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Metafizyka i metaforyka poezji Kasji (IX w.) 

Kasja, żyjąca w IX wieku w Konstantynopolu poetka, zakonnica i – niedoszła cesarzowa. 

Dlaczego niedoszła cesarzowa? Niemal we wszystkich pracach poświęconych Kasji pojawia się 

interesująca anegdota związana z tak zwaną „prezentacją narzeczonych”. Termin ten jest 

przekładem z anglojęzycznej literatury naukowej „bride-show” (niem. „Brautschau”), a samo 

zdarzenie na poły legendarne, mimo że opisane przez kilku historyków bizantyńskich – Jerzego 

Mnicha (IX w.)1, Szymona Logotetę (X w.) w kronice zachowanej pod imieniem Leona Gramatyka 

(X w.)2, a także przez Jana Zonarasa (XII)3 – odegrało znaczącą rolę w życiu Kasji4. Otóż na dworze 

Eufrozyne, w 821 lub 830 roku5, miał się odbyć właśnie taki „pokaz” panien pochodzących z 

arystokratycznych rodzin Konstantynopola, aby młody cesarz Teofil (829-842), mógł wybrać sobie 

żonę6. Jak tradycja nakazywała, pannie, która mu się spodobała, miał wręczyć złote jabłko – 

symbol władzy, ale też cała zabawa była oczywistym nawiązaniem do sądu Parysa7. Teofil 

spośród kilkunastu dziewcząt wybrał właśnie Kasję i podając jej jabłko, zadał pytanie, „dlaczego 

przez kobietę przyszło na świat wszelkie zło?”. Etykieta dworska wymagała, aby dziewczyna 

skromnie spuściła głowę i milczała, ale Kasja udzieliła pytającemu bystrej odpowiedzi: „ale 

                                                 
1 Georgius Monachus, Chronicon breve, lib. 1-6, vol. 110: 1008. 
2 Symeon Logothetes Chronicon (sub nomine Leonis Grammatici) 213, 8. 
3 Joannes Zonaras, Epitome historiarum 13-18: 354. 
4 Co do prawdy historycznej „bride-show” w odniesieniu do Kasji, opinie badaczy są podzielone. Treadgold 

uważa, że nie ma powodu, aby nie przyjąć opowieści Szymona Logotety (1979: 403), polemicznie odnosi się 

do tego Rydén (1985: 175-91) twierdząc, że tego rodzaju pokaz jest fikcją literacką. W artykule z 2004 roku 

Treadgold dowodzi, że siedem niezależnych bizantyńskich źródeł podaje, iż w wiekach VIII-IX odbywały 

się konkursy piękności, w których zwyciężczyni została cesarzową (2004: 39). Na temat biografii Kasji zob. 

Lauxtermann 1998: 391–97. 
5 Brooks przyjmuje lata 821/822 (1901: 540-5). Treadgold analizuje szczegółowo kronikę Szymona Logotety 

oraz De ceremoniis Konstantyna VII (918-59) i datuje wydarzenie na rok 830 (1975: 325-41), Senina ponownie 

rewiduje tę kwestię na podstawie źródeł numizmatycznych i powraca do roku 821 (2006: 249-59, 262). 
6 Baśniowy charakter tej opowieści pozwolił L.-M. Hans nazwać cesarza „Märchenprinz”. Autorka 

wspomina o Teofilu i zwycięstwie Teodory, pomija jednak przekaz na temat roli Kasji w „Brautschau” (Hans 

1988: 46-47). Rochow opisuje tradycję owej legendy w późniejszej literaturze greckiej, także ludowej (1967: 

73n.). 
7 Na temat symboliki złotego jabłka w kulturze bizantyńskiej zob. Littlewood 1974: 33-59. O konkursach 

piękności i nawiązaniach do mitycznego sądu bogiń w greckim średniowieczu pisze Marciniak 2002: 6-8. 
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również przez kobietę przyszło dobro”8. Replika nie spodobała się cesarzowi i jabłko 

powędrowało do Teodory z Paflagonii (ok. 800-867)9, a Kasja – do klasztoru, gdzie spędziła resztę 

swojego życia. Odpowiedź Kasji została uznana przez jednych badaczy za początek jej odważnej 

drogi w walce z herezją ikonoklastyczną, w którą to walkę między innymi wpisuje się teologia 

wcielenia i podkreślenie roli kobiety – Maryi w zbawieniu. Przez innych badaczy z kolei, za 

przełom w życiu poetki – zamiast dworskiego życia u boku cesarza, żywot mniszki ukrytej w 

klasztorze. To jednak okazało się owocne dla kultury bizantyńskiej: Kasja-zakonnica, też 

fundatorka monasteru w Konstantynopolu, a jak wynika z korespondencji z Teodorem Studytą 

(758-826)10, rzeczywiście odegrała pewną rolę w sporze z ikonoburcami. Przede wszystkim jednak 

poświęciła się twórczości literacko-muzycznej11. 

Kasja-poetka jest autorką hymnów liturgicznych, nazywanych idiomela troparia bądź 

stichera12 – osobiście wolę ten drugi termin, gdyż lepiej oddaje cechy gatunkowe, jakim jest krótki 

hymn stychiczny, natomiast troparion jest bardzo pojemnym pojęciem, stosowanym jak wiadomo 

do zwrotek kontakionów, kanonów czy wtrąceń między śpiewy psalmów. Troparia Kasji są 

rodzajem hymnu o charakterze laudacyjnym, odnoszą się do konkretnego święta i – co podkreśla 

J. Raasted, nie mają ustalonego wzorca metrycznego ani rytmicznego13. Zostały zebrane w menaion, 

czyli kolekcję pieśni liturgicznych przeznaczonych na dany dzień roku Kościoła Wschodniego. 

Poza tym zachowały się dwa kanony jej autorstwa: Na zmarłych14 i Tetraodion Wielkiej Soboty oraz 

poezje nie-liturgiczne, epigramy, gnomy i sentencje15. Za A. M. Silvas używam tu określenia „nie-

liturgiczne”16, a nie świeckie, gdyż tematyka poruszana w tej grupie utworów dotykała spraw 

                                                 
8 Afinogenow zauważa, że rytmicznie ułożone zdania pochodzą z wcześniejszej homilii In Annuntiationem 

beatae Virginis Jana Chryzostoma (350-407) i jakkolwiek sam dialog może być literacką fikcją, nie oznacza to, 

iż „pokaz panien” nie miał miejsca (1997: 11-2). Senina dowodzi, analizując sticheron Kasji Na Zwiastowanie, 

że skoro homilia Chryzostoma była powszechnie znana i wykorzystana później przez poetkę w hymnie, to i 

dialog między Teofilem a dziewczyną jest bardzo prawdopodobny (2006: 263-71). 
9 Żywot świętej Teodory cesarzowej również zawiera opis konkursu dziewcząt, ale rzecz jasna pomija postać 

Kasji (Treadgold 2004: 42). 
10 Trzy spośród listów Teodora Studyty adresowane są do Kasji: Epistulae 205, 413, 541 (PG 99, kol. 903-1669).  
11 Istnieją pewne wątpliwości, czy Kasja również komponowała muzykę do swoich tekstów, ale biorąc pod 

uwagę wcześniejszą tradycję kompozytorów i poetów – Romanosa Melodosa (ok. 490 - ok. 555) i Jana 

Damasceńskiego (675-749), odpowiedź wydaje się pozytywna (Touliatos-Banker 1984: 66-7). 
12 Sticheron jest rodzajem troparionu – Wellesz 2006: 269. 
13 Raasted 1973: 173. 
14 Kanon Na Zmarłych omawiają Tsironis 2003: 148-51 oraz Senina 2009: 317-22. 
15 Analizą epigramów Kasji zajmowali się Marciniak 2005: 44-7 i Warcaba 2009: 137-49. 
16 Silvas 2006: 22. 

11 

   
 L

it
te

ra
 A

n
ti

q
u

a

w
 w

 w
 . 

l i
 t

 a
 n

 t
 . 

e
 u



„Littera Antiqua” 9 (2014) 

 

 

religijnych, moralnych, wiązała się niejednokrotnie z egzystencją zakonnicy czy mnicha, ale w 

przeciwieństwie do sticheronów, nie były one wykonywane podczas liturgii. 

