzeczy i słów, z którymiśmy się zżyli — umysłu dla pojęć nas 
przekraczających, jest rzeczą zupełnie oczywistą, że tak samo ma się 
sprawa z umieszczeniem w formule80 Ojca na pierwszym miejscu, po- 
tem Syna, a po Nim Ducha Świętego, jak nas w pewnym miejscu Pis- 
ma poucza sam Pan mówiąc do uczniów: "Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody chrzcząc [190a] je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".81 

Sama w sobie natura boska pozostaje ponad jakimkolwiek pojęciem 
liczby i jedności, nie daje się ująć w definicje ani przed nim, ani po 
nim. Liczba i jedność bowiem odnoszą się do substancji, podczas gdy 
Bóstwo jest ponad substancją. Tak więc samo Bóstwo zna wszystko, co 
podlega czasowi — poza czasem, co się dzieli — poza podziałem i co 
upływa — poza upływem, i tak samo cała natura widzi to, co jest 
w czasie ponadczasowe i co jest w podziale niepodzielne, niemożliwe 
do wysłowienia w języku dobrze znanym i giętkim w słowach — w rze- 
czownikach i czasownikach. 

Z kolei autor rozważa, dlaczego Syn w formule „W imię Ojca i Sy- 
na, i Ducha Świętego" znajduje się na drugim miejscu, a Ojciec i Duch 
Święty po obu Jego stronach. I powiada, że jeśli Bóg jest nazywany 
jarzmem82 sprawiedliwości, to ze względu na podobieństwo do jarzma 
znanego w naszym świecie, do którego porównuje się ten rodzaj po- 
rządku natury boskiej — mianowicie Syn zajmuje miejsce środkowe 
i zachowuje dokładną równość wobec krańców jarzma. On bowiem na 
początku stworzył rodzaj ludzki, a później dokonał dzieła jego odkupie- 
nia. Przykład jarzma pozwala zrozumieć równość i równą moc Trójcy 
Wszechpotężnej. Żadna z trzech Osób nie wynosi się ponad pozostałe, 
ani też nie skłania się do niższego rzędu; Ich chwała i byt pozostają 
w takiej samej, idealnie równej, nie różniącej się w niczym proporcji; 
tak samo mówi się o Ich bóstwie. Dlatego także istotom stworzonym 
dana jest równość i odważona sprawiedliwość. Takie problemy umieś- 

78 Św. Dionizy Areopagita — nawrócony przez św. Pawła na Areopagu, 
Patrz Cod. 1 przyp. 3. 

79 Dionizy Areopagita De divinis nominibus 13; por. Beck, s. 348. 
80 Formuła (gr. ekphónesis — właściwie inwokacja, wołanie, wzywanie) — 

autor ma na myśli formułę sakramentu Chrztu (por. Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu, Pallottinum. Poznań—Warszawa 1982, s. 1157, przypis 
do 28,19). 

81 Ewangelia według św. Mateusza 28,19. 
82Jarzmo sprawiedliwości (gr. zygos dikajosynes); zygos — właściwie belka ramię u wagi, 

dźwignia. 



cił autor w dwudziestym drugim i dwudziestym trzecim rozdziale szóstej księgi. 
Następnie mówi, że istnieje pewne podobieństwo w podwójnej triadzie 

Serafinów83. Skrzydła środkowe symbolizują Ojca, krańcowe - Syna 
i Ducha Świętego. Trzykrotne wołanie „Święty"84, całkowicie niezmien- 
ne, wyraża w sposób ukryty niezmienność istoty potęgi i mocy trzech 
Osób. Współistotność i jedność trzech Osób jest przypieczętowana i spo- 
jona przez jednorazowe wprowadzenie i dodanie słowa „Pan". Podwójne 
skrzydła również ukazują, że cała wiedza, która przychodzi za ich po- 
średnictwem do nas, chociaż zostaje nam przekazana przez duchy nie- 
materialne, nie przybywa w stanie duchowym, lecz zmaterializowanym, 
złożonym — w postaci mieszaniny przeznaczonej dla istot złożonych 
zgodnie z formami i kształtami panującymi w naszym świecie. Wszyst- 
ko, co jest materialne, jest podwójne, złożone z materii i formy. Także 
Moce wyposażone w rozum [190b] składają się, jak mówi, ze świętości 
i bytu — to właśnie znaczą podwójne skrzydła. Jest rzeczą oczywistą, 
że wiedza rozumnych Mocy jest mniejsza od wiedzy doskonałej, ale 
większa od wiedzy prostej, która została zatrzymana jedynie dla Trój- 
cy-Demiurga i że jako mniejsza i niedoskonała nie pozostaje wolna od 
wszystkiego, co jest złożone. 

I samo słowo „Święty" powtarzane bez żadnego dodatku i uzupełnie- 
nia w postaci innego określenia świadczy o prostej, niezłożonej, dosko- 
nałej, świętej naturze boskiej wobec jakiejkolwiek innej natury i sub- 
stancji. Podobnie wyrażenie „Święty świętych" świadczy w sposób za- 
woalowany o pełnej, niezmieszanej czystości i jej wyższości wobec każ- 
dej innej świętości, jaką można wymienić. Wszyscy bowiem, których 
nazywa się świętymi z powodu imienia Boga, mogą być uważam za 
zwykłych i nieczystych profanów w porównaniu z Bogiem, tak jakby 
się uznało wszystkich królów za niewolników, a wszystko, co istnieje, 
za nieistniejące, kiedy się porównuje do tego, co naprawdę istnieje. 
Słowo „Święty" wyraża, jak powiedziano, doskonałość, jeclność i wyż- 
szość Boga nad jakąkolwiek inną naturą, gdyż „Święty" nie znaczy tu 
nie skalany żadnym brudem, który przechodzi przez ciało i duszę, by- 
najmniej! Gdzież bowiem byłaby pochwała Boga i czy nie byłoby to 
raczej największym zarzutem: wziąć za przedmiot opiewania Bóstwo, wo- 
bec którego bylibyśmy pozbawieni uczuć? Tymczasem wezwanie „Świę- 
ty" sławi to, co jest poza wszystkimi innymi istotami, co znajduje się 
poza nimi i jest od nich oddalone. Jest rzeczą wiadomą, że w Piśmie 

83 Serafini (gr. Seraphim z hebr. — „Ogniści") — aniołowie drugiego z dzie- 
więciu chórów anielskich wyobrażani w Starym Testamencie w postaci ludz- 
kiej; każdy z nich miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał twarz, dwoma 
okrywał swoje nogi, a na dwóch latał (Księga Izajasza 6,2). 

84 Księga Izajasza 6,3. 



Świętym to słowo ma takie znaczenie jak w wersecie: „Każdy noworo- 
dek płci męskiej, który otwiera łono matki85, będzie poświęcony Pa- 
nu" 86, co znaczy „przeznaczony". I w Księdze Sędziów: „Oto poczniesz 
i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec jest 
poświęcony"87; są zresztą tysiące innych podobnych wypowiedzi. Tak 
samo zostały poświęcone miejsce, chleb, wino, o których mówimy, że 
są przeznaczone dla Boga, i nie używa się ich do innych zwyczajnych 
potrzeb. 

Na dowód tego, że Moce niematerialne z wysokości przynoszą isto- 
tom materialnym dobra w postaci materialnej, przytacza autor szczypce, 
które trzymał jeden z Serafinów wysłany do proroka i niósł nimi roz- 
żarzony węgiel88. Jest rzeczą oczywistą, że w symbolach materialnych 
Moc niematerialna odsłoniła prorokowi tajemnice pewnych spraw nie- 
materialnych dających się pojąć rozumem. Pismo Święte poucza nas, 
że jak nie można uchwycić ognia bez pomocy narzędzia czy innego od- 
powiedniego przedmiotu, tak też zupełnie nie można uchwycić spraw 
boskich bez symboli materialnych zrozumiałych dla tych, którzy je 
otrzymują. Szczypce symbolizują materię [191a], jak rozżarzony węgiel 
boskość, „albowiem Bóg nasz jest ogniem pożerającym" 89 i „Słowo Pana 
w ogniu wypróbowane"90; samo słowo „szczypce" wyraża czynność 
chwytania, która, oczywiście daje się widzieć jedynie w postrzeganiu 
zmysłowym. I zapewne także dokonane dla nas Wcielenie Słowa zostało 
zapowiedziane w sposób zawoalowany za pośrednictwem wzmiankowa- 
nych symboli; nie jest to nieprawdopodobne, gdyż ogień boski prze- 
niknął nas ogarniając całe nasze ciało. Jest rzeczą możliwą, powiada 
autor, że szczypce wyobrażają niejasność Prawa, a rozżarzony węgiel — 
Nowy Testament, symbole bawiem stanowią zasłonę tajemnic Nowego 
Testamentu i objawiają się prawym ludziom. 

Powiada dalej, że kiedy ciało Pańskie zostaje umieszczone na świętym 
Stole, ci, którzy stoją po obu stronach składających ofiary, poruszają 
skrzydłami nad tymi strasznymi ofiarami, a ich skrzydła symbolizują 
sześcioskrzydlowe istoty91. Dzieje się tak dlatego, żeby nie pozwolić 
wtajemniczonym na poprzestawaniu na ofiarach widzialnych, i po to, 
żeby stanęli oni wyżej ponad wszystko, co jest materią, i byli gotowi do 
wzniesienia się za pośrednictwem oczu rozumu ponad to, co widzą, 

85 Tzn. pierworodny. 
       86 Księga Liczb 8,10. 

87 Księga Sędziów 13,5. 
88 Por. Księga Izajasza 6,6. 
89 Księga Powtórzonego Prawa 4,24; 9,3; List św. Pawła do Hebrajczyków 12,29. 
90 Księga Psalmów 18/17/,31. 
91 Sześcioskrzydłe istoty — Cherubini (gr. Cheroubim, z hebr. aniołowie trzeciego chóru 

anielskiego). 



aż ku widowisku niewidzialnemu i ku owemu niewysłowionemu pięknu 
Kiedy Pan jest tam obecny w ciele, Serafini służą Mu w bojaźni i drże- 
niu ze strachu. Ukrytym wyrazem tej bojaźni i drżenia jest ruch skrzy- 
deł, którymi poruszają usługujący. Jeśli się widzi, że Serafini służą Sło- 
wu Wcielonemu, jeśli ta służba niebiańska w niczym nie zmniejszyła 
się z powodu zstąpienia Słowa na ziemię, to jest rzeczą oczywistą, że 
również inne rodzaje istot bezcielesnych służą Mu i uwielbiają Go tak- 
że obecnego w ciele. Pierwszy ich rząd w niczym nie zmienił swej 
służby, daje to zapewnienie, że istnieje również służba rzędów idących 
po nim, albowiem napisano: „Aniołowie przystąpili i usługiwali Mu"92. 
Nazwa „anioł", jak wiedzą uczeni w sprawach boskich, jest nazwą 
wspólną dla wszystkich Mocy obdarzonych rozumem. 

I jeszcze raz Pismo Święte mówi o przyjściu Pierworodnego na świat: 
„Wszyscy aniołowie Boga wielbią Go" 93. Dlatego właśnie w tym samym 
czasie kantor94 świątyni wykrzykuje z wyższego miejsca: „Święty Bóg, 
Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny!". Śpiew tego hymnu, powiada 
autor, pochodzi z podobnego, budzącego grozę hymnu Serafinów. Nie 
doszedł, mówi, do tej myśli sam. [191b] Jakiś Żyd uczony w słowie 
prawdy, upoważniony przez Kościół do nauczania innych, człowiek mą- 
dry i pod każdym względem wspaniały w życiu, zapoznał go z tą wie- 
dzą i wskazał, z jakich części składa się ów święty hymn. Pouczył go 
również, powiada, że pieśń składa się z hymnu Cherubinów i z czter- 
dziestego pierwszego psalmu świętych kantorów; w pieśni bowiem śpie- 
wa się: „Boże Mocny, Boże Żywy", przy czym słowo „Żywy" zostało za- 
stąpione wyrazem „Nieśmiertelny", natomiast słowo „Mocny" zachowało 
się w dosłownym znaczeniu. Taka jest kompozycja tej świętej pieśni. Po- 
służono się słowami „Bóg" i „Święty" dla odróżnienia ich od przedmio- 
tów kultu bałwochwalczego, które są rzeczami ziemskimi i dziełami rąk 
ludzkich, przedmiotami prawdziwie odrażającymi95. Słowo „Mocny" jest 
przeciwstawieniem ich milczenia, bezczynności, słabości, a słowo ,»Nie- 
śmiertelny" oznacza przeciwstawienie dla ich braku tchnienia, energii 
i uczestnictwa w jakimkolwiek przejawie życia. 

Ten sam święty człowiek, mówi dalej autor, pouczył go również 
i o tym, co inni opowiedzieli mu o błogosławionej pamięci Proklosie 
(był on biskupem Konstantynopola96), mianowicie że dowiedział się on 
drogą objawienia o wzmiankowanej pieśni. Gdy aniołowie odśpiewali 

92 Ewangelia wg św. Mateusza 4,11. 
93 Por. List św. Pawła do Hebrajczyków 1,6. 
94 Kantor w Kościele wczesnokatolickim — diakon wykonujący solowe par- 

tie śpiewów w chórze, później kierownik chóru 
95 Por. Księga Psalmów 115/113B/,4—7. 
96 Proklos — biskup i patriarcha Konstantynopola (434—446), autor m.in. 

licznych homilii (wyd. PG 65, kol. 679—850) i listów (wyd. PG 65, kol. 851— 
—886); por. SWP, s 332—333; Beck, s. 243. 



ten hymn święty, on pierwszy został weń przez nich wtajemniczony. 
Takie wywody zawierają rozdziały dwudziesty czwarty oraz kolejny, 
dwudziesty piąty. 

W rozdziale dwudziestym szóstym autor mówi, że liczba sześciu dni 
stworzenia świata stanowi figurę służącą poznaniu boskiej Trójcy, na co 
wskazuje między innymi werset: „Dzień dniowi głosi opowieść, a noc 
nocy przekazuje wiadomość"97. A także i ten: „W zwoju księgi o mnie 
napisano 98 dla wszystkich, którym dane jest pojąć, że co do tych sześciu 
pierwszych dni niczego nie należy rozumieć według pozoru. Głowa bo- 
wiem i początek książki, to znaczy całego pisma powstałego z natchnie- 
nia Bożego, jest to opis sześciodniowego okresu dzieła stworzenia świata, 
którego wielkość i piękno pozwalają ogarnąć i sławić Demiurga. 

Autor utrzymuje, że te same sześć dni stworzenia świata obrazują 
Trójcę i przyczyniają się do nauczania Jej tajemnicy jako świętego wy- 
rażenia symbolizującego sześć skrzydeł Cherubinów. Służy ono do po- 
znania tajemnicy Trójcy-Demiurga, która ukazuje się za pośrednictwem 
materii złożonej. I zaiste, triadyczna właściwość substancji prostej i nie- 
złożonej [192a] ukazuje się sama przez substancję materialną i złożoną. 
Wypływa stąd wniosek, że przez podwójną triadę daje się poznać Trój- 
ca, wyższa od każdej substancji prostej. I aby ugruntować wiarę w swo- 
je wywody, autor mówi, że siódmy dzień jest symbolem tego czasu, 
w którym wstrzymujemy się od naszych spraw materialnych i cieles- 
nych, jak to w pewnym miejscu powiada Paweł: „Pozostaje odpoczynek 
szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, od- 
pocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich"99. Jeśli siódmy dzień 
jest symbolem odpoczynku od naszych spraw materialnych, a — według 
tego samego św. Pawła — wymieniamy naszą niedoskonałą mądrość 
na wiedzę doskonałą, to słusznie uznajemy sześć dni stworzenia za sym- 
bol wiedzy materialnej, przez którą przypadła nam w udziale częścio- 
wa i pełna zagadek znajomość Bóstwa. 

