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Introduction

The current issue of the Scripta Classica offers an unusual selection of texts.
The contributions in this volume focus on the reception of classical li-

terature in Byzantium. This collection includes analysis of the texts penned by 
twelfth ‐century rhetoricians, scholars and historians – and goes even further, well 
into the period of Late Byzantium. And yet ancient culture and literature are the 
central focus of the discussion, which entails both the presentation as to how the 
ancient material was repurposed by the Byzantines, and the modern analysis of 
this process. 

We decided to organize the papers included chronologically which has allowed 
us to juxtapose commented translations of three texts written by the three most 
important Byzantine teachers and scholars active in the Komnenian period, i.e. in 
twelfth ‐century Constantinople. These three literati are Theodore Prodromos, John 
Tzetzes and Nikephoros Basilakes, all known to have been not only teachers and 
scholars but also accomplished authors. They crossed paths in many areas1 and 
they shared literary patrons at the court of Komnenoi2, nevertheless they never 
mentioned each other in any of their works, at least not by name. A closer analysis 
of their literary and scholarly production allows us to conclude that each of them 
established his own way of teaching both classical and contemporary literature. 
The need for originality among twelfth ‐century teachers and rhetoricians was one 

1 The clearest example may be schedography – exercises popular in the twelfth century and 
realized by each of these authors in a different way. On schedography and Prodromic, Tzetzenian 
and Basilacian schede see P.A. Agapitos: „Grammar, genre and patronage in the twelfth century: 
A scientific paradigm and its implications”. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 64 (2014), 
pp. 1–22.

2 On the idea of patronage and how the literary networks worked in Byzantium see e.g. 
M. G r ü nba r t: „Tis love that has warm’d us: Reconstructing networks in 12th ‐century Byzantium”. 
Revue Belge de Philologie et d’Histoire 83/2 (2005), pp. 301–313 and M. Mul le t t: Aristocracy and 
Patronage in the Literary Circles of Comnenian Constantinople. In: The Byzantine aristocracy, 
IX to XIII Centuries. Ed. M. A ngold. Oxford 1984, pp. 173–201.

http://doi.org/10.31261/SC.2019.16.01
http:/creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/deed.pl
http://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/deed.pl


8 Introduction

of the driving forces behind the activities of scholars who were trying to mar-
ket their knowledge to young aristocrats or future employees of the imperial bu-
reaucracy in Constantinople. This meant in practice that, in order to be successful, 
a teacher had to be interesting. This is what the above mentioned authors attempted 
– to display their knowledge, to impress and to attract wealthy patrons and pro- 
mising students. It is beyond the limits of this short introduction to describe these 
three authors’ literary and scholarly activities, and the choice of texts does not do 
justice to their vast and varied literary output. The selection of works discussed 
here may seem arbitrary but to attempt a more representative choice might be 
fruitless: it is impossible to choose the most characteristic texts of Prodromos3, and 
it is equally difficult to decide if Tzetzes’ main activity was to comment on, to al-
legorize, to adapt or to rewrite the classical literature4. Nikephoros Basilakes’ case 
might be the easiest one as his teaching agenda was more homogenous than those 
of the other two. However, Basilakes famously claims to have invented a new 
teaching technique5, which should be researched more carefully in order fully to 
be understood. The single progymnasma that we present in this volume will not do 
justice to this author’s method. Similarly we cannot fully acknowledge the charis-
ma of John Tzetzes by reading only one of his treatises, such as the De comoedia 
presented here. Moreover, it is not enough to read just one work by Prodromos, 
even one as innovative and interesting as Rhodante and Dosicles, to appreciate his 
originality and versatility. 

The papers analyzing the abovementioned texts are preceded and followed by 
two other Byzantine glimpses into ancient and contemporary world. On one side 
there is Epitome historiarum, penned by John Zonaras, who based his narration, 
inter alia, on the annalistic works of Cassius Dio Cocceianus, who takes us back 
from the twelfth to the second century AD. On the other hand, completing this 
collection is a work of a fourteenth ‐century historian – that is, a study of a brief 
extract from the History by Georgios Pachymeres.

Katarzyna Warcaba

3 As Nikolaos Zagklas puts it, „various literary genres, such as a novel, a hagiographical ac-
count, letters, orations, monodies, satires, schede, numerous philosophical, theological and gram-
matical texts, and, on the other hand, literary themes, such as autobiography (or better self ‐refe- 
rentiality), friendship, love/eros and fiction, were inventively coupled by Prodromos for the shape 
of his vast output”, see N. Zag k las: Theodore Prodromos: The Neglected Poems and Epigrams 
(Edition, Translation and Commentary). Wien 2014 (unpublished doctoral thesis), p. 53.

4 On the variety of Tzetzenian works see e.g. C. Wendel: „Tzetzes”. In: Real ‐Encyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft VII A 2, 1959‒2011; N. Wi lson: Scholars of Byzantium. 
London 1983, pp. 190‒196.

5 Basilakes in the preface to a collection of his opera minora describes how he had changed 
the way of writing school exercises in a process of their beautification (see. ed. Garzya 1984: 3, 
14‒37).
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Abstract: In his work Epitome historiarum, John Zonaras, a twelfth ‐century Byzantine chronicler, 
presents the battle of Cannae of 216 B.C. Relying probably on fragments of Cassius Dion’s text 
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Punic War.
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Bizantyński historyk z XII wieku Jan Zonaras w Epitome historiarum, bę-
dącym zapisem historii od stworzenia świata do czasów współczesnych 

autorowi (1118 rok n.e.), zawarł ciekawy opis bitwy pod Kannami. Prymarnym 
źródłem dla opisu II wojny punickiej był dla niego grecki historyk z przełomu 
II i III wieku n.e. Kasjusz Dion1, choć autor chronografii nie stronił od innych, 
nie zawsze znanych nam (poza Plutarchem) źródeł2. Dzieło Diona – ostatniego 

1 L. Nev i l le: Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge 2018, s. 192 i 196; V.  Fro -
ment i n: „Zonaras abréviateur de Cassius Dion. À la recherche de la préface perdue de l’Histoire 
romaine”. Erga ‐Logoi 1 (2013), s. 23–39; B. Simons: Cassius Dio und die Römische Republik. 
Untersuchungen zum Bild des römischen Gemeinwesens in den Büchern 3–35 der Ῥωμαικά. Ber-
lin–New York 2009, s. 25–32.

2 W. Treadgold: The Middle Byzantine Historians. New York 2013, s. 394 oraz przyp. 27; 
T. Kampianak i: „Plutarch’s Lives in the Byzantine chronographic tradition: the chronicle of John 
Zonaras”. Byzantine and Modern Greek Studies 41 (2017), s. 15–29; D.E. Af i nogenov: „Some 

http://doi.org/10.31261/SC.2019.16.02
http:/creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/deed.pl
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rzymskiego annalisty3 – dotyczące tego okresu zachowało się niestety bardzo 
fragmentarycznie4, Kasjuszowej wersji bitwy pod Kannami dziś nie posiadamy. 
Opracowana w osiemdziesięciu księgach historia Rzymu podzielona została przez 
niego na trzy okresy w zależności od wiarygodności źródeł. Opis drugiej woj-
ny punickiej należy do okresu pierwszego, trwającego aż do bitwy pod Akcjum. 
Zadaniem historyka tego pierwszego okresu – według Diona – jest porównać do-
stępne przekazy i dokumenty oraz wybrać najwłaściwsze fakty z tradycji5. Leono-
ra Neville zwraca uwagę, że Zonaras często zamiast dosłownie kopiować źródła, 
parafrazował je. Możemy więc założyć, że przekazany przez Zonarasa opis bitwy 
kanneńskiej prawdopodobnie oddawał ideę Kasjusza Diona.

Tytułowa skarga Hannibala „ὦ Κάνναι Κάνναι” pojawia się kilkakrotnie. 
Zonaras umieścił ją w swej relacji o drugiej wojnie punickiej jako powtarzający 
się motyw. W związku ze wspomnianą fragmentarycznością dzieła Diona trud-
no rozstrzygnąć, czy jest to własna inwencja Zonarasa, czy jedynie powtórzenie 
motywu za jego źródłami. Bizantyński kronikarz jest bowiem jedynym autorem, 
u którego spotykamy taką skargę Hannibala6. Ireneusz Ptaszek zwraca uwagę, że 

observations on genres of Byzantine Historiography”. Byzantion 62 (1992), s. 14–15; M. Di Maio 
Jr.: „Smoke in the wind: Zonaras’ use of Philostorgius, Zosimus, John of Antioch, and John of 
Rhodes in his narrative on the neo ‐Flavian emperors”. Byzantion 58 (1988), s. 252 oraz na temat 
„hipotezy Patziga” s. 230 i przede wszystkim E. Pat z ig: „History and Myth in Zonaras’ Epitome: 
The Chronographer as Editor”. Byzantine Studies / Études Byzantines 10 (1983), s. 19–23. Na temat 
źródeł Zonarasa zob. także: W.A. Sch midt: „Ueber die Quellen des Zonaras”. W: Ioannis Zonarae 
Epitomae Historiarum. Cum Caroli Ducangii suisque annotationibus edidit Ludovicus Di ndor-
f iu s. Vol. 6. Lipsiae 1875, s. I–LX.

3 A.M. Kemez is: Greek Narratives of the Roman Empire under the Severans. Cassius Dio, 
Philostratus and Herodian. Cambridge 2014, s. 90.

4 Tłumacząc i opracowując fragmenty, korzystaliśmy z wydań: Ioannis Zonarae Epitomae 
Historiarum. Cum Caroli Ducangii suisque annotationibus edidit Ludovicus Di ndor f ius. Vol. 2. 
Lipsiae 1869; Ioannis Zonarae Annales. Rec. M. P i nder.  T. 2. Bonnae 1844; Cassius Dio Coc-
ceianus: Historiarum Romanorum quae supersunt. Ed. U.P. Boisseva i n. Vol. 1. Berolini 1895 
oraz Dio’s Roman History with an English translation by Earnest Ca r y. Vol. 2 (Fragments of Books 
XII–XXV). Cambridge, Mass.–London 1989.

5 Wł. Madyd a: „O Kasjuszu Dionie Kokcejanie”. W: Kasjusz Dion Kokcejan: Histo-
ria rzymska. T. 1. Przełożył i opracował Wł. Madyd a.  Wstępem historycznym opatrzyła Iza 
Bież u ńska  ‐Małowis t. Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. XXIII; I. P t a szek: „Wstęp”. W: 
Kasjusz Dion: Historia rzymska księgi 41–50. Wstępem poprzedził, przełożył i komentarzami 
opatrzył Ireneusz P t a szek. Kraków 2008, s. 21–24. Zob. także: T.D. Ba r nes: „The Composition 
of Cassius Dio’s Roman History”. Phoenix 38 (1984), s. 240–255. 

6 Istnieją oczywiście inne mowy Hannibala u Diona: A. Fomi n: „Speeches in Dio Cassius”. 
W: Cassius Dio. Greek Intellectual and Roman Politician. Eds. C.H.  Lange,  J.M. Madsen. Lei-
den–Boston 2016, s. 32. Na temat źródeł Kasjusza zob.: A. K lot z: „Über die Stellung des Cassius 
Dio unter den Quellen zur Geschichte des zweiten punischen Krieg”. RhM 85 (1936), s. 68–116; 
F. Mi l la r:  A Study of Cassius Dio. Oxford 1964, s. 34–38; M. Hose: Erneuerung der Vergangen-
heit. Die Historiker im Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio. Stuttgart–Leipzig 1994, 
s. 374–375; B. Simons: Cassius Dio und die Römische Republik…, s. 8, a zwłaszcza opis Hanni-
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opisy bitew u Diona są raczej popisami retorycznymi, z odpowiednio zbudowa-
nym napięciem7. Jak podkreśla zaś Władysław Madyda, Dion był wierny dwóm 
zasadom teorii historiografii. Pierwsza dotyczy przedstawienia historii w spo-
sób szeroki, bez szczegółów osobistych i elementów anegdotycznych. Druga zaś 
mówi, że historyk powinien być retorem: „słabe fakty potęgować, ozdabiać i rzecz 
efektownie dramatyzować”8. Ponieważ owe „skargi kanneńskie” są efektownym 
udramatyzowaniem, budującym pewne napięcie i pozwalającym przedstawić  
kartagińskiego wodza nie tylko jako wroga, ale przede wszystkim człowieka, wy-
daje się, że pasowałyby do koncepcji historii Diona. Pewności co do tego jednak 
mieć nie będziemy, podobnie jak do bezsprzecznego autorstwa tego konceptu Zo-
narasa.

„Skargi kanneńskie” zostały umieszczone przez Zonarasa w opisie wypadków 
roku 216 p.n.e. (po bitwie pod Kannami) – choć tak naprawdę kronikarz wybie-
ga w przyszłość i komentuje wypadki późniejsze: 211 p.n.e. (nieudany marsz na 
Rzym, utrata Kapui i Syrakuz oraz sukcesy rzymskiego konsula) oraz 207 p.n.e. 
(śmierć brata Hannibala – Hazdrubala w bitwie nad Metaurem). Są to trzy waż-
ne i przełomowe cezury dla biegu wypadków II wojny punickiej, mimo sukcesu 
bitwy pod Kannami wszystkie – z perspektywy nowożytnego badacza – tak na-
prawdę niosą ze sobą rozczarowanie i gorzką świadomość nadchodzącej przegra-
nej. Niewykorzystanie zwycięstwa i zwłoka w zdobywaniu Rzymu poskutkowała 
przegraną próbą zdobycia miasta w 211 roku p.n.e. W tym samym czasie Hannibal 
utracił „swoje” miasto – Kapuę, a cztery lata później brata Hazdrubala, który 
był najprawdopodobniej jego ostatnią nadzieją na przechylenie szali w trwającej 
wojnie9.

Po raz pierwszy odniesienie do bitwy pod Kannami, którą Florus nazwał 
czwartym i prawie śmiertelnym ciosem dla imperium10, pojawia się tuż po opi-
sie samej bitwy, w części kroniki, dla której źródłem była księga XV Kasju-
sza Diona, dotycząca wypadków roku 216 p.n.e. Jednak autor – jak wszechwie- 
dzący narrator, znający wypadki przyszłe – wpisuje je w komentarz dotyczący 
przyszłości. Odwołuje się także do słów Maharbala („niepokornego poddowód-
cy”, jak go określił Miron Wolny11), który według Liwiusza miał powiedzieć: 

bala u Diona: s. 188–200; J.M. Libou rel: „An Unusual Annalistic Source Used by Dio Cassius”. 
AJPh 95 (1974), s. 383–393.

 7 I. P t a szek: „Wstęp”…, s. 24. Zob. także D. Ha r r i ng ton: „Cassius Dio as a Military His-
torian”. Acta Classica 20 (1977), s. 159–165.

 8 Wł. Madyd a:  „O Kasjuszu Dionie Kokcejanie”…, s. XXV.
 9 Liv. 27.51.12; Front. 2.9.2; Flor. 1.22.53. Zob. też: P. Mat usia k: „Cannas pensavimus, czyli 

Syliusz Italik o głowie Hazdrubala (Sil. Pun. 15.809–823)”. Scripta Classica 14 (2017), s. 34–35.
10 Flor. 1.22.15 Zob.: A. Goldswor thy: Cannae. London 2001. Zob. także: J.  K romayer, 

G.  Veith: Atlas bitew do historii wojskowości starożytnej. Przeł. M. Ch miela r z. Oświęcim 2014, 
s. 69–70 oraz Arkusz 6: Bitwa pod Kannami, 216 r. p.n.e.

11 M. Wol ny: „Maharbal – poddowódca kartagiński w wojsku Hannibala (219–216/5 r. p.n.e.)”. 
Echa Przeszłości 6 (2005), s. 27.
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vincere scis, Hannibal; victoria uti nescis12. Zonaras zauważa, że „Sam Hannibal 
jakby żałował tej decyzji, gdy wciąż smutno powtarzał »O Kanny, Kanny«”: διὸ 
καὶ ὁ Ἀννίβας ὡς ἁμαρτὼν μετεμέλετο, συνεχῶς ἀναβοῶν „ὦ Κάνναι Κάνναι”13. 

W roku 211 p.n.e. Hannibal nie dość, że nie zdobył Rzymu, to na dodatek 
stracił jeszcze Kapuę i Syrakuzy. Gilbert Charles ‐Picard nazywa ten rok „naj-
czarniejszym z całej wojny dla stronników Kartaginy”14. Zonaras przypisuje 
Kartagińczykowi powtarzanie skargi (πολλάκις) po dotarciu do niego wieści 
o tym ostatnim wydarzeniu: πολλάκις ἀναβοήσας „ὦ Κάνναι Κάνναι”15. W obu 
wypadkach – w opisie lat 216 oraz 211 p.n.e. – historyk posługuje się czasow-
nikiem ἀναβοάω, oznaczającym ‘wykrzyknąć’, ‘wrzasnąć’, ale i ‘głośno lamen-
tować’, ‘skarżyć się’. Czasownik ten nie tylko oznacza więc wyrażenie emocji 
w sposób głośny, ale i nasycony smutkiem. W łacińskim przekładzie dołączonym 
do wydania Pindera jest on oddany jako exclamare z poprzedzającym go paeni-
tere w pierwszym wypadku: et Hannibalem cessationis ita paenituit, ut conti-
nenter exclamaret „o Cannae, Cannae” oraz […] subinde exclamans „o Can-
nae, Cannae” w drugim16. Nie jest to pierwsze przedstawienie smutnego wodza 
kartagińskiego w literaturze – smutek Hannibala widoczny jest także w Punica 
po śmierci Hazdrubala, gdzie Syliusz każe mu powściągać łzy: compressit lac-
rimas Poenus17. Rzymianie w czasie II wojny punickiej również ronili łzy – jak 
Scypion Afrykański Młodszy po zburzeniu Kartaginy w 146 roku p.n.e.18 czy 
Marcellus po zburzeniu Syrakuz w 212 roku p.n.e. Jak zauważa Andreola Ros-
si, łzy zazwyczaj zarezerwowane były dla błagania i żałoby19, ronienie ich nad 
zburzonym miastem lub pokonanym przeciwnikiem ma być według niej oznaką 
wrażliwości, którą charakteryzuje się kultura hellenistyczna – zarówno Scypion 
Emilian, jak i Marcellus byli zwolennikami filhellenizmu20, Jane Hornblower zaś 

12 Liv. 22.51.2–3. Zob. także: D. Hoyos: „Maharbal’s Bon Mot: Authenticity and Survival”. 
The Classical Quarterly 50 (2000), s. 610–614; M. Wol ny: Studia nad statusem i kompetencjami 
dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów (237–201 p.n.e.). Olsztyn 2013, s. 249–252; 
J. Lazenby: „Was Maharbal right?”. W: The Second Punic War. A Reappraisal. Eds. T.  Cor nel l, 
B.  Ran kov,  Ph.  Sabi n. London 1996, s. 39–48.

13 Zon. 9.1.16 (9.1D (P I 419) Dindorfius oraz Pinder; Cass. Dio, frg. 57.26 Boissevain).
14 G. Cha rles  ‐P ica rd: Hannibal. Przeł. Z. Ste i n. Warszawa 1971, s. 152.
15 Zon. 9.6.4 (9.6D (P I 426–W II 85) Dindorfius oraz Pinder; Cass. Dio, frg. 57.46a Bois-

sevain).
16 Ad loc. 9.9.1 (Pinder: s. 200); ad loc. 9.6.4 (Pinder: s. 214).
17 Sil. Pun. 15.819.
18 App. Lib. 132; Polyb. 38.21; Diod. 32.24; A. Momigl iano: Alien Wisdom. The Limits of 

Hellenization. Cambridge 1990, s. 22–23; D. Late i ne r: „Tears and Crying in Hellenic Historio-
graphy: Dacryology from Herodotus to Polybius”. W: Tears in Graeco ‐Roman World. Ed. T. Fö -
gen. Berlin–New York 2009, s. 105, 122. 

19 A. Rossi: „The Tears of Marcellus: History of a literary motif in Livy”. Greece & Rome 
47 (2000), s. 58.

20 Ibidem, s. 59.
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zwraca uwagę, że jest to motyw przejęty z historiografii hellenistycznej21. Są to 
jednak łzy zwycięzców. 

Po raz trzeci „skarga kanneńska” pojawia się w reakcji na dwa silne ciosy: 
śmierć brata Hannibala – Hazdrubala w bitwie nad Metaurem w 207 roku p.n.e. 
i doniesieniach o sukcesach konsula Gajusza Klaudiusza Nerona. Gdyby Hazdru-
balowi, prowadzącemu posiłki, udało się połączyć z bratem, rezultat drugiej woj-
ny punickiej mógłby być inny. Dlatego Zonarasowe powiedzenie: „często zaklinał 
Fortunę i Kanny” (πολλάκις δε καὶ τὴν τύχην καὶ τὰς Κάννας ἀνεκάλεσε)22 tak 
trafnie charakteryzuje stan ducha kartagińskiego wodza. Czasownik ἀνακαλέω 
oznacza ‘wywoływać’, ‘zaklinać’, ‘wzywać’. Wydaje nam się, że ‘zaklinać’ jest 
najtrafniejszym tłumaczeniem, bo oprócz ‘wzywania’ niesie ze sobą znaczenie 
najwyższej chęci, ale i świadomość niemożliwości potencjalnej zmiany losu. 
W łacińskim przekładzie w edycji Pindera czytamy: saepe de fortuna questus 
est, saepe Cannas inclamavit23. Zarówno czasownik queri, jak i inclamare mają 
wspólne pole semantyczne – queri oznacza ‘wyrażać niezadowolenie/rozgory-
czenie’, ‘skarżyć/żalić się’, natomiast inclamare oznacza nie tylko ‘wzywać’, ale 
i ‘płakać nad czymś głośno’. Także w tym miejscu Zonarasa mamy wskazanie 
frekwentatywności skargi przez przysłówek πολλάκις (oddany jako saepe), co po-
zwala uznać motyw ten jako swoisty rodzaj refrenu.

„Skargi kanneńskie” pokazują, że – paradoksalnie – wygrana bitwa pod 
Kannami była podobną raną dla Hannibala, jak i Rzymian. O ile przegrana bit- 
wa zmotywowała Rzymian do podwojenia wysiłków, o tyle victoria uti nescire 
spowodowało zaprzepaszczenie szans na przysłowiowe postawienie kropki nad 
i, a więc zdobycie Rzymu oraz zakończenie wojny, co w efekcie poskutkowało 
śmiercią Hazdrubala i przegraną kartagińską. Ogromny ładunek smutku i gory-
czy, a zarazem bezsilności, zawarty w krótkim westchnieniu „ὦ Κάνναι Κάνναι” 
sprawia, że postać Hannibala nabiera głębi, nie jest tylko „papierowa”, lecz nie-
zwykle „ludzka”. To chyba miał na myśli Kasjusz Dion jako „efektywne udrama-
tyzowanie” historii. „Skargi kanneńskie” jako czynnik charakteryzujący bohatera 
wpisują się również w rodzaj historiografii „tragicznej” (w przeciwieństwie do 
retorycznej)24.

Innym elementem pojawiającym się tylko u bizantyńskiego historyka jest 
przygotowanie pola bitwy. Żaden z historyków antycznych nie wspomina wrzu-
cania ciał zabitych do rowów w celu odcięcia Rzymian od wody i przyspieszenia 
starcia. Żaden z historyków nie wspomina, by Hannibal miał zaorać teren przed 

21 D. Late i ne r: „Tears and Crying in Hellenic Historiography…”, s. 106, przyp. 1.
22 Zon. 9.9.12 (9.9D (P I 433) Dindorfius oraz Pinder; Cass. Dio, frg. 57.42–48 Boissevain).
23 Ad loc. 9.9.12 (Pinder: s. 227).
24 I. Lewandowsk i: Historiografia rzymska. Poznań 2007, s. 30–32 oraz passim; S. Śn ie -

żewsk i:  „About Research on Selected Aspects of Tragic Historiography”. Classica Cracoviensia 
12 (2008), s. 177–195; S. Śn ieżewsk i: Koncepcja historii w Ab Urbe Condita Liwiusza. Kraków 
2000, s. 97; S. Śn ieżewsk i: Salustiusz i historia Rzymu. Kraków 2003, s. 33 sqq.
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bitwą. Zonaras podkreśla, że teren był piaszczysty (ὑπόψαμμον), a zaoranie miało 
spowodować unoszenie się chmur pyłu przeszkadzających w walce25. Użył cza-
sownika προαρόω, oznaczającego ‘zaorać najpierw’. Trudno sobie wyobrazić, jak 
miałoby to logistycznie zostać zorganizowane. Być może chodziło tylko o do-
danie kolejnego podstępu do szerokiego katalogu punickich sztuczek. Nie da się 
także nie odnieść do zakończenia historii Kartaginy, której resztki miasta wsku-
tek przegranej w III wojnie punickiej w 146 roku p.n.e. zostały zaorane na roz-
kaz senatu rzymskiego, zaś cały teren został poświęcony bogom podziemnym, 
by nigdy już nie był zamieszkany i uprawiany, stając się ager publicus oraz ager 
sacer26. Zarówno Liwiusz, jak i Frontyn przekazują historię o zaoraniu przez Kar-
tagińczyków terenu pod murami szturmowanego w 216 roku p.n.e. Kasylinum. 
Mieszkańcy miasta cierpieli głód tak wielki, że próbowano jeść rzemienie i skóry, 
którymi były okryte tarcze, myszy oraz chwasty rosnące pod murami. Według 
Liwiusza „gdy nieprzyjaciel zaorał (obarassent) cały okryty trawą teren pod mu-
rami, rzucano nań nasiona rzepy”27, Frontyn zaś precyzuje cel tej orki (arato loco), 
mianowicie „wykluczenie z ich jadłospisu także zboża”28. Motywy ciał zabitych 
w rowach oraz zaorania pola są tak ciekawymi podstępami, że – jak nam się wy-
daje – historycy antyczni nie powinni im się oprzeć i z pewnością by je odnotowa-
li, dołączając do wachlarza stosowanych przez Hannibala sztuczek.