Istnieje pewna dysproporcja w badaniach naukowych pomiędzy kwestiami historycznymi, 

dotyczącymi wspomnianego „bride-show”, a analizą i interpretacją utworów  Kasji. W ostatnich 

dekadach pojawiło się wprawdzie kilka ogólnych prac poświęconych jej życiu, działalności 

poetycko-muzycznej i monastycznej17, ale spór o prawdziwość pokazu panien i autentyczność 

wymiany zdań z Teofilem trwa nadal. Nie jest moim zadaniem rozsądzenie tej kwestii. Twórczość 

hymniczna bizantyńskiej poetki stanowi zwieńczenie rozwoju troparionu18 i choćby z tego 

względu zasługuje na uwagę filologa, jak również ze względu na swoje wyjątkowe piękno 

językowe i głębię teologiczną. Wciąż mało jest studiów podejmujących syntezę historyczno-

literacką i omawiających poetykę jej hymnów. Mam nadzieję, że poniższe rozważania 

przynajmniej częściowo wypełnią tę lukę19. 

Utwory Kasji w pełni wpisują się w duchowość bizantyjską, zwłaszcza jej wymiar życia 

monastycznego. Analizując hymny można zauważyć, że właściwie każdy przykład 

monastycyzmu, ascetyzmu czy też męczeństwa przedstawiony jest w jakimś troparionie, 

poświęconym konkretnej osobie świętego czy świętej. Pewne postaci stają się w jej utworach 

typami danej formy duchowości. I tak, na przykład anachoreza znajduje swój wyraz w 

troparionach poświęconych Marii Egipskiej i Pelagii. Wzór tak zwanego świętego szaleńca zawiera 

troparion o Szymonie Stylicie (ok. 386-459), zajmujący w menaionie pierwsze miejsce20. Jedną 

grupę stanowią więc asceci, drugą święci świadkowie-męczennicy, na przykład Tekla, Barbara, 

Eutymiusz, i wielcy teologowie, jak Bazyli (329-379) czy Grzegorz z Nyssy (335-395). Ulubiony 

motyw Kasji to nawrócone nierządnice: wspomniane Maria Egipska i Pelagia, a także Eudokia z 

                                                 
17 Podstawową monografią poetki jest praca I. Rochow z 1967 r. Taki charakter ma również książka K. 

Sherry’ego (2013) – autor skupia się przede wszystkim na filozofii życia monastycznego i zaangażowaniu 

Kasji w obronę kultu ikon. Aspekty muzykologiczne omawia dysertacja doktorska G. Zugravu (2013, 

Columbia University). Z dawniejszych opracowań należy oczywiście wspomnieć dzieło wybitnego 

bizantynisty, K. Krumbachera z 1897 r. 
18 Pierwsze troparia zachowały się pod imieniem Auksencjusza (V w.); znany jest troparion cesarza 

Justyniana Jednorodzony Syn Boży z VI w. (zob. Barkhuizen 2009) i po dwóch wiekach rozwoju kontakionu i 

kanonu, wraca do liturgii ta krótka forma poetycko-muzyczna. 
19 Podobnie zaniedbana jest kwestia przekładów Kasji – mamy tłumaczenia wszystkich dzieł poetki na język 

angielski (Tripolitis 1992 i Zugravu 2013), podczas gdy na język polski dotychczas przełożono parę pieśni 

(zob. bibliografia). 
20 Menaion ułożone jest według dat poszczególnych świąt – Szymona obchodzi się 1 września, a to jest 

właśnie początek roku liturgicznego w Kościele Wschodnim. 
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Samarii czy bezimienna kobieta z najbardziej znanego troparionu poetki 

Ku/rie, h( e)n pollai=j a(marti/aij (Panie, w wielu grzechach upadła kobieta)21. 

W edycji dzieł Kasji komentatorka definiuje ten utwór jako „hymn pokutny o Marii 

Magdalenie”22, choć nie pojawia się w nim jej imię. Zasadniczą osnowę utworu stanowi parabola z 

Ewangelii Łukasza (7, 36-50) – ewangelista opowiada o wizycie Jezusa w domu faryzeusza 

Szymona i przybyciu tam jawnogrzesznicy, która płacząc, obmyła łzami Jezusowi jego stopy, 

namaściła je i wytarła swoimi włosami. W troparionie kobieta określona jest słowami 

peripesou=sa gunh/, i jak zaznaczają E. Catafygiotu-Topping oraz A. M. Silvas, nie jest nazwana 

wprost po/rnh23, ale jak zobaczymy poniżej, samoocena kobiety jednoznacznie wskazuje na 

charakter jej czynów. 

Troparion włączony jest do Triodionu wielkopostnego – księgi liturgicznej na okres dziesięciu 

tygodni przed Wielkanocą – i jest śpiewany podczas porannego nabożeństwa (jutrznia) w środę 

Wielkiego Tygodnia24. Cieszy się popularnością wśród badaczy nie tylko poezji liturgicznej czy w 

ogóle twórczości Kasji25, ale doczekał się opracowań z zakresu „gender studies”26 oraz szeroko 

rozumianej recepcji antyku i Bizancjum, nawet w literaturze Europy Wschodniej27. Sukces tego 

utworu uzasadniony jest rzeczywiście ujmująco piękną strukturą i sposobem wypowiedzi, co 

docenili już Bizantyńczycy, w ciągu wieków bowiem powstało do słów tego troparionu kilka 

kompozycji muzycznych28, oprócz melodii ułożonej przez samą Kasję. 

Hymn rozpoczyna się apostrofą do Jezusa Chrystusa i jednoczesnym wprowadzeniem 

tematu jawnogrzesznicy, które od razu w bardzo skondensowanej formie streszcza sedno 

wydarzenia opisanego w Ewangelii: 

                                                 
21 Fragmenty dotyczące troparionu o grzesznej kobiecie zostały częściowo wykorzystane w artykule The 

sinful woman as an example of metanoia in Byzantine poetry (Heszen 2014: 80-4). 
22 „The penitential hymn on Mary Magdalene”, Tripolitis 1992: 76. Atrybucja imienia Marii Magdaleny 

pojawia się też u Kazhdana (1999: 317n). 
23 Catafygiotu-Topping 1981: 205; Silvas 2006: 31. 
24 Triodion został ułożony między innymi przez Teodora Studytę i jego uczniów (Meyendorff 2007: 112). 

Zamieszczenie w nim utworu Kasji może być dowodem szacunku, jakim mnisi darzyli poetkę – Kasja jest 

jedyną kobietą, której hymny zostały włączone do liturgii Kościoła Prawosławnego (Catafygiotu-Topping 

1982-83: 107). 
25 Catafygiotu-Topping poświęciła w całości dwa artykuły temu troparionowi, omawiając jego strukturę i 

motywy literackie (1981, 1982). Ciekawa jest również interpretacja Dycka wraz z jego przekładem na język 

angielski (1986). Panagopoulos w opracowaniu pokonferencyjnym (2007: 115-22) w zasadzie opiera się na 

komentarzach Dycka. 
26 Tsironis 2003: 142-4; Sherry 2013: 37n. 
27 Knapp 1999: 597-620. 
28 Tillyard 1911: 465-72; Touliatos-Banker 1984: 77. 
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Ku/rie, h( e)n pollai=j a(marti/aij peripesou=sa gunh, 

th\n sh\n ai)sqome/nh Qeo/thta, 

murofo/rou a)nalabou=sa ta/cin...29. 

 

Pierwsze słowa utworu nawiązują do Ewangelii Łukasza jeszcze w inny sposób, nie tylko na 

poziomie treści, ale także przez zestawienie wyrazów podobnie brzmiących:  

kai\ i)dou/, gunh\ h(/tij hÅn e)n t$= po/lei a(martwlo/j (Łk 7,37; podkr. autorki) i 

h( e)n pollai=j a(marti/aij (Kasja). 

