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Uwagi wstępne 
Królestwo metafory

A TAJEMNICA SYLW STACJUSZA

Publiusz Papiniusz Stacjusz to wybitny poeta rzymski epoki Flawiuszy. 
Pewnych informacji o życiu i twórczości poetyckiej autora Sylw do
starczają jego własne utwory, zwłaszcza Sylwa V 3. Autorzy starożytni 
niewiele mogą nam pomóc w tej kwestii. Satyryk Juwenalis piszę (Sat., 
VII 82-871), że z uznaniem spotkały się recytowane w Rzymie partie 
Tebaidy, a biograf Gordiana wspomina nieukończony poemat epicki 
pt. Achilleis (H. A., Gord., 3). Niestety, nie zachowała się żadna staro
żytna biografia poety z Neapolu. 

1 curritur ad vocem iucundam et carmen amicae
Thebaidos, laetam cum fecit Statius urbem 
promisitque diem: tanta dulcedine captos 
adficit ille animos tantaque libidine volgi 
auditur; sed cumfregit subselia versu, 
esurit, intactam Paridi nisi vendit Agauen.

Przodkowie Stacjusza prawdopodobnie pochodzili z Welii w Luka- 
nii, ale ojciec poety jako młody człowiek przeniósł się do Neapolu. 
Zdobywał również nagrody na igrzyskach pytyjskich, nemejskich i ist- 
mijskich. Był właścicielem szkoły, w której uczyła się młodzież zamie
rzająca poświęcić się karierze politycznej albo wojskowej.

Autorzy, o których wspomina Stacjusz, są w zasadzie identyczni 
z tymi, o których piszę Kwintylian (Inst. Orat., X 1, 45 nn.). Zdecydo
wanie przeważają twórcy greccy, zwłaszcza poeci (Silv., V 3, 146-158), 
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Homer, Hezjod, Epicharm, Pindar, Ibykos, Alkman, Stezychoros, Safo- 
na, Kallimach, Łykofron, Sofron, Korynna2 *.

2 M. Brożek, Geneza formy i treści w „Sylwach" Stacjusza, „Meander" 2], 1966,s. 454. 
’ Tekst Sylw cytuję głównie na podstawie wydania P. Papi ni Stat i, Silvae, recen-
suit A. Marastoni, wyd. 2, Leipzig 1970 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Ro- 
manorum Teubneriana). Wielokrotnie korzystałem też z następujących wydań: P. P a - 
pini St at i, Silvae, recognovit E. Courtney, Oxford 1990 oraz Statius, Silvae, 
ed. and transi, by D.R. Shackleton Bailey, Cambridge (Mass.) 2003 (The Loeb 
Classical Library, 206) [dalej: Shackleton Bailey]. Niekiedy konfrontowałem 
tekst z równie ważnymi wydaniami, mianowicie: Stace, Silves, t. 1-2, texte établi par 
H. Frère et traduit par H.J. Izaac, Paris 1944 oraz Silvarum libri (LeSelve), [w:] Opé
ré di Publio Papinio Stazio, a cura di A. Tragi ia, G. Ar icô, Torino 1980, s. 711-1001. 
Pomocą służył mi również przekład i komentarz M. Brożka: Stacjusz (Publius Pa
pinius Statius), Sylwy, Wrocław 2006.
4 Shackleton Bailey, s. 12.
5 Kwintylian (XII 10, 33-35) piszę wprost o wyższości języka greckiego nad ła
cińskim: Itaque tanto est sermo Graecus Latino iucundior, ut nostri poetae, quotiens 
dulce carmen esse voluerint, illorum id nominibus exornent. His ilia potentiora, quod 
res plurimae carent appellationibus, ut eas necesse sit transferre aut circumire; etiam in 
iis, quae denominata sunt, summa paupertas in eadem nos frequentissime revolvit; at il
lis non verborum modo, sed linguarum etiam inter se differentium copia est. Quare qui 
a Latinis exiget illam gratiam sermonis Attici, det mihi in eloquendo eandem iucundita- 

W roku 69 n.e. w Rzymie toczyły się krwawe walki między zwo
lennikami Witeliusza i Wespazjana. Wydarzenia te, zwłaszcza pożar 
świątyni Jupitera na Kapitolu, ojciec poety opiewał w utworze o wojnie 
domowej (Si/v., V 3, 195-204).

Publiusz Papiniusz Stacjusz, autor zachowanych pięciu ksiąg Sylw\ 
urodził się w Neapolu ok. roku 45 n.e. Wydaje się, że wychowanie i wy
kształcenie poetyckie zawdzięczał ojcu, gdyż nie słyszymy o innych 
gramatykach czy retorach, którzy byliby jego nauczycielami. O wpły
wie kultury greckiej na Stacjusza trafnie piszę D.R. Shackleton Bailey4: 
„Statius’ bilingual background, and the training in Greek literature 
that he received from his father, are of signal importance; we are to 
think of him as a Greek poet writing in Latin (Holford-Strevens 2000), 
a poet immersed in precisely those recherché Greek authors who, whi
le not canonical, are shown to have given a sophisticated veneer to the 
discourse of the contemporary Roman elite (McNelis 2002)”5. Biorąc 
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to pod uwagę, w moich rozważaniach zamierzam uwzględnić szero
kie spektrum autorów greckich, zwłaszcza Arystotelesa, autora Reto
ryki i Poetyki.

Po śmierci ojca Stacjusz prawdopodobnie przeniósł się do Rzy
mu i pozostawał tam do roku 94. Nabył posiadłość na wsi w pobliżu 
Alby. Brał udział w Augustaliach w Neapolu oraz w agonie albańskim 
i kapitolińskim. Swetoniusz przekazał wiadomość (Dom., 4, 4), że Do- 
micjan obchodził rokrocznie w marcu święto Minerwy (Quinquatria 
Minervaé), a w roku 86 ustanowił igrzyska uświetniające Jupitera Ka- 
pitolińskiego, które odbywały się co cztery lata. Być może autor Sylw 
uczestniczył w agonie kapitolińskim w latach 86, 90 i 94. Wiemy też od 
samego Stacjusza (Silv., III 5, 28-33; V 3, 225-230), że jego przegrana 
w agonie kapitolińskim nastąpiła po zwycięstwie w agonie albańskim.

Podczas pobytu w Rzymie Stacjusz zaprzyjaźnił się z przedstawicie
lami wielu wpływowych rodów. Należeli do nich m.in. Mecjusz Celer, 
Wibiusz Maksymus, Kryspinus, Atediusz Melior, Polliusz Feliks6.

tern et parem copiam. Quod si negatum est, sententias aptabimus iis vocibus quas habe- 
mus, nec rerum nimiam tenuitatem, ut non dicam pinguioribus, fortioribus certe verbis 
miscebimus, ne virtus utraque pereat ipsa confusione.
6 P. W h i t e, The Friends of Martial, Statius, and Pliny, and the Dispersal of Patronage, 
HSCPh 79, 1975, s. 265-300.
7 Większość komentatorów opowiada się za Warronem z Ataksu.

Naturalnie szczególne miejsce wśród adresatów Stacjusza zajmuje 
sam cesarz Domicjan. Poeta poświęcił mu kilka utworów (I 1; I 6; II 5; 
IV 1; IV 2; IV 3), a w sylwach przeznaczonych dla innych adresatów 
także o nim znacząco wspomina. Domicjan zaprosił go na ucztę wyda
ną na dworze cesarskim, a jako wyraz wdzięczności poeta skompono
wał tzw. eucharisticon w księdze czwartej (IV 2).

Stacjusz dyskretnie milczy o autorach, którzy pisali w jego czasach. 
Nie słyszymy o Marcjalisie czy Syliuszu Italiku; być może robi krytycz
ną aluzję do Argonautyków Waleriusza Flakkusa (II 7, 50-51; 77)7. Nie 
wypowiada się o Kwintylianie, ale autor Institutio oratoria (X 3, 17) 
negatywnie odniósł się do twórców sylw, w tym zapewne do samego 
Stacjusza.
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Wydaje się, że latem roku 95 autor Sylw opuścił Rzym i udał się 
w drogę powrotną do Neapolu. Powrót zapewne został przyspieszo
ny złym stanem zdrowia, a może także rozczarowaniem przegraną 
w agonie kapitolińskim. Mimo wyjazdu z Rzymu jego stan zdrowia 
nie poprawił się. Nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach zmarł. 
Niewykluczone, że powrócił do Rzymu i tam zastała go śmierć, ale 
mogło się to zdarzyć w Albanum albo w Neapolu. Pewne jest tyl
ko, że nie przeżył Domicjana, który padł ofiarą spisku we wrześniu 
96 roku.

Sylwy dobrze znali starożytni poeci IV i V wieku n.e.: Klaudian, 
Auzoniusz czy Sydoniusz Apollinaris, ale zapomniano o nich zupełnie 
w średniowieczu. Dopiero w roku 1417 odkrył je na nowo Gian Fran
cesco Poggio Bracciolini w Sankt Gallen lub w Reichenau. Niestety, rę
kopis ten zaginął, a zachował się tylko jego odpis z lat trzydziestych XV 
wieku, tzw. codex Matritensis 31 w Bibliotece Narodowej w Madrycie8 *. 
Od niego wywodzą się wszystkie pozostałe znane dzisiaj rękopisy Sylw. 
Oto, co na ten temat napisał H.-J. van Dam’:

“ Por. A. S о u t e r, Collation of the Madrid MS. (Biblioteca Nacional, M 31) of Statius' 
„Silvae", CR 12, 1898, s. 400.
’ H.-J. van Dam, P. Papinus Statius, Silvae Book II: A Commentary, Leiden 1984,
s. 10-11.

In 1417 Poggio found in Sankt Gallen or Reichenau a manuscript con
taining Silius’ Púnica, Manilius’ Astronómica and the five books of the 
Silvae. Since he was not given the original, he had it copied by a scribe, 
being profoundly dissatisfied with the result when it was finished. He 
sent the copy to his friend Francesco Barbaro in Venice, asking him to 
make copies of this apographon, to be forwarded to Niccoló Niccoli in 
Florence. Things came to a standstill for a time until the first printed 
edition of the Silvae appeared in 1472. Within ten years more editions 
followed and in Florence Poliziano lectured on Silvae and composed 
the first version of a commentary, in constant polemic with Domizio 
Calderini, one of the first editors of the Silvae. In the course of his work 
Poliziano acquired one of the copies which had been made of the apo- 
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graphon. Poggio had sent to Venice and jotted down variant readings 
found there in the margin of his text, the editio princeps, along with his 
own emendations. (...) The essential questions are 1 what kind of ma
nuscript did Poliziano acquire? Dit it a) represent the same tradition as 
M, or b) a different one? If a) the above-mentioned problems must be 
solved; if b) why does it in all but a few instances conspire with M aga
inst the editio princeps and how could this tradition have so completly 
disappeared? 2 Is M really the apographon which was made for Pog
gio? It will be seen that 1 b is highly improbable if M is really identical 
with Poggio’s copy, for Poliziano repeatedly connects his manuscript 
with Poggio. A solution of these problems (...) has become almost an 
act of faith. It seems more than probable that M is indeed identical 
with the copy made for Poggio in 1417. Polizianos manuscript could 
just represent a different tradition, but this seems hardly possible. (...) 
There is one extant manuscript which is much older than M, the 10th
-century L, which contains the text of Silvae II 7, among several short 
technical and religious pieces. However, it represents the same tradi
tion as M. It was already known to Poliziano, who collated it with his 
own manuscript.

O problemach związanych z edycją tekstu piszę także cytowany wy
żej D.R. Shackleton Bailey10:

10 Shackleton Bailey, s. 7-8; por. J.A. Willis, The „Silvae" of Statius and Their 
Editors, „Phoenix" 20, 1966, s. 305-324.

Except for a tenth-century manuscript L (Laurentianus 29.32), a mi
scellany which includes the birthday ode to Lucan (II.7), the only ma
nuscript authority is M (Matritensis Bibl. Nat. 3678), from which other 
extant copies derive. It is a copy commisioned by Poggio Bracciolini 
of a manuscript, probably of the ninth or tenth century, that he disco
vered near Lake Constance in 1417 but which later disappeared. This 
copy too disappeared for a while, but was discovered in 1879 in the Bi
blioteca Nacional of Madrid. In sending the copy to a fellow scholar in 
Florence, Poggio deplored its imperfections: the copyist was „omnium 
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mortalium ignorantissimus.” Copies of this were made in turn, and 
from one of these, also a bad one, was taken the editio princeps (Ve
nice 1472). Annotations in a copy of this edition by another famous 
humanist (and poet), Angelo Poliziano (...) has been the subject of 
a complex and protracted controversy, perhaps now settled: see E. Co
urtney’s preface to his Oxford text of 1990.

Na temat Sylw, a zwłaszcza krytyki tekstu, powstała ogromna litera
tura naukowa. Przedstawię najważniejsze dokonania uczonych w tym 
zakresie. E. Courtney w 1984 roku tak opisał trudności związane z tek
stem Sylw:

The faults of current texts of and commentaries on the Silvae are gra
ve and manifold, though not always as clearly appreciated as they 
should be; this does not of course mean that these works do not 
often provide useful material, but I think that the following notes 
will show that many passages will only yield their meaning to a new 
approach".

Pośród komentowanych w tym artykule miejsc znalazły się m.in.: 
Iprae/;I 1,22; I 1,53; 12, 180; I 3, 30; I 1, 11; 15, 11; I 3, 40; I 3,48; I 3, 
57; I 3, 79; 14,4; I 4, 13; I 4, 28; I 4, 68; I 5, 10; II 1, 219; II 3, 9; III 2, 78- 
-80; III 3, 76-78; III 3, 143; V 2, 30; V 2, 122; V 2, 165; V 3, 69; V 3, 87; 
V 2, 112; V 2, 231; V 5,69. Uwagi te autor uzupełnił po czterech latach 
w kolejnym artykule11 12 13. Analizował tam I 1, 15-16; I 1, 53-55; II 6, 2-8; 
III 2, 30; V 2, 54-57.

11 E. Courtney, Criticisms and Elucidations of the Silvae of Statius, TAPhA 114, 
1984, s. 327.
12 Idem, Problems in the Silvae of Statius, CPh 83, 1988, s. 43-45.
13 Idem, On Editing the Silvae, HSCPh 102, 2004, s. 445-453.
N D.R. Shackleton Bailey, On Editing the „Silvae". A Response, HSCPh 102, 
2004, s. 455-459. Badacz ten opublikował swoje krytyczne uwagi znacznie wcześniej 
w artykule The Silvae of Statius, HSCPh 91, 1987, s. 273-282. Analizował tam m.in. syl- 

W roku 2004 odniósł się raz jeszcze do wątpliwych miejsc w Syl- 
wach'\komentując wydanie, którego autorem był D.R. Shackleton Ba
iley. Ten natomiast natychmiast pośpieszył z rzeczową odpowiedzią14. 
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Do tego wydania niezbyt pochlebną recenzję napisała C.E. Newlands15, 
stawiając trzy podstawowe zarzuty: „(...) the dictum caveat lector co
mes to mind for three main reasons: the high number of emendations, 
the sometimes dismissive attitude towards Statius’ poetic art, and infe
licities in the translations”.

wył 1, 63-65; I 3,29-33; I 3, 70-74; I 6, 60-64; I 6,70-71; II 2, 13-14; II 2, 150-153; II 3, 
27-30; II6,6-8; II 6, 103-105; III 3, 76-78; III 3, 179-180; III 5,60-61; IV 1, 25-35; IV 2, 
23-25; IV 4, 70-73; IV 5, 9-12; IV 5, 25-28; IV 8, 14-16; V 2, 8-11; V 2, 107-110; V 2, 
165-167; V 3, 64-72; V 3, 130-132; V 3, 231-233; V 5, 33-37.
15 C.E. Newlands, rec. książki Statius, Silvae, ed. and transl. by D.R. Shackle
ton Bailey, CR 54, 2004, s. 405-407; ibidem, s. 405: „(...) since he has a low opinion 
of Statius as a poet, his tendency to choose the less difficult reading sometimes leads 
him astray”.
16 P. Papini Stati, Silvae, recensuit A. Marastoni, Leipzig 1960 (Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana).
17 Np. A. J. G os sage, rec. wydania A. Marastoni, P. Papini Stati, Silvae, CR 
NS 12,1962, s. 214-216; zwł. 216: „Thus Marastoni has produced a preface enlightened 
by scholarship and a text that appears to make a real attempt to recover the manuscript 
tradition. This in itself is commendable; but the lack of a high literary quality is disap
pointing”.
18 A. Ker, Notes on Statius, CQ NS 3, 1953, s. 1-10.
15 L. Hakanson, Statius’ Silvae. Critical and Exegetical Remarks, with Some Notes 
on the Thebaid, Lund 1969. Pracę tę wysoko ocenił E. C o u r t n e y, Criticisms and Elu
cidations..., s. 327: „L. HAkanson’s treatise Statius’ Silvae (Lund 1969) sets a standard 
of learning and judgment which can claim an honourable place in the tradition of 
Gronovius and Markland" oraz D.R. Shackleton Bailey (Statius, Silvae, s. 9): 
„Special mention is due to L. HAkanson’s Statius' Silvae; one of the twentieth century’s 
most gifted critics is here at his best, often brilliant and assuredly more often right than 
wrong”.

Wydanie, którego autorem jest A. Marastoni16, spotkało się z ambi
walentną oceną17. Spośród starszych autorów warto przypomnieć war
tościowe koniektury A. Kera18: V 2, 82-83; I 4, 94-97; V 1, 45-46; I 1, 
37-39; I 4, 125-127; II 1, 19-21; II 2, 101-103; II 3, 16-17; III 1, 76-82; 
III 5, 18-28; III 5, 87; V 1, 6; V 3, 134-137; V 3, 222-224; V 3, 292-293; 
V 5,43-45; V 5, 68.

Godne wspomnienia są recenzje książek o Sylwach. Pośród nich na 
uwagę zasługują recenzje wartościowej książki L. Hakansona19 pióra 
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E.J. Kenney ego20 oraz G. Lucka21. Pracę S.T. Newmyera22 zrecenzowali 
D.W.T. Vessey23 oraz M. Morford24. Komentarz H.-J. van Dama25 oce
nił R. Mayer26. Rozprawę H. Cancika27 ocenili E.J. Kenney28 i T.A. Su
its2’. Komentarz K.M. Coleman30 doczekał się recenzji E. Courtneya31 
i G.O. Hutchinsona32. G. Laguna33 jest autorem innego komentarza re
cenzowanego przez D.E. Hilla34. Do obszernej książki C.E. Newlands35 
recenzję napisali W.J. Dominik36 i E. Spentzou37. Książkę A. Hardie- 

20 E.J. Kenney, Editorum in Usum, CR NS 21, 1971, s. 210-211.
21 G. Luck, rec. książki L. Häkanson, Statius' Silvae. Critical and Exegetical Re
marks, with Some Notes on the Thebaid, AJPh 93, 1972, s. 493-494; zwl. 494: „We need 
a new critical edition of the Silvae as well as a new commentary, and Häkanson would 
be the man to give us both”.
22 S.T. N e wmy er, The Silvae of Statius. Structure and Theme, Leiden 1979.
21 D.W.T. Vessey, rec. książki S.T. Newmyer, The Silvae of Statius. Structure and 
Theme, CR NS 30, 1980, s. 205-206.
2,1 M. Morford, rec. książki S.T. Newmyer, The Silvae of Statius. Structure and 
Theme, CPh 76, 1981, s. 331-333.
25 H.-J. van Dam, op. cit.
26 R. Mayer, rec. książki H.-J. van Dam, P. Papinius Statius, Silvae Book JI: A Com
mentary, CR NS 36, 1986, s. 50-51.
27 H. Cancik, Untersuchungen zur lyrischen Kunst des P Papinius Statius, Hildeshe
im 1965.
28 E.J. Kenney, rec. książki H. Cancik, Untersuchungen zur lyrischen Kunst des 
P. Papinius Statius, CR NS 16, 1966, s. 331-333.
29 T.A. Suits, rec. książki H. C a n c i k, Untersuchungen zur lyrischen Kunst des P. Pa
pinius Statius, CPh 65, 1970, s. 206-207.
30 Statius, Silvae IV, ed. K.M. Coleman, Oxford 1988.
11 E. Cou rt ney, rec. książki Statius, Silvae IV, ed. K.M. Coleman, CPh 85, 1990, 
s. 235-238.
32 G.O. H u t c h i n s o n, rec. książki Statius, Silvae IV, ed. K.M. Coleman, JRS 80, 
1990, s. 215-216.
33 E s t a c i o, Silvas III, introducción, edición critica, traducción y comentario G. L a - 
guna, Madrid 1992.
34 D.E. Hill, rec. książki Estacio, Silvas III, introducción, edición critica, traducción 
y comentario G. Laguna, CRNS 46, 1996, s. 32-34.
35 C.E. N e w 1 a n d s, Statius’ Silvae and the Poetics of Empire, Cambridge 2002.
36 W.J. Dominik, rec. książki C.E. Newlands, Statius' Silvae and the Poetics oj 
Empire, CR NS 56, 2006, s. 359-360.
37 E. S p e n t z o u, rec. książki C.E. Newlands, Statius' Silvae and the Poetics of Em-
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go38 ocenili K.M. Coleman3’ i E. Courtney40. Do pracy J.W. Geyssena41 
recenzję napisał D.W.T. Vessey42. Rozprawę R.R. Nauty43 recenzował 
R. Rees44. Pracę A.-M. Taisne45 krytycznie ocenił A.M. Keith46. War
tościową pozycją jest rozprawa R. Kassela47, do której recenzję napisał 
A.J. Gossage48. Na pograniczu historii literatury i historii sztuki znajdu
je się obszerna rozprawa autorstwa J.M. Croisillea49. Ciekawą i inspiru
jącą do dalszych badań recenzję tej pracy napisał A. Wallace-Hadrill50.

pire, JRS 94,2004, s. 257-258; zwł. 258: „It is an ambitious and learned project, characterized 
throughout by an alert eye for detail and inter- (and intra-) textual connections, and a con
tinuous drive for the exploration of experimental meanings residing between the lines”.
11 A. Hit die, Statius and the Silvae. Poets, Patrons and Epideixis in the Graeco-Roman 
World, Liverpool 1983.
” K.M. Coleman, rec. książki A. Hardie, Statius and the Silvae. Poets, Patronsand 
Epideixis in the Graeco-Roman World, CR NS 34,1984, s. 190-192; zwl. 192: „H. amas
ses an impressive array of evidence which will be of value to anyone concerned with 
poetry or with rhetoric in the early empire”.
40 E. C o u r t n e y, rec. książki A. H a r d i e, Statius and the Silvae. Poets, Patrons and 
Epideixis in the Graeco-Roman World, CPh 80, 1985, s. 371-374.
41 J.W. Geyssen, Imperial Panegyric in Statius. A Literary Commentary on Silvae 
I. 1, New York 1996.
42 D.W.T. Vessey, rec. książki J.W. Geyssen, Imperial Panegyric in Statius. A Lite
rary Commentary on Silvae 1. 1.CRNS49, 1999, s. 571-572.
43 R.R. N a u t a, Poetry for Patrons. Literary Communication in the Age of Domitian, 
Leiden-Boston-Cologne 2002.
44 R. R e e s, rec. książki R.R. N a u t a, Poetry for Patrons. Literary Communication in 
the Age of Domitian, JRS 93, 2003, s. 388-389.
45 A.-M. Taisne, Inesthétique de Stace. La peinture des correspondances, Paris 1994.
46 A.M. Keith, rec. książki A.-M. Tais ne, Inesthétique de Stace. La peinture des cor
respondances, AJPh 117, 1996, s. 159-161.
47 R. Kassel, Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolationsliteratur, 
München 1958.
48 A.J. Gossage, rec. książki R. Kassel, Untersuchungen zur griechischen und römi
schen Konsolationsliteratur, JHS 81, 1961, s. 175-176.
49 J.M. C ro i s i 11 e, Poésie et art figuré de Néron aux Flaviens. Recherches sur l'iconogra
phie et la correspondance des arts à l'époque impériale, Bruxelles 1982 (Collection Lato- 
mus, 179).
“ A. Wallace-Hadrill, Ut Pictura Poiesis? (rec. książki J.M. Crois il le, Poésie et 
art figuré de Néron aux Flaviens. Recherches sur l'iconographie et la correspondance des 
arts à l’époque imperiale), JRS 73, 1983, s. 180-183.
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Na uwagę zasługuje ponadto rozprawa R.H. Darwall-Smith51 oraz czę
sto cytowana, nie tylko przez filologów, książka J.H. DÄrmsa52.

51 R.H. D a r w a 11-S m i t h, Emperors and Architecture. A Study of Flavian Rome, Bru
xelles 1996.
52 J.H. D’A rms, Romans on the Bay of Naples, Cambridge (Mass.) 1970.
53 K.M. Coleman, Mythological Figures as Spokespersons in Statius' Silvae, 
[w:J F. de A n gel is, S. M u t h (eds.), Im Spiegel des Mythos. Bilderwelt und Leben- 
swelt - Lo specchio del mito. Immaginario e realta, Wiebaden 1999, s. 67-80; eadem, 
Latin Literature After AD 96: Change or Continuity?, AJAH 15, 2000, s. 19-39.
54 F.M. Ahl, The Rider and the Horse. Politics and Power in Roman Poetry from Hora
ce to Statius, with an appendix byj. Garthwaite, Statius, Silvae 3. 4, ANRW II 32,1, 
1984, s. 40-124.
55 L. Hol for d-St re vens, In Search ofPoplios Papinios Statios, „Hermathena” 168, 
2000, s. 39-54.
56 K.S. Myers, „Miranda fides". Poets and Patrons in Paradoxographical Landscapes 
in Statius’ Silvae, „Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici” 44, 2000, s. 103- 
-138.
57 J. O b e r g, Some Notes on the Marvels of Civilisation in Imperial Roman Literature, 
„Eranos” 76, 1978, s. 145-155.
58 F. R6 m e r, Mode und Methode in der Deutungpanegyrischer Dichtungder nachau- 
gusteischen Zeit, „Hermes” 122, 1994, s. 95-113.
59 G. Laguna Mariscal, Philosophical Topics in Statius' Silvae. Sources and Aims, 
[w:] F. D el a r u e et al. (eds.), Epicedion. Hommages a P. Papinius Statius 96-1996, Po
itiers 1996, s. 247-259.
60 B. Bergmann, Painted Perspectives of a Villa Visit. Landscape as Status and 
Metaphor, [w:J E.K. Gazda (ed.), Roman Art in the Private Sphere. New Perspecti
ves on the Architecture and Decor of the Domus, Villa, and Insula, Ann Arbor 1991, 
s. 49-70.
61 C. M c N e 1 i s, Creek Grammarians and Roman Society During the Early Empire. 
Statius’ Father and Some Contemporaries, CA 21, 2002, s. 67-94.
82 N.K. Z e i n e r, Nothing Ordinary Here. Statius as Creator of Distinction in the Sil
vae, New York-London 2005, s. 1.

Z prac najnowszych należy jeszcze przypomnieć m.in. dwa artyku
ły K. Coleman53, a także wyniki badań, których autorami są F.M. Ahl54, 
L. Holford-Strevens55, K.S. Myers56, J. Öberg57 58, F. Römer59, G. Laguna- 
- Mariscal59, B. Bergmann60, C. McNelis61.

Współczesna krytyka naukowa ocenia Sylwy bardzo różnie i na 
ogół krytycznie. Przypomina o tym N.K. Zeiner62:
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„Of Statius’ inequality as a poet it is hardly necessary to speak; he suf
fers from lack of judgement, rising now to the wildest heights of exag
geration and bombast, and now sinking to trivial and absurd details”. 
So wrote Mozley in his introduction to the 1928 Loeb edition of the 
Silvae and Hiebaid. Mozley’s vitriol reflects a sentiment characteristic 
of early Statian scholarship. Throughout the nineteenth and twentieth 
centuries, the ancient author suffered criticism based almost exclusi
vely on stylistic features.

Zarzuca się Stacjuszowi, że jego utwory obciążone są nadmiernie 
retoryką, pełne manieryzmu przy równoczesnym braku oryginalności 
i wprawiają czytelnika w zdumienie swoistym barokowym horror va- 
cui. Ponownie oddajmy głos N.K. Zeiner63:

63 Ibidem, s. 5; por. D.W.T. Vessey, Transience Preserved. Style and Theme in Statius’ 
„Silvae", ANRW II 32, 5, 1986, s. 2756: „Readers of Statius have often missed or been 
battled by his manner. Many, like, H.E. BUTLER (1909) and C.W. MENDELL (1967), 
have seen in his lexis a kind of distraction from his praxis. Parallels might be drawn 
with the Euphuists or with GÓNGORA. Statius’ praxis, like theirs, is felt to be obscu
red by preciosity and pedantic doctrina, if not »a doctrine of pedantry«. To some, tho
ugh they might not openly confess it, the Silvae are mere curiosities of literature. As 
poems, they languish and fade. The text disappears under the supplements of scholarly 
exegesis and excursus. Useful though these often are, it is always the text itself, shorn 
of accretions, that remains for appraisal”.

Statius’ tendency towards exaggerated description, repetition, and 
metaphor were likened (...) to the grandiloquent forms and exu
berant movements characterising Barocque sculpture and painting 
during the 16-18th centuries. Vessey, employing the more general 
definition of baroque, attributes Statius’ style to his penchant for ec- 
phrasis, those detailed descriptions of physical objects that Vessey 
believes may have been inspired by real paintings and sculptures. Ge
nerally however, the term „manneristic” or „baroque” connotes a ne
gative assessment, meant to criticize Statius’ „disease of classicism,” 
that is, an over-imitation of the classical literary aspects of the Au
gustan poets. Thus, many scholars have replaced the notion of imita- 

tio with „slavish dependency,” resulting in what some regard as con- 
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trived artistry, minutiae of description, repetition, and a fascination 
with góry details.

Są wszak i tacy filologowie, którzy uznają Sylwy za najważniej
sze dzieło Stacjusza, przewyższające swym kunsztem nawet Tebaidę 
i Achilleidę.

Ponieważ powszechnie przyjmuje się, że sylwy Stacjusza są moc
no nasycone retoryką64, przypomnę najważniejsze uwagi Arystotele
sa w tej kwestii. Retoryka, napisał Stagirytą, jest antystrofą65 dialek- 
tyki (Rhet., 1, 1354 a 1 nn.). Obie wszak dotyczą tego rodzaju spraw, 
które do pewnego stopnia znane są wszystkim ludziom i nie stanowią 
przedmiotu żadnej określonej nauki. Wszyscy, kontynuuje Arystote
les, w pewnym stopniu posługujemy się jedną i drugą sztuką, gdyż każ
dy człowiek ma w jakiejś mierze do czynienia z podważaniem lub udo
wadnianiem jakiegoś sądu, z oskarżeniem lub z obroną. W dalszych 
partiach swego dzieła (1, 1355 b 25 nn.) Stagirytą zauważył, że retory
ka to umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu 
do każdego przedmiotu może być przekonujące (eotco 5f] pT|ToptKT| 
5ńva|iię Kepi ĆKaorov roń Gecopijoai to ev5exópevov 7n.0avóv). Z tego 
powodu mówimy, że jako sztuka nie ogranicza się do jednego, okre
ślonego rodzaju przedmiotów (ocutt|v oó 7tEpi Tt yEvoę i5tov dcpcopt- 
OpĆVOV ¿/EIV TÓ TE%VlKÓv)66.

64 O zachowaniu koniecznej ostrożności w tej materii przypomina H.-J. van Dam, 
op. cit., s. 6: „Ali poetry is rhetorical in the sense that poets consciously employ tra
ditional forms, schemes, topoi and phrases, adapting those to the effects they want to 
create in their audience, but not in the sense that poets compose according to textbo
oks with rules where the structure of each kind of poem is prescribed”.
65 Arystoteles, Retoryka, Poetyka, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył 
H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 370: „Czasownika avncnpś<pEiv używa [Arysto
teles, przyp. mój - S.Ś.] w swej logice dla oznaczenia pojęć, które mają tę samą wartość 
i mogą być użyte zamiennie”.
“ Por. Rhet. ad Her., I 2, 2: Oratoris officium est de iis rebus posse dicere quae res ad 
usum civilem moribus et legibus constitutae sunt, cum assensione auditorum, quoad eius 
fieri poterit. Oznacza to, iż powinnością mówcy jest umiejętność mówienia w spra
wach, które ustanowiono, podług praw i obyczajów, dla pożytku obywateli, oraz pozy
skanie, jak dalece to możliwe, przychylności słuchacza. Por. Is id., Orig., I 1, 1: Rheto- 
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H. Lausberg67 podkreślił, że poetyka różni się od retoryki nie tyle 
faktem etapowego powstawania dzieła, ile mimetycznym celem. Jeśli 
powinnością (officium) mówcy jest wpłynąć na odbiorcę, to zadanie 
poety polega na naśladowaniu (pipT|cnę) w ujęciu ogólnym (kocOoXov) 
rzeczywistości ludzkiej i pozaludzkiej. Historia literatury dowodzi nie
ustannego i obopólnego procesu przenikania się mowy oraz poezji; 
z jednej strony mowa posługuje się na własny użytek mimetycznymi, 
a zatem poetyckimi elementami, z drugiej zaś poezja, chcąc udosko
nalić swoją umiejętność naśladowczą zarówno na płaszczyźnie myślo
wej, jak i językowej zmuszona jest korzystać z metod przysługujących 
mowie.

rice est bene dicendi scientia in civilibus quaestionibus ad persuadendum iusta et bona. 
Retoryka jest, zdaniem Izydora z Sewilli, umiejętnością artystycznego posługiwania 
się słowem w sprawach publicznych, a jej celem jest uczciwe i słuszne przekonywanie.
67 H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł., oprać, 
i wstępem opatrzył A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002, s. 41 nn.
M Ibidem, s. 43.

Oddajmy głos H. Lausbergowi68:

Treść i metody nauczania retoryki oraz jej zasady, w tym również po
jęcie teoretycznej ars, mającej być samą w sobie, potencjalną (ruhende) 

wartością (...) sprawiły, iż retoryka stanęła w opozycji do filozofii. Jeśli 
bowiem filozofowie, idąc za Platonem (Płat. Gorg.), potraktowali reto
rykę (...), niezbyt zresztą poważnie, jako filozoficzną tć%vt| albo jedy
nie jako epjtEipia (Płat. Gorg. 462 c), to zwolennicy retoryki, kierując 
się wskazaniami Izokratesa, dzielili z filozofią jedynie propedeutyczną 
rolę w kształceniu doskonałego mówcy (Cie. De or., I, 12, 53 i n.; I, 15, 
68-69; 3, 20, 76 i n.; Quint. I, wprowadź. 9 i n.), który swoją przenikli
wością metod może z powodzeniem rozstrząsać dialektyczne kwestie 
filozofii.

Co więcej, filozofia uznała, że wśród przymiotów retoryki winny 
znaleźć się wartości moralne. Jednoznacznie piszę o tym Platon (Gorg., 
508 c): Kat tóv piXXovxa ópOćbę pT]TopiKÓv eoeaOat Sixaiov apa Set 
etvai xai E7rioTr|p.ova tćov SiKaicov.
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Teksty homeryckie (Quint., II 17, 8), przypomina H. Lausberg69, 
wskazują na Fojniksa (II., IX 432) jako nauczyciela retoryki, natomiast 
realizacji teorii „trzech stylów” można doszukiwać się już w mowach 
Menelaosa, Odyseusza i Nestora.

69 Ibidem, s. 45.

Chciałbym teraz zająć się metaforyczną warstwą Sylw. Warto w tym 
miejscu przypomnieć najbardziej znane starożytne definicje metafo
ry. Rozpocznijmy od definicji Arystotelesa zawartej w Poetyce, 1457 b 
6 nn.:

Metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną: z rodza
ju na gatunek, z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub 
też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną na zasadzie analogii 
(jiETatpopd 5ć eoriv óvóparoę dlXorpiov ćnupopa fi dno tou yevovę 
eni eiSoę fi dno toó ei8ovę eni to yćvoę fi ano too eióouę eni eióoę 
fi Kara to dvaXoyov). Przeniesienie nazwy rodzajowej na gatunek 
ma miejsce, gdy mówi się np. „tutaj stoi mój okręt”. „Stać na kotwi
cy” wchodzi bowiem w zakres pojęcia rodzajowego „stać”. Przenie
sienie nazwy z gatunku na rodzaj: „zaiste Odys dokonał tysięcznych 
czynów wspaniałych”. „Tysięcznych” znaczy tu „wielu” i zostało użyte 
przez poetę zamiast „wielu”. Przeniesienie nazwy z jednego gatunku 
na inny ma zaś miejsce w takich np. sformułowaniach: „spiżem wy
czerpał mu życie” i „przeciął spiżem hartownym wodę”. W pierw
szym przypadku powiedziano bowiem „czerpać” zamiast „ciąć”, 
w drugim - zamiast „czerpać” - „ciąć”, bo obydwa słowa wchodzą 
w zakres pojęcia - „odejmować”. Metafora na podstawie analogii ma, 
moim zdaniem, miejsce wtedy, gdy druga nazwa pozostaje w takim 
samym stosunku do pierwszej, jak czwarta do trzeciej i gdy zamiast 
drugiej można posłużyć się czwartą lub zamiast czwartej drugą. Nie
kiedy zaś trzeba dodać jeden z członów analogii, do którego odnie
sie się słowo zastąpione przez metaforę. Wyjaśnię to na przykładach: 
czara pozostaje w takim stosunku do Dionizosa, jak tarcza do Aresa 
(ópoicoę ć%£t <piócXr| npóę Aiovugov xai acntię Ttpoę ”Apt| ). Czarę 
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więc można nazwać tarczą Dionizosa, a tarczę - czarą Aresa70, lub: 
starość się ma tak do życia, jak wieczór do dnia; można zatem wie
czór nazwać starością dnia, a starość, jak się wyraził Empedokles, 
wieczorem życia albo zachodem życia. W niektórych przypadkach 
brak jest nazwy dla jednego z członów analogii, niemniej jednak 
można wyrazić się metaforycznie, na przykład czynność rozsypy
wania ziarna nazywa się sianiem, natomiast rozsypywanie promie
ni przez słońce nie ma osobnej nazwy, ale przecież „rozsypywanie” 
pozostaje w takim samym stosunku do słońca, jak „sianie” do ziar
na, i dlatego mówi poeta o słońcu - „siejąc boskie promienie”. Tym 
rodzajem metafory można się również posłużyć w inny sposób: na
zwać coś terminem wziętym z innej rzeczy i jednocześnie zaprzeczyć 
jakiś z istotnych przymiotów tego słowa, gdybyśmy np. nazwali tar
czę „czarą”, ale nie Aresa, lecz - „czarą bez wina” (npoaayopeúaavTa 
to áXXÓTpiov anotpfjaat t<ov oÍKeícuv ti, oíov ei ttjv áoníóa eírcor 
<piáXr|v pi] "Apetoę áXX’ áotvov)71.