Podobnie jak Zonaras inni historycy antyczni (poza Polibiuszem29) piszą 
o wietrze, który zrywał się około południa w tamtej okolicy. Kartagińczycy usta-
wili się dogodnie, by wiał im w plecy. Frontyn w rozdziale poświęconym wyboro-
wi miejsca bitwy uszczegółowia, że Wolturnus wiał w twarz – „w usta i oczy”30, 
a więc odbierał Rzymianom widok (wraz ze słońcem świecącym prosto w oczy)31, 
oddech oraz głos32. Według Florusa Kartagińczyk zbadał wcześniej uwarunko-
wanie terenu przyszłej bitwy33, a Appian nie zawahał się napisać, że Hannibal 
„wiedział” o wietrze34. John F. Lazenby, analizując antyczne opisy bitwy kan-

25 Zon. 9.1.9.
26 App. Lib. 135; T. Kot u la: Afryka północna w starożytności. Wrocław–Warszawa–Kraków–

Gdańsk 1972, s. 110–112; M. Jacz y nowska: Dzieje Imperium Romanum. Warszawa 1995, s. 72; 
M. Jacz y nowska: Religie świata rzymskiego. Warszawa 1990, s. 81.

27 Liv. 23.19.14: Et cum hostes obarassent quidquid herbidi terreni extra murum errat, rapo-
rum semen iniecerunt […]. Przekład polski Mieczysława Brożka.

28 Front. 3.15.3.
29 Polyb. 3.115–116.
30 Front. 2.2.7. Zob. także komentarz B. Burligi: Frontyn: Podstępy wojenne. Przełożył, 

wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Bu rl iga. Wrocław 2016, s. 136, przyp. 170.
31 Liv. 22.46.9: ventus […] adversus Romanis coortus multo pulvere in ipsa ora volvendo pro-

spectum ademit; Flor. 1.22.16.
32 Zon. 9.1.14.
33 Flor. 1.22.16.
34 App. Annib. 20 (87). Zob. także: G. Daly: Cannae. The experience of battle in the Second 

Punic War. London–New York 2002, s. 130–131.
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neńskiej, zwraca uwagę na fakt, że podmuchy wiatru Wolturnus, będącego wia-
trem południowo ‐wschodnim, mogły przeszkadzać armii zwróconej na południe, 
a zgodnie z przekazem Polibiusza była to armia rzymska35. Za potwierdzenie au-
tentyczności tego przekazu Lazenby przyjmuje wzmiankę o kurzu z ósmej księgi 
Annales współczesnego wypadkom Enniusza: Iamque fere pulvis ad caelum vasta 
videtur36, będącą według Jackie Elliott homerycką amplificatio pokazującą hero-
iczne efekty dokonań epickich bohaterów37. 

Po bitwie pod Kannami „(Hannibal) Liczbę zabitych ekwitów i nobilów, za-
miast spisać ją i wysłać Kartagińczykom w ojczyźnie, wykazał w pierścieniach. 
Odmierzył je w korce i odesłał”38. Według nowożytnych historyków w czasie bi-
twy zginął konsul Paulus, kwestorzy Geminus i Minucjusz, 29 z 48 trybunów 
wojskowych oraz ponad 80 ludzi o statusie senatorskim39. Zonaras w przeci-
wieństwie do historyków antycznych nie precyzuje, ile owych korców pierścieni 
dokładnie było, tradycyjny przekaz waha się między dwoma40 a trzema41, choć 
Liwiusz wspomina ogólny przekaz ograniczony do jednego korca42. Bizantyński 
historyk nie podaje szczegółów, wybór liczby mnogiej słowa „korce” wskazuje 
jednak, że nie podążył za ową fama, którą wspominał Liwiusz.

W tak krótkim fragmencie historii Zonarasa, jakim jest relacja o bitwie 
kanneńskiej, bardzo dobrze widać, które elementy autor chronografii wybiera 

35 Polyb. 3.114.2; J. Lazenby: Wojna Hannibala. Historia militarna drugiej wojny punickiej. 
Przeł. T. Ładoń. Oświęcim 2015, s. 121.

36 Enn. frg. 264 (282 Vahlen). Niestety, fragment ten (oraz frg. 315: pulvis fulva) jest omawiany 
tylko ze względu na dokonaną przez Enniusza zmianę rodzaju słowa pulvis z męskiego na żeński: 
Non. 217.7–11; J. Fishe r: The Annals of Quintus Ennius and the Italic Tradition. Baltimore 2014, 
s. 27–28; J. El l iot t: Ennius and the Architecture of the Annales. Cambridge 2013, s. 455.

37 J. El l iot t:  Ennius and the Architecture of the Annales…, s. 257.
38 Zon. 9.1.15.
39 M. Healy: Cannae 216 BC. Hannibal smashes Roman army. [B.m.] 1999, s. 85; J. La -

zenby: Wojna Hannibala…, s. 130.
40 Flor. 1.22.18: Documenta cladis […] modi duo anulorum Carthaginem missi dignitasque 

equestris taxata mensura.
41 W tym kierunku idzie tradycja liwiańska: Val. Max. 7.2 ext. 16: […] Magone enim Can-

nensis pugnae exium senatui Poenorum nuntiante inque tanti successus fidem anulos aureos 
trium modiorum mensuram explentes fundente, qui interfectis nostris civibus detracti erant […]; 
Eutrop. 3.11: […] et tres modios anulorum aureorum Carthaginem misit, quos ex manibus equitum 
Romanorum, senatorum et militum detraxerat; Oros. 4.16.5: Hannibal in testimonium victoriae 
suae tres modios anulorum aureorum Carthaginem misit, quos e manibus interfectorum equitum 
Romanorum senatorumque detraxerat; August. Civ. 3.19: Unde tres modios anulorum aureorum 
Carthaginem misit, quo intellegerent, tantam in illo proelio dignitatem cecidisse Romanam, ut  
facilius eam caperet mensura quam numerus, atque hinc strages turbae ceterae tanto utique 
numerosioris, quanto infimioris, quae sine anulis iacebat, conicienda potius quam nuntianda pu-
taretur.

42 Liv. 23.12.1–2: ad fidem deinde tam laetarum rerum effundi in uestibulo curiae iussit anulos 
aureos, qui tantus aceruus fuit ut metientibus dimidium supra tres modios explesse sint quidam 
auctores: fama tenuit quae propior uero est, haud plus fuisse modio.
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z w miarę jednorodnej tradycji antycznej, a które – jak skarga Hannibala – są 
elementem nowym i prawdopodobnie autorstwa samego Zonarasa.

Zarówno Boissevain, jak i Cary (inaczej niż Dindorfius i Pinder, których edy-
cje są tekstem samego Zonarasa) w edycji Kasjusza Diona do Zonarasa dołączają 
w tym miejscu fragment Tzetzesa, którego przekład – obok fragmentów Diona – 
również prezentujemy.

Zonaras 9.1.9–16:
Ponieważ Hannibalowi nie powiodło się to, nocą przybył pod Kanny. 
Znał to miejsce jako dobrze nadające się zarówno do zasadzek, jak i do 
otwartej walki. Postanowił więc rozbić tam obóz. Najpierw zaorał cały 
teren, który był dosyć piaszczysty, tak aby w trakcie bitwy wzbijały się 
chmury pyłu. Hannibal opracował wszystko tak, by za plecami mieć 
wiatr, który latem zwykle zaczynał tam wiać około południa. O wscho-
dzie słońca konsulowie zawahali się, widząc, że palisada nie jest obwa-
rowana. Spodziewali się bowiem, że przygotowano na nich zasadzkę. 
Następnie jednak, za dnia, wyruszyli pod Kanny. Każdy z konsulów 
rozbił swój własny obóz w pobliżu rzeki. Nie zgadzali się oni ze sobą 
i unikali wzajemnych kontaktów. Paulus pozostawał spokojny, a Teren-
cjusz pragnął starcia. Wstrzymał się jednak, widząc, że żołnierze są 
niechętni. Hannibal, chcąc sprowokować Rzymian do bitwy wbrew ich 
woli, odciął ich od zapasów wody oraz uniemożliwił rozproszenie się. 
Następnie rzucił ciała zabitych w stosy wzdłuż rowów, tak aby samo 
picie stało się dla nich obrzydliwe. Wtedy Rzymianie zaczęli formować 
szyk bojowy. Przewidziawszy to, Hannibal umieścił na wzgórzach od-
działy czyhające w zasadzce. Resztę wojska ustawił w gotowości i nie-
którym żołnierzom nakazał na dany sygnał udawać ucieczkę: odrzucić 
tarcze, włócznie i długie miecze. Mieli za to w sekrecie zachować szty-
lety, by móc niespodziewanie zaatakować swoich przeciwników, gdy ci 
spróbują pojmać ich jako nieuzbrojonych. Rzymianie, od rana obserwu-
jąc, jak wojsko Hannibala ustawia się w szyku, sami zaczęli się uzbrajać 
i formować oddziały. Trębacze zagrzewali ludzi po obu stronach, wzno-
siły się okrzyki wojenne, w końcu zwaśnione armie starły się w bitwie 
pełnej podstępów. Do południa przewaga nie znajdowała się po niczyjej 
stronie. Następnie zaczął wiać wiatr. Gdy udający ucieczkę zostali poj-
mani jako nieuzbrojeni, przedostali się na tyły rzymskich szeregów, by 
inni Kartagińczycy przypadkiem na nich nie natarli. Później, czyhający 
w zasadzce ze wszystkich stron wyruszyli do walki, a Hannibal zaata-
kował od frontu, razem z konnicą. Jego wojownicy zewsząd wywoły-
wali wśród Rzymian zamęt, a silny piaszczysty wicher, wiejąc prosto 
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w oczy, utrudniał łapanie oddechu, co i tak było niełatwe ze względu 
na nieprzerwany wysiłek. Pozbawieni zarówno wzroku, jak i głosu 
Rzymianie polegli wśród paniki i braku porządku. Zginęło tak wielu, 
że Hannibal nawet nie próbował policzyć ciał szeregowych żołnierzy. 
Liczbę zabitych ekwitów i nobilów, zamiast spisać ją i wysłać Kartagiń-
czykom w ojczyźnie, wykazał w pierścieniach. Odmierzył je w korce 
i odesłał. Jedynie bowiem nobilowie i ekwici nosili pierścienie. Mimo 
wszystko bardzo wielu Rzymian zdołało uciec, w tym Terencjusz. Pau-
lus natomiast zginął. Hannibal ani ich nie ścigał, ani nie pośpieszył do 
Rzymu. Mógłby wyruszyć tam natychmiast, z całością wojska, bądź 
jego częścią i szybko doprowadzić wojnę do końca. Nie uczynił tego, 
mimo że Maharbal się ku temu skłaniał. Stąd zarzuca się Hannibalo-
wi, że, chociaż wiedział, jak zwyciężać, wykorzystać zwycięstwa nie 
potrafił. Przez zbyt długą zwłokę już nigdy nie udało mu się natrzeć 
na Rzym. Sam Hannibal jakby żałował tej decyzji, gdy wciąż smutno 
powtarzał: „O Kanny, Kanny”.

Cassius Dio: 

Frg. 57.25
Pochopność Terencjusza i umiarkowanie Paulusa okazały się dla nich 
zgubne. W wielu bowiem sprawach drugi konsul ustępował pierwszemu 
(do tego stopnia łagodność niknie w obliczu gniewu).

Frg. 57.26
W ferworze bitwy nawet najbardziej odważni nie żywili nadziei, która 
z powodu tego, jak była nikła, mogłaby przezwyciężyć strach. Im bar-
dziej przekonani byli, że zwyciężą, tym bardziej obawiali się, by w pew-
nym momencie nie ponieść porażki: z kolei dla osób nieświadomych 
wcale nie jest przerażające, z powodu szaleństwa, tej porażki wyczeki-
wać, zaś gniew, z powodu rozsądku…

Frg. 57.28
Scypion dowiedział się, że niektórzy Rzymianie przygotowują się do 
opuszczenia Rzymu i całej Italii, ponieważ sądzili, że i tak zdobędzie 
ją Kartagina. Powstrzymał ich tym, że niespodziewanie, z mieczem 
w ręku, wkroczył do domostwa, w którym obradowali. Przysiągł, że 
zrobi wszystko, co nakazuje mu powinność wobec Rzymu, zarówno sło-
wem, jak i czynem. Zebranym także kazał dać słowo, grożąc im śmier-
cią na miejscu, jeśli odmówiliby złożenia przysięgi.
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Tzetzes 1.771:
Na końcu poległo tak wielu Rzymian, że Hannibal, dowódca, wysłał na 
Sycylię odmierzone korce i chojniksy pierścieni należących do genera-
łów i innych ważnych mężów.
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Romans (w języku greckim często używano określenia dramatikon 
(δραματικόν)1), do którego zalicza się dzieło Teodora Prodromosa (ok. 

1100–ok. 1170) Rodante i Dosykles, zrodził się w świecie greckim mniej wię-
cej w I wieku po Chrystusie. Gatunek cieszył się w greckojęzycznej oikumene 
popularnością przez prawie cztery wieki2. Po jego zaniknięciu dopiero autorzy 

1 Terminem tym posługiwał się w IX wieku Focjusz, autor słynnego dzieła zatytułowanego 
Biblioteka, w którym znalazły się cztery streszczenia greckich romansów: Heliodora z Emesy 
Opowieść etiopska o Teaganesie i Charyklei (zwana również w skrócie Aethiopica) (cod. 73), Achil-
lesa Tacjusza Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie (cod. 87), Jamblicha z Syrii Historia babilońska 
o Synonidzie i Rodanesie w szesnastu księgach (cod. 94), Antoniusza Diogenesa Cudowne przy-
gody poza Tule (cod. 166).

2 Z romansów greckich znamy obecnie w całości pięć tego typu utworów: Charytona Kal-
liroe i Ksenofonta z Efezu Opowieści efeskie, czyli o miłości Habrokomesa i Antii (I w.), Achil-
lesa Tacjusza Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie i Longosa Dafnis i Chloe (II w.) oraz Heliodora 
Opowieść etiopska o Teaganesie i Charyklei (IV w.). 
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bizantyńscy powrócili do tej formy opowiadań – pierwszy raz w XII wieku, po 
raz drugi na przełomie XIV/XV wieku3. Właśnie w XII wieku powstał romans 
Rodante i Dosykles, który przypuszczalnie był pierwszym tego typu dziełem po 
ośmiu wiekach nieistnienia. 

Dzieło Prodromosa, jednego z największych i najpłodniejszych poetów bizan-
tyńskich swego czasu4, znane jest z czterech manuskryptów, z których najwcześ-
niejszy pochodzi z XIII wieku, a najmłodszy z XVI5. W 1625 roku Gilbert Gaul-
min6 opublikował editio princeps romansu Rodante i Dosykles Prodromosa, do 
którego został dołączony łaciński przekład, który, jak twierdzi sam autor we wstę-
pie, został ukończony w ciągu zaledwie siedmiu dni. Wydanie nie było doskonałe, 
oryginalny tekst grecki zawierał bowiem luki (wydawcy nie udało się odczytać 
z rękopisu niektórych słów i fragmentów). Na pierwszą krytyczną edycję romansu 
trzeba było czekać aż do 1859 roku, kiedy to zostało opublikowane wydanie Ru-
dolfa Herchera7. Po przeszło 150 latach, w 1992 roku, Miroslav Marcovich wydał 
ponownie tekst wraz z obszernym komentarzem krytycznym8, a w 1994 roku uka-
zało się wydanie Fabrizio Conciego9 wraz z włoskim przekładem i nielicznymi 

3 W epoce Paleologów w XIV–XV w. pojawiły się romanse (m.in. Achilleida, Kallimach 
i Chryzorroe, Libistros i Rodamne), które były inspirowane przez zachodnie utwory. W tych 
późnobizantyńskich romansach pojawiają się np. turnieje rycerskie i pojedynki związane z za-
chodnim kręgiem kulturowym. Z tego okresu pochodzą również tłumaczenia i adaptacje zachod-
nich dzieł, takich jak: Wojna trojańska, Florios i Platziaflora, Imberios i Margarona, Apolloniusz 
z Tyru. Szczegółowiej zob. R. Beaton: The Medieval Greek Romance, 2nd edition, revised and 
expanded. London–New York 1996, s. 91–134.

4 Teodor Prodromos był twórcą zarówno poezji świeckiej (enkomia, satyry, parodie, wier-
sze, listy itp.), jak również religijnej (np. hymny). Urodził się w Konstantynopolu około 1100 r. 
i w cesarskim mieście pozostał przez całe życie. Związany był z cesarzami z dynastii Komnenów 
(Jana II i Manuela I), na co wskazują jego liczne utwory tworzone dla przedstawicieli tej rodziny. 
W pierwszych latach literackiej kariery znajdował się w kręgu Ireny Dukajny, jej córki Anny Kom-
neny oraz męża tej ostatniej ‒ Nikefora Bryenniosa, któremu najprawdopodobniej zadedykowany 
został romans Rodante i Dosykles. Ostatnie lata życia spędził w klasztorze Świętych Apostołów, 
gdzie zmarł ok. 1156‒1158 r. lub nawet w 1170 r. jako mnich Mikołaj. Szerzej o życiu i twórczości 
Prodromosa zob. W. Hörand ner: Theodoros Prodromos, historische Gedichte (WBS 11). Wien 
1974, s. 21–174; A. Kazhd an: „Theodore Prodromus: a reappraisal”. W: Studies on Byzantine Li-
terature of the Eleventh and Twelfth centuries. Eds. A. Kazhd an, S. Fran k l i n. Cambridge–Paris 
1984, s. 87‒114.

5 Najstarszy jest rękopis Vaticanus gr. 121 (ff. 22–29v), Heidelbergensis Palatinus gr. 43 
(ff. 39v–83r) pochodzi z XIV w. a Vaticanus Urbinas gr.134 (ff.78v–119r) z połowy XV wieku. 
Najmłodszy jest manuskrypt Laurentianus Acquisiti e Doni 341 (ff. 1r–50v) z XVI w.

6 Theodori Prodromi Philosophi amorum Rhodanthes et Dosiclis libri IX. Interprete Gilberto 
Gaulmino Molinensi. Parisiis 1625.

7 Eroticorum scriptorium Graecorum. Ed. R. Hercher. Vol. 2. Lipsiae 1859, s. 287–434. 
8 Theodori Prodromi de Rhodanthes et Dosiclis amoribus libri IX. Ed. M. Marcov ich. 

Studgardiae et Lipsiae 1992.
9 Il romanzo bizantino del XII secolo. A cura di Fabrizio Conca. Torino 1994, s. 47–303.



23Romans Teodora Prodromosa Przygody Rodante i Dosyklesa (księga pierwsza)

poprawkami do wcześniejszej edycji Marcovicha. Niniejszy przekład pierwszej 
księgi został oparty na wydaniu Marcovicha z 1992 roku. 

Oprócz łacińskiego tłumaczenia Gaulmina pierwszego, swobodnego prze-
kładu prozą na język francuski dokonał Godard de Beauchamps, którego dzieło 
wydano anonimowo w 1746 roku10. Wznowione wydanie w 1797 r. zostało już 
opatrzone nazwiskiem tłumacza11. W 1823 roku pojawiło się drugie francuskie 
tłumaczenie prozą wydane w Paryżu, dokonane przez Augusta Trognona12. We 
włoski przekład została zaopatrzona edycja Rodante i Dosyklesa F. Conciego 
z 1994 r. W tym samym roku ukazało się serbskie tłumaczenie romansu autor-
stwa M. Marcovicha13. Dwa lata później wydano niemiecki przekład Karla Ple-
pelitsa14 oraz hiszpański J.A. Morena Jurada15. W XXI wieku (w 2012 roku ) uka-
zało się tłumaczenie na język angielski autorstwa Elizabeth Jeffreys16. Romans 
Teodora Prodromosa nie był dotychczas tłumaczony na język polski17, prezen-
towany poniżej fragment jest zatem pierwszym polskim przekładem Rodante 
i Dosyklesa18.

XII wiek, z którego pochodzi dzieło Prodromosa, sprzyjał odrodzeniu gatunku 
romansowego. Ekonomiczny rozwój państwa za panowania dynastii Komnenów, 
patronat dworu i arystokracji oraz rozwój świeckiej literatury miały wpływ na 
ponowne pojawienie się romansu. W odrodzeniu romansu wielką rolę odegrał pa-
tronat sebastokratorissy Ireny, wdowy po Androniku Komnenie (sebastokratorze 
i bracie cesarza Manuela I). Utwory, które powstawały w tym czasie pod patrona-
tem Ireny, były następnie odczytywane na spotkaniach, które można by określić 
mianem „salonów literackich”19. Joan Burton uważa, iż wyraźny spadek liczby 
utworów o charakterze hagiograficznym mógł spowodować powrót do świeckie-

10 Les Amours de Rhodante et de Dosicles. Traduction du Grec de Theodorus Prodromus, [s. l.] 
1746.

11 Les Amours de Rhodante et de Dosiclés. Traduites du Grec de Theodorus Prodromus, par 
P. François Godard de Beauchaps, réimprimées sur l’édition de 1746. Paris 1797.

12 Amour de Rhodanthe et Dosicles, par Théodore Prodrome. Traduction nouvelle, suivi de 
L’Eubéenne, par Dion Chrysostome, publiée par M.A. Trognon. Paris 1823.

13 Теодор Продром, Роданта и Досикле, са грчког превео М. Марковић. Београд 1994.
14 Theodoros Prodromos: Rhodanthe und Dosikles, eingeleitet, übersetzt und erläutert von 

Karl Plepel i t s. Stuttgart 1996.
15 Rodante y Dosiclés, de Teodoro Pródromos. Trad. J.A.  Moreno Ju rado. Madrid 1996.
16 Four Byzantine Novels. Translated with introductions and notes by Elizabeth Jef f reys. 

Liverpool 2012, s. 1–156.
17 W 2013 roku ukazało się tłumaczenie dzieła ucznia i przyjaciela Prodromosa – Niketasa 

Eugenianosa, którego romans Drosylla i Charykles powstał pod wpływem Prodromosowego ro-
mansu, zob. Niketas Eugenianos: Drosilla i Charikles. Z języka greckiego przełożyła, wstępem 
i komentarzem opatrzyła Katarzyna Ga ra. Kraków 2013.

18 W przygotowaniu jest wydanie polskiego tłumaczenia całego dzieła Prodromosa. 
19 M. Mul le t t: Aristocracy and Patronage in the Literary Circles of Comnenian Constantino-

ple. W: The Byzantine Aristocracy IX to XIII Centuries. Ed. M. A ngold. Oxford 1984, s. 173–201.
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go, antycznego romansu20. Gatunek ten powraca zatem dopiero po ośmiu wiekach 
niebytu. Według Roilosa do rozwoju XII wiecznego romansu mógł się przyczy-
nić wzrost roli małżeństwa wśród arystokratów i jego polityczne konsekwencje21 
(wszystkie romanse z okresu Komnenów kończą się zawarciem małżeństwa przez 
głównych bohaterów).  

W okresie tzw. renesansu Komnenów, „hellenizmu Komnenów” lub „Trze-
ciej Sofistyki” (jak ten dwunastowieczny okres nazywa Anthony Kaldellis22), po-
wstały cztery romanse, z których trzy zachowały się w całości, a z jednego tylko 
fragmenty. Są to: Rodante i Dosykles Teodora Prodromosa, Hysmine i Hysminiasz 
Eumatiosa Makrembolitesa, Drosilla i Charikles Niketasa Eugenianosa oraz frag-
menty Aristandros i Kalitea Konstantyna Manassesa. Uczeni próbowali ustalić 
chronologię czterech bizantyńskich romansów i, jak do tej pory, są to jedynie 
hipotezy23. Według Jeffreys jako pierwsze powstało właśnie dzieło Prodromosa 
Rodante i Dosykles (terminus ante quem 1138 lub 1136 r.24). Agapitos uważał, iż 
wszystkie cztery dwunastowieczne romanse zostały spisane w ciągu dekady mię-
dzy 1145 a 1155 r., dlatego zaproponował kolejność: Makrembolites, Prodromos, 
Eugenianos, Manasses25, ostatecznie jednak zgodził się ze zdaniem Jeffreys26, któ-
ra datację utworu Prodromosa oparła na epigramie dedykacyjnym załączonym do 
jednego z rękopisów. Obecnie uczeni przyjmują hipotezę brytyjskiej uczonej jako 
najbardziej prawdopodobną.

Na opowieść o przygodach Rodante i Dosyklesa składa się dziewięć ksiąg 
o objętości od 486 (ks. IX) do 530 wersów (ks. II i VII). Tylko pochodzący z po-
czątków XIV wieku manuskrypt Heidelbergensis Palatinus graecus 43 (f. 38v) 
zawiera epigram dedykacyjny27, skierowany do niewymienionego z imienia ce-
zara, którym był najprawdopodobniej Nikefor Bryennios, mąż Anny Komneny28. 

20 A Byzantine Novel. Drosilla and Charikles by Niketas Eugenianos. A bilingual edition. 
Translated with an Introduction and Explanatory Notes by Joan B. Bu r ton. Wauconda 2004, 
s. XIV–XV.

21 P. Roi los: Amphoteroglossia. A Poetics of the Twelfth ‐Century Medieval Greek Novel. 
Washington D.C. 2005, s. 6–7.

22 A. Kaldel l i s: Hellenism in Byzantium. The Transformations of Greek Identity and the 
Reception of the Classical Tradition. Cambridge 2008, s. 238.