 

Autorka wykorzystuje tu podobieństwo dźwiękowe zaimka i rodzajnika h(/tij i h(, powtarza 

przyimek e)n. W Ewangelii jest rzeczownik, tu przymiotnik liczebny – po/lei i pollai=j – są to 

różne części mowy, których homofonia przecież jest przypadkowa, nie związana z etymologią. I 

wreszcie, mówiąc o „grzechach”, operuje tym samym rdzeniem, który jest w ewangelicznym 

„grzesznica”. Jest to bardzo ciekawy rodzaj reminiscencji literackiej – aluzji na poziomie dźwięku, 

zabieg artystyczny, który świadczy o niezwykłej wrażliwości językowej poetki, dużym poczuciu 

melodii i brzmienia języka30. Celem tego jest nie tylko pokazanie źródła swojego utworu, ale też 

subtelna zmiana wizerunku kobiety, o której będzie mowa – wyrażenie z Łukasza a(martwlo/j jest 

mocniejsze, wskazuje na tę, która w mieście była jawnogrzesznicą, a więc nazywa ją jako taką 

osobę. Kasja łagodzi tę ocenę, stosując wyrażenie złożone z przymiotnika i rzeczownika nie 

określającego wprost człowieka, tylko jego przewinienia, które są przyczyną upadku (a(marti/aij). 

Powrócę do kwestii Marii Magdaleny, ponieważ słowa czwartego wersu jednak pozwalają 

skojarzyć z nią bohaterkę utworu, w którym autorka opisuje ją jako tę, która zgrzeszyła, ale 

zapatrzona w boskość, „przyjęła rolę niosącej olejki” do grobu Jezusa. Zwrócono uwagę, że Kasja 

nie tylko przez to utożsamia obie kobiety, ale swojej bohaterce nadaje zaszczytną funkcję i 

grzesznicę podnosi do świętości31. Kontrast między „byciem upadłą” a „wywyższoną” bardzo 

                                                 
29 Cytaty według edycji Tripolitis 1992. Tłumaczenia utworów Kasji na język polski są mojego autorstwa. 
30 Podobną aluzję foniczną znaleźć można w dramacie Chrystus cierpiący, gdzie autor zmienia rytm utworu 

(dwunastozgłoskowiec bizantyński na anapesty), czyniąc tym samym aluzje do pierwowzoru w zakresie 

techniki centonowej (Heszen 2004: 105) 
31 Por. „From the start of the hymn, the point is made (by the narrator of the hymn) that this fallen women 

has been raised up and elevated to the position of myrrh-bearer...” (Knapp 1999: 600) oraz: „By means of three 

words, murofo/rou a)nalabou=sa ta/cin, the nun elevates the sinner to sanctity” (Catafygiotu-Topping 1981: 

207). Co do identyfikacji z Marią Magdaleną, zob. Dyck 1986: 66-7, n. 9. 
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dobrze oddają dwa participia peripesou=sa i a)nalabou=sa, których zakończenia gramatyczne 

brzmią tak samo, a prefiksy (peri- i a)na-) oznaczają przeciwieństwa: jakby „otoczenie grzechami” 

i „ruch ku górze”32. Pomiędzy nimi znajduje się jeszcze jedno participium – ai)sqome/nh, kluczowe 

w kontekście całego utworu, ponieważ ono właśnie prowadzi w stronę transcendencji – Qeo/thta. 

Poetka wprowadza wypowiedź upadłej kobiety, stosując wyrafinowaną grę znaczeń: 

wyznaje ona swoje grzechy za pomocą obrazowej metafory ciemnej bezksiężycowej nocy, która ją 

ogarnęła, a określenia tychże czynów wymownie wskazują na sferę seksualną: 

 oiÅstroj a)kolasi/aj, eÃrwj th=j a(marti/aj. Fizyczna ciemność nocy staje się tu punktem wyjścia 

do wyrażenia ciemności duszy ogarniętej przez grzech. Odbiorca prowadzony jest od tego, co 

widzialne, zmysłowe ku temu, co duchowe, metafizyczne. 

Następnie bohaterka zwraca się do Zbawcy w formie trzech petycji33 – są to prośby o 

przyjęcie jej łez i pochylenie nad jej żalem, które również bazują na pewnej wieloznaczności, grze 

znaczeń i opozycjach. Pierwsza z nich skierowana jest do Boga Stwórcy wszechświata: 

 

de/cai mou ta\j phga\j tw=n dakru/wn 

o( nefe/laij sthmoni/zwn 

th=j qala/sshj to\ uÀdwr. 

 

Strumienie łez występują w parze z wodą morza – na ten aspekt stworzenia właśnie poetka 

zwraca uwagę, aby jednym obrazem wzbogacić drugi – to, co osobiste zestawione jest z potęgą 

świata stworzonego34. Drugie wezwanie skierowane jest do Boga, który sam uniżył się i przyjął 

ciało ludzkie – następuje tu jakby zrównanie osoby proszącej i adresata, upokorzonej grzesznicy i 

ukorzonego Boga-człowieka: 

 

 ka/mfqhti/ moi pro\j tou\j stenagmou\j th=j kardi/aj 

 o( kli/naj tou\j ou)ranou\j t$= a)fra/st% sou kenw/sei. 

 

Ostatnia „petycja” – do Zbawiciela dusz ludzkich yuxosw=sta, z jednej strony kontynuuje 

indywidualny, liryczny charakter całej wypowiedzi kobiety, z drugiej zaś dzięki epitetom, jakimi 

                                                 
32 Na znaczenie peripesou=sa zwraca uwagę Catafygiotu-Topping 1982: 204, n. 27. 
33 Pojęcie zaczerpnięte z prac E. Catafygiotu-Topping (1981, 1982). 
34 O trudnościach w rozumieniu tej metafory, zwłaszcza czasownika sthmoni/zwn pisze Dyck 1986: 65. 
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obdarzony jest tu Bóg, nabiera wymiaru uniwersalnego, typowego dla zakończenia hymnu-

modlitwy: 

 

mh/ me th\n s\hn dou/lhn pari/d$j 

 o( a)me/trhton eÃxwn to\ me/ga eÃleoj. 

 

Scena całowania i namaszczania olejkiem stóp została opisana przez samą kobietę jako 

zapowiedź tego, co uczyni – jest to jakby spojrzenie w przyszłość35. Kasja pogłębia ewangeliczny 

przekaz wydarzenia kładąc nacisk na wewnętrzne przeżycia i uczucia, a osiąga to używając 1. os. 

sing. Obietnica złożona Jezusowi staje się lirycznym wyznaniem, jakie składa się ukochanej osobie. 

Słowa te: 

 

katafilh/sw tou\j a)xra/ntouj sou po/daj, 

a)posmh/cw tou/touj de\ pa/lin 

 toi=j th=j kefalh=j mou bostru/xoij... 

 

znów wchodzą w zakres semantyki miłosnej, ale na zasadzie kontrastu zgubnej i czystej miłości są 

przeciwstawione wyżej wyznanym grzechom. Choć te pola semantyczne jakoś się pokrywają 

(eros, żądza, pocałunki), to kontekst i kolejność wyznań wskazują na głęboką i prawdziwą 

przemianę.   

Stopy Pana stanowią z kolei ogniwo łączące historię grzesznicy z epizodem z Księgi 

Rodzaju, kiedy Ewa usłyszawszy kroki Boga schowała się ze strachu i wstydu: 

 

wÂn e)n t%= Paradei/s% EuÃa to\n delino\n 

kro/ton toi=j w)si\n h)xhqei=sa t%= fo/b% e)kru/bh36. 

 

Ewa jest ulubionym exemplum Wielkiego Postu, tak więc nie dziwi jej przywołanie przez Kasję, 

choć kilku badaczy uważa ten wtręt za sztuczny i burzący kompozycję utworu37. E. Catafygiotu-

                                                 
35 „She looks to the future” (Catafygiotu-Topping 1982: 208). 
36 Por. Gen. 3,8: 

„Kai\ h)/kousan th\n fwnh\n kuri/ou tou= qeou= peripatou=ntoj e)n t%= paradei/s% to\ deilino/n, kai\ e)kru/bh

san o(/ te Adam kai\ h( gunh\ au)tou=...” (cyt. wg Septuaginty). 
37 Tillyard 1911: 432; Dyck 1986: 71. 
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Topping broni zasadności przytoczenia przykładu Ewy jako typowego dla wielkopostnych 

rozważań na temat grzechu i skruchy przeciwstawienia pierwszej kobiety i nawróconej 

nierządnicy38. Tripolitis przytacza w tym miejscu kolejną legendę o Kasji i cesarzu, co może 

sugerować pewien osobisty ton niniejszego fragmentu – przypomnienie ich niespełnionej miłości39. 