Do powyższych wywodów Hiob dołącza słowa Grzegorza Teologa 100, 
który utrzymuje, że tajemnicę Bóstwa odsłonięte nam aż do trzech 
Osób. „Monada została wprawiona w ruch — mówi on — z powodu 
swego bogactwa, diada ustąpiła pierwszeństwa ze względu na materię 
i formę, z których powstają ciała, triada natomiast zakreśliła granice, 
ponieważ stanowi doskonałość. Triada bowiem pierwsza przewyższyła 
złożoność, jaką jest diada, aby Bóstwo nie pozostawało ograniczone i nie 
rozpraszało się w nieskończoność"101. Dołącza do tego również inną 

97 Księga Psalmów 19/187,3 
98 Tamże 40/397,8. 
99 List św. Pawła do Hebrajczyków 4,9—10. 
100 Grzegorz Teolog — patrz Cod. 162 przyp. 8. 
101 Grzegorz z Nazjanzu Mowa o pokoju XXIII 3,8 (wyd. PG 25, kol. 1160). 



przyczynę powiększenia się Bóstwa do triady. Stało się tak dlatego, po- 
wiada, że jedynie liczba trzy stanowi symbol jarzma102, a jarzmo jest 
równocześnie najbardziej oczywistym dziełem i symbolem Bóstwa; stąd 
wśród liczb również tylko liczba trzy zajmuje środek pozostający w tej 
samej i stałej odległości od dwóch krańców, a w liczbie trzy nie można 
się w ogóle dopatrzeć żadnej złożoności. Na tym kończy się szósta księ- 
ga dzieła tego rozmiłowanego w kontemplacjach pisarza. 

W księdze siódmej wyjaśnia on, że Pismo Święte mówi o trzech zmia- 
nach stanów, które nazywa „wstrząsami". Pierwszy stan — było to 
przejście od bałwochwalstwa do stanu Prawa, w którym jedynie Ojciec 
został objawiony w słowach całkowicie jasnych, natomiast Syn i Duch 
Święty byli raczej wzmiankowani w postaci symboli i zagadkowych wy- 
powiedzi. Drugi polegał na przejściu od powyższego stanu do stanu 
Ewangelii; w nim Syn i Duch Święty zostali objawieni bardziej wyra- 
ziście. W końcu nadszedł trzeci stan, w większym stopniu niematerialny 
i bardziej zbliżony do Boga; w nim jedność Trójcy [192b], Jej niepo- 
dzielność i wszechmoc przeniknęły do świadomości ludzi głęboko i bez 
wątpliwości, o ile jest to możliwe dla istoty stworzonej. 

Pierwszy „wstrząs" zapowiada św. Dawid w następujących słowach: 
„Przed obliczem Pana zadrżała ziemia, przed obliczem Boga Jakubowe- 
go"103, po czym mówi dalej: „Bożki narodów — to srebro i złoto, dzie- 
ło rąk ludzkich"104. Przepowiada również drugi „wstrząs" słowami: „Od- 
dajcie Panu rodziny narodów i wchodźcie do Jego przedsieni"105, lecz 
nie znaczy to — do jedynej przedsieni Żydów, gdyż natychmiast dodaje: 
„Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem! Mówcie wśród pogan: Pan 
jest królem"106. I dalej: „Pan króluje, wesel się, ziemio, radujcie się 
mnogie wyspy!"107. Z kolei: „Jego błyskawice rozświecą świat, a ziemia 
patrzy i drży"108. Wiele jest jeszcze u niego tego rodzaju cytatów. 
A Izajasz powiada: „Kiedy powstanie, by przerazić ziemię" 109. Sw. Pa- 
weł opisuje łącznie drugi i trzeci „wstrząs", kiedy wykrzykuje słowa 
proroka Aggeusza: „Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią... a teraz jesz- 
cze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem" 110. Autor wprowadza 
cytaty z Grzegorza Teologa na podobne tematy.111 

102 Por. wyżej [190a], przyp. 82. 
103 Por. Księga Psalmów 114/113 A/,7. 
104 Tamże 115/113B/,4. 
105 Tamże 96/95/7—8. 
106 Tamże 97/967,1. 
107 Tamże 1—2. 
108 Tamże 4. 
109 Księga Izajasza 2,21. 
110 List św. Pawła dj Hebrajczyków 12,28; Księga Aggeusza 2,6. 
111 R. Henry (Photios, Bibliotheque, t. III, Paris 1962, s. 134, przyp. 6) przypuszcza, że mowa 31 
Grzegorza miała za źródło wywody Hioba (wyd 36, kol. 161D— 1G8B), 



po tych wywodach zaczyna się głębiej zastanawiać, dlaczego Ojciec 
został obwieszczony pierwszy. I daje odpowiedź: Opatrzność Boża postą- 
piła tak roztropnie przez wzgląd na nas, aby nas odwieść w sposób 
bardzo mądry od wielobóstwa. Byłoby to bowiem wbrew logice i pla- 
nowi, gdyby w zamiarze odciągnięcia łudzi od wielobóstwa ukazywało 
się troistą cechę Bóstwa duszom, które przez długi czas były przejęte 
politeizmem. Zresztą pojęcie Ojca za milczącą i niewypowiedzianą apro- 
batą potwierdziło istnienie Syna i Ducha, wprowadziło jednocześnie 
wiedzę o Nich bez zaskakiwania wątpiących i mistycznie określiło pod- 
stawę religii. Ojciec bowiem jest zawsze ojcem syna, a Duch może być 
nazywany synem kogoś innego. Tak więc Ojciec mógł być obwieszczony 
ludowi i nikomu nie dawało to żadnego powodu do politeizmu, zwłasz- 
cza że wśród Hebrajczyków i Hellenów panował zwyczaj nazywania Bo- 
ga ojcem samych ludzi. Dzięki temu zwyczajowi cudownie ukrywał się 
związek i współistnienie Ojca i Syna oraz Ich wzajemny stosunek do 
siebie istniejący od prawieków. Nazywać Boga ojcem nauczyliśmy się 
[193a] dzięki zaszczytnym tytułom, jakie nadaje się u nas, ludzi. Nie 
ma bowiem dla nas nic bardziej słodkiego od słowa „ojciec", nic bar- 
dziej zaszczytnego ani bardziej czcigodnego, ani swojskiego, ani bliż- 
szego słowu „dobroczyńca". Ojciec ponadto wyprowadza nas z niebytu 
i żywi, troszczy się też o życie dzieci. Takie same są przede wszystkim, 
i to w pierwszym rzędzie, przymioty Boga, a stąd, drogą uczestnictwa, 
również przymioty ojca-dawcy życia. Dlatego nas, zrodzonych z ziemi, 
nauczono nazywać Boga Ojcem. 

Nie ma natomiast u nas żadnych powodów, żeby nazywać Bóstwem 
Ducha czy Syna. Wyliczanie tych dwóch Osób wraz z Ojcem nie usu- 
wa przyczyny wielobóstwa wśród ludzi, którzy popadli w tę bezboż- 
ność, a sprawia to nauczanie o jednym Ojcu. Tak więc jest rzeczą słusz- 
ną i rozważną, że Prawo i Prorocy jawnie głoszą jedynie o Ojcu. Takie 
nauczanie nie stwarza przeszkody, z którą mogliby się zetknąć ludzie 
zbyt prymitywni, a dla osób bardziej skłonnych do rozmyślań zawiera 
w sobie pojęcie Syna i Jego uznanie. Jeśliby Syn został obwieszczony 
pierwszy, to mądrość planu Bożego nie rozwijałaby się dalej w ten sam 
sposób. Nie inaczej byłoby, gdyby tak samo został potraktowany Duch 
Przenajświętszy — Stwórca życia. 

W takim samym zamiarze Opatrzności leżało również i to, że nie 
Ojciec przybrał postać cielesną. Jak bowiem można przypuścić, żeby 
zamiast: "Tyś Synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem''112 mówić: „Tyś 
Ojcem moim, ty zrodziłeś Mnie dzisiaj"? Czyż naród żydowski nie po- 
stąpiłby szaleńczo, gdyby znalazł na usprawiedliwienie takiej śmiałości 
rzecz niesłychaną i niekonsekwentną, mianowicie jeśliby Wcielony mó- 
wił: „Jestem Ojcem Boga"? Jakże nie mogłoby wydawać się to bajką, 
112Księga Psalmów 2,7. 



gdyby opowiadano, że głos rozlegający się z nieba nazwał Wcielonego: 
„Ten jest Ojciec mój umiłowany, w którym mam upodobanie" 113, albo 
gdyby ten sam głos powiedział: „Syn mój mnie posłał, a jest On więk- 
szy ode mnie" 114 i inne tego rodzaju słowa. 

To samo można powiedzieć również o Duchu Przenajświętszym. O Du- 
chu Świętym mówi się jednak w Piśmie Świętym bardziej dobitnie niż 
o Synu: „Prawica Pańska moc ukazuje"115 i „Przez Słowo Pana powsta- 
ły niebiosa"116 oraz inne podobne zdania. Odpowiadają one rozumowi 
i zgadzają się ze sposobem przedstawienia Syna, lecz nie są wolne od 
nadużywania znaczenia tego wyrazu. Przyjrzyj się wyrazistości i nie- 
zmienności słów o Duchu Świętym: „Przez tchnienie ust Jego — wszyst- 
kie [193b] ich zastępy" 117 i „Duch Pański wypełnia ziemię" 118, i „Twój 
dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi"119, i „Duch Pana 
Boga nade mną" 120, i „I mnie też stworzył duch Boży" 121, i „Ślesz swe- 
go Ducha i stwarzasz je" 122 oraz dziesiątki tysięcy innych słów. 

Zawdzięczając to także niewysłowionej mądrości Bożej Bóstwo Syna 
zostało wyrażone w słowach brzmiących inaczej; natomiast Ducha Świę- 
tego nazwano Jego własnym imieniem. Wypowiedzenie słowa „Syn" od 
razu implikowało pojęcie istnienia jednostkowego123, dającego zwolen- 
nikom wielobóstwa powód do popadnięcia w ten błąd, od którego jak 
ich nauczono, powinni stronić. Jeśli chodzi o Ducha, chociaż prawdziwie 
pobożni uznają w Nim również istnienie jednostkowe, to wobec tłu- 
mów, i to niewykształconych, można ukryć, że wprowadza się inną oso- 
bę, i można, wymieniając jej imię, zachować jej moc monarchiczną. Tak 
więc słowa: „A we mnie duch mój omdlewa" 124 nie wprowadzają po- 
jęcia dwóch osób, lecz zachowują jedność osoby. Tak samo powiedzenie 
„Duch Boga", którego słuchali starożytni bez zrozumienia i w takim 
sensie, jak my go używamy obecnie, nie pociągało za sobą zgorszenia 
powodowanego jakimkolwiek wielobóstwem. Dlatego właśnie Duch w 
Starym Testamencie został wyraźnie obwieszczony, a Syn — jeszcze 
nie. chyba że za pośrednictwem takich słów, które same przez się nie 

113 Por. Ewangelia według św. Mateusza 3,17 oraz: Ewangelia według 
św. Marka 1,9; Ewangelia według św. Łukasza 3,21. 

114 Ewangelia według św. Jana 5,36. 
115 Księga Psalmów 118/117/,15—16. 
116 Tamże 33/32/,6. 
117 Tamże. 
118 Księga Mądrości 1,7. 
119 Księga Psalmów 143/1427,10. 
120 Księga Izajasza 61,1. 
121 Księga Hioba 33,4. 
122 Księga Psalmów 104/103/,30. 
123 Tzn. nie w Trójcy Świętej. 
124 Księga Psalmów 143/142/,4. 



mogą rozdzielić jedności osoby, jak „ręka Boga", „ramię", mądrość", 
„moc", „prawica", „Słowo" i inne temu podobne. W naturze ludzkiej 
bowiem tego rodzaju słowa nie czynią z jedni dwoistości i nie dzielą 
osoby. Jeśli natomiast w jakimkolwiek miejscu wzmiankuje się słowo 
„Syn" wypowiedziane jednocześnie ze słowem „Ojciec", oznacza ono 
inną osobę, jak w wersecie: „Ty jesteś Synem moim", w którym Bóg 
wyraża to w sposób zawoalowany i ukryty, dodaje bowiem: „Ja Ciebie 
dziś zrodziłem" 125 i „Żądaj ode mnie" 126. Ponieważ są to słowa ludzkie, 
nie odpowiadające naturze boskiej, ukrywają i zaciemniają obwieszczenie 
Syna. Tak samo ma się rzecz z podobnymi wypowiedziami. Dlaczego 
więc „prawica", „Słowo", „moc" i inne tego rodzaju wyrażenia są uży- 
wane w stosunku do Syna Ojca, a nie odwrotnie w stosunku do Ojca 
Syna? Albo dlaczego Ojciec nie pochodzi od Syna, lecz Syn od Ojca? 
Co więcej — „ręka", „ramię", „mądrość", „słowo" odnoszą się do same- 
go człowieka, ale nie można byłoby powiedzieć: człowiek prawicy lub 
mądrości czy innych tego rodzaju właściwości, podobnie jak nie mówimy: 
drzewo gałęzi, lecz gałąź drzewa. [194a] Ducha nazywa się palcem Bo- 
żym, a ponieważ palec stanowi część ręki, słusznie można powiedzieć, 
że należy nie tylko do Boga, ale także do Syna, który jest prawicą Oj- 
ca. Nie mówi się wszak odwrotnie, że Syn należy do Ducha, gdyż nie 
można powiedzieć, że ręka należy do palca. Z tych względów zatem nie 
było rzeczą możliwą ani potrzebną obwieszczenie od samego początku 
Syna czy Ducha zamiast Ojca. Dlatego właśnie Boga, jak mówiliśmy, 
nazwano ojcem ludzi, natomiast nazwanie Boga naszym synem czy du- 
chem byłoby niemożliwe i nielogiczne. Dlatego też obwieszczenie Ojca 
przez zwyczajne posługiwanie się tym słowem objawiło wówczas ludo- 
wi i wyraźnie mu wskazywało jedną osobę. Gdyby Syn czy Duch zostali 
obwieszczeni, to obwieszczono by dwoistość Osób: ten, kto usłyszałby 
słowo Syn, od razu skierowałby się ku Ojcu. Tak samo miałaby się 
sprawa z Duchem, gdyż od razu powstałoby pytanie, do kogo ten Duch 
należy. Zrodziłoby się ono w umysłach, których choroba polegająca na 
błędzie wielobóstwa osiągnęła stan nieuleczalny, zaprzeczający boskiemu 
planowi zbawienia. 

Poza tym, co powiedziano, nie byłoby rzeczą możliwą, tak jak w wy- 
padku Syna i Ducha, ukryć Osobę Ojca za pomocą zmyślnych sposo- 
bów, ponieważ wyrażenia „Duch Boży", „prawica", „mądrość", „moc" są 
w stanie ominąć złowieszcze skojarzenie z wielobóstwem i ukrywają 
przed ludem tkwiącą w nich różnicę w pojmowaniu Osób, natomiast ob- 
wieszczając Ojca Boga można pojmować zarówno Tego, który został zro- 
dzony, jak i Tego, który pochodzi od Niego; nie byłoby więc już możli- 
wości ani ukryć, że to wyrażenie wprowadza różnicę między Osobami, 

125 Tamże 2,7. 
126 Tamże 2,8. 



ani pośpieszyć z tym samym środkiem leczniczym do ludzi chorych na 
wielobóstwo. I przeciwnie, jeśliby Ojciec został nazwany ręką Syna czy 
Ducha, to nie mógłby On ani sam się ukryć, ani ukryć dwoistości Osób, 
bym już nie mówił, że nikt nie mógłby wątpić, iż słów tych nie wy- 
powiedziano w sposób oczywisty i że nie mają one sensu i podstawy 
naturalnej. Dlaczego więc nie można było obwieścić Trójcy jednocześnie, 
od samego początku? Dlatego, że jak dla osób chorych na oczy silne 
światło, chociaż samo przez się zbawcze, jest bardzo szkodliwe w swej 
intensywności, tak dla ludzi zaślepionych wielobóstwem pojęcie Trójcy 
Bożej byłoby zbyteczne i przyniosłoby szkodę. Takie oto problemy roz- 
waża ten pobożny pisarz w trzech rozdziałach siódmej księgi, których 
numeracja idzie po dwudziestym szóstym rozdziale. 