70 Por. J.B. H o f m a n n, A. S z a n t y r, Stilistica latina, a cura di A. Tr a i n a, Bologna 
2002, s. 317: „(...) la relazione é data dalla struttura frasale con posizioni vuote Tog- 
getto x é attribuito del dio y’, dove ‘scudo’ e ‘coppa’ sono sostituibili alia posizione x, 
mentre 'Ares’ e ‘Dioniso’ sono sostituibili alia posizione y. Dunque, l’analogia non é 
altro che un modo per indicare il rapporto jakobsoniano di similaritá paradigmática 
esistente tra le parole che possono essere sostituite in una medesima posizione sintag
mática all’interno di una data frase”.
71 W przekładzie H. Podbielskiego.
72 „Metaforą jest krótsze porównanie, różni się ona od niego tym, że w porów
naniu zestawia się coś z rzeczą, którą chcemy wyrazić, metaforę stosuje się nato
miast zamiast samej rzeczy; z porównaniem mamy do czynienia, kiedy mówi się, 
że człowiek zrobił coś »jak lew«, z metaforą zaś, jeśli powiemy o człowieku, że »jest 
lwem«”.

Przypomnijmy teraz definicję Kwintyliana, VIII 6, 8: (...) metapho- 
ra brevior est similitudo eoque distat, quod illa comparatur rei, quam 
volumus exprimere, haec pro ipsa re dicitur. comparatio est, cum dicofe- 
cisse quid hominem ut leonem, translatio, cum dico de homine ‘leo est’72. 
Zacytujmy też opinię Cycerona, De orat., III 157: Similitudinis est ad 
verbum unum contracta brevitas, quod verbum in alieno loco tanquam 
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in suo positum si agnoscitur, delectat, si simile nihil habet, repudiatur7\ 
D. Szumska73 74 zauważyła, że

73 „Przenośnia jest to zwięzłe porównanie ograniczone do jednego wyrazu, który po
stawiony na niewłaściwym miejscu jakby na właściwym, wywołuje przyjemność po
legającą na spostrzeżeniu go; jeśli nie zachodzi tu żadne podobieństwo, odrzuca się 
go”; por. A r is t., Rhet., 3, 4, 1406 b 20: ¿OTtv 5é Kal f] eíkcóv peracpopá- Siacpépei yáp 
piKpów öxav pév yáp etrcri tóv ’AytXiLéa xbę 8é Xécov énópovaevc, eíkcüv eanv, orav 
5é >Xécov énópotxre<, pETacpopá- 8iá ró yáp ápcpco ávSpEÍovx; elvat, rrpoariyópeixJEv 
perEvćyKaę Xéovra tov ’AytkZća. ypfiaipov 5é f] eíkcóv Kal Év Xóycp, óKiyÓKię Sé- 
noiTyaKÓv yáp. oiotéai 5é ókntEp ai peracpopaí- pEracpopal yáp eicn Siacpépovaai rcñ 
EÍpripévcp („Porównanie jest również rodzajem przenośni; zresztą różnica między nimi 
jest mała. Kiedy poeta mówi o Achillesie: »runął jak lew«, jest to porównanie, gdy na
tomiast »runął lew« - jest to przenośnia. Skoro bowiem obaj odznaczają się odwagą, 
poeta mógł, korzystając z przenośni, nazwać Achillesa lwem. Porównania są pożytecz
ne również w prozie, ale użyte z rzadka, gdyż mają poetycki charakter. Należy je stoso
wać tak samo, jak się stosuje przenośnie. Są przecież rodzajem przenośni i różnią się 
od niej tylko wspomnianym aspektem", w przekładzie H.Podbielskiego).
71 D. Szumska, Na tropach tropu: rozważania o metaforze poetyckiej, [w:] A. Dą
browska, J. Anusiewicz (red.), Językowy obraz s'wiata i kultura, Wrocław 2000, 
s. 163 (Języka Kultura, t. 13, Acta Universitatis Wratislaviensis, no 2218).
75 Na ten temat patrz zwłaszcza A. Lunęli i (a cura di), La lingua poética latina, 
wyd. 2, Bologna 1980, s. 37, przyp. 41-42; por. J.B. Hofmann, A. Szanty r, op. cit., 
s. 154: „Neila teoria di Cicerone, la metafora (...) non e ben distinta dalla metonimia, 
cosí come anche molti teorici moderni (...) includono entrambe le figure nella comu- 
ne categoría del traslato e ammettono una loro separazione solo per motivi pratici. 
Lelemente distintivo sta nel fatto che la metafora si basa su una similitudine tra due 
concetti appartenenti a sfere diverse (...), mentre la metonimia rappresenta uno spo- 

obecność metafor w języku jest dowodem na funkcjonowanie jeszcze 
jednego, oprócz systemowego i upojęciowionego rodzaju wiedzy. Moż
na by ją nazwać wiedzą skojarzeniową, która przejawia się w swoistej 
kategoryzacji, zorientowanej nie na realne obiekty rzeczywistości, ale 
na wyobrażenia o nich, i grupującej te wyobrażenia w całe komplek
sy asocjacyjne. (...) Metafora nie jest sprzeczną, lecz niestandardową 
predykacją, do której odbiorca musi dotrzeć samodzielnie, rekonstru
ując nierzadko wieloelementowy ciąg predykatów pomocniczych.

Do definicji metafory powrócimy jeszcze w dalszych rozważa
niach75.
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O ile wiadomo, Sylwy są w literaturze rzymskiej jedynym zacho
wanym tego rodzaju zbiorem utworów. Zaginęło dziesięć ksiąg Sylw 
Lukana76 i nic więcej - poza tytułem - nie potrafimy powiedzieć o ich 
formie i treści. Wciąż nie znamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego Sta- 
cjusz, wielki admirator Lukana, w utworze II 7 w ogóle nie wspomina 
o sylwach autora Farsalii?77 Czy uważał, że mają mniejszą wartość od 
pozostałych utworów? Czy obawiał się, że nie dorówna znakomitemu 
poprzednikowi?

stamento tra due concetti reciprocamente imparentati da punto di vista spaziale, tem- 
porale o caúsale (...)”; ibidem, s. 315-319; zwł. 315: „II ragionamento di Jacobson (...) 
é molto semplice e suggestivo. In ogni segno lingüístico sono presentí due dimensioni: 
la selezione e la combinazione. (...) La parola viene cosí a trovarsi in un rapporto di 
‘contiguita sintagmática con l’insieme delle parole presentí nel contesto, e nello stesso 
tempo in un rapporto di ‘similaritá’ paradigmática con l’insieme delle parole a lei so- 
stituibili all’interno del medesimo contesto”; patrz też M.F. Fruyt, Métaphore, méto- 
nymie et synecdoque dans le lexique latín, „Giotta” 67, 1989, s. 106-122; i de m, Le role 
de la métaphore et de la métonymie en latin. Style, lexique, grammaire, REL 67, 1989, 
s. 236-257.
76 Por. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 
1992, s. 138.
77 Zwłaszcza w wersach 54 nn. Por. M. Cytowska, H. Szelest, op. cit., s. 137-138: 
„W vita Wakki czytamy: »Jest także (tj. oprócz Farsalii) wiele innych utworów Luka
na, jak Jliacon, Saturnalia, Katachtonion, dziesięć ksiąg Sylw, niedokończona tragedia 
Medea, czternaście pantomim i inne poematy; prozą zaś napisał mowę przeciw Okta- 
wiuszowi Sagitcie i w jego obronie, o pożarze miasta i listy z Kampanii. Wprawdzie nie 
wszystkie te utwory zasługują na naganę, ale znajdują się między nimi takie, które, jak 
się wydaje, stanowią tylko dodatek do Wojny domowej«".

Ostatnio na ten temat J. Styka, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii 
V wieku, Kraków 2008, s. 76 nn.
79 Por. A Greek-English Lexicón, comp. by H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, 
Oxford 1958, s. 1847-1848.

P. P a p i n i i S t a t i i, Silvarum libri, herausgegeben und erklárt von F. Vo 11 m e r, 
Leipzig 1898, s. 24 [dalej: Vollmer].

Interpretacja terminu silva również nastręcza wiele trudności78. 
Niektórzy odnoszą go do greckiego rzeczownika vXt| - w tłumacze
niu „materiał, z którego coś się wykonuje”, a dalej „brulion”, „zarys”79. 
F. Vollmer80 zauważył jednak, że Grecy nie używali rzeczownika üXt) 
w tym znaczeniu w liczbie mnogiej. Cyceron (De orat., III 26, 103) są-
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dził, że silva nie była bynajmniej dziełem gotowym do publikacji, ale 
jedynie pewną fazą jego opracowania, zbierania materiału81 82. Inna jest 
opinia Kwintyliana wyrażona w Inst, orat., X 3, 17:

81 (...) primum silva rerum comparando est (...): haec formando filo ipso et genere 
orationis, ¡Iluminando verbis, variando sententiis; por. B.R. Nagle, The „Silvae” of Sta
tius, Bloomington 2004, s. 4-5.
82 Por. Aulus Gellius, Praefi, 5-6: (...) quia variam et miscellam et quasi confu- 
saneam doctrinam conquisiverant eo títulos quoque ad earn sententiam exquisitissimos 
indiderunt. Namque alii Musarum scripserunt, aliiSilvarum (...) partim Aeipâvat;, qu
idam Lectionis suae, alius Antiquarum Lectionum atque alius ’AvOqpcov at item alius 
bvpqpàvûvU..) est praeterea qui Pratum (...) scripserit. Przegląd opinii badaczy w tej 
materii podaję H.-J. van Dam, op. cit., s. 16-17, przyp. 42.

Diversum est huic eorum vitium, qui primo decurrere per materiom stilo 
quam velocissimo volunt et sequentes calorem atque impetum ex tempore 
scribunt; hanc silvam vocant. Repetunt deinde et componunt quae effu- 

derant; sed verba emendantur et numeri, manet in rebus temere congestis 
levitas. Protinus ergo adhibere curam rectius erit atque ab initio sic opus 

ducere, ut caelandum, mox ex integro fabricandum sit. Aliquando tamen 

adfectus sequemur, in quibusfere plus calor quam diligentia valet.

Można zatem uznać, że dla Kwintyliana silva oznacza przede 
wszystkim utwór improwizowany i taką formę twórczości autor Insti- 
tutio oratoria ocenił bardzo krytycznie.

Izydor z Sewilli, autor żyjący w szóstym i siódmym wieku naszej 
ery, w swoich Origines XIII 3, 1 także wypowiedział się na interesujący 
nas temat:

"Yâtjv Graeci rerum quondam primam materiom dicunt, nullo prorsus 
modo formatom, sed omnium corporalium formarum capacem, ex qua 
visibilia haec elementa formata sunt; (...) Hanc Latini materiam appel- 

laverunt, ideo quia omne informe, unde aliquid faciendum est, semper 

materia nuncupatur. Proinde et earn poetae silvam nominaverunt, nec 

incongrue, quia materia silvarum sunt.

Autor z Hiszpanii stawia zatem znak równości między <5Xt| a łaciń
ską materia prima*1.
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Hipotezę, że utwory Stacjusza były recytowane (i komponowane?) 
ex tempore, poświadcza fakt, że tak traktuje je sam poeta z Neapolu, 
pisząc we wstępie (praefatio) do księgi pierwszej:

hos libellos, qui mihi subito calore et quadam festinandi voluptate fluxe- 

runt (v. 2-4); (...) nullum enim ex Ulis biduo longius tractum, quaedam 

et in singulis diebus effusa. quam timeo ne verum istuc versus quoque 

ipsi de se probent! Primus libellus sacrosanctum habet testem: sumen- 
dum enim erat a love principium.’ Centum hos versus, quos in ecum 

maximum feci, indulgentissimo imperatori postero die quam dedicave

rat opus, tradere est iussum. ‘potuisti illud’ - dicet aliquis - et ante vi- 
disse! respondebis illi tu, Stella carissime, qui epithalamium tuum, quod 

mihi iniunxeras, seis biduo scriptum. (...) Manilius certe Vopiscus, vir 
eruditissimus et qui praecipue vindicat a situ litteras iam paenefugien- 
tes, solet ultro quoque nomine meo gloriari villam Tiburtinam suam de- 

scriptam a nobis uno die. sequitur libellus Rutilio Gallico convalescenti 
dedicatus, de quo nihil dico, ne videar defuncti testis occasione mentiri. 

nam Claudi Etrusci testimonium est, qui balneolum a me suum intra 
moram cenae recepit (v. 14-32)83 84.

83 Stacjusz (Publius Papinus Statius), Sylwy, przekład i komentarz M. Brożka, 
s. V-VI: „Łaciński wyraz silva to odpowiednik greckiej hyle 'las', ale także ‘drzewo jako 
budulec, jako materiał do obróbki’. I to ostatnie znaczenie tkwi jako podstawowe we 
wszystkich wypadkach użycia wyrazu silva w piśmienniczym znaczeniu: ‘brulion, 
pierwszy rzut, zarys do obróbki w czystopisie, we właściwym utworze”. Por. S.T. N e w - 
mye r, op. cit., s. 6: „The Roman school of rhetoric used the term silva to refer to a li
terary rough draft composed at great speed, which aligns their use of the term both to 
the most common post-Ciceronian meaning of un unpolished, disordered composi
tion and to the characterization which Statius gives to his own Silvae".
84 in arborem certe tuam, Melior, et psittacum seis a me leves libellos quasi epigramma- 
tis loco scriptos. eandem exigebat stili facilitatem leo mansuetus, quern in amphitheatro 
prostratum frigidum erat sacratissimo Imperatori, ni statim traderem. ad Ursum qu
oque nostrum, iuvenem candidissimum et sine iactura desidiae doctissimum, scriptam 
de amisso puero consolationem super ea quae ipsi debeo huic libro libenter inserui, quia 
honorem eius tibi laturus accepto est.

W podobny sposób Stacjusz opisuje utwory pomieszczone w księ
dze drugiej (praef, II 4-10; 15-23M) i trzeciej (praef., III 2-7).
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Identycznie interpretują ten problem badacze nowożytni:

La celeritas, il subitus calor, la festinandi voluptas sono i caratteri distin- 
tivi di quest’attivitá poética: nella celeritas, anzi, e quindi nello scarso 
impegno che esclude il limae labor, é indicata la sola vera gratia del- 
l’opera. Contemporáneamente é sottolineato lo stilus remissior, cioć 
piü facile, meno elaborato, come quello che sempre ha caratterizzato 
le opere minori di poeti anche insigni. Da queste premesse all’enun- 
ciazione del concetto di praelusio il passo é breve: e la formulazione é 
contenuta sia neil’epistula prefatoria del IV libro, in cui il carattere di 
iocus delle Selve é prima ribadito (11. 28-29) e poi precisato mediante il 
confronto con due tipi di 7tpoyvp.váapaTa (11. 29-30), sia nell’invoca- 
zione a Erato in Silv., IV, 7, 1 segg. Iam diu lato sociata campo / fortis 
heroos, Erato, labores / differ atque ingens opus in minores / contrahe 

gyros (,..)65.

85 Opere di Publio Papinio Stazio, s. 42.

Kwintylian (X 7, 1) podkreślił, że konstruowanie mów ex tempore 
jest owocem długiej praktyki: maximus vero studiorum fructus est et 
velut praemium quoddam amplissimum longi laboris ex tempore dicen- 
difacultas (...). Umiejętność ta prowadzić może do sztucznej i pozor
nej wirtuozerii i uzurpowania sobie przez mówcę zdolności mówienia 
na każdy podsunięty przez audytorium temat (X 7, 21): Declamatores 
quosdam perversa ducit ambitio, ut expósita controversia protinus dice- 
re velint; quin etiam, quod est in primis frivolum ac scenicum, verbum 
petant, quo incipiant.

Zachowany zbiór Sylw obejmuje 32 utwory i dzieli się na pięć ksiąg 
(piąta księga jest niedokończona). Cztery pierwsze ukazały się jeszcze 
za życia Stacjusza (autor wydał je razem lub każdą z osobna), a pią
ta księga została wydana już po śmierci poety z Neapolu. Każdą księ
gę poprzedza pisany prozą wstęp, ma on formę jakby listu, identyczne 
wstępy znajdujemy u współczesnego Stacjuszowi epigramatyka Mar- 
cjalisa, a w późniejszej literaturze pojawiają się w twórczości Auzoniu- 
sza, Sydoniusza Apollinarisa i innych. 85
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Stacjusz bardzo zwięźle przedstawia w nich czytelnikowi charak
ter swoich utworów. Autor Sylw z niepokojem myśli o tym, jak jego 
utwory zostaną przyjęte przez uczoną publiczność. Wyznaje, że żaden 
z utworów z księgi pierwszej nie powstawał dłużej niż przez dwa dni - 
a niektóre nawet napisał w ciągu jednego dnia. Czy jednak można mu 
wierzyć?86 Obawia się, by wiersze same nie zaświadczyły o prawdziwo
ści tych słów. Wiele świadczy o tym, że dołożył wszelkich starań, aby 
osiągnąć najwyższy poziom poetycki i „z chaosu stworzyć ład”87.

"6 Jak to wyznanie ma się do horacjańskiej maksymy limae labor et mora (Ars poet., 
291)? Czy w czasach cesarstwa przestała już ona obowiązywać? Myślę, że tych słów 
poety nie można i nie należy rozumieć dosłownie.
"7 Patrz D.F. Bright, Elaborate Disarray. The Nature of Statius' Silvae, Meisenheim 
am Gian 1980.
“ S.T. Newmyer, op. cit., s. 9.

Dyskutowany problem usiłował rozwiązać S.T. Newmyer88, zapo
wiadając cel swej rozprawy: „The purpose of this study is to discover 
whether, on closer examination than Statius’ critics have been wil
ling to grant the works which they condemn, the Silvae prove to be 
mere versified rhetorical TÓnot, or works behind whose pretense of ha
sty composition, perhaps not meant to be taken seriously, lies careful 
workmanship”.

Zapowiadając opis (descriptio) willi surrentyńskiej, Stacjusz uspra
wiedliwia się, że powinien był opracować go staranniej, choćby przez 
wzgląd na wymowność (eloquentia) adresata. Dodaje zarazem, że przy
jaciel wybaczył mu to uchybienie.

Utwór na urodziny Lukana (II 7) - oryginalne połączenie epicedio- 
nu i genethliakonu - opatrzony jest uwagą, że Stacjusz nie mógł okazać 
większego szacunku tak znakomitemu autorowi, jak tylko przez ponie
chanie pisania jego pochwały w heksametrach (ego non potui maiorem 
tanti auctoris habere reverentiam quam quod laudes eius dicturus hexá
metros meos timui). W istocie poeta posłużył się jedenastozgłoskow- 
cem falecejskim.

Zwracając się w praefatio do księgi trzeciej do Polliusza Feliksa, już 
w pierwszym zdaniu stwierdza, że jemu z pewnością nie musi długo 
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tłumaczyć się z zuchwalstwa drobnych utworów. Wie on wszak, że wie
le z nich powstało nagle w jego obecności i często odczuwał strach 
z powodu śmiałości pióra Stacjusza. Ilekroć schroniłem się, podkreśla 
Stacjusz - do sanktuarium sławnej wymowy Polliusza, coraz bardziej 
zagłębiałem się w literaturę, wprowadzony przez niego we wszystkie 
tajniki zainteresowań literackich (... non habeo diu probandam libel- 
lorum istorum temeritatem, cum scias multos ex illis in sinu tuo subito 
natos et hanc audaciam stili nostri frequenter expaveris, quotiens in il- 
lius facundiae tuae penetrali seductus altius litteras intro et in omnis a te 
studiorum sinus ducor).

We wstępie do księgi czwartej uwydatnia, że nigdy nie rozpoczął 
nawet drobnego utworu bez przywołania boskości najwyższego wład
cy - Domicjana. „Czy nie wolno ćwiczyć się, pisząc żartobliwe utwo
ry?” - pyta retorycznie Stacjusz. Domaga się, by - jeśli ktoś z niechęcią 
czyta jego utwory - natychmiast przyznał, że jest jego przeciwnikiem. 
W zakończeniu tej praefatio prosi adresata Marcellusa, aby bronił tę 
księgę przed zarzutami, jeśli tylko uzna ją za wystarczająco dobrą.

W wydanej pośmiertnie księdze piątej, zwracając się do Flawiu- 
sza Abaskanta, stwierdza, że stosownie do swojej przeciętności (me- 
diocritas) zawsze usiłuje zasługiwać się każdemu z otoczenia boskiego 
domu. Dodaje przy tym sentencję, że kto prawdziwie (bona fide) czci 
bogów, kocha też i kapłanów. Pomniejszanie wartości swoich utworów 
może być zabiegiem retorycznym. Wystarczy przypomnieć podobne 
uwagi czynione przez Katullusa w carmina 1, 3-4: (...) namque tu sole- 
bas / meas esse aliquid putare nugas oraz 49".

Sądzę, że Stacjusz skomponował znacznie więcej sylw, a wydał tyl
ko niektóre z nich, zapewne najlepsze w jego mniemaniu albo odpo
wiadające potrzebom chwili. Kompozycja poszczególnych ksiąg każę 
zastanowić się nad zasadami, według których utwory zostały ułożo
ne w określonej kolejności. Sylwy adresowane do Domicjana znajdu
ją się na początku i na końcu księgi (I 1; I 6) oraz tylko na początku

89 Por. Hor., Ars poet., 322: versus inopes rerum nugaequae canorae; P.G.W. Glare 
(ed.), Oxford Latin Dictionary, Oxford 1990, s. 1200.
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(IV 1; IV 2; IV 3). Księgę rozpoczynają utwory dla adresatów, którym 
autor dedykował całą księgę. Zauważono, że cykl kilku utworów lub 
cała księga kończy się sylwami w jedenastozgłoskowcu falecejskim 
(I 6; II 7; IV 3; IV 9). Zdarza się, że sylwy o podobnej tematyce roz
dzielone są utworem o odmiennej treści (I 3; 4; 5; IV 5; 6; 7). Niekie
dy widać pewną ciągłość tematyczną (II 2; 3; 4; 5; IV 1; 2; 3; V 3; 4; 
5). W księdze pierwszej i czwartej, w których pomieszczone są utwory 
dedykowane Domicjanowi, nie ma w ogóle utworów żałobnych (epi- 
cediów), co z pewnością nie jest przypadkowe. Badacze nie są zgod
ni co do chronologii poszczególnych ksiąg i pojedynczych utworów. 
H. Frère90 sądzi, że pierwsza księga została opublikowana na przeło
mie lat 92/93, druga ok. roku 93/94, trzecia pod koniec lata lub jesienią 
roku 94, czwarta w lecie roku 95, piąta już po śmierci Stacjusza. F. Vol
lmer91 uważa natomiast, że księgi: pierwsza, druga, trzecia zostały wy
dane razem w roku 93/94.

90 St ace, Silves, t. 1, texte établi par H. Frère et traduit par H.J. Izaac, s. XXI.
” Vollmer,s. 12-13.

W konkluzji tej części rozważań należy jeszcze raz zastanowić się 
nad celem, jaki stoi przed poetą. Z pomocą przychodzą nam znakomi
te uwagi Arystotelesa przedstawione w Poetyce, 1451 a 36 nn.:

(...) zadanie poety polega nie na przedstawieniu wydarzeń rzeczy
wistych, lecz takich, które mogłyby się zdarzyć, przy czym ta możli
wość opiera się na prawdopodobieństwie i konieczności (on où to 
tù yevôpeva Xéyetv, toùto notTfroù ëpyov ègtîv, àXX’ oîa âv yévo- 
vro Kai rà Suvarà Kara to eîkôç i] to àvayxaîov). Historyk i po
eta różnią się przecież nie tym, że jeden posługuje się prozą, a drugi 
wierszem, bo dzieło Herodota można by ułożyć wierszem i mimo to 
pozostałoby ono historią, jak jest nią w prozie. Różnią się oni nato
miast tym, że jeden mówi o wydarzeniach, które miały miejsce w rze
czywistości, a drugi o takich, które mogą się wydarzyć (tôv |ièv rà 
yevôpEva XéyEtv, rôv 8è oîa âv yévovto). Dlatego też poezja jest bar
dziej filozoficzna i poważna niż historia; poezja wyraża przecież to, co 
ogólne, historia natomiast to, co jednostkowe (Ô10 Kai «piXoGocpcüTEpov 
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Kai cntov8aiÓTEpov noiT]avę iozopiaę eozźw f] pev yap noiT)<nę pak- 
Xov -ca KaOókou, T| 5’ iozopia za Ka9’ £Kaazov Zćyei). Przez „ogól
ne” rozumiem to, że jakaś postać będzie coś takiego mówić i czynić, 
co jest zgodne z prawdopodobieństwem lub koniecznością, do czego 
właśnie dąży poezja, która dopiero później nadaje imiona bohaterom 
(ou ozo/ó^Ezat f] 7toi.T|CTię óvópaza E7tizi9epEVT]). Jednostkowym jest 
natomiast to, czego na przykład dokonał lub doznał Alcybiades (zó 8e 
Ka9’ £Kaazov, zi ’AkKiPtaÓTię E7tpa^ev fj zi E7ta0ev)’2.

1)2 W przekładzie H. Pod bielskiego.

W dalszych partiach Poetyki (1458 a 18 nn.) Stagirytą uzasadnia, że

główną zaletą języka poetyckiego winna być jego jasność i brak pospo
litości (Aź^etuę 8e apezf] oaipij Kai pf] za7t£ivr]v eivat). Najwyższą 
jasność osiąga język wtedy, gdy korzysta ze słów obiegowych, ale sta
je się wówczas pospolity (cacpeazazr] pev ouv ectziv tj ek zćbv Kupiaw 
óvopaza>v, akia zajc£ivii). (...) Natomiast język, który korzysta ze słów 
wyszukanych, staje się wzniosły i daleki od pospolitości (oEpvf] Kai 
E^akkazzouoa zó i5tcoziKÓv T] zotę ĘeviKotę K£xpr]pćvr]). Przez „wy
szukane” rozumiem słowa rzadkie (glosy), metaforyczne, o formach 
wzdłużonych i w ogóle te wszystkie, które nie są w powszechnym uży
ciu (£evikóv 8e keyco yk<bzzav Kai pEzatpopav Kai £7t£Kzacn.v Kai nav 
zó napa zó Ki>piov). Gdyby ktoś tworzył jednak używając wyłącznie 
takich słów, jego wytworem byłaby albo zagadka (aivtypa), albo bar- 
baryzm (PapPapiapóę). Bo istota zagadki jest taka, że mówiąc o tym, 
co rzeczywiście istnieje, łączy niemożliwości (zó Aźyovza V7tóp%ovza 
a8uvaza owayat). (...) Użycie glosy, metafory, ozdobnika i innych 
tego rodzaju wspomnianych form uchroni język poetycki od pospoli
tości i przyziemności, a słowa obiegowe zapewnią mu jasność (zrjv aa- 
<pT|VEiav). W ogromnej mierze przyczyniają się również do zachowania 
jasności i zarazem niepospolitości języka poetyckiego formy wzdłużo- 
ne, skrócone i oboczne (ai E7t£KzaoEię Kai anoKonai Kai E^akkayai 
zcbv óvopaza>v). Przez swą odmienność od form powszechnie używa
nych zapewniają uniknięcie pospolitości (zó pf] i5icoziKÓv), zaś przez
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częściowe zachowanie formy powszechnie znanej - jasność (bid Se tó 
Kotv<oveiv tow eicoGÓToę to oacpeę EOTat). (...) Niestosowne użycie me
tafor, glos i innych tego rodzaju form daje przecież ten sam efekt, co ich 
użycie w celu ośmieszenia (xpópevoę d7tpe7rd>ę Kai entTT|8eę £7ti Ta ye- 
lota tó auro av dnEpyócoaiTo). (...) najważniejszą rzeczą jest właści
we użycie metafory (to p£Ta<popiKÓv). Tego jednego nie można się od 
nikogo nauczyć, gdyż jest to sprawa wrodzonego talentu (eutpmaę te 
OTlp£tóv eoti). Tworzenie dobrej metafory (eu p.£Ta<pćp£tv) jest prze
cież równoznaczne z dostrzeganiem podobieństwa w rzeczach niepo
dobnych. Poeta powinien przedstawiać raczej zdarzenia niemożliwe 
lecz prawdopodobne, niż możliwe, ale nieprawdopodobne (abwara 
EiKÓTa paXXov i] buvaTa dtriOava). Nie powinien natomiast ukła
dać fabuły z elementów sprzecznych z rozumem, i o ile to możliwe, 
nie wprowadzać ich w ogóle, a jeśli już, to poza właściwą fabułą (e^co 
tou puOeupaToę), jak np. w Edypie, gdzie bohater nie zna okoliczno
ści śmierci Lajosa. (...) Jeśli jednak poeta ułoży (...) fabułę i sprawi, 
że dzięki (...) elementom stanie się ona bardziej pomysłowa, można 
się wówczas zgodzić nawet na niedorzeczność. Byłyby przecież nie do 
zniesienia niedorzeczności, jakie występują w Odysei w scenie przyby
cia Odysa na Itakę, gdyby posłużył się nimi jakiś marny (<pavXoę) po
eta. Tymczasem Homer czarem swej sztuki poetyckiej sprawił, że stały 
się one niewidoczne (d<pavi^Ei f]5óvcov to aTonov). Język [poetycki] 
może być szczególnie wyszukany tylko w tych częściach utworu, w któ
rych brak jest akcji i które nie odkrywają charakteru i myślenia [bohate
rów] , bo język zbyt wykwintny przyćmiłby swym blaskiem i charaktery, 
i myślenie (rfj 8ć Aź^ei bet 5ianoveiv ev Totę apyotę pźp£CTiv Kai pf|TE 
f|0tKoię pr|TE 5iavoetiKoię- aTtoKpuTtTEt yap naXtv tj Xiav lajurpa 

tó te T]0r| Kai Taę 8tavoiaę)93.

” W przekładzie H. Podbielskiego.

W dalszej części rozprawy postaram się odpowiedzieć na pytanie, 
na ile słowa Arystotelesa odnoszą się do twórczości Stacjusza.

Chciałbym teraz nakreślić tło historyczne okresu, w którym po
wstały Sylwy. Domicjan był pewnego rodzaju patronem powstałej 
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wówczas literatury, ale patronat ten jakże różnił się od augustowskie
go94. Interesujące są w tej materii uwagi D.W.T. Vesseya95:

94 Por. K.M. Cole man, The Emperor Domitian and Literature, ANRWII 32, 5,1986, 
s. 3100: „The Flavian writers flatter Domitian as sponsor supreme, but his position as 
emperor made him relatively remote in circumstances which normally promoted the 
operation of amicitia (...)’’; E. Fantham, Roman Literary Culture. From Cicero to 
Apuleius, Baltimore-London 1996, s. 173.
95 D.W.T. Ve s s e y, Statius and the Thebaid, Cambridge 1973, s. 17.
96 Vesp., 1.
97 Dom., 20. Por. H.-J. van Dam, op. cit., s. 15, przyp. 24: „Suet. (Dom. 20) states that 
Domitian completely neglected the arts after he had become emperor, but that this is 
a distortion of the truth is shown by Bardon 1940, 284-8, who also pointed out that, 
paradoxically, in the eyes of the Roman people Domitian did become a kind of Nero 
by the institution of the literary games”; E. Fantham, op. cit., s. 172-173.

The degeneration of patronage, (...), was angrily condemned by Per
sius. No one is likely to forget his picture of those „Romulidae saturi” 
asking, at the end of a banquet, „quid dia poemata narrent” (1. 31). In 
Domitian’s day, the embittered Martial yearned for a Maecenas and 
complained that „vix tres aut quattuor” of Romes Virgils and Ovids 
found a patron willing to preserve them from starvation (1.107, 3. 38). 
Juvenal later laboured the theme with equal astringency (7, esp. 17 if., 
36 if., 94 ff.).

O nadziejach związanych z rodem flawijskim, który doszedł do 
władzy po burzliwym „roku trzech pryncepsów”, oraz o żądzy władzy 
i okrucieństwie Domicjana sugestywnie napisał Swetoniusz96: Rebel- 
lione trium principum et caede incertum diu et quasi vagum imperium 
suscepit firmavitque tandem gens Flavia, obscura ilia quidem ac sine ul- 
lis maiorum imaginibus, sed tamen rei p. nequaquam paenitenda, con- 
stet licet Domitianum cupiditatis ac saevitiae merito poenas luisse. Swe
toniusz przekazał też informację97, że Domicjan pieczołowicie dbał 
o uzupełnienie księgozbioru, chociaż, będąc już cesarzem, nie wyka
zywał większego zainteresowania studiami literackimi: Liberalia stu
dia imperii initio neglexit, quanquam bibliothecas incendio absumptas 
impensissime reparare curasset, exemplaribus undique petitis missisque 
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Alexandream qui describerent emendarentque. Numquam tamen aut 
historiae carminibusve noscendis operam ullam aut stilo vel necessario 
dedit. Praeter commentarios et acta Tiberi Caesaris nihil lectitabat; epi- 
stulas orationesque et edicto alieno formabat ingenio.

Tacyt uważał98, że zainteresowania literackie młodego Domicjana 
nie były autentyczne i wynikały z jego hipokryzji i chęci wycofania się 
z rywalizacji z bratem Tytusem. Autor Żywotu Agrykoli jednoznacznie 
twierdził, że czasy panowania Domicjana były okrutne i wrogie za
sługom (saeva et infesta virtutibus témpora). Oddajmy głos Tacytowi, 
Agr., 1-3:

98 Hist., IV 86: Domitianus sperni a senioribus iuventam suam cernens módica quoque 
et usurpata antea munia imperii omittebat, simplicitatis ac modestiae imagine in alti- 
tudinem conditus studiumque litterarum et amorem carminum simulans, quo velaret 
animum et fratris <se> aemulationi subduceret, cuius disparem mitioremque naturam 
contra interpretabatur.

A ja teraz, mając zamiar opowiedzieć życie zmarłego człowieka, po
trzebuję przebaczenia, o które nie musiałbym prosić, gdybym chciał 
oskarżać (incusaturus). (...) Czytamy, że Arulenus Rustykus, napisaw
szy pochwałę na Petusa Trazeę, a Herenniusz Senecjon na Pryskusa 
Helwidiusza - przypłacili to życiem (capitale fuisse). A srożono się 
nie tylko przeciw samym autorom, lecz nawet przeciw ich książkom 
(ñeque in ipsos modo auctores, sed in libros quoque eorum saevitum); 

albowiem triumwirom poruczono zadanie, aby dzieła tych najświet
niejszych talentów spalili na forum, w miejscu spełniania egzekucyj 
(ut monumento clarissimorum ingeniorum in comitio ac foro ureren- 

tur). Snadź sądzono, że tym ogniem wytępi się głos narodu rzymskie
go, wolność (libertas) senatu i świadomość rodzaju ludzkiego, wypę
dziwszy ponadto nauczycieli filozofii i zesławszy na wygnanie wszelką 
szlachetną umiejętność, aby nigdzie nic uczciwego na drodze nie na
potkać (expulsis insuper sapientiae professoribus atque omni bona arte 

in exilium acta, ne quid usquam honestum occurreret). Daliśmy zaiste 
wielki dowód cierpliwości (patientiae documentum); a jak dawne po
kolenie widziało skrajną wolność, tak my widzieliśmy skrajną niewo
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lę, kiedy szpiegowaniem odebrano nam nawet wymianę słów i myśli 
(sicut vetus aetas vidit quid ultimum in libértate esset, ita nos quid in 

servitute, adempto per inquisitiones etiam loquendi audiendique com- 
mercio). Samą też pamięć wraz z głosem bylibyśmy utracili, gdyby tak 
samo w naszej mocy było zapomnieć, jak milczeć (memoriam quoque 
ipsam cum voce perdidissemus, si tam in nostra potestate esset oblivisci 

quam tacere). (...) Cóż mówić, kiedy w ciągu piętnastu lat (...) wie
lu nieprzewidziane wypadki, a co najtęższych (promptissimus quisque) 

srogość cesarza (saevitia principis) sprzątnęła? Niewielu z nas ocalało 
i - żeby się tak wyrazić - przeżyło nie tylko innych, lecz nawet siebie 
samych, ponieważ ze środka naszego życia wykreślono tyle lat, w cią
gu których młodzi doszliśmy w milczeniu (per silentium) do starości, 
a starcy - prawie do samego kresu (...) życia9’.

” W przekładzie S. Hammera. Patrz też T. Polański, The Destructive Force of 
Roman Censorship. A Retrospective View Across the Limes, „Classica Cracoviensia” 11, 
2007, s. 273-274.
100 Łaciński tekst w tym miejscu w manuskryptach budzi wątpliwości badaczy, 
por. Tacitus, Agrícola, Germania, transi, by M. Hutton, Cambridge (Mass.) 1958, 
s. 149 (The Loeb Classical Library).