Moim zdaniem, wymowa jednej opowieści z Pisma zostaje wzmocniona czy wzbogacona inną – 

paralela jawnogrzesznicy z Ewą jest całkowicie naturalna i uzasadniona. Kasja, jak widzieliśmy, 

stosuje różnego rodzaju kontrasty i zestawienia: Ewa schowała się na dźwięk stóp Boga, a 

bohaterka Kasji do tych stóp właśnie się zbliży. Ewa z świętości upadła w grzech, kobieta, o której 

tu mowa, z upadku podniosła się do świętości. 

Cały utwór Kasji liczy 31 wersów, forma jest więc niezwykle skondensowana przy bardzo 

bogatej treści. Czytelnik/słuchacz zostaje wprowadzony niejako in medias res we wstępie, po czym 

za pomocą odpowiednio dobranych metafor, maluje się przed nim bogaty obraz wewnętrzny 

kobiety – nawróconej grzesznicy i przebaczającego, miłosiernego Boga, ale zarazem przez swoje 

człowieczeństwo bliskiego człowiekowi. 

Sticheronem o podobnej tematyce, lecz zdecydowanie krótszym i nie tak bogatym w 

metafory jest utwór poświęcony świętej Pelagii, która była powszechnie znaną kurtyzaną w 

Antiochii, w V w. Po homilii wygłoszonej przez biskupa Edessy, św. Nonnusa, Pelagia nawróciła 

się, przyjęła chrzest, majątek rozdała ubogim i w męskim przebraniu, jako Pelagiusz, udała się do 

Jerozolimy na Górę Oliwną, by tam w samotności oddać się pokucie40. Znakiem tego żalu są u 

Kasji, analogicznie jak w poprzednim utworze, łzy i modlitwy bohaterki: 

 

 e)n proseuxai=j ga\r kai\ da/krusi Pelagi/a, 

 tw=n pollw=n ptaismatw=n to\ pe/lagoj e)ch/ranaj. 

 

Na uwagę zasługuje widoczna w tych wersach aliteracja „tw=n pollw=n ptaismatw=n  

                                                 
38 „Eve and the repentant harlot appear together in many Lenten sermons and hymns, the disobedience of 

the first to be avoided, the metanoia of the second to be imitated” (Catafygiotu-Topping 1981: 208-9). 
39 Cesarz Teofil miał niespodziewanie odwiedzić klasztor, w którym przebywała Kasja. W chwili, gdy 

pochylona była nad manuskryptem, wszedł do jej celi i, ponieważ wywołał tym przestrach u poetki-

zakonnicy, sam miał dopisać do jej troparionu słowa o „zawstydzeniu Ewy na kroki Pana”, czyniąc aluzję do 

sytuacji, w której się znaleźli (za Tripolitis 1992: 79). Podobnie komentuje Rochow (1967: 77-81) i Touliatos-

Banker (1984: 76-7). 
40 O życiu św. Pelagii zob. Connor 2004: 80-4. 

17 

   
 L

it
te

ra
 A

n
ti

q
u

a

w
 w

 w
 . 

l i
 t

 a
 n

 t
 . 

e
 u



„Littera Antiqua” 9 (2014) 

 

 

to\ pe/lagoj", wzmacniająca sens danej wypowiedzi (wers znajduje się w połowie utworu) oraz 

gra słów związana z imieniem bohaterki: Pelagi/a i pe/lagoj. Zjawisko paronomazji (w tym 

wypadku skojarzenia słów pospolitych z imionami świętych) badacze poezji bizantyńskiej uznają 

za znak rozpoznawczy Kasji, na przykład w utworze poświęconym Eutymiuszowi – gra słów 

opiera się na znaczeniu czasownika eu)qume/w; w hymnie Na Eustratiusza i jego towarzyszy 

Eustratios to strateuqei/j (powołany do służby wojskowej) przez Boga, Orestes to ten, który 

spędził życie w górach (e)n toi=j oÃresin)41. Natomiast w troparionie o Pelagii zaskakujące jest 

użycie czasownika e)ch/ranaj, który powoduje oksymoroniczny obraz w zestawieniu ze słowem 

da/krusi: „modlitwami i łzami, Pelagio, osuszyłaś morze [swoich] licznych upadków” – morze 

wyraża wielość i wielkość grzechów, łzy służą osuszeniu tego morza, a nie jak sugerowałaby 

powszechna frazeologia – morza łez.  

W hymnie o Marii z Egiptu (IV/V w.) występuje ta sama grupa znaczeń – bohaterka to 

kolejna nawrócona prostytutka, która pokutuje wśród łez i modlitw42 – ale użycie ich wydaje się 

bardziej logiczne: 

 

kai\ rei/qroij tw=n dakruw=n sou 

th\n eÃrhmon aÀpasan kath/rdeusaj 

 

– „strumieniami łez nawodniłaś całą pustynię...”. Następny, metaforyczny obraz jest 

konsekwencją tego „nawodnienia”: 

 

kai\ e)bla/sthsaj h(mi=n th=j metanoi/aj karpou/j 

 

– „wydałaś owoce swego nawrócenia”, przy czym blasta/w (wcześniejsze blasta/nw) i 

rzeczownik karpo/j budzą oczywiste skojarzenia z przyrodą, naturą, która dzięki wodzie żyje i 

owocuje. Pustynia występuje tu również w podwójnym znaczeniu: jako miejsce pobytu Marii 

Egipskiej, która po tym, jak postanowiła odkupić swoje winy, wiodła surowe życie jako 

                                                 
41 Więcej przykładów podaje N. Tsironis komentując, że Kasja tego rodzaju zabiegi stylistyczne stosuje nie 

tylko w hymnach, ale i w gnomach („Playing with the sound of words in a manner that reminds us of the 

style of her gnomai”, 2003: 140). 
42 Historię jej życia i nawrócenia barwnie opisuje Connor 2004: 87-93. 
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anachoreta43, „matka pustyni”, na wzór rzeszy ówczesnych „ojców”, eremitów pustynnych; 

drugie znaczenie – jako pustynia ducha – susza wewnętrzna spowodowana grzesznością. Stąd 

nawrócenie jest nawilżeniem, ożywieniem aż do wydania owoców.  

Tego rodzaju metafora znowu wpisuje się w bizantyńskie rozumienie typu ascezy, jaką 

było życie na uboczu czy nawet w całkowitym oddaleniu od miasta, siedzib ludzkich, cywilizacji, 

czyli anachoreza. Osoba podejmująca taką drogę pokuty, wyrzeczeń, życia w absolutnej 

samotności, jak wierzono, stawała się niemal za życia świętą – rodząc duchowe owoce w postaci 

mądrości życiowej, zdolności udzielania rad czy nawracania innych. 

Jeszcze jeden troparion poświęciła Kasja nawróconej nierządnicy, mianowicie Eudokii z 

Samarii (II w.). Oprócz motywu wspólnego z hymnem o Marii Magdalenie czy Marii Egipskiej, jest 

tu także wspólna semantyka czy nawet autonawiązanie: 

 

mh/ mou ta\ da/krua pari/d$j tw=n deinw=n o)flhma/twn 

a)lla\ de/cai me wÀsper th\n po/rnhn e)kei/nhn 

th\n to\ mu/ron soi prosene/gkasan... 

 

Znowu kobieta prosi Boga, aby nie gardził jej łzami i odwołuje się do symboliki jawnogrzesznicy z 

Ewangelii, podkreślając kolejny raz jej rolę w namaszczeniu Chrystusa. Jak często u Kasji, oprócz 

symbolicznej metaforyki, gry znaczeń, pojawia się i tu opozycja, w epitecie określającym Boga: 

o( a)sw/touj kaqai/rwn („który oczyszczasz nieczystych”). 

Z punktu widzenia historii literatury wydaje się w tym utworze najciekawsze i najbardziej 

istotne nawiązanie do Hymnu Tekli, kończącego Sympozjon Metodego z Olimpu (zm. 311). Utwór o 

Eudokii Kasja rozpoczyna słowami: 

 

 Katalipou=sa ta\ terpna\ kai\ poiki/la tou= bi/ou... 

 kai\ stauro\n a)rame/nh e)p )wÅmwn, 

 prosh=lqe tou= numfeuqh=nai soi, Xriste/... 