23 P. Roi los: Amphoteroglossia…, s. 7–11; P. Agapitos: „Narrative, rhetoric, and ‘drama’ 
rediscovered: scholars and poets in Byzantium interpret Heliodorus”. W: Studies in Heliodorus. 
Ed. R. Hu nte r. Cambridge 1998, s. 144, 148.

24 E. Jef f reys: „A date for Rhodanthe and Dosikles?”. W: Der Roman im Byzanz der 
Komnenenzeit. Eds. P. Agapitos, D.R. Rei nsch. Frankfurt am Main 2000, s. 127–136.

25 P. Agapitos: „Narrative, rhetoric…, s. 148.
26 P. Agapitos: „Poets and Painters Painters: Theodoros Prodromos’ Dedicatory Verses of 

his Novel to an Anonymous Caesar”. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 50 (2000), 
s. 176–177.

27 Wydanie epigramu (utworu nie zawiera edycja M. Markovicha, na której opiera się polski 
przekład): P. Agapitos: „Poets and Painters…”, s. 175–176.

28 E. Jef f reys: „A date for Rhodanthe…”, s. 127–136; Four Byzantine Novels…, s. 7–9.
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Utwór, prawie w całości, spisany został w trymetrze jambicznym (dwunastozgło-
skowcu bizantyńskim29) z wyjątkiem wyroczni pytyjskiej (ks. IX, 196–204) tra-
dycyjnie spisanej w heksametrze. 

Dzieło Rodante i Dosykles jest zgodne ze schematem antycznych opowieści30. 
Krótką charakterystykę zawarł autor w epigramie dedykacyjnym:

O dziewczynie srebrzystej i pięknie uwieńczonej, Rodante,
oraz o świetnym i znakomitym młodzieńcu, Dosyklesie,
[są] te [przygody], ucieczki i tułaczki oraz wzburzenia fal, zbójcy,
uciążliwe zakręty, z rodzącej miłości niepokoje,
więzy i nierozerwalne pęta oraz w ciemnych legowiskach 
więzienia, szkaradne obrzędy ofiarne, gorzkie cierpienia,
trujące puchary i osłabienia ciała,
a ponadto ślub i małżeńskie łoże oraz namiętna miłość.

Bohaterami romansu są młodzi, piękni ludzie, którzy są w sobie zakochani. 
Los zmusza ich do ucieczki z ojczystego kraju (miasta). W czasie tułaczki do-
świadczają oni wielu przygód, wśród których jest uprowadzenie przez piratów, 
niewola, rozłąka, nieustanna zmiana miejsca, a nawet domniemana śmierć. Z tym 
wszystkim zmagają się bohaterowie, którym jednak pomaga bóstwo opiekuńcze 
(u Prodromosa jest nim Hermes). Miłość bohaterów poddana zostaje wielu pró-
bom. Oni jednak nie dają za wygraną i ostatecznie triumfuje czysta miłość. Ro-
mans ma szczęśliwe zakończenie, którego zwieńczeniem jest ślub.

Oprócz opowieści o miłości Rodante i Dosyklesa romans Prodromosa zawiera 
wiele wątków pobocznych, jak opowieść więźnia Kratandrosa (ks. I), opis wojny 
między Bryaksesem a Mistylosem wraz z opisem strategii i techniki bitewnej. 
Dzieło obfituje w ekfrazy (np. opis pucharu Gobryasza ‒ ks. IV 331–410), lamen-
ty, formy dialogu (wzorowane na Platonie), hymn (zob. hymn Satyriona na cześć 
Mistylosa ‒ ks. IV 243–308). 

Dzieło Prodromosa zaczyna się in medias res, czytelnik musi zatem sam 
poskładać pewne elementy fabuły. Księga pierwsza nie jest więc opowieścią 
o początkach miłości dwojga młodych bohaterów. Historię Rodante i Dosykle-
sa poznaje odbiorca tekstu dopiero z opowieści głównego bohatera zawartej w II 

29 Dwunastozgłoskowiec bizantyński (δωδεκασύλλαβος στίχος) wywodzi się ze starożytnego 
trymetru jambicznego. Ponieważ w wymowie średniowiecznej greki nie rozróżniano już długości 
poszczególnych zgłosek, autor bizantyński nie był zobowiązany do przestrzegania antycznego 
schematu wiersza, w którym bardzo ważną rolę odgrywało następstwo zgłosek długich i krót-
kich. Szerzej o tym zagadnieniu zob. M. Lau xte r man n: „The Velocity of Pure Iambs: Byzantine 
Observations on the Metre and Rhytm of the Dodecasyllable”. Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik 48 (1998), s. 9–33.

30 Szerzej o samym gatunku i schemacie opowieści zob. N. Holzberg: „The Genre: Novels 
Proper and the Fringe”. W: The Novel in the Ancient World. Ed. G.J. Sch mel i ng. Leiden–New 
York–Köln 1996, s. 11–28; S. Ba r t sch: Decoding the ancient novel. New Jersey 1989.
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księdze i również niespisanej w porządku chronologicznym. Do punktu, od które-
go zaczyna się księga pierwsza, czytelnik dociera dopiero w III księdze. Od tego 
momentu czas opowiadania jest już chronologiczny i historia Rodante i Dosykle-
sa toczy się nieprzerwanie aż do szczęśliwego zakończenia, czyli upragnionego 
przez młodych ślubu i spełnia się ich miłości. 

Niniejszy przekład księgi pierwszej jest częścią projektu przetłumaczenia na 
język polski oraz wydania całości Przygód Rodante i Dosyklesa. Dzieło Teodo-
ra Prodromosa, o czym była już mowa, zostało napisane dwunastozgłoskowcem 
bizantyńskim. Nie zdecydowałem się (jak tłumaczka Drosylli i Charyklesa, Ka-
tarzyna Gara) na tłumaczenie prozatorskie, uznając, iż możliwe jest przełożenie 
Prodromosowego dzieła wierszem. Polski przekład, chociaż nie zachowuje rytmu 
oryginału, ma jednak formę wierszowaną i w miarę możliwości zachowaną wer-
syfikację oryginału. Tekst romansu, mimo iż pisany językiem klasycyzującym, 
zawiera jednakże średniowieczne neologizmy, do tłumaczenia których niezbędne 
okazały się specjalistyczne słowniki Trappa, Sophoclesa i Lampego31. Zdecydo-
wałem się na polonizację imion greckich, stąd zamiast wiernego oddania greckie-
go: Dosikles jest spolonizowana forma: Dosykles, zamiast: Lestias jest: Lestiasz 
i podobnie ‒ nie: Gobryas, lecz: Gobryasz.  

Wielmożnego Pana Teodora Prodromosa, uczonego,
księga pierwsza przygód Rodante i Dosyklesa

 1    Już czterokonny wóz Heliosa32

szybkim okrążeniem minął ziemię,
a gdy wtargnął pod nią, pogrążył ją w wieczornej ciemności,
a nad nami rozpiął czarny mrok.

 5 Wtedy trójrzędowiec pod wodzą korsarzy,
który wysunął się pierwszy z całej flotylli,
zaatakował rodyjski port.
Napadł na przybrzeżne okolice 
i żywił się wszystkim wokół;

10  bo zaraz, gdy tylko barbarzyńcy ruszyli, 

31 Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.–12. Jahrhunderts. Bd. 1–2. Hg. 
E. Trapp. Wien 2001–2017; E.A. Sophocles: Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. 
New York 1975; G.W.H. Lampe: A Patristic Greek Lexicon. Oxford 2000.

32 W org. Ἡλίου δίφρον, dosłownie ‘wóz Heliosa’. Chodzi oczywiście o boga słońca, który 
powoził rydwanem zaprzężonym w cztery konie. Pozostawiam w polskim tłumaczeniu greckie 
imię boga (Helios), chociaż dla polskiego czytelnika zapewne bardziej zrozumiały byłby polski 
odpowiednik ‘słońce’, pisany z małej litery. W tłumaczeniu angielskim jest zwrot „chariot of the 
sun” (Four Byzantine Novels, s. 20). Natomiast we włoskim i niemieckim przekładzie pozostawio-
no imię boga: „Il carro di Helios” (Il romanzo bizantino…, s. 65); „das Viergespann des Helios” 
(Theodoros Prodromos: Rhodanthe und Dosikles, s. 23).
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deptali winne grona i łamali winorośle,
podpalali wypełnione statki towarowe,
a gdy zrabowali ich ładunki,
palili je wraz z żeglarzami.

15 Jednemu głowę odcięło ostrze,
drugiego na pół przeciął dobrze wyostrzony miecz, 
innego w serce nieszczęsne ugodził
pocisk wyrzucony z barbarzyńskiej dłoni,
innych powaliło ostrze miecza33, 

20 wbite aż do samego gardła jakby bydlęciu.
   Kiedy tak srodzy barbarzyńcy 
pustoszyli nadbrzeża,
na Rodos przybył cały zastęp korsarzy.
Gdy tylko pozostawili puste statki

25 i wszyscy co do jednego weszli do miasta,
zrobili zeń – jak to się mówi – myzyjski łup34;
bo jednych mieszkańców zabił miecz,
drugich już sam strach przed tą bronią o śmierć przyprawił;
ci, drżąc przed nieubłaganą ręką barbarzyńcy,

30 rzucali się na skały nadmorskie, w wąwozy,
sądząc, że lepiej przecież życie utracić 
niż wystawić się na korsarskie okrucieństwo.
A innym szyje związali
wykutymi z żelaza obręczami 

35 i ręce spętali im z tyłu,
i podle powiedli nieszczęsnych jeńców; 
wśród pojmanych Dosykles i dziewicza Rodante
zostali razem schwytani ręką okrutnego barbarzyńcy.

[Opis pochwalny Rodante]35

   A było piękno dziewczyny wielce osobliwe;
40 z postawy dostojna, niczym posąg bogini,

wykuta na wzór Artemidy36.
Ciało podobne do białego śniegu,

33 Częsta metafora (por. II 264; V 166, 404; VI 101) znana również z Biblii, por. Rdz 34,26 
(LXX), Łk 21,24. 

34 Łup myzyjski – przysłowiowe wyrażenie na określenie brutalnego złupienia. Zob. m.in. 
Arystoteles: Retoryka 1372b; κατὰ τὴν παροιμίαν (…) Μυσῶν λείαν („zgodnie z powiedzeniem 
myzyjski łup”) Zenobios V 15; Μυσῶν λεία: παροιμία ἐπὶ τῶν κακῶς διαρπαζομένων. Οἱ γὰρ 
περίοικοι κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τοὺς Μυσοὺς ἐληΐζοντο, ἕως ἦσαν ἄναρχοι. Ἐκεῖθεν οὖν 
ἐλέγετο ἡ Μυσῶν λεία („Myzyjski łup: przysłowie na brutalne łupienie. Sąsiedzi bowiem łupili 
Myzów do tego czasu, dopóki ci pozostawali bez władców. Stąd mówi się «myzyjski łup»”.)

35 W nawiasach kwadratowych zaznaczono glosy, które znajdują się w rękopisach.
36 Artemida – bogini wiecznego dziewictwa, łowów i zwierzyny, władczyni przyrody (zob. 

Iliada 21.470‒471). 
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proporcjonalne jego części,
ponieważ jedna z drugą udatnie złączona,

45 a wszystkie razem tworzą harmonijną całość.
Brew przez naturę dobrze odmierzona
naśladuje doskonałe półkole,
nos nieco orli i najczarniejsza źrenica.
Koła policzków wyraźnie zarysowane, 

50 razem są cztery, a na jednym poliku są dwa;
z których te zewnętrzne i mocno spojone,
można by rzec, że to śnieżna kula,
a te wewnętrzne jak rozżarzony żar
z węgli, które mogą się samoistnie zapalić37.

55 Wąskie zupełnie i mocno ściśnięte usta,
ramię, bark, harmonia palców 
wygładzone przez szlifierza natury.
Regularny układ stóp, jako podstawa pod nogi,
można by powiedzieć – fundament dla stropu.

60 I reszta dostojna, i cała postać piękna.
   Dziewczyna była tak urodziwa z wyglądu,
że ścigający ją zbój Gobryasz38,
podejrzewając, iż upolował boginię,
zostawił ją wolną od wszelkich więzów,

65 całkiem słusznie drżąc przy tym ze strachu,
by gdzieś tam wśród Rodyjczyków nie związać jakiejś bogini,
która przybrała postać śmiertelnej kobiety.
Tak ten cudowny widok
powściągnął barbarzyńskie zuchwalstwo,

70 a duszę łotra przejął strachem39.
   Gdy oddział wrzucił na trójrzędowce
razem z młodymi, Dosyklesem i Rodante,
porwanych wówczas na Rodos,

37 Podobny opis białych policzków, które pośrodku przybierają czerwoną barwę, znajduje się 
w dziele Achillesa Tacjusza Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie zob. Achilleus Tatios 1.4.3. Opisy-
wane rumieńce na policzkach można odnaleźć również w malarstwie bizantyńskim np. na mozaice 
z kościoła Hagia Sofia, na której została przedstawiona Irena Komnena, żona Jana II Komnena. 
W innym dwunastowiecznym romansie Hysmine i Hysminiasz Eumatiosa Makrembolitesa na za-
sadzie podobnych zestawień (ogień/woda; biel/czerwień; biel śniegu/czerwień rozżarzonych węgli) 
zostały opisane klejnoty (por. Hysmine i Hysminiasz 2.2.1‒3). 

38 Imię Gobryasz jest zgrecyzowaną formą perskiego imienia Gaub(a)ruva. Imię to nosiło 
kilku perskich dowódców, np. dowódcy Cyrusa II Wielkiego (opisany przez Ksenofonta w Wy-
chowaniu Cyrusa por. Ksenofont: Cyropaedia 4.6.1‒11). Szerzej zob.: R. Sch mit t: „Gobryas”. W: 
Encyclopædia Iranica. Ed. E. Ya r shate r. Vol. 11. New York 1982, s. 28–29. 

39 Autor prezentuje tradycyjne wyobrażenie Greków o bogach. Hellenowie uznawali, że ich 
bogowie mogą przybierać dowolną postać. Epifanie (objawienie się bóstwa) mogły być groźne 
dla zwykłych śmiertelników. Wyjątkowa uroda dziewczyny słusznie nakazywała zachowanie 
ostrożności, aby nie wywołać gniewu bogów.
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a statek napełnił ładunkiem złota,
 75 z powrotem odpłynął do swojej ojczyzny.

Mistylosa, dowódcę wojska i floty,
gdy korsarze wysławili już gromadnie,
a pochwyconych zgodnie z prawem niewoli
zamknęli w głębokim lochu,

 80 wrócili do własnych siedzib.
i ciała ogarnięte zmęczeniem 
złożyli na posłaniach i uraczyli napitkami.
   A cóż z masą stłoczonych jeńców?
Ci, śpiąc (choć jakiż to sen, gdy nieszczęść aż nadto?),

 85 na ziemi legli, jak na jakimś łożu;
po zachodzie słońca noc zawładnęła wszystkim,
jednakże Dosykles, lejąc rzewnie łzy, wykrzyknął:

[Lament Dosyklesa40]

„O wrogi, okrutny Losie,
dokąd mnie wiedziesz? Jaki mi koniec zgotujesz?

 90 Sprawiłeś, żem wychodźcą z dala od rodzicielki,
skazałeś mnie na ucieczkę i na tułaczkę,
wypędziłeś od krewnych, znajomych, przyjaciół,
matki wytęsknionej, miłego rodziciela;
i znów wrogie miejsce mnie więzi,

 95 i barbarzyńska ręka znowu mną włada,
a zamiast miękkiego łoża mam ziemię.
   Ach, to błahostki, wielki strach o to, co będzie jutro, 
niszczy mą duszę, 
sprawia, że myślę o krwiożerczym sercu barbarzyńców

100 i o srogiej bezduszności łotrów,
i ich zaciekłym obliczu.
Być może herszt zbójców, gdy ujrzy dziewczynę,
wnet da posłuch płomieniowi miłości 
i w jego sercu roznieci się gwałtowny żar,

105 i zmusi Rodante do ślubu41.
Jeśli się tak zdarzy ‒ śmierć Dosyklesowi;
albo zginie od barbarzyńskiego miecza, 
albo zada sobie śmierć własną ręką,

40 W romansie Rodante i Dosykles P. Roilos wyróżnia trzy typy lamentu: 1) nad obecną 
sytuacją; 2) nad osobą uważaną za zmarłą; 3) nad zmarłym. P. Roi los: Amphoteroglossia…, s. 83. 
Powyższy lament (1.88–131) zalicza się do grupy pierwszej.

41 To podejrzenie Dosyklesa prawie spełnia się w księdze trzeciej, kiedy to zakochany w Ro-
dante barbarzyńca Gobryasz próbuje posiąść ją siłą i zmusić do małżeństwa (zob. 3.170–179; 265–
293; 425–429). Na te prorocze słowa lamentu zwraca uwagę Roilos zob. P. Roi los: Amphoteroglos-
sia…, s. 103–104.
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a jeśli się nie przydarzy ‒ śmierć dziewczynie!
110 Bo barbarzyńska miłość jest gorąca

i nie przypadkiem skora do zbrodni.
   I ja być może zniosę gwałt,
a nawet więzy czy chłostę od oprawców,
gdyby Mistylos srodze nakazał, by nieszczęsny 

115 więzień Dosykles to wycierpiał;
jestem bowiem mężczyzną i w bojach wzrosłem,
walczyłem częstokroć w niezliczonych walkach;
ale jak ten trud zniesie Rodante, 
kobieta nawykła do sypialni i delikatności,

120 o delikatnym ciele, skłonnym do wszelkiej choroby,
jeśli pojawią się choćby błahe powody?
   Tak cierpisz, o dziewicza Rodante,
tak cierpisz przez Dosyklesa;
na ziemi leżysz i z głodu marniejesz,

125 chociaż imię Dosyklesa wypowiadają twoje usta.
Wzywasz go często w widzeniu sennym
i twierdzisz, że marzenia senne jeden widok
przynoszą w snach: postać Dosyklesa.
Ja pozwoliłem, byś ty, dziewczyno, wpadła

130 w ciężkie niedole i zabójcze nieszczęścia.
I jak możesz kochać wroga, Dosyklesa?”.

[Poznanie i przyjaźń Kratandrosa i Dosyklesa]

   Przed tak lamentującym młodzieńcem
stanął chłopak, szlachetny z wyglądu,
sądzę, że już wcześniej schwytany i zamknięty.

135 A gdy już zwrócił się do niego i usiadł blisko,
więzień Kratandros, Grek z Cypru,
mówi do niego: „Powstrzymaj jęki, o nieznajomy,
opanuj wreszcie potoki łez.
Jesteś daleko od ojczyzny. Znieś to!

140 Bo my też cudzoziemcy.
Stałeś się zdobyczą srogich zbójców;
oręż barbarzyńców wszystkich nas poskromił.
Przebywasz w więzieniu, i my współwięźniowie.
A przecież wspólnota niedoli

145 niesie pociechę cierpiącemu,
a myśl o trudzie czyni lekką
i schładza żar rozpaczy, 
gdy skropi wodą pocieszenia.
Pozbądź się cierpienia i rzewnego płaczu

150 (bo kobiecie przystoi potok łez)
i mów o nieszczęśliwych swych losach!
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Opowiedz42 o nich nazbyt nieszczęśliwemu mężowi!”.
   „Grekiem43, na bogów wybawicieli, jest ten nieznajomy!” 
– rzekł Grek Dosykles – „Ale ty, o cudzoziemcze,

155 raczej opowiedziałbyś mi wpierw swoje dzieje;
bo opowieścią być może odpędzisz cierpienie
i pokrzepisz mnie w dojmujących lamentach”.

[Opowiadanie Kratandrosa o nim samym]

   „Nie odmówię44 ci opowieści o moich losach” 
– rozpoczął Kratandros. –

160 „Ja, Dosyklesie, Cypr miałem za ojczyznę,
za rodziciela Kratona, za matkę Stale.
Po sąsiedzku mieszkała dziewczyna Chryzochroe,
dziecko Androklesa i córka Myrtale.
Zauroczyła mnie (nie wstyd mi mówić

165 przed tym, co zna to samo, to samo odczuwa, przed młodym),
a oczarowany jej urodą przez posłańca wyjawiłem swe uczucia; 
to, że płomień pali mnie w piersiach.
Dziewczyna wysłuchała, przystała na me słowa 
i zobowiązała mnie do ślubu.

170    Kiedy już nadszedł ustalony wieczór,
podczas którego udałem się pod sypialnię dziewczyny, 
by dać słowo i słowo otrzymać,
gdy znalazłem się przed wejściem,
otworzyłem zamknięte drzwi,

175 usunąwszy ich drewnianą zasuwę,
ruszyłem naprzód, cicho stąpając,
i starałem się przyjść od razu do Chryzochroe.
   Ale nie skryłem się przed strażniczką Bryą45;
zaraz bowiem Androklesa, swego pana,

180 wyrwała z łóżka głośnym paplaniem, 
a przy tym resztę oburzonych domowników,
i zaraz potraktowano mnie jak uciekającego grabieżcę,

42 W tym miejscu lepsza jest lekcja rękopisów: εἴπῃς niż koniektura M. Marcov icha: εἴποις.
43 Raczej nie należy w tym passusie upatrywać dwunastowiecznego zwrotu ku helleńskości 

(taka identyfikacja z Helladą, szczególnie na poziomie etnicznym, pojawi się dopiero w XIII wieku, 
a rozkwitnie w pełni dopiero w XV wieku), jak może sugerować E. Jef f reys (Four Byzantine 
Novels…, s. 25, przypis 17). Zob. A. Kaldel l i s: Hellenism in Byzantium…, s. 225‒307. W tym 
miejscu widać przede wszystkim wpływ romansu Heliodora zob. Heliodor 1.8.6.

44 W tym miejscu przyjmuję lekcję za E. Jef f reys zamiast: φθάνοιμι lepsze jest: φθονοῖμι, 
zob. Four Byzantine Novels…, s. 25, przypis 18.

45 Strażniczka, która strzeże młodej dziewczyny, nie jest tylko przykładem dwunastowiecz-
nych praktyk, również w późnoantycznym epigramie Agatiasza z Antologii Palatyńskiej (Agatiasz 
5.289) młoda dziewczyna jest nieustannie obserwowana przez staruszkę (Ἡ γραῦς (…) τὴν κούρην 
δ’ αἰεὶ περιδέρκεται·).
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którego domownicy chcieli pochwycić i zabić kijami, kamieniami.
Jeden oburącz uczepił się belki

185 albo nawet jakiegoś rygla do drzwi,
drugi, rozłupawszy czy rozerwawszy mur,
chwycił tak duży kamień, jaki tylko mógł uchwycić obiema rękami,
wszyscy uzbrojeni w co się dało
napierali z siłą na nocnego złodzieja.

[Zabójstwo Chryzochroe]

190    Ale nie uczynili nic Kratandrosowi
(choć zawiniłem; i po cóż jeszcze mi żyć?);
dosięgnęli niestety dziewczyny.
Niegodziwa bowiem dłoń Lestiasza,
która miała nadzieję na Kratandrosa, Chryzochroe

195 obaliła – biada! biada! – nieszczęsną głowę 
wielkim kamieniem nieszczęśliwie roztrzaskała. 
Gdy zapalono kaganek w domu, 
obecni przerazili się widokiem
(jak bowiem nie mieli mieć lęku i strachu

200 ci, którzy zabili własną panią?).
Wszyscy natychmiast zmieszanym, jednym głosem
zakrzyknęli, wznieśli przerażeni okrzyk,
by rodziciel dziewczyny, Androkles,
zobaczył córkę bez życia,

205 a zbrodnią obciążyli Kratandrosa.
   A wtedy ojciec, rozdzierając szatę46,
i rwąc włosy z głowy,
i posypując jej czubek prochem47, 
i drapiąc policzek48,

210 i z żalu zakrywając twarz,
nieszczęsny zaczął tragiczne lamenty49.

46 W podobny sposób postępuje również biblijny Hiob, który na wieść o utracie majątku 
i dzieci zdziera szatę i goli głowę (LXX: ᾿Ιὼβ ἔρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐκείρατο τὴν κώμην τῆς 
κεφαλῆς Hi 1,20).

47 Gest ten w starożytnej Grecji był formą okazywania czci zmarłemu. Wzmianki o nim można 
znaleźć u Eurypidesa (Eurypides: Błagalnice 826‒827) oraz u Lukiana (Lukian: O opłakiwaniu 
zmarłych 20). W Biblii takie zachowanie ma raczej charakter pokutny, por. Est 4,1. 

48 Rozdrapywanie paznokciami piersi, twarzy i szyi w starożytności było zachowaniem cha-
rakterystycznym dla kobiet (por. m.in. Eurypides: Trojanki 279‒280; 794; 1235‒1236). Zwyczaj 
ten, mimo próby ograniczenia go, przetrwał bardzo długo, skoro był praktykowany jeszcze w gmi-
nach chrześcijańskich, co poświadczają Ojcowie Kościoła. Szerzej na temat zob. J. Rybowska: 
Zbożność i bezbożność w kulturze Greków. Łódź 2017, s. 366, 375.  

49 Lament był w starożytności częścią rytuałów pogrzebowych, które trwały trzy dni. Mógł on 
przyjmować różny charakter: od krzyku i głośnego zawodzenia do pieśni i opowieści narracyjno ‐
wspominkowej. Początkowo wykonywany był tylko przez kobiety (być może nawet przy akom-
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[Lament Androklesa nad Chryzochroe]

«Och! – mówił – córko, och! Dziecię,
tak przedwcześnie zabrana w środku życia.
O dziecko! O płodzie nieszczęsnego ojca!