Podsumowując rozdział trzeci, Tacyt określa ten czas mianem mi
nionej niewoli (prior servitus). W zakończeniu biografii (44 nn.) histo
ryk podkreślił, że przedwczesny zgon Agrykoli, wbrew pozorom, przy
niósł i pozytywne skutki. Wielką pociechą (solacium) było wszak to, 
iż uniknął ostatniego okresu panowania Domicjana, kiedy cesarz nie 
tylko w przerwach i odstępach czasu, lecz bez ustanku i jakby jednym 
uderzeniem wyniszczył państwo (non iam per intervalla ac spiramenta 
temporum, sed continuo et velut uno ictu rempublicam exhausit). Agry
kola nie widział oblężonej kurii, senatu otoczonego zbrojnymi ludźmi, 
zamordowanych tak wielu konsularnych mężów, wygnanych i tułają
cych się tylu bardzo dostojnych kobiet. Nasze ręce, samokrytycznie 
stwierdza Tacyt, zawlokły Helwidiusza do więzienia, my zawstydzili
śmy się na widok Maurykusa i Rustykusa* 100, nas oblał swą niewinną 
krwią Senecjon. Neron, dowodzi historyk, odwracał oczy i wpraw
dzie nakazywał zbrodnie, ale nie patrzył na nie; tymczasem główne 
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nieszczęście w czasach Domicjana polegało na patrzeniu nań i byciu 
przez niego widzianym, kiedy spisywano ludzkie westchnienia (cum 
suspiria nostra subscriberentur), kiedy do zniszczenia tylu pobladłych 
postaci wystarczał okrutny wyraz twarzy i rumieniec, którym uzbrajał 
się przeciwko wstydowi.

We wcześniejszej partii Żywotu Agrykoli (42) Tacyt uwydatnił wady 
moralne Domicjana i na ich tle przedstawił pochwałę Agrykoli. Od
niósł się przy tym krytycznie do tzw. opozycji stoickiej w okresie pryn- 
cypatu101. Jednym z ważniejszych celów biografii Agrykoli była chęć 
udowodnienia, że nawet w czasach tyranów służba dla rzeczypospoli- 
tej była możliwa. Przytoczmy raz jeszcze słowa historyka:

101 Całość problematyki opozycji w czasach cesarstwa obejmuje R. M a c M u 11 e n, 
Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest, and Alienation in the Empire, Cambridge 
(Mass.) 1966; patrz też P. Brunt, Stoicism and the Principóte, PBSR 43, 1975, s. 7-35. 
IU2 W przekładzie S. Hammera.

Właściwe jest ludzkiej naturze tego nienawidzić, kogo się obraziło 
(odisse quem laeseris); lecz charakter Domicjana, który był pochopny 
do gniewu i tym bardziej nieubłagany, im skrytszy, łagodziły przecież 
umiarkowanie i rozsądek Agrykoli, ponieważ nie szukał on sławy ani 
nie wyzywał przeznaczenia uporem i czczą chwalbą swej wolnomyśl
ności (moderatione tarnen prudentiaque Agricolae leniebatur, quia non 
contumacia ñeque inani iactatione libertatis famam fatumque provoca- 

bat). Niech wiedzą ci, których zwyczajem jest podziwiać to, co wzbro
nione, że nawet pod złymi cesarzami mogą istnieć wielcy mężowie, 
a uległość i opanowanie, jeśli z aktywnością i energią idą w parze, do 
takich szczytów sławy się wznoszą, do jakich bardzo wielu pnąc się 
stromą drogą, lecz bez żadnego dla państwa pożytku, ostentacyjną 
śmiercią zasłynęło (sciant, quibus moris est inlicita mirari, posse etiam 
sub malis principibus magnos viros esse, obsequiumque ac modestiam, si 
industria ac vigor adsint, eo laudis escendere, quo plerique per abrupta, 

sed in nullum reipublicae usum, ambitiosa morte inclaruerunt)'01.

Po tych dywagacjach historycznych powróćmy do Stacjusza. Z pew
nością najwcześniejszym utworem z całego cyklu zachowanych Sylw
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jest epicedion in patrem suum (V 3). Utwór powstał już w trzy miesiące 
po śmierci ojca, który zmarł przypuszczalnie w roku 80 albo nieco póź
niej. Można przypuszczać, że po roku 94 Stacjusz przerobił (uzupełnił?) 
to epicedium i wprowadził doń krótką wzmiankę o swoim zwycięstwie 
w agonie albańskim i bolesnej przegranej w agonie kapitolińskim.

Poeta piszę o swoim ojcu, że w wychowaniu młodzieży nie mogli
by z nim współzawodniczyć Nestor, Fojniks ani Chiron (v. 191-194). 
Kiedy Erynia wojny domowej wznieciła pożar z góry tarpejskiej i bi
twę flegrejską, Kapitol spłonął podpalony świętokradczymi pochod
niami, a szał Senonów przejęły kohorty latyńskie. Ledwie uspokajał się 
ten pożar i bogów pożoga jeszcze nie osłabła, gdy ojciec szybciej niż 
płomienie (facibus velocior ipsis) zbożnym słowem ku pociesze znisz
czonych świątyń śpiewał pieśń i opłakiwał zajęcie Kapitolu, siedziby 
Jupitera (captiva fulmina). Podziwiali go arystokraci latyńscy i Cezar, 
mściciel krzywd bogów, a ojciec bogów ze środka ognia dał mu przy
chylny znak (v. 203-204). Chociaż Stacjusz nie zdobył wieńca dębowe
go dodanego do oliwki i wymknął mu się spodziewany zaszczyt, ojciec 
z wielkim spokojem zniósłby werdykt zawistnego ojca tarpejskiego. 
Dzięki jego fachowej opiece Tebaida rywalizowała z dziełami dawnych 
wieszczów. On pobudzał go do rozwijania twórczości, nauczył opie
wać czyny herosów, metody prowadzenia wojen, położenie miejsc. Bez 
ojca syn idzie chwiejnym krokiem, niepewny swej drogi, a osierocone 
żagle łodzi pogrążają się w ciemności:

ei mihi quod tantum patrias ego vértice frondes 
solaque Chalcidicae Cerealia dona coronae 
te sub teste tuli! qualem te Dardanus Albae 

vix cepisset ager, si per me serta tulisses 

Caesarea donata manu! quod subdere robur 
ilia dies, quantum potuit dempsisse senectae! 
nam quod me mixta quercus non pressit oliva 

et fugit speratus honos, quam dulce parentis 
invida Tarpei caperes! te nostra magistro 
Thebais urguebat priscorum exordia vatum;
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tu cantus stimulare meos, tu pandere facta 

heroum bellique modos positusque locorum 
monstrabas. labat incerto mihi limite cursus 

te sine, et orbatae caligant vela carinae.

(v. 225-238)

Ostatecznie cała sylwa V 3, w takiej postaci, jaką obecnie znamy, 
została opublikowana dopiero po śmierci Stacjusza.

Oprócz ojca poety i cesarza Domicjana na uwagę zasługują adresaci 
poszczególnych ksiąg i pojedynczych sylw. Wśród nich na pierwszym 
miejscu należy wymienić L. Arruncjusza Stellę. To jemu dedykował 
Stacjusz pierwszą księgę Sylw oraz uwiecznił jego zaślubiny z Wiolen- 
tyllą w obszernym epitalamium (I 2). Wiemy ponadto, że Stella pocho
dził z rodu patrycjuszowskiego ze starożytnego Patavium i był jednym 
z quindecemviri sacris faciundis, którzy nadzorowali księgi sybillińskie 
i obce kulty w Rzymie; pisał utwory wzorowane na Katullusie (carm., 
3) i Owidiuszu (Am., II 6).

Niewiele informacji posiadamy o Atediuszu Meliorze, który jest ad
resatem księgi drugiej. Stacjusz wysoko ceni go jako krytyka literackie
go i cieszy się z epikurejskiej przyjaźni z nim. Lekkie utwory, opisujące 
drzewo (II 3) i papugę (II 4), mają charakter epigramów.

Inny zamożny poeta, Polliusz Feliks, właściciel opiewanej wcze
śniej w sylwie II 2 willi surrentyńskiej, jest adresatem trzeciej księgi 
utworów. Co więcej, Stacjusz uważa go za sprawcę (auctor), a nie tylko 
świadka (testis) jej powstania.

Adresatem księgi czwartej jest Witoriusz Marcellus, któremu Kwin- 
tylian dedykował swe wielkie dzieło O kształceniu mówcy (Institutio 
oratoria). Wiemy, że pochodził ze stanu ekwitów i pełnił ważne urzę
dy: w roku 43 preturę, w roku 59 urząd curator viae Latinae i miał na
dzieję, że w roku 95 otrzyma stanowisko legatus Augusti.

Piątej, ostatniej księgi Sylw nie poprzedza wstęp o charakterze de
dykacyjnym. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało. W jej miejscu 
znajduje się list do Abaskantusa, sekretarza Domicjana i przyjaciela 
Stacjusza.
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Stacjusz dedykował też swoje poszczególne utwory różnym osobi
stościom, czynnie zaangażowanym w życie polityczne Rzymu, np. Fla- 
wiuszowi Ursusowi (II 6), Mecjuszowi Celerowi (III 2), Rutyliuszowi 
Gallikusowi (I 4), Gajuszowi Wibiuszowi Maksymusowi (IV 7), Juliu
szowi Menekratesowi (IV 8), Plocjuszowi Grypusowi (IV 9), Septymiu- 
szowi Sewerowi (IV 5), Wetiuszowi Kryspinowi (IV 2), Klaudiuszowi 
Etruskowi (III 3; I 5), Nowiuszowi Windeksowi (IV 4), Maniliuszowi 
Wopiskusowi (I 3).

W Sylwach Stacjusz przypomniał także bliskich przyjaciół swoich 
adresatów, np. Blezusa, przyjaciela Atediusza Meliora (II 1, 191-207; II 
3, 76-77), Westinusa, zaprzyjaźnionego z Nowiuszem Windeksem (IV 
6, 94), Optatusa, przyjaciela Kryspinusa (V 2, 152). Dzięki Stacjuszowi 
możemy dowiedzieć się o istnieniu ojca Klaudiusza Etruska, o Wiolen- 
tylli (II 1), Glaucji, wyzwoleńcu i ulubionym chłopcu Atediusza Me
liora (II 1), ulubionym niewolniku Flawiusza Ursusa (II 6), ulubionym 
podczaszym Domicjana Earynusie (III 4).

Ogólnie mówiąc, adresaci Stacjusza mają wiele cech wspólnych. 
Wywodzili się z najwyższych warstw społeczeństwa rzymskiego, ze 
stanu senatorskiego i stanu ekwitów. Byli bardzo dobrze wykształceni 
i zamożni; niekiedy sami byli twórcami utworów poetyckich. Warto 
przypomnieć opinię D.R. Shackletona Baileyego103:

101 Shackleton Bailey, s. 14-15; por. H.-J. van Dam, op. cit., s. 2: „(...) the persons 
whom St. mentions did not form a close group; the only things which they had in com
mon were high birth, money and a lack of political power”.

The patron, for his part, expects a rhetorical display, the more fan
tastically complimentary the better (Dewar 1994); and the poet is 
responding to the political and economic realities of a social hierar
chy in which the buying power of the wealthy classes is topped by 
the absolute political power of the emperor (Romer 1994, Geyssen 
1996). Minding the gap between poet and patron, even on such an 
ostensibly egalitarian occasion as the Saturnalia, is a delicate ba
lance between humility and self-assertion (Damon 1992). Jocular 
respect is seen to be a suitable stance, all the more appropriate in
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proportion to the absolute authority of the supreme imperial patron 
(Newman 1987).

H. Szelest104 podkreśla, że sylwy przedstawiają świat konkretny i re
alny; ukazują sposób życia zamożnej i dobrze wykształconej warstwy 
społeczeństwa rzymskiego i dworu cesarskiego:

IM H. Szelest, „Sylwy” Stacjusza, „Archiwum Filologiczne” (Wrocław) 28, 1971, 
s. 18-19.

Oddychają atmosferą wielkiego miasta, jakim był wówczas Rzym, 
odzwierciedlają blask luksusowych willi nad Zatoką Neapolitańską 
z ich wspaniałymi ogrodami, łaźniami i dziełami sztuki. Przynoszą 
nam również pewne wiadomości o życiu i działalności ich właścicie
li, a równocześnie adresatów poszczególnych utworów, których na
zwiska, gdyby nie Stacjusz i Marcjalis, poszłyby całkowicie w niepa
mięć; kreślą obraz ich życia w pięknych posiadłościach, ich radości 
i trosk.

Wydaje się, że można do Stacjusza zastosować słowa, którymi Tacyt 
(Ann., XIII 3) określił Senekę Filozofa: (...) fuit Uli viro ingenium amo- 
enum et temporis eius auribus adcommodatum. Autor Sylw bez wątpie
nia umiał przystosować się do upodobań artystycznych swojej epoki. 
Można zapytać, czy do postawy Stacjusza mają zastosowanie słowa Ta
cyta z pierwszego rozdziału Żywotu Agrykoli:

Lecz jak za naszych poprzedników łatwiej było o czyny godne pamię
ci i szersze istniało do popisu pole, tak najsłynniejszych talentem pi
sarzy nie stronniczość ani wyrachowanie, lecz jedynie nagroda, jaką 
daje czyste sumienie, wiodła do upamiętniania zasług (ita celeberri- 
mus quisque ingenio ad prodendam virtutis memoriam sine gratia aut 

ambitione bonae tantum conscientiae pretio ducebatur). Niejeden też 
sądził, że opowieść o własnym życiu dowodzi raczej ufności w nie
skazitelność własnego charakteru niż zarozumiałości, a okoliczność 
ta nie ujęła wiarygodności Rutyliuszowi i Skaurusowi ani też nie ścią
gnęła na nich zarzutu: do tego stopnia zasługi w tych właśnie czasach 
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najlepiej się ocenia, w których najłatwiej się rodzą (adeo virtutes is- 
dem temporibus optime aestimantur, quibus facillime gignuntur).

Czy można stwierdzić, że Stacjusz, pisząc Sylwy, wolny był od stron
niczości i wyrachowania, a jego charakter nieskazitelny?

Gdy chodzi o zagadnienia teoretycznoliterackie, to wstępnie moż
na określić, że Sylwy Stacjusza cechuje przede wszystkim wymieszanie 
gatunków literackich, duża zmienność nastroju (często z dominantą 
subiektywnego smutku, a nawet rozpaczy), nadwrażliwość, hiperboli- 
zacja, styl wzniosły, rozbudowane elementy autobiograficzne, swoista 
mozaikowość, witrażowość, wibrowanie kolorów, elementy muzycz
ne105. D.W.T. Vessey106 podkreślił autentyzm i oryginalność twórczości 
Stacjusza, którego dokonania w zakresie tworzenia nowego języka po
etyckiego mogą być porównywalne z osiągnięciami Tacyta na gruncie 
prozy historycznej. S.T. Newmyer107, podsumowując swoje rozważa
nia, zwrócił uwagę na nietypowe połączenie w dziele Stacjusza prze
ciwieństw, tj. asymetrii i symetrii: „In the manner of the Baroque ar
tist, he frequently combines assymetry, achieved by building his poems 

105 C.E. Newlands, Statius' Silvae and the Poetics..., s. 45: „These poems have an 
excitement, an aggression as, under the cover of rich and capacious speech, they em
bark on the adventure of conquering new and contested poetic terrain. At the same 
time, these poems are also true products of Empire in that they rest on a stressed 
dualism that encompasses praise and critique, joy and awe, excess and refinement”; 
D.W.T. Vessey, Transience Preserved..., s. 2759: „In this type of writing we find blen
ding of ingenium and ars (...). Intellect and dexterity with words conjoin in a quest 
for the elegant, the clever and beautiful. Everything is subject to Wit. Any distinc
tion between natural and artificial is blurred or rejected, just as analogy and paradox 
may make Nature one and many, harmonious and discordant by turns, the playgro- 
ung of irresistible Fate and capricious Fortune”. Ze swej strony dodam, że Stacju- 
szowi bliska jest horacjańska zasada ut pictura poesis {Ars poet., 361). Horacy wzo
rował się na Symonidesie z Keos (VI/V w. p.n.e.), który nazwał malarstwo milczącą 
poezją, a poezję mówiącym malarstwem (por. Plut., Mor., 346 nn.). Muzyczna war
stwa Sylw wymaga szczegółowych studiów. Dotychczas brak prac poświęconych temu 
zagadnieniu.
106 P.E. Easterling, E.J. Kennedy (eds.), The Cambridge History of Classical Lite
rature, vol. 2, part 4, Cambridge 1982, s. 76.
107 S.T. Newmyer, op. ch., s. 120.
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from sections unequal in length, with the symmetry assured by reces
sed panel structure”.

Odbiorca dzieła literackiego jako obserwator rozpoznaje i oce
nia (cognitio et aestimatio) naturalną rzeczywistość zarówno samą, 
jak i w opozycji do dzieła mimetycznego, czerpiąc satysfakcję z ta
kiej konfrontacji natury i pipi]cnę108. Arystoteles w Retoryce (3, 1404 
a 20 nn.) podkreślił, że słowa są naśladowczym przedstawieniem rze
czy (rd yap ovopata pipfipaxa eoriv), a głos ludzki najbardziej na
daj e się do naśladowania rzeczywistości. Dzięki temu rozwinęła się 
sztuka rapsodyczna, sztuka aktorska i inne. Skoro więc poeci, dodaje 
Stagirytą, chociaż wyrażali proste myśli, osiągnęli rozgłos dzięki, jak 
się zdawało, swemu pięknemu wysłowieniu, dlatego i język prozy ora- 
torskiej miał najpierw zabarwienie poetyckie (7totT|TiKfi 7tpcÓTr| eyevero 
Xć^ię), jak np. u Gorgiasza, a nawet jeszcze obecnie wielu niewykształ
conych ludzi sądzi, ze tacy mówcy przemawiają najpiękniej (SiaZćye- 
oOat KaXXurta). Arystoteles dodaje, że to nieprawda, ponieważ inny 
jest styl prozy niż poezji.

108 H. Lausberg, op. cit., s. 42.

Pisząc następnie (3, 1404 b 1 nn.) o zaletach stylu, Stagirytą pod
kreśla, że styl poetycki nie jest przyziemny, ale niestosowny dla pro
zy. Jasność stylu zapewniają czasowniki i rzeczowniki pospolite. Aby 
uchronić go od przyziemności i przyozdobić, trzeba sięgnąć do innych 
wyrażeń, o jakich mowa w Poetyce, rozdz. 21-22. Odejście od wyra
żeń potocznych sprawia bowiem, że styl wydaje się bardziej uroczysty 
(oepvorśpav). Styl (Aź^tę) budzi w nas różne uczucia i z tego wzglę
du język mowy codziennej należy zabarwić obcym kolorytem (8ió Set 
noieiv Ęśvr]v -rijv SlAXektov). Ludzie znajdują bowiem przyjemność 
w tym, co wprawia ich w zdumienie, a zdumiewają ich rzeczy niespoty
kane (Oocupaarai yap tćov dnovtcov eioiv, f)6t> 8ć to QaupaoTOV eonv). 
W przypadku wierszy wiele rzeczy wywołuje takie efekty i są one czymś 
naturalnym, ponieważ przedmiotem poezji są sprawy i ludzie dalecy od 
codzienności. Znacznie mniej stosowne są takie zabiegi w prozie, gdyż 
jej przedmiot (■unóGecn.ę) jest mniejszej rangi (eXaiTiov).



42 Uwagi wstępne

Nawet w poezji, dodaje Arystoteles, nie byłoby rzeczą zbyt stosowną, 
gdyby językiem ozdobnym przemawiał niewolnik lub człowiek bardzo 
młody, lub gdyby w ten sposób mówiło się o sprawach zbyt błahych, 
gdyż i tu stosowność (to 7tp£7tov) wymaga niekiedy podwyższenia, 
a niekiedy obniżenia tonu. Dlatego twórcy winni ukrywać (Xav0avEiv) 
swą sztukę i sprawiać wrażenie, że mówią w sposób naturalny, a nie 
wyszukany (pf| 5okeiv X£yeiv 7t£nXaopćva>ę dXAa TtecpuKÓraję), gdyż 
tylko naturalny sposób mówienia wzbudza wiarę, a wyszukany daje 
skutki przeciwne. Można znakomicie ukryć sztukę słowa, dobierając 
do swego tekstu wyrazy używane w mowie potocznej. Pierwszy, zda
niem Arystotelesa, taką drogę innym wskazał Eurypides.

W rozdziale następnym, 3, 1405 a 1 nn., autor Retoryki wskazu
je, że przede wszystkim przenośnia stanowi o jasności, wdzięku i wy- 
tworności stylu i nie można nauczyć się jej używania od kogoś innego 
(Kai to oatpcę Kai to f)5i) Kai to ć,evikóv e/ei paZicrta tj pEiacpopa, 
Kai KaPetv ouk eotiv avTT|v nap’ aXXou). Epitety i przenośnie nale
ży dobierać w taki sposób, aby były w harmonii z przedmiotem przez 
nie oznaczanym. Harmonia ta winna wynikać z analogii, w przeciw
nym wypadku ujawni się jej niestosowność (anpEnśę), ponieważ to, 
co ze sobą niezgodne, szczególnie jest widoczne (<paivEo0at), gdy do
tyczy rzeczy zestawionych obok siebie. Chcąc pochwalić swój przed
miot, należy zaczerpnąć przenośnie z tego, co wchodząc w zakres tego 
samego rodzaju, odznacza się większą szlachetnością, a chcąc zganić, 
z tego, co gorsze. Niestosowne, piszę Stagirytą, byłoby jednak wyraże
nie, jakim posłużył się Telefos Eurypidesa, nazywając go „królem wio
sła”. Rzeczownik „król” przewyższa bowiem swą godnością wartość 
określanego przedmiotu (ótl pEi^ov to avaooEiv i] Kar’ a^iav). Nie 
udało się tutaj ukryć kunsztu poetyckiego.

Wada (apapria), dodaje Stagirytą, może tkwić również w samych 
zgłoskach przenośni, jeśli nie oznaczają one czegoś miłego. Dionizjusz 
Spiżowy, na przykład, nazywa w swych elegiach poezję „krakaniem 
Kalliopy”, ponieważ poezja i krakanie należą do zjawisk dźwiękowych. 
Metafora ta jest jednak nieudolna ze względu na niestosowność zna
czeniową tworzących ją zgłosek.
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Ponadto metafory należy tworzyć nie z pojęć odległych, lecz bli
skich sobie i jednorodnych, i tym sposobem nadawać nazwę rzeczom 
nieposiadającym własnej nazwy (exi 8ć ou 7tóppco0ev 5ei aXX’ ek to>v 
ovyYEvćbv Kat tojv ópo£t8d)v p.£Ta<pćpetv ta avci)vx)pa ¿vopaopśva>ę). 
Nadana zatem nazwa staje się jasna ze względu na podobieństwo oby
dwu rzeczy. W ogóle, podkreśla Arystoteles, z dobrze ułożonych zaga
dek można tworzyć piękne metafory, gdyż metafory zawierają w sobie 
zagadkę. Należy ponadto czerpać metafory z rzeczy pięknych, gdyż 
zarówno piękno, jak i brzydota słowa wiążą się, jak mówi Likymnios, 
z jego dźwiękiem lub znaczeniem.

Istnieje, dodaje Stagirytą, jeszcze trzecia rzecz, która pozwala 
obalić sofistyczny wywód Brysona twierdzącego, że nie ma brzyd
kich słów, skoro oznaczają one to samo, co można powiedzieć przy 
użyciu innych. Arystoteles zdecydowanie polemizuje z tym poglą
dem. Jedno słowo, podkreśla, może być przecież bardziej trafne, 
bliższe oznaczanej rzeczywistości i właściwsze do jej unaocznienia 
niż inne. Ponadto słowa inaczej zbudowane nie oznaczają danej rze
czy w ten sam sposób. A zatem i z tego powodu należy przyjąć, że 
jedno jest piękniejsze lub brzydsze od drugiego. Oba wskazują jedy
nie, że coś jest piękne lub brzydkie, nie wskazują jednak tej samej 
przyczyny piękna lub brzydoty, a jeśli nawet ją wskazują, to w róż
nym stopniu.

Przenośnie należy zatem czerpać z tego, co piękne dla ucha, co 
piękne ze względu na swe znaczenie, co piękne dla oka i dla każdego 
innego zmysłu. Istnieje przecież różnica, dodaje autor Retoryki, czy 
powie się „różanopalca” (po5o8dKTvXoę) Jutrzenka, czy „szkarłatno- 
palca” (<potvtKo8aKwXoę), albo, co brzmi jeszcze gorzej, „czerwono- 
palca” (£pu0po5ótKTvXoę).

Podobnie epitety można tworzyć bądź z elementów wskazujących 
na nikczemność albo pogardę, bądź z podkreślających lepszą stronę 
tego samego wydarzenia. Orestesa można nazwać albo „matkobójcą”, 
albo „mścicielem ojca”. Symonides z Keos, kiedy zwycięzca wyścigu 
mułów ofiarowywał mu nieznaczną zapłatę, odmówił ułożenia dlań 
pieśni, tłumacząc, że brzydzi się sławieniem „pół-osłów”. Kiedy jednak 
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otrzymał godziwe wynagrodzenie, napisał „witajcie córy wiatronogich 
koni”, chociaż były one także córkami osłów. Do tego celu można też 
posłużyć się zdrobnieniami (uKOKopiopóę), gdyż pomniejszają zarów
no dobro, jak i zło. W używaniu epitetów i zdrobnień, konkluduje Sta
girytą, należy jednak zachować ostrożność i umiar (eöXaßEioOai Se 
Sei Kat naparripEiv ev dptpofv to pexpiov).

A. Kamieńska109 trafnie napisała, że „wiersz jest często tekstem 
otwartym, zapraszającym do kontynuacji myśli, do współudziału 
czytelnika”. Taki współudział jest konieczny, jeśli chcemy przybliżyć 
się do rozumienia elementów świata przedstawionego w Sylwach Sta- 
cjusza.

109 A. K a m i e ń s k a, Na progu słowa, Poznań 1985, s. 32.
110 W wierszu Boski Klaudiusz z tomu poetyckiego Raport z oblężonego miasta i inne 
wiersze, Paryż 1983.

Przypomnijmy jeszcze w tym kontekście słowa Z. Herberta110 wło
żone w usta cesarza Klaudiusza, że rozszerzenie granic mowy poszerza 
granice wolności. Naturalne jest w tym kontekście widzieć w nich dużą 
dozę ironii.

Monografię Sylw opracowałem w pięciu rozdziałach zasadnicz- 
nych. Poprzedzają je napisane wyżej uwagi wstępne, które koncentrują 
się wokół kontrowersji dotyczących genezy, struktury, figur i tropów 
retorycznych poszczególnych utworów. W kolejnych rozdziałach prze
analizuję literacki portret Domicjana, paradoksy epicedionu, sylwy 
„willowe”, ekfrazę Herkulesa, sylwy okolicznościowe.

Przy komentowaniu poszczególnych utworów poety rzymskiego 
wykształconego na literaturze greckiej uznałem za konieczne poru
szyć zagadnienia obecne u autorów greckich, zwłaszcza u Arystote
lesa. Równie wiele zawdzięczam Kwintylianowi, autorowi podręcz
nika Institutio oratoria, oraz anonimowemu autorowi Retoryki do 
Herenniusza. Nieocenione okazały się znakomite uwagi H. Lausber- 
ga zawarte w encyklopedycznym dziele, jakim jest Handbuch der lite
rarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, prze
łożonym na język polski, opracowanym i poprzedzonym wstępem 
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przez A. Gorzkowskiego. Z wielką pomocą przyszły komentarze do 
poszczególnych ksiąg Sylw, zwłaszcza H.-J. van Dama111, K.M. Cole
man112, G. Laguny113 G.J. Gibsona114. Wnioski końcowe pozwoliły, 
mam nadzieję, na zebranie konkluzji zawartych w poszczególnych 
rozdziałach i ostateczne ustalenie najważniejszych elementów świata 
poetyckiego Sylw Stacjusza.

111 H.-J. vam D a m, op. cit.
112 Statius, Silvae IV.
111 Es tacio, Silvas III.
114 Statius, Silvae 5, edited with introduction, translation and commentary by 
B.J. Gibson, Oxford 2006.





ROZDZIAŁ I
DWUZNACZNY PANEGIRYK, 

EKFRAZA, HIPERBOLA: 
LITERACKI PORTRET DOMICJANA

Utwór pierwszy z księgi pierwszej zawiera szczegółowy poetycki opis 
(gr. EKtppacnę; łac. descriptio) dzieła sztuki1, konnego posągu cesarza 
Domicjana. O istnieniu posągu w Rzymie zaświadcza sestertius z koń
ca panowania władcy2. Powszechnie uważa się, że utwór ten spełnia 
kryteria panegiryku. Jest wszak okolicznościowy, wysławia konkretną 
osobę, obecny jest w nim element pochlebstwa i przesadnego zachwy
tu. Przychodzą na myśl słowa Cycerona, De orat., III 161: Nihil est enitn 

1 Na temat ekfrazy patrz m.in. R. Heinze, Virgils epische Technik, wyd. 3, Leip
zig-Berlin 1915, s. 396; G. Raven na, Eekphrasispoetica di operedarte in latino. Temi 
e probierni, „Quaderni dell’Istituto di Filologia Latina dell’Universitä di Padova” 3, 
1974, s. 1-51; R.F. Thomas, Virgils Ecphrastic Centerpieces, HSCPh 87, 1983, s. 175- 
-184; D. Fowler, Narrate and Describe: the Problem of Ecphrasis, JRS 81, 1991, s. 25- 
-35; A. La i rd, Sounding out Ecphrasis: Art and Text in Catullus 64, JRS 83, 1993, s. 18- 
-30; A. Barch i esi, Rappresentazioni del dolore e interpretazione nell'Eneide, „Antike 
und Abendland” 40, 1994, s. 109-124; A. Barchiesi, Virgilian Narrative: Ecphrasis, 
[w:] Ch. Martindale (ed.), The Cambridge Companion to Virgil, Cambridge 1997, 
s. 271-281;H.Canci k, H.Schneider (hrsg.), Der neue Pauly. Enziklopädie der An
tike, Bd. 3, Stuttgart 1997, s. 942-950; G. U e d i n g (hrsg.), Historisches Wörterbuch der 
Rhetorik, Bd. 2,Tübingen 1994, s. 549-553 (A.W. Halshall).
2 C.E. N e w 1 a n d s, op. cit., s. 46: „The statue in question - a colossal equestrian sta
tue of Domitian in bronze, which stood in the Roman Forum in honour of his German 
victories - no longer exists. But aside from Statius’ poem we have a likely image of it 
on a sestertius minted at the end of Domitians reign in AD 95-6, which depicts on the 
reverse an equestrian statue”.
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in rerum natura, cuius nos non in aliis rebus possimus uti vocabulo et 
nomine: unde enim simile duci potest (potest autem ex omnibus), indi- 
dem verbum unum quod similitudinem continet translatum lumen af- 
fert oration?. Taka opinia wielkiego mówcy pozwala złagodzić nazbyt 
ostre zarzuty stawiane często Stacjuszowi.

Szczególne zasługi dla badań nad ekfrazą w literaturze starożyt
nej i bizantyńskiej położył P. Friedländer, autor rozprawy Johannes 
von Gaza, Paulus Silentiarius und Prokopios von Gaza. Kunstbeschre
ibungen justinianischer Zeit (Leipzig und Berlin 1912; wyd. 2, Hilde
sheim 1969). Ailios Theon, współczesny Kwintylianowi autor ćwi
czeń retorycznych tzw. Ttpoyvjj.váop.a'ta3 4, rozumiał ekfrazę jako mowę 
popisową, która unaocznia dany przedmiot: ÈKtppaotç èari Xôyoç 
nEptTiYTip.a'n.Koç èvapyôç un’ ôytv ayœv to SrjXoúpevov. Podobnie 
definiowali ekfrazę Hermogenes z Tarsos (II/III wiek n.e.) i Aftonios 
z Antiochii (III/IV wiek n.e.). Zdaniem Pryscjana (Praeex., 10), celem 
ekfrazy jest évápyeia: virtus autem descriptionis maxime planifies (cra- 
(priVEia) et praesentia vel significant (èvàpyeia) est: oportet enim elo- 
cutionem paene per aures oculis praesentiam facere ipsius rei et exaequ- 
are dignitati rerum stilum elocutionis.

3 „Nie ma w świecie przyrody żadnego przedmiotu, którego nazwy i określającego 
terminu nie można by użyć na oznaczenie czegoś innego; stąd bowiem tylko można 
wyprowadzić jakieś podobieństwo - a można zewsząd - stamtąd właśnie przeniesiony 
wyTaz, który zawiera podobieństwo, przydaje mowie ozdoby”.
’ Por. K. Ziegler, W. Sontheimer (hrsg. ), Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike, 
Bd. 4, München 1979, s. 1156.
5 H. Szelest, op. cit., s. 30 nn.
6 Patrz np. P. Vergili Ma ron is, Aeneidos liber sextus, with a commentary by 
R.G. Austin, Oxford 1977, s. 38 (komentator podaję inne przykłady z literatury grec
kiej i rzymskiej, np. Theocr., I 29 nn.; Apoll. Rhod., I 721 nn.; Catull., 64, 50 nn.; Silius, 
II 406 nn.; Val. Flacc., V 410 nn.); por. P. Friedländer, op. cit., s. 1-103.

H. Szelest5 przypomina, że zgodnie z teorią retoryki descriptiones 
wchodziły w skład pojęcia evidentia, której celem było żywe i szcze
gółowe przedstawienie przedmiotu ogólnego poprzez wyliczanie 
szczegółów. Za pierwowzór ekfraz powszechnie uznaje się opis tarczy 
Achillesa w Iliadzie, XVIII 482 nn. Homera6. Tę technikę opisu wy
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korzystali później poeci aleksandryjscy. Pod ich wpływem Katullus 
skomponował pieśni 17 i 64. Polska badaczka przypomniała niektó
re przykłady ekfraz, na przykład opis świątyni Junony w Kartaginie 
i płaskorzeźby przedstawiające wojnę trojańską (Eneida, I 446-493), 
opis tarczy Eneasza (VIII 626-728), opis pasa Pallasa (X 496-499), pa
łac Radamantysa w świecie podziemnym (VI 548-558), opis posągu 
Priapa u Tibullusa (I 4, 1-8), posągu wykonanego przez Pygmaliona 
u Owidiusza w Metamorfozach (X 243-297) czy posągu Pikusa (XIV 
311-314).

Oprócz opisów poetyckich istniały też opracowane prozą; znamy je 
z epistolografii bliskiej czasom Stacjusza, a mianowicie z listów Seneki, 
Epist., 86; Pliniusza Młodszego, Epist., II 17; V 6; VIII 8; VIII 17; IX 7; 
Frontona, III 7. W elegii i epopei opis dzieł sztuki, architektury, jak też 
krajobrazu ma charakter ekskursów, a w epigramach stanowią one wy
łączną treść utworów. Na przykład epigramatyk Marcjalis w wielu swo
ich utworach opisywał budowle, posągi, miejscowości7 8.

7 H. S z e 1 e s t, Marcjalis i jego twórczość, Wrocław- Warszawa-Kraków 1963, s. 137- 
-140.
8 C.E. Newlands, op. cit., s. 52: „The opening barrage of questions begins the 
poem in dazzling fashion: repetition, apostrophe, chiasmus, personification, mythical

Pierwsze wersy sylwy I 1 są bardzo pompatyczne, do głosu docho
dzi afektowana hiperbolizacja; poeta posłużył się aż czterema pytania
mi retorycznymi i sugestywnie uwydatnił aliterację spółgłosek płyn
nych „1” i „r”. Podkreślają one „miękkość” i „płynność” masy posągu, 
a równocześnie jego wyniosły, „szorstki” majestat:

Quae superimposito moles geminata colosso 
stat Latium complexa forum? caelone peractum 

fluxit opus? Siculis an conformata caminis 

effigies lassum Steropem Brontemque reliqu.it? 

an te Palladiae talem, Germanice, nobis 
effecere manus, qualem modo frena tenentem 
Rhenus et attoniti vidit domus ardua Daci?

(v. 1-7)"

reliqu.it
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Gdy mowa o hiperboli, przypomnijmy uwagi autora Retoryki do 
Herenniusza, IV 44: superlatio est oratio superans veritatem alicuius au- 
gendi minuendive causa; haec sumitur separatim aut cum comparatione. 
(...) cum comparatione aut a similitudine aut a praestantia superlatio 
sumitur. Hiperbola jest zatem wypowiedzią wykraczającą poza prawdę 
w celu powiększenia bądź pomniejszenia jakiegoś zjawiska. Tworzona 
jest albo pojedynczo, albo z porównania. Gdy hiperbola powstaje z po
równania, istnieje albo z podobieństwa, albo z przewyższenia czegoś.

Równie ważne są spostrzeżenia Kwintyliana, VIII6,67-69: hyperbo- 
len audacioris ornatus summo loco posui; est haec decens veri superiec- 
tio: virtus eius ex diverso par, augendi atąue minuendi. fit pluribus mo- 
dis: aut enim plus facto dicimus, ut(...) »geminique minantur in caelum 
scopuli«, aut res per similitudinem attollimus (...) aut per comparatio- 
nem (...) aut signis quasi quibusdam (...) vel translatione. Kwintylian 
podkreślił zatem śmiałość hiperboli. Oznacza ona stosowne przekro
czenie prawdy. Można jej używać niezależnie, zarówno w celu powięk
szenia, jak i pomniejszenia czegoś. „Stosuje się ją na wiele sposobów. 
Można powiedzieć więcej niż to, o czym świadczą fakty, np. »bliźnia
cze skały grożące niebiosom«; albo wywyższamy coś poprzez podo
bieństwo (...), albo przez porównanie (...), albo posługując się pew
nymi znakami (...), albo przez metaforę”.

Nieco później rzymski retor dodaje, VIII 6, 73: quamvis est omnis 
enim hyperbole ultra fidem, non tamen esse debet ultra modum, nec alia 
via magis in KaKO^qXíav itur. Słowa te oznaczają, że chociaż każda hi
perbola pociąga za sobą niewiarygodność, nie powinna ona jednak iść 
za daleko w taki sposób, który prowadzi wprost do kakozelii, to znaczy 
przesadnej afektacji (złego smaku).