 

                                                 
43 Pozostawiam tu rodzaj męski rzeczownika, ze względu na brak odpowiednika w języku polskim – 

jedynym ekwiwalentem byłby wyraz „pustelniczka”, ale on nie oddaje w pełni sensu i pewnej dynamiki, 

jakie zawiera w sobie słowo anachoreta („ten, który odszedł, oddalił się”). 
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Podmiot liryczny Hymnu św. Metodego (Tekla) również mówi o porzuceniu „barwnego życia i 

miłosnych rozkoszy”: e)kfugou=sa kai\ bi/ou trufh\n a(dona=j t )eÃrwta (strofa b ))44. 

Na reminiscencję z Metodego wskazuje czasownik numfeuqh=nai – metafora zaślubin z 

Chrystusem jest głównym tematem Hymnu Tekli, jego osią kompozycyjną, motywem 

powtarzanym każdorazowo w refrenie pieśni: 

 

(Agneu/w soi kai\ lampa/daj faesfo/rouj 

kratou=sa, numfi/e, u(panta/nw soi. 

 

Metafora ta sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa,  a swój pierwowzór znajduje w poezji 

Starego Testamentu, w Pieśni nad Pieśniami i jej alegorycznej interpretacji Orygenesa (185-254). 

Odpowiedź na pytanie, czy Kasja znała Metodego z Olimpu jest, według mnie, pozytywna: widać 

w jej utworach oczytanie w literaturze Ojców Kościoła (Grzegorza z Nazjanzu, 329/330- ok. 390, 

Jana Chryzostoma)45 czy poprzedników w zakresie hymnografii (Romanosa Melodosa)46. W poezji 

gnomicznej i epigramatycznej widoczne są wpływy autorów klasycznych, między innymi 

Menandra47. 

Innym dowodem na znajomość Hymnu św. Metodego przez Kasję jest jej troparion 

poświęcony właśnie Tekli (I w.), w którym w zakresie semantyki bardzo wyraźnie nawiązuje do 

poprzednika: 

 

 Numfi/on e)/xousa e)n ou)ranoi=j Xristo\n to\n Qeo\n h(mw=n, 

numfw=noj katefro/nhsaj tou= e)pigei/ou kai\ mnhsth=roj. 

 

Tu także Chrystus występuje jako oblubieniec Tekli, która „wzgardziła ślubną komnatą i ziemskim 

narzeczonym”. Słowa te odnoszą się do faktu z życia świętej Tekli: była już zaręczona z 

poganinem, ale usłyszawszy przemowę św. Pawła w swoim rodzinnym Ikonium natychmiast 

                                                 
44 Cytaty z Metodego według edycji Musurillo – Debidour 1963. 
45 Por. przyp. 8. O wpływie pism Ojców Kościoła na twórczość Kasji, zob. Simić 2011: 7-37. Szczególnie Mowy 

Grzegorza z Nazjanzu wywarły znaczny wpływ na całą hymnografię bizantyńską (Karavites 1993: 97).  
46 O możliwych reminiscencjach z Romanosa (w Ku/rie, h( e)n pollai=j a(marti/aij Kasji) pisze Dyck 1986: 

64 oraz Barkhuizen 1990: 40. 
47 Na przykład w epigramie Gunh/. Kasja najprawdopodobniej już w domu rodzinnym otrzymała solidne 

wykształcenie (Silvas 2006: 18). Możliwości dalszego studiowania literatury dał jej klasztor, czego dowodem 

może być analizowana przez A.-M. Talbot zawartość bibliotek w bizantyńskich konwentach (1983: 609).  
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nawróciła się na chrześcijaństwo, zerwała umowę przedślubną mimo usilnych próśb matki i 

podążyła za Apostołem48. Jednocześnie wyrażenie to służy przeciwstawieniu „ziemski 

narzeczony” i „niebiański oblubieniec”, tak często stosowanemu przez Kasję, gdy od obrazu 

ziemskiego prowadzi ku sprawom boskim. 

W apostrofie do Tekli autorka używa epitetu prw/taqle – pierwsza w walce, zdobywczyni 

pierwszej nagrody. Można to rozumieć na tle dzieła Metodego, w którym właśnie Tekla zdobywa 

pierwszą nagrodę w konkursie oratorsko-filozoficznym i uwieńczona intonuje hymn. Wieniec 

Tekli jest zapowiedzią jej męczeńskiej śmierci, taka jest tradycja hagiograficzna: męczennicy to 

ste/fanoi, ale też tradycja Kościoła Wschodniego, który przyznaje Tekli pierwszeństwo w 

świętości i nazywa ją i)sapo/stoloj. Trudno rozstrzygnąć, czy Kasja bardziej podąża za tradycją 

Kościoła (troparion jest rodzajem poetyckiego streszczenia apokryficznych Dziejów Pawła i Tekli), 

czy odwołuje się do Hymnu Metodego, jak we wcześniejszych wersach utworu. 

Tekla i Eudokia występują jako narzeczone Chrystusa – w obu utworach mamy podobne 

zestawienia wyrazów i podobny sposób ekspresji: Eudokia unosząc krzyż, przybyła, żeby poślubić 

Chrystusa, Tekla podążyła za Pawłem, biorąc na ramiona znak krzyża: 

 

Pau/l% h)kolou/qhsaj 

e)p )wÅmwn a)rame/nh to\ sh/meion tou= Staurou=. 

 

Jakkolwiek początek drogi życiowej każdej z tych kobiet nieco się różni: Tekla pochodząca z 

arystokratycznej rodziny, cnotliwa panna, przyrzeczona bogatemu mężczyźnie – odrzuciła 

perspektywę ziemskiego związku; Eudokia – prostytutka, która jednak też odrzuciła ziemskie 

rozkosze. Kasja widzi w nich pewne analogie, doceniając w duchu bizantyńskiej pobożności każdą 

formę metanoi, szczerej pokuty i odejścia od grzechu49. 

Teklę i Eudokię łączy jeszcze jeden aspekt – pierwsza z nich przeżyła liczne 

prześladowania i tortury (o czym jest mowa w troparionie), druga zginęła podczas represji, 

prawdopodobnie w 126 r. Tym właśnie można tłumaczyć metaforę „brania krzyża na barki” – jest 

to oczywisty znak Chrystusa, chrześcijaństwa w ogóle, ale w kontekście obu utworów myślę, że 

                                                 
48 Na temat życia, męczeństwa i kultu świętej Tekli zob. Connor 2004: 1-12. 
49 Motyw nawróconej nierządnicy, szczególnie tej z przypowieści ewangelicznej (Łk 7, 37), był popularnym 

tematem kazań i hymnów w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i w Bizancjum. Por. Kontakion 21 (SCh 114) 

Romanosa Melodosa, czy Magnus Canon Andrzeja z Krety (ok. 660-740) – Heszen 2014: 69-87. 
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można tłumaczyć to jako symbol ich męczeństwa. Metafora ta ma więc dwa poziomy: związany ze 

śmiercią obu kobiet (a więc tym, co ma wymiar fizyczny) i ich duchowym naśladowaniem 

Mistrza-Oblubieńca. 

Niezwykle pięknym przykładem poetyckiej metafory prowadzącej odbiorcę ku temu, co 

nadprzyrodzone, jest troparion poświęcony Szymonowi Stylicie, w którym autorka opisuje jego 

ekstremalną formę ascetyzmu: Szymon po kilkunastu latach przebywania w monasterach 

syryjskich wspiął się na wysoki słup i spędził na nim około 50 lat swojego życia w pozycji stojącej, 

modląc się i poddając rygorystycznym postom. Właśnie ta kolumna stała się dla Kasji symbolem 

nie tylko eskapizmu – oddalenia czy ucieczki od fizycznego świata, ale przede wszystkim 

wzniesienia się ku górze, ku niebu, ku światu ponad- i pozaziemskiemu. Oto, jak pisze poetka o 

Szymonie: 

 

kai\ e)pi\ pe/tran to\ sw=ma u(yw/saj 

pro\j qeo\n de\ u(peruyw/saj th\h dia/noian. 