W rozdziale trzydziestym wykazuje, że pierwszy „wstrząs" stanowił 
podstawę drugiego i nie tylko przyniósł pożytek ludziom czasów Moj- 
żesza, którym obwieścił [194b] Boga Ojca, lecz także ludziom czasów 
Łaski. Dlatego bowiem, że pozwolił uważać Boga za Ojca ludzi, każdy, 
kto naprawdę oddał się Bogu, mógł się rzeczywiście nazywać synem 
Bożym; z tego właśnie powodu drzwi i droga do Wcielenia stanęły 
otworom. Stąd leż i drugi „wstrząs", ogłaszający Syna — jako że to 
słowo stało się już zwyczajne również wśród prostych ludzi — nie nie- 
pokoił tych, którzy je słyszeli, zresztą przyzwyczaili się oni do tego 
słowa i byli z nim osłuchani dzięki lekturze Starego Testamentu. Nie 
zżymali się już na nie, co by robili, gdyby nie przywykli do niego dzięki 
Staremu Testamentowi. Podobnie obwieszczenie Syna albo Ducha za 
rządów Prawa wydawałoby się z wyżej wymienionych powodów szkodli- 
we dla tych, którzy jeszcze nosili w sobie ślady błędu wielobóstwa. Tak 
samo byłoby rzeczą niemożliwą, żeby nastąpiło Wcielenie Ojca czy Du- 
cha i żeby pozostawali Oni w cieniu mając możność ukrycia się w taki 
sposób, jak Syn. Jeśli już — kiedy słowo „Syn" weszło w powszechne 
użycie i stało się obiegowe, ponieważ nazywało się Synem Boga, jak by- 
ło w rzeczywistości — jeśli już, oszaleli, chcieli strącić że skały Syna, 
który przybrał ciało127, bili Go po twarzy128, w końcu przytwierdzili 
do krzyża, to czegóż by nie dokonali i sami, i ich uczniowie, gdyby 
Wcielony, w którym widzieli postać niewolnika, powiedział: „Ja jestem 
Ojcem" czy „Ja jestem Duchem Świętym"? Tak więc wszystko, co do- 
tyczy Wcielenia, dokonało się zgodnie z planem Bożym, przewyższają- 
cym jakikolwiek rozum, jakąkolwiek myśl i urzeczywistniło zbawienie 
ludzi. Słowo nie stało się ciałem od początku między innymi i dlatego, 
że nie można było od razu podać chorym najsilniejszego lekarstwa, lecz 
takie, które w sposób naturalny mogło przynieść nieco ulgi w chorobie. 
Innym powodem było jeszcze i to, że Słowo Wcielone od początku nie 

127 Ewangelia według św. Łukasza 4,29. 
128 Ewangelia według św. Marka 14,65. 



tylko nie mogło przynieść takiego samego pożytku, jak wówczas, gdy 
pojawiło się na końcu, lecz także byłoby uznane przez bałwochwalców 
Za wezwanie do herezji. Kiedy bowiem pojawili się synowie Hellenów 128, 
którzy z łatwością wynosili do godności bogów ludzi, odbierających te 
same, co i oni, wrażenia, to jakże, poznawszy Słowo objawione w ciele 
i sławione jako Bóg, nie mieliby powrócić do kultu bogów, których sa- 
mi wymyślili? Jakże ze swej strony nie zarzuciliby z łatwością tym, 
którzy zamierzali wydobyć ich z tej herezji, że każą im sławić i czcić 
człowieka jako Boga? Dlatego właśnie w czasach, kiedy Hellenowie 
ubóstwiali ludzi, obwieszczono jedynie osobę Ojca [195a]. Najpierw więc 
trzeba było zniweczyć te przeszkody za pomocą oznajmienia zapowiada- 
jącego jedynie Ojca, a następnie, kiedy już zapomniano o błędzie pole- 
gającym na tworzeniu posągów bogów, objawił się Bóg prawdziwy 
w postaci cielesnej. Taki jest powód tego, że Wcielenie nastąpiło w nie- 
dawnych czasach. I jak pierwszy „wstrząs" wyleczył z wielobóstwa 
przez przeciwieństwa i ukrywanie różnicy Osób, tak w nowszych cza- 
sach, kiedy wiarę żydowską w jedną Osobę ugruntowało Prawo i dopie- 
ro wówczas usunięto wielobóstwo, Syn przyjął postać cielesną zgodnie 
z planem Bożym i z miłości do ludzi, po czym stopniowo odsłaniał ta- 
jemnicę Trójcy. 

Autor dodaje nadto, że Zbawiciel w swej przeogromnej mądrości stał 
się w słowach skromny i zgasił blask swojej boskości, ale dziełami swy- 
mi sprawił i tak osądził, że będzie dobrze, kiedy przez nie zostanie 
obwieszczona godność wszechmocnej potęgi. Dlatego mówił: ,,Słów tych, 
które Ja wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we 
mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec jest we Mnie. Jeśli zaś nie — wierzcie przynajmniej ze wzglę- 
du na same dzieła!"130. Z następujących dwóch powodów posłużył się 
tak skromnymi słowami. Po pierwsze, by uśmierzyć zapalającą się za- 
zdrość Żydów, po drugie, żeby nam dać w działaniu przykład skrom- 
ności i po trzecie, ponieważ blask słów nie udziela całego swego blasku 
czynom, natomiast ukazywanie niezwykłości i boskości przez czyny pod- 
nosi do takiego poziomu również słowa w ich skromności. 

Tu autor objaśnia znaczenie słów Ewangelii, które mówią: „Cóż bo- 
wiem jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy" czy 
też powiedzieć: „Wstań i chodź!" 131? Powiada, że to pierwsze jest łat- 
wiejsze, ponieważ „odpuszczają ci się" nie ma w sobie zapowiedzi słów, 
które pochodziłyby od konkretnej władzy, czy z osobistego rozkazu (nic 
bowiem nie przeszkadza, nawet temu, kto nie jest panem władnym 
odpuszczać grzechy, oznajmić tę wiadomość), natomiast słowa „wstań 
i chodź" pochodzą całkowicie z Pańskiego rozkazu, między innymi rów- 

129 Hellenowie — tak określano w czasach bizantyńskich pogan-politeistów. 
130 Ewangelia według św. Jana 14,10. 
131 Ewangelia według św. Mateusza 9,5. 



nież dlatego [195b], że zawierają w sobie niezaprzeczalne piętno realne- 
go spełnienia się i jednocześnie posiadają moc odpuszczania. Ten bo- 
wiem, kto udzielił łaski chodzenia, udzielił jednocześnie w sposób oczy- 
wisty odpuszczenia grzechów, które istniały podczas choroby. Powinnoś- 
cią Pana jest smagać grzeszników biczem i, po ukaraniu, uwalniać od 
winy tego, którego smagnął. Wiedząc, że takie postępowanie daje wiarę 
w odpuszczenie grzechów i ukazuje moc odpuszczającego, Pan dodaje: 
„Żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma władzę" 132 itd. Było rzeczą 
konieczną, żeby tajemnica Wcielenia pozostała w ukryciu — aby stała 
się łatwa do przyjęcia przez tych, którzy o niej słuchają i żeby uszła 
uwagi Księcia Ciemności. Św. Ignacy133 mówi, że władca tego świata 
nie zna trzech rzeczy: dziewictwa Maryi, poczęcia Pana i Ukrzyżowa- 
nia 134. Również św. Paweł powiada o władcach tego świata, że „gdyby 
oni pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały" 135. 

Po tych słowach dodaje, że wieczna i wszechwładna Trójca istnieje 
zawsze oraz że Trójca jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, lecz 
w pojęciu wyższym niż my to rozumiemy czy o tym mówimy. Wszystko 
bowiem, co mówimy, czy myślimy o Bogu, mówimy i myślimy na 
podstawie analogii do naszych ziemskich rzeczy i słów. W Przenajświę- 
tszej Trójcy panuje równość co do godności i potęgi. Trójca kieruje 
wszystkim ku naszemu zbawieniu i to wszystko, co możemy powiedzieć 
o Jej boskości, Ona sama z miłości do ludzi przybliża się czyniąc nam 
łaskę. Dlatego w początkach, jak mówiliśmy, ze względu na wielobóstwo 
Pismo Święte zniżyło się do naszego poziomu i przekazało nam Trójcę 
nie taką, jaka jest w swojej istocie czy kolejności, lecz taką, jaka jest 
dla nas do przyjęcia. Obwieściło Ojca w pełnym blasku, następnie Syna 
w czasie drugiego „wstrząsu", kiedy otrzymaliśmy wiedzę o Duchu, ale 
nie doskonałą. Wiedza doskonała pojawia się dopiero w życiu przyszłym 
i podczas ostatniego „wstrząsu", kiedy to objawia się nam i odsłania 
w pełni wyraziście. 

Jeśli bowiem posiadamy również zadatek Ducha 136, o czym świadczy 
Naczynie Wybrane, to [196a] nie doszliśmy do doskonałości stanu du- 
chowego. Słowo „zadatek" jest przecież symbolem doskonałego daru, 
a nie samym darem. I w wielu miejscach Apostoł sławi Ducha jako za- 
datek naszego przyszłego dziedzictwa i pierwociny szczęśliwych czasów, 
tak że otrzymujemy doskonałość Ducha po odkupieniu ciała 137. Ponieważ 

132 Tamże 9,6. 
133 Sw. Ignacy z Antiochii (35—107) — trzeci z kolei biskup Antiochii, 

męczennik, teolog-mistyk, autor Listów (wyd. PG 5, kol. 10—99); por. SWP, 
s. 201—203. 
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135 Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 1,22. 
136 Drugi List św. Pawła do Koryntian 1,22. 
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w języku rodzaju ludzkiego ojciec lub syn pojawia się i daje się poznać 
jedynie w związku małżeńskim, słowa te łączą dwa „wstrząsy" obecne- 
go życia, jeden — z Ojcem, drugi — z Synem. 

Z drugiej strony, ponieważ Duch — także ten, który jest w nas — 
istnieje ponad substancją ciał, słusznie życie wyższe i bardziej świetlis- 
te, jakie nastąpi po zaślubinach, będzie w sposób naturalny ograniczone- 
do ducha (będzie to życie po zmartwychwstaniu) — „Przy zmartwych- 
wstaniu bowiem nie będą ani się żenić, ani za mąż wychodzić" 138. Po- 
trzeba więc było ze względu na życie, w którym ojcowie płodzą dzie- 
ci, żeby Boga poznawano przed Synem, nie dlatego, że wymaga tego 
kolejność w Trójcy (po cóż byłaby kolejność tam, gdzie równość jest 
niezmienna?), lecz ze względu na kolejność w Jej systemie organizacji 
nakazującym, by ojcowie zaznawali czci od synów. Także Pismo Święte 
głosząc cześć Ducha Świętego nazywa całą Trójcę imieniem Ducha Świę- 
tego, mianowicie: „Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego 
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" 139 oraz: „Każdy grzech będzie 
odpuszczony ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie 
odpuszczone" 140. Jeśli ta wypowiedź odnosi się do Bóstwa, może pozo- 
stawać w zgodzie z wyżej wymienionym celem. I poznanie jakby w 
zwierciadle oraz w zagadkowej wypowiedzi najwyższego Bóstwa w Trój- 
cy Duch doprowadził do doskonałości dla naszego przyszłego dobra. I tu 
właśnie jest „wstrząs" odnoszący się do Trójcy Przenajświętszej, jak 
z dwóch poprzednich „wstrząsów" jeden odnosi się do Ojca, drugi — 
do Syna. Z drugiej strony jest oczywiste, że pierwszy w kolejności 
„wstrząs" był ostatnim co do znaczenia i wielkości pożytku. Jest bowiem 
rzeczą jasną, że Łaska jest o wiele większa niż Prawo i bardziej od 
Niego korzystna. Drugi „wstrząs" jest także niższy od trzeciego, jeśli 
„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy (zobaczymy) twa- 
rzą w twarz"141. Dlatego też: „Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe" 142. 

I można widzieć przeogromną mądrość i sprawiedliwość wagi Opatrz- 
ności [196b] w boskim działaniu. Dawniej wydawało się, że Ojciec zaj- 
muje najwyższą pozycję, w nowej epoce Syn ma pozycję niższą, jak 
się wydaje większości, bądź równą, jak przypuszczają nieliczni. Aby więc 
nierówność wynikającą z wyobraźni ludzkiej sprowadzić do równości, 
pierwszy „wstrząs", przyznawany Ojcu, otrzymał pozycję najniższą, dru- 
gi — odnoszący się do Syna — dostał pozycję wyższą od tamtego, 
trzeci — należący do Ducha — był wyższy od tamtych obu. Można zatem 

138 Ewangelia według św. Mateusza 22,30. 
139 Ewangelia według św. Jana 4,24. 
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widzieć, jak nierówność, która istniała w umysłach ludzi spowodowana 
nierównością trzech epok, została sprowadzona do całkowicie niezmien- 
nej i zadziwiającej równości, otrzymała coś w rodzaju wspaniałego świat- 
ła i blasku mocy Bożej. 

Kolejność Osób w Trójcy została ustalona według domysłów bardzo 
wielu ludzi, bynajmniej nie pochodzi ona z owej cudownej i niewysło- 
wionej natury, jak naucza wprowadzający w tajemnice Nauczyciel, któ- 
ry z natchnienia Bożego czasami umieszczał Syna i Ducha przed Ojcem: 
"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są też rodzaje posługi- 
wania, ale jeden Pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg" 143 

i jak mówi do Galatów: „Paweł, Apostoł nie z ludzkiego ustanowienia 
czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca" 144. Tak 
że imiona Osób wszechwładnej boskiej Trójcy będącej ponad jakimkol- 
wiek uszeregowaniem i ponad wszelkim słowem są umieszczone przed 
sobą lub po sobie i nie zachowują kolejności przyjętej w naturze, lecz 
występują w porządku służącym ku zbawieniu tych, którzy o tym 
słuchają. Takie rozważania snuje ten sławny, pracowity i zagorzały mi- 
łośnik nauk teologicznych wypełniając nimi rozdziały trzydziesty pierw- 
szy i trzydziesty drugi. 

W następnym rozdziale wykłada powody, z jakich Stary i Nowy Te- 
stament mienią się niezrozumiałymi i niejasnymi w tłumaczeniu miej- 
scami; zwłaszcza Stary, w mniejszym stopniu — Testament Łaski. O 
dziele Mojżesza powiada, że ponieważ było obrazem i cieniem przyszłych 
dóbr, przynosi ono, co jest sprawą naturalną, słowa jako takie i szyk 
słów, w których panuje niejasność. Tymczasem w podwójnych tabli- 
cach Prawa mają one podwójną wartość: zapalają wewnętrzne światło 
[197a] ducha u ludzi, którzy wznieśli umysł ku górze, a dzięki operowa- 
niu światłocieniem w tekście przyciągają mniej pojętne dusze. 