Kwintylian kontynuuje, VIII6, 74-76: quo magis intuendum est, quo 
usque deceat extollere quod nobis non creditur. pervenit haec res frequ- 
entissime ad risum: qui si captatus est, urbanitatis, sin aliter, stultitiae 
nomen adsequitur. est autem in usu vulgo quoque et inter ineruditos et

allusion and elaborate epithets create an opulence of style that matches the grandeur 
and exotic nature of the statue”; por. D.W.T. Vessey, op. cit., s. 2763-2764. 
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apud rusticos, videlicet quia natura est omnibus augendi res vel minu- 
endi cupiditas insita nec quisquam vero contentus est. (...) tum est hy- 
perbole virtus, cum res ipsa, de qua loquendum est, naturalem modum 
excessit. conceditur enim amplius dicere, quia dici, quantum est, non po- 
test, meliusque ultra quam citra stat oratio. Tym bardziej zatem należy 
zważać na to, jak dalece możemy posunąć się w wyolbrzymianiu fak
tów, którym publiczność odmówi wiarygodności. Co więcej, hiperbola 
często wywołuje śmiech; jeśli było to zamierzeniem mówcy, nazywa się 
dowcipem, jeśli zaś nie, głupstwem. Hiperboli używają i prości, i nie- 
wykształceni ludzie, ponieważ we wszystkich tkwi wpojona wewnętrz
na skłonność do przesadzania albo pomniejszania faktów, i nikt nie 
zadowala się prostą prawdą. Ponadto hiperbola jest zaletą mowy, jeśli 
przedmiot, do którego się odnosi, przekracza naturalną miarę. Pozwa
la się bowiem na przesadę, kiedy wielkość faktów przekracza słowne 
możliwości. W takiej sytuacji nasza wypowiedź będzie bardziej sku
teczna, jeśli wykroczymy poza prawdę, niż jeśli nie osiągniemy zamie
rzonego celu.

W tym miejscu jesteśmy już bardzo blisko wzniosłości (tńitoę), 
którą tak definiuje pseudo-Longinos, XII 1: Ket rat to pev ihyoę ev 
Stóp part, fj 5’ aii^T|CTię Kai ¿v 7tXf]0ev Stóirep ekeivo pćv kóv vof|pa- 
ti Evi roźAÓKtę, f) 8ć navtcoę peta 7rooótr]Toę Kai Kspiouaiag ttvóę 
ixpiotatat. Oznacza to, że wzniosłość zasadza się na podniosłości, po
większanie zaś na pomnożeniu czegoś. Dlatego też pierwsza dotyczy 
często nawet jednego pojęcia, druga zaś opiera się na wszystkim, co 
dotyczy ilości i nadmiaru.

Izydor z Sewilli w Origines, I 37, 21 definiował hiperbolę jako wy
olbrzymienie prawdy, tak iż traci ona swą wiarygodność: hyperbole est 
excelsitas fidem excedens ultra quam credendum est9.

’ Na ten temat patrz La lingua poetica latina, s. 50 nn.
10 J. Styka, op. cit., s. 110-111.

J. Styka10 przypomina inny passus u Kwintyliana (VIII 3, 55-58), 
w którym retor wylicza sekwencję błędów (yitia) naruszających de
corum i prowadzących do mala affectatio (KaKÖ^qXov), czyli poważ- 
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negó uchybienia w sztuce słowa (corrupta oratio), będącego rezul
tatem zagubienia przez mówcę idei mowy użytecznej i poddania się 
bezwartościowemu i przesadnemu dopracowywaniu formy utworu 
(irEprEpyta):

At vitium erit, quotiens otiosum fuerit et supererit, non cum adicietur. 

Est etiam, quae mpiepyta vocatur, supervacua, ut sic dixerim, operosi- 

tas, ut a diligenti curiosus et a religione superstitio distat. Atque, ut semel 
finiam, verbum omne, quod ñeque intellectum adiuvat ñeque ornatum, 

vitiosum dici potest. Katcó^qAov, id est mala adfectatio, per omne dicen- 

di genus peccat. Nam et túmida et praedulcia et abundantia et arcessi- 
ta et exultantia sub idem nomen cadunt. Denique KCtKÔÇqXov vocatur, 
quidquid est ultra virtutem, quotiens ingenium iudicio caret et specie 

boni fallitur, omnium in eloquentia vitiorum pessimum. Nam cetera pa- 

rum vitantur, hoc petitur. Est autem totum in elocutione. Nam rerum 
vitia sunt stultum, commune, contrarium, supervacuum; corrupta ora

tio in verbis maxime impropriis, redundantibus, comprehensione obscu

ra compositione fracta, vocum similium aut ambiguarum puerili capta- 
tione consistit. Est autem omne KaKÔÇqA.ov utique falsum, etiamsi non 
omne falsum koikôÇtiXov: est enim quod dicitur aliter, quam se natura 

habet et quam oportet et quam satis est. Totidem autem generibus cor- 

rumpitur oratio quoi ornatur".

Stagirytą zauważył w Retoryce, 1, 9, 1368 a 22 nn., że amplifika- 
cja (tj aôÇr)cnç) w naturalny sposób harmonizuje z mową pochwal
ną, ponieważ opiera się na hiperboli, a każde wywyższenie należy do 
tego, co piękne. Z tego względu osobę chwaloną należy porównać je
śli już nie z najwybitniejszymi, to przynajmniej z ogółem ludzi, gdyż 
wywyższenie pozwala odsłonić jej zalety etyczne (t| Ù7tEpoxf| ôokeî 
p.T|vóetv àpETf|v). Ze wszystkich środków retorycznych wspólnych 
wszystkim rodzajom wymowy amplifikacja jest najbardziej stosow- * 

11 Patrz także La lingua poética latina, s. 41: „Senza parlare della KaKoÇrpâa, quae 
translationis iure uteretur inverecunde, e per la quale ricercate metafore offrono con- 
siderevoli difficoltà alla comprensione (epist. 114, 1.5. 10 fine). O del continuas usas 
della metafora, che in allegorian et aenigmata exit (QVINT. inst. 8, 6, 14)”.
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na (¿Л1тт|8е1отатт]) do mów popisowych. Dotyczą one uznanych po
wszechnie dokonań i wystarczy tylko pokazać ich wielkość i piękno12.

12 Arystoteles dodaje, że przykłady (ttapaóeiypata) są stosowne do mowy doradczej, 
gdyż na podstawie faktów z przeszłości wydajemy sądy o przyszłości. Do wymowy są
dowej najodpowiedniejsze są entymemy, ponieważ niejasność sprawy wymaga wyja
śnienia przyczyny i udowodnienia.
15 H. Lausberg, op. cit., s. 317; por. ibidem, s. 332: „Hiperbola jest skrajną, nie
prawdopodobną w sensie onomazjologicznym przesadą w odniesieniu do verbum pro
prium. Jest to metafora o wertykalnej gradacji [pionowo-wstępująca], użyta w retoryce 
dla interesu którejś ze stron (...), lecz stosowana w poezji jako środek pobudzający 
wyobraźnię”. Patrz też Try ph., Trop., s. 198, 31: i>7t£pfk>Xf| eon (ppótcnę uttEpaipowa 
"tf|v aXf|0eiav au^riGecoę f] peiaxjEa>ę y<ipiv. Oznacza to, iż hiperbola jest wyrażeniem 
powiększającym prawdę [rzeczywiste znaczenie] o charakterze augmentatywnym albo 
deminutywnym.
14 H. Lausberg, op. cit., s. 317-318.

Powrócę teraz do metafory. H. Lausberg13 napisał, iż

wyjaśnienie, że metafora rozwinęła się z podobieństwa (...) jest je
dynie późniejszą, racjonalną interpretacją pradawnej magicznej 
równoważności między metaforycznym określeniem a tym, co jest 
przedmiotem metafory (...). Metafora jest pierwotnym reliktem ma
gicznej możliwości identyfikacji, który dzisiaj stracił swój religijno- 
-magiczny charakter i stał się poetycką grą. Owa poetycka gra wciąż 
jednak kryje w sobie ewokatywne skutki magiczne, które poeta może 
aktualizować.

Badacz niemiecki zauważył14, że do powstania metafory przyczy
niają się trzy stopnie podobieństwa: 1) simile, które może zachodzić 
jako a) totum simile, albo a) niefiguratywne, albo b) figuratywne (jest 
to prawdziwe królestwo metafory), b) impar, 2) dissimile „brak podo
bieństwa”, 3) contrarium „przeciwieństwo”, które odpowiada ironii.

Teoretycy, postępując za Arystotelesem, Rhet., 3, 10, 1411 a 1 nn., 
zwykle klasyfikują metafory według zakresu ich funkcjonowania 
i wyróżniają cztery typy referencyjne metafory. Stagirytą stwierdza, 
że najwyżej spośród nich cenione są przenośnie oparte na analogii 
(eóóoKipoum. цбсХюта od. кат’ dvaXoyiav). Przypomina słowa Pe- 
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ryklesa, że młodzież, która zginęła na wojnie, tak zniknęła z miasta, 
jakby z roku usunięto wiosnę (tt]v v£ÓTT|Ta tt]v dnolop£vr]v ev тй 
лоХёцср ouTtoę f]<pavio0at ek riję nó^fioę Фалер ei Tię то cap ёк той 
EyiocuTOt) e^eZoi). Leptines, kontynuuje Arystoteles, mówiąc o Lace- 
demończykach, stwierdził, że nie wolno dopuścić do tego, żeby Hella
dę pozbawić jednego z dwojga jej oczu. Pejtolaos nazwał świętą galerę 
ateńską „maczugą ludu” (pónaXov той Згщои), a Sestos „spichlerzem” 
Pireusu (TT]X.iav той nEipaietuę). Kefisodotos, przypomina Arystote
les, nazywał trójrzędowce „malowanymi młynami” (póA.covaę лона 
Xouę), a cynik Diogenes z Synopy określał karczmy mianem „attyc- 
kich jadalni” (та Kanr|^£ta та ’Аттиса (ptóiTta). Ajsion powiedział, 
że Ateńczycy „wylali swe miasto na Sycylię” (cię Xi.KEXi.av ttjv nóXiv 
¿^¿XEav). Stagirytą wyjaśnia, że jest to zarazem przenośnia i ob
raz (тоито уар цетасрора ка! яро оццатсоу). Podobnie przenośnia 
i obraz zawarte są w słowach: „Grecja aż zajęczała” (¿юте pofjoai tt]v 
ЪХХаба), a także w nakazie Kefisodotosa, aby wystrzegać się „wiel
kich zbiegowisk” (pf| noXXaę noif)acoaiv Tdę ouv8pop.dę [ёккХт]а1 
aę]). Izokrates użył tego samego określenia wobec tych, którzy „zbie
gają się” na ogólnogreckie uroczystości (npoę Touę ouvTpćxovTaę ev 
Tatę navr|yópEatv).

Podobny charakter ma przykład cytowany z Mowy pogrzebowej Li- 
zjasza: „wypada, aby Hellada obcięła sobie włosy na grobie poległych 
pod Salaminą, ponieważ w tym grobie grzebie razem z ich męstwem 
swoją wolność” (KcipaaOat tt|v 'bXXd8a óę оиуката6алтоцёуг|д тт] 
dpETfj аитйу Tfję E^EuOepiaę). Gdyby mówca, wyjaśnia Arystoteles, 
powiedział jedynie, że „wypada opłakiwać męstwo składane do grobu”, 
byłaby to już metafora obrazowa (про оццатсоу), uzupełnienie zaś „ich 
męstwa” przez „jej wolność” wprowadza także antytezę.

Słowa Lykoleona wypowiedziane na obronę Chabriasa: „nie baczą 
nawet na błaganie, jakie wnosi za nim jego posąg z brązu” - są prze
nośnią okolicznościową, nie można zatem zastosować jej gdzie indziej; 
jest to zarazem przenośnia obrazowa (цетасрора уар ev тй napóvTt, 
dXX’ ouk dfii, dXXd npó оццатау), posąg błaga za nim, gdy znalazł 
się w niebezpieczeństwie, ożywia się to, co nieożywione (то d\pt)xov 
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5f] ejJA|/'°Xov) i przypomina jego zasługi dla miasta (то Ьттоцугща tóv 
Tfję яоХеах; £pycov).

Równie sugestywny jest inny przykład Stagiryty. Wyrażenie: „Bóg 
wszczepił nam rozum, aby był światłem duszy” (oti tov vof>v ó 0£Óę 
iptbę dvfjt|/EV ev Tfj jest przenośnią, ponieważ zarówno „ro
zum”, jak i „światło” rozjaśniają rzeczywistość (8t|Xoi ti). Przenośny 
sens ma zdanie: „Dyktować warunki rozejmu jest o wiele piękniejszym 
znakiem zwycięstwa niż trofea zdobyte na polu bitwy: oznaczają one 
bowiem małe i pojedyncze osiągnięcia, rozejm zaś jest znakiem zwy
cięstwa w całej wojnie”. Jedno i drugie jest wszak znakiem odniesio
nego zwycięstwa (vi.KT]ę огщеш). Podobnie wyrażenie: „Miasta płacą 
ogromną karę za winę ludzi”, gdyż „płacenie kary” jest słusznym „po
noszeniem straty” (tj yap EU0Dva pXdpr] xię SiKaia eotiv). Podsu
mowując, Stagirytą stwierdza, że znakomite wyrażenia powstają dzięki 
metaforze opartej na analogii i dzięki unaoczniającemu przedstawie
niu (та doTEta ek psTacpopaę te Tfję dvdXayov ХЁуЕтат кат тф яро 
оццатсоу notEiv).

W tym miejscu Arystoteles dodaje, że należy wyjaśnić, co rozumie
my przez „przedstawienie unaoczniające” i w jaki sposób je uzyskujemy. 
Przedstawienie unaoczniające to takie, które pokazuje rzeczywistość 
jak żywą (яро óppdTcov тапта яотегу боа ЁУЕруоиута or|paivEi). Na
zwanie człowieka dobrego „kwadratem” (TETpdyciyvov) jest przenośnią, 
gdyż oba pojęcia oznaczają coś doskonałego, ale pozbawione są oży
wienia (aptpco ydp тёХекх, dXX’ ot) or|paivEi EVEpyEtav). Zawiera je 
natomiast wyrażenie: „w rozkwicie sił twórczych” (dv0oóoav 6%ovToę 
tt]v aKp.T|v) i „wolnyś jak zwierzę ofiarne” (oć 8’ ахтяЕр a<pETOV [ёХе- 
ó0Epov]). Następnie Arystoteles cytuje wers 80 Eurypidesa z Ifigenii 
w Aulidzie, by uzasadnić, że czasownik „zerwali się” (a^avTEę) wpro
wadza ożywienie i stanowi przenośnię. Przykładów dostarcza Homer, 
który za pomocą przenośni ożywia rzeczy nieożywione. Na początek 
Arystoteles cytuje wers z Odysei, XI 598: „Znowu z góry się stacza na 
dół głaz ten bezwstydny” (аитц ёяг 8аяЕ8оу8Е kiAwSeto Xaaę ava- 
i8f|ę), a później podaję jeszcze miejsca z Iliady, XIII 587; 592; IV 126; 
XI 574; XV 542. Opatruje je uwagą, że są słynne ze względu na efekt 
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ożywienia. Wydaje się, że w cytowanych przykładach rzeczy żyją, po
nieważ otrzymały cechy istot żywych. Homer posłużył się przenośnią 
opartą na analogii: głaz ma się tak do Syzyfa, jak bezwstydny człowiek 
do swojej ofiary. W kolejnym przykładzie z Iliady, XIII 799 Arystote
les zauważył, że Homer w identyczny sposób przedstawił przedmioty 
nieożywione w słynnych porównaniach: „piętrzą się pianą wzburzo
ną to z tej, to z tamtej znów strony” (Kuprót, (paXqpiócovTa- npó pev t’ 
aXX’, aÓTÓtp en’ aXXa ). Stagirytą dodaje, że w tym przykładzie Ho
mer przedstawia wszystko w ruchu i obdarza życiem, gdyż ruch jest 
tożsamy z życiem (ń 5’ Evśpyeia idvT|aię).

Należy, kontynuuje Arystoteles, czerpać przenośnie z rzeczy po
krewnych, ale nie całkiem oczywistych (pt| <pavep(bv), gdyż tutaj, po
dobnie jak w filozofii, świadectwem przenikliwości umysłu jest do
strzeganie podobieństwa nawet między bardzo odległymi rzeczami. 
Na przykład Archytas powiedział, że ołtarz i rozjemca są tym samym, 
gdyż człowiek krzywdzony ucieka się do obu. Podobnie można uznać, 
że kotwica i hak jej liny są tożsame. Różnią się jednak tym, że hak znaj
duje się u góry, a kotwica na dole.

Znakomite powiedzenia, dowodzi Stagirytą, w większości przypad
ków powstają dzięki metaforze i zaskoczeniu słuchacza (ek tou npo- 
csefyinazay): ponieważ sprawa przedstawia się zupełnie inaczej, niż 
wcześniej przypuszczał, dochodzi do tym większego przekonania, że 
poznał coś nowego, a dusza zdaje się mu mówić: „rzeczywiście, byłem 
w błędzie” (¿ycb npapTOv). Sentencje stają się wyborne dzięki temu, 
że właściwy ich sens nie pokrywa się ze zwykłym znaczeniem użytych 
słów. Dobrze ułożone zagadki stają się przyjemne z tego samego powo
du, gdyż poszerzają nasze poznanie i są wyrażeniami metaforycznymi. 
To samo można powiedzieć o zjawisku, które Teodor nazywa „nowym 
sposobem mówienia” (tó Katva XćyEiv). Powstaje ono wówczas, gdy 
wyrażenie jest paradoksem i - zgodnie z jego słowami - nie odpowia
da naszemu wyobrażeniu.

Mówcy, podobnie jak autorzy komedii, popisują się żartobliwą pa
rodią. Identyczny efekt wywołują gry słów połączone ze zmianą litery, 
gdyż i one zwodzą odbiorcę. Arystoteles cytuje w tym miejscu parodię 
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wiersza epickiego nieznanego autora: „Szedł, na swych stopach mając 
- odmarzliny”. Słuchacz tymczasem myślał, że poeta powie - sandały. 
Następny przykład, którego autor również jest nieznany, opiera się na 
inteligentnej grze słów: „Dla Ateńczyków panowanie (apxf|) na morzu 
nie było początkiem (dpxf|) nieszczęść”, gdyż w rzeczywistości przy
niosło im korzyść. Podobnie w przypadku przeciwstawnej wypowiedzi 
Izokratesa: „ich panowanie (dpxf|) było początkiem (dpxr|) nieszczęść 
dla państwa”.

W odautorskim komentarzu Arystoteles stwierdza, że wszystkie 
tego rodzaju wyrażenia tylko wtedy osiągają właściwy efekt, gdy sens 
dwuznacznie lub metaforycznie użytego słowa jest zgodny ze stanem 
faktycznym. Dobre porównania, dowodzi dalej Arystoteles, są w pew
nym sensie również przenośniami, gdyż u ich podstawy zawsze leżą 
dwa pojęcia, podobnie jak w opartej na analogii metaforze. Przykłado
wo mówimy: „tarcza jest czarą Aresa”, a „łuk lutnią bez strun”. W ten 
sposób, komentuje Arystoteles, nie wyrażamy pojedynczego pojęcia, 
wyrazilibyśmy je natomiast, gdybyśmy łuk nazwali po prostu lutnią, 
a tarczę - czarą. W taki właśnie sposób tworzymy także proste porów
nania, kiedy np. fletnistę porównujemy z małpą, a krótkowidza z przy
gasającą lampą, gdyż oboje mrugają (owdyeTai).

Porównanie wówczas jest doskonałe, gdy jednocześnie jest prze
nośnią (tó 5ć eu eotiv ót<xv p.ETa<popd fj). Można przecież, dodaje 
Stagirytą, porównać tarczę z czarą Aresa, a ruiny ze strzępami domu. 
O Nikeratosie można powiedzieć, że jest jakby Filoktetem ugryzionym 
przez Pratysa. Takiego też porównania użył Trazymach, kiedy zauwa
żył, że Nikeratos zwyciężony przez Pratysa w konkursie rapsodycznym 
ciągle jest nieostrzyżony i brudny.

Na tym właśnie polu, podkreśla autor Retoryki, poeci ponoszą naj
większe porażki, jeśli się potkną, i odnoszą największe sukcesy, jeśli 
uda im się porównanie (paKtord t’ EK7titrTOUOtv ot 7totT|Tai, ćav pf| 
eu, Kai ¿av eu, Eu5oKtp.ou<Ttv), tj. jeśli trafnie oddadzą podobieństwo 
porównywanych zjawisk. Przykładowo: „wlókł nogi pokręcone jak se
lera nać” i „walczył jak Filamon ze skórzanym workiem”. Wszystkie 
tego rodzaju wyrażenia są porównaniami (EiKÓvsę).
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Udane wyrażenia przesadne (wtEppotań) także są przenośniami. 
Hiperbolą posługują się głównie ludzie młodzi, ponieważ odzwiercie
dla ona wielką porywczość charakteru. Szczególnie często posługują 
się nią ludzie wzburzeni gniewem. Przykładu dostarcza Homer w Ilia
dzie, IX 385-390:

Choćby mi dawał aż tyle, ile tu piasku i żwiru -
Jeszcze nie zdoła mi serca wódz Agamemnon przejednać (...) 
Córki zaś Agamemnona za swą małżonkę nie wezmę 
Choćby pięknością gasiła samą Kiprydę złocistą 
I w pracach była zręczniejsza od jasnookiej Ateny15.

ls W przekładzie K. Jeżewskiej.
16 H. Lausberg, op. cit., s. 322, przyp. 2.
17 M. Hermann, Metaforyka astralna w poezji rzymskiej, Kraków 2007, s. 5, 
przyp. 1.
18 Ibidem, s. 6, przyp. 8.

Zacytujmy teraz opinię Kwintyliana, VIII 6, 9: [translationis] vis 
omnis quadruplex maxime videtur. Szczegółowy podział przedstawia się 
następująco: 1) od istot ożywionych do istot ożywionych, np. pasterz lu
dów; 2) od rzeczy nieożywionych do rzeczy nieożywionych, np. strze
gąc zarodków ognia; 3) od istot ożywionych do rzeczy nieożywionych, 
np. na ziemi zatrzymały się włócznie, stęsknione, aby nasycić się ciałem; 
4) od rzeczy nieożywionych do istot ożywionych, np. niewygasły śmiech 
powstał wśród bogów szczęśliwych.

H. Lausberg16 podkreślił, że tropy, zwłaszcza metafora i alegoria, są 
środkiem niezbędnym dla „myślowo-językowego (filozoficznego) upora
nia się z rzeczywistością ponaddoczesną”. M. Hermann17 napisał, że me
tafora uchodziła w starożytności za najpiękniejszy trop. Przypomniał przy 
tym zdanie filozofa hiszpańskiego J. Ortegi y Gasseta, który w rozprawie 
The Dehumanization ofArt (New York 1956, s. 30) „przyrównywał ją do 
boskiego narzędzia i pisał, że metafora jest największą siłą, jaką posiada 
człowiek”. M. Hermann18 zacytował znamienną opinię U. Eco, że „tysią
ce stron napisanych o metaforze dodaje niewiele istotnego do pierwszych 
dwóch lub trzech koncepcji przekazanych nam przez Arystotelesa”.
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O epistemologicznym potencjale metafory w ujęciu Erazma z Rot
terdamu pisała w ciekawym artykule H. Szabelska”. Warto w tym miej
scu przytoczyć passusy podnoszące walory metafory z listu Erazma do 
Petera Gillesa:

(...) et intelligerem non nitorem modo sed universamprope sermonis di

gnitatem a metaphoris proficisci. Nihil autem aliud est napaßokri, quam 

Cicero collationem vocat, quam explicata metaphora. Caeterorum or- 
namentorum singula suam quandam ac peculiarem adferunt gratiam 

et commoditatem dictioni; metaphora sola cumulatius praestat universa 

quam exornationes reliquae singula. Delectare vis? nulla plus habet festi- 

vitatis. Docere studes? non alia probat vel efficatius vel apertius. Flecte- 
re paras? nulla plus addit acrimoniae. Studes copiae? nusquam supellex 
locupletior. Placet Laconismus? nulla plus cogitationi relinquit. Sublimi- 

tatem affectas? haec quidvis quantumvis attollit. Est quod velis extenu

are? nulla magis deiicit. 'Evápyeiav captas ac lucern? nulla melius rem 
ob oculos ponit. Hacfere condiuntur adagia, huic gratiam suam debent 

apologi, haec commendat apophthegmata, huius accessione conduplica- 
tur sententiae dos, adeo ut Salomon ille, virdivinus, oracula sua non alio 
magis quam parabolarum titulo voluerit commendari. Tolle metaphorae 

supellectilem ex oratoribus, ieiuna erunt omnia. Tolle parabolas e pro- 

pheticis et evangelicis Uteris, magnam gratiae partem detraxeris20.

” H. S z ab e 1 s k a, Epistemologiczny potencjał metafory w ujęciu Erazma z Rotterda
mu, „Terminus” 4, 2002, z. 2, s. 147-170.
211 „(...) i zrozumiałem, iż metafory nadają mowie nie tylko świetność, lecz całe pra
wie dostojeństwo. Niczym innym nie jest bowiem 7tapaßoA.f|, którą Cyceron nazywa 
porównaniem, aniżeli rozbudowaną metaforą. Każda z osobna spośród innych ozdób 
dodaje mowie pewnego sobie właściwego wdzięku i harmonii, [lecz] metafora sama 
pozwala urzeczywistniać wszystkie [cele mówcy] z większą perfekcją aniżeli pozostałe 
ornamenty krasomówcze [jego cele] poszczególne. Chcesz bawić? Żadna [ozdoba] nie 
ma więcej powabu. Pragniesz uczyć? Żadna inna nie uzasadnia bardziej skutecznie i ja
śniej. Pragniesz nakłaniać? Żadna nie doda więcej siły. Starasz się czerpać z bogatych 
zasobów figur? Nigdzie nie ma większego wyboru. Podoba ci się lakoniczność? Żad
na nie pozostawia więcej miejsca dla przemyśleń. Twoim celem jest wzniosłość? Ona 
uwzniośla, cokolwiek zechcesz, w stopniu, w jakim zechcesz. Jest coś, czego znaczenie 
chcesz umniejszyć? Żadna bardziej go nie pozbawia. Starasz się osiągnąć enargeię i ja-
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Po tych rozważaniach teoretycznych powróćmy do analizy sylwy 
I 1. Stacjusz podkreślił łagodność władcy (mitis) w opozycji do okru
cieństwa Achiwów ukrytych w brzuchu konia trojańskiego. Posąg ce
sarza wzbudza wysoce pozytywne wartości estetyczne: jednakowe jest 
jego piękno (forma), wdzięk (decor) i szacunek (honor). Ważną funkcję 
pełni też topos miejsca, które godne jest tak wielkiego pomnika. Po
jawiają się również opisy miejsc kultu bogów. Naprzeciw znajduje się 
okazała świątynia Juliusza Cezara, który zmęczony wojnami pierwszy 
pokazał drogę ubóstwionym cesarzom rzymskim przez dar adoptowa
nego syna, Oktawiana Augusta. To wyraźne nawiązanie do boskiego 
kultu Augusta obecnego już w twórczości Wergiliusza, np. Aen., VI 
791 nn., i Horacego. Ważną rolę odgrywa komplement, że gdyby Do- 
micjan był dowódcą, Pompejusz Wielki byłby bardziej posłuszny jego 
prawom, a Katon podporządkowany jego rozkazom* 21.

sność? Żadna lepiej nie unaocznia rzeczy. Często dodaje się ją jako »przyprawę« do 
przysłów, jej zawdzięczają swój wdzięk bajki, ona czyni miłymi apoftegmaty, użycie jej 
podwaja walory myśli do tego stopnia, iż Salomon ów, mąż boski, nie pragnął zalecać 
swoich proroctw pod żadną inną nazwą, aniżeli paraboli. Zabierz oratorom bogactwo 
metafory, a wszystkie [mowy] będą oschłe. Usuń parabole z pism profetów i ewangeli
stów, a pozbawisz je prawie zupełnie wdzięku", w przekładzie H. Szabelskiej.
21 Można poważnie zastanawiać się, czy nie jest to próba polemiki z Lukanem, auto
rem Farsalii?
22 Opisy posągów oraz willi są u Stacjusza podporządkowane zasadom przekazywa
nym przez szkoły retoryczne, por. Vollmer, s. 221-222; 263.
23 Topika trojańska zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w Sy lwach.

Na szczególną uwagę zasługuje opis głowy cesarza22. Góruje ona 
w czystym powietrzu. Wydaje się, że władca dumnie patrzy przed sie
bie i zastanawia się, czy nowy pałac na Palatynie, gardząc płomieniami, 
wzniesie się jeszcze piękniejszy, czy ogień trojański23 czuwa u żagwi 
w milczeniu, czy Westa chwali swe wypróbowane służebne? Prawica 
władcy zabrania bitew, a jego lewej ręki nie obciąża dziewica trytońska 
i trzyma przed sobą obciętą głowę Meduzy.

Pierś władcy zdolna byłaby unieść niepokoje wszechświata. By ją 
wykonać, Temeze, znana z kopalni miedzi w południowej Italii, do
starczyła całej (!) wydobytej z niej rudy. Zapamiętajmy ten motyw, 
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Odwołania do bogactw naturalnych eksploatowanych w różnych 
miejscach imperium będą odtąd stale obecne w wielu sylwach poety 
z Neapolu. Ziemia ledwie wytrzymuje tak ogromny ciężar. Udręczo
na jest wszakże nie tyle żelazem czy spiżem, lecz geniuszem (genius) 
władcy.

Stacjusz podkreśla, że praca nad pomnikiem nie trwała zbyt dłu
go. Wysiłek wspierał sam bóg, co ciekawe, nie wymieniony z imie
nia. Młodzież całkowicie pochłonięta swą pracą zdumiewa się, że jej 
ręce są aż tak silne. Nieustanny trzask przebiega przez siedem wzgórz 
Marsa i zagłusza bezładny chaos wielkiego Rzymu. W tym miejscu 
poeta zaskakuje czytelnika swoją inwencją. Oto strażnik tego miej
sca, jak się wydaje legendarny Marek Kurcjusz24, którego imię prze
chowuje w pamięci święta czeluść sławnej sadzawki, słyszy nieustan
ny dźwięk spiżu i chrapliwe uderzenia na forum. Podniósł w górę 
oblicze straszliwie ubrudzone świętym błotem i głowę z zasłużonym 
wieńcem dębowym. Najpierw przeląkł się ogromu posągu i migotli
wego blasku bijącego od potężnego rumaka i, przerażony, po trzykroć 
zanurzył hardy kark w głębinie. Wnet rozpoznawszy władcę, pozdro
wił go jako potomka i rodziciela wielkich bogów. Można wszak po
stawić pytanie, czy motyw ubłoconego Kurcjusza nie ma wydźwięku 
humorystycznego?

24 Istniały przekazy, że Marek Kurcjusz na Forum Romanum skoczył na koniu 
w przepaść, aby ocalić ojczyznę, por. Var r., De ling. Lat., V 148; Liv., VII 6.

Dalsze uwagi Stacjusza są jakby wzięte z dzieła historycznego. 
Główne zasługi Domicjana polegają na tym, że w długiej walce stłu
mił walki na Kapitolu w roku 69 n.e. między zwolennikami Witeliusza 
i Wespazjana, walki nad Renem, rebelię Antoniusza Saturnina w Ger
manii Superior w 89 roku, a Daków zmusił do zawarcia przymierza. 
Passus z Markiem Kurcjuszem to ukłon w stronę heroicznej przeszło
ści Rzymu, ale zarazem pochwała nowoczesności, jakże różnej od trak
towanej z odrobiną ironii staroświeckiej rusticitas.

W obszernym zakończeniu utworu (v. 84 nn.) poeta domaga się 
ustępstw od konia Aleksandra Wielkiego, który stoi naprzeciw świąty
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ni latyńskiej Diony na forum Cezara!25 Sam Lizyp, jak mówią, odważył 
się wykonać go dla wodza pellijskiego.

25 Mowa o świątyni Wenus, przed którą stał posąg konia Aleksandra Wielkiego, Bu- 
cefała, prawdopodobnie wykonany przez Lizypa. Głowę Aleksandra zastąpiono głową 
Cezara.
26 Por. Ovid., Met., XV 871-872: Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis I nec 
poterit ferrum nec edax abolere vetustas.

Pomnik Domicjana nie drży ze strachu przed deszczowymi bu
rzami ani trójzębnymi piorunami Jupitera, ani strażnikami eolskiej 
jaskini, ani przed upływem lat26. Przetrwa tak długo, jak ziemia i nie
bo, i wieczny Rzym. To swoiste zrównanie idei Roma aeterna z ideą 
wieczności cesarza - pana i boga. Co więcej, członkowie rodziny ce
sarskiej zgromadzeni wokół pomnika zostaną ubóstwieni i przenie
sieni na niebo jako gwiazdy (tzw. katasterismos znany w literaturze 
hellenistycznej).

Wreszcie Stacjusz życzy Domicjanowi, aby zechciafy namalować 
go kolory Apellesa, aby starzec attycki (Fidiasz) zechciał umieścić jego 
podobiznę w nowej świątyni elejskiego Jupitera i aby gwałtowna Rodos 
zlekceważyła Feba i wybrała raczej jego oczy, które naśladują gwiaź
dziste płomienie. Niech ukocha tę ziemię na trwałe i sam zamieszka 
w świątyni, którą poświęcają mu Rzymianie:

Utere perpetuum populi magnique senatus 
muñere. Apelleae cuperent te scribere cerae, 
optassetque novo similem te ponere templo 

Atticus Elei senior Iovis, et tua mitis 
ora Tarans, tua sidéreas imitantia flammas 
lumina contempto mallet Rhodos aspera Phoebo.

(v. 99-104)

Pamiętając o ostrożności, jaką w kwestii ubóstwienia Oktawiana 
Augusta wykazywali poeci augustowscy, musimy dostrzec w poezji 
Stacjusza niebywałe zmiany. Na pierwszy plan wysuwa się zdecydowa
ne zerwanie z tradycją i odważna oryginalność. Podkreślmy jeszcze, że 
chociaż w opisie posągu dominują akcenty rzymskie (szczególnie hi-
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storyczne i polityczne), to jednak poeta zręcznie wplata weń elementy 
greckie, zwłaszcza dotyczące historii sztuki, mitologii i geografii.

Pytanie, czy poeta doctus nie posunął się w swej adulacji za daleko, 
pozostaje nadal otwarte27. Opinia K. Scotta28 nie pozostawia złudzeń: 
„Throughout the Silvae of Publius Papinius Statius runs the thread of 
adulation characteristic of the court poets of the Roman Empire. Wha
tever the religious significance of emperor worship at Rome, it has left 
an indelible impress on most of the great literature of the golden and 
silver ages of Latin Literature as also on much of the art of the same 
periods”.

27 Por. C.E. Newlands, op. cit., s. 47: ,,(...) this first poem of the Silvae has been 
at the centre of a controversy on how to read imperial panegyric. For Ahl, the poem 
is subversive of Domitian’s power and authority. Ahl argues that the extravagance of 
Statius’ praise represents either mannerism gone mad, or Statius’ attempt to ridicule 
Domitian for future generations. Ahl favours the latter view. He thus attempts to reha
bilitate Statius as a master of irony and ambiguity, features he sees as essential to pane
gyric. For Vessey on the other hand, the Silvae accurately mirror imperial ideology in 
all its extravagance. In his study of Silv. I. 1 Geyssen has followed Vessey in seeing Sta
tius in his first poem as the passive reproducer of Flavian ideology. For Geyssen, Silv. 
I. 1 uses the statue to celebrate unequivocally the emperors achievements”; ibidem, 23: 
„(...) the Silvae are engaged in the imperialist project of rewriting and even overtur
ning long-standing criteria of poetic excellence and decorum. The Silvae test the limits 
of panegyric as the emperor tested the limits of his power”.
28 K. Sco tt, Statius’Adulation of Domitian, AJPh 54, 1933, s. 247-259.
29 Inną opinię wyraża N.K. Zei ner, op. cit., s. 6-7: „By uncritically relying upon the 
biased senatorial portrait of Domitian recorded by Tacitus and other ancient authors, 
some have searched the poems for hints of social and political criticism, mistakenly 
forcing interpretations of »doublespeak« upon the text instead of deriving interpreta
tions from it. Readings of this kind flourished in the early 1970s and inspired a follo
wing of subsequent doublespeak acolytes, including Frederick Ahl and his most well- 
-known discussion of Silvae I. 1, which argues that Statius’ poems, written under the 
hostile literary oppression of Domitian, found ways to insert subversive criticism of 
the Emperor into lines of encomium. Ahl’s interpretation, however, hangs on his tena
cious adherence to a text now universally recognized as flawed, in which Sandstroem’s 
emendation of iussus sum (1 praef. 19) to ausus sum dramatically alters Ahl’s argu-

W mojej ocenie hiperbolizacja i patos każą, mimo wszystko, po
dejrzewać daleko posuniętą dwuznaczność i nieszczerość werbalnych 
intencji Stacjusza29. Przypomnijmy jeszcze słowa Cycerona, De orat., 
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III 163, iż należy uważać, aby podobieństwo nie było wyprowadzane 
„z daleka”: videndum est ne longe simile sit ductum30. Kwintylian, VIII 
6, 5-631 dowodził, że rzeczownik bądź czasownik zostaje przeniesiony 
z tego miejsca, w którym jest on właściwy, w takie, w którym brakuje 
właściwego wyrazu, albo gdzie wyraz użyty przenośnie jest lepszy od 
właściwego, ponieważ jest to bardziej wyraziste lub bardziej przyzwo
ite. Kiedy nie zachodzi żadna z tych okoliczności, zastosowanie prze
nośni będzie niewłaściwe.

H. Lausberg32 trafnie zauważył, że do genus demonstrativum można 
odnieść następujące praeexercitamenta: locus communis, laus, compa- 
ratio, sermocinatio oraz descriptio. Z każdym z tych elementów mamy 
do czynienia w sylwie I 1. Badacz niemiecki33 podkreślił, że w postaci 
autora ingenium oraz iudicium winny tworzyć harmonijną i stosowną 
jedność. W przypadku Stacjusza przewaga ingenium nad iudicium pro
wadzi do manieryzmu. Do autora Sylw można, jak sądzę, zastosować 
krytyczne słowa Kwintyliana na temat Seneki Filozofa (X 1,130): veiles 
eum suo ingenio dixisse, alieno iudicio.