215 Odeszłaś stąd przez zazdrość gniewnego Losu50

niezaręczona jeszcze, nieprzystrojona, ani nie
ujrzałaś małżeńskiej komnaty, ani twój rodziciel nie 
przyniósł ci nadto narzeczeńskiej pochodni51

i nie zaintonował odpowiedniej dla małżonków pieśni;
220 ale zerwano cię niedojrzałą,

kiedy wiosna jest w pełni, a zgubny Los nie 
poczekał, aż nadejdzie pora zbioru52.
   O matki ozdobo! Ojca serce!
O drzewo o pięknej korze, okazałe, piękne, wielkie,

225 próżno kwitniesz, daremnie jaśniejesz młodzieńczą krasą.
Cóż za dziki zwierz, cóż za lew zuchwale ryczący,
wyszedł z gąszczu i wynurzył się z gór,
zjeżył sierść i wyprężył grzbiet,

paniamencie instrumentu), dopiero w czasach hellenistycznych mogli wykonywać go również 
mężczyźni. Szerzej zob. J. Rybowska: Zbożność…, s. 368–370.

50 Tyche (Τύχη) – czyli Los; pojęcie, które w XII wieku wciąż było obecne w mentalności 
Bizantyńczyków. Teodor Prodromos bardzo często odwoływał się do tyche, nie tylko w romansie 
Rodante i Dosykles (wyraz użyty 101 razy w różnych znaczeniach), ale również w tzw. wierszach 
historycznych (por. Theodoros Prodromos: Historische Gedichte…, No. 59, m.in. 4.100; 18.13; 19.4; 
24.37). Tyche w znaczeniu ‘Los’ pojawia się przeważnie w lamentach bohaterów. Na temat tego 
pojęcia w romansie bizantyńskim zob.: J. Cor i n ne: „Du roman grec au roman byzantin: réflexions 
sur le rôle de la tyché”. W: Les hommes et les Dieux dans l’ancien roman. Actes du colloque de 
Tours, 22–24 octobre 2009. Eds. C. Bos t  ‐Pouderon, B. Pouderon. Lyon 2012, s. 287–302. 

51 Dzień zaślubin u starożytnych Greków rozpoczynała rytualna kąpiel (oddzielnie narzeczo-
nego i narzeczonej). Następnie odświętnie ubrani młodzi zasiadali do uczty w domu panny mło-
dej, która wpierw pojawiała się zasłonięta (prawdopodobnie miała zasłoniętą głowę, a nie twarz). 
Wieczorem, po uczcie, następowało opuszczenie domu (ἐξαγωγή). W tym czasie rodzina i przyja-
ciele śpiewali pieśni weselne (ὑμέναιοι) i „błogosławiono” (μακαρισμός) młodą parę. Wtedy panna 
młoda opuszczała rodzinny dom i przechodziła w procesji do domu narzeczonego. Na spotkanie 
młodej pary na próg wychodzili rodzice narzeczonego; matka, trzymając małżeńską pochodnię, 
prowadziła nowożeńców do środka. Parę sadzano przy ognisku domowym, gdzie nad ich gło-
wami rozsypywano suszone owoce, orzechy albo łakocie (καταχύσματα), co miało zapewnić bo- 
gactwo i płodność młodej parze. Następnie para udawała się do sypialni (prawdopodobnie wtedy 
następowało odsłonięcie (ἀνακαλυπτήρια) głowy panny młodej), gdzie małżeństwo miało zostać 
skonsumowane (zob. epigram Meleagra 7.182, zatytułowany w polskim przekładzie Śmierć w noc 
poślubną). R. R hem: Marriage to death. The conflation of wedding and funeral rituals in greek 
tragedy. New Jersey 1994, s. 14–17.  

52 Zgon przed zaślubinami uznawano za najbardziej godny ubolewania. Motyw ten pojawiał 
się w epigramach, epitafiach nagrobnych oraz w tragedii i romansach greckich. Zob. A. Wy-
pustek: Bogowie, herosi i wybrańcy w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej 
i grecko ‐rzymskiej. Wrocław 2011, s. 246–256. 
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szybko przed czasem złamał cię bezowocną?
230 Ja miałem daremną nadzieję,

że w twym cieniu znajdę wytchnienie,
że znajdę ochronę pod twoimi pięknymi gałęziami53;
ale teraz to nieszczęśliwie runęło 
i zmieniło się w swoje przeciwieństwo. 

235    Nawet jeśliby śmierć była czymś naturalnym,
a ty najbardziej poruszające westchnienie 
złożyłabyś na prawowitych, ojcowskich ramionach,
to i tak bym lamentował (bo jakżeż nie płakać, kiedy kochający ojciec
patrzy na zwłoki ukochanej jedynej córki?),

240 ale i powód łez skończyłby się dla mnie,
i dałbym umiar cierpieniom;
zgodnie bowiem z naturą i właściwością bólu
znalazłbym pociechę w jękach;
teraz jednak śmierć mojej Chryzochroe

245 jest przeciwna normom natury,
w ogóle obca powszechnemu prawu54.
Gdzie piękno twego oblicza, dziewczyno?
Głowa kamieniem zgnieciona,
sczerniałe zaś od potoku krwi

250 piękno, wygląd, postać wspaniała.
Zmieniła się śmiertelna postać.
   O niegodziwcze Kratandrosie, gotów na wszystko zuchwalcze,
łotrze niewzruszony, naturo o dzikim sercu!
O, jak zniszczyłeś tak młodą dziewczynę

255 podle, niegodnie, okrutnie, bezdusznie?
A ja strach żywię i przerażenie,
dlaczego skała (zyskując jakąś naturalną świadomość)
nie zwróciła się w tył
i nie zabiła w swej sprawiedliwości tego, który rzucał,

260 lecz okrutnie dosięgła Chryzochroe?
Ty złoczyńco i morderco dziewczyny,
dalej, uczciwie przyznaj się do mordu!
Gdy ból, jak należy, opłaczę,
a dziewczynę otulę grobem 

265 (nie będziesz bowiem mógł zlekceważyć praw 

53 W org. celowa gra słów nie do oddania w języku polskim: ὁ κλάδος – ‘gałąź’, w plur. także 
‘ramiona’. 

54 Cały lament Androklesa może świadczyć o bardzo uczuciowym stanie ojca, wręcz pomie-
szaniu zmysłów. Bohater wykonuje gesty rytualne związane z pogrzebem na wzór kobiet. Utrzy-
muje ponadto w mowie, że śmierć jego młodej córki jest czymś obcym powszechnemu prawu 
(κοινὸς νόμος). Tymczasem sami Grecy pod tym pojęciem rozumieli to, że bez względu na wiek 
zmarłego należało go opłakać, obdarzyć darami dla zmarłych i pochować zob. J. Rybowska: 
Zbożność…, s. 99–118.
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albo zderzysz się z sędziami w sądzie),
morderco mojej córki, 
za straszne uderzenie najbardziej wrogiego kamienia
oddasz ducha, żałosny nędzniku, kamieniami ugodzony».

270    Kiedy tak Androkles z głębi zanosił się płaczem,
słuchałem jego posępnego lamentu,
stojąc skryty z tyłu za drzwiami.
Gdy wróciłem już na ojcowski grunt,
rzuciłem się jak długi na łoże 

275 i gorzki okrzyk wydawszy z głębi siebie,
odpowiedziałem na lament ojca dziewczyny:

[Lament Kratandrosa nad Chryzochroe] 

«Ach! Ozdobo dostojna, dziewico,
o piękno, co i bogów będzie pociągać
i dosięgnie skrajów niebios,

280 niewątpliwie zwabisz ich osobistym czarem.
Odchodzisz przedwcześnie, dziewicza Chryzochroe,
zostawiwszy martwego za życia Kratandrosa;
odchodzisz piękny widoku dla widzów
i dobra wróżbo dla polegających na tobie.

285 Umarłaś, ach! I odeszłaś przed czasem,
i to (cóż za nieludzki Los!)
ja przyczyną twej śmierci, dziewczyno.
Bo kiedy wrogi i zły Lestiasz
zagroził, że mnie zabije,

290 ty wpierw przyjęłaś śmiertelny cios kamienia,
okrutnie ginąc w miejsce kochanka.
   Ach! Ojcze nieszczęsny nieszczęsnej dziewczyny,
ja, twoje dziecko, twoją córkę,
pozbawiłem życia i przyjemnego istnienia.

295 Oskarżaj mnie o zabójstwo córki,
wzywaj przed sąd i żądaj wyroku,
kiedy pochwycisz, zaprowadź do siedziby sędziów,
żądając ustalonej prawem kary.
Już postanowione, jak wcześniej mówiłeś,

300 że, kto rzucił kamień, od kamienia powinien zginąć55.
Sam błagałbym o śmierć od kamieni,
skoro pod kamieniem zginęła Chryzochroe.
Niech mnie tylko zabije ręka Lestiasza,
ta, która nieszczęśliwie zabiła dziewczynę.

305 Nie wolno mnie winić za zbrodnię,
śpieszę się tam, dokąd poszła Chryzochroe.

55 Por. J 8,7.
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Skoro wspólne więzy małżeńskie 
nie złączyły Kratandrosa z dziewczyną,
niech śmierć wreszcie złączy nieszczęsnych

310 w jednym płaczu smutnego związku».
   I trwało to tak aż do tego czasu,
właśnie do owego dziewiątego dnia56,
kiedy nieszczęsny rodziciel zmarłej  
zakończył żałobę, powstrzymał łzy,

315 udał się do sądu i siedziby sędziów
i pozwał mnie jako mordercę przed sąd.

[Osąd Kratona i Androklesa w sprawie Chryzochroe57]

Gdy zeszli się uczestnicy obu stron
(po jednej stronie ja i Kraton, i Stale,
po przeciwnej zaś Myrtale, Androkles),

320 jako pierwszy z nas wszystkich przemówił Androkles:
   «Sędziowie i obrońcy prawdy,
opiekunowie Sprawiedliwości58 i bogów pomocnicy,
miałem szczęście, tak, szczęście i korzyść
żyć w zgodzie z sobą aż po wsze czasy;

325 milczenie bowiem i rozważanie własnych losów
stawiałem wyżej niż publiczne przemowy;
nie dlatego, bym gardził nimi jak niegodną pracą
(cóż bowiem byłoby szczęśliwsze od sprawiedliwości?),
ale sądząc, że ze sprawiedliwością związana jest wielomówność59,

330 której należy unikać, którą należy gardzić, do której czuć wstręt.
Skoro jednak kamyk60 zuchwałego losu, 
kiedy przypadkiem stoczył się i obrócił na przekór,
zbliżył do tego, co mnie odstręcza,
i przed sądem i trybunałem każe mi

335 najspokojniejszemu przybyć wbrew woli,
tak oto stoję i przemawiam przed zgromadzeniem.
   Miałem córkę o imieniu Chryzochroe,

56 Trudno ustalić czas trwania żałoby (poszczególne poleis mogły mieć różne zwyczaje). Eu-
rypides w Alkestis pisze, iż zwyczajowo żałoba trwała przez miesiąc (Eurypides: Alkestis 336‒337), 
w Atenach w okresie klasycznym prawdopodobnie 9 dni. Jak zauważa jednak J. Rybowska, sporne 
było, w jaki sposób liczono czas żałoby: czy od dnia śmierci, czy od pochówku (np. rzymskie 
novemdiale, obchodzone dziewiątego dnia po pogrzebie, były wzorowane na greckim obrzędzie). 
Zob. J. Rybowska: Zbożność…, s. 372. 

57 W starożytności w sądach każdy występował we własnej sprawie, jako obrońca lub 
oskarżyciel. Sąd wysłuchiwał stron, po czym wydawał wyrok w tajnym głosowaniu. 

58 Sprawiedliwość (Dike) była córką Dzeusa, por. Hezjod: Prace i dni 256.
59 Zapewne chodzi o związaną z sądownictwem sztukę retoryki.
60 W oryg. ὁ πεσσός – ‘kamyk do gry w warcaby’. F. Conca zwraca w tym miejscu uwagę, iż 

jest to subtelne nawiązanie do śmierci Chryzochroe, zob. Il romanzo bizantino…, s. 81, przyp. 13.  
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piękną z wyglądu, prawdziwie piękną dziewicę,
już gotową do małżeńskiego łoża

340 i przygotowaną do zamążpójścia.
Ją tenże zbój zabił kamieniem,
gdy nocą wtargnął do mego domu. 
A teraz jest tutaj i niech dostanie karę
ten, który bezbożnie zawinił wobec nas morderstwem.

345 Lecz miotacz pocisku niewątpliwie podzieli los panny,
nieszczęsny, który rzucił kamieniem w nieszczęsną dziewczynę».
   Ja więc powstałem, gdy on tak powiedział, 
by zgodzić się ze słowem oskarżyciela
i przeciw sobie dać świadectwo o tragicznym zdarzeniu,

350 ale Kraton uprzedził mnie mową:

[Mowa obrończa Kratona]

«Mężowie, pobożni sędziowie,
sądzę, że to sprawiedliwe, zgodne też z prawami,
by wysłuchać drugiej ze stron,
której boskie prawo61 dało możność obrony.

355 Dopiero po wysłuchaniu obu mów będziecie mogli zagłosować62.
Teraz więc, gdy usłyszeliście słowa Androklesa,  
i moje poznajcie, i mnie osądźcie.
   Zabójca (jak uważa Androkles)
wyszedł z mych nieszczęsnych lędźwi63,

360 aż dotąd, do teraz wiódł zacne życie,
czyste od zbrodni i nieznające grabieży,
żadnego występku czy wykroczenia przeciw prawom nie popełnił
(czy ktoś oskarży go o coś takiego?);
ale skoro dostojny Androkles, mąż zacny,

365 miłośnik milczenia i samotnego życia,
kochający to bardziej niż umiar,
przed nami wyrzuca wiele słów,
otwierając wargi i rozdziawiając usta,
i, jakby zapomniawszy całkiem o milczeniu,

370 Kratandrosowi przypisuje zmyślony mord
i szykanuje wolnych od winy,
niech więc zapłonie ogień i osądzi sprawiedliwie,
i niech wyda nam ostateczny wyrok.

61 F. Conca wskazuje, że sprawiedliwość pochodzi od suwerena (cesarza), który w czasach 
bizantyńskich jest imitatio Dei zob. Il romanzo bizantino…, s. 83, przyp. 15.  

62 W oryg. ψῆφον φέρειν – dosł. ‘nieść kamyk do głosowania’. Wyrażenie związane jest ze 
sposobem głosowania w sądach za pomocą kamyków.

63 W oryg. ἐξ ὀσφύος – ‘z lędźwi’; wyrażenie biblijne, por. np. Dz 2,30 (ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος 
αὐτοῦ – ‘z owocu jego lędźwi’); Hbr 7,5 (LXX) (ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ – ‘z lędźwi Abrahama’). 
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   Wzywam zatem na świadka płomień64, który wskaże,
375 i Selene65, boginię ‐dziewicę,

że Kratandros jest niewinny zabójstwa.
Niech wreszcie przyjdą opiekunowie świątyni, 
niech ogień rozpalą po siedmiokroć wielki66.
Oto Kratandros niech wejdzie w środek płomienia.

380 Jeśli jest zbrodniarzem i mordercą,
niech się stanie łupem ognia i zginie
(bo znienawidziłbym syna, który okazałby się mordercą).
Jeśli nie jest zabójcą, niech wyjdzie nietknięty przez płomienie».
   Gdy Kraton dobitnie wykrzyczał to, co

385 sędziowie uznali za słuszne słowa,
wtedy opiekunowie świątyni, rozpaliwszy ogień,
zażądali, by wszedł do niego morderca.
A skoro wkroczyłem w środek płomieni,
chodząc po ogniu, trwałem w nim niespalony”.

[Mówi Dosykles]

390    „Mówisz coś, co jest nowe i zadziwiające”
– rzekł Dosykles. – „Jeśli ogień poczuł,
że nie dopuściłeś się zbrodni, nie spalił cię”.
„To nie działanie pieca, ale bogini”
– rzekł Kratandros – „że niczego nie doznałem.

395 Kraton zaraz wyprostował się i odważnie 
mówi: «Spójrzcie, pobożni sędziowie,
jak ogień wydał sprawiedliwy wyrok
i oddaje młodzieńca oczyszczonego od zbrodni zabójstwa
niespalonego, nietkniętego przez płomienie,

400 oskarżyciela, by tak rzec, oskarżając».
Na to wrzasnął jednym, wspólnym głosem
lud zgromadzony razem na rozprawie,
złorzecząc oskarżycielowi Androklesowi,
na naszą cześć wznosząc przychylne okrzyki.

64 Próba ognia nie była praktyką bizantyńską (C. Cupane: „Un caso di giudizio di Dio nel ro-
manzo di Teodoro Prodromo (I 372–404)”. Rivista di studi bizantini e neoellenici 10–11 (1973–74), 
s. 147–168). Por. natomiast zachodnie ordalia. Motyw ognia, który nie wyrządza żadnej krzywdy, 
znany jest również z dzieła Heliodora (por. Heliodor 8.9.13). 

65 Selene – grecka bogini księżyca, w tym romansie występuje w roli bogini sprawiedliwo-
ści. Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje, dlaczego to Selene ma osądzać. K. Plepelits (Theodoros 
Prodromos: Rhodanthe und Dosikles…, s. 151–152, przyp. 9) porównuje to miejsce z utworem Ma-
krembolitesa (Hysmine i Hysminiasz 8.7.2–5), gdzie z kolei Artemida poddaje testowi dziewictwa 
przyprowadzane do niej dziewczyny.

66 W Starym Testamencie, w Księdze Daniela, znajduje się opowieść o trzech mężach (mło-
dzieńcach), którzy za odmowę oddania czci złotej statui mieli zostać spaleni w piecu. Płomienie 
jednak nie uczyniły im żadnej szkody, Dn 3,13–23 (LXX). 
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405    Gdy już rozwiązano zgromadzenie,
wróciłem wtedy z Kratonem do domu;
a nie mogąc już znieść życia z Cypryjczykami ani wieść żywota,
w którym zgasło piękno Chryzochroe,
postanowiłem wyruszyć i uciec daleko.

[Ucieczka Kratandrosa]

410 Zszedłem więc wieczorem nad morze
i zaraz znalazłem załadowany statek handlowy
dopiero co odcumowany,
i wsiadłszy na niego, udałem się na tułaczkę.
   Gdy z dołu wynurzała się już Jutrzenka,

415 nadając blasku swymi promieniami
ostrym wierzchołkom gór,
wnet podpłynęła flota barbarzyńców
i przechwyciła statek z jego ładunkiem i razem z załogą,
w tej nieszczęsnej żegludze,

420 choć miała już ogrom złupionych okrętów.

[Porwanie]

Kiedy flota wróciła do swojej ojczyzny
i schwytanych zamknęła w piekielnej ciemności
(mówię tak o wspólnej dla nas obu celi),
zawróciła po kolejne łupy.

425 Takie są moje dzieje, współwięźniu i cudzoziemcze.
Ale ty odwzajemnij się opowieścią o swoich”.
„Nie czas teraz na opowieści” – rzekł Dosykles –
„ale, jeśli pozwolisz, gdy podkurczymy na ziemi kolana,
ogrom nieszczęść uśmierzymy snem;

430 już bowiem trzeci kur pieje67”.
   Dosykles i Kratandros, cudzoziemcy,
legli więc na ziemi przyjemnej jak łoże
i oddali się snom aż do wschodu słońca.
A Mistylos (to bowiem herszt zbójców)

435 z samego rana wyszedł ze swojej siedziby
i schwytanych, wtrąconych do więzienia
kazał przyprowadzić barbarzyńcom, którzy byli pod jego rozkazami.
Gobryasz, gdy wszedł do więzienia,
zaraz wypędził ich wszystkich na zewnątrz 

440 i postawił przed władcą68 Mystilosem.
   Herszt zbójców, patrząc na Dosyklesa

67 Nawiązanie do Ewangelii Mateusza, w której Jezus mówi do Piotra, iż ten zaprze się go trzy 
razy, zanim kogut zapieje; zob. Mt 26,34; 75. 

68 W oryg. zostało użyte słowo ὁ βασιλεύς – ‘władca, król, cesarz’; słowo to było w Bizancjum 
głównie zarezerwowane na określenie cesarza (zob. ODB, vol. I, s. 264, hasło: basileus). 
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i ku Rodante zaraz kierując wzrok,
w jakim był oszołomieniu –
oboje bowiem byli piękni z wyglądu.

445 Porażony czarem ich oblicza 
rzekł: „Tę piękną parę
i tego tu” – wskazał na Kratandrosa –
„do więzienia odeślij z powrotem, Gobryaszu,
oddam ich na służbę bogom, będą strzec ich świątyni. 

450 A tego tu płaczącego starca
(bo płacze, drżąc cały przed straceniem)” –
wskazał na Stratoklesa – „odeślij do ojczyzny,
uwolnij od gorzkiego losu niewoli.
Tych czterech zaś przygarbionych,

455 których wygląd wskazuje, że są żeglarzami,
gdy zabijesz, daj krew bogom, by się napili.
Wypada bowiem, by ocaleni dzięki opatrzności bogów
i ci, którzy powrócili do swego miasta,
złożyli ofiary za ocalenie;

460 bogom zaś, zwłaszcza morskim, miłe jest
spijać krew żeglujących marynarzy.
A wszyscy inni, jeśliby przez rodziców
albo też braci, albo kochające czule dzieci
byli wykupieni, niech pójdą do swych ojczyzn

465 albo niech doświadczą niewolniczego losu”.
   Gdy Mistylos wydał takie rozkazy Gobryaszowi,
przystąpił do podziału łupów
i podarował każdemu min69 dwa razy po dziesięć,
a sam wziął cztery razy więcej niż wszyscy

470 (przy podziale bowiem takie panuje prawo).
Wszystkie zaś posągi rodyjskich bogów
umieścił w świątyni Selene.
   Stratokles zatem z polecenia Gobryasza
został odesłany z powrotem do domu,

475 a czwórka70 nieszczęśliwych żeglarzy
zginęła zarżnięta mieczem Gobryasza,
wpierw uroniwszy gorzką łzę 
nad ojcami, dziećmi, towarzyszkami życia.
Jeden wzniósł lament nad biednym niemowlęciem, 

480 małym, dopiero co urodzonym i mlecznobiałym;
drugi zaś nad rodzicem, staruszkiem

69 Mina ‒ grecka jednostka wagowa lub monetarna.
70 W oryg. ἡ τετρακτύς – pitagorejska nazwa sumy czterech pierwszych cyfr 1+2+3+4 = 10. 

Suma tych cyfr daje liczbę uważaną przez pitagorejczyków za doskonałą. Pisze o niej Sekstus 
Empiryk w dziele Przeciw logikom (Adv. math. 7.94.8‒11). Zob. A. Drozdek: Greek Philosophers 
as Theologians. The Divine Arche. Aldershot 2007, s. 54–55.



41Romans Teodora Prodromosa Przygody Rodante i Dosyklesa (księga pierwsza)

zapłakał, wzniósł okrzyk i wielki lament;
trzeciego żal ogarnął na myśl o małżonce, 
pięknej, młodej dziewczynie młodego mężczyzny.

[Śmierć Nauzykratesa]

485    A Nauzykrates dzielnie, bez łez 
popędził na egzekucję jak na ucztę71,
to najpierw rzekł z radosnym sercem:
„Żegnajcie, uczty i wino droższe mi
od innych życiowych spraw i od strawy;

490 bo Nauzykrates, napełniony wami do przesytu,
schodzi rad do Hadesu jak do domu72

i będzie badał pijatyki umarłych,
będzie przyglądać się hulankom zmarłych”.
Mówił tak i nachyliwszy karku:

495 „O, tutaj” – mówi – „Gobryaszu, zetnij mnie;
już Nauzykrates gotowy na ścięcie”.
I Gobryasz, dobywszy szabli,
z żalem zabił poczciwego Nauzykratesa.
Obecnych przy tych, którzy wtedy ginęli, 

500 wszystkich zdumiał umierający 
i jego nieustraszone serce.
   Kratandros zaś nie bez Dosyklesa,
a on sam nie z dala od ukochanej dziewczyny,
powrócili znów do więzienia.

505 Kratandros mówi wtedy do Dosyklesa:
„Już bogowie zatroszczą się o nasze losy
(tak bowiem jest, Dosyklesie, że bóstwa troszczą się o wszystko);
ale ty mógłbyś mi opowiedzieć swoje dzieje,
wypełnisz wtedy wcześniejsze przyrzeczenie”. 

510 „Wiesz, że płaczów i potoków łez
ode mnie żądasz, rówieśniku i cudzoziemcze” –
Dosykles wyrzekł to zdanie nie bez łez. – 
„Wiedziesz ku wspomnieniom minionych spraw
(czego jednak nie zrobię dla proszącego przyjaciela?);
stąd niech opowieść się zacznie”.

71 Poprzez postać Nauzykratesa autor wprowadza lukianowy komizm, chociaż większość scen 
o zabarwieniu komicznym w romansach epoki Komnenów była jednak związana z ucztą, zob.  
P. Roi los: Amphoteroglossia…, s. 238.  

72 Por. Eurypides: Alkestis 25.
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Autor

Jan Tzetzes, pisarz i nauczyciel działający w Konstantynopolu za panowania 
dynastii Komnenów, jest autorem licznych dzieł o charakterze dydaktycz-

nym, traktujących głównie o literaturze antycznej1. Postać tego dwunastowiecz-
nego retora jest co najmniej kontrowersyjna2. Spośród wszystkich, znanych nam 

* Artykuł powstał dzięki Stypendium Fundacji Lanckorońskich na pobyt badawczy 
w Rzymie w kwietniu 2018 roku.