Przyszłe dobra, wśród których znajomość Trójcy jest najważniejsza, 
pozostawały w ukryciu z przyczyn, jakie często podawaliśmy — mam na 
myśli opieszałość słuchających oraz konieczność ukrycia tych dóbr przed 
Księciem Ciemności; z kolei na trzecim miejscu należy jasno i bez żad- 
nych osłonek obwieścić Trójcę, aby całkowicie wytrzebić ze świata po- 
liteizm, nie pozostawiając ludziom tkwiącym w błędzie i zupełnym nieu- 
kom żadnego powodu do popadnięcia w ten sam błąd. Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu jest podobne do złotonośnej ziemi. Daje 
ono złoto nie wszystkim i nie ludziom przypadkowym, lecz tym, którzy 
w trudzie, z ochotą i znajomością rzeczy wydobywają je — szlachetne, 
przynoszące zysk większy od włożonego trudu. Jak więc nie uwalnia się 
od biedy ten, kto z lekka tylko muska złotonośny piasek dla jego pięk- 
na, dla dziecięcej igraszki czy żartów i nie przykłada się do pracy, nie 

143 Tamże 12,4—5. 
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poszukuje tego, co ukrywa się w ziemi, tak nie może uwolnić się od 
niewiedzy ani od zarzutu stawianego opieszałym ten, kto uczepia się 
jedynie litery, nie stara się odsłonić leżącego w niej skarbu i wyciągnąć 
korzyści, która tkwi w głębi myśli, jakie ta litera wyraża. 

Zresztą już samo to, że myśli boskie są ukryte, świadczy o ich naj- 
wyższej wartości i wzniosłości, pobudza w większym stopniu chęć do 
poszukiwania w duszach, które ponad gnuśnością rozwijają w sobie mi- 
łość do Boga i zamiłowanie do pracy. Przewrotność i zuchwałość Żydów 
są przyczyną niejasności w Starym Testamencie tam, gdzie nie były 
one potrzebne; aby nie obcinać i nie usuwać ze Starego i Nowego Te- 
stamentu jasnych i oczywistych świadectw o Chrystusie, ich treść jest 
zawoalowana. Po trzecie, naród żydowski był dumny, miał w pogardzie 
nawet przykazanie Boże i dlatego wszystko to zostało osłonięte niejas- 
nością i niezrozumiałością, aby się nie dowiedział w sposób zupełnie 
oczywisty, że wszystkie przepisy Prawa przeminą, że wszystko, co znaj- 
duje się u niego w poszanowaniu i jest skrupulatnie przestrzegane, przy- 
bierze inną formę organizacyjną i że, zanim otrzyma wyraźną o tym 
wiadomość, zostanie doprowadzony do tego, że będzie miał w jesz- 
cze większej pogardzie przykazania (po co bowiem miałby miłować to, 
co wkrótce ulegnie zagładzie i co niebawem nie będzie miało znaczenia?). 
Jeśli bowiem nawet bez powodu odeszli oni po tysiąckroć od przyka- 
zań Bożych, nie wiedząc, że zostaną zmienione, że są niedoskonałe i że 
stanowią zapowiedź i odbicie obrazów innego stanu rzeczy, to czegóżby 
nie zrobili, gdyby [197b] dowiedzieli się jasno z samej Biblii o ich 
zagładzie i o zmianie? 

Inaczej mówiąc, Prawo panujące wszechwładnie w nauczaniu mogło 
ukryć przed początkującymi w naukach do czasu ich zakończenia to, co 
było zbyt doskonałe, i przez podstawowe wiadomości przygotować ucznia 
do zrozumienia spraw bardziej doskonałych. Do tego, co zostało powie- 
dziane, dołącza się i to, że natura, jak widzimy, sama się rządzi i sama 
kieruje własnymi sprawami, gdyż pierwsze nasiona i ziarna nie ukazu- 
ją w sposób widoczny swej doskonałej formy, lecz noszą w sobie jej 
zarodki. Tak więc ziarno nie jest kłosem, ale ukrywa w sobie zadatek 
kłosa; podobnie we wszystkich innych owocach i nasionach daje się 
poznać to samo naturalne zjawisko. Ten sam proces zachowuje Prawo 
w stosunku do Łaski. To, czego dokonała Łaska, jest plonem zebranym 
z ziaren zasianych w Prawie. Tak pokrótce zostały wyłożone powody, 
dla których prawodawstwo Mojżeszowe okryła niejasność. 

Brak jasności sprawił, że Łaska nie jest oczywista dla wszystkich. Przy- 
czyny tego stanu rzeczy leżą w nowym sposobie wprowadzania słucha- 
czy w naukę religii i w słabości ich myślenia. Dlatego Naczynie wybrane 
powiada: „Mleko wam dałem do picia, a nie inny pokarm stały, boście 
byli niemocni" 145. Podobnie jak każdy pokarm nieprzyswojony szkodzi 

145 Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 3,2. 



tym, którzy go spożyli, tak wiedza, nawet jeśli zawiera doskonałą praw- 
dę, pozostaje bezużyteczna dla tych, którzy są niedoskonali. Jeśli bo- 
wiem Nowy Testament wykłada tajemnicę wiary w sposób bardziej 
jasny niż Stary, to jednak, chociaż daje wyjaśnienie zasady, nasienia 
i nowej organizacji, nie od razu, lecz powoli odsłania wtajemniczanym 
sprawy doskonałe. Ponadto nie należy lekkomyślnie i bez zastanowienia 
rzucać psom, to znaczy przeciwnikom, i to szczekającym, tego, co świę- 
te ani też pereł przed świnie146: tym, którym życie upływa w błocie 
rozkoszy. Jest to przykazanie Pańskie kierujące również nauczaniem. 

Oprócz tego, o czym była mowa, uświęcające człowieka wprowadzenie 
do religii nazywa się też tajemniczym obrzędem, misterium, a misterium 
nie jest rzeczą zwykłą ani dostępną dla wszystkich. Co więcej, święte 
misteria w znaczeniu duchowym są otoczone Serafinami i Cherubinami, 
w sensie materialnym spowijają je zasłony, skrzydła, bramy, i zapory. 
Tak więc nasze Pismo Święte również musi być spowite zasłoną przed 
niewtajemniczonymi, aby nie znieważać świętych misteriów, natomiast 
musi być odsłonięte przed wprowadzanymi w nie osobami oraz przed 
wiernymi. Zresztą, jeśli coś, co jest łatwe do [198a] osiągnięcia, nie sta- 
nowi przedmiotu wielkiego pożądania, to zupełnie słusznie Pismo Świę- 
te ukrywa swój skarb przed ludźmi beztroskimi, natomiast chętnie go 
ofiarowuje osobom zamiłowanym w pracy. Przecież wszystko, co jest 
cenne, włącznie z cnotą, osiąga się w pocie czoła; dopiero taki nabytek 
przynosi korzyść. To, co niedobre, leży w zasięgu ręki każdego. I bar- 
dziej ceni się to, co się zdobyło w trudzie. Rzecz łatwo uzyskaną równie 
łatwo się traci, staje się ona raczej przedmiotem lekceważenia niż po- 
żądania. 

Dlatego Adam, który nie miał doświadczeń czy trosk i został uznany 
za godnego obcowania z Bogiem i zasługującego na inne dobrodziejstwa, 
łatwo utracił to, co posiadał. Ponieważ ze swego życia wolnego od trosk 
i trudu uczynił sobie osłonę przed zagładą, przemądry Lekarz wyleczył 
jego chorobę skutecznymi na nią środkami, ustanawiając prawo, że 
w pocie oblicza będzie pożywał chleba przeznaczonego dla ciała147; tym, 
którzy miłują ducha, przygotowuje ucztę duchową. 

Poza tym, co zostało powiedziane, jeśliby zrozumienie myśli zawar- 
tych w Piśmie Świętym w ogóle nie nastręczało trudności, to gdzież 
byłaby zapłata dla tych, którzy trawią na tym bezsenne noce i walczą 
o osiągnięcie celu? I któż z nich miałby chęć podejmować tak wielki 
wysiłek, gdyby ludzie z lekka tylko traktujący to zajęcie nie uzyskali 
mniej niż oni? Z tych właśnie przedstawionych względów wydawało się. 
rzeczą słuszną i zarazem pożyteczną, żeby myśli Pisma nie były bar- 

146 Ewangelia według św. Mateusza 7,8. 
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dziej rozwinięte, rozpowszechniane bez zachowania ostrożności czy do- 
stępne dla wszystkich, nawet dla ludzi niegodnych. 

Wbrew temu, co powiedziano, nikt spośród ludzi pracowitych i zasłu- 
gujących na duchową łaskę wiedzy nie może oskarżać Pisma o to, że 
jest niejasne. Lecz czy jest to powód, żeby człowiek opieszały i upadły 
na duchu miał się oburzać, że nie rozumie? Dlaczego nie zadaje sobie 
trudu należnego tym wzniosłym sprawom, jeśli znajomość dzieł Bożych 
uważa za godną wysiłku? Dlaczego ma skrupuły, że nie ponosi żadnej 
kary, jeśli jego zdaniem nie daje ona niczego niezbędnego dla cnoty? 
Jakąż szkodę z powodu braku jasności miałby ponieść ktoś, kto usiłu- 
je zrozumieć myśl? Rzecz bowiem ma się tak, że chcącemu nie jest 
trudno poznać to, o co zabiega. Są przecież dzieła wielu czcigodnych 
mężów, którzy wyjaśniają i tłumaczą święte słowa. Ktokolwiek zatem 
postanowił obcować z nimi, i to chętnie, ten nie chybi celu. 

Ten, kto nie powziął takiego postanowienia, nie mógłby, co jest rzeczą 
oczywistą, dojść do znajomości słów Bożych nawet wówczas, gdyby by- 
ły one najjaśniejsze. Za dowód prawdziwości tego, co powiedziano, słu- 
żą ludzie, którzy nie znają nawet nazw samych listów apostolskich i nie 
potrafią wyrecytować wykazu ksiąg proroczych czy pozostałych świętych 
ksiąg tak [198b] Starego, jak i Nowego Testamentu. A cóż jest zawi- 
łego, co niejasnego, co wreszcie trudnego w nauczeniu się wykazu tych 
nazw? Jakiej to wymaga pracy? Ale dla ludzi, którzy nie chcą, nazwy 
te pozostają zupełnie nie znane, są zagadkami. A więc nie brak jasności 
w słowach Bożych stanowi przyczynę tego, że ludzie w swej masie ich 
nie rozumieją, lecz niedbalstwo i lenistwo ludzi sprawiają, że nie znają 
oni nawet najbardziej jasnych słów, jakie w ogóle istnieją. 

Dla takich ludzi to, co jest niejasne, jak ukazano, wcale nie różni się 
od tego, co jest jasne, natomiast co do osób żywych intelektualnie nie- 
jasność wskazuje, że są oni mądrzy i dbali o cnotę, pominąwszy już to, 
że daje im niezaprzeczalną korzyść osobistą. 

Co więcej, człowiek pragnący wyjaśnić myśl zawartą w Piśmie Świę- 
tym, jeśli poszukuje w tym sławy ludzkiej, słusznie jest oddalany od 
przedsionka mądrości Bożej. Jeśli natomiast pragnie tego przez wzgląd 
na cnotę i zapłatę niebios, to o tyle cnota jego wzbogaci się i pomnoży 
dzięki trudom i znojom wyciskającym pot z czoła, o ile radość z zapła- 
ty czeka bezspornie na tych, którzy walczą. W tym również zawiera 
się przewidująca myśl niewysłowionej mądrości. Usuwając od nas z po- 
czątku to, co dawałoby powód jakiejkolwiek nagany, Bóg dał nam roz- 
kosz raju nie narażającą nas na trudy. Lecz kiedy przekonał nas na 
podstawie naszych uczynków, że życie bez trudów byłoby dla ludzi 
szkodliwe, dodał do naszego życia, jakby jakiś lek, ciężar trudów i zno- 
jów, podobnych do tych ze stadionu i pola walki, co przyniesie nam 
ogromną korzyść i nagrodę. Na tym autor kończy trzeci rozdział siódmej 
księgi dzieła. 



Księga ósma podejmuje dysputę nad dwoma problemami, z których 
jeden stanowi rozwiązanie trudności wymagającej niemałego twórczego 
wysiłku. Początek tej trudności leży w dojściu do pewnego rodzaju ro- 
zumowania, które udowadnia, że Bóg Ojciec ma Syna. Autorem, który 
doszedł do tego rozumowania jest Grzegorz z Nyssy148. Według jego 
argumentacji ktokolwiek przyznaje, że Bóg nie jest Istotą pozbawioną 
rozumu, zgadza się jednocześnie bez zastrzeżeń, że posiada On Słowo. 
Słowo Nieśmiertelnego jest nieśmiertelne, a Słowo nieśmiertelne nie 
może być niczym innym niż Synem, w którego my wierzymy. 

Taka jest więc argumentacja za tym, że Bóg musi mieć Syna. Z ko- 
lei autor wprowadza do dysputy jednego ze swych przyjaciół, który 
przeciwstawia się tej argumentacji; chwali go jako najbardziej czcigod- 
nego. Jego kontrargumentacja brzmi: nic nie stoi na przeszkodzie temu, 
żeby mieć te same poglądy zarówno na Syna, jak i na Ducha (każdy 
bowiem z Nich [199a] obu jest Bogiem) — w ten sposób, przynajmniej 
na podstawie tego rozumowania, tajemnica będzie prowadziła nie do 
Trójcy, lecz do ogromnej liczby osób. 

Taki kontrargument jest ostry i złożony. Autor usiłuje go zbić za 
pomocą różnych sposobów rozumowania, ale, przynajmniej moim zda- 
niem, nie osiągnął tu ścisłości. Mimo to wielki pot spływa z autora od 
pracy nad tym problemem, gdyż obejmuje ona aż trzynaście dowodzeń. 
Dla ludzi, którzy otaczają czcią prawdziwą wiarę, są w tych argumen- 
tacjach myśli nie pozbawione sensu, natomiast dla człowieka przeciw- 
stawiającego się jej z uporem autor nie tylko nie przedstawia niczego, 
co by przyciągało go do prawdziwej wiary, lecz daje wiele powodów do 
śmiechu. Można by powiedzieć krótko i węzłowato: jeśli ktoś z góry 
stawia na pierwszym miejscu Ojca, a później występuje z pytaniem do 
Niego, czy jest On Istotą alogiczną czy logiczną, i wychodząc z tego 
punktu widzenia udowadnia, że Ojciec musi mieć Syna, to może ten 
niepotrzebny argument ma jakiś pozór prawdy dla tego, kto szermu- 
jąc nim rusza do boju. Jeśli tego nie robi (nie jest to bowiem konieczne 
ani godny podziwu Grzegorz nie rozwija tego rodzaju rozumowania) 
i wysuwa na pierwsze miejsce imię Ojca, które jest wyrazem pospolitym 
i jednocześnie niepodzielnym imieniem doskonałych Osób boskich, i jeś- 
li zapytuje o Jego Słowo czy moc twórczą i — jeśli zechce — o Jego 
tchnienie życia, ten wyjaśni tajemnicę Trójcy i nie pozostawi miejsca 
temu, kto zechciałby wtrącić się do jasnego rozumowania. Jakże bowiem 
może wyjść na to samo, lub prawie na to samo, rozważanie jednej tylko 
osoby Bóstwa i rozważanie całego Bóstwa, i gorliwe zastanawianie się 

148 Grzegorz z Nyssy (patrz Ccci. 162 przyp. 9) był nieustępliwym rzeczni- 
kiem dogmatu Trójcy Świętej, który wyłożył w mowie dogmatycznej O boś- 
kości Syna i Ducha Świętego napisanej prawdopodobnie w 383 r. (wyd. PG 
46, kol. 553—573); por. Sinko III 2, s. 134. Por. Cod. 6. 7. 



nad nią — co jest dobre w odniesieniu do Bóstwa jako całości? Temu, 
kto w ten sposób doszedł tu do absurdu, nic nie stoi na przeszkodzie, 
nawet bez jakiegoś mędrkowania, żeby wychodząc z tego założenia, 
plótł brednie i posuwał się aż do twierdzenia, że ponieważ dla nas Bóg 
jest Trójcą, każda Osoba Trójcy pomnaża się i tworzy oddzielną trójcę. 
W stosunku do takiej bredni nie da się zastosować żadnego rozsądnego 
kontrargumentu. Oto, jaka może być odpowiedź na takie rozumowanie 
i na wszystkie inne, które zmierzają ku niemu. Taki jest pierwszy roz- 
dział siódmej księgi. 