Pierwszą księgę Sylw zamyka pełen radości utwór szósty. Ma on 
charakter reporterskiego sprawozdania. Pierwszego grudnia 89 (?)34

ment. Other doubles-speak readings, for example Holtsmarks interpretation of the 
Baths of Claudius Etruscus (1.5) or Vessey on Atedius Melior s tree (2.3), over-read the 
poems, often employing roundabout (and at times ridiculous) criteria to force a nega
tive interpretation upon Statius’ encomia".
w Cyceron podaję następujące przykłady: ‘Syrtim patrimonii’; 'scopulum' libentius 
dixerim, 'Charybdim bonorum’ ‘voraginem potius: facilius enim ad ea quae visa sunt 
quam ad ilia quae audita sunt mentis oculi feruntur. Et quoniam haec vet summa laus est 
verbi transferendi ut sensum feriat id quod translatum sit.fugienda est omnis turpitudo 
earum rerum ad quas eorum animos qui audiunt trahet similitudo.
11 transfertur ergo nomen aut verbum ex eo loco, in quo proprium est, in eum, in quo 
aut proprium deest aut translatum proprio melius est. idfacimus, aut quia necesse est 
aut quia significantius est aut, ut dixi, quia decentius. ubi nihil horum praestabit, quod 
transferetur inproprium erit.
32 H. Lausberg, op. cit., s. 577.
” ¡bidem, s. 579.
34 Podobną ucztę z czasów Domicjana wspomina Swetoniusz (Dom., 4): Spec- 
tacula assidue magnifica et sumptuosa edidit non in amphitheatro modo, verum et in 
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roku n.e. cesarz zorganizował widowisko w amfiteatrze połączone z roz
dawnictwem różnych towarów i ucztą publiczną. Wydaje się, że Stacjusz 
bardzo pragnął uświetnić wyjątkową, ale szybko przemijającą chwilę. 
Najpierw poeta wzywa Saturna wolnego od kajdan oraz bardzo niety
powe personifikacje, Decembra nabrzmiałego od nadmiaru wina, roze
śmianego Żarta, bezwstydne Dowcipy.

Towary, które wylicza Stacjusz, są niezwykle wyszukane, nieomal eg
zotyczne. Może jest to aluzja do oryginalności jego własnej poezji i talentu 
poetyckiego? Widać też autentyczny zachwyt nad elementami szeroko ro
zumianej kultury orientalnej, nawet jeśli poeta powtarza znane wcześniej 
w poezji motywy. Wśród darmowych podarunków znajduje się wszyst
ko, cokolwiek spada ze szlachetnych pontyjskich gajów orzechowych albo 
pochodzi z żyznych wzgórz Idume, co rodzi w swoich sadach miły bogom 
Damaszek, co dojrzewa w słońcu w ebosejskiej* 35 Kaunos. Z niewidzialnej 
palmy spadają delikatne paszteciki, owoce z Amerii nie nazbyt spieczone, 
ciasto na moszczu winnym, dojrzałe daktyle. Władca spełnia oczekiwania 
poważnego grona ekwitów, senatorów i ludu ubranego w togi.

Circo, ubi praeter sollemnes bigarum quadrigarumque cursus proelium etiam duplex, 
equestre ac pedestre, commisit; at in amphitheatro navale quoque. Nam venationes gla- 
diatoresque et noctibus ad lychnuchos, nec virorum modo pugnas, sed et feminarum. 
Por. Cassius D i o, LXVII 4, 4.
35 Forma aebosia budzi szereg wątpliwości u wydawców, por. Shackleton Bai
leys. 387 (Critical Appendix).
36 Por. H.C. Baldry, Who Invented the Golden Age?, CQ 2, 1952, s. 83-92.

Poeta odwołuje się także do znanego w literaturze, począwszy od He- 
zjoda, motywu złotego wieku36. Stacjusz zwraca się do personifikowa- 
nej Starożytności (Vetustas), aby porównała teraz wiek prastarego Jupi
tera i wiek złoty: nie tak swobodnie płynęło wtedy wino, a zasiew nie 
wyprzedzał późnych dni roku. Mamy tu do czynienia z „odwróceniem” 
motywu złotego wieku.

Nie brak też opisu walk gladiatorskich. Ich wspomnienie daje po
ecie okazję do posłużenia się ulubionym paradoksem. Mianowicie do 
walki powstaje płeć niedoświadczona (rudis) w posługiwaniu się żela
zem, tj. kobiety, i bezczelnie próbuje zająć miejsce właściwe mężczy
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znom. Można by sądzić, komentuje Stacjusz, że to rozgrzane walką 
zastępy Thermodontu nad brzegiem Tanais i dzikiej Fazis. W innym 
miejscu toczy bój zuchwały oddział karłów, których sama Natura splo
tła do walki w węzłowatych splotach. Stają się pośmiewiskiem dla ojca 
Marsa i krwawej Dzielności (Virtus).

W jednej grupie klaszczą w takt otyłe Lidyjki, w drugiej słychać 
dźwięk cymbałów i dzwoneczki z Gadów, w kolejnej hałasują oddzia
ły Syryjczyków. Niezliczone głosy wznoszą się ku niebu, uświetniają 
Saturnalia pryncepsa i oklaskują władcę - pełne życzliwego uczucia. 
Niebo jaśnieje w płomieniach i nie daje przyzwolenia mrokom nocy. 
Gnuśny Odpoczynek (Quies) i ospały Sen (Somnus), widząc to, odda
lają się do innych miast. „Lecz któż wyśpiewa te widowiska, swobod
ne żarty, biesiady, niewykupione zastawy, któż wyśpiewa rzeki i obfite 
strumienie Lyeusa?” - pyta retorycznie Stacjusz.

Utwór kończy podniosła hiperbola. Poeta zapowiada, że święty ten 
dzień nie pójdzie w zapomnienie i przetrwa wieki, jak długo stać będą 
Wzgórza Latyńskie i ojciec Tyber, jak długo przetrwa Rzym i Kapitol, 
który Domicjan przywraca ziemi!:

Quos ibitprocul hic dies per annos! 

quam nullo sacer exolescet aevo! 

dum montes Latii paterąue Thybris, 
dum stabit tua Roma dumque terris 
quod reddis Capitolium manebit.

(v. 98-102)

H. Cancik37 wskazuje na podobieństwa między sylwą a passusami 
z Eneidy, I 699 i VII 170 nn., chociaż, moim zdaniem, należy zachować 
większą ostrożność w ferowaniu tak jednoznacznych ocen. H. Szelest38 
dodaje, że wyliczanie przysmaków rozdawanych w amfiteatrze może być 
analogiczne do satyry II 8 Horacego i później do Cena Trimalchionis Pe- 
troniusza, „chociaż w obu utworach służy ono zupełnie innym celom”.

37 H. Cancik, op. cit., s. 83.
38 H. Szelest, „Sylwy" Stacjusza, s. 29, przyp. 61.
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Na początku uroczystej i oficjalnej, jakby pisanej na zamówienie, 
sylwy IV 1 Stacjusz stwierdza, że do szesnastu rózeg Cezara zbliża się 
radosna purpura - Germanik otwiera znakomity rok kolejnego kon
sulatu! Poeta zachęca do radości prawa latyńskie, urzędników kurul- 
nych, a Rzym na siedmiu wzgórzach bardziej zuchwały winien atako
wać niebo.

Sam Janus, największy odnowiciel niezmierzonego wieku (immen- 
si reparator maximus aevi), podnosi oblicze i okazuje z obu progów 
wdzięczność władcy. Cesarz bowiem, związany z sąsiednim bóstwem 
Pokoju (Pax), rozkazał Janusowi uśmierzyć wszystkie wojny i przysię
gać na prawa nowego forum. Janus natomiast woła, że tak przystoi 
odnawiać czas i rozpoczynać nowe lata. Niech ramiona Domicjana 
okrywa pofałdowana, bogata szata purpurowa i toga bramowana po
śpiesznymi dłońmi Minerwy39. Domicjan widzi, jak innym pięknem 
lśnią świątynie, jak z ołtarza wyżej bije ogień i same gwiazdy zimowe 
ocieplają się dla niego. Z jego obyczajów cieszy się wojsko, dzielnice 
trybusowe i senatorowie odziani w purpurę - każdy urząd nabiera bla
sku od konsula.

” Wiadomo, że Minerwa była boginią opiekuńczą Domicjana, por. Suet., Domit., 
15, 3: Minervam, quam superstitiose colebat, somniavit excedere sacrario negantemque 
ultra se tueri eum posse, quod exarmata esset a love.

Potężny Rzym i bezkresna Przeszłość (Vetustas) niech wyliczą dni 
w kalendarzu i nie wspominają nieistotnych przykładów, lecz tylko 
takie, które Cezar uzna za godne, by je przewyższyć. Trzynaście razy 
wraz z upływem lat August sprawował konsulat w Lacjum, lecz późno 
zaczął zasługiwać na ten zaszczyt. Domicjan już w młodości wyprze
dził swych przodków. Czekają na niego liczne zaszczyty i szczęśliwy 
Rzym da mu trzykroć bądź czterykroć tyle urzędów kurulnych. Wład
ca zdobędzie tysiąc trofeów: niech wyrazi zgodę na tyleż samo try
umfów. Przed nim zadanie ujarzmienia nowymi podatkami Baktrów 
i Babilonu. Na piersi Jupitera nie ma jeszcze indyjskich wawrzynów, 
jeszcze nie proszą o łaskę Arabowie i Serowie, jeszcze nie cały rok od
biera zaszczyty, bo dziesięć miesięcy pragnie imienia Domicjana.
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Sądzę, że temat sylwy bardzo ograniczył inwencję poety i nie po
zwolił mu ujawnić wielu możliwości twórczych obecnych np. w sylwie 
I 1. H. Szelest40 zwraca uwagę, że pragnąc wysławić władcę, sięgnął Sta- 
cjusz do retoryki. Krótka pochwała cesarza jako władcy, który uśmie
rzył wojny, jest przekształconym w duchu rzymskim motywem twór
cy pokoju - eipT]vo7toióę. Już Juliusz Cezar zamierzał rozkrzewić kult 
bogini Pax w Rzymie oraz w innych miejscach imperium, szczególnie 
w Hiszpanii, Galii, być może w Afryce. Świadczą o tym nazwy kolonii 
zakładanych przez Cezara, np. Pax Iulia w Luzytanii, Colonia Pacen- 
sis lub Forum Iulii Pacatum w Galii Narbońskiej. Ze słów Kassjusza 
Diona (XLIV 49, 2) wynika, że Marek Antoniusz, wygłaszając mowę 
pogrzebową, określił Cezara mianem eipT|vo7roióę, co na łacinę można 
tłumaczyć terminami pacificator bądź pacificus. Pisma Cycerona, Ho
racego czy Wellejusza Paterkulusa pełne są zachwytu z powodu błogo
sławieństwa pryncypatu Augusta. Seneka Filozof z równym entuzja
zmem pisał o pax Romana, np. w de provid., IV 14. Jakże wiele tracą 
ci, którzy są jej pozbawieni: omnes considera gentes in quibus Romana 
pax desinit, Germanos dico et quicquid circa Histrum vagarum gentium 
occursat: perpetua iłlos hiemps, triste caelum premit, maligne solum ste- 
rile sustentat (...).

40 H. Szelest, „Sylwy"Stacjusza, s. 22-23.
41 S. We i ns tock, Pax and the „Ara Pacis", JRS 50, 1960, s. 49.
42 A. Al fol dy, Der neue Weltherrscher der vierten Ekloge Vergils, „Hermes” 65,1930, 
s. 369 nn.

S. Weinstock41 dowodzi, że inspiracja Augusta ideą pax miała dwa 
źródła. Pierwsze związane jest z grecką tradycją „twórców pokoju”, po
czynając od Aleksandra Wielkiego, przez Demetriusza Poliorketesa, aż 
do imperatorów rzymskich, Pompejusza czy Juliusza Cezara. Drugie 
prowadzi do „pokoju z bogami” (pax deum) rozumianego jako pakt 
ludzi z bogami możliwy do osiągnięcia poprzez modlitwy, ofiary i dary 
wotywne. Zapewne nieprzypadkowo od roku 49 p.n.e. na monetach 
pojawia się skrzydlaty kaduceusz, któremu towarzyszą splecione dłonie 
- znak zgody. A. Alfóldy42 udowodnił, że po roku 44 p.n.e., a zwłasz
cza po uformowaniu się drugiego triumwiratu w roku następnym, na 
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rewersach monet pojawiły się cornucopiae w otoczeniu diademu albo 
figur symbolizujących pium saeculum (bogini Pietas bądź wizerunek 
Eneasza, który z płonącej Troi unosi na ramionach ojca Anchizesa). 
Dodajmy, że mówiąc o zakończeniu wojen, poeci augustowscy wpro
wadzają motyw zamknięcia świątyni Janusa43.

” Ho rat., Epist., II 1, 254; Verg., Aen., I 291, 293-295.
44 H. Szelest, „Sylwy” Stacjusza, s. 28.
45 J. Styka, op. cit., s. 135.
46 Aluzja do miejsc urodzin Homera i Wergiliusza.

H. Szelest dodaje44, że utwór ten jako całość nie jest prostym na
śladownictwem żadnego znanego utworu greckiego czy łacińskiego. 
Pewnego podobieństwa można by się dopatrywać jedynie w panegi- 
rycznej poezji aleksandryjskiej albo w carmen saeculare i carmen I 37 
Horacego. Sylwa ta stała się wzorem dla utworu Sydoniusza Apollina- 
risa Panegyricus dictus Anthemeo bis consuli (carm., I 2)45. Enkomium 
cesarza wypowiada sam bóg Janus. Jest to zabieg typowy dla poezji hel
lenistycznej, gdyż tony panegiryczne stają się wówczas bardziej natu
ralne i niweluje się przesadne wyolbrzymianie wielkości postaci chwa
lonej. Pochwała wyglądu zewnętrznego, zwłaszcza piękna fizycznego 
postaci wchodziła w skład motywów mów pochwalnych, np. Horacy 
sławił piękno Paulusa Fabiusza Maksymusa (carm., IV 1) i Licymni, 
żony Mecenasa (carm., II 12).

W sylwie drugiej z księgi czwartej Stacjusz pyta retorycznie, jaką 
pieśnią rozsławi swoje spełnione życzenia, jak zdoła wyrazić swą 
wdzięczność? Wszak Cezar po raz pierwszy pozwolił mu cieszyć się 
z udziału w znakomitej uczcie i dał dotknąć cesarskiego stołu. Nie bę
dzie w stanie godnie tego wypowiedzieć, nawet gdyby mu radosną 
głowę uwieńczyły wawrzynami Smyrna i Mantua46. Zdaje mu się, że 
ucztuje z Jupiterem pośrodku gwiazd, że bierze nieśmiertelne wino 
podawane iliacką prawicą. Bezowocne były lata, które dotychczas 
przeżył: to jest dopiero pierwszy dzień jego życia, to jego próg. Motyw 
ten właściwy jest retoryce, a według zasad przedstawionych przez Me- 
nandra w traktacie 7tEpi E7n.5EtKTt.KĆbv występuje głównie we wstępach 
utworów pisanych prozą.
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Poeta pozdrawia Domicjana, używając pompatycznych, retorycz
nych epitetów:

teñe ego, regnator terrarum orbisque subacti 
magne pareas, te, spes hominum, te, cura deorum, 
cerno iacens? datur haec iuxta, datur ora tueri 

vina ínter mensasque, et non assurgere fas est?

(v. 14-17)

Po wyliczeniu niezwykłych zalet władcy Stacjusz zajął się opisem 
(descriptio) pałacu cesarskiego. Widać tutaj wyraźnie analogie do Ene- 
idy VII 170 nn. Ze zdziwieniem patrzy nań sąsiedni pałac Gromowład
nego, a bóstwa radują się, że cesarz mieszka w siedzibach równie wspa
niałych jak ich własne. Kompleks ten ustępuje tylko potędze swego 
władcy. We wnętrzach pałacu prześcigają się swym blaskiem marmury 
libijskie i iliackie, błyszczą marmury z Syeny, z Chios, wiele kamie
ni rywalizuje z lazurem Dorydy. Bezkresny jest widok ku górze: zmę
czonym wzrokiem ledwie można wypatrzeć punkty szczytowe i wyda
je się, że to złociste sklepienie nieba. W takiej scenerii Cezar rozkazał 
usiąść naraz przy tysiącu stołów arystokratom rzymskim i ubranym 
w trabeę zastępom ekwitów.

Mieszając w charakterystyczny dla siebie sposób postacie rzeczy
wiste z mitycznymi47, poeta zauważa, że sama Ceres w wysoko prze
pasanej sukni, sam Bachus trudzą się, aby zaspokoić pragnienia gości 
cesarza. Tak przemierzał świat w rydwanie napowietrznym szczęśliwy 
Triptolemos, tak Lyeus gałązkami winnej latorośli ocienił nagie pagór
ki i trzeźwe przedtem pola.

17 D.W.T. Vessey, Transience Preserved..., s. 2785, p. 106: „BRIGHT (1980) 17 (...) 
goes on to argue - contra SZELEST - that »the gods have not moved into the mor
tal realm, but mortals are glimpsed in the world of the gods«”; ibidem, s. 2790: „(...) 
myths serve as exempla, as illustrations. They hypostatise levels of human experience, 
indicating common features and shared bases in a chaos of unstable particulars. The 
provision of grounds and comparative criteria, the exploitation of a stock of ready- 
-made analogies in a universe that combines both constant change and a sympatheis of 
its constituent parts, are proofs of an acute ingenium".
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Największe wszak wrażenie zrobiło na poecie oblicze władcy - rzec 
można, że to nieomal boska epifania. Dla zrównoważenia zbyt pod
niosłego nastroju pojawia się motyw umiarkowania (moderatio). Blask 
władzy łagodził pogodnym majestatem i zniżał z umiarem powściągli
we „sztandary swojej fortuny”. Jednak na obliczu władcy promieniał 
skrywany zaszczyt. Patrząc na niego, mógłby rozpoznać go barbarzyń
ca i nieznane narody.

Poeta posługuje się teraz katalogiem mitologicznych porównań, ko
lejnym charakterystycznym dla siebie środkiem poetyckiego wyrazu48. 
Przypomnijmy je. Podobnie w chłodnej dolinie Rodope odpoczywał 
Gradiwus, wyprzągłszy konie. Taki był Polluks, gdy namaszczony oli
wą legł na ziemi wyczerpany zapasami w Terapne, tak leżał Euhan przy 
Gangesie, kiedy Indowie zawodzili z rozpaczy po podbiciu Indii. Tak 
spoczął ociężały Alcyda, gdy, wracając po spełnieniu ponurych rozka
zów, cieszył się, że może położyć się wygodnie na rozpostartej skórze 
lwa. Taki wreszcie jest pan nieba, gdy odwiedza krańce Oceanu i bie
siady Etiopów; twarz jego zroszona jest świętym nektarem, rozkazuje 
Muzom śpiewać ich tajemne pieśni, a Febowi wychwalać pallenejskie 
tryumfy.

48 Ibidem, s. 2785, przyp. 106: „We should distinguish between (a) his inclusion of 
mythological exempta (in similes and the like), which often has, as CANCIK shows, 
a structuring role in the poems; (b) his use of beings from myth (gods, heroes, nym
phs, etc.) as part of the poetic decor (e.g., in dismissal formulae, as personifications, 
and so forth) and (c) fully-fledged and individualised aetiologies”.

Sądzę, że w tym miejscu należy poświęcić więcej uwagi kwestii tzw. 
sztuczności stylu, gdyż dotyczy on nie tylko omawianej sylwy, lecz 
także innych. Szczegółowo zajął się tą kwestią Arystoteles w Retory
ce, 3, 2, 1405 b, 34 nn. Stagirytą podkreśla, że o sztuczności stylu (xà 
tyu/pó) można mówić w czterech przypadkach. Po pierwsze, w wy
niku nadużywania wyrazów złożonych. Na przykład Likofron mówi 
o „wielotwarzowym niebie”, o „wysokoszczytowej ziemi”, o „wąsko- 
drogim brzegu”; Gorgiasz nazywa pochlebców „żebrackimi poetami”, 
wymienia „krzywoprzysięgających” i „uroczyście przysięgających”, Al- 
kidamas mówi o „duszy przepełnionej gniewem”, „ogniobarwnym ob
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liczu”, „czarnobarwnym dnie morza”. Wszystkie te wyrażenia z uwagi 
na charakter złożenia (Sta tt)v 8urXaxnv) wydają się wyrazami poetyc
kimi (TtotriTuai).

Po drugie, sztuczność łączy się z użyciem prowincjonalizmów 
(gloss). Likofron nazywa Kserksesa „olbrzymim mężem”, Skirona 
„rozbójnikiem”; Alkidamas mówi o „ozdobach (zabawkach) dla po
ezji”, „nikczemności natury”, piszę o „podnieconym niepohamowa
nym gniewem ducha”.

Przyczyna trzecia ma związek z używaniem długich, niestosownych 
do sytuacji albo nadmiernych epitetów. O ile w poezji można powie
dzieć „białe mleko”, o tyle w prozie takie epitety są bardzo niestosow
ne albo użyte bez umiaru wyraźnie wskazują, że proza przejęła funk
cję poezji. Należy także w prozie stosować epitety, gdyż urozmaicają 
one mowę zwyczajną (tó EicoOóę), a styl czynią wytwornym (^evikt|v). 
Trzeba wszak czynić to z umiarem, w przeciwnym bowiem razie przy
niosą one więcej zła niż przypadkowy (ebcfi) sposób mówienia. W tym 
przypadku styl pozbawiony jest zalety, w tamtym natomiast zawiera 
wyraźną wadę (f| pżv yap oók to eo, tj Ss to Karóbę). Z tego 
powodu ci, którzy przemawiają w sposób poetycki, niestosownością 
(xfi aTrpeTtcią) swego stylu wzbudzają śmiech i sztuczność, a wskutek 
gadulstwa stają się niezrozumiali (to aoacpśę). Kiedy sens już staje się 
zrozumiały, dorzucają nowe wyrazy, które zaciemniają wypowiedź.

Ludzie, dodaje Arystoteles, posługują się wyrazami złożonymi wte
dy, gdy rzecz nie ma własnej nazwy (dvajvt)|iov) i gdy wyraz jest ła
twy do złożenia, jak np. %povoTpt|JEiv (marnować czas). Używanie ich 
w większej liczbie jest wszakże wyłączną właściwością stylu poetyc
kiego. Z tego względu złożenia są najbardziej pożyteczne dla twórców 
dytyrambów, gdyż są najbardziej wrażliwi na dźwięk, glosy natomiast 
dla twórców epopei, bo jej styl jest podniosły i stanowczy (oEpvóv Kai 
aiiOaóeę), metafory zaś dla wiersza jambicznego.

Czwarta przyczyna sztuczności stylu to użycie przenośni, gdyż 
i one bywają niestosowne (aTtpETtetę), ponieważ budzą śmiech (rów
nież komediopisarze korzystają z metafor), inne - ponieważ są zbyt 
dostojne i „tragiczne”. Mogą być też mało czytelne, jeśli dotyczą rzeczy 
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zbyt odległych od siebie (aoacpetę 8ś av nóppco0Ev). Przykładem mogą 
być słowa Gorgiasza: „zielone i soczyste dzieła” (%Xajpd Kat ćvaipa to 
Kpay|iaTO) oraz „okrywając się hańbą, to siałeś i nędzny zebrałeś też 
plon” (rawot aio%p<bę [pćv] IcmEipaę KaKĆoę 5ś eOśptoaę); są to wyra
żenia zbyt poetyckie. W podobny sposób wyraża się Alkidamas, nazy
wając filozofię „przedmurzem praw” (E7UTEixtopa tćov vópcov), a Ody
seję - „pięknym zwierciadłem ludzkiego żywota” (KaXóv <xv6pamivou 
piou KaTO7tTpov). Żadne bowiem tego rodzaju wyrażenia nie mają siły 
przekonywania (a7ri.0ava)49.

” Jako koturnowy, ale zarazem humorystyczny przykład Stagirytą przytacza słowa 
Gorgiasza, z jakimi zwrócił się do jaskółki, która przelatując nad nim, pobrudziła go. 
Powiedział do niej: „O wstyd (aioypóv), Filomele”. Wstyd byłby to dla dziewczyny, 
gdyby tak uczyniła, a nie dla jaskółki. Zrugał ją więc słusznie za to, kim była, a nie za 
to, czym jest.

W dalszych partiach Retoryki, 3, 3, 1406 b 26 Stagirytą podaję 
liczne przykłady porównań (£iKÓveę). Wszystkie wyrażenia wysoko 
cenione jako przenośnie będą oczywiście również doskonałymi po
równaniami, bo porównanie jest formą przenośni wymagającą do
powiedzenia (ai ElKÓveę pEtatpopal Xóyou 8sópEvat). Metafora zbu
dowana na zasadzie analogii powinna natomiast zawsze odnosić się 
w równym stopniu do obydwu jednorodnych jej członów; jeśli zatem 
czarę nazwiemy „tarczą Dionizosa”, to odpowiednie będzie określe
nie tarczy jako „czary Aresa”. Takie są, zdaniem Stagiryty, składniki 
języka prozy.

Kończąc uwagi na temat stosowności stylistycznej, 3, 7, 1408 b 11, 
Arystoteles wskazuje, że wyrazy złożone, liczne epitety i słowa obce naj
odpowiedniejsze są dla przemawiającego w stylu patetycznym. Czło
wiekowi oburzonemu wybaczamy wszak takie wyrażenia, jak „nie
bosiężne” lub „potworne zło”; wybaczamy je także wtedy, gdy mówca 
podbije swych słuchaczy i wzbudzi w nich entuzjazm pochwałami, na
ganą, gniewem lub miłością. Tak przecież mówią ludzie w najwyższym 
uniesieniu, a słuchacze podobnie nastrojeni chętnie słuchają takich 
słów. Styl ten jest właściwy poezji, gdyż ona jest dziełem natchnienia 
(2v9eov yap tj noirimę). W ten sposób można wypowiadać się, będąc 
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w uniesieniu albo ironicznie, jak czyni to Gorgiasz lub Platon w nie
których miejscach w Fajároste. Uwagi Stagiryty będziemy jeszcze przy
woływać, analizując warsztat poetycki Stacjusza.

Powróćmy wszak do sylwy IV 2. Stacjusz życzy władcy, aby bogowie 
pozwolili mu dwukrotnie albo trzykrotnie przekroczyć granice staro
ści ojca! Zatwierdzone przez prawo bóstwa (rata numina) niech wyśle 
ku gwiazdom, niech zbuduje im świątynie i zamieszka w pałacu. Oby 
często otwierał nowy rok, często witał Janusa z nowym liktorem, czę
sto ponawiał pięcioletnie agony i wieńczył zwycięzców. Dzień, w któ
rym Domicjan obdarował poetę życzliwymi łaskami i ucztami przy 
czcigodnym stole, jest dla niego po długim czasie tak samo szczęśliwy, 
jak ten, w którym niegdyś u stóp gór trojańskiej Alby został obdarzony 
złotem Pallady, kiedy śpiewał o wojnach z Germanami bądź o bitwach 
z Dakami. Katalog herosów, których wylicza Stacjusz, jest bardzo po
dobny do katalogów występujących w poezji augustowskiej, np. u Ho
racego (I 12; 35; II 9, 18-24; III 3, 18; IV 14, 10 nn.; IV 15, 21-24), 
Wergiliusza (Ecl., I 61-66; Georg., I 509; Aen., VI 794-805), Tibullusa 
(I 7, 23 nn.), Propercjusza (III 4, 4-6), Owidiusza (Tristia, II 225-230; 
Ex Ponto, II 2, 75-77; Met., XV 829-830). Przy kompozycji panegiryku 
wykorzystał Stacjusz motywy poetyckie znane z retoryki i wcześniej
szej poezji, np. z panegirycznej poezji aleksandryjskiej albo carmen 
saeculare Horacego. Dodajmy, że opis podobnej (identycznej?) uczty 
zachował się u Marcjalisa (VIII 50).

Sylwa IV 3 o budowie i zaletach nowo wybudowanej via Domitia- 
na5a, podobnie jak I 1, rozpoczyna się od pytania retorycznego z alite- 
racją szorstko brzmiących spółgłosek „s” i „r”:

Quis duri silicis gravisque ferri 

immanis sonus aequori propinquum 
saxosae latus Appiae replevit?

(v. 1-3)

511 Por. J.J.L. Smolenaars, Ideology and Poetics along the via Domitiana: Statius Si- 
Ivae 4. 3, [w:] R.R. Nauta, H.-J. van Dam, J.J.L. Smolenaars (eds.J, Flavian Po
etry, Leiden 2006, s. 223-244.
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Trzeba wyjaśnić, że z Rzymu przez Lacjum do Synuessy prowadziła 
na południowy wschód droga Appijska (via Appia51). Z Synuessy via 
Appia skręcała na wschód, a na południe do Kum, Puteoli, Neapolu 
prowadziła nadmorska droga polna, którą Domicjan kazał utwardzić, 
likwidując konieczność objazdu z Synuessy przez Kasylinum, Kapuę, 
Atellę czy Acerry do miast nad Zatoką Neapolitańską. Drogę tę (via 
Domitiana) otwarto w roku 95.

51 Słynna droga z Rzymu do Brundyzjum, której budowę rozpoczął w roku 312 p.n.e. 
cenzor Appiusz Klaudiusz Ślepiec (Caecus). Początkowo prowadziła z Rzymu do Ka- 
pui, po roku 268 przedłużono ją z Kapui do Benewentu, po roku 190 z Benewentu 
przez Tarent do Brundyzjum, a w czasach cesarza Trajana (98-117 n.e.) z Benewentu 
przez Bari do Brundyzjum.
52 Domicjan starał się ograniczyć uprawę winnej latorośli, a przywrócić zaniedbaną 
uprawę zbóż, lecz wysiłki te nie przyniosły efektów, por. Suet., Dom., 7: Ad summum 
quondam ubertatem vini, frumenti vero inopiam existimans nimio vinearum studio ne- 
glegi arva, edixit, ne quis in Italia novellaret utque in provinciis viñeta succiderentur, re
licta ubi plurimum dimidia parte; nec exsequi rem perseveravit.

Poeta nie zwleka z odpowiedzią, stosując wszakże kunsztowne za
przeczenia (tzw. priamel). Z pewnością nie dźwięczą tak szwadrony 
libijskie ani niespokojny wódz cudzoziemski (Hannibal) w krzywo- 
przysiężnej wojnie nie uderza w pola Kampanii, ani Neron nie kruszy 
skał i nie kopie kanału, i nie wprowadza do niego wody z mrocznych 
mokradeł:

certe non Libycae sonant catervae, 
nec dux advena peierante bello 

Campanos quatit inquietus agros, 

nec frangit vada montibusque caesis 
inducit Nero sórdidas paludes;

(v. 4-8)

Jest nim ten, kto progi wojowniczego Janusa otacza własnym forum 
i wprowadza sprawiedliwe prawa. Dzięki nim oddaje czystej moralnie 
Cererze rozległe pola długo dla niej zakazane, ziemie, na których nie 
uprawia się winnej latorośli52. Jako cenzor zakazał praktyk zgubnych 
dla silnej płci i sprawił, że dorośli mężczyźni nie muszą bać się kary 
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za piękno swego ciała53. On przywrócił Gromowładnego na Kapitol, 
a boginię Pokoju (Pax) z powrotem umieścił w jej własnym domu. On 
uświęca dla ojcowskiego rodu światłość na długie wieki i niebo dla Fla- 
wiuszy. Jest to aluzja do budowy przez Domicjana świątyni rodu flawij- 
skiego (templum gentis Flaviae) i ubóstwienia swego ojca Wespazjana, 
brata Tytusa oraz siostry Domicylli54.

53 Od roku 82 w źródłach znajduje się zakaz kastracji niewolników; por. S u e t., Dom., 
7: castrari mares vetuit. Sprzeciw wobec kastracji wyrażał m.in. Seneka, Epist., 122,7: 
non vivant contra naturam qui exspectant ut pueritia splendeat tempore alieno?
54 Por. Val. Flaccus, I 15-20: Ule tibi cultusque deum delubraque centum / instituer cum 
tu, genitor, lucebis ab omni / parte poli; ñeque enim Tyriae Cynosura carinae / certior 
aut Grais Helice servanda magistris / tu <si> signa dabis, sed te duce Graecia mittet / et 
Sidon Nilusque rates. (...).
55 C.E. Ne wian ds, op. cit., s. 285; H. Can ci k, op. cit., s. 110.

Cesarz, zniechęcony złymi drogami, które utrudniają i opóźniają 
podróże obywatelom, usuwa długie drogi okrężne i wzmacnia uciążli
we piaski nową nawierzchnią. Warto zacytować passus (niespotykany 
dotąd w poezji rzymskiej!), w którym Stacjusz opisuje kolejne etapy 
prac przy budowie drogi:

Hic primus labor incohare sulcos

et rescindere limites et alto

egestu penitus cavare terras;

mox haustas aliter replere fossas

et summo gremium parare dorso,

ne nutent sola, ne maligna sedes

et pressis dubium cubile saxis;

tunc umbonibus hiñe et hinc coactis
et crebris iter alligare gonfis.

(v. 40-48)55

Sądzę, że mamy tu do czynienia z oryginalną ĆKcppaotę, zastosowa
ną wszak nietypowo, gdyż do opisu technicznego, odległego od czysto 
poetyckiej deskrypcji.

Władca raduje się, że siedziby eubejskiej Sybilli, kotliny gaurań- 
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skie i rozgrzane upałem Baje przybliża miastu na siedmiu wzgórzach. 
Personifikacja Wulturnu, rzeki płynącej z Apeninów do wybrzeży 
Kampanii, wypowiada o Domicjanie słowa pełne najwyższego sza
cunku. Kwintylian, na co zwrócił uwagę H. Lausberg56, podkreślił, że 
najbardziej wyrazistą formą metafory „sensualizującej” jest personi
fikacja (VIII 6, 11): praecipueque ex his oritur mira sublimitas, quae 
audaci et proxime periculum translatione tolluntur, cum rebus sensu 
carentibus actum quendam et ánimos damus, qualis est »pontem in- 
dignatus Araxes«. A zatem szczególnie osobliwa wzniosłość powstaje 
z tego, co wypowiada się przenośnie w śmiałym i prawie niebezpiecz
nym porównaniu, kiedy rzeczom pozbawionym właściwości odbie
rania wrażeń zmysłowych nadajemy pewną zdolność ruchu i duszę, 
jak w przypadku słów „Arakses [rzeka] zagniewana na most”.

56 H. Lausberg, op. cit., s. 318.
57 Czy jest to odbicie maksymy Wergiliusza: debellare superbos?

Stacjusz uwydatnił, że władca jest szlachetnym założycielem 
(conditor) równin Wulturnu, który rzekę, rozlaną po niedostępnych 
dolinach i nieumiejącą mieszkać w stałych brzegach, ujarzmił pra
wami prostego koryta. Wulturnus, niegdyś wzburzony i groźny (jak 
cytowany wergiliański Arakses!), który ledwie znosił niepewne bar
ki, teraz wytrzymuje most i umożliwia przejście pieszym! Wysoko 
ceni sobie tę służbę, bo ustąpił na rozkaz Domicjana. Ludzie będą 
czytać, że cesarz jest najwyższym sędzią i wiecznym poskromicie- 
lem brzegu rzeki. Władca dba o to, by rzeki pełnej szlamu, uciąż
liwego dla klimatu, nie zalewała zatoka Morza Tyrreńskiego - tak 
jak cinyfijski Bagrada wije się pośród pól punickich w spokojnych 
brzegach. Wulturnus tak popłynie, by hłyszczącym nurtem mógł 
rzucić wyzwanie spokojnemu morzu, a czystym odmętem rywali
zować z Lirysem.

Mamy tu do czynienia z dominacją człowieka'nad naturą. Nie
okiełznany dotąd Wulturnus godzi się z prawami narzuconymi przez 
Domicjana. Akceptuje je, gdyż w efekcie przynoszą mu korzyść. Moż
na mówić o misji cywilizacyjnej władcy57. Mówiący Wulturnus to 
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przykład figury zwanej fictio personae5*. Jest to wprowadzenie nieoso- 
bowych obiektów jako osób posiadających zdolność mowy i inne for
my ludzkiego zachowania i postępowania. Jednoznacznie piszę o tym 
Kwintylian, IX 2, 31: ac sunt quidam, qui has demum npomo7tonoii'aę 
dicant, in quibus corpora et verba fingimus. Zdaniem Lausberga różni
ca między fictio personae (prosopopoeia) a sermocinatio (ethopoeia) jest 
skrupulatnie przestrzegana przez większość teoretyków, tak iż prozo- 
popeję ogranicza się do obiektów nieosobowych (oraz osób zmarłych), 
zaś etopeję stosuje się do istot ludzkich. Personifikującą metaforę oraz 
alegorię59 można, przy ostatecznej analizie, określić mianem „prozo- 
popeja”.

5" H. Lausberg, op. cit., s. 454.
5’ Por. Quint., IX 2, 36: Sed formas quoque fingimus saepe, ut Farnam Vergilius, ut Vo- 
luptatem ac Virtutem (quemadmodum a Xenophonte traditur) Prodicus, ut Mortem ac 
Vitam, quas contendentes in satura tradit Ennius.
60 Odnośnie do Sybilli patrz The Oxford Classical Dictionary, Oxford 1957, s. 835: 
„As a single prophetic female the Sibyl was variously localized, and legends of her 
wanderings account for her presence at different spots, but as early as Heraclides Pon- 
ticus (Clem., Strom. I. 108. 3) she became pluralized, and thereafter we find two, three, 
four, five, six, or ten Sibyls, in different places and some bearing individual names, sin
ce the term Sibyl had now become generic. (...) The extatic character of Sibylline pro
phecy (...) is described by Virgil, Aen. 6. 77-102. The content of such utterances was 
early reduced to written form, in Greek hexameter verses, the genuineness of which 
was often guaranteed by acrostics (Cie., Div. 2. 112; Dion. Hal. 4. 62. 6)”.
61 H. Lausberg, op. cit., s. 450.