 

Warto zwrócić uwagę na użycie dwóch czasowników oznaczających „wznoszenie się”: u(yo/w i 

u(peruyo/w, przy czym pierwszy odnosi się w tym kontekście do ciała (sw=ma), a drugi – do 

umysłu (dia/noia). Można by nazwać to swoistym „stopniowaniem” czasowników: „ciało uniósł 

na skałę”, a „umysł jeszcze bardziej wyniósł do Boga”. Podobnie jak w poprzednich troparionach, 

metafory prowadziły od fizyczności ku duchowości (ciemna noc – żądza – grzeszność i łzy – 

oczyszczenie – nawrócenie), tak tu rzeczywisty, fizyczny pobyt Szymona w górze jest okazją do 

opisu „wzniosłości” jego umysłu, wewnętrznego przebywania w obszarach nieba. Następne wersy 

rozwijają tę myśl: 

 

ai)qe/rion diedomh/sato tai=j a)retai=j e)ndiai/thma 

kai\ tai=j qei/aij Duna/mesi summetewroporw=n, 

Xristou= ge/gonen oi)xhth/rion tou= qeou=... 

 

Słowa doma/w i e)ndiai/thma zazwyczaj odnoszą się do konkretnej – materialnej 

rzeczywistości (urządzać, budować; siedziba, miejsce przebywania) i w tym utworze również 

oznaczają z jednej strony faktyczną – powietrzną siedzibę Szymona, z drugiej – słowo a)retai=j 

kieruje odbiorcę ku rzeczywistości duchowej.  )Areth/ może być rozumiana jako ćwiczenie się w 
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ascezie przez różnego rodzaju posty i umartwienia ciała, ale nigdy takie zabiegi nie miały na celu 

jedynie ograniczeń cielesnych, tylko prowadziły osobę podejmującą tę praktykę do doskonałości w 

modlitwie i do kontemplacji Stwórcy. I właśnie sformułowanie 

kai\ tai=j qei/aij Duna/mesi summetewroporw=n – „spacerując w powietrzu wraz z boską energią” 

jest, moim zdaniem, bardzo adekwatnym obrazem tej typowej dla prawosławia kontemplacji 

Boga, która jest efektem ascezy, modlitwy serca czy wpatrywania się w ikonę. Dlatego też 

tłumaczę Du/namij jako „boska energia”, idąc za terminologią Jana Damasceńskiego50 oraz 

późniejszego myśliciela i teologa Grzegorza Palamasa (1296-1359)51, którzy argumentując w 

kontrowersjach ikonoklazmu czy hezychazmu właśnie tak określali widzialne działanie 

niewidzialnego Boga52. 

U Szymona Stylity w sticheronie Kasji mistyczne zjednoczenie z Bogiem wyraża bardzo 

dobitnie czasownik summetewropole/w przez prefiks sum- i rekcję z dativem, ale też poetka w 

następnym wersie nazywa świętego wprost „mieszkaniem/siedzibą Chrystusa”. Tym kończy 

pierwszą strofkę hymnu, co podsumowuje ziemskie życie Szymona – od wejścia ciałem na słup 

przez umysłowe wznoszenie się ku Bogu i duchową z Nim komunię, którą mocno podkreśla 

perfectum ge/gonen. W drugiej zwrotce jest mowa o grobie świętego jako źródle cudów i wraz z 

apostrofą do Szymona jest typową prośbą modlitewną o wstawiennictwo. Tu chciałabym zwrócić 

uwagę na wyrażenie: kai\ meta\ tw=n   )Aswma/twn xoreu/wn e)n ou)ranoi=j, które jest jakby 

powtórzeniem określenia „spacerując w powietrzu...” z poprzedniej zwrotki, ale na zasadzie 

pewnego odwrócenia znaczeń: tam spacer, unoszenie się, tu taniec z bezcielesnymi/ Aniołami i 

Świętymi. Semantyka wyraźnie wskazuje na rzeczywistość niebiańską (ou)ranoi=j), a czasownik 

xoreu/w przecież pierwotnie odnosi się do tańca, czyli czegoś jak najbardziej ziemskiego, 

zmysłowego. Paradoksalnie w wyrażeniu, które odnosi się wprost do świata pozaziemskiego, do 

nieba, poetka używa czasownika o desygnacie o wiele bardziej konkretnym (tańczenie), 

wyrażającym czynność, którą łatwo można sobie wyobrazić, niż w opisie przecież jeszcze 

ziemskiego życia świętego, przebywającego na wysokościach, ale tego świata. 

                                                 
50 Orationes de imaginibus tres 2, 63,3.  
51 Syngrammata II, 402. 
52 Por.: „Za greckim patrystycznym rozumieniem wiary i teologii chrześcijańskiej kryje się możliwość 

doświadczania Boga w sposób inny niż za pośrednictwem poznania intelektualnego, uczuć czy zmysłów. 

Oznacza to po prostu otwarcie się Boga, Jego egzystencji, na zewnątrz Jego własnej natury, Jego działań czy 

«energii», przez które dobrowolnie odsłania się On człowiekowi [...]. Kontakt miłości i «energii» Boga ze 

zdolnością człowieka do przekroczenia siebie samego umożliwia spotkanie, «kontemplację większą niż 

poznanie», o której Ojcowie mówili jako o «oczach wiary»” (Meyendorff 2007: XXII-XXIII). 
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Zresztą nie tylko taniec ma takie konotacje – występujący wyżej zwrot: 

ÃExwn ouÅn pro\j Ku/rion,  ÀOsie, par)r(hsi/an (...) i(ke/teue... budzi skojarzenia ze sferą polityczną – 

par)r(hsi/a jest jednym z przejawów demokracji, oznacza „wolność słowa”, „swobodę działania”. 

Taką swobodę daje Świętemu przebywanie w niebie, czyli możliwość wstawiennictwa u 

Chrystusa. To, co materialne poetka oddaje w sposób abstrakcyjny, a metafizyka odmalowana 

zostaje jak coś dotykalnego, bliskiego, bardzo ludzkiego. 

Utworem, w którym niezwykle wyraźna jest opozycja między tym, co ziemskie, a tym, co 

boskie, jest troparion O Narodzeniu Chrystusa53. Można też zauważyć w nim pewien wymiar 

polityczny: panowanie Augusta (27 p.n.e.-14 n.e.) przeciwstawione jest panowaniu Chrystusa – 

panowanie ziemskiego imperatora królowaniu Boga. W warstwie językowej pieśni doskonale 

oddają to formy czasownikowe: rządy cezara ograniczają się do momentu w dziejach, co wyraża 

aoristus (e)pau/sato), a działanie Chrystusa, które zaczęło się w konkretnym czasie, ale trwa nadal, 

opisuje perfectum (kath/rgetai)54. 

Ta opozycja jednak nie jest całkowicie jednoznaczna: August to też władca, który kiedyś 

zapanował nad Imperium Romanum i choć z jednej strony panowanie ziemskiego władcy jest czymś 

przejściowym, chwilowym, efemerycznym, z drugiej jednak, ponieważ August nie jest 

przedstawiony jako władca negatywny – pod jego panowaniem nastała Pax Romana, skończyło się 

„wielowładztwo” (poluarxi/a) – wymiar polityczny porównany jest do sytuacji duchowej, jako 

coś niezwykłego i równie wyjątkowego: 

  

u(po\ mi/an basilei/an e)gko/smion ai( po/leij gege/nhtai: 

kai\ ei)j mi/an despotei/an qeo/thtoj ta\ eÃqnh e)pi/steusan. 

 

Myślę, że postać Augusta może być symbolem władcy w ogóle, w czym kryłaby się aluzja do 

czasów współczesnych Kasji – obecny cesarz to także, w rozumieniu Bizantyjczyków (Romeioi), 

cesarz Imperium Romanum. Nie można więc wykluczyć i takiej interpretacji hymnu, który będąc w 

dosłownej warstwie apoteozą nowonarodzonego władcy – Chrystusa, byłby też przez paralelne 

zestawienie, subtelnie oddanym hołdem panującemu cesarzowi. 

                                                 
53 W tłumaczeniu J. Danielewicza: Pieśń na Boże Narodzenie. Jest to jeden z nielicznych utworów Kasji 

przełożony na język polski. 
54 Tripolitis 1992: 19. 
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Przeciwieństwa stają się w troparionie O Narodzeniu... zasadą kompozycyjną: opozycje są 

zestawione parami, każde zdanie składa się z dwóch członów, przy czym pierwszy zawiera myśl 

dotyczącą tego, co ziemskie i związane z władzą, drugi tego, co boskie i odnosi się do wiary55. 