W drugim rozdziale autor snuje rozważania, dlaczego, jeśli Syn i Duch 
pochodzą w równej mierze od Ojca, pierwszy nazywa się Synem, a dru- 
gi Duchem i dlaczego obaj nie zachowują tej samej nazwy Syna, jak 
i Jego pozycji. Po takim postawieniu tego trudnego zagadnienia daje 
rozwiązanie: po prostu teologia za pomocą znanych nam pojęć wyraża 
pokrewieństwo i równość natury boskiej w Trójcy przez imiona Ojca, 
Syna [199b] i Ducha Świętego, wyjaśnia niewyslowione i bezimienne 
pojęcie Bóstwa posługując się znanymi nam słowami, wśród których 
wzrośliśmy. Ponieważ jest rzeczą u nas zwykłą mówić o synach myśląc 
o pokoleniu, o duchu-tchnieniu myśląc o pochodzeniu (Pismo powiada 
bowiem: „Tchnienie, które odchodzi, nie wraca"149 i „gdy tchnienie go 
opuści" 150, „ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma"151), ponieważ 
wiec w naszym rodzaju ludzkim łączymy pojęcie syna z pojęciem po- 
kolenia, a pojęcie ducha-tchnienia wiążemy z pochodzeniem, tak też 
przez analogię nauczamy o Istocie niewysłowionej i nadprzyrodzonej, 
mianowicie że Syn został zrodzony, a my otrzymaliśmy od Boga tajem- 
nicę pochodzenia Ducha. Dlatego właśnie Duch został nazwany Duchem 
Świętym Ojca i Syna, że i wśród nas mówi się o duchu-tchnieniu 
ojca i syna, a nie o ojcu i synu ducha-tchnieniu, gdyż czegoś takiego 
u nas, ludzi, nie ma. 

Bóstwo nie może też być w swojej istocie ani wysłowione, ani zrozu- 
miałe; powszechne mniemanie jest z tym zgodne. Pismo Święte też mó- 
wi o tym w wielu miejscach i prawie cały chór naszych Ojców również 
daje temu świadectwo. Nie ma potrzeby przywodzić tu ich słów, gdyż 
nie są nieznane. Takie kwestie porusza autor w ósmej księdze. 

W dziewiątej, w swego rodzaju wstępie, powiada, że kiedy syn Na- 
wego, Jezus, spytał głównodowodzącego wojsk: „Czy jesteś po naszej 
stronie, czy też po stronie naszych wrogów" 152, zadał to pytanie po to, 
aby wiedzieć, czy jest to jakiś wróg nie ze świata materialnego, lecz 
nadprzyrodzonego. Wiele mu bowiem wskazywało na to, że nie jest 
to ktoś z oddziałów nieprzyjaciół ani ktoś z jego własnego wojska. 

149 Księga Psalmów 78/77/,39. 
150 Tamże 146/145/,4. 
151 Tamże 103/1027,16. 
152 Księga Jozuego 5,13. 



Świadczyły o tym: sposób jego ukazania się, to, że nikt nie odważył 
się przejść przez środek obozu przeciwnika ani stanąć przez oczami 
wodza oraz to, że ten, kto odważył się na to, nie zdziałał niczego jako 
wróg. W każdym razie ze strony dowódców nie było najbardziej roz- 
tropne, że nie znali ani wyglądu, ani uzbrojenia swoich współplemień- 
ców czy cudzoziemców, lecz Jezus wiedział, że zjawa, która mu się 
ukazała, była jednym z duchów rozumnych i usiłował dowiedzieć się, 
czy była ona przeznaczona dla wojska nieprzyjacielskiego, czy dla woj- 
ska, które osłaniało Izrael. 

Tak wiec we wstępie autor zajmuje się powyższym zagadnieniem 
i z kolei zastanawia się nad kwestią, jak można przyjąć oba poglądy, 
mianowicie: że otrzymujemy łaskę wyższą od godności anielskiej i że 
w czasie zmartwychwstania mamy okazać się [200a] równi aniołom. 
I rozwiązuje tę kwestię, mówiąc wpierw, że nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby ta sama istota z jednej strony miała godność większą niż przysłu- 
gująca jej pozycji, a z drugiej, żeby znajdowała się w pozycji niższej. 
Dlatego właśnie Pan kształtując naszą naturę związał się z nią, wyniósł 
ją ponad każde Zwierzchnictwo i Władzę i umieścił po prawicy Ojca. 
Jest rzeczą oczywistą, że nasza natura została usytuowana w pozycji 
wyższej od pozycji aniołów. A Zwierzchności i Władze na wyżynach 
niebieskich mają poprzez Kościół, który jest ludem wierzącym w Chrys- 
tusa, znajomość wielorakiej w przejawach mądrości płynącej od Bo- 
ga, okazanej przez Niego w Chrystusie Jezusie 153; dzięki temu właśnie 
nasz rodzaj ludzki uzyskał przywilej pierwszeństwa. 

Po trzecie, dzięki łasce otrzymaliśmy możność korzystania z dóbr, 
„w które wejrzeć pragną aniołowie" 154. I dlatego po dwukrotnym upad- 
ku, jednym — Adama, drugim — aniołów, Chrystus przyjął naturę te- 
go pierwszego, aby uchronić go przed dalszymi upadkami, z czego jas- 
no wynika, że nasza natura została uznana za godną większego niż na- 
tura aniołów zaszczytu. A to, że przy zmartwychwstaniu ludzie będą 
jak aniołowie 155, nie uczy nas, że ich godności są równe, lecz świadczy 
o podobieństwie ich pozycji. Wtedy rodzaj ludzki, tak jak i anielski, nie 
będzie odczuwał potrzeby małżeństwa i obcowania cielesnego. 

Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ludzie będąc równi 
aniołom, czy na krótko niżsi od nich156, korzystali z większego niż oni 
daru, podczas gdy ci, którzy otrzymali naturę bezcielesną, wyrzekając 
się swej chwały i pozycji, dalej wiodą życie bez wyrzutów sumienia 
mimo swego upadku. My natomiast otrzymawszy w chwili stworzenia 
niższą od nich pozycję przez nasz związek z ciałem, po uwolnieniu się 

153 Por. List św. Pawła do Efezjan 3,10—11. 
154 pierwszy List św. Piotra 1,12. 
155 Ewangelia według św. Mateusza 22,30; Ewangelia według św. Łukasza 

20,36. 
156 List św. Pawła do Hebrajczyków 2,7. 



od przykazania, nie lubimy tkwić w naszym upadku. Dokładamy wszel- 
kich starań przez skruchę, by zyskać pozycję, która była przedtem po- 
zycją obecnie upadłych, i dzięki ambitnemu dążeniu do spraw zaszczyt- 
nych, otrzymujemy w dziedzictwie zamiast raju ziemskiego niebo i kró- 
lestwo Boże. 

Po rozstrzygnięciu badanej kwestii za pomocą powyższych argumen- 
tów, autor przechodzi do wyjaśnienia przypowieści, która mówi o młod- 
szym synu, marnotrawnym, o starszym i ich ojcu, po czym przedstawia, 
ich losy 157. I powiada, że starszy syn wyobraża moce anielskie (w cza- 
sie bowiem i w swej naturze mają one pierwszeństwo przed rodzajem 
ludzkim), marnotrawny przedstawia nasz rodzaj, a ojciec jest uosobie- 
niem Stwórcy i Pana wszechrzeczy. Z drugiej strony oburzenie [200b] 
syna starszego na przyzwanie i powitanie młodszego nie jest właściwe 
dla aniołów. Przypowieść nakreśliła taką sytuację, by ukazać wielkość 
dobrego uczynku, mimo wielkiego marnotrawstwa, syn marnotrawny 
spotkał się z tak ogromną wspaniałomyślnością, że nawet sam stan 
anielski mógłby się oburzyć, gdyby zawiść tkwiła w jego naturze, 
i uznać tę przesadną wielkoduszność za niemożliwą do zniesienia. Jak- 
że mogłoby zajść coś podobnego, żeby sami aniołowie cieszyli się z jed- 
nego pokutującego grzesznika 158, a z drugiej strony oburzali na to, że 
został on uznany za godnego uczuć ojcowskich? Tak jednak są ujęte 
przypowieści — nie opowiadają one wyłącznie o tym, co się zdarzyło, 
czy ma wydarzyć, lecz i o tym, co dało się w nie wpleść, by miały 
w sobie cechy jasności, coś uderzającego, ale też i przyjemność, kon- 
sekwencję czy po prostu, żeby były łatwe do zrozumienia i pożyteczne. 

Autor odnosi przypowieść o stu owcach do aniołów i rodzaju ludz- 
kiego 159. Omawiając przypowieść o synu marnotrawnym wspomina tak- 
że inne jej objaśnienia, z których na pierwszym miejscu stawia dopie- 
ro co omówione i chwali je w wielu dysputach. 

Takie oto tematy opracował w trzydziestym siódmym rozdziale. 
W trzydziestym ósmym roztrząsa kwestię, dlaczego mówi się, że 

Chrystus umarł za wszystkich, przecież Wcielenie Zbawiciela nastąpiło 
w wiele pokoleń później, kiedy niezliczony rodzaj ludzki rodził się i po- 
grążał w śmierci. Kwestię rozstrzyga tak: w wielu miejscach Pismo 
Święte świadczy o sposobie, w jaki zbawienie przyszło dla żyjących 
wówczas ludzi za pośrednictwem Chrystusa; sposób ten był taki sam dla 
tych, którzy znajdowali się w świecie zmarłych 160. Koryfeusz Aposto- 
łów mówi: „Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by za- 

157 Ewangelia według św. Łukasza 15,11 nn. 
       158 Tamże 15,10. 

159 Tamże 15,4. 
160 Gr. Hades (świat zmarłych) w grece bizantyńskiej znaczy również 

Otchłań (por. Księga Mądrości 1,14; Ewangelia według św. Mateusza 11,23 
i m.). 



panować nad umarłymi jak i nad żywymi" 161 oraz „Poszedł głosić [zba- 
wienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu 162, aby wprawdzie pod- 
legali sądowi, jak ludzie w ciele, żyli jednak w duchu" 163, to znaczy, 
aby niewierzący, którzy z tego powodu pozostają grzesznikami, zostali 
potępieni, ponieważ stali się całkowicie ciałem i oddzielili się od Du- 
cha, i aby wszyscy, nawet przebywający w świecie zmarłych, uwierzyli 
w Chrystusa w sprawiedliwości, cieszyli się radością ducha. Tak więc 
słowa „aby byli sądzeni w ciele" dotyczą, powiada autor, ludzi, którzy 
nie uwierzyli, natomiast słowa „żyją w Duchu" odnoszą się do tych, 
którzy uwierzyli. Wypowiada się tak, aby stworzyć pozór, że mówi tyl- 
ko o jednym rodzaju ludzkim, ponieważ, jeśli nawet położenie każdego 
z obu rodzajów [201a] — wierzących i niewierzących — jest różne, łą- 
czy w jeden stan tych, którzy są pod ziemią. 

W ten sposób jedynie o ciele możemy powiedzieć, że jest ono zara- 
zem chore i zdrowe w tej lub innej części. Podobnie wyrażamy się 
o kimś, kto został skazany na spalenie i karę na nim wykonano. Tak 
samo powiada również Pismo Święte: „Aby byli sądzeni w ciele". Jest 
to bowiem największa kara, zwłaszcza w czasie zmartwychwstania, kie- 
dy to sprawiedliwi zażywający radości ponadludzkiej żyją w Duchu, 
a masy grzeszników żyją życiem jedynie cielesnym, oddzielonym od 
wszelkiej łaski duchowej, i tracą je na wieki. 

Można jeszcze inaczej wyjaśnić te słowa. Święty Paweł powiada: „Ten 
zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę; tak też jawne stanie się 
dzieło każdego, ogień je wypróbuje, jakie jest" 164. I aby ktoś nie sądził, 
że wszystko — tak jak grzech i tak jak grzesznik — zostanie strawio- 
ne w ogniu i ulegnie zagładzie, dodaje, że jeśli nawet dzieła spalą się 
i znikną, to sam sprawca grzechu przeciwnie, nie zniknie wraz z nimi, 
lecz zostanie ocalony, co oznacza, że zostanie zachowany dla wiecznej 
kary. Aby nie wydawało się heretykom, że słowa „będzie ocalony" ozna- 
czają, iż, po odbyciu pokuty za grzech, każdy grzesznik wejdzie w po- 
czet ludzi sprawiedliwych i zbawionych, a kara skończy się i wszystkim 
zostanie dane ogólne szczęście, tuż za słowami „będzie ocalony" dodaje 
wyraźnie, by zniweczyć ich mniemanie: „tak jakby przez ogień", to 
znaczy, jak ktoś, kto nie jest zwolniony od kary przez ogień. 

Wszystko to, co powiedziano, odnosi się prawie w całości do tych, 
którzy przebywają w Otchłani, a przedtem nie uwierzyli w Chrystu- 
sa. Tak więc słowa: „byli sądzeni w ciele" mają oznaczać jednocześnie, 
że są oni sadzeni w taki sam sposób, w jaki naturalnie sądzi się ciało, 

161 Jest to werset z Listu św. Pawła do Rzymian 14,9, a nie „koryfeusza 
Apostołów", czyli św. Piotra, na co wskazał R. Henry (Photios, Bibliotheque, 
t. III, s. 206, przyp. 3). 

162 Pierwszy List św. Piotra 3,19. 
163 Tamże 4,6. 
164 pierwszy List św. Pawła do Koryntian 3,15; 3,13. 



i że nie żyją jak istoty cielesne, których ciało niszczeje i uwalnia się od 
ciężaru kar, lecz jak istoty trwale, podtrzymywane mocą Ducha Świę- 
tego, i jak istoty niezniszczalne, wiodące wieczne, mozolne życie w karze 
bez końca. 

To wyjaśnienie powyższych słów ma charakter dygresji. Celem autora 
było wykazanie, że nasz wspólny Pan i Zbawiciel poniósł śmierć za- 
równo za ludzi żywych, jak i umarłych w minionych czasach, począwszy 
od Adama, i że to przez Niego obwieszczono zbawienie i dano [201b] 
je wszystkim w nagrodę. Tak więc wyłożyłem pierwsze z jego rozumo- 
wań, na których opiera swoje twierdzenie. 

Następnie autor mówi, że jeśli zmartwychwstanie daje nagrody i wień- 
ce za cnotę, jeśli Krzyż przynosi zmartwychwstanie i jeśli poza Nim nie 
można otrzymać żadnego dobra, to jest rzeczą oczywistą, że Chrystus 
poniósł śmierć za nas wszystkich. 