1 Tzetzes komentował dzieła zarówno autorów epickich – Homera i Hezjoda (I księga Iliady, 
Prace i dnie), jak i dramatopisarzy – Arystofanesa czy Likofrona (komentarz do Aleksandry przy-
pisywany jest w manuskryptach jego bratu, Izaakowi, jednak sam Jan Tzetzes w innych swoich 
pracach wskazuje na własne autorstwo również tego komentarza). Przegląd twórczości Tzetzesa 
przedstawia N. Wi lson: Scholars of Byzantium. London 1983, s. 190‒196. Podstawowym opra-
cowaniem dotyczącym Tzetzesa pozostaje C.  Wendel: „Tzetzes”. W: Real ‐Encyclopädie der clas-
sischen Altertumswissenschaft VII A 2, 1959‒2011. 

2 Nigel Wilson w opracowaniu Scholars of Byzantium nie bez nutki złośliwości rozpoczyna 
wywód o Tzetzesie słowani: „[John] despite his limited talents and unattractive personality de-
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dzisiaj bizantyńskich nauczycieli ten cieszył się opinią najbardziej drażliwego, czy 
też – jak to zgrabnie ujął Panagiotis Agapitos – nadwrażliwego („over ‐sensitive 
Tzetzes”)3. Tzetzes na pewno mierzył wysoko, swoje prace dedykował najzna-
mienitszym postaciom bizantyńskiego dworu, jak np. przyszłej cesarzowej Irenie 
(urodzonej jako Berta von Sulzbach), dla której pisał Alegorie Iliady. Berta ‐Irena 
nie doceniła jednak starań Jana, który musiał znaleźć inne źródło finansowania 
dla swego dzieła, mającego w założeniu przybliżyć podstawowy tekst literatury 
greckiej, Homerową Iliadę, księżniczce obcego pochodzenia4. Podobny los spot-
kał najbardziej intrygujące dzieło Jana Tzetzesa, jakim są Historiae, zwane też 
Chiliades – niezwykle obszerne komentarze do jego własnych listów (sic!). Te 
również początkowo miały być dedykowane przyszłej cesarzowej5. Umiarkowane 
powodzenie u wpływowych patronów musiał Tzetzes kompensować działalnoś-
cią dydaktyczną, na której polu wchodził w liczne konflikty zarówno z innymi 
nauczycielami, jak i własnymi uczniami – jednych i drugich oskarżał o plagiato-
wanie swych odkryć i opinii. Ta powtarzana powszechnie i dość powierzchowna 
charakterystyka Jana Tzetzesa przedstawia go w złym świetle i rzutuje na odbiór 
jego twórczości. Prawdą jest, że Tzetzes nie szczędził ostrych słów swojej konku-
rencji, nie da się również ukryć, że dosyć dobrze myślał o samym sobie. Ale nie 
jest to cała prawda, bo nawet jemu zdarzało się spojrzeć krytycznie na swoje do-
konania6, a niejednokrotnie teksty, które na pierwszy rzut oka wydają się złośliwą 
inwektywą pisaną przez rozczarowanego brakiem powodzenia retora, są w rze-
czywistości niezwykle sprawnie i zgrabnie ułożonymi satyrami, których autora 
docenić może dopiero równie sprawny i wykształcony odbiorca7. Podobnie, jeśli 

mands more extensive treatment” (s. 190), by na kolejnych 7 stronach poświęconych Tzetzesowi nie 
szczędzić mu takich komplementów, jak: „Tzetzes was vain, loquacious and quarrelsome, and he 
was far from being the expert scholar whose contributions to his subject excuse personal foibles” 
(s. 192). 

3 P. Agapitos: „John Tzetzes and the blemish examiners: a Byzantine teacher on schedogra-
phy, everyday language and writerly disposition”. Medioevo Greco 17 (2017), s. 54.

4 O braku zainteresowania u Berty ‐Ireny Alegoriami Iliady wspomina sam autor we wstępnie 
do tekstu oraz później, w wersach 1207–1214, wyrażając zniecierpliwienie jej opieszałością. Os-
tatecznie utwór dedykował Konstantynowi Kotertzesowi (na temat identyfikacji tego patrona zob. 
A.  Goldw y n,  D.  Kok k i n i: John Tzetzez: Allegories of the Iliad. Translated by A.  Goldw y n, 
D.  Kok k i n i. Dumbarton Oaks Medieval Library 2015, s. IX). 

5 Bardziej przychylną czytelniczką okazała się sewastokratorissa Irena, której Tzetzes poświę-
cił swoją Theogonię oraz dwa listy (43 i 56). Na temat Ireny jako patronki zob. E.  Jef f reys: The 
Sebastokratorissa Irene as Patron. W: Female Founders in Byzantium & Beyond. Eds. L.  T heis, 
M. Mul le t t,  M.  G r ü nba r t. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 60/61 (2011/12), s. 177−194, na 
temat relacji Tzetzesa ‐poety ze wspomnianymi patronkami zob. też A. R hoby: „Ioannes Tzetzes 
als Auftragsdichter”. Graeco ‐Latina Brunensia 15 (2) (2010), s. 155–170.

6 Zob. scholion do listu 1.4.7–13 oraz Chiliades III 61–67; P. Agapitos: „John Tzetzes and the 
blemish examiners…”, s. 11, przyp. 57.

7 Zob. np. fragment Chiliades analizowany przez P. Agapitosa (P. Agapitos: „Grammar, gen-
re and patronage in the twelfth century: a scientific paradigm and its implications”. Jahrbuch der 
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odrzucić uprzedzenia i spojrzeć na komentarze Tzetzesa w szerszym kontekście, 
może się okazać, że ich formuła jest znacznie bliższa nowożytnej, niż ma to miej-
sce u innych starożytnych i średniowiecznych komentatorów8. Co jednak najistot-
niejsze z punktu widzenia obecnej analizy, komentarze Tzetzesa pozwalają nie tyle 
odtworzyć starożytną praktykę komentatorską, co pokazać współczesne autorowi 
pojmowanie literatury i, w przypadku komentarzy do dramatu, świadomość prak-
tyki teatralnej, od dawna już w Bizancjum nieobecnej. Przedstawiony poniżej tekst 
właśnie do tej praktyki się odnosi i, przy wszystkich swoich ograniczeniach, jest 
też momentami jedynym źródłem do naszego, współczesnego pojmowania teatru 
greckiego9.

Książka

Manuskrypt Vaticanus gr. 97 datowany jest na czternasty wiek i składa się 
z 331 foliałów, na których spisane zostały scholia i komentarze do tekstów an- 
tycznych oraz różnego rodzaju podręczniki do składni, metryki i literatury grec- 
kiej10. Pośród tych materiałów dydaktycznych, na foliałach od 153 do 161v, znaj-
dują się komentarze autorstwa Jana Tzetzesa. Są to trzy utwory – Διδασκαλία 

Österreichischen Byzantinistik 64 (2014), s. 1–22); analiza, o której mowa, znajduje się na stronach 
13–14. Warto zwrócić uwagę również na inne teksty analizowane przez Agapitosa we wspomnia-
nym wcześniej artykule, jak np. Scholia do Arystofanesa, w których rywale Tzetzesa zaczynają 
mieć cechy Arystofanejskich Paflagończyków (P. Agapitos: „John Tzetzes and the blemish exam-
iners…”, s. 28–31). Zob. też A. P i zzone: „Tzetzes’ Historiai: a Byzantine ‘Book of Memory’?”. 
Byzantine and Modern Greek Studies 41 (2) (2017), s. 182‒207.

 8 Na szczególną uwagę zasługuje analiza Felixa Budel man na: Classical Commentary in 
Byzantium: John Tzetzes on Ancient Greek Literature. W: The Classical Commentary. Histories, 
Practices, Theory. Eds. R.K.  Gibson,  Ch.  Shut t lewor th K raus. Leiden 2002, s. 141–169, 
w której pojawiają się stwierdzenia w rodzaju: „It may come as no surprise that Tzetzes stands out 
from his context again, and is in some respects much closer to his modern successors” (s. 150).

 9 Zob. poniżej, komentarz do ruchu scenicznego chóru.
10 Rękopis konsultowany in situ w Biblioteca Apostolica Vaticana, zawiera następujące opra-

cowania: Manuel Moschopulos: Scholia in Philostrati Imagines; Filostrat: Imagines; Manuel Mo-
schopulos: Vocum Atticarum collectio; anon.: Gramatyka (de nominibus); Tomasz Magister: Ecloga 
vocum Atticarum; anon.: Gramatyka (de re metrica); Grzegorz z Koryntu: De dialectis; Dionizjusz: 
De metris; Jan Tzetzes: Carmen de metris; Idem: De coemodia; Idem: De poesia tragica; Mak-
sym Planudes: Epimerismi; Leon VI Mądry: Oraculum de restitutione; Maksym Planudes: Dialo-
gus grammaticalis; Idem: De syntaxi; Plutarch: Regum et impreatorum apophthegmata; Manuel 
Moschopulos: Scholia in Homeri Iliadem; Homer: Ilias I‒II; Grzegorz z Nazjanzu: Carmina; 
Idem: Epistulae; Idem: In Basilium; Nonnos: Scholia mythologica; Grzegorz z Nazjanzu: Sancta 
lumina; Idem: Contra Iulianum 1–2.
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σαφεστάτη περὶ τῶν ἐν στίχοις μέτρων ἁπάντων διὰ στίχων πολιτικῶν (De metris), 
Ἰάμβοι τεχνικοὶ περὶ κωμωδίας (De comoedia) i następujący bezpośrednio po nim 
tekst o tragedii, w tym rękopisie niewyróżniony osobnym tytułem11. Wydawca 
dwóch ostatnich, W.J. Koster, grupuje je z jeszcze jednym tekstem Tzetzesa – 
Στίχοι περὶ διαφορᾶς ποιητῶν (De differentia poëtarum)12. Teksty te, jak wskazuje 
tytuł traktatu o komedii, pisane są wierszem, dlatego też – jako jedyne w całym 
kodeksie – zostały zapisane w dwóch kolumnach, zachowując podział na wersy13. 
Układ wersów jest następujący: tekst zaczyna się w prawej kolumnie, a kolejne 
wersy pisane są raz w jednej, raz w drugiej, naprzemiennie. W przedstawionej 
poniżej transkrypcji traktatu o komedii zdecydowałam się pozostawić oryginalny 
układ tekstu, z którego rezygnuję w przekładzie, zachowując jednak podział na 
wiersze. 

Struktura analizy komentarza do tekstu jest z samej swej natury konstrukcją 
spiętrzoną, dlatego decyduję się umieścić warstwę tekstową komentarza w cen-
trum niniejszego studium, natomiast uwagi do tekstu zamieszczam w formie 
przypisów do przekładu. Przywołany oryginalny tekst nie jest krytycznym wy-
daniem w rozumieniu nowożytnym, bo nie odnosi się do wszystkich dostępnych 
wersji tekstu. Wprawdzie w miejscach, w których opracowywany manuskrypt 
różni się znacząco od pozostałych, zostanie to zaznaczone, jednak podstawową 
wartością edycji konkretnego rękopisu jest właśnie jego unikalność i skończo-
ność, dlatego przedstawiam grecki oryginał takim, jakim otrzymał go czytelnik 
manuskryptu. Przedstawiona transkrypcja nie jest w pełni dyplomatyczna, po-
nieważ abrewiacje zastosowane w manuskrypcie zostały rozwinięte, a niektóre 
błędy ortograficzne poprawione. Jednak każdą tego rodzaju zmianę zaznaczam 
i oryginalny zapis podaję w przypisach, a błędy, które czytelnik bez trudu zi-
dentyfikuje (akcenty, brakujące jota subscriptum), pozostawiam zgodnie z ręko-
pisem.

11 Tytuł Περὶ τραγικῆς ποιήσεως pojawia się w manuskrypcie Parisinus gr. 2644 (XIV wiek) 
oraz w dwóch manuskryptach oksfordzkich, które są odpisami z rękopisu paryskiego (Baroc-
cianus 194, XV wiek, i Meermennianus Auct. T. 1.10, XVI wiek). Na temat ostatniego traktatu 
zob. włoskie wydanie G. Pace: Giovanni Tzetzes: La poesia Tragica, edizione critica, traduzione 
e commento a cura di Giovanna Pace. Napoli 2011 (20071) oraz E. Mag nel l i: „Un problema tes-
tuale in Tzetzes, De trag. 146‒153”. Medioevo Greco 16 (2016), s. 161‒163.

12 J.W.J.  Koste r: Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes. Gro-
ningen 1975, s. 84–109. Scholium do 23 wersu traktatu o komedii zawarte w rękopisie paryskim 
wskazuje, że traktaty o komedii i tragedii stanowią jeden ciągły tekst – „unum carmen continuum” 
(J.W.J.  Koste r: Prolegomena de comoedia…, s. 79), połączenie go z poprzedzającym traktatem 
o różnych poetach jest mniej oczywiste, zob. poniżej.

13 Poza wierszowanym komentarzem Tzetzesa w MS Vat. gr. 97 pojawia się też fragment 
tekstu Iliady, gdzie również zachowany został podział na wersy, ale tekst pisany jest w jednej 
kolumnie, otoczonej scholiami Manuela Moschopulosa (ff. 260‒303v.).



49Jana Tzetzesa Ἰάμβοι τεχνικοί, czyli dwunastowieczny traktat o komedii

Tekst

Fol. 159v 
     τοῦ αυτοῦ ἰωαννοῦ τοῦ τζέτζου ἰαμβο[ι]14

τεχνικοὶ περὶ κωμωδίας : +   1. Ἐπείπερ ἡμῶν τοῖς ἀτέχνοις πρὶν στίχοις,
2. τριπλῆν τελεῖν εἴρηκα τὴν κωμωδίαν,  3. πρώτην ὁμοῦ μέσην τε καὶ δευτέραν15,
4. ἔφην δὲ καὶ γνώρισμα τῶν τριῶν τότε,  5. οὐκ ἀκριβῶς ἔφην δε πᾶν μέχρι τέλους,
6. τὰ νῦν φέρε γράψομεν ἠκριβωμένως·.   7. πόσα μέρη τε τυνχάνει κωμοδίας·
8. καὶ τῆς παραβάσεως ὁπόσα δὲ τὰ μέρη·  9. τίνα δὲ ταῦτα τεχνικῶς πῶς πρέπει
10. κωμωδίας γράφειν τε καὶ περὶ16 τραγωδίας : +  περὶ κωμωδίας : +
11. Μέρη μὲν εἰσι τέσσαρα κωμωδίας·  12. πρῶτον πρόλογος τὸ μέχρι χοροῦ τῆς εἰσόδου·
13. τὸ τοῦ χοροῦ μέλος δὲ δεύτερον λέγω·  14. ἐπείσοδος τρίτον δε, τῆδε τυγχάνει,
15. λόγος μεταξὺ πλὴν χορῶν δύο·17  16. τετάρτον ἐστὶν ἔξοδος ταύτης μέρος·
17. λόγος χοροῦ τις τῷ τέλει λελεγμένος·   18. τόσα μέρη μὲν εἰσι τῆς κωμωδίας :  ‐
19. ἑπτὰ τῆς παραβάσεως εἰσι τὰ μέρη·  20. ἅ νῦν σαφῶς ἄκουε λεπτῶ τῷ λόγῳ·
21. ὁ κωμικὸς χορὸς μὲν ὀρχήστρας τόποις.  22. τὴν ἣν καλοῦμεν νῦν λογεῖον ἠγμένος,18

23. ὑποκριταῖς μὲν προσλαλῶν ἄλλοις μέτροις·  24. σκηνὴν πρὸς αὐτὴν ἦν ὁρῶν κωμωδίας· 
25. αὐτῶν ἀπελθόντων δὲ πρὸς δῆμον βλέπων, 26. ὃ καὶ στροφὴν ἔσχηκε τὴν κλῆσιν φέρειν,
27. ἐκ τετραμέτρων ἓξ τε καὶ δέκα στίχοις,   28. ἀναπαισικοὺς δὲ τοῖς μέτροις ἐφθέγγετο·
29. ἀντίστροφον δ’ ἔφασκεν εἶτα δευτέρως , 30. τοιῶδε μέτρω καὶ ποσῶ τόσων στίχων·
31. τοὺς δ’ αὖ στροφῆς λόγους τε σὺν ἀντιστρόφω, 32. ἁπὰς παλαιὸς πῶς ἐπίρρημα λέγει·
33. ἡ πάροδος ὅλη χοροῦ δὲ καλεῖται παράβασις·  34. ἂν οὖν ἐπὶ θέατρον ἐκ πολισμάτων.
35. ἐδείκνυ δῆθεν τὴν ὁδὸν ποιούμενος,  36. ἀριστερῶν19 ἔβαινεν ἀψίδος τόπων.
37. εἰ δ’ ὡς ἀπ’ ἄγρου δεξιᾶς διὰ τόπων·  38. ἐν τετραγονίζοντι τοῦ χοροῦ τύπῳ·
39. ὑποκριταῖς τὸ βλέμμα δεικνύων μόνοις.  40. ὧν ἐκδραμόντων ἑπτάκις ἐστραμμένος 
41. χορὸς καθώρα πρὸς διπλῆν δήμου στάσιν. 42. τὸ δ’ ἑπτασυστρόφητον20 ὄρχημα τὸδε,
43. παράβασιν ἔσχε τῶ γένει κλῆσιν φέρειν·21 44. τὸ πέμπτον αὖτε τίς ἐπίρρημα λέγει =47

14 Cod. ἰαμβο.
15 W pozostałych manuskryptach pojawia się ὑστέραν zamiast δευτέραν, co wydaje się 

poprawką doprecyzowującą, że chodzi o następstwo w czasie kolejnego etapu rozwoju komedii. 
Użyte w MS Vat. gr. 97 δεύτερος ma w tym kontekście takie samo znaczenie.

16 W pozostałych manuskryptach brak περί, co pozwala zachować rytm dwunastozgłoskowca.
17 Brak w tekście, obecnego w innych rękopisach, μελῶν. Sens zdania nie wymaga tego 

uzupełnienia, które potrzebne jest jednak do zachowania rytmu.
18 W pozostałych manuskryptach zmieniona kolejność wyrazów w tym wersie; bez wpływu 

na znaczenie i rytm.
19 W pozostałych rękopisach genetivus singularis.
20 We wszystkich rękopisach tego tekstu pojawia się – nieistniejące – słowo: ἑπτασυστρόβητον;  

w MS Parisinus 2644, który przekazuje zarówno tekst De comoedia, jak i De differentia poetarum, 
pojawia się podobne słowo: παμπλειστοσυστρόβητον (J.W.J. Koste r: Prolegomena de comoedia…, 
XXIa, 146), w Parisinus 2403 przekazane jako: παμπλειστοσυστρόφητον; na tej podstawie można 
przyjąć koniekturę β>φ za w pełni uzasadnioną.

21 W tym miejscu w pozostałych rękopisach znajdują się jeszcze trzy wersy (J.W.J.  Koste r: 
Prolegomena de comoedia…, XXIb, s. 96): 

ὄρχησις ἡ πρώτη τε τὴν κλῆσιν γένους, 
μακρὸν δὲ δὴ πνῖγός τε τὸ τρίτον πάλιν, 
τέταρτον “ᾠδή” καὶ “στροφή” κλῆσιν φέρει·
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45. τὸ δ’ ἕκτον ἔσχε κλῆσιν ἀντωδῆς φέρειν· 46. ἀντιστροφῆς ἁμα τε σὺν αὐτῆ λέγω· 
47. τὸ δ’ ἕβδομον τὶς ἀντεπίρρημα λέγει· =50 48. Τζέτζη δ’ ἀῤεστὸν οὐδαμῶς ἐστι τόδε. 
49. οὐδ’ αὖ τὸ πέμπτον ἀλλὰ σοι ταῦτα λέγει· 50. τὰς πρακτικὰς22 μὲν συστροφὰς χοροῦ δύο·
51. σκηνὴν πρὸς αὐτὴν πρὸς τε τὸν δῆμον, νόει 52. στροφὰς καλεῖσθαι σὺν δὲ μὲν ἀντιστρόφους 
53. τοῖς τετραμέτροις23 οὓς ἔφη δὲ τῶν στίχων  54. τρανῶς ἐπιῤρήμα τι24 τοὺς πρώτους λέγει·

Fol. 160r
55. τοὺς δευτεροὺς αὖ ἀντεπίρρημα πάλιν.  56. Τζέτζης μὲν αὐτοὺς τῶν μετρῶν τῆς ἑπτάδος 
57. παρεξελὼν τε καὶ διώξας μακρόθεν,=60  58. ὠδὴν διαιρεῖ καὶ στροφὴν ὡς πρὸς δύο·
59. ἀντιστροφὴν αὐτὴν τε κἀντωδὴν ἅμα·  60. οὐτω τὲ πληροῖ σοι πάλιν τὴν ἑπτάδα
61. ὠδὴν καλεῖ δὲ πρὸς θεοὺς τινὸς λόγους· 62. στροφὴν πάλιν δὲ τοὺς πρὸς ἀνθρώπους λόγους
63. τὴν ἀντωδὴν25 εἰς θεοὺς πάλιν λέγει·  64. ἀντιστροφὴν δὲ πρὸς γονὰς βροτησίους
65. ταῦτα μὲν οὕτω· καὶ ταδὶ δὲ μοι μάθε·  66. ὡς ἡ παλαιὰ συγγραφὴ κωμωδίας, 
67. ἦρτο πρὸς ὄγκον ἀττικῆς γλώττης λόγοις·=70 68. ἐχρᾶτο καὶ μέτροις δὲ ποικίλοις στίχων·
69. χορῶν τε χρείαν εἶχεν ἡ νέα δὲ γε,  70. γλώττης σαφοῦς πρῶτα μὲν ἥρμοστο λόγοις.
71. πλείστῳ δὲ χρῆται τῶν ἰάμβων τῷ μέτρῳ· 72. καὶ δὴ σὺν αὐτοῖς καὶ χορῶν ἀποτρέχει·
73. τὸ τοῦ σκοποῦ δὲ πλάσμα καὶ λέξις ἅμα, 74. παρεισφοροῦσιν ἡδονὴν κωμωδίαις·
75. καὶ τὸν γέλωτα τοῖς ὁμωνύμοις πλέον  76. ἐσχηματισμένους τε καὶ παρωδίαις 
77. καὶ κλήσεων πλάσεις δὲ καὶ μεταπλάσεις·=80 78. σὺν οἷς κορισμοὶ καὶ καταχρήσεις ἅμα.
79. σκαμβῶν μετ’ αὐτὰ νῦν μελῶν κλῆσιν μάθε· 80. λέγοντες ἦσαν ταῦτα καιροῖς τῶν τρόπων26·
81. σκα[μ]βᾶ δ’ ἐφασκὸν, ὡς ἁπλᾶ μᾶλλον τὰδε· 82. ἄλλοι δὲ φάσιν ὡς ἀναγκαῖον πότε27,
83. ᾄδειν ὑπῆρχε πρὸς ψαλάγματα λύρας·  84. οἷς28 ἐνῆν δὲ μηδαμῶς λυρὰς τέχνη,
85. δάφνης λαβόντες εἴτε μυρσίνης κλάδους,  86. ἦδον καλοοῦντες σκαμβὰ τὰ λύρας μέλη·
87. ἄλλοι δὲ τοὺς ἄδοντας εἶπον τὴν λύραν·=90 88. οὐχὶ κατ’ εὺθὺ συστροφαῖς δὲ λαμβάνειν·
89. οὕτω τὸ λοιπὸν κλῆσιν ἔσχε τὰ μέλη : –

Przekład
Tego samego Jana Tzetzesa jamby kunsztowne na temat komedii.  
Tak, jak nam wcześniej w wierszach improwizowanych (1)
wspomniałem – komedia [w czasie] przedstawia się trojako: 
pierwsza, środkowa, a także późniejsza; 

Logika tekstu nakazywałaby oczekiwać jeszcze co najmniej jednego, brakującego wersu, który 
przedstawiałby drugą część parabazy – anapasitoi (zob. M. Kocu r: Teatr antycznej Grecji. Wroc-
ław 2001, s. 100). Przy kolejnych wersach tekstu podaję dodatkowo numerację zgodną z wydaniem 
Kostera.

22 πρῑκὰς = πρακτικὰς 
23 Cod. τοῖς τετραμέτρων; w pozostałych rękopisach wariacje na temat przypadków: τοῦ 

τετραμετροῦς, τοῦ τετραμετροῖς; wersję: τοὺς τετραμέτρους (J.W.J.  Koste r: Prolegomena de co-
moedia…, XXIb, s. 96) próbuje się czytać w kodeksie Parisinus 2644.

24 Albo: ἐπιρρήματι; za uznaniem tego wyrażenia za jedno słowo przemawia akcent (pra-
widłowy dla dativu; rozdzielona fraza powinna brzmieć: ἐπίρρημά τι). Wymagałoby to pewnej 
ekwilibrystyki w przekładzie, jednak nie jest zupełnie niemożliwe.

25 W innych manuskryptach: ἀντοωδὴν (poprawna wersja: ἀντοῳδὴν) zastosowana z powo-
dów metrycznych (diëctasi epica metri causa).