W drugiej części utworu (v. 114 nn.) poeta wyjawia proroctwo Sy- 
billi60 61. W istocie ta część utworu jest panegirykiem ku czci Domicjana. 
Przypomnijmy uwagi H. Lausberga6' na temat sermocinatio. Jest ona 
zmyśleniem stwierdzeń, rozmów, solilokwiów bądź niewyrażonych gło
śno przemyśleń osób historycznych lub fikcyjnych będących przedmio
tem wypowiedzi i służy ich lepszej charakterystyce. Definicję tej figury 
znajdujemy w Retoryce do Herenniusza, IV 65: sermocinatio est, cum ali- 
cui personae sermo attribuitur et is exponitur cum ratione dignitatis.

Równie ciekawe są spostrzeżenia Kwintyliana (IX 2, 29). Zauważył 
on, że przywoływanie postaci, które nosi nazwę prozopopei (npoocû- 
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noTtoia), w niezwykły sposób różnicuje i pobudza mowę. Dzięki temu 
wprowadzamy do mowy przemyślenia naszych przeciwników, jakby 
rozmawiających ze sobą, a także w sposób wiarygodny przytaczamy na
sze własne rozmowy z innymi i rozmowy innych pomiędzy sobą. Two
rzymy również postacie stosowne do doradzania, ganienia, narzekania, 
chwalenia i użalania się nad sobą. Jedni wolą udawane przemowy nazy
wać dialogami, a niektórzy Rzymianie nazywali je sermocinatio.

W innym miejscu (IX 2, 58) Kwintylian stwierdził, że naśladowanie 
obyczajów innych, nazywane etopoiją (f|0onoua) lub, jak wolą inni, mi
mesis, może być zaliczone do łagodniejszych środków oddziaływania.

Sermocinatio powinna być jedynie „prawdopodobna”, tj. powinna 
pozostawać w zgodzie z charakterem osoby mówiącej. Poprzez fikcyj
ne stwierdzenia charakter osoby zostaje ukształtowany poetycko. Cha
rakter ten określany jest pojęciem fjOoę, czyli „usposobienie, trwały 
stan umysłu”. Sermocinatio, dodaje H. Lausberg, powstaje „mocą wy
obraźni autora”. Pryscjan (Praeex., 9) podkreślił, że wszędzie koniecz
ne jest uwzględnienie indywidualnych właściwości postaci i jej wieku 
(proprietas personarum et temporum). Poza trwałym stanem umysłu, 
w mowie niezależnej można naśladować silne, chwilowe emocje; taką 
figurę określa się mianem pathopoeia. H. Lausberg62 zauważył, że ter
minologicznie sermocinatio oznacza się również jako:

62 Ibidem, s. 451.

1) T|0onoiia (Quint., IX 2, 58; Rut. Lup., I 21; Aquila 4; Ps. Rufin., 
Dian., 13);

2) ethopoeia (Isid., Orig., II 14, 1; II 21, 32; Empor., p. 560, 1);
3) moralis confictio (Aquila 4);
4) figuratio vel expressio (Ps. Rufin., Dian., 13);
5) allocutio (Prise., Praeex., 9; Empor., p. 561, 2);
6) pipr|cnę (Quint., IX 2, 58);
7) imitatio morum alienorum (Quint., IX 2, 58);
8) sermones hominum assimulati (Quint., IX 2, 31);
9) SiaXoyoi (Quint., IX 2, 31);
10) 8iaXoyio|ióę (Rufin., 20).
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Wieszczka Apollina przepowiada, że dzięki życzliwości nieba przyjdzie 
ten, który usunie szpetny las i zbutwiałe piaski, budując wzniosłe mosty 
i drogi. Jupiter w swoim imieniu rozkazuje mu władać szczęśliwą ziemią. 
Nikt godniejszy od niego nie wziął w swe ręce cugli, odkąd pod przywódz
twem Sybilli Eneasz, żądny poznania przyszłości, dotarł do wieszczych 
gajów Awernu, a później opuścił je63. Jest on szlachetny w czasie pokoju, 
a straszny podczas wojny {hicpad bonus, hic timendus armis).

63 Oczywiście aluzja do katabazy Eneasza w szóstej księdze Eneidy.
64 Por. Verg., Aen., VI 795-797; por. H.-J. van Dam, op. cit., s. 8: „(...) though St. 
has often been reproved for his abstruse or obscure mythological allusions, his erudi
tion is not inconsiderable, but neither is it out of the ordinary”; patrz też La lingua po- 
etica latina, s. 50 nn.
65 P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, przeł. M. Bronarska et al., 
Warszawa 1987, s. VIII; IX („mit jest od początku symboliczny”); XIV („dzieło literac
kie jest par excellence rozwinięciem mitu”).

Gdyby Domicjan dzierżył władzę nad gwiaździstym sklepieniem nie
ba, lepszy i potężniejszy od Natury, to India byłaby zroszona obfitymi 
deszczami, Libia wystąpiłaby z brzegów, a Hemus roztopiłby się z gorąca.

Domicjan jest władcą ludzi i rodzicem bogów {dux hominum et 
parens deoruni), bóstwem przewidzianym i zachowanym w pamięci 
przez Sybillę {provisum... conditumque numen). Wieszczka widzia
ła, jaką kolejność lat młodości wiją dla Domicjana życzliwe Siostry! 
Czeka nań długotrwały porządek wieków {magnus ordo saeculorum). 
Przeżyje lata dłuższe niż pokolenia synów i wnuków, w wiecznej mło
dości spędzi tyle lat, ile, jak mówią, w spokoju przeżył Nestor czy ile lat 
liczy starość Titonosa i ile sama Sybilla zażądała od Delijczyka.

Ośnieżony Arktos już przysiągł mu wierność, a teraz Wschód przy
niesie mu wielkie tryumfy. Dojdzie, dokąd dotarł Herkules i Euhan poza 
gwiazdy i ogniste słońce, poza źródła Nilu i śniegi Atlasu64. Obdarzony 
wszelką chwałą wsiądzie na rydwan wojenny lub z niego zrezygnuje. Na 
długie lata płonął będzie trojański ogień, grzmieć będzie tarpejski ojciec 
odnowionej świątyni, a droga pod panowaniem Domicjana nad ziemią 
będzie bardziej długotrwała niż droga Appijska. Na myśl przychodzą 
słowa P. Grimala65, że granice mitu są nieuchwytne i winny być osadzo
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ne w świecie bytów. Niechęć mitu do tego, co przypadkowe, tłumaczy, 
dlaczego mit cieszy się tak wielkim uznaniem u Platona i w całej myśli 
greckiej, żądnej zgłębiania i wyjaśniania prawd odwiecznych.

W podsumowaniu rozdziału należy podkreślić, że adulatio Graeca 
w stosunku do Domicjana pojawia się u Stacjusza w niezwykłym natę
żeniu nieznanym dotychczas w literaturze rzymskiej. D.W.T. Vessey66 
uznał, że Stacjusz, gdyby nawet przeżył Domicjana, nie zmieniłby do 
niego wcześniejszego pozytywnego stosunku: „It is possible, however, 
that Statius would not have wished to follow the example of Martial in 
the easy game of defaming a dead ruler. He may well have had a genu
ine regard for Domitian. (...) Such fidelity may have been directed to
wards an unworthy object”.

“ D.W.T. Vessey, Statius and the Thebaid, s. 7.

Wcześniejsze literackie odniesienia do boskości władców, zwłasz
cza Augusta, wydają się bardzo stonowane. Dotyczy to twórczości po
etów augustowskich, a nawet Lukana. Jupiter nakazuje Domicjanowi 
w swoim imieniu rządzić szczęśliwym światem (IV 3,128-129). Cesarz 
jest ojcem (pater) dla mieszkańców imperium (V 1,167), Wenus okre
śla go mianem parens Latius (I 2, 178), a Apollo Latiae pater inclitus 
urbis (I 4, 95). Podobnie zwraca się doń Janus, pozdrawiając go jako 
magne parens mundi (IV 1, 17).

Stacjusz w pierwszej osobie posługuje się podniosłą apostrofą: re- 
gnator terrarum, orbisque subacti magne parens, spes hominum, cura 
deorum (IV 2, 14-15). Priscilla czci geniusza (genius) władcy (praesens 
dominus). Odwołanie do numen Domicjana jest równie częste. Kur- 
cjusz pozdrawia go, używając słów: auditum longe numen mihi! (I 1, 
75); podobnie czyni Sybilla kumańska w apostrofie: provisum mihi 
conditumque numen (IV 3, 140).

W pisanym prozą wstępie do księgi czwartej Stacjusz wyznaje, że nie 
rozpoczął żadnego swojego utworu bez wezwania bóstwa (numen) naj
większego władcy. Podobne uwagi znajdujemy w liście do Witoriusza 
Marcellusa (IV 4, 57) i w życzeniach udanej kariery politycznej dla sy
nów Juliusza Menekratesa. Mąż Priscilli wzywa w modlitwach wszyst
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kich bogów i exorabile numen wielkiego Cezara (V 1,164-165). Kurcjusz 
dostrzega, że od pomnika bije nieśmiertelny blask (immortale iubar, 11, 
77). Uzdrowiony Rutyliusz Gallik znowu spogląda na dubitata sidera, 
a rzeczownik sidera odnosi się do samego Domicjana (I 4, 3).

Ważne miejsce zajmuje motyw Domicjana jako twórcy pokoju - 
eipr|vo7toióę, zwłaszcza w kontekście boga Janusa i zamknięcia jego 
świątyni (IV 1, 13-14, 44; IV 3, 9-10, 17). Domicjan jest lepszy i potęż
niejszy od Natury (IV 3, 135). Priscilla nakazuje mężowi, aby w świąty
ni kapitolińskiej postawił po wsze czasy złoty posąg władcy (V 1, 189- 
-191). Będzie on świadczyć o miłości szczerze oddanej mu czcicielki. 
Dzięki temu Priscilla nie ujrzy Furii ani strasznego Tartaru, lecz szczę
śliwa (felix67) będzie dopuszczona do siedzib w Elizjum.

67 Być może tę szczęśliwość należy interpretować w kategoriach filozofii epikurej- 
skiej, por. R.G.M. Nisbet, Felicitas at Surrentum (Statius, Silvae II. 2), JRS 68, 1978, 
s. 1-11.
“ Schemat ten jest, jak się wydaje, reminiscencją prologu Wergiliusza do Geor- 
gik, I 24-42.
69 K. S c o 11, op. cit., s. 259; por. F. S a u t e r, Der römische Kaiserkult bei Martial und 
Statius, Diss. Tübingen 1934.

Wraz z nadejściem Domicjana rozpoczyna się nowy złoty wiek 
ludzkości (I 4, 15, 17; IV 1, 37). Władca traktowany jest jako nowy 
założyciel, grecki KiioTTię i dawca szczęścia - %api0ÓTT]ę. Przypomi
nają się słowa Cycerona, De re pub., I 12 o niezwykłych zasługach dla 
Miasta wybitnych jednostek i o nagrodach, jakie na nich czekają: ñe
que enim est ulla res in qua propius ad deorum numen virtus accedat 
humana, quam civitatis aut condere novas aut conservare iam conditas. 
Niebo, morze i ziemia proszą Asklepiosa, aby zechciał utrzymać Do
micjana w długiej młodości i zachować go dla świata (III 4, 100-105)68. 
Zakończę te rozważania słowami K. Scotta69: „(...) the poetry of Sta
tius, particularly the Silvae, is a veritable repertoire of the forms and 
characteristic ideas of the Roman imperial cult”.



ROZDZIAŁ II
KWIATY ELIZEJSKIE 

I SZAFRAN SYKAŃSKI. 
PARADOKSY EPICEDIONU

Za wprowadzenie do tego rozdziału niech posłużą słowa uznanego ba
dacza Sylw H.-J. van Dama1: „Death has enriched literature in many 
respects. One of its important legacies is Statius’ consolatory poetry. 
Of these poems Silv. II 1 is the first specimen. Oratory, philosophy and 
poetry have moulded them. (...) oratory deals with the deceased and 
involves praise, while philosophy deals with the survivors and provi
des comfort”.

1 H.-J. van Dam, op. cit., s. 63; ibidem, s. 63-64: „The influence of oratorical prac
tice is not great: the classic Athenian funeral oration has no room for the individual, 
neither for the dead nor for their survivors. It is only when the Greek funeral speech 
comes to life again, in the second century A.D., that we find similarities to the poetic 
consolationes: these speeches are composed by a private person and meant for publica
tion; (...) it is also improbable that the sophists’ paradoxical orations, like Alcidamas’ 
In Praise of Death (see Cie., Tusc. I 116), have exercised much influence (...) The influ
ence of the Roman laudatio funebris is probably also marginal: there is a connection 
with the poetic consolatio insofar as the laudatio funebris consists of lament for and 
praise of a private person’s virtues. On the other hand, an essential difference is that 
the laudatio funebris is not at all concerned with the survivors: neither in its theory nor 
in the scarce remains is there any indication that it contained anything like comfort, 
except for very late specimens (4th century and later), which are influenced by Greek 
rhetorical theory”.
2 Odnośnie do całościowego gatunku epicedionu patrz S. Zabłocki, Antyczne epi- 
cedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój, Wrocław 1965; patrz też J. E s t e v e-F o r r i o 1, 
Die Trauer- und Trostgedichte in der römischen Literatur, untersucht nach ihrer To-

Omawianie epicediów2 rozpocznę od sylwy II 1. Cały utwór prze
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nika strach w obliczu śmierci (horror mortis). W pierwszych wersach 
poeta zwraca się do Atediusza Meliora, chcąc pocieszyć go w rozpa
czy po chłopcu porwanym przez śmierć. Nieszczęsny Melior stoi przed 
stosem pogrzebowym, a popiół wciąż się żarzy (víventefavilla). Dalszy 
opis jest przerażająco naturalistyczny: żałosna rana zieje pustką, uka
zując poszarpane żyły.

Obrazowość i wyrazistość opisu wskazuje na to, że Stacjusz po
sługuje się figurą retoryczną zwaną evidentia (grecka évápyeta), czyli 
unaocznienie3. Interesująco piszę o niej Kwintylian, Inst, orat., IV 2,64: 
Evidentia in narratione, quantum ego intelligo, est quidem magna virtus, 
cum quid veri non dicendum, sed quodammodo etiam ostendendum est; 
sed subiici perspicuitati potest, quam quidem etiam contrariam interim 
putaverunt, quia in quibusdam causis obscuranda veritas esset; quod est 
ridiculum. Nam qui obscurare vult, narrat falsa pro veris, et in iis quae 
narrat debet laborare, ut videantur quam evidentissima. Na ten temat 
autor Institutio oratoria wypowiedział się jeszcze kilkakrotnie, zwłasz
cza w księdze VI 2, 32: Insequitur évápyEia, quae a Cicerone ¡Ilustrado 
et evidentia nominatur, quae non tarn dicere videtur quam ostendere; et 
adfectus non aliter, quam si rebus ipsis intersimus, sequentur4.

pik und ihrem Motivschatz, München 1962; S.T. Ne w my er, op. cit., s. 19-24; 64-74; 
R.G.M. Nisbet, M. Hubbard, A Commentary on Horace. Odes, Book I, Oxford 
1970, s. 279-289; R.G.M. Nisbet, M. Hubbard, A Commentary on Horace. Odes, 
Book II, Oxford 1978, s. 134-151.
J Patrz H. Lausberg, op. cit., s. 442 nn.
4 Patrz też Kwi ntyl ian, Inst, orat., VIII 3, 61: ¡taque évápyetav, cuius in praecep- 
tis narrationis feci mentionem, quia plus est evidentia vel, ut alii dicunt, repraesentatio 
quam perspecuitas, et illud patet, hoc se quodammodo ostendit, inter ornamenta pona- 
mus; IX 2,40: Ab aliis wtotvmsmç dicitur proposita quaedam forma rerum ita expressa 
verbis, utcerni potius videatur quam audiri. Przypomnę jeszcze definicję Pryscjana, 
Praeex., 10: descriptio est oratio colligens et praesentans oculis quod demonstrat.

W innym miejscu (VI 2, 29-31) retor stwierdził, że istnieją pewne 
doświadczenia, które Grecy nazywają cpavraoiat, a Rzymianie visio
nes. Za ich pomocą rzeczy nieobecne ukazują się w naszej wyobraź
ni z tak intensywną żywością, że zdają się obecne niemal przed na
szymi oczyma: per quas imagines rerum absentium ita repraesentantur 
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animo, ut eas cernere oculis ac praesentes habere videamur. Człowiek, 
który pojmuje tego typu wrażenia, ma największą kontrolę nad swo
imi emocjami. Niektórzy autorzy określają tego, kto odznacza się taką 
wyobraźnią, w której rzeczy, słowa i zdarzenia ukazują się niezwykle 
realistycznie (qui sibi res, voces, actus secundum verum optime finget), 
greckim słowem eùcpavxaoiciJTOÇ, tj. „obdarzony żywą wyobraźnią”. 
Podobną opinię znajdujemy w księdze X 7, 15: (...) capiendae sunt il- 
lae, de quibus dixi, rerum imagines, quas vocari (pavraaiaç indicavi- 
mus, omniaque, de quibus dicturi erimus, personae, quaestiones, spes, 
metus habenda in oculis, in adfectus recipienda. Pectus est enim, quod 
disertos facit, et vis mentis.

Demetriusz, Eloc., 209, zauważył, że głównym źródłem enargei jest 
dokładność w szczegółach, z których nie omija się ani odcina żadne
go (yivexai 5’ f] èvapyeia rcpœxa pèv èÇ aKpißoXoyiag Kai xoû rax- 
paXeineiv p.T]8èv p.T|ô’ ÈKxépveiv). Pseudo-Longinos natomiast uznał 
(XV, 1), że zwykle fantazją nazywa się każde wyobrażenie zdolne wyra
zić się w słowach; w czasach współczesnych autorowi nazwy tej używa 
się, gdy to, co mówi się w natchnieniu i silnym wzruszeniu, staje żywo 
przed oczami mówcy i jego słuchaczy.

H. Lausberg5 podkreślił, że gdy mówca uczyni sam siebie fikcyj
nym świadkiem naocznym w swej własnej wyobraźni, wówczas musi 
sprawić, aby audytorium stało się jako świadek naoczny współuczest
nikiem przedstawianych rzeczy. Do tego celu służą różne zabiegi języ
kowe, które nie muszą być użyte, ale pozostają oddzielnie lub kolek
tywnie w dyspozycji autora.

Biorąc pod uwagę trzy miary (modi), a mianowicie persona, locus, 
tempus, Lausberg wyróżnił następujące środki evidentia: specyfikacja 
całego obiektu; użycie czasu teraźniejszego; użycie okoliczników miej
sca, które wyrażają teraźniejszość; kierowanie wypowiedzi do osób 
pojawiających się w narracji; mowa niezależna skierowana do siebie 
nawzajem przez osoby istniejące w narracji. Badacz niemiecki cytu
je Kwintyliana, który stwierdził (VIII 3, 70), że osiągniemy żywość 
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przedstawienia, jeśli tylko nasze opisy będą prawdopodobne (verisimi- 
lia)-, z tego względu możemy nawet dodać do naszej wypowiedzi wy
darzenia fikcyjne, które powszechnie się zdarzają (et licebit etiam falso 
affingere quidquid fieri solet).

Gdy Stacjusz układa pieśni i słowa ulgi w cierpieniu, Melior woli 
rozpaczliwe uderzenia w pierś i głośny lament - znienawidził lirę6 i od
wraca nieczułe ucho. W jego piersi tkwi szalony ból, a serce wykrzy
kuje przy dotknięciu rany. Poeta wyznaje, że kroczył wraz z Meliorem 
w smutnej procesji pogrzebowej, a całe Miasto oglądało - o zgrozo! - 
nosze ze zmarłym chłopcem. Stacjusz ujrzał stosy poświęconego zmar
łemu kadzidła i duszę, która płakała nad swoim ciałem7. Poeta powraca 
do ulubionej hiperbolizacji. Podkreślił, że Melior przewyższał w cier
pieniu ojców i zrozpaczone matki, że przylgnął do stosu pogrzebowego 
i chciał go wchłonąć, a Stacjusz - współtowarzysz w nieszczęściu - le
dwo go zatrzymał i, wstrzymując, wręcz go obraził! Twórca epicedionu 
w apostrofie do Natury wyznaje, że śpiewał też pieśń dla siebie samego, 
gdy przy ogniu jęczał nad stratą ojca.

6 Lira (chelys, gr. jest, tradycyjnie, symbolem natchnienia poetyckiego.
7 Według dawnych wierzeń dusza miała zachowywać ludzkie uczucia aż do końca 
pogrzebu.

Od wersu 36 rozpoczyna się swoista laudatio funebris chłopca. Sta
cjusz podkreśla zalety fizyczne i moralne Glaucji, piękno jego ciała, 
nad wiek rozwiniętą wstrzemięźliwość (modestia praecox), poczucie 
wstydu (pudor), prawość moralną (probitas). Wszystko to w popiół 
zmieniła okrutna godzina i złowrogi dzień - pozostało tylko wspo
mnienie (meminisse relictum). Zamilkł dom, pozostały samotne pena- 
ty, zaniedbane sypialnie, przy stole żałobna cisza.

Niemniej Stacjusz (paradoksalnie!) przypomina, że Naturze dano 
pierwszeństwo przydzielania ludziom praw na świecie. Nie wszystko 
spajają najbliższe więzy krwi czy pochodzenie, które sięga odległych 
pokoleń. Często nowi, adoptowani ludzie przenikają do serca głę
biej niż ci, którzy są z nami spokrewnieni. Synowie zrodzeni to ko
nieczność, synowie wybrani - radość. Stacjusz tradycyjnie przypomi- 
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na exempla mitologiczne. Łagodny, półzwierzęcy Chiron znaczył dla 
Achillesa więcej niż hajmoński Peleus. I nie starzec Peleus wyruszył 
z synem na wojnę trojańską, lecz Fojniks przylgnął do boku sławnego 
wychowanka. Ewander z dala modlił się o tryumfalny powrót Palla
sa, a wierny Akojtes podziwiał go w czasie walk. Gdy rodzic zwlekał 
z przyjściem z pomocą, błąkający się po morzu Diktys czesał włosy 
skrzydlatego Perseusa. Poeta podaję też przykłady większej miłości do 
piastunek niż do matek (Bachus, Ilia, Akka Larencja). Przychodzą na 
myśl słowa Kwintyliana (IX 2, 42), że współcześni autorzy, a szczegól
nie mówcy, są bardziej śmiali i sięgają po niezwykłe środki ożywienia, 
puszczając wodze swej wyobraźni (imaginantur).

Stacjusz podkreśla zwłaszcza intelektualne walory Glaucji. Czy 
w greckiej szacie wygłaszałby attyckie słowa wymownego Menandra, 
lubieżna Talia z radością pochwaliłaby jego ton i piękne włosy zwi
chrzyłaby wieńcem z róż. Wyróżniał się deklamowaniem pieśni starca 
meońskiego o zniszczeniu Troi albo o przygodach opieszałego Ulisse
sa w czasie powrotu do domu. H. Lausberg8 przypomina, że „użycie 
evidentia w celu charakteryzacji indywidualnych obiektów za pomocą 
personalnej deskrypcji, jak również depikcji ich zachowania (...) okre
śla się mianem x«paKTT|piapóę”. Rutyliusz Lupus podkreślił (II 7), iż 
jak malarz opisuje postaci kolorami, tak mówca za pomocą tej figury 
oddaje wady albo zalety osób, o których mowa (quemadmodum pictor 
coloribus figuras describit, sic orator hoc schemate aut vitia aut virtutes 
eorum, de quibus loquitur, déformât)9.

8 H. Lausberg, op. cit., s. 449.
’ Por. Isid., Orig., II 21, 40: characterismus, descriptio figurae alicuius expressa, ut 
„omnia Mercurio similis, vocemque coloremque / et crines flavos et membra decora iu- 
venta”.

Niestety Lachezis złowieszczą dłonią dotknęła kołyski chłopca, 
a Zawiść (Invidia) pielęgnowała go na swym łonie. Nienawistna Parka 
podniosła rękę do ciosu. „Dlaczego, bezlitosna (gravis) bogini, wycią
gasz drapieżne pazury?” - pyta przeniknięty bólem Stacjusz i ponow
nie wylicza mitologiczne przykłady (kolejny raz można je nazwać ka
talogami). Jego by nawet nie mogła rozszarpać Prokne, chociaż była 
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bezwzględna dla męża, ani okrutna Kolchijka nie trwałaby w bezlito
snym gniewie, nawet gdyby był synem eolskiej Kreuzy. Od niego nie
ubłagany Atamas odwróciłby szalony łuk, a Ulisses zapłakałby, gdyby 
miał strącić go z wieży frygijskiej, chociaż tak bardzo nienawidził pro
chów Hektora i Troi. Stacjusz dziękuje jednak Losom (Fata), że po
wolna śmierć na łożu nie zniszczyła chłopięcego piękna, że do świata 
umarłych odszedł nienaruszony, z ciałem nieznieważonym żadną ska
zą - taki jak za życia.

Dalszą partię utworu (v. 157 nn.) zajmuje opis, a można wręcz po
wiedzieć - topos, ceremonii pogrzebowych i hojnych darów wrzuco
nych w płomienie: kwiecia z Cylicji, ziela indyjskiego, perfum z Arabii, 
Faros i Palestyny. Trzeba zaznaczyć, że topika substancji zapachowych 
zajmuje w Sylwach poczesne miejsce10. Nie brak afektowanych gestów 
rozpaczy Meliora, ogarniętego przez barbarzyński strach, leżącego na 
ziemi i odwracającego oczy od niegodziwego światła, rozdzierającego 
szaty i pierś, tulącego się do oczu i całującego zimne wargi zmarłego. 
Co więcej, cały lud opłakiwał niegodziwość losu, tłum płakał, idąc dro
gą Flamińską i mostem Mulwijskim, gdy niewinnego chłopca pochła
niały przeklęte płomienie.

10 Na temat zapachów patrz K. 11 s k i, Semiotyka zapachów w starożytności, „Symbo- 
lae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 18, 2008, s. 473-489. Na s. 480 
autor przypomina, że Pliniusz Starszy w dwunastej księdze Historii naturalnej 
(XII 41, 83) przekazał informację, iż podczas kremacji Poppei cesarz kazał zużyć wię
cej wonności niż cała Arabia wytwarzała przez rok. Dwie strony dalej czytamy, że peł
ne przepychu używanie wonności przez władców hellenistycznych i cesarzy rzymskich 
jest dobrze udokumentowane źródłowo.
" Śmierć Ofeltesa wskutek ukąszenia przez węża stanowi ważny motyw w Teba- 
idzie, V 499-604. W księdze szóstej czytamy o igrzyskach pogrzebowych Ofeltesa- 
-Archemorosa.

Stacjusz ponownie zwraca się do mitologicznego kosmosu tragicz
nego i stwierdza, że tak rozbitek Palemon wyrzucony z morza do por
tu istmijskiego leżał w objęciach matki, tak i Ofeltes stracił życie, gdy 
bawił się w pełnej wężów trawie Lerny11. Nieoczekiwanie w tym miej
scu Stacjusz zmienia nastrój epicedionu. Woła do Meliora, by porzucił 
strach i przestał obawiać się złowrogiej śmierci. Na Glaucję ani Cerber 
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nie zaszczeka potrójną paszczą, ani żadna z Furii świata podziemne
go nie przerazi go pochodniami czy unoszącymi łeb wężami. Nawet 
Charon, bezlitosny sternik chciwej łodzi, podpłynie bliżej do jałowych 
i wypalonych brzegów, żeby chłopiec nie miał większych kłopotów 
z wejściem na pokład. Jest wszak, paradoksalnie, coś wesołego w tak 
smutnym czasie. W świecie podziemnym chłopiec zobaczył twarz 
i wzniosłe oblicze szlachetnego Blezusa, zmarłego przyjaciela Meliora. 
Blezus podniósł go z ziemi, przycisnął do potężnej szyi i długo z rado
ścią niósł na rękach.

Poeta przedstawia następnie piękny, chociaż krótki opis (kolejna ek- 
fraza!) świata podziemnego: w łagodnym Elizjum znajdują się bezowoc
ne gałązki, nieme ptaki i blade kwiaty z niedorozwiniętymi pączkami:

(...) quae muñera mollis

Elysii, steriles ramos mutasque volucres 
porgit et optunso pallentes germine flores.

(v. 203-205)

Od wersu 208 następuje długa, rzadka na taką skalę w Sylwach, 
refleksja filozoficzna. Może jest to świadoma aemulatio z niektórymi 
pieśniami Horacego, np. z nostalgiczną carmen I 28 o przemijaniu. 
Przypomnijmy pełne refleksyjnej zadumy strofy Wenuzyjczyka o Ar- 
chytasie12, na których mógł wzorować się Stacjusz:

12 Por. R.S. Kilpatrick, Archytas at the Styx (Horace Carm. 1. 28), CPh 63, 1968, 
s. 201-206.

Te maris et terrae numeroque carentis harenae

mensorem cohibent, Archyta,

pulveris exigui prope litus parva Matinum 
muñera, nec quicquam tibiprodest

aerias temptasse domos animoque rotundum 

percurrisse polum morituro.

occidit et Pelopis genitor, conviva deorum,

Tithonusque remotus in auras
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et Iovis arcanis Minos admissus, habentque 
Tartara Panthoiden iterum Orco

demissum, quamvis clipeo Troiana refixo 
témpora testatus nihil ultra

ñervos atque cutem morti concesserat atrae, 
iudice te non sordidus auctor

naturae verique. sed omnes una manet nox,

et calcanda semel via leti.

dant alios Furiae torvo spectacula Marti, 

exitio est avidum mare nautis;

mixta senum ac iuvenum densenturfuñera, nullum 

saeva caput Proserpina fugit.

(v. 1-20)

Podobny nastrój panuje w pieśni II 3 dedykowanej Deliuszowi, 
II 14 skierowanej do Postumusa czy IV 7, której adresatem jest Tor- 
kwatus. Przypomnijmy uwagi J. Korpantego13:

13 J. K o r p a n ty, Obraz człowieka i filozofia życia w literaturze rzymskiej epoki augu
stowskiej, Warszawa-Kraków 1985, s. 38 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie
go, 739, Prace Historycznoliterackie, 59).

Człowiek jest dla poety istotą słabą, przemijającą: pulvis et umbra su- 
mus (IV 7, 16). Ciągle grożą mu jakieś niebezpieczeństwa: II 13, 13- 
-14: quid quisque vitet numquam homini satis I cautum est in horas. 
Niepewność spraw ludzkich personifikuje Horacy pod imieniem For
tuny, ograniczoność działań i przeżyć oraz konieczność śmierci jako 
Necessitas. Archytas chciał dotrzeć duchem do granic wszechświata 
i policzyć ziarenka piasku, tj. zdobyć wszechwiedzę właściwą bogom, 
a tymczasem ciało jego więzi garstka prochu (I 28, 1 nn.).

Stacjusz raz jeszcze wprost zwraca się do swego adresata - Me- 
liora. Przekonuje go, że wszystko skonało albo na śmierć jest skaza
ne. Umierają noce i dnie, i gwiazdy, i samej ziemi nie może pomóc 
trwała struktura. Ludzie podlegają śmierci i któż zdołałby opłakać 
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nieuniknioną zagładę tłumów? Jednych pochłaniają wojny, innych 
morza, jednych miłość gubi, innych szał i okrutna żądza, nie mówiąc 
już o chorobach. Jednym grozi lodowate oblicze Zimy, innym nie
spokojny ogień śmiercionośnego Syriusza, kolejnym mglista Jesień 
z ulewnymi deszczami. Cokolwiek się rozpoczyna, obawia się i koń
ca. Pójdziemy ku śmierci, wszyscy pójdziemy14 15. Ajakos potrząsa urną 
z nieprzeliczonymi cieniami.

14 Por. Hor at., IV 7, 14-16: nos ubi dicidimus, / quo pius Aeneas, quo Tullus dives et 
Ancus, / pulvis et umbra sumus.
15 Por. H.-J. van Dam, op. cit., s. 66: „The order is almost invariable, but some of 
these main topics (‘ Haupttopoi") maybe mixed, notably laudatio and lamentatio in the 
form O ubi? Quid profuit? (e. g. V 1, 154, Prop. IV 11, 11-2, Ov. Am. II 6, 27 If. See II 1, 
36-136 n„ II 4 Intr., 1-15 n„ II 6, 58-70 n.)”.

Końcowe wersy utworu ponownie jednak są zaskakujące i peł
ne optymizmu. Poeta stwierdza, że ten, kogo opłakujemy, szczęśliwie 
uniknął ludzi i bogów, niepewnych zdarzeń i niebezpieczeństw zdra
dliwego życia. Losy nie mogły wyrządzić mu krzywdy:

(,..)felix hominesque deosque

et dubios casus et caecae lubrica vitae 

effugit, immunis fatis.

(v. 220-222)

Nie prosił o śmierć, nie bał się jej i na nią nie zasłużył. Te słowa to 
swoiste epitafium. Inaczej my - dodaje Stacjusz. My, bojaźliwy tłum, 
my, nieszczęśni, nie wiemy, skąd przyjdzie dzień ostatni, jaki kres 
przed nami, z jakiego nieba uderzy w nas grom, z jakiej chmury za
brzmi śmiertelny grzmot? Ostatnie słowa skierowane są do Meliora. 
Powinien uspokoić serce, nie pozwolić, by po policzkach płynęły łzy, 
noce szczęśliwe niech wypełni słodkimi słowami i żywym obliczem. 
Mamy zatem zachowany schemat epicedionu, w którego skład wcho
dzą: 1) introductio, 2) laudatio, 3) lamentatio, 4) descriptiones, 5) con- 
solatio'5.

Omówię teraz konsolację do Flawiusza Ursusa po stracie ulubione
go chłopca (II 6). Utwór rozpoczyna się od ogólnej refleksji, że wielkie 
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to nieszczęście i niegodziwość, gdy rodzice podkładają ogień pod stos 
zmarłych dzieci i dorastających synów. Dusza chłopca dawała mu wię
cej poczucia wolności (libertas ex mente) niż nieprzerwany rodowód. 
Chętnie i przyjemnie znosił niewolę, na nic się nie żalił, wszystko robił 
dobrowolnie i sam sobie rozkazywał. Nikt nie powinien ganić łez po 
tak strasznej śmierci.

Similia mitologiczne są bardzo rozbudowane. Part opłakuje konia 
zabitego podczas bitwy, Molossowie płaczą po swoich wiernych psach, 
ptaki mają własny stos pogrzebowy, a jeleń zasłużył na opiewanie 
przez Marona16. Nie dorównał mu nawet wyniosły Tezeusz, którego 
przemyślna dziewczyna z Krety wyprowadziła z labiryntu za pomocą 
troskliwej nici.

16 Por. Ve rg., Aen., VII 475 nn.
17 Por. Catull., 66, 71; 68, 77.

Nie taki był nieokrzesany Parys, kiedy wypłynął oporną łodzią na 
morze, aby zobaczyć swą oj balijską ukochaną. Nie taki był Achilles, 
którego Tetyda ukryła pośród dziewcząt na brzegu, kiedy chciał unik
nąć wojny, ani Troilus, którego, gdy uciekał wokół murów srogiego 
Feba, dosięgła włócznia wyrzucona z hemońskiej prawicy. Tak piękny, 
jak młodzież wychowana przez Eurotas w strumieniu Ledy, jak młody, 
niewinny chłopiec, gdy przybywa do Elidy, aby przed Jupiterem wyka
zać zalety pierwszych lat swego życia. Godny był, aby przedkładać go 
nad wiernego hemońskiego Pyladesa czy kekropskiego herosa (Pejri- 
toosa, króla tesalskich Lapitów). Równie wierny był Eumajos, kiedy 
w smutku oczekiwał późnego powrotu Ulissesa.

W drugiej części utworu (v. 58 nn.) Stacjusz pyta retorycznie, ja
kiż to bóg bądź jaki przypadek wybrał tak bolesne rany? Skąd tak nie
ubłagana i szkodliwa ręka przeznaczenia? Złowróżbna Zawiść (Invidia 
infelix), obznajomiona z podstępami, dostrzegła żywotne siły mło
dzieńca i znalazła drogę do wyrządzenia mu krzywdy. Ponura bogini 
z Rhamnus17 (Nemezis) spojrzała na niego srogim wzrokiem, zarzuciła 
na chłopca śmiertelną sieć i bezlitosna zakrzywionymi szponami po
szarpała twarz, którą powinna uszanować. Po krótkiej chorobie przy
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szła nieubłagana śmierć. Zaledwie po raz piąty Fosforus osiodłał skro
pionego rosą konia, a już Filetos widział dzikie brzegi okrutnego starca 
(Charona) i złowieszczy Acheront.

Przedostatnią partię utworu wypełnia opis stosu pogrzebowego. 
Płomień pochłonął aromaty sabejskie, plony z Cylicji, cynamon z po
piołów ptaka z Faros (feniksa), soki spływające z asyryjskich pąków 
i łzy pana.

Na zakończenie Stacjusz proponuje Ursusowi swoistą konsola- 
cję. Pyta go, dlaczego poddaje się bólowi? Dlaczego pielęgnuje stra
ty i przewrotnie (pectore iniąuo) kocha swoje rany? Gdzie jego wy
mowa tak dobrze znana oskarżonym wezwanym do sądu? Dlaczego 
drogi cień dręczy tak okrutnymi żalami? Chociaż ulubiony chłopiec 
odznaczał się wspaniałością ducha i zasłużył na opłakiwanie, to Fla- 
wiusz Ursus spłacił już należny dług. Zmarły dołącza do zbożnych 
cieni, cieszy się spokojem w Elizjum, być może odnalazł tam sławnych 
rodziców:

(...) subit Ulepios carpitque quietem

Elysiam clarosque illicfortasse parentes 

invenit.

(v. 98-100)

A może w uroczej ciszy Lete bawią go Najady Awernu, zewsząd ze
brane przy nim, a Prozerpina patrzy na niego zawistnym okiem? Osta
teczna wymowa epicedionu jest zatem pełna nadziei i optymizmu.