Po tych słowach przytacza i wyjaśnia następujące słowa Pańskie: 
„Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników do skru- 
chy" 165. I mówi, że Zbawiciel nie dlatego wypowiedział te słowa, iż po- 
dzielił zastępy ludzi na grzeszników i sprawiedliwych. Tego rodzaju 
myśl stoi w sprzeczności z Pismem powstałym z natchnienia Bożego 
i z samą istotą rzeczy. Zbawiciel wszystkich wzywał bowiem cały ro- 
dzaj ludzki, a nie jednych czy drugich, do osiągnięcia zbawienia i udzie- 
lał nauki jednakowej dla wszystkich. I to, że Ewangelia została obwiesz- 
czona w całym świecie, zaprzecza rozróżnieniu ludzi na grzeszników 
i sprawiedliwych. Paweł mówi: „Wszyscy tworzymy jedno w Chrystu- 
sie" 166, a przypowieść o sieci głosi167, że wspólny jest los schwytanych 
w czasie połowu, gdyż sieć nie zagarnia jednych, a za drugimi nie po- 
dąża, lecz jednocześnie chwyta wszystkich, którzy w nią wpadną. I płót- 
no 168, które ukazało się Piotrowi, oznacza jedno wspólne wezwanie 
skierowane do wszystkich, a nie tylko do grzeszników z pominięciem 
ludzi czystych. I „Kresem Prawa jest Chrystus dla usprawiedliwienia 
każdego, kto wierzy" 169, a nie wyłącznie grzeszników. Ale sam Apostoł 
powiada, że głosi Chrystusa, moc Bożą i Bożą mądrość powołanym, tak 
Żydom i Grekom 170. Z drugiej strony, jak można nie uznać za sprzeczne 
z tym słów: ,,Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 
samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izra- 
ela"?171 Kiedy bowiem owce zaginęły, znajdowały się w ogóle bliżej 
sprawiedliwości i cnoty niż Samarytanie i Grecy. Dlaczego potwierdził, 

165 Ewangelia według św. Mateusza 9,13; por. PG 86, 2, kol. 3316D—3317D. 
166 List św. Pawła do Rzymian 12,5. 
167 Ewangelia według św. Mateusza 13,47—50. 
168 Dzieje Apostolskie 10,11. 
169 List św. Pawła do Rzymian 10.4. 
170 Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 1,24. 
171 Ewangelia według św. Mateusza 10,5—6. 



że wpierw należy nakarmić dzieci, a resztki pozostawić psom172? A nad- 
to nakazując uczniom powiada: „A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta 
albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, a nie jest grzeszny, 
i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie" 173. Wiedząc o tym', 
sprzedawczyni purpury mówiła do Barnaby i Pawła: „Jeżeli [202a] uwa- 
żacie mnie za wierną Panu, zamieszkajcie u mnie!"174. I powiedzenie 
Apostołów, którzy byli wzorami cnoty: ,,Wam dano poznać tajemnice, 
im zaś nie dano"173 — oznacza w sposób oczywisty: "tym, którzy nie 
są godni tego". 

Jakże więc nie przeciwstawia się tym wszystkim słowom owo wspa- 
niałe: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników", jeśli 
tę wypowiedź rozumie się jako podział ludzi na stan grzeszników i stan 
sprawiedliwych? Co więcej, gdyby Apostoł wezwał sprawiedliwych i, 
z drugiej strony, gdyby nie doszli tu grzesznicy („Każdy bowiem, kto się 
dopuszcza niesprawiedliwości, nienawidzi światła i nie zbliża się do 
światła" 176 i „Zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe 
rzeczy"'177 oraz „Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, ty nie chcia- 
łeś" 178), gdyby więc nie wezwał sprawiedliwych, i jeśliby grzesznicy, jak 
powiedziano, nie uznali za słuszne ruszyć z miejsca i zbliżyć się, to 
dla kogo byłoby obwieszczone wezwanie? 

Przyjrzyj się wszystkiemu wychodząc od samych faktów! Było rze- 
czą potrzebną, żeby Matka Boża znajdowała się na ziemi. Matką naz- 
wał Tę, która przewyższyła wszystkie inne we wszelkich cnotach. Nale- 
żało więc, żeby nazwał kogoś, kto nie ma ojca, ojcem i braćmi na zie- 
mi. Nie wybrał ich spośród rabusiów i rozpustników, lecz wziął tych, 
którzy jaśnieli sprawiedliwością. Taki był rzeczywiście Józef179, tacy 
byli jego synowie. Jeśli natomiast chodzi o Jakuba 180, to imię jego 
świadczy o tym, że wzniósł się na szczyt cnoty i że sam wszedł do lu- 
du żydowskiego. Lud bowiem nazwał go Obliaszem przez wzgląd na 
jego wielką cnotę i jego szczere postępowanie wobec Boga: przydomek 
ten znaczy: twierdza i osłona ludu. 

Zaszła nadto potrzeba, żeby Zwiastun wyprzedził Słowo. Jest nim ten, 
kto kroczy na przedzie większy od proroków i wszystkich ludzi. Trze- 
ba było nadto stworzyć świadka jego chwały — wymienił tu Symeona 

172 Por. tamże 15,26. 
173 Tamże 10,11. 
174 Dzieje Apostolskie 16,15. 
175 Ewangelia według św. Mateusza 13,11. 
176 Ewangelia według św. Jana 3,20. 
177 Ewangelia według św Mateusza 12,35. 
178 Tamże 23,37. 
179 Por. Księga Rodzaju 37,39—47,50. 
180 Tamże 25,27 nn. 



i Annę 181. Trzeba było wziąć uczniów — wybrał najlepszych, znakomi- 
tych, ponieważ „Ja wiem, powiada, których wybrałem"182. Trzeba było 
wskrzesić Łazarza zmarłego w Betanii183, pochodził on z pobożnego do- 
mu; mieszkały w nim Marta i Maria, co do których zapadł wyrok Bo- 
ży, ze wybrały lepszą cząstkę 184. Potrzebni byli powołani spośród naro- 
dów — pierwszy ze wszystkich został powołany Korneliusz, którego 
wielką cnotę jeszcze przed Chrztem zapowiedziało Pismo Święte 185. Zo- 
stają ukrzyżowani dwaj złoczyńcy186 — jeden, będąc dobrej myśli, 
otwiera przed sobą raj 187, drugi [202b] bluźni i nosi nieusuwalne sty- 
gmaty grzechu — zostaje wydany sprawiedliwości dla wymierzenia mu 
kary. 

Tak w każdym narodzie, plemieniu, jak i wśród ludzi prowadzących 
różny tryb życia można spotkać więcej ludzi żyjących zgodnie z nakaza- 
mi cnoty niż takich, którzy postępują wręcz przeciwnie, więcej powo- 
łanych i garnących się, i towarzyszących Temu, który ich wezwał. A jeśli 
powiesz tu o nierządnicy188 i celniku 189, to przyjmij do wiadomości, że 
wśród prowadzących taki tryb życia, czy wykonujących taki zawód, są 
ludzie, którzy wykrzesali z siebie jakąś iskrę godności ludzkiej i przyszli 
na wezwanie Zbawiciela. Tych słusznie uznaje się za ludzi godnych 
i tak się ich nazywa, przynajmniej w odróżnieniu od tłumu ludzi, którzy 
nie przyszli. Gdzie więc jest wezwanie skierowane do grzeszników, kie- 
dy, wśród nierządnic i celników, i morderców, widzi się, że na wezwanie 
Zbawiciela odpowiadają jedynie ci, którzy wśród swoich należą do 
najlepszych, o ile w ogóle tak może dziać się w takim ogromie nie- 
szczęść? Nie jest zresztą słuszne wybiegać ponad to. Dziesięć było 
w sumie panien, lecz tylko pannom roztropnym dane było wejść do kom- 
naty biesiadnej, nieroztropne natomiast zostały oddalone 190. I ten, kto 
nie ma na sobie stroju weselnego wśród biesiadników siedzących na 
swoich miejscach, zostanie wyrzucony191. Jacyż zatem są ci, których 
w dniu Sądu Ostatecznego będą wiedli aniołowie na spotkanie z Panem? 
Czy nie jest oczywiste, że są to ludzie sprawiedliwi, a nie grzesznicy? 

Cóż więc znaczą słowa: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, 
181 Por. Ewangelia według św. Łukasza 2,25; 38. 

       182 Ewangelia według św. Jana 13,18. 
       183 Tamże 11,1—44 

184 Ewangelia według św. Łukasza 10,42. 
185 Korneliusz — oficer rzymski (łac. centurio — setnik) w Cezarei ochrzczo- 

ny przez św. Piotra: Dzieje Apostolskie 10,1—48. 
186 Por. Ewangelia według św. Mateusza 27,38; Ewangelia według św. Mar- 

ka 15,27. 
187 Ewangelia według św. Łukasza 23,40—43. 
188 Ewangelia według św. Jana 8,1—11. 
189 Ewangelia według św. Łukasza 18,9—24. 
190 Ewangelia według św. Mateusza 25,1—13. 
191 Tamże 22,12—14. 



ale grzeszników"? Znaczą: cały ród ludzki, wszystkich grzeszników 
którzy odeszli od ścisłej i doskonałej sprawiedliwości, przyszedłem po- 
wołać i zaprowadzić ku przeznaczeniu, z jakim się rozminęli. Jeśli bo- 
wiem w naszym rodzie ludzie zajmują różne stanowisko, jedni dlatego 
że żyją bardziej dziwacznie, drudzy, ponieważ trzymają się w granicach 
przyzwoitości, to nikt nie jest bez grzechu. Ten sposób rozumowania 
zgadza się ze strukturą zdania, w którym nie występuje rodzajnik 
określony. Jeśliby bowiem Chrystus powiedział: „Nie przyszedłem po- 
wołać tych sprawiedliwych, lecz grzeszników", to może byłoby miejsce 
dla domysłu, z którego mogłoby wynikać, że to grzesznicy są powołani, 
a nie sprawiedliwi. Nieokreślenie rzeczowników użytych bez rodzajnika 
wskazuje w sposób niewątpliwy, że takie mniemanie jest błędne192, 
co poświadcza święty Paweł mówiąc: „Chrystus przyszedł na świat zba- 
wić grzeszników, wśród których ja jestem pierwszy" 193 i dalej „Wyka- 
zaliśmy uprzednio, że Żydzi i Grecy, wszyscy są [203a] pod panowa- 
niem grzechu, jak napisano: nie ma sprawiedliwego, nawet jednego, 
nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy bowiem zgrze- 
szyli i są pozbawieni chwały Bożej" 194, a słowa „Pan przyszedł szukać 
i zbawić to, co zginęło"195 zostały oczywiście powiedziane do całego 
rodzaju ludzkiego. To samo oznacza również brak jednej wśród stu 
mających swój rozum owiec, to samo także — zagrzebana drachma bę- 
dąca jedną z dziesięciu drachm. Śmierć bowiem panowała również, we- 
dług samego św. Pawła, nie nad tymi czy innymi, lecz nad ludźmi od 
Adama po Mojżesza196, wśród których byli Abel197 i Enos oraz cały 
chór sprawiedliwych proroków Prawa. 

Z drugiej strony ten sam Wysłannik, tak zagorzały zwolennik miłości 
powiada: "Z tymi, którzy miłują Boga, współdziała On we wszystkim 
dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani — według [Jego] zamiaru" 198. 
Następnie: „Tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył; tych 
zaś których przeznaczył, tych też powołał; tych, których powołał, tych 
usprawiedliwił i obdarzył chwałą"199. I „Wybrał nas przed założeniem 
świata" 200 nie tylko spośród Żydów, lecz także spośród Narodów. I to 
„Osiągnęli jednak wybrani, inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości" 201. 

192 por. Ewangelia według św. Mateusza 9,13. 
193 pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 1,15. 
194 List św. Pawła do Rzymian 3,10—11; 3,23. 
195 Ewangelia według św. Łukasza 19,10.- 
196 List św. Pawła do Rzymian 5,14. 
197 Por. Księga Rodzaju 4,2. 
198 Por. List św. Pawła do Rzymian 8,28. 
199 Tamże 8,29—30. 
200 List św. Pawła do Efezjan 1,4. 
201 List św. Pawła do Rzymian 11,7. 



I: „On, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących"202. 
Byłoby rzeczą niemożliwą przytoczyć tu wszystkie tego rodzaju wersety. 
Po ambitnym omówieniu powyższych kwestii, kończy ten pracowity 
autor trzydziesty ósmy rozdział. 

W trzydziestym dziewiątym poświęca szczególnie dużo trudu usunię- 
ciu niezgodności występujących w Piśmie Świętym Starego i Nowego 
Testamentu. Zastanawia się, dlaczego Pan nie mógł dokonywać cudów 
w swojej ojczyźnie z powodu niedowiarstwa jej mieszkańców203. i zno- 
wu, dlaczego do tych, którzy Go oskarżali, że Jego uczniowie nie wy- 
pędzili demona, powiedział odnosząc przyczynę tego do oskarżycieli: 
„Z powodu małej wiary waszej" 204. Podczas gdy Jego prawdziwy uczeń, 
Paweł, powiada coś wręcz przeciwnego: „Znaki bowiem są dla niewie- 
rzących, a nie dla wierzących" 205. I autor rozwiązuje tę kwestię mówiąc, 
że w powszechnym i wspólnym rozumieniu znaki cudowne były doko- 
nywane ze względu na niewiernych. Ten, kto ich dokonywał, troszczył 
się o to, by doprowadzić niewiernych do wiary w zbawienie; znaki te 
były czynione dla tych, którzy w zamian objawiali chęć posłuszeństwa 
i wyciągali z nich pożytek dla siebie. Jeśli chodzi o tych niewiernych, 
którzy, jak wiemy, pozostają z własnej woli ślepi na sprawy nadprzyro- 
dzone, czynienie cudów dla nich jest dziełem niegodnym Opatrzności 
i daremnym. Tak, że cuda [203b] są czynione również dla niewiernych; 
pozostaje to w zgodzie i harmonii z tym, że nie należy dla nich ich czy- 
nić. Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony przez cuda osiągają oni 
zbawienie, a z drugiej, ponieważ sami będąc występni są pogrążeni 
w głębi zatraty, ciągną ich ku nieszczęściu te dobra, z których inni 
czerpią wielką korzyść. Ale taka jest treść tego oto rozdziału. 

W następnym autor podejmuje ciekawy problem badawczy: mianowicie 
podaje przyczynę, dlaczego po upadku aniołów Syn Boży nie stał się 
dla nich aniołem, jak dla ludzi stał się człowiekiem. I podaje pierwszą 
przyczynę: w całej naturze obdarzonej rozumem jedynie człowiek jest 
przywiązany do ciała i tym samym do materii, a materia ma skłonność 
do upadku; człowiek jest nadto złożony z dwóch zwalczających się na- 
tur; jedna zmierza do oddzielenia się od drugiej, by dążyć ku temu, 
co jest jej właściwe. Istota żyjąca usiłuje również rozdzielić się („dążność 
ciała bowiem", jak poświadcza św. Paweł, „nie podporządkuje się Pra- 
wu Bożemu"206). Dlatego właśnie człowiek, jako jedyna istota myśląca 
związana tak wieloma więzami cielesnymi i, co więcej, mogąca sama 

202 Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 4,10. 
203 Ewangelia według św. Mateusza 13,57. 
204 Tamże 17,20. 
205 Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 14,22. 
206 List św. Pawła do Rzymian 8,7. 



z siebie okazać skruchę za upadek, słusznie potrzebuje dla podniesienia 
się pełniejszego i większego działania Opatrzności i korzysta szczodrzej 
z opieki Bożej. I z tego, co sprawiło, że w początkach staliśmy niżej 
od innych istot rozumnych, sprawiedliwy Sędzia uczynił środek prowa- 
dzący nas do zbawienia. On, który przywiązał nas do ciała karząc 
w ten sposób dumę, jaka wysadziła z siodła nawet zastępy aniołów 
i spowodowała, że przeżyli upadek, z którego nie można się podnieść. 
Z kolei to, co uważało się za więzy materii, posłużyło Mu za punkt wyj- 
ścia do okazania dobrodziejstwa przechodzącego ludzkie pojęcie. 