26 W pozostałych rękopisach zamiast: τρόπων jest: πότων; zob. poniżej komentarz do prze-
kładu.

27 W pozostałych rękopisach konsekwentnie: πότοις.
28 W innych MSS: ὅσοις, co pozwala zachować rytm dwunastozgłoskowca.
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omówiłem też wtedy cechy tych trzech,  
lecz nie omówiłem dokładnie ani całkowicie. (5)
Ale teraz napiszę o nich precyzyjnie, 
jakie są części właściwe komedii 
i ile ma części sama parabaza, 
i o czym tylko, kunsztownie, jak trzeba  
zarówno o komedii, jak i o tragedii pisać. (10)
Części komedii zatem mamy cztery: 
pierwszą jest „prolog”, tą przed wejściem chóru; 
drugą natomiast nazywam „pieśń chóru” 
epejsodion zdaje się być trzecią; 
a po prostu „mową” jest [część] między występami chórów; (15)
czwartą jej częścią jest wyjście – eksodos,
czyli tak zwana końcowa mowa chóru. 
Tyle jest zatem części komedii. 
Siedem jest natomiast części parabazy,
teraz słuchaj o nich w jasnej, zwięzłej mowie: (20)
chór komediowy, ustawiony w [odpowiednich] miejscach orchestry, 
którą obecnie nazywamy sceną [logeionem],
kiedy rozmawiał z aktorami wierszem w innych metrach, 
zwrócony był w stronę budynku skene, gdy trwała komedia,
gdy zaś tamci zeszli, patrzył w stronę ludu, (25)
co też dało pieśni nosić miano „zwrotki” [strofa],
którą w szesnastu wierszach złożonych z tetrametrów 
śpiewano, a ich miarą metryczną były anapesty. 
Potem, jako drugą, śpiewał antystrofę,
w tym samym metrum i z tyluż wierszy złożoną. (30)
te więc mowy – strofę razem z antystrofą
każdy starożytny nazywa „przemową” [epirrhema],
a całą parodos chóru zwie się parabazą.
Ilekroć więc chór chciał pokazać, że jakoby 
od strony miasta do teatru idzie, (35)
przechodził przez absydę po lewej stronie [sceny],  
Jeśli zaś niby z pól szedł, to od prawej strony. 
Ponieważ chór ustawiony jest na planie czworoboku, 
spojrzenie kieruje tylko na aktorów; 
a gdy ci odchodzą, chór obraca się siedem razy (40)
i patrzy na widownię po obu stronach 
i właśnie ten taniec siedmiokrotnie zwracany 
miał nosić ogólną nazwę parabazy
[…] 
o piątej powie ktoś, że to epirrhema, 
szósta ma nosić nazwę antyoda, (45=48)
a ja wraz z tą nazwą mówię – antystrofa,
o siódmej ktoś powie, że to antepirrhema;
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Tzetzesowi jednak wcale się to nie podoba, 
podobnie jak piąta część, lecz tyle ci powie:  
wiedz, że w praktyce te dwa zwroty chóru: (50=53)
ten w stronę skene i ten w stronę ludu,
zwie się strofami, a zarazem antystrofami:
i te, o których mówił, że złożone są z tetrametrów, 
wyraźnie nazywa: pierwsze epirrhema, 
a drugie antepirrhema znowu. (55=58)
A Tzetzes, te spośród siedmiu części 
określiwszy i przedstawiwszy dawno temu, 
[teraz] odę dzieli i strofę jakby na dwoje.
I razem daje antystrofę, jak i antyodę.
W ten sposób dopełnia się znowu siódemka. (60=63)
Odą nazywa te mowy, które dotyczą bogów.
Strofą znów te, które dotyczą ludzi;
o antyodzie znów mówi, że do bogów,
o antystrofie, że do potomków śmiertelnych
i wszystko w ten sposób; i tego mi się naucz, (65=68)
że starożytna twórczość komediowa 
wyniesiona została do świetności pismami w attyckim języku 
i używano tam metrów rozmaitych w wierszach, 
stosowano również chóry; nowe natomiast 
przede wszystkim zaadaptowało słowa prostego języka, (70=73)
głównie też używa jambów, gdy idzie o metrum, 
a z tymi zmianami idzie też rezygnacja z chóru. 
Zarówno osnowa treści, jak i słownictwo 
wnoszą przyjemność poprzez komizmy 
i okazję do śmiechu zbudowaną głównie (75=78)
poprzez homonimy, jak również parodie; 
[jest tam też] tworzenie i przetwarzanie imion, 
a razem z nimi pochlebstwa i przejęzyczenia. 
Po tych naucz się teraz nazwy pieśni skambów. 
Te były śpiewane podczas zwrotów; (80=83)
A zwali je skambami, bo były raczej proste. 
Inni zaś mówią, że kiedyś koniecznie 
trzeba było śpiewać przy brzdąkaniu liry; 
i że nie było tam żadnego kunsztu w grze na lirze, 
tylko wziąwszy pałeczki z lauru albo mirtu, (85=88)
śpiewali, nazywając dźwięki liry „skamba”. 
Jeszcze inni mówili, że ci, co śpiewali,  
nie mieli liry po prostu w rękach, ale brali ją, zwracając się do siebie; 
od tego potem wzięły nazwę pieśni.



53Jana Tzetzesa Ἰάμβοι τεχνικοί, czyli dwunastowieczny traktat o komedii

Komentarz

w. 1:
— wcześniej: jak wspomniano powyżej, w MS Parisinus gr. 2644 traktat 
o komedii poprzedzony jest tekstem o różnych gatunkach poetyckich, 
w którym Tzetzes w podobnych słowach przedstawia podział komedii 
na trzy etapy: τριττὴν νόει πρῶτον δὲ τὴν κωμῳδίαν· πρώτην, μέσην, 
ἔπειτα καὶ τὴν ὑστέραν. (J.W.J. Koster: Prolegomena de comoedia…, 
XXIa, w. 78–79, s. 87–89).
— wierszach improwizowanych: ἀτεχνοῖς στίχοις – w przeciwieństwie 
do poprzednich, „niewycyzelowanych” wierszy te nazywa Tzetzes: 
τεχνικοί ‒ kunsztownymi. Ta różnica może wskazywać nie tyle na au-
tokrytykę swej poprzedniej twórczości, co na różnicę w sposobie przy-
gotowania materiałów dydaktycznych. Na taką różnicę zwraca uwagę  
P. Agapitos, analizując dedykacje w innych tekstach Tzetzesa, w któ-
rych dwunastowieczny nauczyciel pisze o: ποίημα ἀμελέτητον – wier-
szu zupełnie niewystudiowanym (dedykacje do Teogonii oraz do wier-
szy przeciwko dwóm sekretarzom cesarskim). Agapitos interpretuje to 
wyrażenie, połączone ponadto z przymiotnikiem: αὐθωρός ‒ nagły, 
chwilowy – jako informację, że wiersze te były przedstawione w spo-
sób nieprzygotowany, niejako zaimprowizowane na daną okoliczność 
(zob. P. Agapitos: „John Tzetzes and the blemish examiners…”, s. 37; 
warto też rozważyć interpretację Agapitosa słowa τεχνικός jako „tech-
niczny”: technikon logon = technical diction oraz technikous logous = 
technical discourses, ibidem, s. 12). Podobna interpretacja pojawia się 
u wydawcy tekstu, we wprowadzeniu do pism Tzetzesa W.J.W. Kos- 
ter pisze: „quos inartificiales vel ex tempore factos (ἀτέχνοις ΧΧΙb 1; 
αὐτοσχεδίοις XXIIc 2) vocavit, […] artificiales (τεχνικοί in titulo XXIb), 
zob. W.J.W. Koster: Prolegomenda de commedia…, s. 79. Ponadto Kos-
ter zwraca uwagę na braki w poprawności metrycznej w Στίχοι περὶ 
διαφορᾶς ποιητῶν, co zdaje się potwierdzać założenie, że do tego właś-
nie tekstu odnosi się Tzetzes w pierwszych wersach Ἰάμβοι τεχνικοὶ 
περὶ κωμωδίας. Warto jednak pamiętać, że twórczość komentatorska 
Tzetzesa nie ogranicza się do tych kilku tekstów i o komedii traktuje też 
w licznych wstępach i komentarzach do poszczególnych autorów anty-
cznych, jak np. do Lykofrona czy Arystofanesa. Równoległą interpreta-
cję terminów ἀτεχνοῖς στίχοις  i ἰάμβοι τεχνικοὶ daje M. Lauxtermann, 
poddając powyższe utwory metrycznej analizie i opisując efekty Tzetze-
sowego „cyzelowania” w świetle zasad panujących w metryce bizantyń-
skiej (zob. M. Lauxter man n: Byzantine Poetry II, s. 289‒290, gdzie  



54 Katarzyna Warcaba

Lauxtermann omawia te właśnie komentarze Tzetzesa i przedstawia je 
jako osobną kategorię w pomysłach na radzenie sobie z trymetrem jam-
bicznym przez poetów piszących po Pizydesie. Na temat metryki bizan-
tyńskiej zob. ibidem: Appendix metrica, s. 265‒381).

w. 15:
— między występami chórów: po uzupełnieniu tekstu przez: μελῶν, 
wers brzmiałby: po prostu mową jest między pieśniami chórów.

w. 20:
— w jasnej, zwięzłej mowie: Σαφῶς […] λέπτῳ τῷ λόγῳ ‒ warto zwró-
cić uwagę na podobieństwo wyrażenia do Tzetzesowego: τοῖς σαφέσι 
καὶ ληπτοῖς z prologu do Alegorii Odysei (Alleg.Od. praef. 40); por. też. 
E. Cul lhed: „The blind bard and ‘I’: Homeric biography and authorial 
personas in the twelfth century”. Byzantine and Modern Greek Studies 
38 (2014), s. 58‒67.

w. 21–33:
— chór komediowy – parodos chóru zwie się parabazą: ὁ κωμικὸς χορὸς 
– ἡ πάροδος ὁλη χοροῦ δὲ καλεῖται παράβασις – podobnie w J.W.J. Kos- 
te r: Prolegomena de comoedia…, VII. DE CHORO: ὁ χορὸς ὁ κωμικὸς 
εἰσήγετο ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ, τῷ νῦν λεγομένῳ λογείῳ· καὶ ὅτε μὲν πρῶτον 
πρὸς τοὺς ὑποκριτὰς διελέγετο, πρὸς τὴν σκηνὴν ἀφεώρα, ὅτε δὲ 
ἀπελθόντων τῶν ὑποκριτῶν τοὺς ἀναπαίστους διεξῄει, πρὸς τὸν δῆμον 
ἀπεστρέφετο, καὶ τοῦτο ἐκαλεῖτο στροφή· ἦν δὲ τὰ ἰαμβεῖα τετράμετρα. 
Εἶτα τὴν ἀντίστροφον προσᾴδοντες πάλιν τετράμετρα ἐπέλεγον ἴσων 
στίχων· ἦν δὲ ἐπὶ τὸ πλεῖστον ις’· ἐκαλεῖτο δὲ ταῦτα ἐπιρρήματα. ἡ δὲ 
ὅλη πάροδος τοῦ χοροῦ ἐκαλεῖτο παράβασις. Αριστοφάνης ἐν Ἱππεῦσιν.

w. 34–46 (=50): 
— od strony miasta – antepirrhema: por. J.W.J. Koster: Prolegome-
na de comoedia…, Xa. DE CHORO: ὁ κωμικὸς χορὸς συνέστηκεν ἐξ 
ἀνδρῶν κδ’ · καὶ εἰ μὲν ὡς ἀπὸ τῆς πόλεως ἤρχετο ἐπὶ τὸ θέατρον, διὰ 
τῆς ἀριστερᾶς ἁψῖδος εἰσῄει, εἰ δὲ ὡς ἀπὸ ἀγροῦ, διὰ τῆς δεξιᾶς, ἐν 
τετραγώνῳ σχήματι, ἀφορῶν εἰς τοὺς ὑποκριτάς. ἀναχωρούντων δὲ τῶν 
ὑποκριτῶν ἑπτάκις ἐστρέφετο ὁ χορός, προσέχων ἐφ’ ἑκάτερα μέρη τοῦ 
θεάτρου. ἐκαλεῖτο δὲ τῷ γένει τὸ τοιοῦτον ὄρχημα {…} τῆς ὀρχήσεως 
{…} παράβασις ὁμωνύμως τῷ γένει· τὸ τρίτον μακρόν, τὸ καὶ πνίγος· τὸ 
τέταρτον στροφὴ ἢ ᾠδή· τὸ πέπτον ἐπίρρημα· τὸ ἕκτον ἀντίστροφος ἢ 
ἀντῳδή· τὸ ἕβδομον ἀντεπίρρημα.

w. 36:
— absydę – trudno stwierdzić, co dokładnie u Tzetzesa miało znaczyć 
ἀψίς – łuk, absyda. W dwunastym wieku nie istniał już Teatr Dionizosa 
ani żadne inne starożytne teatry greckie, których budowę mógłby opi-
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sywać bizantyński filolog. Za to w teatrze rzymskim parodos (droga do 
orchestry) była z reguły zabudowana i przybierała formę łuku, a zatem 
ἀψίς w znaczeniu łuk może oznaczać to właśnie miejsce. W nomenkla-
turze teatralnej ἀψίς to także półkolisty rząd siedzeń (zob. LSJ s.v.), któ-
ry można interpretować jako synekdochę całego theatron, przez które 
chór przechodzi po lewej/prawej stronie29.

w. 44 (=47):
— epirrhema: otwarta mowa; to, co się mówi wprost. Analogicznie w. 
47 (=50) antepirrhema: „przeciwmowa”; transliterację nazw poszczegól-
nych elementów dramatu przyjmuję za M. Kocu r: Teatr…, charaktery-
stykę wymienionych części parabazy zob. ibidem, s. 100–102.

w. pomiędzy 43 a 44 (=44–46): 
— zob. przyp. 20: 

pierwsza (pieśń) w tym gatunku to, co do nazwy, „taniec”, 
trzecia część znowu „długa” albo też „duszenie” (pnigos),
czwarta nosi nazwę „pieśni” (oda) albo „zwrotki” (strofa)

— transliteracja i charakterystyka, jak wyżej.

w. 79 (=82):
— pieśni skambów: definicja „skambu” jest niemalże tożsama z defi-
nicją „skolionu” – pieśni biesiadnej. Koster przyjmuje, że Tzetzes wy-
biera tę nazwę z powodów metrycznych: σκαμβῶν: pro σκολιῶν pedis 
trisyllabi evitandi causa (J.W.J. Koster: Prolegomena de comoedia…, 
XXIb s. 98, ad. vers. 82). Dla skryby przepisującego tekst pojęcie to mo-
gło wydać się obce, stąd zamiast dość oczywistego wobec biesiadnego 
charakteru skoliów: πότων (bankietów) w tekście manuskryptu pojawia 
się: τρόπων (zwrotów) – parokrotnie przecież wcześniej występujących 
(zwroty chóru).

w. 80 (=83):
— śpiewane podczas zwrotów: gdyby przyjąć lekcję: πότων, tekst 
brzmiałby: Te były śpiewane podczas pijackich bankietów. 

w. 81 (=84):
— skambami, bo były (…) proste: Σκαμβός oznacza dosłownie krzywy; 
pieśni te miały budowę prostą i nieskomplikowaną.

w. 82 (=85):
— kiedyś: wers ten przy lekcji: πότοις zamiast: ποτε brzmiałby: Inni zaś 
mówią, że na bankietach […].

29 Interpretację terminu zastosowanego przez Tzetzesa zawdzięczam prof. Jankowi Kuchar-
skiemu, któremu jestem bardzo wdzięczna za pomoc w rozwiązaniu tej kwestii.



56 Katarzyna Warcaba

Bibliografia

Agapitos  P.: „Grammar, genre and patronage in the twelfth century: a scientific paradigm and its 
implications”. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 64 (2014), s. 1–22.

Agapitos  P.: „John Tzetzes and the blemish examiners: a Byzantine teacher on schedography, 
everyday language and writerly disposition”. Medioevo Greco 17 (2017), s. 1‒57.

Budel man n F.: Classical Commentary in Byzantium: John Tzetzes on Ancient Greek Literature. 
W: The Classical Commentary. Histories, Practices, Theory. Eds. R.K. Gibson, Ch. Shut t le -
wor th K raus. Leiden 2002, s. 141–169.

Cu l l hed E.: „The blind bard and ‘I’: Homeric biography and authorial personas in the twelfth cen-
tury”. Byzantine and Modern Greek Studies 38 (2014), s. 49–67.

Goldw y n A., Kok k i n i  D.: John Tzetzez: Allegories of the Iliad. Translated by A. Goldw y n, 
D. Kok k i n i. Dumbarton Oaks Medieval Library 2015.

Jef f reys E.: The Sebastokratorissa Irene as Patron. W: Female Founders in Byzantium & Bey-
ond. Eds. L. T heis, M. Mul le t t, M. G r ü nba r t. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 60/61 
(2011/12), s. 177−194. 

Kocu r  M.: Teatr Antycznej Grecji. Wrocław 2001. 
Koste r  J.W.J.: Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes. Groningen 

1975.
Lau xte r man n M.: Byzantine Poetry from Pisides to Geometres. Texts and Contexts. T. II. Wien 

2019.
Mag nel l i  E.: „Un problema testuale in Tzetzes, De trag. 146 ‐153”. Medioevo Greco 16 (2016), 

s. 161‒163.
Pace G.: Giovanni Tzetzes, La poesia Tragica, edizione critica, traduzione e commento a cura di 

Giovanna Pace. Napoli 2011.
P i zzone A.: „Tzetzes’ Historiai: a Byzantine ‘Book of Memory’?”. Byzantine and Modern Greek 

Studies 41 (2) (2017), s. 182‒207.
R hoby A.: „Ioannes Tzetzes als Auftragsdichter”. Graeco ‐Latina Brunensia 15 (2) (2010), s. 155–

170.
Wendel  C.: „Tzetzes”. W: Real ‐Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft VII A 2, 

1959‒2011.
Wi lson N.: Scholars of Byzantium. London 1983.



Scripta Classica 16 (2019), pp. 57–65
ISSN 2353-9771 (digital edition)
DOI: 10.31261/SC.2019.16.05

Andrzej Lewandowski
  0000-0002-0595-6218

Dorota Smyła
  0000-0002-0546-9372
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Encomium Canis Nikephorosa Basilakesa 
Przekład i komentarz

Abstract: This article presents the first Polish translation of Encomium Canis – In Praise of the Dog, 
by Nikephoros Basilakes. The emphasis is laid on indicating and explaining every possible reference 
or quote from the ancient Greek text, which Basilakes could have put into his work. Different depic-
tions of dogs in ancient works are also briefly described.

Key words: encomium, Nikephoros Basilakes, dogs in antiquity

Pies w tradycji starożytnej

Wdziełach starożytnych pies przedstawiany jest bardzo często w negatyw-
nym świetle, figuruje najczęściej jako część tła opisywanych wydarzeń. 

W Iliadzie psy utożsamiane są ze wszystkim, co najgorsze, szczególnie piętnowane 
są niektóre ich zachowania. Pożerają ciała poległych bohaterów1 ‒ takiego właśnie 
losu życzy Hektorowi wzburzony Achilles2. Psy są także bohaterami inwektyw, 
takich jak: ,,psie bezwstydny”3, ,,nędzny opoju z oczami psa i o sercu jelenia4”, 
,,suka niegodna5”, ,,bezwstydna, z psim sercem6”. Negatywne skojarzenia, które 

1 Hom. Il. 1.3‒5.
2 Hom. Il. 22.345‒348, 353‒354. 
3 Hom. Il. 1.159.
4 Hom. Il. 1.225.
5 Hom. Il. 6.356.
6 Hom. Il. 8.423.

http://doi.org/10.31261/SC.2019.16.05
http:/creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/deed.pl
http://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/deed.pl
http://orcid.org/0000-0002-0595-6218
http://orcid.org/0000-0002-0546-9372
http://orcid.org
http://orcid.org


58 Andrzej Lewandowski, Dorota Smyła

budziły psy, mogły wiązać się z nie zawsze zrozumiałym dla ludzi ich agresywnym 
zachowaniem, także wobec właścicieli. Mogło się to również wiązać z łatwym, ale 
wzbudzającym obrzydzenie sposobem zdobywania pożywienia przez bezpańskie 
psy, jakim było karmienie się padliną nie tylko zwierzęcą, ale także ludzką7.

Zupełnie inny wizerunek psa pojawia się natomiast w Odysei, w której są one 
wiernymi towarzyszami i oddanymi stróżami ludzi. Kiedy Telemach przemawia 
przed zgromadzeniem mieszkańców Itaki, powagę i posłuch zapewniają mu nie 
tylko broń myśliwska, ale także obecność ,,lotnych chartów8”. Jednym z najlepiej 
znanych opisów relacji pomiędzy psem a człowiekiem i prawdopodobnie jednym 
z najpiękniejszych, jakie znajdujemy w literaturze starożytnej, jest opis spotkania 
powracającego do domu Odyseusza ze swoim psem Argosem:

O takich rzeczach ze sobą rozmawiali. 
Wtem leżący w pobliżu pies podniósł głowę i uszy, 

Był to Argos, pies Odyseusza o mężnym sercu, którego on sam 
Niegdyś wychował, ale nie nacieszył się nim, wcześniej bowiem 
Wyruszył do świętej Troi. Dawniej młodzieńcy prowadzili go na 

Dzikie kozy, albo sarny czy króliki. 
Teraz, odkąd nie ma jego pana, leży tam wzgardzony, 

Na stercie łajna mułów i wołów, 
Która zalega przed bramą, by służba Odyseusza 

Miała czym nawozić królewskie ziemie. 
Tam właśnie leżał pies Argos, cały pokryty kleszczami. 

Gdy tylko spostrzegł Odyseusza w pobliżu, 
Zamachał ogonem i spuścił uszy, 

Nie miał jednak siły podejść bliżej 
Do pana. Widząc go po drugiej stronie Odyseusz ukradkiem 

Otarł łzy i czym prędzej przemówił do Eumajosa: 
„Eumajosie, cóż to za wspaniały pies leży na łajnie? 

Ma piękną postawę, ale nie mogę powiedzieć, 
Czy był tak samo szybki, na jakiego wygląda, 

Czy może to jeden z tych, które łaszą się do ludzi 
Przy stołach, a władcy trzymają dla ozdoby?” 

Tak na to odrzekł świniopas Eumajos: 
„Ten pies należał do wielkiego męża, który zginął daleko stąd. 

Gdyby miał zarówno taką postawę i był tak zdolny, 
Jak wtedy gdy zostawił go Odyseusz, idąc na Troję, 

Szybko zobaczyłbyś jego zwinność i siłę. 
Nie uciekła mu żadna zwierzyna, którą gonił 

W głębinach lasu. Doskonale wiedział, jak tropić. 
Źle mu się teraz powodzi. Jego pan zginął w obcym 

7 P. Zwolska: Pies. Antyczny przyjaciel. Kraków 2014, s. 78‒79.
8 Hom. Od. 14.23.
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Kraju, a bezmyślne kobiety o niego nie dbają. 
Niewolnicy bowiem, gdy nie czują ręki pana, 

Przestają sumiennie pracować. 
Połowę cnót odbiera grzmiący Zeus 

Człowiekowi, gdy skazuje go na czas niewoli”. 
To mówiąc, wszedł do pięknie wzniesionego domostwa, 

Podążył prosto do sal, gdzie przebywali wspaniali zalotnicy. 
Na Argosie zaś położył się cień śmierci 

W chwili, gdy po dwudziestu latach zobaczył Odyseusza9.

Wątek z udziałem psów (utrzymany jednak w o wiele lżejszym tonie) poja- 
wia się także w komedii Arystofanesa zatytułowanej Osy, gdzie autor wyśmiewa 
odbywające się w Atenach pozbawione sensu procesy sądowe. W utworze tym, 
poza Filokleonem – sędzią wydającym wyłącznie skazujące wyroki oraz jego 
synem Bdelykleonem ‒ pojawiają się też niewolnicy Ksantiasz i Sosjasz. Są oni 
prawdopodobnie psami stróżującymi, które komediopisarz obdarzył ludzkimi ce-
chami10.

Psy zajmują też niezwykle ważne miejsce w mitologii greckiej. Cerber – 
ogromny ogar, pokryty wężową łuską, strażnik bram Hadesu, wpuszczający du-
sze zmarłych do świata podziemnego ‒ w początkowych podaniach miał pięć- 
dziesiąt głów, które z czasem przeszły w ‒ bardziej już znane ‒ trzy, symboli- 
zujące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Cerber miał brata, ogara Ortosa, 
którego utożsamia się z Syriuszem11. Innym psem, który znalazł swoje miejsce 
wśród gwiazd, był pies rolnika Ikariosa, którego na nieboskłonie umieścił sam 
Dionizos. W swoim dziele zatytułowanym Encomium Canis, opowieść tę (wśród 
wielu innych) wykorzystuje Nikephoros Basilakes – żyjący w latach 1115‒1182, 
wywodzący się z arystokratycznej rodziny teolog, pisarz, autor panegiryków, sa-
tyr, oraz progymnasmata ‒ mów o charakterze ćwiczeniowym, których pisanie 
przyszły mówca powinien opanować w toku edukacji. Encomium Canis należy 
do pochwał poświęconych zwierzętom, które Hermogenes scharakteryzował na-
stępująco:

Niemal te same możliwości pochwały stwarzają również bezrozumne zwie-
rzęta. Będziesz je bowiem chwalił ze względu na miejsce ich przebywania, 
zamiast miejsca narodzin powiesz o tym, jakiemu bogu są poświęcone, na 
przykład sowa Atenie, koń – Posejdonowi. Powiesz jednocześnie, w jaki spo-
sób się je hoduje, jakie zalety ma ich dusza, jakie zalety ma ich ciało, jaką 
przejawiają aktywność; do czego są pożyteczne, jak długo żyją. Wprowa-

 9 Hom. Od. 17.290‒327. Tłum. własne. Jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie jest naszego 
autorstwa. 

10 P. Zwolska: Pies…, s. 82‒84. Niewolnicy niekoniecznie są psami, które przyjęły cechy 
ludzkie. Mogą być również ludźmi, którzy pełnią w domu pana rolę psów.

11 P. Zwolska: Pies…, s. 87.
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dzisz także porównania i użyjesz wszelkich odpowiednich dla tego toposu 
środków12.