Kolejna konsolacja (III 3) skierowana jest do Klaudiusza Etruska, 
syna wyzwoleńca podniesionego do rangi ekwitów18. Stacjusz rozpo
czyna od wzniosłej apostrofy do personifikowanej Zbożności (Pie- 
tas)19, określonej mianem najwyższej z bogów (summa deum), której 

18 Por. P.R.C. We ave r, The Father of Claudius Etruscus, Statius, Silvae 3. 3, CQ NS 
15, 1965, s. 145-154.
19 Świątynię Pietas dedykował w Rzymie duumwir Maniusz Acyliusz Glabrion 
w roku 181 p.n.e. Świadectwo o tym przekazał Liwiusz, XL 34, 5. Pietas wielokrot
nie pojawia się w połączeniu z fides, np. Plaut., Rud., 11; 29; Sisenna, Hist., 13; 
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bóstwo nadzwyczaj drogie niebu rzadko spogląda na skalaną ziemię. 
Poeta wzywa boginię, aby przybyła na pogrzeb życzliwego człowieka, 
ujrzała pogrążonego w żalu Etruska i otarła jego łzy.

Można by sądzić, że to lament po śmierci młodziutkiej żony albo 
że płomienie pochłaniają oblicze dorastającego syna. Tymczasem - co 
można potraktować jako kolejny paradoks - jest to płacz po ojcu {pa
ter est qui fletur). Pojawia się motyw kary za niewypełnianie powin
ności wobec rodziców. Niech odejdą skalani występkiem, jeśli w ich 
sercach skrywa się zbrodnia, gdyż zbyt długa była dla nich starość 
znużonego podeszłym wiekiem ojca albo czują się winni, gdyż bili 
swą matkę i drżą przed podziemną urną surowego Ajakosa. Szczęśli
wy cień opłakany przez ojca przychodzi do świata podziemnego. Ła
godne Many powinny tańczyć z radości przy strumieniu Lete, niech 
radują się domostwa elizejskie, a świąteczne ofiary rozweselają za
mglone święte gaje. Z dala niech pozostaną świszczące Furie i trój- 
głowy strażnik. Stacjusz domaga się błogosławieństwa dla zbożnego 
lamentu {pius gemitus). Etrusk w stosie pogrzebowym winien zanu
rzyć obfite eojskie balsamy i okazałe plony cylicyjskie i arabskie. Teraz 
poeta odwołuje się do własnego doświadczenia po stracie ojca20 i do
daje, że ten dramatyczny dzień nakłania go, aby pieśnią uśmierzyć ból 
Etruska po stracie.

Cicero, pro Font., 31 ; Phil., XIV 35; Ve rg., Aen., VI 878; L i v„ XXIII 9, 5; XLIV 1,11; 
Seneca, Ben., II 31, 1; Epist. ad Luc., 74, 12; Octavia, 51; 737; 845; 885; Lucan., IV 
498; V 297; X 407; S i 1 i u s, IX 437; XIII 749. Podobne połączenia znajdujemy w Teba- 
idzie, II 462; V 627; VII 217; XI 98.
20 Por. II 1, 33 nn.; V 3, 1 nn.

Dalszą partię sylwy wypełnia pochwalna biografia ojca Etruska. Nie 
miał sławnej linii przodków ani prastarego rodowodu, lecz potężna 
fortuna uzupełniła braki w wychowaniu i zachowała w tajemnicy nie
doskonałości {culpa) rodziców. Nie rnusiał podlegać panom z pospól
stwa {de plebe), lecz tym, którym jednakowo posłuszny jest Wschód 
i Zachód. Pada retoryczne pytanie, czy istnieje coś na ziemi i niebie, by 
nie podlegało prawu posłuszeństwa? W tym miejscu Stacjusz przed
stawia uwagi odnośnie do filozofii historii. Wszystko ulega władzy i na
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zmianę władzę sprawuje (vice cuncta reguntur / alternisque premunf). 
Każdy kraj ma swojego własnego władcę. Szczęśliwy (felix) Rzym do
minuje nad diademami królów, a Rzym trzymają w ryzach (frenare) 
cesarze. Nad nimi z kolei władzę sprawują sami bogowie. Lecz nawet 
bogowie podlegają prawom.

Poeta posługuje się teraz metaforą kosmiczną. Służy spieszny chór 
gwiazd, służy także niestały księżyc i na rozkaz powraca na swoją or
bitę światło21. Pojawia się ważny przykład mitologiczny. Tiryntyjczyk 
przetrzymał srogie rozkazy okrutnego tyrana, a piszczałka Feba nie za
czerwieniła się ze wstydu, kiedy była zmuszona służyć22.

21 Warto zwrócić uwagę na metaforykę światła i cienia u Stacjusza, obecną zwłaszcza 
w epicediach.
22 Mowa o Apollinie, który służył u Laomedonta, króla Troi, i u Admeta, władcy mia
sta Fere w Tesalii.
23 Miasto greckie na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej.

Ojciec Etruska nie przybył do Lacjum z barbarzyńskich brzegów. 
Jego ziemią rodzinną była Smyrna23, pił z czcigodnego źródła Melesu 
i mielizn Hermusu, do którego nurtów wkroczył lidyjski Bachus, aby 
odświeżyć swe rogi złotem z jego mułu. Uwaga o Bachusie pozwala na 
podkreślenie, jak wielką rolę w sylwach grają kolory.

Odtąd ojcu Etruska towarzyszyło pomyślne następstwo wypad
ków i jego godność powiększała się dzięki kolejnym różnorodnym 
zabiegom. Dane mu było kroczyć w pobliżu bóstw, zawsze przeby
wać u boku Cezara i być wtajemniczonym w święte tajemnice bogów. 
W pałacu Tyberiusza stał się wolnym człowiekiem. W towarzystwie 
okrutnego i prześladowanego przez Furie Kaliguli podążył aż do ark- 
tycznych śniegów.

Zwróćmy uwagę, że poeta podkreśla w tym miejscu motyw okru
cieństwa (crudelitas) tyrana. Porównuje go do poskramiaczy budzą
cych strach dzikich bestii, którzy rozkazują im wypuścić z paszczęki 
ręce i żyć, porzuciwszy łup, chociaż zasmakowały już krwi. Inaczej ce
sarz Klaudiusz. Ten, zanim w podeszłym wieku nie został przeniesiony 
na gwiaździsty firmament, przekazał go długiemu szeregowi swoich 
następców. Stacjusz pyta retorycznie, gdzie znajdzie się człowiek rów
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nie bogobojny, który służyłby tak wielu świątyniom, tylu ołtarzom? On 
tylekroć należycie i bez strat znosił jarzmo kolejnych władców, a jego 
łódź przepłynęła szczęśliwie przez każdą głębinę.

Powraca motyw pietas, tym razem w odniesieniu do domu, okre
ślonego mianem „zbożnego”. Za sprawą Fortuny powierzono mu za
rządzanie skarbem cesarskim, rozdział bogactw pomiędzy wszystkie 
narody i wydatki wielkiego świata:

quicquid ab auriferis eiectat Hiberia fossis,

Dalmatico quod monte nitet, quod messibus Afris 

verritur, aestiferi quicquid terit area Nili, 

quodque legit mersus pelagi scrutator Eoi, 
et Lacedaemonii pecuaria culta Galesi 

perspicuaeque nives Massylaque robora et Indi 
dentis honos: uni parent commissa ministro, 

quae Boreas quaeque Eurus atrox, quae nubilus Auster 
invehit (...)

(v. 89-97)

Stacjusz, jak później Swetoniusz w swoich species, podkreśla czuj
ność i przenikliwość umysłu zmarłego. Błyskawicznie wylicza, ile pie
niędzy potrzeba na armię rzymską, ile na dzielnice trybusowe, świą
tynie, akwedukty, drogi publiczne, ile kruszcu należy przetopić, aby 
ukształtować podobizny bogów, ile surowca ma być wybitego w ogniu 
auzońskim Monety. Stacjusz uwydatnia jego wysokie zalety moralne 
na wzór „dawnych” Rzymian. Rzadko mógł odpoczywać, przyjemno
ści były nieobecne w jego myślach, skromnie ucztował, trosk nie tłumił 
wielką ilością wina. Miłe były mu prawa małżeńskie, one krępowały 
jego myśl, myślał o miłości z żoną i płodzeniu wiernych klientów dla 
swego władcy.

Następna partia sylwy opiewa ród i piękność znakomitej Etruski. 
Portret, równy sławie, oddaje jej niezwykłą urodę, a potwierdza ją po
wab dzieci bardzo do niej podobnych. Jej pochodzenie jest również 
niepospolite. Brat uzyskał rózgi konsularne i najwyższy urząd kurulny, 
dowodził armią auzońską, gdy szaleństwo pchnęło do walki okrutnych 
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Daków skazanych na łup dla wielkiego zwycięzcy. Wkrótce pojawiły 
się dowody miłości: dwukrotnie płodna Lucina przybyła do porodu 
i lekką ręką złagodziła jego bóle. Niestety, ręka Atropos przecięła jej 
kwitnące lata. Stacjusz posługuje się tu piękną metaforą: jak lilie, więd
nąć, pochylają swoje łodygi i dojrzałe róże, które giną przy pierwszych 
podmuchach austru lub jak na młodych łąkach schnie wiosenna pur
pura. Skrzydlate Amory latały wokół jej stosu pogrzebowego i nama
ściły go matczynym balsamem.

Nawet ten, co skinieniem rządzi teraz na niebiańskich twierdzach 
i podzielił swój sławny rodowód między ziemię i gwiazdy24, radośnie 
obdarował go zaszczytem idumejskiego triumfu25. Niskie pochodzenie 
nie było bynajmniej przeszkodą26. Ten sam cesarz przeniósł go z szere
gów ludu do stanu ekwitów, zmienił mu pochodzenie, zamienił pier
ścień żelazny na złoty. Jakież podziękowania złożą władcy synowie tak 
bardzo oddani za przywrócenie im ojca? Łagodny cesarz zadowolił się 
upomnieniem drżącego przed uderzeniem piorunu27. Towarzysz jego 
urzędu żeglował przez burzliwe morza i pozostawił pola Italii, a jemu 
rozkazano ustąpić do łagodnych wybrzeży Kampanii, do miasta dio- 
medejskiego28. Wkrótce Germanik otworzył przed nim romulejskie 
progi, pielęgnował pogrążonego w smutku i pomagał podnieść upadłe 
penaty. Stało się tak, gdyż łaskawość cesarza (clementia29) ofiarowała 
umiarkowane warunki pokoju Chattom i Dakom, a po strasznych woj
nach nie uznała Markomanów i koczowniczych Sauromatów za god
nych latyńskiego triumfu.

u Aluzja do ubóstwionego cesarza Wespazjana, por. Val. Fl a cc., I 15-17: Ule tibi 
cultusque deum delubraque genti / instituet, cum iam, genitor, lucebis ab omni / parte 
poli; (...).
25 Wespazjan pozwolił Klaudiuszowi Etruskowi wziąć udział w tryumfie Tytusa nad 
Żydami w roku 71 n.e.
“ Horacjański motyw ex humili potens często pojawia się w Sylwach.
27 Wyraźna analogia między Domicjanem a Jupiterem; por. K. S c o 11, Statius’ Adula
tion..., s. 247-259.
28 Chodzi o miasto Arpi w północnej Apulii, założone - zgodnie z tradycją - przez 
Diomedesa, bohatera greckiego spod Troi.
29 Por. P.G.W. G1 a r e (ed.), Oxford Latin Dictionary, Oxford 1990, s. 336.
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Rozpacz Etruska po śmierci ojca jest tak wielka, jak jęki Tezeusza 
na wybrzeżu Sunion, gdy wprowadzającym w błąd żaglem okłamał Aj- 
geusa30. Woła zatem do ciepłych jeszcze popiołów ojca, dlaczego od
chodzi do krainy cieni, kiedy Dobry Los powraca? Nie można ułago
dzić Parek ani przebłagać bezlitosnych nakazów złej Lete.

30 Powracając z Krety, postawił na okręcie żagle czarne zamiast białych i Ajgeus 
w rozpaczy targnął się na swoje życie, myśląc, że jego syn zginął, por. Catullus, 64, 
241-250: at pater, ut summa prospectum ex arce petebat, / anxia in assiduos absumens 
lumina fletus, / cum primum infecti conspexit lintea veli, / praecipitem sese scopulorum 
e vertice récit, / amissum credens immiti Thesea fato / sic funesta domus ingressus tecta 
paterna / morteferox Theseus, qualem Minoidi luctum / obtulerat mente immemori, ta
lem ipse recepit. / quae tum prospectons cedentem maesta carinam / multiplices animo 
volvebat saucia curas. Ten motyw pojawia się często w literaturze greckiej i rzymskiej. 
Przyjmuję koniekturç Sunia (E. Courtney, R.D. Shackleton Bailey) zamiast periuria 
(H. Frère, H.J. łzaac, A. Marastoni).

Kolejny raz przykłady mitologiczne mieszają się z historycznymi. 
Szczęśliwy był Eneasz, który na silnych ramionach uniósł ojca, a my- 
keńskie płomienie rozstąpiły się przed nim powodowane świętym sza
cunkiem. Szczęśliwy młody Scypion, gdyż ocalił ojca z rąk okrutnych 
Punijczyków, i lidyjski Lauzus zuchwały z miłości do ojca. Alkestis 
uratowała życie Admetowi, oddając za niego swoje własne, a korny Or
feusz zdołał przezwyciężyć bezlitosny Styks.

Urna z prochami ojca pozostanie wewnątrz ścian domu. Zmarły 
będzie strażnikiem i panem ogniska domowego, jemu będzie posłusz
ne całe dziedzictwo. Syn będzie go czcił zgodnie z przepisami kulto
wymi. Ojca przypomną błyszczące posągi i mistrzowsko wykonane 
popiersia woskowe. Stanie się on wzorem obyczajów i punktem odnie
sienia w długim życiu, syn będzie go prosił o zbożne rady i upomnie
nia podczas snu.

Ostatnia część sylwy zawiera pożegnanie najmilszego (mitissime) 
z ojców. Stacjusz konkluduje, że dopóki żyć będzie syn, zmarły nie do
zna posępnego chaosu i smutnego zaniedbania grobu. Na jego ołtarzu 
zawsze będą pachnieć wonne kwiaty i zawsze szczęśliwa (felix) urna 
sycić się będzie asyryjskimi balsamami i łzami. Tutaj syn złoży ofiarę 
jego Manom i z jego ziemi wzniesie mu pomnik.
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Adresatem sylwy V 1 jest Flawiusz Abaskantus, wyzwoleniec, może 

cesarski (?), który uzyskał stanowisko sekretarza cesarskiego do spraw 
administracyjnych (ab epistulis). Jego żoną była patrycjuszka Priscil
la, przyjaciółka Klaudii, żony Stacjusza. Śmierć Priscilli dostarczyła 
Stacjuszowi tematu do kolejnego epicedionu. Utwór rozpoczyna się 
wszakże nietypowo - od pochwał Abaskanta! Jego niezwykłe oddanie 
zasługuje na to, aby bolejącemu żona została przywrócona czy na por
trecie malowanym kolorami Apellesa, czy wyrzeźbiona ręką Fidiasza. 
Mąż usiłuje zabrać ze stosu pogrzebowego cień (umbra) Priscilli i ze 
Śmiercią toczy o nią niesłychany bój; nęka bez przerwy artystów i szu
ka sposobu, aby okazać jej uczucie w każdym kruszcu.

Stacjusz prosi o pomoc Apollina i Cezara (Domicjana), a w ko
lejnych wersach przypomina znaną topikę żałobną. Gdy rana jest 
świeża, a dom wciąż pogrążony w pierwszej żałobie, pociechę przy
nosi płacz, rozdzieranie szat, utrapienie służby domowej, przekrzy
kiwanie jej lamentów, oskarżanie Losów i niesprawiedliwych niebian 
wściekłymi skargami:

sed cum plaga recens et adhuc in vulnere primo 
nigra domus questu, miseram qua accessus ad aurem 

coniugis orbati? tune flere et scindere vestes 

et fámulos lassare greges et vincere planetas 
Fataque et iniustos rabidis pulsare querelis 

caelicolas solamen erat.

(v. 18-23)

Z pomocą poecie przychodzi exemplum mitologiczne. Choćby 
sam Orfeusz przybył w towarzystwie lasów i rzek, aby przynieść ulgę 
w rozpaczy, choćby chronił go każdy kapłan Apollina i Bachusa, 
nie zdołałyby go uśmierzyć ani śpiewy, ani dźwięki słuchane przez 
bogów mglistego Awernu i węże Eumenid: tak wielki ból panował 
w sercu porażonym nieszczęściem. Cóż za niesłychana wierność! 
(mira fides). Prędzej powie się, że matce z Sipylos obeschły policz
ki, prędzej Titonidzie zabraknie smutnych łez, a wyczerpana mat
ka Achillesa zaprzestanie gwałtownie obejmować jego grób. Chwała 
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duchowi31 Abaskanta! Zwraca na to uwagę bóg (Domicjan), który 
dzierży lejce świata i porządkuje ludzkie działania - bliższy im niż 
sam Jupiter. Widzi on pogrążonego w smutku męża i tajemne uczucia 
wybranego sługi. Jest to świadectwem miłości cienia zmarłej i czci 
oddawanej jej szczątkom. Żar (ardor) ten jest w najwyższym stopniu 
nieskalany, uczucie to zasługuje na uznanie władcy-cenzora.

31 Dychotomia ducha i ciała często pojawia się w Sylwach. Jest też obecna u innych 
autorów rzymskich, np. u Salustiusza, ług., 2: Nam uti genus hominum conpositum 
ex corpore et anima est, ita res cunctae studiaque omnia nostra corporis alia, alia ani
mi naturam secuntur. Igitur praeclara facies, magnae divitiae, ad hoc vis corporis et alia 
omnia huiusce modi brevi dilabuntur; at ingeni egregia facinora sicuti anima inmortalia 
sunt. Postremo corporis etfortunae bonorum ut initium sic finis est, omniaque orta occi- 
dunt et aucta senescunt: animus incorruptus, aeternus, rector humani generis agit atque 
habet cuneta ñeque ipse habetur.
12 Odnośnie do pola semantycznego pojęcia concordia patrz Oxford Latin Dictiona
ry, s. 390.

Od wersu 43 Stacjusz poświęca uwagę zaletom Priscilli. Podkre
śla, że małżonków zespolonych mocnym uczuciem długotrwała zgo
da (concordia32) połączyła nierozerwalnym łańcuchem. Pomocna 
okazuje się metafora - tak wiąz kocha zespolony z nim równowiecz- 
ny pęd winorośli, splata się z nim, życzy mu urodzajnej jesieni i cie
szy się uwieńczony drogimi kiśćmi winogron.

Stacjusz robi następnie ogólną uwagę, że kobiety, które nie posia
dają walorów moralnych, są chwalone ze względu na swych przodków 
i piękno ciała; cieszą się fałszywą sławą, a brakuje im prawdziwej. Pri
scilla, chociaż wyróżnia się pochodzeniem i niezwykłą urodą, bardzo 
pożądaną przez mężów, większą jednak z samej siebie cieszy się god
nością, gdyż doświadczyła jednego tylko łoża (unum novisse cubile), 
jeden tylko ogień płonął w jej skrytym sercu. Tej miłości nie splamił
by frygijski uwodziciel (Parys) ani dulichijscy zalotnicy, ani ten, który 
uwiódł żonę brata i nieskalane małżeństwo zhańbił mykeńskim złotem 
(Tyestes). Nawet gdyby ktoś dawał jej bogactwo Babilonu, ogromne 
skarby Lidii, Indów, potężne majątki Serów i Arabów, wołałaby raczej 
umrzeć cnotliwa, w biedzie, ale zachowując czystość obyczajów, odda
jąc życie za dobrą sławę:
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(...) mallet cum paupertatepudica
intemerata mori vitamque rependere famae.

(v. 62-63)

Przedstawiony zostaje następnie katalog cnót, swoiste exempla vir- 
tutis. Oblicze jej wolne od trosk i niezastygłe w bólu, obyczaje nie na
zbyt surowe, prosta i radosna uczciwość (fides), a wdzięk (gratia) po
łączony z poczuciem wstydu (pudor). W tym miejscu Stacjusz kolejny 
raz zaskakuje czytelnika pochwałą Abaskanta. Dominuje hiperboliza- 
cja i patos. Autor sylwy piszę o życzliwości Fortuny i dodaje, że władca 
dostrzegł spokojną gorliwość, nienaruszoną uczciwość, umysł gotowy 
stawić czoła troskom, czujne zmysły, trzeźwy osąd godny rozważenia 
w jego imieniu tak ważnych spraw. Zobaczył to Domicjan, który zna 
wszystko wokół siebie i otacza się wypróbowanymi pomocnikami. 
I nic dziwnego: widzi on wschód i zachód imperium, rozumie, co po
czyna Auster, a co lodowaty Boreasz, wysoko ocenia zamiary miecza 
i togi oraz rozpoznaje istotę myśli.

Abaskant na obarczonych ciężarem plecach położył niezmierzony 
ciężar (pensum), ledwie możliwy do wytrzymania. Żaden inny urząd 
świętego pałacu nie zajmuje się liczniejszymi sprawami: w rozległy 
świat rozsyła rozkazy wodza romulejskiego, należycie zarządza siłami 
i zasobami imperium, wie, jaka triumfalna wieść przychodzi z półno
cy, co przynosi wijący się Eufrat, co brzeg Histru, co sztandary znad 
Renu, jak dalece ustąpił kraniec świata i najdalsza Ihule. Wszystkie 
wszak oszczepy wzniesione są w górę i ozdobione kwitnącymi gałąz
kami, a żadna włócznia nie jest oznaczona niesławnym piórem33. Po
nadto jego zadaniem jest wskazywać, czy władca rozdziela miecze za
ufanym ludziom; ogłaszać, kto może dowodzić setką ludzi jako ekwita 
przydzielony do jednostek piechoty, kto powinien dowodzić kohortą, 
komu przystoi dać znakomitszą rangę sławnego trybuna, kto godniej
szy dowodzić skrzydłem konnicy. Jego zadaniem jest przewidywać 
tysiące różnych wydarzeń: czy Nil nawodnił pola, czy Libia ociekała 
wskutek deszczowego Austru.

33 Zapewne są to symbole zwycięstwa i klęski.
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Następnie Stacjusz piszę o niezwykłym szczęściu Priscilli spowo
dowanym faktem, że małżonek dostąpił tak wielkich funkcji. Przez 
to wszak nie zmienił się spokój ducha Priscilli, a jej uczciwość nie 
nadęła się pychą wskutek pomyślnych wydarzeń. Zachowała tę samą 
stałość charakteru i pełne umiaru obyczaje, chociaż wzrastała jej po
myślność. Niespokojna troszczy się o sprawy męża, zachęca go do 
działania, a równocześnie wspiera. Sama podaję mu skromne po
siłki i umiarkowane kielichy, idąc za wzorem władcy. Mamy zatem 
pochwałę umiarkowania (moderation4. Podobna jest do apulijskiej 
żony oszczędnego rolnika albo Sabinki spalonej słońcem, kiedy wi
dzi, że pojawiają się gwiazdy, nadchodzi czas powrotu spracowane
go męża, pospiesznie ustawia stół i oczekuje turkotu powracającego 
z pola pługa.

34 Por. Cicero, Sest., 88; Tusc., III 16: earn (...) virtutem aaxppoavvriv vocant, quam 
soleo equidem turn temperantiam, turn moderationem appellare, non numquam etiam 
modestiam; Li v., VI 27, 1: (...) patientia et moderatione insignis; Tac i t., Ann., VI 27.
35 Por. Verg., Ecl., X 46-49.

Pojawiają się też motywy z rzymskiej elegii miłosnej. Z Abaskan- 
tem mogłaby podróżować po lodowatej północy, przez mroźną Sarma- 
cję, przez Histr, z nim wytrzymałaby dzielnie wszystkie upały i, gdyby 
obóz pozwolił, byłaby chętna nosić kołczan i osłaniać bok amazońską 
tarczą34 35. Mogłaby widzieć małżonka osłoniętego tumanem kurzu bi
tewnego, blisko szybkiego jak błyskawica rumaka Cezara, miotającego 
boskie pociski i spoconego od potężnej włóczni.

W następnej partii utworu od wersu 137 poeta pyta retorycznie, 
jakiż to bóg zespolił Fortunę i Zawiść pokrewieństwem niecierpiącym 
pokoju (impacata consanguinitate)? Teraz Stacjusz posługuje się wielo
krotną antytezą. Któż tym nieprzyjaznym boginiom rozkazał prowa
dzić ze sobą nieustanną wojnę? Czy żadnego domu nie wyróżni jedna, 
żeby druga natychmiast nie wpatrywała się ponurym wzrokiem i nie 
przepędzała radości okrutną prawicą? Jakże bowiem można by lękać 
się Fortuny, chociaż jest wiarołomna i niestała, kiedy Cezar jest tak 
przychylny? Zawistne Losy (liventia Fata) znalazły jednak swą drogę 
i bezwzględna przemoc wtargnęła do zbożnego domu.
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Pomocny jest w tym miejscu przykład mitologiczny i przyrodni
czy. Tak na zasobne winnice wieje złośliwy Notos, tak wysokie zasie
wy niszczeją od nadmiaru deszczu, tak zawistna bryza wdziera się na 
szybki okręt i okrywa chmurami wydęte pomyślnym wiatrem żagle. 
Na łup Fatum wydany jest niezwykły wdzięk Priscilli - jak sosna, z wy
soką koroną liści, upada rażona niegodziwym piorunem Jupitera albo 
wskutek wyrwania korzeni i ogołocona nie odpowiada poszumem na 
żaden podmuch powietrza. Na nic zda się uczciwość albo nieskalana 
wierność, na nic pielęgnowanie woli bogów:

quidprobitas aut casta fides, quid numina prosunt

culta deum?
(v. 154-155)

Ludzkie poczucie sprawiedliwości i ufność w boską teodyceę ulega 
poważnemu nadwerężeniu36.

36 Por. dialog Seneki De providentia opatrzony podtytułem Quare aliqua incom
moda bonis viris accidant, cum providentia sit; por. M. Cytowska, H. Szelest, op. 
cit., s. 85: „Seneka dowodzi w dialogu, iż opatrzność boska rządzi światem dla jego do
bra, przeto i cierpienia, które spotykają ludzi dobrych, mają za cel utwierdzić w cnocie. 
Według Seneki między bogami i ludźmi istnieje przymierze, bogowie jednak okazują 
ludziom surowość ojca, a nie czułość matki”.

Mroczne sidła śmierci zewsząd otoczyły nieszczęsną, zaciskają się 
nieubłagane nici Sióstr i pozostaje tylko ostatnia część przędzy. Nic 
nie pomaga w nieszczęściu tłum sług, nic sztuka pełnych poświęcenia 
lekarzy. Zewsząd jednak przyjaciele z udawaną miną stwarzają pozo
ry nadziei. Mąż na próżno prosi nieprzekupną rzekę podziemnej Lete 
albo strapiony wylewa łzy przy wszystkich ołtarzach, ozdabia bramy 
świątyń, ociera piersią ich progi bądź wzywa dające się przebłagać bó
stwo wielkiego Cezara. Ach, jakże okrutny jest bieg Losu! (fati tenor). 
Czy jest coś, co byłoby mu zakazane? Priscilla, umierając, tak pociesza 
wiernego ukochanego:

'pars animae victura meae, cui linquere possim 

o utinam, quos dura mihi rapit Atropos annos: 



104 Rozdział II

parce precor lacrimis, saevo ne concute planetu 

pectora, nec crucia fugientem coniugis umbram’ 

(v. 177-180)

Żona porzuca łoże małżeńskie, lecz prawo śmierci pozostaje nie
naruszone, gdyż odchodzi pierwsza. Przeżyła lata lepsze niż długa sta
rość. Widziała wszak męża już wcześniej w blasku chwały37. Ani Losy, 
ani żadni niebianie nie mają władzy nad Abaskantem. On zaś winien 
chętnie podążać drogą, na którą wszedł, i niestrudzenie czcić świętą 
obecność i potężnego geniusza władcy. Teraz zaś, jak sam pragnie tego 
rozkazu, niech złoży wieczyste złoto o ciężarze stu funtów w świątyni 
kapitolińskiej; niech w nim promienieje święte oblicze cesarza i niech 
wskazuje miłość oddanej czcicielki. Dzięki temu Priscilla nie ujrzy Fu
rii ani gorszego Tartaru i szczęśliwie będzie dopuszczona do brzegów 
elizejskich.

37 M. Brożek, op. cit., s. 465: „(...) więcej tu adoracji, by nie powiedzieć adulacji, 
wobec żywych potentatów niż laudacji zmarłej, której epicedium retoryka zmieniła 
w panegiryk adresata”.
38 Por. Ovid., Tristia, I 3, gdzie w relacji o ostatnim dniu Owidiusza w Rzymie 
(przed relegacją do Tomi) mamy motyw pozornego pogrzebu.

Pojawia się teraz topika rozpaczy. Serce Abaskanta płonie ogrom
nym bólem. Albo osierocony dom napełnia okrutnym krzykiem, albo 
pragnie chwycić za miecz, albo biegnie ku przepaściom, a towarzysze 
ledwie go powstrzymują, albo ustami przylega do utraconej i z przy
krością znosi ból, który tkwi stłumiony w sercu38. Podobny do wiesz
cza odryzyjskiego, który na widok stosu pogrzebowego żony oniemia
ły porzucił lutnię przy brzegu Strymonu i żałosny bez pieśni opłaki
wał zmarłą. Co więcej, wzgardziłby nawet swym życiem, aby Priscilla 
samotnie nie wstępowała do chaosu Tartaru. Powstrzymuje go wszak 
nadzwyczajna lojalność wobec władcy, którą należy wzmacniać wypeł
nianiem jego świętych rozkazów, i większa miłość.

Dalsze partie utworu wypełnia (kolejny raz!) opis egzotycznych 
wonności umieszczonych na stosie pogrzebowym. W wielkiej obfitości 
znajdują się tam wiosenne wonności Arabii i Cylicji, kwiaty sabejskie, 
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plony indyjskie przeznaczone na spalenie, kadzidła zabrane ze świątyń 
palestyńskich, szafrany i kinyrejskie pąki kwiatowe. Dominuje motyw 
wystawnego, pełnego przepychu pogrzebu. Zmarła spoczywa na wy
niosłych marach, osłonięta narzutą z jedwabiu i tyryjską purpurą.

Ponownie Stacjusz posługuje się paradoksem. W całym pochodzie 
pogrzebowym wszyscy patrzą przede wszystkim na małżonka (toto 
spectatur in agmine coniunx / solus), ku niemu kierują się oczy wielkie
go Rzymu, jakby młodych synów prowadził na stos pogrzebowy. Tak 
wielki ból maluje się na jego twarzy, tyle oznak żałości we włosach i na 
policzkach. Zmarłą nazywają szczęśliwą, bo miała spokojną, wolną od 
cierpienia śmierć. Wylewają natomiast łzy nad mężem!

Następny passus utworu ma proweniencję epicką. Zaczyna się 
wszak od słów Est locus (...). To opis miejsca przed Miastem, gdzie 
bierze początek wielka droga Appijska, a Kybele pozbywa się smut
ku w italskim Almonie i nie pamięta już o rzekach idajskich39. Tutaj 
znakomity małżonek złożył Priscillę, okrytą delikatną purpurą sydoń- 
ską, we wspaniałym grobowcu kopułowym (tholus). Nie mógł bowiem 
znieść dymu z płonącego stosu pogrzebowego i lamentu żałobników. 
Ciała Priscilli, dodaje poeta, nie zdoła strawić dłuższy upływ czasu ani 
naruszyć niszczący napór wieku; jest ono doskonale zabezpieczone, 
a z czcigodnego marmuru emanuje ogromne bogactwo:

” Via Appia brała początek w południowo-wschodniej części Rzymu. Kilkaset me
trów dalej płynęła rzeka Almon, w której rokrocznie kąpano boginię Kybele. Bogini 
przestaje rozpaczać po Attisie i zapomina o swych kapłanach z góry Ida w Troadzie. 
w Czy jest to świadoma aluzja do Metamorfoz Owidiusza?

(...) nil longior aetas
carpere, nil aevi poterunt vitiare labores:

sic cautum membris; tantas venerabile marmor

spirat opes.

(v. 228-231)

Poeta wieszczy, że Priscilla pośmiertnie ulegnie niezwykłym meta
morfozom40: w jednym spiżu będzie Cererą, w innym promienną Kno- 
zyjką, pod kopułą Mają, a w kamieniu wstydliwą Wenus. Mówiąc ina
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czej, sarkofag będzie ozdobiony rzeźbami różnych bogiń, ale z rysami 
twarzy Priscilli! Bóstwa godzą się na wspaniałe oblicze Priscilli, nie 
czując żadnej urazy. Wokół gromadzą się służący i tłum przyzwycza
jony do posłuszeństwa. Następnie według przepisów kultowych usta
wiono sofy i wieczyste stoły. Teraz Stacjusz oddaje głos Priscilli, która 
widząc oddanie małżonka, słusznie mogłaby wykrzyknąć:

(...) ‘est hic, agnosco, minister

illius, aeternae modo qui sacraria genti 

condidit inque alio posuit sua sidera caelo’.
(v. 239-241)

Ostatnia część utworu (v. 247 nn.) rozpoczyna się od pytań reto
rycznych. Stacjusz wprost zwraca się do Abaskanta i pyta go, dlaczego 
pielęgnuje w swym sercu bezmierne łzy i nie pozwala, by opuścił je 
długotrwały ból? Czy obawia się, że Priscilla będzie drżała ze strachu 
przed szczekaniem Cerbera? Nie ma obawy, gdyż milczy on w obec
ności zbożnych (pń). Czy lęka się, że przewoźnik opóźni się, zepchnie 
ją do wód rzeki? Przewozi on natychmiast Many, które na to zasłu
gują (merentes), i łagodnie umieszcza je w gościnnej łódce. Ponadto, 
jeśli przybywa cień z pochwałami zbożnego małżonka, Prozerpina 
rozkazuje wyjść naprzód radosnym pochodniom, starożytnym hero
inom opuścić święte groty, światłem purpurowym rozświetlić żałobne 
ciemności, rozsypywać przed duszą girlandy i kwiaty elizejskie. Tak 
majestatycznie Priscilla wchodzi do świata podziemnego (manes süh
n'). Tam błagalną dłonią prosi Losy w intencji Abaskanta, przychylnie 
usposabia do niego królów posępnego Awernu, aby po upływie wielu 
lat życia jako starzec opuszczał młodego władcę panującego nad świa
tem. Niezawodne (certae) Siostry przysięgają, aby uroczyście potwier
dzić jej ślubowanie.

Utwór V 3 ma charakter nadzwyczaj manierystyczny. Pełen jest nie
zwykłych, udziwnionych metafor41. Epicedion in patrem suum rozpo

41 O metaforze szeroko pisałem wyże), zwłaszcza przy analizie sylwy I 1. Odnośnie 
do rozumienia metafory przez starożytnych patrz jeszcze Quint., VIII 6,4-6: Incipia-
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czyna Stacjusz od apostrofy do zmarłego, bardzo uczonego (praedoc- 
te) ojca, by użyczył mu złowrogiej (magicznej?) siły i żałobnej pieśni 
(zaklęcia?) ze zdroju elizejskiego oraz dodał bodźca złowróżbnej lirze 
(sintstrae lyraej. Wydaje się, że te środki (magiczne?) potrzebne są do 
stanowczej walki ze złymi mocami, zwłaszcza ze śmiercią. Bez ojca nie 
godzi się niepokoić groty delijskiej ani ponaglać Kirrhy, jak zwykł do
tąd robić autor Sylw. Poeta zatrwożył się, że z jego włosów zsunęły się 
wstążki parnasyjskie, złowróżbny cis pełzał wśród bluszczy, a laur na 
trójnogu Apollina (o bezbożności!) zaczął więdnąć. Kto omamił serce 
Stacjusza jałową bezczynnością, kto pogrążył Apollina i myśl obarczo
ną winą przesłonił lodowatym mrokiem?

A ojciec, uwolniony z więzów ciała, unosząc się ku wyżynom nie
biańskim, przegląda błyszczące sfery niebieskie i pierwiastki wszech
świata, rozpoznaje, jaka jest istota boga, skąd bierze się ogień, po jakiej 
orbicie krąży słońce, co powoduje zmniejszanie się bogini księżyca, co 
przywraca ją do dawnego stanu42. A może mieszka w ustronnej mura
wie letejskiej równiny, w pobliżu zgromadzeń herosów i szczęśliwych 
cieniów, przy starcu meońskim i askrejskim, będąc cieniem równie 
energicznym jak oni i na zmianę z nimi wykonuje własne pieśni?

mus igitur ab eo, qui cum frequentissimus est tum longe pulcherrimus, translatione dico, 
quae peroupopá Graece vocatur. quae quidem cum ita est ab ipsa nobis concessa natura, 
ut indocti quoque ac non sentientes ea frequenter utantur, turn ita iucunda atque nítida, 
ut in oratione quamlibet clara proprio tamen lumine eluceat. ñeque enim vulgaris esse 
ñeque humilis nec insuavis haec recte modo adscita potest, copiam quoque sermonis au- 
get permutando aut mutuando quae non habet, quodque est difficillimum, praestat ne 
ulli rei nomen deesse videatur. transfertur ergo nomen aut verbum exeo loco, in quo pro
prium est, in eum, in quo aut proprium deest aut translatum proprio melius est. idfaci- 
mus, aut quia necesse est aut quia significantius est aut, ut dixi, quia decentius. ubi nihil 
horum praestabit, quod transferetur inproprium erit.
42 Aluzje do De rerum natura Lukrecjusza i innych poematów dydaktycznych.

Księżyc na niebie trzykrotnie odsłonił i trzykrotnie zasłonił swą 
twarz i zobaczył poetę pogrążonego w apatii, niepocieszonego w po
nurych troskach przez żadną z sióstr Helikonu. Ręka Stacjusza drży 
jeszcze, a oczy są pełne łez. Poeta nobilituje ojca informacją o Ene
aszu i Askaniuszu. Ojciec bowiem spoczywa w rodzimej posiadłości, 
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gdzie po śmierci Eneasza błyszczący jak gwiazda Askaniusz wbudował 
w góry latyńskie Albę, gdyż znienawidził pola przesiąknięte krwią fry- 
gijską43 i posagowe królestwo złowrogiej macochy. Pieśni pieryjskiej 
towarzyszą przyjemne zapachy szafranu sykańskiego, rzadkiego cyna
monu zerwanego przez zamożnych Sabejczyków, aromatycznych ziół 
arabskich.