Zdania są niezwykle symetryczne, regularne do tego stopnia, że nawet formy gramatyczne są 

przez Kasję tak dobrane, żeby te z pierwszej części odpowiadały drugiej, na przykład genetivus 

absolutus, gdy pisze o zapanowaniu Augusta i taka sama konstrukcja, gdy o wcieleniu Chrystusa: 

 

Au)gou/stou monarxh/santoj... 

sou= e)nanqrwph/santoj... 

 

Poetka zestawia podobnie brzmiące słowa: poluarxi/a i poluqei=a oraz podobne znaczenia: 

po/leij i eÃqnh, aczkolwiek z pełną świadomością ich różnicy semantycznej – polis to znaczenie 

państwowe, polityczne (świeckie), a więc ograniczone do jakiejś konkretnej formy państwowości 

na ziemi, ethnos zaś bardziej uniwersalne, co sugeruje powszechność chrześcijaństwa. 

Te pola semantyczne rzeczywistości ziemskiej też się jakoś przenikają – wcielenie 

Chrystusa, jego przyjście na ziemię do konkretnych ludzi, było wydarzeniem historycznym i – 

ziemskim. Tak jak „ludy zostały spisane dekretem cezara”, tak i „my wierni imieniem boskości”: 

 

a)pegra/fhsan oi( laoi\ t%= do/gmati tou= Kai/saroj 

e)pegra/fhmen oi( pistoi\ o)no/mati qeo/thtoj. 

 

Jest to niezwykła metaforyka – tak jak w wyżej omówionych utworach Kasja prowadziła odbiorcę 

od tego, co ziemskie ku temu, co boskie, tak tu mamy do czynienia z grą znaczeń opierającą się na 

opozycjach i antytezach, dotyczących tego, co fizyczne i metafizyczne. Są tu wyraźne dwa światy – 

władzy i społeczeństwa. Jednak świat Boga też osadzony jest w tym ziemskim, konkretnym 

wcieleniu Chrystusa – ten fakt w utworze wybrzmiewa najbardziej dosadnie, gdyż myśl zostaje 

powtórzona na końcu – jako jedyna już bez opozycji do Augusta: 

  

  sou= tou= e)nanqrwph/santoj qeou= h(mw=n 

                                                 
55 Na paralelny układ muzyczny tego utworu zwróciła uwagę Touliatos-Banker: „Besides the parallelism of 

the theme, there is a parallel metrical rhyming scheme in the text which corresponds to the parallelism in the 

music. In fact it is the construction of the text which influences the structure of the melody” (1984: 72). 
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  me/ga sou to\ e)/leoj, Ku/rie, do/ca soi. 

 

Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na troparion o świętej Barbarze (III w.), który według 

A. M. Silvas jest odbiciem owej słynnej niefortunnej odpowiedzi Kasji udzielonej cesarzowi 

Teofilowi56. Tematem hymnu jest przeciwstawienie Ewy, która była narzędziem Szatana i Maryi, 

przez którą wcieliło się Słowo. Rzeczywiście więc jest jakby poetycko ujętą rozmową, którą poetka 

miała przeprowadzić podczas swego „bride-show” – jeżeli utwór odczytamy dosłownie: 

 

 )Hsxu/nqh o( Ba/skanoj e)xqro\j u(po\ gunaiko\j h(ttw/menoj, 

 o(/ti th\n Promh/tora e)/sxen o)/rganon pro\j a(marti/an, 

 o( ga\r e)k Parqe/nou sarkwqei=j Lo/goj... 

 

Z drugiej strony, troparion ma bardzo teologiczny charakter, w centrum wypowiedzi jest 

Chrystus wraz z typowymi dla egzegezy apofatycznej określeniami: a)tre/ptwj kai\ a)fu/rtwj. 

Barbara pojawia się dopiero w ostatnich wersach, jako „godnie uwieńczona”, przez którą 

podarowane zostały światu „pokuta i wielkie miłosierdzie” 

(di )au)th=j dwrou/menoj t%= ko/sm% i)lasmo\n kai\ to\ me/ga e)/leoj). Barbara jest tą, która pomaga w 

odkupieniu i mimo powszechnego w literaturze, homiletyce i filozofii toposu, jakim było 

przeciwstawienie Ewy i Maryi, tu bardziej, moim zdaniem, został wyeksponowany kontrast Ewy i 

Barbary. Tak jak Ewa jest instrumentem (o)/rganon) grzechu, tak Barbara darem Chrystusa. 

Struktura utworu i ulubione przez Kasję opozycje sugerują takie właśnie rozumienie tego 

zestawienia. 

Hymn ten szczególnie należy rozpatrywać na tle sporów ikonoklastycznych i może nawet – 

jeżeli powstał po 843 r. – powiązać go ze „Zwycięstwem Ortodoksji”. Kobiety rzeczywiście 

odegrały ważną i znaczącą rolę w walce o przywrócenie kultu ikon, jak podkreślają historycy, i nie 

jest to podyktowane ideologią feministyczną, ale jest to fakt historyczny: cesarzowa Irena (797-

802), Eufrozyna wspierająca ikonofilów i mnichów czy Teodora, która położyła ostateczny kres 

kontrowersji. Na płaszczyźnie filozoficzno-teologicznej do zwycięstwa przyczyniła się między 

innymi teologia wcielenia i powiązana z nią mariologia. Kluczowe w troparionie Kasji słowa 

                                                 
56 „Its [i.e. troparion to St Barbara] theology of woman echoes the rejoinder given above to Emperor 

Theophilos”, Silvas 2006: 29. 
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e)k Parqe/nou sarkwqei=j oraz nazwanie zła „oszczercą” (Ba/skanoj), które pokonane zostało 

przez kobietę (u(po\ gunaiko\j h(ttw/menoj), jednoznacznie wskazują na Matkę Boską.  

Barbara, jedna ze zwykłych kobiet, która jako rzeczywista postać odznaczyła się 

niezachwianą wiarą w obliczu okrutnych i nieludzkich tortur, została tu przywołana jako 

„narzędzie dobra” i postawiona obok Maryi. Troparion zawiera aluzję do ówczesnej sytuacji 

politycznej i jest pewnym miniaturowym skrótem powstałych wówczas traktatów filozoficznych, 

z zastosowaniem apofatyczności włącznie57. Teologia wcielenia była głównym argumentem 

przeciwko ikonoklazmowi, a we wcieleniu Maryja odegrała najistotniejszą rolę58 – w hymnie 

słowa, które do Niej się odnoszą, znajdują się w ekspozycyjnej części utworu, a Ewa i Barbara – są 

jakby klamrą spinającą hymn. Zło, jakim był ikonoklazm, zostało pokonane przez kobietę – i w 

tym wymiarze religijnym, metafizycznym, bo przez kobietę Bóg stał się człowiekiem; i w tym 

wymiarze historycznym – przez zasługi bizantyńskich kobiet na tronie. Kobiety więc w dalszym 

ciągu są wybierane przez Boga dla odkupienia ludzkości – jak kiedyś Matka Boska, jak Barbara – i 

może, jak cesarzowa Teodora. Teodora, która przecież poza tym wszystkim, dla Kasji w jej 

osobistym wymiarze była jej rywalką, i to ona ostatecznie wygrała w konkursie narzeczonych. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Źródła 

Georgius Monachus. Chronicon, hrsg. von C. de Boor, 2 Bde., Leipzig 1904 (Nachdruck 

Stuttgart 1978). 

Joannis Zonarae epitome historiarum libri XIII-XVIII, Th. Buttner-Wobst (ed.), Bonnae 1897. 

Kassia: the Legend, the Woman, and Her Work, A. Tripolitis  (ed.), New York – London 1992. 

Méthode d’Olympe, Le Banquet, H. Musurillo, V.-H. Debidour (eds.), SCh 95, Paris 1963. 

Septuaginta, A. Rahlfs (ed.), Stuttgart 1979. 

Symeonis Magistri et Logothetae Chronicon. Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series 

Berolinensis, vol. XLIV/1, S. Wahlgren (ed.), Berlin – New York 2006.  

Przekłady 

                                                 
57 Niewyrażalność Boga była jednym z głównych argumentów propagatorów ikonoklazmu (por. Meyendorff 

2007: 29-30). 
58 „Mother of God (...) has been used as the symbol par excellence of Incarnational theology on the basis of 

which the cult of icons was defended” (Tsironis 2003: 151). 