Cóż bowiem mogłoby być większego i wzniosiejszego w dobrodziej- 
stwie ponad to, że się widzi rodzaj ludzki umieszczony po prawicy Ojca 
i naszą niegdyś zbuntowaną naturę korną i pogodzoną z Ojcem wszech- 
rzeczy? Dokonało tego Słowo przyjąwszy tę naturę jako pierwszą swo- 
ją ofiarę. 

Jest to, jak mi się wydaje, ten pokój, który Pan pozostawił światu 
w postaci zadatku za pośrednictwem uczniów mówiąc: „Pokój mój daję 
wam, pokój zostawiam wam, nie tak, jak świat daje pokój" 207. Brzmi to 
jak słowa wiernego ucznia: „Pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc"208. I: „Dostąpiwszy więc usprawied- 
liwienia [204a] przez wiarę, zachowuje pokój z Bogiem przez Pana na- 
szego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy dostęp..." 209. Nie 
trzeba tu bowiem rozumieć pokoju jako takiego, który następuje po 
wojnach, ani pokoju między nami, ale trzeba go rozumieć oczywiście 
jako pokój, który każdy człowiek ma w sobie, i dzięki temu — jako 
pokój wobec Tego, który go daje i który jest przewodnikiem prowa- 
dzącym nas do naszego niezmąconego niczym zbawienia; jako pokój 
strzegący serc naszych, przewyższający każdy umysł; jako taki pokój, 
jakiego świat dać nie może. 

Dlatego nie ma tu żadnej sprzeczności ze słowami: „Nie przyszedłem 
przynieść pokoju, ale miecz" 210. Nie przyszedłem bowiem, mówi, żeby 
przynieść pokój w rozumieniu tego świata. I następnie: „Będziecie w 
nienawiści u wszystkich"211 oraz wiele innych tego rodzaju cytatów; 
przywiązanie wiernych do Boga pobudziło bezbożnych do nienawiści, 
zazdrości i przelewania krwi. Przyszedł więc Zbawiciel, by przynieść 
pokój, który łączy hamonijnie sprawy cielesne z duchowymi i pod- 
porządkowuje gorszą część człowieka lepszej. I dał nam pokój łącząc 
z naszą buntowniczą naturą Boskość władającą pokojem. 

Poucza nas o tym również św. Paweł mówiąc: „Co bowiem było 
niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego do- 

207 Por. Ewangelia według św. Jana 14,27. 
208 List św. Pawła do Filipian 4,7. 
209 Por. List św. Pawła do Rzymian 5,1—2. 
210 Ewangelia według św. Mateusza 10,34. 
211 Ewangelia według św. Marka 13,13. 



konał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesz- 
nego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający 
grzech"212. Do grzechu można słusznie odnieść i te słowa: „Gdzie jed- 
nak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" 213. Dla- 
tego też Pismo Święte głosi nam, że Wcielenie Boga jest sprawiedliwoś- 
cią, sądem i miłosierdziem, dzięki sprawiedliwemu sądowi Boga jedynie 
istoty rozumne zostały związane z gliną i uznane za godne tak wiel- 
kiego zaszczytu i niewysłowionego miłosierdzia. 

Pismo Święte ukazało to również za pośrednictwem Ozeasza, który 
powiada: „I poślubię cię sobie przez sprawiedliwość, przez miłość i mi- 
łosierdzie"214; dziesiątki tysięcy innych świętych słów też głosiły, że to 
z powodu więzów z ciałem rodzaj ludzki został uznany za godnego 
współczucia i że w zamian za ten związek człowieka z materią Pan dał 
mu dar w postaci Wcielenia i wynikające stąd dobra. „Wie on bowiem, 
powiada Dawid, że jesteśmy prochem215 i że jesteśmy ciałem"216. I Hiob: 
„Pomnij, żeś ulepił mnie z gliny"217. 

Można też wysunąć inny powód takiego zamysłu wobec człowieka. 
Na początku Stwórca nie dał [204b] rodzajowi ludzkiemu całkowicie 
doskonałej, jak aniołom, natury, ale uznał za dobre, by powoli posu- 
wał się on naprzód ku doskonałości, i dlatego dał mu doskonałość jako 
nagrodę za cnotę i cierpienie, umieścił ją pośrodku między śmiercią 
i nieśmiertelnością, czyniąc człowieka panem wyboru jednej lub drugiej. 
Aniołowie i wszystkie inne rozumne i bezcielesne istoty w chwili po- 
jawienia się otrzymały w udziale doskonałość natury — dlatego właśnie 
Dawid powiada: „Pełni mocy bohaterowie wykonujący Jego rozkazy" 218 

— to znaczy, że nie są, tak jak my, ciągnione w dół ani uwikłane w coś, 
co jest materią, stąd szybko i bez jakiegokolwiek wahania wykonują 
rozkaz. A zatem dzięki niewysłowionej sprawiedliwości Bóg uzupełnia 
braki istot niedoskonałych w chwili, w której uzna to za stosowne, i nie 
obdarza tymi względami tych, których od razu stworzył doskonałych. 
Uważa za słuszne, że jednym wystarcza to, co z góry otrzymali, i że 
drugim daje w uzupełnieniu to, czego byli pozbawieni. A ci spośród 
aniołów, którzy upadli, chociaż ani materia nie ciągnęła ich w dół, ani 
ciało nie ściągało ich z wyżyn, zostali strąceni ze swej chwały. My na- 
tomiast, którym dokucza ciało i przeszkadzają pochodzące zeń namięt- 
ności, wpadamy w grzechy, których większość popełniamy bez pełnego 
przyzwolenia z naszej strony, jeśli w ogóle nie wbrew naszej woli. 

212 List św. Pawła do Rzymian 8,3. 
213 Tamże 5,20. 
214 Por. Księga Ozeasza 2,21. 
215 Księga Psalmów 103/102/,14. 
216 Tamże 78/77/,39. 
217 Księga Hioba 10,9. 
218 Księga Psalmów 103/102/^0. 



Tymczasem, plemię złych duchów, mimo że lubi krew i cieszy się z cier- 
pienia ciała, bynajmniej nie otrzymało natury, która by mogła sama 
przez się powodować w nim coś podobnego; nie ma w niej pierwiastka 
sprawczego ciągnącego je w dół do rzeczy zakazanych, nie wpycha mu 
ona miecza w rękę, by zabijało, nie niszczy małżeństw między ludźmi 
przez cudzołóstwo. Złość również nie popycha go do zabójstwa z zemsty 
za krzywdę; nie ma też żądzy stosunku cielesnego. My natomiast często 
pokonani ciężarem materii dokonujemy takich czynów, których wybór 
budzi obrzydzenie, a zaledwie oddaliśmy się umartwieniu, a już staje- 
my się niewolnikami namiętności. Dlatego Paweł woła: „Jestem świa- 
dom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo 
przychodzi mi..."219. I dalej: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, 
ale czynię to zło, którego nie chcę" 220. Jest więc rzeczą oczywistą, że 
chociaż grzeszymy bardziej niż złe duchy, powiada autor, przebaczenie 
otrzymujemy my, a nie one. 

Co więcej, gdyby ktoś przypuścił, że nasz Zbawca i Odkupiciel przy- 
jąłby naturę [205a] aniołów dla ich zbawienia, to z takiego związku 
nie byłoby dla nich żadnego pożytku, ponieważ konieczność nie po- 
dźwignęłaby ich bardziej niż ludzi z upadku ku lepszemu. Nieskazitelne 
postępowanie, dążenie do Boga, czyli wiara bez skazy — oba te środki 
urzeczywistniają życie w miłości Bożej, życie najlepsze; wprowadza do 
niego i naucza go Słowo Wcielone. Z żadnego z tych dwóch środków 
nie wypływają nauki i pouczenia dla stanu aniołów (znają oni bowiem 
jeden i drugi), wiedzę o nich posiadają od chwili pojawienia się. Jako 
istoty bezcielesne mają takie jak my środki. Kiedy bowiem Syn Boży 
przebywał w ciele, złe duchy rozpoznawały Go i nazywały swoim sę- 
dzią, katem i panem221. Świadczy o tym również Pismo Święte mówiąc: 
„Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, lecz także złe duchy wiedzą i drżą" 222. 
I w innym miejscu: „Znam Chrystusa i wiem o Pawle, a ty — coś za 
jeden" 228, z czego jasno wynika, że plemię złych duchów zna nie tylko 
Chrystusa i czci Go, ale także Jego prawdziwych służebników. 

Dołącz do tego następującą przyczynę niewysłowionej miłości Bożej 
do ludzi: otwiera ona niebo wówczas jeszcze niedostępne i niedostrze- 
galne, które jak sądzę, nazywa królestwem niebios, gdyż, według św. 
Pawła: „On nam zapoczątkował drogę nową i żywą"224. I: „Wszedł bo- 
wiem nie do świątyni wzniesionej rękami ludzkimi, ale do samego nie- 
ba, aby teraz ukazać się przed obliczem Boga i wstawić się za nami" 225 

219 List św. Pawła do Rzymian 7,18. 
220 Tamże 7,19. 
221 Por. Ewangelia według św. Mateusza 8,29. 
222 List św. Jakuba 2,19. 
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I: „Gdzie szedł za nas Chrystus poprzednik..."226. Taką więc odsłonił 
przed nami drogę i stał się dla nas wzorem sprawiedliwości, aby nas 
nią prowadzić, żebyśmy pouczeni pragnęli jej i żebyśmy ogarnięci tym 
pragnieniem przygotowali się i dążyli do tego, czego pragniemy. 

Niebo od początku było godne uwagi aniołów, toteż poznali je. Poza 
tym Chrystus połączony z nami wyświadczał nam przez swoje Zmar- 
twychwstanie dobrodziejstwo w postaci naszego zmartwychwstania, nie- 
zniszczamości i nieśmiertelności. Stan anielski natomiast, pozbawiony 
ciała, był nieśmiertelny i to dobrodziejstwo nie było mu potrzebne. 
A przez to, że Chrystus dla nas przebywał w ciele, uwolnił nasze ciało 
od tyranii diabla, który miał je w swoim posiadaniu, a na Krzyżu227 

zatriumfował nad Zwierzchnościami i Władzami dając nam władzę stą- 
pania po całej potędze przeciwnika 228. Gdyby natomiast przyjął ich na- 
turę, to kogo by obrócił wniwecz? Nad kim odniósłby triumf? Jaką 
władzę dałby, jakim ludziom i przeciw komu? Poza tym [205b], co 
zostało powiedziane, nikt, kto by był wyposażony w tę samą, co my 
naturę, nie mógłby stanowić wzoru dla naszego podźwignięcia się, na- 
tomiast dla złych duchów upadłych niezliczone zastępy istot bezcieles- 
nych, które zawsze pozostają niezmienne, są przykładem postępowania 
uległego wobec Boga i wzorem dla ich ciągłego poprawiania się. Dlatego 
kiedy natura ludzka pogrążyła się w upadku, Bóg nasz wszechmadry, 
przewidujący i działający poza jakimkolwiek rozumem — Słowo Boże, 
podniósł ją w niewysłowionych przestworach swojej miłości do ludzi 
i za pośrednictwem tejże natury wyświadczył wszystkim podobnym do- 
brodziejstwo w postaci daru podźwignięcia się, nieśmiertelności i innych 
niezliczonych dóbr. Jeśli natomiast chodzi o plemię złych duchów, nie 
uważał za rzecz słuszną czy potrzebną przybrania ich natury. Na tym 
kończy się omawiany i następny rozdział dzieła tego pisarza, zamiło- 
wanego w rozważaniach, pracowitego i poważnego. 

W rozdziale czterdziestym drugim autor zastanawia się, co sprawia, 
że u nas zmiana polegająca na przejściu od złego do dobrego i od do- 
brego do złego następuje tak często, w różny sposób i prawie bez 
przerwy, podczas gdy u istot bezcielesnych: u jednych pozostaje nie- 
zmienne dobro, u drugich — zło. I przyczynę tego upatruje w popędzie 
rzucającym nas to w tę, to w tamtą stronę i w nieustannym falo- 
waniu naszej podstawowej materii, która albo bierze górę nad rozu- 
mem, albo daje mu się podporządkować. Tymczasem u istot, na które 
materia nie wywiera żadnego wpływu, wyłącznie rozum panuje nad 
uczynkami. Dzieje się tak dlatego, że zostały one pozbawione wolnej 
woli i że na skutek prawdziwie dobrowolnego opowiedzenia się po stro- 

226 Tamże 6,20. 
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228 Ewangelia według św. Łukasza 10,19. 



nie zła ich upadek staje się nieodwracalny, nie mają bowiem w sobie 
czegoś innego, co jako silniejsze mogłoby wznieść ich panującą nad sobą 
myśl ku dobremu, a co spłynęło z ich myśli ku złu. Z drugiej strony 
u tych, którzy wybrali dobrowolnie i samorzutnie miłość dobrego, prag- 
nienie tej miłości pozostaje niezmącone i żadna fala go nie wzburzy. 

My natomiast jesteśmy jakimiś jakby dwoistymi stworzeniami. Dla- 
tego żałując za grzechy ganimy sami siebie tak, jakbyśmy ganili za nie 
innych. A kiedy dwa pierwiastki zwalczają się i są kolejno zwycięzcą 
i zwyciężonym, to w jaki sposób stan zwycięstwa lub upadku miałby 
pozostawać niezmienny? I tak jest nie tylko w uczynkach, które przy- 
noszą nam chwałę lub naganę, gdyż zmiana, przypływ i odpływ nie 
mają w nas siły nie do pokonania, ale również i w pozostałych naszych 
czynnościach i uczuciach. Nie możemy przecież ani wciąż stać, ani sie- 
dzieć, gdyż przesada w jednym powoduje naturalne osłabienie w dru- 
gim; [206a] jest rzeczą jasną, że to samo dzieje się w nas z powodu 
różnych i zwalczających się wzajemnie pierwiastków. Ciepło idzie do 
górnych rejonów, natomiast pierwiastek ziemski jest ciężki i ciągnie 
wraz ze sobą do ziemi. Podobnie ma się sprawa z innymi pierwiastkami, 
dla których nie ma miejsca w naturach bezcielesnych; jak w nas znaj- 
dują się różnorodność i wielkość kształtów, tak w nich brak jest różno- 
rodności, są one jednokształtne. Stąd właściwościami natur prostych 
i jednokształtnych są niezmienność i niemożność przekształcania się, na- 
tomiast cechami natur złożonych — zmiana i przekształcanie się. To, 
że się nie dostrzega absolutnie całkowitej niezmienności i nieprzekształ- 
cania się także u istot bezcielesnych (przecież złe duchy zmieniły się 
z lepszych na gorsze) może komuś posłużyć za powód do stwierdzenia, 
że również istoty bezcielesne zaczęły od zmiany i przekształcania się. 
Owszem, i one przeszły z niebytu do istnienia, chociaż ich substancja 
była wolna od związku z materią. I być może z powodu tej jedynej 
zmiany objawiły one w sobie również to jedyne przekształcenie swojej 
myśli w kierunku zła. 

Po tych wywodach pobożny ten autor, przywiązany do świętych me- 
dytacji, streszcza bezbożną, głupią i pełną błędów gadaninę Orygene- 
sa229 o złych duchach, aniołach, ludziach, gwiazdach oraz wszystkich 
pozostałych tworach widzialnych i kładzie kres czterdziestemu drugiemu 
rozdziałowi. 