Psy były przedstawiane w starożytności nie tylko jako nieodłączni towarzy-
sze strażników, pasterzy i myśliwych, ale także jako istoty zdolne do niezwykłej 
wierności i przyjaźni względem właścicieli oraz odznaczające się imponującą od-
wagą13. Arystoteles w Retoryce twierdzi, że zwierzę to jest tak godne zaszczytów, 
że życie bez psa zasługuje na pogardę14. Arrian w utworze Cynegeticus (6.1‒5), 
opowiadając o psie posiadającym znaczące imię Horme (ὁρμή – ‘napaść’, ‘atak’, 
‘pęd’), chwali m.in. jego bystrość, szybkość, zwinność nieocenione podczas polo-
wań. Lukian wspomina o psie w odniesieniu do samego sposobu pisania pochwa-
ły, która powinna opierać się na porównaniu z tym, co wspanialsze od chwalo-
nego obiektu, a nie z tym, co równe lub gorsze. Idąc tym tropem, psa nie należy 
zestawiać z lisem, kotem, ani nawet wilkiem, ale przyrównywać jego wzrost i siłę 
do tych, które charakteryzują lwa15.

W tę tradycję pisania pochwał doskonale wpisuje się Encomium Canis Nike-
phorosa Basilakesa, które prezentujemy w naszym tłumaczeniu.

Pochwała Psa

1. Nie boję się, że Momos16 wydrwi moją pochwałę psa. Ani nie popadnę 
w dionizyjski szał, żeby wychwalać psa jak boga. Jeśli ktoś postanowi napisać 
pochwałę i o tym, co chce pochwalić, pisze niestworzone historie, to naturalne 
cechy czyni kompletnie niewiarygodnymi. Sądzę, że takich właśnie autorów 
wyszydził ów syryjski sofista17, żartowniś, komik rozmiłowany w dowci-
pach, opisując Dionizosa, który wprowadził psa ukochanej do nieba, i Mo- 

12 Zob. Hermogenes: Wstępne ćwiczenia retoryczne 7. W: PROGYMNASMATA. Greckie ćwi-
czenia retoryczne i ich modelowe opracowanie. Tłum. H.  Podbiel sk i. Lublin 2013, s. 5‒9.

13 C.A. Gibson: In Praise of Dogs: An Encomium Theme from Classical Greece to Renais-
sance Italy. W: Our Dogs, Our Selves: Dogs in Medieval and Early Modern Art, Literature, and 
Society. Ed. L.D. Gel fand. Leiden 2016, s. 19.

14 Arystoteles: Retoryka 2.24.2.
15 Lucian: Pro imaginibus 19.
16 Momos był bogiem drwin i ironii. Według przekazu Hezjoda ‒ synem Nyks, bogini nocy. 

Przedstawiano go jako starca, który w jednej ręce trzymał maskę, a w drugiej dzierżył błazeńskie 
berło. Zob. Hezjod: Narodziny bogów (Theogonia) 214. Tłum. J. Łanowsk i. Warszawa 1999.

17 Wspomnianym w tekście syryjskim sofistą jest Lukian. Urodził się w Samosacie nad Eu-
fratem, w rejonie, w którym współistniały dwie kultury – grecka z syryjsko ‐aramejską. Prawdopo-
dobnie matka Lukiana była Aramejką, więc greka nie była jego rodzimym językiem, a opanowanie 
attyckiego stylu stanowiło umiejętność nabytą w toku studiów. Lukian był bardzo popularnym 
autorem, którego dzieło chętnie czytano, interpretowano i naśladowano. Zajmował ważne miejsce 
w bizantyńskim systemie edukacji. Jego utwory były dla Bizantyńczyków źródłem słownictwa, 
przykładem stylu attyckiego i inspiracją dla tekstów wykorzystywanych w szkolnictwie, np. Bion 
Prasis Teodora Prodromosa. Zob. T. Si n ko: Zarys historii literatury greckiej. Warszawa 1959. 
T. 2, s. 587.
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mosa, który go z tego powodu wyśmiał18. Ja natomiast nie twierdzę, że pies 
jest bogiem, ale wykazawszy, że jest bogom miły, poprę to przekonującymi 
dowodami. Artemida dzierży łuk i kołczan, ale prowadzi też towarzyszące 
jej psy. Stąd pochodzi też nazwa polowania19. 
2. Skoro to, co najlepsze dla ludzi, pochodzi od bogów, a i pies został przez 
nich zesłany, uważam go za najlepszą istotę spośród wszystkich, które żyją 
z ludźmi. Pies dostarcza królom najczystszej przyjemności, że nie wspomnę 
o całej reszcie ludzi, którzy zajmują się polowaniem. Ściga bowiem jelenie 
i zające, i wszystkie zwierzęta, jakie można spotkać na ziemi, a z nich przy-
gotowuje się wystawną ucztę na królewski stół. Najbardziej niezwykłe zaś 
jest to, że ma tak samo doskonały węch jak i wzrok. Jeśli jakieś zwierzę 
ucieknie w gęste zarośla i ukryje się przed oczami, to on korzysta z innej 
umiejętności niż wzrok, mknie przez knieje i krzaki i ‒ jakby to powiedzieć 
‒ tropi i węszy. Czasami łapie zbiega razem z jego potomstwem i pochwyci-
wszy wszystkich jednocześnie, z wielką dumą prowadzi do pana. Widziałem 
go atakującego samą naturę i rzucającego się na skrzydlate zastępy20. Sam 
tylko wysiłek nie potrafi utrzymać myśliwego w upale poza domem, uciecha 
bowiem wypływa z polowania obficiej niż pot21, wedle słów cylicyjskiego 
poety22: tam, gdzie korzyść idzie w parze z przyjemnością, tam schodzą 
z drogi trud i zmęczenie.
3. Chciałbyś, żebym namalował ci słowami obraz o polowaniu23. Myśliwy, 
siedząc na końskim grzbiecie, nawołuje sforę psów, a one kręcą się wokół 
niego, jak oddział wojska przy dowódcy przygotowany do ustawienia się 
w szyku bojowym. W każdym momencie mógłbyś zobaczyć psa kręcącego 
się u jego stóp, łaszącego się i piszczącego. Inny znowuż przeciąga łapy 
i chętnie ściga się z innymi, kolejny cieszy się obrożą na szyi i jest dum-
ny z klejnotów na niej, i chełpi się złotą smyczą. Ten obraz cieszy oczy 
patrzących, chyba że ktoś ma serce wykute z kamienia24 i zrodziło go błękitne 

18 Zob. Luc. Deor. Conc. 5: Momos wypomina Dionizosowi, że ten umieścił na firmamencie 
dwie kobiety. Pierwszą z nich była Ariadna, jego kochanka, drugą ‒ Erigona, dla której, by nie 
narzekała na brak towarzystwa, Dionizos umieścił wśród gwiazd psa.

19 κῠνηγεσία ‒ ‘polowanie’, w języku greckim dosłownie oznacza ‘prowadzenie psów’ (κύων 
+ ἄγειν). Zob. LSJ s.v. κῠνηγεσία.

20 Zob. Eur. Ion 106: πτηνῶν τ’ ἀγέλας („skrzydlate zastępy”). 
21 Zob. Opp. H. 1.28: τερπωλὴ δ’ ἕπεται θήρῃ πλέον ἠέ περ ἱδρώς („Uciecha bowiem 

wypływa z polowania obficiej niż pot”).
22 Mowa o greckim poecie Oppianie, który żył w latach ok. 181‒211/212. Napisał epos dydakty-

czny w 5 księgach, Halieutica (O rybołówstwie), inspirowany parenetyczną poezją aleksandryjską. 
Wiedzę przyrodniczą czerpał z dzieł Leonidasa z Bizancjum (I w. p.n.e.) i Aleksandra z Myndos 
(I w. p.n.e.) oraz własnych obserwacji, które poczynił podczas pobytu na wyspie Melita, gdzie 
towarzyszył swojemu ojcu skazanemu na wygnanie przez Septymiusza Sewera, a ułaskawionemu 
przez Karakallę.

23 Gibson zwraca uwagę na zastosowanie przez Basilakesa ekfrazy. C.A. Gibson: In praise 
of dogs…, s. 26.

24 Zob. Ath. 13.76: ἐξ ἀδάμαντος ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν („czarne jego 
serce wykute z kamienia albo żelaza”).
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morze25. Gdy tylko przybędą na miejsce polowania ‒ mam na myśli jakieś 
równiny żywiące dzikie zwierzęta26 albo i szczyty górskie ‒ myśliwy ustawia 
wokół siebie wszystkie psy nienasycone i żądne walki27. Następnie wszystkie 
jakby wypuszczone z bramki startowej wpadają do lasu. Spójrz z uwagą na 
moje malowidło, nawet jeśli twórcą nie jest Apelles28 ani rzeźbiarz Praksy-
teles29 i stąd nikogo nie zachwyciłby kolor ani niewprawny rysunek, ale do-
cenisz niebagatelną znakomitość i przejrzystość opowiadania. Spójrz więc, 
jak rzucają się na jelenie i zabiją je w godny sposób albo jak jeden napada 
na całą falangę zajęcy, kładąc wszystkie, aż do ostatniego30. A następny dzi-
kiego dzika31 gwałtownie atakuje i z każdej strony zębami niby włócznią go 
rozdziera, a jeszcze inny w pośpiechu (kiedy tylko nadarzy się sposobność) 
szamocze się z innymi zwierzętami. Zwróć uwagę i na to niezwykłe widowi-
sko, gdy zaspokoją już żądzę krwi, wszystko, co upolowały, niosą swojemu 
panu, jakby był poborcą podatkowym, a żaden nie wraca bez niczego ani 
nie okazuje się nieskuteczny. Tak oto wszystko jest znakomite i przyjemne, 
nawet jeśli szczegóły tej historii poznaje się ze słuchu, a nie widzi na własne 
oczy. Niech samo to opowiadanie otworzy źródła pożądania. Te rzeczy, które 
wymieniłem, dzieją się otwarcie i pod gołym niebem, a co do rzeczy, które 
dzieją się w domach ‒ któż nie będzie podziwiał, że i one w niczym nie ustę-
pują tamtym pod względem przyjemności.
4. Uprzednio już wykazałem, że pies nie ustępuje w zaletach żadnemu ze 
stworzeń, które żyją z człowiekiem. To, co opowiem, będzie nie tylko najbar-
dziej wiarygodnym dowodem, ale też wprawi wszystkich słuchaczy w zdu-
mienie. Nie oburzaj się, słysząc, że spośród wszystkich bezrozumnych stwo-
rzeń przeklętych całkowitą głupotą32 jedynie pies z powodu rozsądku okazuje 
się mieć przewagę. Uważa się, że kiedy koń rży, wół ryczy, a baran beczy, 
to bezmyślnie smagają powietrze niezrozumiałym i zbytecznym dźwiękiem. 
Natomiast głos szczekającego psa ma jakieś dodatkowe znaczenie, oznaj-
mia obecność obcych tak, że jeśli mógłby wyrazić to słowami, prawdopo-

25 Zob. Hom. Il. 16.34: γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα („wydało cię błękitne morze”).
26 Zob. Eur. Bacch. 556: Νύσας […] τᾶς θηροτρόφου („Nysy żywiącej dzikie zwierzęta”).
27 Zob. Hom. Il. 20.2: ἀμφὶ σὲ Πηλέος υἱὲ μάχης ἀκόρητον Ἀχαιοί („wokół ciebie, synu Pe-

leusa, nienasycony walką, Achajowie”).
28 Apelles z Kolofonu ‒ żyjący w IV w. p.n.e. najznakomitszy malarz grecki, mistrz per-

spektywy i kolorytu. Tworzył na dworze Aleksandra Wielkiego i Ptolemeusza I. Autor takich dzieł 
sztuki jak Afrodyta Anadyomene i Diabole. Zob. Apelles 4. DNP. N. Hoesch.

29 Praksyteles – rzeźbiarz grecki z IV wieku p.n.e., tworzący w marmurze i brązie. Praw-
dopodobnie jako pierwszy przedstawił boginię w pełnej nagości. Autor takich rzeźb jak Afro-
dyta z Knidos i Odpoczywający satyr. Zob. K. Ku man ieck i: Historia Kultury Starożytnej Grecji 
i Rzymu. Warszawa 1977, s. 234.

30 Zob. Hom. Il. 8.342: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δὲ φέβοντο („zawsze wybijając 
do ostatniego tych, którzy uciekali”).

31 κάπρῳ κρυερῷ ‒ aliteracja, którą oddaliśmy polskim „dziki dzik”.
32 Głupota ‒ ἀλογία ‒ oznacza tutaj brak umiejętności komunikowania się w zrozumiały dla 

ludzi sposób, czy też, bardziej dosłownie, brak umiejętności wypowiadania artykułowanych słów.
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dobnie zapytałby każdego szybko: „Ktoś ty i skąd?”. Myślę, że takie rzeczy 
wypowiedziałby do swojego pana: „Cóż to za troska o ogrodzenie wokół 
siebie, panie, baczenie na bramy, staranie o rygle i całe to marnotrawstwo? 
Zupełnie się tym nie przyjmuj. Ja cię będę pilnował jak odźwierny i będę cię 
strzegł jak żołnierz”. 
5. Takie są zalety psa, przynoszące zaskoczenie pomieszane z przyjemnością 
dla tych, którzy dotąd o tym wysłuchali. Nie jest on ignorantem, jeśli chodzi 
o pilnowanie owiec, stad wołów i koni, i nie brak mu wyszkolenia w walce 
z dzikimi zwierzętami. Dlaczego nie wspominam o cesze jeszcze bardziej 
niezwykłej od pozostałych, że prowadzi ślepców i staje się dla nich drugimi 
oczami? Prowadzi ich wszędzie, od drzwi do drzwi, proszących o chleb, 
i potem z powrotem do domu. Jakie dobrodziejstwo zesłane przez bogów 
jest większe od tego? To, czego ludzie nie chcą robić wobec siebie nawza-
jem, to zwierzę ‒ rzekomo33 odznaczające się brakiem rozumu ‒ czyni dla 
nich. Zgina nawet kark z pokorą, jak i szacunkiem przed każdym, kto tego 
chce, celowo utrzymuje równy krok, żeby nie wydawało się, że siłą ciągnie 
tego, który go prowadzi. Nic nie stanęłoby na przeszkodzie, aby naszczekał 
na właściciela, zerwał smycz i uciekł, gdyby tylko zechciał. A jednak on, 
bity, znosi to, a przepędzany ‒ nie ucieka, prędzej katowany wyzionąłby 
ducha, niż choć trochę oddalił się od właściciela. Jest bogaty w życzliwość ‒ 
szlachetną ozdobę jego natury. Świetnie opisał to bajkopisarz34. Ukazał sukę 
bardziej życzliwą właścicielowi niż jego własna żona, dodając nieco dowcipu 
do poważnej sprawy. Potwierdzeniem mojej opowieści jest to, co przytrafiło 
się sławnemu myśliwemu Nikiaszowi. W tej historii możesz zobaczyć 
miłość zwierzęcia do pana: kiedy Nikiasz zachwiał się i przypadkiem wpadł 
w płonące węgle, pies najpierw wył, jak to jest w jego naturze, biegał wokół 
pieca i szukał właściciela. Kiedy okazał się bezsilny wobec tego nieszczęścia, 
uznał, że ten wypadek wymaga pomocy człowieka, i ciągnąc przechod-
niów za szaty, zaprowadził do miejsca zdarzenia. W ten sposób powiadomił 
ich o tym, co się stało. To zwierzę ma duszę tak przyjazną człowiekowi 
i wcale nie brakuje mu cnót. Gdzie w naszej opowieści umieścimy stare-
go psa z Itaki35, który przez trudy podeszłego wieku całkiem zaniemógł? 
A jednak poznał Odyseusza powracającego spod Troi po dwudziestu 
latach i tylko wtedy podniósł się i polizał jego stopy. Zaiste rzecz to godna 
podziwu i zaskakująca! Homer bardzo ironicznie nazywa psy leniwymi36,

33 Słowo dodane w tłumaczeniu dla podkreślenia ironicznego wydźwięku zdania.
34 Zob. Vita Aesopi 44‒50. W trakcie pewnej uczty filozof Ksantus wezwał swojego niewol-

nika, którym był Ezop. Rozkazał mu zanieść do domu przygotowane potrawy i przekazać je „tej, 
która jest Ksantusowi życzliwa”, mając naturalnie na myśli swoją żonę, która samemu Ezopowi 
była nieprzychylna i szydziła z niego. Ezop pomyślał, że to idealna okazja do zemsty. Gdy przybył 
na miejsce zawołał swoją panią, powiedział, co go sprowadza, po czym w jej obecności rzucił 
jedzenie suczce, Lykajnie, sprawiając tym samym ogromną przykrość żonie Ksantusa.

35 Zob. Hom. Od. 17.290‒327.
36 ἀργός – ‘szybki’, ‘zwinny’ ‒ oraz ἀργός ‒ ‘leniwy’ (kontrahowane ἀεργός, dosłownie 

‘niepracujący’) ‒ to w języku greckim homonimy. Homer często używa pierwszego wariantu tego 
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chcąc w ten sposób pokazać, jak niezwykle są szybkie. Czy i Telemach nie 
brał ze sobą psów na agorę jak strażników37? Nawet Platon słusznie nazywa 
je żołnierzami38. Strzegą bowiem mieszkańców domu i są dla nich łagodne, 
dla obcych natomiast bezczelne i straszne. Później ktoś ma czelność chwalić 
przy mnie woły i konie, te, które przez psa są strzeżone jak w fortecy, żeby 
nie padły ofiarą dzikich bestii? Kto, jeśli nie byłby spadkobiercą umysłu Me-
litidesa39 albo nie byłby pełen głupoty Koroibosa, mógłby kiedyś stwierdzić, 
że to, co strzeżone, jest cenniejsze od pilnującego? Ja sam śmiało mógłbym 
obwieścić, że nie ma u ludzi wśród rzeczy godnych podziwu i tych, które 
mogłyby być oznakami szlachetnej duszy, takiej, do której i psy nie mogły-
by dążyć.
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I said to the Kalif: ‚Thou art old, 
Thou hast no need of so much gold. 

Thou shouldst not have heaped and hidden it here, 
Till the breath of battle was hot and near, 

But have sown through the land these useless hoards 
To spring into shining blades of swords, 

And keep thine honor sweet and clear.
H.W. L ong fel low: Kambalu

Die Erforschung der byzantinisch ‐mongolischen Beziehungen könnte in-
tensiver sein. Dieser Beitrag1 geht von einem Text aus, der unter Byzan-

1 I. F. sind durchgängig benützt: O.  P r i t sa k,  A.  Cut le r: Mongols. In: Oxford Dictionary 
of Byzantium. Eds. A.  Kazhd an et al. Oxford 1991, Bd. 2, 1395; C.  Han n ick: Pachymeres, 
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tinisten eminent, orientalistisch stärker berücksichtigt werden sollte. Er ist nicht 
ins Deutsche übersetzt worden. Anschließend an die Übersetzung des Abschnittes 
wird er, nach einer kurzen Einleitung, Punkt um Punkt kommentiert.

Georgios Pachymeres, Professor an der Patriarchatsakademie, berichtet in Ka-
pitel 24 des zweiten Buches seiner „Geschichte“ von der Eroberung der kalifalen 
Hauptstadt und vom Tod des letzten Baghdader Kalifen, des wohl wenig würdigen 
al ‐Musta‘sim bi‘Allah (reg. seit 1242)2, in der Regierungszeit Michaels VIII., des 
ersten Palaiologen (die ja offiziell bis 1261 noch eine Mitregierung für den letzten 
Laskariden, Johannes IV., darstellte):

κδ’. Τὰ κατὰ τὸν χαλυφᾶν καὶ τοὺς Πέρσας ὅπως Τοχάροις ὑπετάγησαν

Τηνικαῦτα καὶ τῶν Τοχάρων, οὓς ἡ κοινὴ Ἀταρίους λέγει συνήθεια, δίκην 
συρρευσάντων χειμάρρου κατὰ Περσίδος, ὁ μὲν χαλυφᾶς χρυσοῖς παρ’ 
ἐκείνων ψωμιζόμενος ἐτελεύτα, οὐ μᾶλλον κατὰ χρείαν σφαγῆς ἢ κατὰ 
χλεύην, ὡς ἐξὸν τὸν χρυσὸν ἐκχέειν καὶ νικᾶν τὸν ἐχθρόν, ὁ δ’ ἠγάπα πλέον 
ἐκεῖνον ἢ ἑαυτόν, ὡς καὶ χρυσοτραγήσων ἄντικρυς. Καὶ ὁ μὲν οὕτως κατ’ 
οἰκείαν κρίσιν δῆθεν ἐπνίγετο, τὰ δὲ τῆς Περσίδος ἤδη ἐνόσει καὶ κακῶς 
εἶχεν … 

24: Was den Kalifen und die Perser betrifft und wie sie von den Tocharern 
unterworfen wurden:

Als damals die Tocharer, welche die allgemeine Volkssprache ‚Atarer‘ nennt, 
nach Art eines Gebirgsbaches gegen das Land der Rum ‐Seldschuken zusam-
menströmten, starb der Kalif durch sie, indem sie ihm mit Goldmünzen den 
Mund stopften, weniger aus Bedürfnis des Kampfes denn um der Verspot-
tung willen, wo es doch möglich gewesen wäre, das Gold auszugießen und 
den Feind zu besiegen. Der aber liebte es mehr als sich selbst, als ob er ein 
wahrer Goldfresser wäre. Der nun erstickte in dieser Form, gleichsam nach 
seinem eigenen Urteil, das Reich der Rum ‐Seldschuken befand sich in einem 
üblen Zustand … 

Pachymeres‘ notorisch unverständliches Griechisch hat schon die Byzantiner 
dazu gebracht, ihn erleichternd zu paraphrasieren, spätestens zu Ende des 14. 
Jhd.; dieser Vorgang ist für historiographisch ‐hochsprachliche Autoren seit der 
Komnenenzeit üblich (vgl. Anna Komnene, Niketas Choniates). Petrus Possinus 

Georgios. In: Lexikon des Mittelalters. VI, Zürich 1999, s. 1609; B.  Spu le r: Die Mongolen im 
Iran, Berlin 1985; vgl. auch die neuen Arbeiten von P.  Jackson: The Mongols and the West 1221–
1410. London etc. 2005; I.  Lu ise t to: Arméniens et autres chrétiens d‘orient sous la domination 
mongole: L̓ Ilkhanat de Ghâzân 1295‒1304. Paris 2007 und F.  Sch mieder: Europa und die Frem-
den. Die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert. Sigmaringen 
1994.

2 B.  Spu le r: Die Mongolen im Iran, 46ff.
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(d. i. Pierre Poussines) zog diese Version (im Vat. graec. 1775) für seine Ausgabe 
von 1666/1669 heran, welche vom „Bonner Corpus“ 1835 nachgedruckt wurde; 
für Poussines war der Vat. graec. 1775 eine Hs. des Originals. Daher verfügen 
wir erst seit der Mitte der achtziger Jahre durch A. Failler über eine philologisch 
exakte Ausgabe eines der wichtigsten Historiker der Seldschuken ‐ und der frühen 
Osmanenzeit. Sämtliche Arbeiten über die mongolisch ‐seldschukisch ‐byzantini-
schen Beziehungen, die vor dem Abschluss der Ed. Faillers erschienen (2000), 
bedürfen mithin der Revision.3 Ein Grund mehr, die Reihen der Orientalisten und 
der Byzantinisten zu schließen.

In dieser Paraphrase lesen wir statt „indem sie ihm mit Goldmünzen den 
Mund stopften“: 

χρυσοῦ ζέοντος κατὰ λάρυγγος ἐκείνου χυθέντος
indem ihm (dem Kalifen) kochendes Gold die Kehle herabgegossen wurde.4

Georgios Pachymeres hatte sein äußeres Leben5 der damals bereits einzig stabilen 
Institution Byzanz‘ verschrieben, der Kirche, genauer: dem Konstantinopolitaner 
Klerus an der Hagia Sophia. Geboren während des Exils in Nikaia im Jahre 1242, 
stammte er aus hauptstädtischer Familie; der Name bedeutet so etwas wie „von 
wohlhabendem Landstrich“. 1261 zog er in die verkleinerte Hauptstadt zurück. Er 
erlebte demnach die meisten der berichteten Ereignisse als junger Mann zumin-
dest zeitgenössisch. In IV, 6 bezeichnet er sich selbst anlässlich einer Mission (an 
Gregorios von Mytilene) durch Michael als νοτάριος; im Jahre 1277, gegen Ende 
von dessen Regierungszeit, ist er διδάσκαλος τοῦ Ἀποστόλου6 an der Patriarchats-
akademie, nimmt mithin den zweiten Rang unter den dort bestallten Professo-
ren ein: Er hatte die Apostelbriefe zu erklären.7 Nach 1285 wird er πρωτέκδικος, 
nimmt mithin den sechsten Rang im Patriarchat ein; in der weltlichen Rangleiter 
fungiert er als δικαιοφύλαξ. Zu dieser Zeit verschmolzen weltliche und kirchliche 

3 Georgios Pachymeres: La version brève des Relations Historiques de Georges Pachymérès. 
Ed. A. Fa i l le r. Paris 2011ff, Intr., XXXI ff. (“La version abrégée de l’Histoire”) und XXXIII ff. 
(“La nouvelle edition de l “Histoire”).