27 

   
 L

it
te

ra
 A

n
ti

q
u

a

w
 w

 w
 . 

l i
 t

 a
 n

 t
 . 

e
 u



„Littera Antiqua” 9 (2014) 

 

 

Pieśń na Boże Narodzenie in M. Starowieyski (ed.), Muza chrześcijańska, t. III (poezja grecka od II 

do XV wieku), Kraków 1995, 270. 

Panie, w wielu grzechach upadła kobieta, in E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyńskiej, 

Kraków 2006, 378-9. 

Opracowania 

Afinogenov D. 1997: The Bride-Show of Theophilos: Some Notes on the Sources, „Eranos” 95, 10-8. 

Barkhuizen J.H. 1990: Romanos Melodos, Kontakion 10 (OXF.): „On the Sinful Woman”, „Acta 

Classica” XXXIII, 33-52. 

Barkhuizen J.H. 2009: Justinian’s Hymn «Ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ Θεοῦ», „Byzantinische 

Zeitschrift” 77, 3-5. 

Brooks E.W. 1901: The Mariage of the Emperor Theophilus, „Byzantinische Zeitschrift” 10, 540-5. 

Catafygiotu-Topping E. 1981: Kassiane the Nun and the Sinful Woman, „The Greek Orthodox 

Theological Review” 26, no. 3, 201-9. 

Catafygiotu-Topping E. 1982: The Psalmist, St. Luke and Kassia the Nun, „Byzantine 

Studies”/„Etudes Byzantines” 9, 199–210. 

Catafygiotu-Topping E. 1982-83: Women Hymnographers in Byzantium, „Diptycha” 3, 98-111. 

Connor C.L. 2004: Women of Byzantium, New Haven – London. 

Dyck A. R. 1986: On Cassia «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς», „Byzantion” 56, 63-76. 

Hans L.-M. 1988: Der Kaiser als Märchenprinz. Brautschau und Heiratspolitik in Konstantinopel 

395-882, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 38, 33-52. 

Heszen A. 2004: Tragedia późnoantyczna «Χριστὸς πάσχων» i jej klasyczne źródła, Kraków. 

Heszen A. 2014: The sinful woman as an example of metanoia in Byzantine poetry, „Classica 

Cracoviensia” 17, 69-87. 

Karavites P. 1993: Gregory Nazianzinos and Byzantine Hymnography, „The Journal of Hellenic 

Studies” 113, 81-98. 

Kazhdan A. 1999: Troparion on Mary Magdalene and other liturgical poetry, in idem, A History of 

Byzantine Literature (650-850), Athens, 317-20. 

Knapp L. 1999: Tsvetaeva's Marine Mary Magdalene, „The Slavic and East European Journal” 

43, no. 4, 597-620. 

Krumbacher K. 1897: Kasia. Sitzungsberichte der Philosophisch-Philologischen und der 

Historischen Classe der k. B. Akademie der Wissenschaften zu München, München, 305-70. 

28 

   
 L

it
te

ra
 A

n
ti

q
u

a

w
 w

 w
 . 

l i
 t

 a
 n

 t
 . 

e
 u



„Littera Antiqua” 9 (2014) 

 

 

Lauxtermann M. 1998: Three Bibliographical Notes, „Byzantinische Zeitschrift” 91, no. 2, 391–

405. 

Marciniak P. 2002: Bizantyńskie konkursy piękności, „Mówią Wieki” 8,  6-8. 

Marciniak P. 2005: Bizantyńska Safona. Legenda i twórczość Kasji – przegląd problematyki, „Prace 

Komisji Filologii Klasycznej PAU” 34, 41-8. 

Meyendorff J. 2007: Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Kraków. 

Panagopoulos S. 2007: Kassia: A hymnographer of the 9th century, Proceedings of the 1st 

International Conference of the ASBMH, Athens, 111-23 

(http://analogion.com/forum/showthread.php?t=4048, access 30 IX 2014). 

Raasted J. 1973: Voice and Verse in a Troparion of Cassia, in E. Wellesz, M. Velimirović (eds.), 

Studies in Eastern Chant, London, 171-8. 

Rochow I. 1967: Studien zu der Person, den Werken und dem Nachleben der Dichterin Kassia, 

Berlin.  

Rydén L. 1985: The Bride-shows at the Byzantine Court. History or Fiction?, „Eranos” 83, 175-91. 

Senina T. A. 2006: Диалог Феофила и Кассии: литературная выдумка или реальность? 

(Dialogue between Theophilus and Kassia: Literary Fiction or Reality?), „Scrinium” 2, 240-72. 

Senina T. A. 2009: Remarques sur le Canon des défunts écrit par s. Cassia de Constantinople, 

„Scrinium” 5, 317-22. 

Silvas A. M. 2006: Kassia the Nun c. 810-c. 865: an Appreciation, in L. Garland (ed.), Byzantine 

Women: Varieties of Experience AD 800-1200, London, 17-39. 

Simić K. 2011: Kassia’s Hymnography in the Light of Patristic Sources and Earlier Hymnographical 

Works. Зборник радова Византолошког института, „Recueil des travaux de l’Institut d’études 

byzantines” 48, 7-37.  

Sherry K. 2013: Kassia the Nun in Context. The Religious Thought of a Ninth-Century Byzantine 

Monastic, Piscataway. 

Talbot A.-M. 1983: Bluestocking Nuns: Intellectual Life in the Convents of Late Byzantium, 

„Harvard Ukrainian Studies” 7, 604-18. 

Tillyard H. J. W. 1911: A Musical Study of the Hymns of Cassia, „Byzantinische Zeitschrift” 20, 

420-485. 

Touliatos-Banker D. 1984: Women Composers of Medieval Byzantine Chant, „College Music 

Symposium” 24, no. 1, 62-80. 

29 

   
 L

it
te

ra
 A

n
ti

q
u

a

w
 w

 w
 . 

l i
 t

 a
 n

 t
 . 

e
 u

http://analogion.com/forum/showthread.php?t=4048


„Littera Antiqua” 9 (2014) 

 

 

Treadgold W. T. 1975: The Problem of the Marriage of Emperor Theophilos, „Greek, Roman and 

Byzantine Studies” 16, no. 3, 325-41. 

Treadgold W. T. 1979: The Bride-Shows of the Byzantine Emperors, „Byzantion” 49, 395-413. 

Treadgold W. T. 2004: The Historicity of Imperial Bride-Shows, „Jahrbuch der Österreichischen 

Byzantinistik” 54, 39-52. 

Tsironis N. 2003: The Body and the Senses in the Work of Cassia the Hymnographer: Literary Trends 

in the Iconoclastic Period, „Byzantina Symmeikta” 16, 139-57. 

Warcaba K. 2009: The Language and Style of Cassia’s Secular Poetry, „Scripta Classica” 6, 137-49. 

Wellesz E. 19612: A History of Byzantine Music and Hymnography, Oxford (polska edycja: 

Historia muzyki i hymnografii bizantyńskiej, Kraków 2006). 

Zugravu G. 2013: Kassia the Melodist. And the Making of a Byzantine Hymnographer, Columbia 

University 

(www.academiccommons.columbia.edu/.../Zugravu_columbia_0054D_11233.pdf, access 16 VII 

2015). 

 

 

The Metaphysics and the Metaphorics of Cassia’ s Poetry (9th c.)  

(Summary) 

 In this article I analyze some troparions of Cassia, a nun and poetess living in the 9th 

century in Constantinople, towards the end of the iconoclastic controversy. Her hymns dedicated 

to the saints, anchorites, ascetics and converted harlots are the examples of beautiful literary 

metaphors. By means of them, the author leads the recipient to what is unearthly, metaphysical 

and divine. Especially Cassia likes to describe the women, former prostitutes, who after their 

conversion were living repentant lives in the desert. Cassia in a very imaginative way depicts the 

condition of their souls and the love to Christ. Additionally, the poetess underlines the role of the 

woman in the human salvation, of the Mother of God of course, what is an allusion to the 

„Triumph of Orthodoxy” and the role of Byzantine empresses to defeat iconoclasts. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Kasja; troparion; duchowość bizantyńska; anachoreta; asceta; nawrócona 

jawnogrzesznica 

KEYWORDS: Cassia; troparion; Bizantine spirituality; anchorite; ascetic; converted harlot 
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