W kolejnym rozpatruje dwie kwestie. Po pierwsze: dlaczego święte 
i rozumne moce — o ile są one dostępne naszemu poznaniu i o ile 
natchnione słowa pouczyły nas o tym — zachowują od początku do 
końca i niezmiennie swoją dobroć, tak jak złe moce — swoją złość? 
Po drugie: dlaczego w chwili, gdy wielu ludzi miało być ukaranych, 

229 Autor mówi o doktrynie Orygenesa (por. Cod. 8), o wieczności istnień 
bezcielesnych i materialnych, tym ostatnim przypisuje wszelkie zło. 



Zbawiciel powiedział, że ogień przygotowano dla diabła i jego anio- 
łów 230? Co do pierwszej kwestii, odpowiada uwzględniając jednych 
i drugich, mam na myśli aniołów i złe duchy, że przyczyna tego leży 
w ich prostej, niezłożonej i niezróżnicowanej naturze, która nie do- 
puszcza u nich do zmiany, mogącej obrócić ją w jej przeciwieństwo. 

Jeśli chodzi o drugą kwestię, autor pisze, że dlatego przygotowano 
ogień dla diabła i jego aniołów, a nie dla człowieka, ponieważ w nas 
zmiana z gorszego na lepsze nie jest czymś, czego nie można się spo- 
dziewać, oni natomiast sami rozmyślnie skazali się na beznadziejność. 
Powyższe słowa Zbawiciela przytoczył jako [206b] rozwiązanie drugiej 
kwestii i jednocześnie jako drugie wnioskowanie, w którego wyniku 
udowodnił niezmienność złej natury duchów. 

Po tych wywodach, w czterdziestym czwartym rozdziale wyjaśnia, 
dlaczego ludzie, którzy przychodzą do kąpieli dającej odrodzenie, wyrze- 
kają się Szatana i jego dzieł, ale jednocześnie nie wyrzekają się złych 
ludzi i ich uczynków. Tymczasem jeśli nie wyrzekamy się natury złych 
duchów, lecz ich dzieł jako złych, to powinniśmy wyrzekać się nie na- 
tury ludzi, lecz ich uczynków. Autor nie twierdzi przecież, że dzieła 
złych duchów są zbyt wielkie i trudne czy przerastające naszą naturę, 
żeby można było dać rozwiązanie tego trudnego problemu; przeciwnie, 
trudność wzmaga się, jeśli ktoś wyrzeka się grzechów, których popeł- 
nianie nie leży w jego naturze, lecz w których popełnianie jest wciągany. 

Tak więc autor przystępuje do tej trudnej kwestii. Za pierwsze roz- 
wiązanie uważa to, że złe duchy nie potrafią wyrażać skruchy, co jest 
rzeczą o wiele gorszą niż popełnianie dużo cięższych grzechów przez 
ludzi, ponieważ ci przez skruchę mogą powrócić na dobrą drogę. Za 
drugie rozwiązanie przyjmuje to, że Zbawiciel od początku czuwa nad 
naszym bezpieczeństwem. Ustalił nienaruszalną granicę nieprzyjaźni 
między diabłem i nami231, abyśmy zachowując w sobie nienawiść prze- 
ciwko niemu, nigdy nie dali się zwieść podstępowi, jaki wobec nas 
knuje. Dlatego każdy otrzymujący światło jak gdyby rozpoznawał, że 
dotąd był w mocy grzechu naszego praojca, wyrzeka się uczciwie i w 
pełni świadomie przyjaźni z diabłem na resztę swego życia. A w sto- 
sunku do ludzi, chociaż żyją w niegodziwości, Pan nie nakazał nicze- 
go podobnego, bym nie powiedział, że nakazał wszystko, co jest temu 
przeciwne. 

I można jeszcze ogromnie dużo powiedzieć o tym, jedna natomiast 
z nieodpartych myśli jest ta, że prawo Kościoła tak troszczące się o mi- 
łość bliźniego — prawo Kościoła, który Niegodziwiec usiłuje zniweczyć 
— nakazuje nam wzbudzać w sobie tę miłość i utrzymywać ją za po- 
mocą wszelkich środków mądrości. Dlatego Prawo nie pozwala czuć nie- 

230 Ewangelia według św. Mateusza 25,41. 
231 Por. Księga Rodzaju 3,15. 



chęci do ludzi złych ani ich nienawidzić, ponieważ są naszymi bliźnimi232 

Wręcz przeciwnie, nakazuje ich miłować i kochać ze wszystkich sił' 
zastanawiać się nad sposobami, jakimi można by ich oczyścić i wyleczyć 
ze zła, a nie odpychać od siebie. Zachęca do tego wraz z innymi Pa- 
weł, który dla Żydów [207a] stał się Żydem, dla pogan — poganinem, 
dla ludzi nie podlegających Prawu — człowiekiem nie pozostającym 
pod Prawem, dla wszystkich — wszystkim, aby w ogóle ocalić przy- 
najmniej niektórych233. Jeśliby chór sprawiedliwych wyrzekł się grze- 
szników od początku do chwili obecnej, to kto byłby zbawiony? Jak 
można byłoby złowić świat w sieci Boże234, gdyby, ludzi źli nie przy- 
nosili sobie wzajemnie żadnego pożytku, a dobrzy nienawidzili ich i od- 
trącali? I widziane przez Piotra płótno235, które było pełne istot czys- 
tych i nieczystych, stanowi aluzję do wzajemnego obcowania i przyj- 
mowania u siebie ludzi złych, a nie do ich odtrącania. Jeśli więc Słowo 
Boże Prawem nakazuje miłość bliźniego wszędzie i zawsze, jeśli za 
pośrednictwem swoich uczniów ogłasza ją za wyższą od jakiejkolwiek 
innej cnoty, to stajemy się wrogami dla samych siebie. Jeśli niemal każ- 
dy człowiek z zazdrości wyrządza krzywdę bliźniemu, chociaż byłby on 
najlepszy, jeśli my czasami godzimy w bliźniego i jeśli czynimy z tego 
sposobu postępowania zasadę — mam na myśli236 oddzielenie się od 
złych według Prawa i obyczaju — to na podstawie obserwacji ludzi 
twierdzę, że jest rzeczą zupełnie nienormalną to, że możemy nienawi- 
dzić również naszych dobroczyńców, kiedy wyrządzają nam jakąś drob- 
ną przykrość, nawet jeśli robią to słusznie, i odwracać się od nich; 
dla ukrycia bowiem naszych zawistnych myśli i wielkiego wstydu pły- 
nącego z naszej wzajemnej nienawiści, zasłaniamy się nakazem Bożym 
i robimy z niego obrońcę, a nawet do śmierci nie pozbywamy się nie- 
nawiści wobec tego rodzaju ludzi. A przecież Prawo Boże nakazuje w 
swej dobroci, żeby słońce nie zachodziło nad naszym gniewem237, i Oj- 
ciec objawia nam, że w dobroci wobec wszystkich, nawet jakich, któ- 
rzy nas nienawidzą, powinniśmy być naśladowcami Jego, który zsyła 
deszcze na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i sprawia, że Jego 
słońce tak samo wschodzi dla jednego i drugiego rodzaju ludzi238. Jeśli- 
by Bóg zawyrokował, żeby ci, którzy otrzymali światło, usuwali się od 
ludzi złych, to i żona korzystając z tego, mogłaby porzucić męża i mąż 
— żonę, syn — ojca, córka — matkę, niewolnik — pana; postępowanie 
każdej z tych osób pozostawałoby w zupełnej zgodzie z Bogiem i sta- 
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łoby się nienaruszalnym prawem wzmocnionym Jego własną wolą. Dla- 
tego właśnie nakazano nam stronić jedynie od diabła, złych duchów 
i ich spraw, żywić do nich odrazę, unikać ich, nie mieć udziału w ich 
zamysłach, zgadzać się na ścisłe przestrzeganie tej zasady i modlić się 
o to, ponieważ złe duchy mają stałą i niezmienną skłonność do zła 
i nie odczuwają wstrętu [207b] do grzechów. We wzajemnych stosun- 
kach między nami, czy to będzie wykroczenie wobec człowieka, czy to 
wobec Bóstwa, nie powinniśmy wydawać pochopnego i zdecydowanego 
sądu: tego rodzaju postępowanie wykracza przeciw miłości bliźniego, 
która jest nam wrodzona dzięki materii właściwej naszemu gatunkowi, 
a dla ludzi upadłych pozostaje nadzieja poprawy. 

Dlatego też jeśli ktoś powie: „Nie idę w ślady złego ducha" i mówi 
prawdę, nie może zostać odtrącony, natomiast ten, kto się przechwala 
jak faryzeusz239 i chełpi się, że nie jest celnikiem, zostanie potępiony. 
Nie jest bowiem oczywiste, że ten, kto stoi, nie upadł, a ten kto upadł, 
nie powstanie. Poza tym, co powiedziano, trzeba jeszcze wziąć pod roz- 
wagę to: plemię złych duchów nie potrafi okazywać skruchy, my na- 
tomiast przez skruchę przystępujemy do Chrztu, przez co odłączamy się 
od tych, którzy nie wyrażają żalu za grzechy, i w sposób oczywisty za- 
ręczamy Bogu naszą całkowitą skruchę. Człowiek, który wziął rozbrat 
ze złymi duchami, gdyż nie potrafią one się zmienić, dlaczego sam 
wpierw nie wyrzekł się niemożliwości zmienienia się? Kto prosi o prze- 
baczenie za popełniony zły postępek i swą bezbożność, jakże mógłby 
wobec tak samo jak on czyniących ludzi nie okazać litości, której sarn 
zaznał od nich wyrażając skruchę? 

Takie oto kwestie roztrząsa się w niniejszym rozdziale. Między inny- 
mi autor powiada, że po zmartwychwstaniu będziemy żyć życiem anio- 
łów i już nie skłonimy się ku jakiemuś złemu uczynkowi, lecz pozosta- 
niemy w stanie niezmiennym, który będziemy posiadali nie z natury, 
lecz z mocy Ducha, tak jak chór aniołów. Tak myśląc mówi się też, 
że „najmniejszy w królestwie niebieskim jest większy niż Jan" 240. Spra- 
wia to obfitość łask Ducha prowadząca do niezmienności. Ponieważ 
Stwórca i Pan nas wszystkich, który jest Prawdą w szczególnych da- 
rach Ducha Świętego, powiedział, że Jan jest największy między naro- 
dzonymi z niewiast, czym wskazał na różnicę między naszym przyszłym 
położeniem a życiem obecnym, i autor powiada, że jeśli także w te- 
raźniejszym życiu Zwiastun jest największy dzięki łaskom Ducha, to 
wielka będzie w przyszłości zmiana na lepsze naszego aktualnego poło- 
żenia, jak wielka obfitość szczególnych darów Ducha, jeśli ten, kto tu 

239 Ewangelia według św. Łukasza 18,11—14. 
240 Ewangelia według św. Mateusza 11,11; por. komentarz w Piśmie Świę- 

tym Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań—Warszawa 1982, 
s. 1136. 



jest mniejszy, tam otrzyma nagrodę dużo wspanialszą niż ci, którzy są 
więksi tu, na ziemi? Rzeczywiście, człowiek jeśli nawet zajmuje tu 
wyższą pozycję, nie posiada daru niezmienności, natomiast najmniejszy 
w królestwie niebieskim, ktokolwiek to będzie, zatrzyma na stałe to 
dobro, które posiadł, jako niezbywalne i wcale nie ulegające chorobie 
zmienności. 

[208a] W rozdziale czterdziestym piątym autor rozpatruje kwestię, 
dlaczego dwa pierwsze stworzenia, każdy w swoim rodzaju — diabeł 
i Adam — spadły ze swoich pozycji. To, że Adam był pierwszym stwo- 
rzeniem w swoim rodzaju, jest oczywiste; to, że diabeł jako główny 
wódz także spadł, powiada autor, jest napisane u Hioba: „On jest po- 
czątkiem stworzenia Pana, który uczynił go na pośmiewisko aniołów je- 
go" 241. A Prorok powiada: „Jakże spadł z nieba Jaśniejący, syn Gwiaz- 
dy Zarannej?''242. Jaśniejący bowiem, bliższy słońcu w swoim biegu od 
innych gwiazd, jest pierwszym jego zwiastunem. Przez podobieństwo, ja- 
kie zachodzi między gwiazdą, Jaśniejącym, a diabłem, mówi autor, Pis- 
mo Święte określa diabła zagadkowymi słowami wobec duchowego słoń- 
ca sprawiedliwości. Chodzi jednak o to: jest rzeczą zasmucającą, powia- 
da, że dwie pierwsze istoty, każda w swoim rodzaju stworzenie duchowe 
i zmysłowe, ześlizgnęły się i upadły, ale upadek ten dla wszystkich ich 
potomków stanowi pożyteczny przykład; głosi on jak herold, że trzeba 
się troszczyć o swoje bezpieczeństwo, żeby nie popaść w te same grze- 
chy i nie korzystać z okazji do upadku, i trzeba na wszelki sposób i ze 
wszystkich sił czuć odrazę do nieposłuszeństwa i wynikającego z niego 
grzechu, ponieważ istoty, które były jakby podstawami i fundamentami 
stworzenia, nie uważały za właściwe mieć się na niezbędnej tu bacznoś- 
ci, ześlizgnęły się i upadły. Dlatego właśnie nasz mądry Stwórca, 
Opatrzność nasza, ku nauce wszystkich potomnych wymierzył natych- 
miast, a nawet w pewien sposób przed czasem, karę obu rodzajom 
stworzeń. Jednemu z nich wyznaczył śmierć, drugiemu zmienił miejsce 
pobytu, dając mu zamiast szczęśliwego bytowania w niebie mrok Tar- 
taru243, jednocześnie przygotował właściwy środek na obie choroby. 
Adam, który sądził, że zostanie Bogiem, że będzie miał oczy otwarte 
i stanie się bogaty w wiedzę dobra i zła, ujrzał się śmiertelnym, wysta- 
wionym na wiele różnych cierpień i otrzymał naturę niemal całkowi- 
cie i ślepo pogrążoną w kompletnej niewiedzy, a drugi, który w swej 

241 W Księdze Hioba nie ma podobnej myśli, być może autor (czy omawia- 
jący go Focjusz) oparł się tu na Liście św. Pawła do Kolosan 1,15. Jaśnie- 
jący — gr. Heosphóros, łac. Lucijer. Gwiazda (gi. aster) jest po giecku ro- 
dzaju męskiego. 

242 Gwiazda Zaranna — gr ho proi anatellon, Księga Izajasza 14,12. 
243 Tartar (gr. Tartaros) — w wierzeniach starożytnych Greków najciem- 

niejsze i najdalsze miejsce w podziemnym świecie zmarłych, Hadesie (por. 
Cod. 161 przyp. 5). 



fantazji wzniósł sobie tron w niebie i uczynił z siebie równego Najwyż- 
szemu, został sprawiedliwie strącony pod ziemię, pogrążył się w głębi- 
nach Tartaru. Nienasycenie sprawiło, że spadli z właściwej dla siebie 
pozycji, w której się znajdowali od początku. Cechą mądrego lekarza 
jest stosowanie zasady: „przeciwne leczy się przeciwnym"244. 

I na tym wykształcony w rzeczach świętych i rozmiłowany w medy- 
tacjach autor kończy czterdziesty piąty rozdział dzieła. 

244 Por. łac. contrarm contrams curantur — jest to zasada allopatu w me- 
dycynie klinicznej polegająca na stosowaniu środków przeciwdziałających cho- 
robie (w sensie przenośnym: zło, leczyć za pomocą dobra itp.); przeciwnie 
homeopatia należąca do medycyny alternatywnej opiera się na zasadzie- 
similia similibus curantur (rzeczy podobne leczy się podobnymi; w sensie 
przenośnym: wybijać klin klinem). 
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