4 Georgios Pachymeres, La version brève des Relations Historiques, I, 50f. 
5 Außer den Art. im Oxford Dictionary of Byzantium durch A.M. Ta lbot (Bd. 3, 1550) ver-

fügen wir über zwei sorgfältig abwägende bio ‐bibliographische Darstellungen: in der Einleitung 
zu Faillers Ausgabe (Georges Pachymérès: Relations historiques, Edition, introduction et notes 
par A.  Fa i l le r, trad. franç. par V.  Lau rent. Paris 1984ff., I, XIX–XXIII) und, seit mehr als zehn 
Jahren, über das als „Einleitungsessay“ betitelte Buch von St. Lamba k is: Γεώργιος Παχυμέρης. 
Πρωτέκδικος και Δικαιοφύλαξ. Εισαγωγικό Δοκίμιο. Athens 2004. Die ältere Literatur bei 
Gy. Moravcsi k: Byzantinoturcica. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Turkvölker, 
2 Bde. 3. Aufl., Berlin 1983, 280ff.

6 So richtig St. Lambak is: Γεώργιος Παχυμέρης…, 31. 
7 H. ‐G. Beck: Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München 1959, 

117. 
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Ämter zunehmend.8 Pachymeres ist, umfassend gebildet, Theologe und Jurist, was 
auch sein Werk zeigt.

Heute v. a. als Historiker gerühmt, und das zu Recht, ist Pachymeres außer-
dem Verfasser der in Byzanz weit verbreiteten Gattung von Deklamationen und 
Progymnasmata. Als Unterzeichner des Unionskonzils von Lyon (1274) schrieb 
er einen Traktat vom Ausgang des Heiligen Geistes. Wir besitzen auch zwei Brie-
fe von ihm (an Athanasios von Alexandreia), doch erscheint er in seinen beiden 
Aktualisierungsversuchen typischer: der Zusammenfassung der Philosophie des 
Aristoteles (in zwölf Büchern)9 und seiner Paraphrase (σχόλια) des Pseudo ‐Di-
onysios Areopagita. Er verfasste auch ein autobiographisches Gedicht, das nicht 
vollständig überliefert – aber sehr ansprechend verfasst – ist.10 Dem spätbyzanti-
nischen Bestreben, das bedrohte Erbe zusammenzufassen und – etwa durch Pa-
raphrase – zugänglich zu machen, ist seine Darstellung des Quadriviums zu ver-
danken. Es sieht so aus, als ob Georgios Pachymeres ein äußerlich ruhiges Leben 
wählte, seine turbulente Zeit umso besser beurteilen zu können.

Kommentar

Titel: Es sind zwei Titel überliefert, wie bei P. gewöhnlich: Einer im Inhaltsver-
zeichnis (länger), einer im Text. Jener lautet zusätzlich: „und wie der Sultan ‘Izz 
ad ‐Din zum Kaiser (sc. Michael VIII.) floh“. Der längere versucht, die Ereignisse 
bei den Seldschuken, in deren Thronstreitigkeiten Hülägü eingegriffen hatte, zu 
berücksichtigen.11 
Πέρσαι: Die übliche Bezeichnung für die Rum ‐Seldschuken, wohl nach geogra-
phischer Lage und Hofsprache.
Τόχαροι: Wie üblich, gebraucht P. einen antikisierenden Namen für ein zeitge-
nössisches Volk, Jahrhunderte, bevor die – fälschlich – „Tocharisch“ genannte 
Sprache in Zentralasien wiedergefunden wurde. Dennoch kennt er wie viele By-

 8 Zu diesen Ämtern s. H. ‐G. Beck: Kirche und theologische Literatur, 101 (und Anm. 11), 
115; J. Da r rou zès: Recherches sur les Offikia de l‘Eglise byzantine. Paris 1970, Index ss. vv. 596 
l. und 609 r.

 9 Georgios Pachymeres: Philosophia, Buch 10: Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles. 
Editio princeps, Einleitung, Text, Indices von E. Pappa. Athens 2002 und Georgios Pachymeres: 
Scholien und Glossen zu De partibus animalium des Aristoteles (cod. Vaticanus gr. 261). Editio 
princeps, Einleitung, Text, Indices von E. Pappa. Athens 2009.

10 St. Lambak is: Γεώργιος Παχυμέρης…, 34 und 119ff.
11 Pachymeres (Fa i l le r), 2, Anm. 2 und 9. Auch der Titel des Gesamtwerkes ist uneinheitlich 

überliefert.
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zantiner die üblichen (συνήθεια) Benennungen aus der Volkssprache. Dabei ist für 
ihn „Tocharer“ mit „Tataren“ identisch (Ἀτάριοι).12 Gleichgültig ist ihm, dass die 
verschiedenen „Horden“ damals längst geographisch und religiös getrennt wa-
ren, obwohl er die Goldene Horde von den Ilkhanen wohl zu trennen weiß (Kap.  
6 Buch I). Und er kennt den Namen „Μουγούλιοι“ sehr wohl (V, 4: der Mongo-
lenexkurs), und zwar als Eigenbezeichnung (αὐτοί; vermutl. Erstbeleg).13 Sogar 
ihren Großen Khan kennt er mit Namen: V, 4 nennt er Tzigkiskani (Gen.) ihren 
νομοθέτης. Damit vergleicht er ihn mit Solon und Lykurg, und dies ist gar nicht 
einmal falsch…
„Rum ‐Seldschuken“: im Original Περσίς; sehr archaistisch, wie zumeist bei Pa-
chymeres; 
s. o.
„zusammenströmten“: Pachymeres berichtet ziemlich zu Anfang (I, 6) von der 
Abhängigkeit der Rum ‐Seldschuken von den Mongolen nach der Schlacht am 
Köse Dağ (1243): „Die anderen hatten sich gebeugt, nachdem die Tocharer die 
Herrschaft über die Persis (s. o.) eingenommen hatten“. Dort wie hier ist ihm 
auch bekannt, dass die Oberherrschaft der Mongolen (deren Heer zum größten 
Teil aus Türken bestand) über die Seldschuken von einem Teil der Türkmenen 
Kleinasiens nicht akzeptiert wurde; diese lebten nach P., in den Bergen „nach  
Art der Räuber“14. Michael VIII. benötigte Frieden mit beiden Mächten, um sei-
nem Ziel, der Rückeroberung Konstantinopels, Realität zu verleihen. Dass dies 
1261 gelang, drei Jahre nach der Eroberung Bagdads durch den Enkel Chingiz 
Khans, dürfte kaum zufällig sein. Solches liegt in der Konsequenz der damali-
gen vorderorientalischen Geschichte. Pachymeres sieht aber in dem genannten  
Kap. (I,6) ebenso klar, dass durch die permanenten Einfälle dieser herrenlosen 
Türkmenen die byzantinische Position in Kleinasien zunehmend aussichtslos 
wurde; die Kap. I, 3ff. geben, vor dem Einsetzen der eigentlichen „Historia“, 
einen Überblick über die Lage des „Reiches“, dessen Schicksal an der Ostfront 
entschieden wurde. Auch die finale Schwächung des Sultanats beruhte darauf, 
dass die Nachfahren des Kaykhusrau keine eigenständige Politik mehr betreiben 
konnten.15

„den Mund stopften“: im Griechischen steht das Partizip des Mediums, 
ψωμίζεσθαι. Obwohl P. in der Hochsprache, sogar einer besonders archaistischen 

12 Vermutlich liegt eine Dissimilation zugrunde, indem etwa ein anlautendes /t/ des gr. Ar-
tikels eliminiert wurde. Oder ob doch ein mongolisch ‐türkischer Lautwandel eintrat? Hier sind die 
Turkologen gefragt.

13 Pachymeres I, 32f., Anm. 2 (Fa i l le r); s. a. Gy.  Moravcsi k: Byzantinoturcica…, II, 77, 
193 (M.), 301, 329. 

14 Pachymeres I, 6 (Fa i l le r): νόμῳ λῃστῶν ἀποζῆν.
15 C. Kafad a r: Between two Worlds. The Construction of the Ottoman state. Berkeley etc. 

1995, 5f.
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schreibt, führte er doch die attischen Monatsnamen wieder ein, freilich nicht im-
mer korrekt, ist für ihn und seine Leser das Neugriechische als Muttersprache an-
zunehmen. Das Verb bedeutet den Vorgang, den man mit kleinen Kindern macht, 
denen man Brotbrocken in den Mund füllt. Das ngr. Wort für Brot ist nun ψωμί; 
die Mongolen füllen nach diesem Bericht dem Kalifen den Mund wie die Erwach-
senen einem zahnenden Kind mit (Brot ‐)Brocken. 
„weniger…willen“: Die Verwendung des Verbums und die anschließende Phrase 
zeigen, dass es sich um einen symbolischen Akt handelt: Hülägü möchte dadurch 
den Kalifen (und damit alle Sunniten) erniedrigen, eine militärische Notwendig-
keit spielt keine Rolle. Dazu passt, dass, nach allem was wir wissen, die mili-
tärische Lage Baghdads aussichtslos war, dazu die Verteidigungsvorbereitungen 
unzureichend.16

„auszugießen … besiegen“: Die Ausdrucksweise des P. ist, obwohl archaistisch 
und gewunden, eindeutig: Der Kalif und seine Umgebung haben das Geld nicht 
für Verteidigungsvorbereitungen ausgegeben, sondern gehortet; ἐκχέω bedeutet 
„ausgießen“; schon im Altgriechischen (Aischylos) wird es vom Ausgeben des 
Geldes gebraucht.17 Die Mongolen unter Hülägü vollziehen demnach durch diese 
Art der Hinrichtung (nach Pachymeres) eine Darstellung im Symbol dessen, was 
der amir al–mú minin getan hat: Gold zu horten, anstatt die Hauptstadt zu befes-
tigen. 

Dass in den Palästen sagenhafte Schätze gelagert waren, als Hülägü sie betrat, 
berichtet Rashīd al ‐Dīn: Demnach habe der Khan den Khalifen zunächst im Hohn 
aufgefordert, seine Gäste doch bitte angemessen zu bewirten. In Panik, habe die-
ser die Schlüssel verwechselt und dem Mongolen zunächst eine – überschaubare, 
freilich immer noch beeindruckende – Menge an Gold und Gewändern gezeigt. 
Hülägü, unbeeindruckt, habe dies für „unsere Knechte“ (bandegān ‐i ‐mā) reser-
viert und fortgefahren: „Das Vergrabene, sag an, was ist es und wo?“ (dafā´in ast 
be ‐gō, tā čist o kojāst?). Der Kalif habe auf ein geheimes Versteck in der Mitte 
des Palastes (dar miyān  ‐ i – sarāy) hingewiesen. Von rotem Gold habe man es 
voll (por) gefunden, sämtlich Barren (dorosṯā) zu genau hundert (tamāmat sad) 
mithqāl. Danach sei der Harem des Herrschers gezählt worden.18

Beiden Versionen ist hiermit lediglich zu entnehmen, dass sie versuchen zu er-
klären, warum das reiche Baghdād so (nahezu) kampflos fiel, während die Schatz-
kammern voll waren. Dass die Mongolen den von P. berichteten symbolischen 

16 B. Spu le r: Die Mongolen im Iran, 46ff. und G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid 
Caliphate from contemporary Arabic and Persian sources. Oxford (Ndr. London) 1900/1972, 340ff.

17 H.G.  Liddel l,  R.  Scot t,  H. St.  Jones: A Greek ‐English Lexicon. 9th ed. (with suppl.). 
Oxford 1996, s. v. Nr. 3.

18 Rashīd al ‐Dīn: Histoire des Mongols de la Perse. Texte Persan, publié, traduit en Français 
accompagnée de notes et d´un mémoire sur la vie et les ouvrages de l´auteur par E. Quatremère. 
Paris (Ndr. Amsterdam) 1836/1968, 300/301. 
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Akt der Konsequenz wirklich vollzogen hätten, ist ganz unwahrscheinlich. Rashīd 
al ‐Dīn trennt denn auch den Tod klar von der gewaltsamen Inventur und berichtet 
die eigentliche Hinrichtung schlicht, wenn auch mit genauer Datumsangabe (kār-
 ‐i ‐ḫalife … tamām kardand); s. u.19

„liebte es mehr als sich selbst“: Soll eben das Fehlverhalten erklären.
„Goldfresser“: im Original χρυσοτραγήσων; dass nur hier belegte Wort20 ist 
wohl eine Augenblicksbildung des P. und nicht ohne Witz.
„erstickte“: ἐπνίγετο i. O. 
„herabgegossen“: im Original χρυσοῦ ζέοντος … χυθέντος. Es ist deutlich, dass 
der Text der Paraphrase keine weitere Kenntnis der historischen Wirklichkeit be-
merken lässt; der Paraphrast expliziert lediglich den antikisierenden des P. Dabei 
hat er das ἐκχέω des Originals mit dem o. erklärten Wort ψωμίζεσθαι verbunden: 
Mit Gold kann man logischerweise jemandem den Mund leichter „stopfen“, wenn 
es flüssig ist. Das anatomische Detail diente demnach zur Ausschmückung.

B. Spuler21 vermerkt lapidar und völlig korrekt, dass die Berichte über den Tod 
des letzten wirklichen ‘Abbāsidenkalifen „sehr verschieden“ seien: Bar Hebräus 
(gest. 1286) berichtet, aus abergläubischer Furcht, gewarnt durch einen Araber, 
habe Hülägü ihn in einen Sack (saqqā) einnähen und tottrampeln lassen.22

Diese Todesart, die größere Wahrscheinlichkeit für sich hat, wird von der 
Mehrheit der muslimischen Historiographie, freilich nicht von Ǧuvainī (bzw. Naṣīr 
ad ‐Dīn aṭ ‐Ṭūsī, s. u.), geteilt: von Gūzgānī, dem Hofhistoriographen al ‐Waṣṣāf, ibn 
al ‐ Fuwatī.23 Der Bericht des Syrisch schreibenden mafreyān der miaphysitischen 
Christen des ‚Irāq steht mit der Mehrheit der islamischen Berichte und gegen Pa-
chymeres (und die westlichen Quellen, s. u.). Er erlebte die Mongoleninvasion 
persönlich mit und starb in der Residenz Hülägüs, Marāgha, der alten Hauptstadt 
Aḍarbaijāns, wo Naṣīr ad ‐Dīn aṭ ‐Ṭūsī sein Observatorium verwirklicht hatte. Die 
Mongolen hegten eine alte Furcht davor, das Blut ihrer Dynasten verströmen zu 
lassen; dies zeigt der Bericht des Marco Polo vom Tode des Nayan, eines Nach-
kommens des jüngsten Bruders Chingiz Khans klar: In seinem divisament dou 
monde lesen wir (LXXX, 1f. Ronchi): que il (die Mongolen, Nom. Pl.) ne vuelen 
que le sanc dou leignajes de l´enperer soit espandu sor la terre ne que le soleil ne 

19 Ib. 304/305
20 Vgl. E. Trapp: Lexikon der Byzantinischen Gräzität, Fasz. 8. Wien 2017, Spalte 2026 s.v. 

χρυσοτραγήσων.
21 B. Spu le r: Die Mongolen im Iran, 48.
22 Bar Hebraeus in: The Chronography of Gregory Abû´l ‐Faraj 1225–1286. Ed. E.A. Wal l i s 

Budge. London (Ndr. Amsterdam) 1932/1976, 156r, Z. 9ff. Budge (entspricht 431 der engl. Über-
setzung). Georges Pachymérès, Relations historiques, ad loc., Anm. 6 übernimmt dies. 

23 Referiert bei J.A. Boyle: „The Death of the Last A̔bbasid Caliph: A Contemporary Ac-
count”. Journal of Semitic Studies VI (1961), 2, 150 und Anm. 1–3.
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l´air le voie („sie wollen nicht, dass das Blut aus der kaiserlichen Familie verschüt-
tet wird über der Erde, noch, dass Luft und Sonne es sehen.“). 

Ǧuvainī, der sein Werk bekanntlich nicht fertigstellte, befand sich zwar in 
Hülägüs (den er permanent „König“ nennt) Suite bei der Eroberung; doch bricht 
sein Tārīḫ ‐i Ǧahāngushāy („Geschichte vom Welteroberer“) vorher ab, nach dem 
Bericht vom Ende der Ismailitenburg Alamut. In der Edition von Qazvīnī folgt 
der Bericht der Eroberung aus der Feder des bedeutenden Philosphen und Wissen-
schaftlers, Naṣīr ad ‐Dīn aṭ ‐Ṭūsī, der, 1274 gestorben, Hülägü das o. g. Observato-
rium baute, nachdem er vorher diesem bei den Unterhandlungen und der Übergabe 
der Schätze gedient hatte.24 Die Schiiten sahen das Ende des sunnitischen Kalifats 
gerne.25 Ähnlich wie Raschid du – Din trennt er die Dialogszene auch zeitlich von 
der späteren Hinrichtung, an verlegt sie an einen anderen Ort.

Es gibt noch eine dritte Überlieferung, die – in armenischer und georgischer 
Sprache – auf die Mithilfe eines georgischen Kontingents in der Armee Hülä-
güs zurückgeht: Demnach hätte entweder dieser oder sein Offizier Ilge Noyan 
den Kalifen mit dem Schwert hingerichtet; diesen Bericht, den auch das K‘art‘lis 
C‘hovreba aufweist, kann man mit dem nüchternen Erwähnen bei Rashīd al ‐Dīn 
und aṭ ‐Ṭūsī ohne Weiteres verbinden.26 Auch Guillaume de Adam („De modo Sa-
racenos extirpandi“) ist ihr verpflichtet.27

Zumindest drei westliche Quellen stimmen eher zu Pachymeres, indem sie die 
vorwurfsvolle Schilderung des Reichtums ursächlich mit dem Tod verknüpfen:

Marco Polo, der vier Jahre alt war, als Bagdad erobert wurde und seine Reisen 
vierzig Jahre später Rustichello da Pisa in genuesischer Gefangenschaft diktier-
te, berichtet, Hülägü habe einen Schatz von Gold und Silber gefunden, in einem 
Turm. Der Kalif, der auf die Frage, warum er diesen Reichtum nicht zur Vertei-
digung aufgewendet habe, nicht habe antworten können, sei vom Mongolenherr-
scher – es ist der Bruder Qubilais, des Förderers der Familie Polo – in einen Turm 
gesperrt worden mit der Aufforderung, von seinem Gold zu essen: Calif, puis que 
je voi que tu ame tant le tesor, et je le te voi doner a mangere le tien meesme. 
(„Kalif, ich sehe doch, wie sehr Du den Schatz liebst: dann gebe ich Dir doch 
das Deinige selbst zu essen“).28 Auffällig, dass der dem Mongolen eine ähnliche 
Namensform gibt (Alau) wie Pachymeres (Chalaú, I, 185, 22), rechnet man einmal 
die Schwierigkeiten der Romanen ein, die Spirans auszusprechen.

Jean de Joinville, der gegen Ende seines langen Lebens die Geschichte Lud-
wigs des Heiligen schrieb, lässt Hülägü dem Kalifen eine Tranchierplatte (taillour) 
voller Gold und Edelsteine vorsetzen; die Worte dazu sind den bei Marco über-
lieferten ähnlich: Puis que tu les amoies tant – fist le roy des tartarins – or pren 

24 J.A. Boyle: „The Death of the Last A̔bbasid Caliph…”, 148.
25 G. Le St r ange: Baghdad during the Abbasid Caliphate…, 342f.
26 J.A. Boyle: „The Death of the Last A̔bbasid Caliph…”, 149f. 
27 Zit. ebd.
28 Marco Polo: Milione. Le divisament dou monde. A cura di G. Ronch i. Mailand 1982, 330f.
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de celle part que tu vourras et manju („Da Du sie so sehr geliebt hast – erwiderte 
der König der Tataren – nimm nun von dem Teil den Du magst und iss“).29 Der 
Senechal beruft sich dafür ausdrücklich auf Kaufleute (marcheant), welche dies 
im Heere erzählt hätten (contèrent).

Demnach zerfällt der Bericht vom Tode des Kalifen in zwei Teile: die Ent-
deckung der ungenützten Reichtümer in seinen Schatzkammern und der Tadel 
des Eroberers daran; schließlich die Hinrichtung (durch Schwert, kommentarlos 
oder durch Übertrampeln). Der erste Teil dürfte, da ihn aṭ ‐Ṭūsī und Rashīd al ‐Dīn 
einhellig überliefern, der Schiit möglicherweise als Augenzeuge, der historischen 
Wahrheit nahekommen, wenn auch in der üblichen anekdotischen Weise, wie sie 
auch die Byzantiner kennen, ausgeschmückt. Der mongolischen, tabuistisch moti-
vierten Hinrichtung kommt ein gewisser Vorzug zu; dass sie mit dem Schwert er-
folgte, kann Extrapolation des georgischen Detachements sein. Vielleicht kannten 
sie den Auftrag an Ilge Noyan, ohne von seiner Ausführung zu wissen. 

Eindeutig mündliche Ausgestaltung ist die Ausweitung der anekdotischen Sze-
ne des Dialogs über die sinnlos aufgehäuften Reichtümer in Richtung auf den tat-
sächlichen Tod des Herrschers. Es liegt offenbar bei Pachymeres, Marco, Hethum 
und Joinville derselbe Versuch vor, aus dem Vorwurf eine Nachricht über den 
tatsächlichen Tod zu formen. Dass der phantasierte Tod unblutig war, würde zum 
Übertrampeln passen. 

Bleibt die Frage, wie Pachymeres an diese Sage gelangt ist. Möglicherweise 
konnte er Latein, wie dies nach 1204 unter den Gebildeten wieder üblicher wurde 
(zu Ende des 13. Jahrhunderts übersetzte der gelehrte Mönch Maximos Planudes 
u. a. die Heroides und die Metamorphosen des Ovid in seine Muttersprache).30 
Der gelehrte Kleriker reiste jedoch nur selten und gegen Ende seines Lebens (ge-
gen 310?) gar nicht mehr.31 Doch kann die Geschichte am Hafen Konstantinopels 
kursiert haben. Das wäre eine Erklärung: anonyme Mündlichkeit. Vielleicht eine 
allzu bequeme.

Denn Georgios Pachymeres war mit den dynastischen Verflechtungen der da-
mals noch gefährdeten Dynastie der Paläologen, deren Usurpation er voll Bitter-
keit erzählt, bestens vertraut; wie im späten Byzanz üblich, auch aus persönlichem 
Umgang. Anlässlich des byzantinisch ‐mongolischen Vertrages zwischen Hülägü 
und Michael VIII. in eben diesem Kap. II, 24 (Herbst 1260, etwa zweiundeinhalb 
Jahre nach der Eroberung der Kalifenhauptstadt), der ohne Erwähnung des Rum-
 ‐Seldschuken geschlossen wurde (185, 23f.), berichtet er auch von einem Heirats-
projekt (καὶ ἄλλως σπένδεσθαι διὰ κήδους ib. 187, 8), um den Vertrag, der ihm 

29 J. Joi nv i l le: Histoire de St. Louis par Jean Sire de Joinville… Ed. M. Nat a l i s  de Wai l -
ly. Paris 1868 (online: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2003200/), 210. Die Einschubzeichen 
stehen nicht im Orig.

30 St. Lambak is: Γεώργιος Παχυμέρης…, 28 mit Anm. 37 (Verweis auf Georges Pachymérès, 
Relations historiques…). 

31 St.  Lambak is: Γεώργιος Παχυμέρης…, 28 (nach 1290).
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Ruhe im Osten verschaffen sollte (s. o.) zu befestigen. In III, 3 berichtet er dann 
auch von der Hochzeit seiner natürlichen Tochter Maria Palaiologina mit Abaqa, 
dem Sohn Hülägüs; der erste mögliche Schwiegersohn, der Eroberer Bagdads mit-
hin, war 1265 gestorben.32 

Abb.: P. Underwood: The Kariye Djam, 2, 36f.

32 B. Spu le r: Die Mongolen im Iran, 59 und 59–69, die Heirat spez. 60f.
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Nach ihrer Rückkehr 1282 gründete sie als Patronin die (heute noch als Kirche 
bestehende) Kirche (urspr. mit einem Kloster), die Θεότοκος Παναγιώτισσα (nach 
dem Stadtviertel), deren Beiname Μουχλιώτισσα auf die (bei Pachymeres be-
zeugte, s. o.) byzantinische Benennung der Mongolen zurückgeht. Sie liegt unweit 
des Phanar und wurde kürzlich renoviert.33 Wegen ihrer roten Farbe heißt sie auf 
Türkisch Kanli kilise. Anfang des 14. Jahrhunderts lebte Maria noch; sie nannte 
sich, gewiss nach ihren spätantiken Vorbildern, den beiden Melanies (Großmutter 
und Enkelin) als Nonne Μελάνη.

Von ihr existiert ein Bild, so stilisiert es auch sein mag: Im Narthex der Chora ‐
Kirche, die Theodoros Metochites, der Kanzler Andronikos II. (des Sohnes Mi-
chaels VIII.) stiftete, befindet sich ein Deesis ‐Mosaik, das, für Byzanz selten, 
zwei geschichtliche Personen in Anbetung zeigt: Issakios Komnenos, den Bruder 
Kaiser Johannes II. (reg. 1118–43) und eine deutlich als Nonne gekennzeichnete 
Frau, deren Darstellung stark restauriert ist.34

Sicher ist die Identifizierung nicht, weil Andronikos II. seinerseits seine Toch-
ter Maria mit dem Khan der Goldenen Horde, Toqtaġa, verheiratete, die denselben 
Namen annahmen, wohl in Nachahmung ihrer Tante (wie die antike Melanie die 
Jüngere nach ihrer Großmutter). Chronologisch ist beides möglich. Dass Pachy-
meres, dem beide Heiratsverbindungen bekannt waren, von einer der beiden die 
Geschichte erfahren hat, ist unbeweisbar, aber möglich. Eine Untersuchung der 
byzantinisch ‐mongolischen Beziehungen verspricht noch reichen Ertrag. Und die-
ser, er kann am ehesten in einer fruchtbaren Zusammenarbeit beider Disziplinen 
gewonnen werden.
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