43 Podczas wojny z Turnusem, królem Rutulów.
44 Por. Ve rg„ Georg., III 13-39. Poemat Wergiliusza jest przedstawiony alegorycznie 
jako świątynia, zwłaszcza wersy 13-18; 34-39: et viridi in campo templum de marmore 
ponam / propter aquam, tardis ingens ubiflexibus errat / Mincius et tenera praetexit ha- 
rundine ripas. / in medio mihi Caesar erit templumque tenebit. I illi victor ego et Tyrio 
conspectus in ostro I centum quadriiugis agitabo ad flumina currus. (...) stabunt et Parii 
lapides, spirantia signa, I Assaraci proles demissaeque ab love gentis I nomina Trosque 
parens et Troiae Cynthius auctor. I Invidia infelix Furias amnemque severum I Cocyti 
metuet tortosque Ixionis anguis I immanemque rotam et non exsuperabile saxum. Po
dobnie jak później u Stacjusza pojawia się personifikacja Zawiści {Invidia).
45 Por. Ve r g., Georg., III 19-22: cuncta mihi, Alpheum linquens lucosque Molorci, / cursi- 
bus et crudo decemet Graecia caestu. / ipse caput tonsaefoliis ornatus olivae / dona feram.

Oby Fortuna pozwoliła poecie poświęcić ołtarz cieniom ojca, dzie
ło równe świątyniom (par templis opus44), ku przestworzom wznieść 
pomnik wyższy niż skały Cyklopów i zuchwałe szczyty piramid, i oto
czyć grobowiec ogromnym gajem. Tam przewyższyłby i dary złożo
ne na grobie sycylijskim, i gaj Nemei, i obrzędy ku czci okaleczonego 
Pelopsa45. Sam poeta, zalewając się łzami, jako kapłan cieniów i duszy 
ojca wszcząłby lament, od którego nie zdołałby odpędzić ojca ani Cer
ber, ani prawa Orfeusza. A gdyby śpiewał o obyczajach i czynach ojca, 
zbożność (pietas) być może nie uznałaby go za gorszego od podniosłe
go Homera i równego nieśmiertelnemu Maronowi.

Natura i Zbożność (Pietas) słusznie pozwoliły synowi rozpaczać 
nad ojcem. W odczuciu Stacjusza ojciec zstępuje do okrutnego Tar- 
taru na samym progu swych losów, jakby porwany w młodzieńczym 
wieku. Jest to kolejny adynaton. Pojawiają się także przykłady mitolo
giczne. Z podobną żałością dziewica maratońska (Erigone) opłakiwała 
Ikariosa, zgładzonego przez bandę bestialskich wieśniaków, albo An- 
dromacha rozpaczała nad Astyanaksem zrzuconym z wieży.
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Stacjusz rezygnuje z banalnej topiki żałobnej. Nie posłuży się pie
śnią, jaką śpiewa pewny nieuchronnej śmierci łabędź, ani nadmiernie 
słodkim śpiewem skrzydlatych Tyrrenek (Syren), jakim zagrażają że
glarzom pod czarną skałą, ani okaleczoną pieśnią, jaką, jęcząc, Filome
la użala się na bezlitosną siostrę. Równie pospolite są opowieści o ga
łęziach Heliad i zalanych łzami pędach, o skale frygijskiej, o tym, który 
odważył się śpiewać przeciwko Febowi (Marsjasz), o Palladzie radują
cej się, że flet zawodzi. Następuje teraz długi katalog personifikacji (na 
czele z Pietas) i osób, które winny opłakiwać zmarłego:

te Pietas oblita virum revocataque cáelo 

lustitia et gemina plangat Facundia lingua 
et Pallas doctique cohors Heliconia Phoebi, 

quis labor Aonios seno pede ducere campos 

et quibus Arcadia carmen testudine mensis 
cura lyrae nomenque fuit, quosque orbe sub omni 
ardua septena numerat Sapientia fama, 

qui furias regumque domos aversaque cáelo 
sidera terrífico super intonuere cothurno, 
et quis lasciva vires tenuare Thalia 

dulce vel heroos gressu truncare tenores.

(v. 89-99)

Ojciec wszak wszystko ogarniał umysłem, był twórcą różnorod
nych gatunków literackich, które można wyrazić w słowach, czy podo
bało mu się spajać utwory aońskimi miarami, czy rozpraszać je w mo
wie niewiązanej, a w porywczej wymowie jakby dorównywać nagłym 
ulewom.

Stacjusz zwraca się teraz z epicką apostrofą do Partenope. Niech 
podniesie z pośpiesznego popiołu swe na wpół zniszczone obli
cze i włosy spalone popiołem nawianym z gór niech złoży na mogile 
i zwłokach swego wielkiego wychowanka. Nic bowiem znakomitszego 
nie wydały warownie Munychii ani uczona Kyrene czy odważna Spar- 
ta. Tylekroć oplatał swoje skronie jej wieńcami, nagrodami za wiersze 
w konkursach organizowanych co pięć lat, bo wymownością przewyż
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szył starca z Pylos i władcę z Dulichium, bo wieńcami z obydwu kon
kursów ozdobił swą głowę.

Urodzenie jego było bardzo szlachetne, ród pełen sławy, chociaż 
fortuna rodziców była zbyt skromna w porównaniu z wydatkami. 
Gdy tylko się urodził, życzliwie uśmiechały się do niego siostry aoń- 
skie, już w wieku chłopięcym przymilny Apollon powierzył mu lirę, 
a twarz zwilżył świętym strumieniem. I nie tylko jedna ojczyzna okry
wa go blaskiem chwały. Jego miejsce urodzenia zależy od nierozstrzy
gniętego sporu między dwiema ziemiami. Mamy zatem do czynienia 
z motywem identycznym jak w przypadku sporów o miejsce urodze
nia Homera. Grecka Hyele46 traktuje go za swego z racji pochodze
nia. Partenope rości sobie identyczne pretensje z powodu dłuższego 
zamieszkania w jednym miejscu. Także Meonidę (Homera) wyrywają 
sobie różne miasta, wszystkie uznają go za swego i równie wysoko go 
cenią47.

46 Inaczej Velia, miasto i port w Lukanii przy Morzu Tyrreńskim.
47 Podobnie Cicero, Arch., 19: Home rum Colophonii civem esse dicunt suum, Chii 
suum vindicant, Salaminii repetunt, Smyrnaei vero suum esse confirmant itaque etiam 
delubrum eius in oppido dedicaverunt, permulti alii praeterea pugnant inter se atque 
contendunt.

Gdy w mieście przyszedł na świat i powitał wschodzące życie, na
tychmiast dał się porwać ojczystym konkursom, których zaledwie 
dorośli mogli się podjąć. Niecierpliwie dążył ku chwale i wykazał się 
śmiałością intelektu. Lud eubejski osłupiał ze zdumienia, słysząc jego 
młodzieńcze pieśni, a rodzice pokazywali go jako przykład dla swoich 
dzieci. Stąd często stawał do walki i głos jego okrywał się sławą na każ
dym święcie. Tyle razy zielone Terapny nie oklaskiwały Kastora zwy
cięskiego w wyścigu konnym ani brata w pojedynku bokserskim. Lecz 
jeśli zwycięstwo u siebie łatwo jest osiągnąć, cóż można powiedzieć 
o zdobywaniu nagród greckich, o uwieńczeniu skroni gałązkami Feba, 
zielem Lerny, sosną athamantejską?

Z tego powodu ojcowie jemu powierzyli swoje pragnienia, a szla
chetnie urodzona młodzież wychowuje się pod jego kierunkiem, uczy 
się obyczajów i czynów przodków, dowiaduje o upadku Troi i opóźnio
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nym powrocie Ulissesa. Lista autorów (co ciekawe - greckich!) czyta
nych w szkole ojca jest rozległa i imponująca:

guantas equum pugnasque virum decurrere versu 
Maeonides quantumque pios ditarit agrestes 

Ascraeus Siculusque senex, qua lege recurrat 
Pindaricae voxflexa lyrae volucrumque precator 

Ibycus et tetricis Aleman cantatus Amyclis 
Stesichorusque ferox saltusque ingressa viriles 
non formidata temeraria Chalcide Sappho, 

quosque alios dignata chelys. tu pandere doctus 
carmina Battiadae latebrasque Lycophronis atri 

Sophronaque implicitum tenuisque arcana Corinnae.

(v. 149-158)

Ojciec zwykł dźwigać jarzmo równe Homerowi i wiersze sześciosto- 
powe parafrazować prozą, i nigdy nie kończyć wersów krótszym me
trum. Nic więc dziwnego, że opuszczając ojczyznę, do niego podążali 
chłopcy wysłani z pól Lukanii, z gruntów nieugiętego Dauna, z domu 
opłakiwanego przez Wenus48, z ziemi porzuconej przez Alcydę, albo ci, 
których ze szczytu surrentyńskiego przysłała dziewica spoglądająca na 
głębię tyrreńską. I ci ze wzgórza w pobliżu zatoki, oznaczonego trąbką 
i wiosłem49, i z Kum, które niegdyś gościnnie przyjęły Lary auzońskie, 
albo przysłani przez port dikarchejski i z brzegów Bajów.

Aa Aluzja do miast opustoszałych po wybuchu Wezuwiusza, tj. Herkulanum, Pompe
jów, Stabiów.
49 Okolice przylądka Misenum w Zatoce Neapolitańskiej, biorącego nazwę od Mise- 
nosa, trębacza w oddziałach Eneasza. Jest to swego rodzaju aluzja ajtiologiczna.

To istotne informacje zwłaszcza w kontekście krytycznych uwag 
Seneki Retora (ok. 55 r. p.n.e. - ok. 40 r. n.e.) o poziomie nauczania we 
współczesnych mu szkołach w Rzymie, a zapewne i w innych miastach 
imperium (Contr., I praef., 8-9):

Torpent ecce ingenia desidiosae iuventutis, nec in unius honestae rei la

bore vigilatur: somnus languorque ac somno et languore turpior ma- 
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larum rerum industria invasit animos; cantandi saltandique obscena 
studia effeminates tenent; [et] capilium frangere et ad muliebres blan

didas extenuare vocem, mollitia corporis certare cum feminis et inmun- 
ditissimis se excolere munditiis nostrorum adulescentium specimen est. 
Quis aequalium vestrorum quid dicam satis ingeniosus, satis studiosus, 

immo quis satis vir est? Emolliti enervesque quod nati sunt inviti ma

nent, expugnatores alienae pudicitiae, neglegentes suae. In hos ne dii 
tantum mali ut cadat eloquentia: quam non mirarer nisi animos in quos 
se conferret eligeret.

Ton tej krytyki bardzo przypomina surową ocenę społeczeństwa 
rzymskiego dokonaną wcześniej przez Salustiusza i innych moralistów.

Stacjusz używa teraz porównania. Tak do stromych skał Awernu 
i mrocznej groty Sybilli zawsze zwykli przychodzić ludzie z prośbą 
o radę, a ona przepowiadała groźby bogów i czyny Parek, wieszczka 
skuteczna w swej sztuce, chociaż zwiodła Feba50. Wkrótce ojciec kształ
ci potomstwo Romulusa i przyszłych najznakomitszych obywateli, 
i usilnie kieruje ich na drogę przodków. Pod jego kierunkiem wzrastał 
dardański poszukiwacz tajemnego ognia, który ukrył świętości skra
dzione przez Diomedesa i nauczył się rytuału kultowego jako młody 
chłopiec. On doradzał Saliom i zyskał ich uznanie, pokazywał augu- 
rom nieomylne znaki na niebie, komu godzi się poznawać treść pie
śni chalcydyckiej51, dlaczego nakryta jest głowa flamina frygijskiego; 
jego ciosów bardzo obawiali się podkasani Luperkowie. A teraz spo
śród jego uczniów jeden być może nadaje prawa narodom Wschodu, 
drugi ujarzmia Hiberów, inny w Zeugmie powstrzymuje ataki ache- 
menijskich Persów. Jedni poskramiają bogate ludy Azji, inni miesz
kańców Pontu, ci pokojowymi rózgami poprawiają błędy w działalno
ści sądów, tamci lojalnie dowodzą wojskami. A ojciec początkiem ich

50 Mamy tutaj wyraźne reminiscencje wergiliańskie, por. Aen., VI 98 nn.
51 Mowa o księgach Sybilli kumańskiej przechowywanych w Rzymie pod opieką qu- 
indecemviri sacris faciundis. Kapłani ci sprawowali nadzór nad wszystkimi zagranicz
nymi formami kultu, także nad kultem Apollina, z którym Sybilla tradycyjnie była 
związana.
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chwały (tu laudis origo). W kształtowaniu charakteru młodzieży nie 
mogliby z nim współzawodniczyć Mentor ani Fojniks, wychowawca 
nieujarzmionego przybranego syna, ani Chiron, co Ajacydę (Achille
sa), kiedy chciał usłyszeć srogie trąby i rogi, inną poskramiał pieśnią.

Wśród takich obowiązków nagle (kolejny paradoksalny zwrot 
akcji!) Erynia wojny domowej (civilis Erinys) podniosła pochodnie 
z góry tarpejskiej i wznieciła bitwę taką jak flegrejska52. Kapitol roz
błysnął świętokradczymi pochodniami, a latyńskie kohorty przyswoiły 
sobie szał Senonów53. Ledwie uspokaja się płomień i nie wygasł jeszcze 
ów stos pogrzebowy bogów, gdy ojciec energiczniej niż same pochod
nie, niosąc pociechę zniszczonym świątyniom, śpiewał zbożną pieśń 
i opłakiwał zajęcie Kapitolu (captiva fulmina). Zdumiewali się przy
wódcy latyńscy i Cezar, mściciel krzywd bogów, a pośrodku ognia oj
ciec bogów dał mu przychylny znak. Już zamierzał w zbożnej pieśni 
opłakiwać płomienie Wezuwiusza i lamentować nad klęską ojczyzny, 
gdy ojciec bogów uniósł ku niebu górę wyrwaną z ziemi i szeroko na
rzucił ją na nieszczęsne miasta.

52 Aluzja do wojny domowej z Witeliuszem, w czasie której spłonął Kapitol i świąty
nia Jupitera.
” Inaczej Gallowie, którzy zdobywali Rzym i Kapitol - jak później witelianie.

Zmarły ojciec obdarzył Stacjusza nie tylko gwiazdami, ziemią 
i morzem, co jest naturalną powinnością rodziców, lecz także wszel
kim zaszczytem gry na lirze, pierwszy nauczył go wyszukanego języ
ka i obdarzył nadzieją sławy pośmiertnej (non vulgare loqui et famam 
sperare sepulcro). Radował się, kiedy Stacjusz w jego obecności pie
śnią zachwycał ojców latyńskich; był szczęśliwym obserwatorem jego 
daru. Jakże pośród zbożnego strachu (pius metus) i wesołego poczu
cia obyczajności (laetus pudor) mieszały się ze sobą radość i łzy! Ten 
dzień należał do Stacjusza, a sława ojca była wyższa od sławy syna. To 
samo przeżywa ojciec, kiedy spogląda na miłego syna na olimpijskiej 
arenie, on sam mocniej odczuwa ciosy, bardziej przeżywa je w głębi 
serca. Gęsty kurz wciska mu się do oczu i ślubuje, że mógłby umrzeć, 
byleby tylko syn zdobył wieniec zwycięstwa. Stacjusz bardzo żałuje,
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że w obecności ojca tylko w ojczyźnie zdobywał laury i tylko nagrodę 
Cerery, koronę chalcydycką. Zaledwie przyjęłaby ojca ziemia dardań- 
skiej Alby (byłaby zbyt skromna), gdyby niósł wieniec zdobyty przez 
syna i darowany ręką Cezara. I chociaż Stacjusz nie zdobył wieńca dę
bowego dodanego do oliwkowego54, i wymknął mu się spodziewany 
zaszczyt (speratus honos), ojciec z wielkim spokojem zniósłby werdykt 
zawistnego ojca tarpejskiego55. Dzięki fachowej opiece ojca Tebaida ry
walizowała z dziełami dawnych wieszczów. Ojciec pokazał mu, jak po
budzać twórczość, jak opiewać czyny herosów, metody prowadzenia 
wojny, położenie miejsc. Bez jego wsparcia Stacjusz kroczy chwiejnym 
krokiem, niepewny swej drogi, a osierocone żagle łodzi pogrążają się 
w ciemności (orbatae caligant vela carinae)56.

54 Aluzja do wieńca dębowego otrzymanego za występ w ludi Capitolini w roku 
94 n.e. wespół z wieńcem oliwkowym za udział w ludi Albani.
55 Z pewnością ma to świadczyć o doskonałości utworu, który wzbudził zawiść Jupi
tera identyfikowanego przez Stacjusza z Domicjanem.
56 Odniesień marynistycznych jest w Sylwach znacznie więcej, zwłaszcza w pro- 
pemptikonie III 2.

Nie tylko syna pielęgnował ojciec hojną miłością (larga pietate): 
taką postawą wykazał się i w małżeństwie. Znał tylko związek jednej 
pochodni małżeńskiej, jedną miłość. Matka odczuwa jego obecność, 
obejmuje go, widzi i odwiedza grób o wschodzie i zachodzie słońca.

Od wersu 246 Stacjusz wylicza, rzec można starorzymskie, zalety 
moralne ojca: jego obyczaje przystępne, lecz z zachowaniem powagi, 
sumienne wykonywanie obowiązków, pogardę zysku, poczucie wsty
du, wielkie umiłowanie prawości. Gdy zdecydował się odprężyć du
chowo, wielką życzliwość wykazywał w rozmowie, a duch jego wolny 
był od oznak starości:

Quid referam expósitos servato pondere mores?

quae pietas, quam vile lucrum, quae cura pudoris, 

quantus amor recti! rursusque, ubi dulce remitti, 

gratia quae dictis! animo quam nulla senectus!

(v. 246-249)
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Za te zasługi sprawiedliwa troska bogów użyczyła mu dobrego 
imienia, obdarzyła łaskawą sławą i nie przybiło go żadne nieszczęście:

his tibi pro meritis famam laudesque benignas 
iudex cura deum, nulloque e vulnere tristem 
concessit.

(v. 250-252)

Ojciec odszedł za wcześnie, ale i nie nazbyt późno (non indigus 
aevi, non nimius)57, a do trzech pięcioleci życia dołączył jeszcze dzie
sięć. Godny jest przekroczyć pylijskie granice wieku i dorównać star
com teukryjskim. Nawet próg śmierci (leti ianua) nie sprawił mu bólu: 
lekkie były jej przyczyny i nie poprzedziło jej gnuśne starcze umiera
nie. Ociężałe odrętwienie i śmierć podobna do snu położyły kres życiu 
i zaniosły go do Tartaru jakby w pozornym śnie:

57 Por. Luc ret., Nat. deor., III 938: cur non utplenus vitae conviva recedis. Niewątpli
wie są to kolejne reminiscencje epikurejskie.
58 Eneasz.
59 Aluzja do miasta Fylake w Tesalii; panował w nim Protesilaos, zginął pod Troją, ale

sed te torpor iners et mors imitata quietem 
explicuit falsoque tulił sub Tartara somno.

(v. 260-261)

Ten stan ducha oddany jest sugestywnie przez aliterację spółgło
ski „t”.

Stacjusz przypomina teraz swą własną rozpacz i lament. Widział 
to zatrwożony orszak przyjaciół, zobaczyła matka i z radością przy
jęła ten wzór postępowania! Stacjusz prosi Many i ojca o wybaczenie, 
gdyż ten nie mógłby już dać mu nic więcej. Przytacza teraz przykład 
mitologiczny; szczęśliwy ów, kto uściskał cień rodzica próżnymi ra
mionami i, choć znajdował się w siedzibie elizejskiej, chciał go wyrwać 
i raz jeszcze przenieść przez cienie Danaów58. Usilnie trudził się, aby 
już za życia zstąpić do Tartaru, dokąd doprowadziła go długowiecz
na wieszczka podziemnej Diany (Hekate). Stacjusz stawia retoryczne 
pytanie: jeśli jeden dzień przywrócił do życia cień Fylakeidy59, dlacze



116 Rozdział II

go, ojcze, nie może uprosić Manów twoja albo moja lira? Oby zgodnie 
z wolą bogów mógł dotknąć ojcowskiej twarzy i uściskać jego dłoń na 
jakichkolwiek warunkach (et lex quaecutnque sequatur).

Utwór kończy apostrofa do władców świata zmarłych i etnejskiej Ju- 
nony60, by usunęły pochodnie i włosy Eumenid. Niech groźny stróż nie 
szczeka żadną paszczą. Odległe doliny niech ukryją Centaurów, niezli
czone głowy Hydry i potwory Scylli, a najwyższy przewodnik zmar
łych niech rozproszy pospólstwo, zaprosi na brzeg cień starca i umieści 
go łagodnie pośrodku wodorostów. Niech idą zbożne Many i groma
dy greckich wieszczów, niech obsypią znakomitą duszę letejskimi gir
landami, wskażą jej gaj, do którego nie wdarła się żadna Erynia, gdzie 
światło zwodnicze, a powietrze najbardziej podobne jest do niebiań
skiego. Oby ojciec przyszedł stąd, gdzie lepsza brama rogowa przeważa 
nad tą zawistną z kości słoniowej61 i w sennym widzeniu niech pouczy 
syna, jak wcześniej zwykł to robić. W ostatnim zdaniu następuje od
wołanie do kultu bogów: tak łagodna Nimfa (Egeria) w grocie arycyj- 
skiej dyktowała Numie czcigodne obrzędy i kulty, tak mieszkańcy Au- 
zonii wierzą, że sny Scypiona62 były pełne Jupitera latyńskiego, a sny 
Sulli pełne Apollina.

kochająca go żona Laodamia (Fylakeida) zdołała uprosić bogów, aby mógł powrócić 
do niej na trzy godziny (por. II 7, 122-23). Gdy Protesilaos powrócił do świata pod
ziemnego, poszła za nim, odbierając sobie życie.
“ Prozerpina porwana do świata podziemnego przez Plutona w pobliżu Etny na Sy
cylii.
61 Motyw ten nawiązuje do epickiej tradycji literackiej. Przez bramę rogową przycho
dziły sny realne, a przez bramę z kości słoniowej sny złudne, nieprawdziwe; por. Ve r- 
gil., Aen., VI 894; Hom., Odyss., XIX 562 nn.; Plat., Charm., 173 A.
62 Stacjusz stosunkowo rzadko odwołuje się do przykładów z historii rzymskiej, dla
tego aluzja do Scypiona zasługuje na szczególną uwagę, por. Liv., XXVI 19, 5-8: Ad 
hoc iam inde ab initio praeparans animos, ex quo togam virilem sumpsit, nullo die prius 
ullam publicam privatamque rem egitquam in Capitolium iret ingressusque aedem con- 
sideret etplerumque solus in secreto ibi tempus tereret. Hie mos, quern per omnem vitam 
servabat, seu consulto seu fernere volgatae opinioni fidem apud quosdam fecit stirpis 
eum divinae virum esse, rettulitque famam in Alexandro Magno prius volgatam, et va- 
nitate et fabuła parem, anguis immanis concubitu conceptum, et in cubículo matris eius 
visam persaepe prodigii eius speciem interventuque hominum evolutam repente atque ex
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Topika obecna w tej sylwie charakterystyczna jest także dla innych 
twórców epoki cesarstwa. Warto, jak sądzę, w tym miejscu przypo
mnieć słowa Tacyta skierowane do zmarłego Agrykoli, 46:

Jeżeli istnieje jakieś miejsce pobytu dla cieniów ludzi zbożnych (pio- 
rum manibus), jeżeli, jak twierdzą mędrcy, nie gasną wraz z ciałem 
wielkie dusze (magnae animae), spoczywaj w spokoju, a nas, two
ją rodzinę, odwódź od bezsilnej tęsknoty i niewieścich lamentów ku 
rozpamiętywaniu twoich cnót, których nie godzi się ani żałować, ani 
opłakiwać (quas ñeque lugeri ñeque plangi fas est). Obyśmy cię raczej 
podziwem i nieprzemijającymi pochwałami oraz, jeśli nam sił starczy, 
naśladowaniem czcili: to jest prawdziwa cześć, to dowód przywiązania 
ze strony najbliższych osób (admiratione te potius et immortalibus lau- 
dibus et, si natura suppeditet, similitudine colamus: is verus honos, ea 

coniunctissimi cuiusque pietas). (...) nie jakoby mym zdaniem należało 
przeciwstawiać się podobiznom wykutym z marmuru lub spiżu, lecz 
jak oblicze człowieka tak i portrety tegoż oblicza są znikome i śmier
telne, postać zaś ducha jest wieczna, a tej nie można zachować i oddać 
obcym materiałem i sztuką, lecz własnym swym obyczajem (ut vultus 
hominum, ita simulacra vultus imbecilla ac mortalia sunt, forma mentis 

aeterna, quam tenere et exprimere non per alienam materiam et artem, 

sed tuis ipse moribus possis)61.

oculis elapsam. His miraculis numquam ab ipso elusa fides est; quin potius aucta arte 
quadam nec abnuendi tale quicquam nec pałam adfirmandi; Aulus Gellius, VII: 
(...) Scipionem hunc Africanum solitavisse noctis extremo, priusquam dilucularet, in 
Capitolium ventitare ac iubere aperiri cellam Iovis atque ibi solum diu demorari qu
asi consultantem de republica cum love, aeditumosque eius templi saepe esse ¿emiratos, 
quod solum id temporis in Capitolium ingredientem canes semper in alios saevientes ñe
que latrarent eum ñeque incurrerent. Has volgi de Scipione opiniones confirmare atque 
approbare videbantur dicta factaque eius pleraque admiranda.
61 W przekładzie S. Ham me ra.

Ostatnia, niedokończona sylwa (V 5) Stacjusza zawiera epicedion 
na śmierć ukochanego chłopca. Tym razem Stacjusz rozpoczyna od 
wątku osobistego. Woła z rozpaczą, że nie rozpocznie swojego la
mentu od uroczystych słów i zaczerpniętych z dźwięcznych zdrojów 
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kastalskich, gdyż jest nienawistny i uciążliwy dla Feba. Pyta (kolejny 
raz retorycznie) siostry pieryjskie, jaka jest jego wina? Jakie misteria, 
jakie skalał ołtarze? Czy może postawił stopę w niedostępnym gaju? 
Czy napił się z zakazanego źródła? Jakaż to wina, jaki błąd, za który 
ponosi tak wielką karę? Oto porywa mu się dziecko, które kurczo
wo pragnie pozostać przy życiu. Doprawdy nie należy ono do rodu 
Stacjusza, nie nosi jego imienia, nie przypomina oblicza. Ktokolwiek 
spalił na stosie pogrzebowym młodzieńca w samym kwiecie delikat
nej młodości i widział, jak okrutne płomienie pełzają po pierwszym 
zaroście na twarzy leżącego, niech tu przybędzie i na zmianę ze Sta- 
cjuszem utraci siły pogrążony w rozpaczy. Poeta pokona go ilością 
wylanych łez i sama Natura będzie się wstydzić. Tak nieludzka jest 
rozpacz Stacjusza, tak szalona żałość {tanta mihi feritas, tanta est in
sania luctus). Nawet po upływie trzydziestu dni żałoby, kiedy pochy
la się nad grobem zmarłego i lament zamienia na wiersze (planctus 
in carmina verto), trudzi się nad nieharmonijnymi tonami i słowami 
przerywanymi spazmami płaczu. Głowy poety nie zaszczycają uświę
cone zwyczajem wawrzyny, a czoła nie ozdabiają wstążki. We wło
sach więdnie liść cisowy, a gałęzie żałobnego cyprysu wyparły rado
sny bluszcz:

(...) en taxea marcet
silva comis, hilaresque hederás plorata cupressus 

excludit ramis;

(v. 29-31)

Stacjusz sam potrzebuje pocieszenia. Niegdyś potrafił delikatnie 
uśmierzać ból matek i ojców oraz świeże ich boleści, był życzliwym 
pocieszycielem pogrążonych w żałobie (lugentum mitis solator), sły
szano go na bolesnych pogrzebach, towarzyszył cieniom schodzącym 
do świata podziemnego, a teraz upada na duchu i poszukuje uzdrawia
jących rąk i środków kojących, skutecznych na własne rany. Prosi przy
jaciół, by wypłacili mu okrutny dług wdzięczności. Zbyt słaby wszelki 
głos, wszystkie wyrazy niewiele znaczą. Poeta chciałby być tak nieugię
ty (durus) jak Orfeusz tracki, kiedy zobaczył ranę drogiej małżonki 
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i znalazł pieśń odpowiednią, by się pocieszyć; nieugięty jak Apollon, 
który nie zaniemówił, obejmując stos pogrzebowy Linusa.

W apostrofie do Fortuny Stacjusz wyznaje, że nazbyt szczęśliwy, na
zbyt okrutny i nieświadomy swej władzy jest ten, kto ośmiela się wy
znaczać prawo dla łez albo oszacować granice cierpienia. Przyśpiesza 
on tylko lament. Prędzej można by powstrzymać występujące ze swych 
brzegów rzeki albo przeciwstawić się trawiącym ogniom, niż zabronić 
nieszczęśliwym pogrążać się w smutku.

Następnie Stacjusz piszę, iż nie ukochał chłopca nazbyt zuchwa
łego w języku i bezczelnego w żartach, nie kupił go z łodzi faryjskiej, 
wprawnego w rzucaniu obelg rodzimego Nilu. Kiedy maleństwo usil
nie poszukiwało drżącym kwileniem nowego oddechu, uczynił je czę
ścią życia. Czyż, wzburzony, ma nie oskarżać wszystkich najwyższych 
bogów o zawiść (invidia) i nie atakować niesprawiedliwego Tartaru? 
Jak długo żył chłopiec, Stacjusz nie pragnął synów. Nauczył go mówić 
i śpiewać, uwolnił od skarg i ukrytego cierpienia; kiedy raczkował po 
podłodze, schylał się, aby go podnieść i ucałować, a tulił na kolanach, 
gdy jego oczy opadały ze zmęczenia i przywoływały słodki sen. Pierw
szym słowem maleństwa jest imię Stacjusza, jego uśmiech rozrywką, 
a twarz źródłem radości... Na tych przejmujących słowach kończy się 
zachowany tekst zbioru Sylw.

Chcąc całościowo potraktować problematykę epicediów w Sylwach, 
należy jeszcze omówić tzw. epicedia zwierzęce. Obydwa znajdują się 
w księdze drugiej (II 4; II 5). Pierwsza z wymienionych sylw opisu
je nagłą śmierć papugi Atediusza Meliora. Niegdyś tak rozśpiewana 
i obdarzona głosem, teraz zapadła w wieczne milczenie Lete. Kolejny 
raz mamy do czynienia z personifikacją. Stacjusz wzywa ptaki (kruka, 
szpaka, srokę, kuropatwę, słowika), które Natura obdarzyła szlachet
nym prawem głosu, i prosi je, by wszczęły lament i odprowadziły swą 
krewną na stos pogrzebowy. W żałobnej pieśni ptaki winny uwydatnić, 
że piękna papugi nie przewyższyłby ptak Junony (paw), ani ptak zim
nej Fazydy (bażant), ani ptaki schwytane przez Numidów, gdy wieje 
deszczowy Auster. Papuga pozdrawiała królów i wymieniała imię ce
sarza. Raz pełniła rolę narzekającej przyjaciółki, innym razem lekko
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myślnej towarzyszki przy stole. I nie bez chwały odchodzi do krainy 
cieniów. Pojawia się dobrze znana topika wonności orientalnych. Jej 
ciało spala się wraz z asyryjskim balsamem, a delikatne pióra tchną 
zapachem ziół Arabii i sykańskiego szafranu. Nawet feniks, bajeczny 
ptak z Arabii, wyczerpany gnuśną starością, nie wstępuje szczęśliwszy 
na pełen aromatów stos pogrzebowy.

Sylwa II 5 na śmierć oswojonego lwa, jak się zdaje ulubieńca Do- 
micjana (!), zaczyna się od trzech rozbudowanych pytań retorycz
nych64. Nie osaczyła go massylska zgraja i wygięta sieć ani nie nadział 
się na włócznie myśliwych podczas panicznej ucieczki i nie schwytano 
go podstępnie w ukrytym dole, lecz pokonała go tchórzliwa, nie wy
mieniona z imienia, bestia. Nieszczęsna klatka stoi otworem, a za za
mkniętymi bramami łagodne lwy wzburzyły się, że dozwolono na tak 
wielką niegodziwość (licuisse nefas). Podobny był do żołnierza, który, 
chociaż konając, świadomy głębokiej rany, rzuca się jeszcze naprzeciw 
wroga, unosi rękę i grozi mieczem.

64 Por. I l;IV3etc.
65 Psittacus, Eois imitatrix ales ab Indis, / occidit - exequias ite frequenter, aves! / ite, 
piae volucres, et plangitepectora pinnis / et rígido teñeras ungue nótate genas; (v. 1 -4).

Krótką sylwę (epigram?) kończy komentarz odautorski. Lew, cho
ciaż pokonany, zabierze jednak ze sobą wielkie pocieszenie za nagłą 
śmierć. Smutny lud i senatorowie opłakiwali okrutny los lwa, jakby 
padł, jak znany gladiator, na ponurą arenę. Pośród tylu dzikich bestii, 
których utrata niegodna jest uwagi, ze Scytii, Libii, brzegów Renu i lu
dów z Faros, śmierć (iactura) jednego lwa poruszyła (tetigit) oblicze 
cesarza. Należy dodać, że w poezji rzymskiej pierwsze epicedia zwie
rzęce pojawiły się w twórczości Katullusa (carm., 3) oraz Owidiusza 
(Amores, II 665).

Podsumowując, należy podkreślić, że w sylwach epicedialnych wy
stępują cztery podstawowe części: wstęp, część lamentacyjna, komplo- 
racyjna i konsolacyjna. Często wydarzenia z życia zmarłego ułożone 
są w porządku chronologicznym i tworzą jakby biografię tak bardzo 
popularną w literaturze cesarskiej.
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H. Szelest66 przypomina, że motywy charakterystyczne dla elegii 
żałobnej i epicedium można znaleźć z jednej strony w epigramach se
pulkralnych, a z drugiej w liryce chóralnej, szczególnie w trenie literac
kim. Istotną rolę spełniły treny żałobne w tragediach Eurypidesa.

“ H. Szelest,„Sylwy"Stacjusza, s. 44.
67 S.T. New myer, op. cit., s. 22, 24.

Prekursorem elegii aleksandryjskiej była Lyde Kallimacha, powsta
ła dla upamiętnienia śmierci żony poety. Ten poemat stał się, zdaniem 
badaczy, źródłem wszystkich późniejszych motywów epicedialnych.

Zwraca się uwagę, że utworem pośrednim między rzymską elegią 
żałobną a epicediami Stacjusza jest anonimowa Consolatio ad Liviam. 
W utworze tym ograniczona jest część komploracyjna i konsolacyjna, 
a nacisk położono na część laudacyjną. W zasadzie jest to panegiryk 
na cześć zmarłego i jego rodziny. Stacjusz, inaczej niż poprzednicy, 
zmniejszył liczbę elementów lirycznych, a uwypuklił pierwiastki epic
kie i refleksyjne.

W podsumowaniu tego rozdziału przypomnę jeszcze - trafne bez 
wątpienia - uwagi S.T. Newmyera67:

The consolatory poems of Statius are complex and fully developed 
examples of the genre, not only incorporating all the solacia offered in 
prior consolation literature, but also exhibiting in full all the divisions 
of the consolatio which had been included by earlier poets and prose 
writers and recommended by rhetoricians. (...) It is the intense perso
nal involvement in the sadness of his friends which most differentiates 
the consolationes of Statius from those discussed above. Traditionally 
the consoler maintained a position of aloofness, thus providing a fo
cus of calm and rationality which the bereaved could use for support. 
Nothing could be further from Statius’ method. He suffers the loss as 
much as does his friend.





Rozdział III 
Marmury i drogie kamienie. 

Sylwy „willowe"

W zgodnej opinii uczonych Stacjusz jest pierwszym poetą rzymskim, 
który poświęcił całe utwory, aby opisać dzieła sztuki lub architektu
ry1. We wcześniejszej literaturze rzymskiej znajdujemy takie opisy, ale 
są one znacznie krótsze i marginalne, np. Catull., 17, 1-11; 64, 42-49; 
Tibull., III 3, 13-16; Prop., II 31; Hor., carm., II 18, 1-28; Epist., I 16, 
1-16; Vergil., Aen., I 446-493; VI 548-558; VII 177-191; Ovid., Met., 
II 1-18; VIII 689-693; XI 592-615; Lucan., X 111-135; Val. Fl., V 410- 
-415; Seneca, Epist., 55, 86; 51, 11; 89, 21; Mart., IV 64; VI 422. Za
chowały się również deskrypcje pisane prozą, np. u Seneki {Epist., 86), 
Pliniusza Młodszego {Epist., II 17; V 6; VIII 8; VIII 17; IX 7) oraz Fren
tona {Epist., III 7).

1 H. Szelest, Die Originalität der sogenannten beschreibenden „Silvae" des Statius, 
„Eos” 56, 1966, s. 186-197; H.-J. van Dam, op. cit., s. 187-188; C.E. Newlands, Sta
tius'Silvae and the Poetics..., s. 38-43.
2 Dobrych przykładów dostarcza Wergiliusz, Aen., VIII 626-728 (opis tarczy 
Eneasza); X 496-499 (opis pasa Pallasa). H. Szelest, „Sylwy"Stacjusza, s. 31, przyp. 7 
i 8 podaję jeszcze inne przykłady, np. u Tibullusa mamy opis posągu Priapa (I 4, 1-8), 
a w Metamorfozach Owidiusza - posągu wykonanego przez Pigmaliona (X 243-297).
’ H. Lausberg, op. cit., s. 449.

H. Lausberg3 przypomniał, że deskrypcja miejsc jako dygresja 
w narratio nosi nazwę topografii (Tonoypacpía). Przypomnijmy defini
cję Kwintyliana (IX 2, 44): Locorum quoque dilucida et significans de- 
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scriptio eidem [scil. evidentiae] adsignatur a ąuibusdam; alii Tonoypacpi 
av dicunt. Niektórzy, dodaje H. Lausberg, odróżniają topografię jako 
deskrypcję rzeczywistego miejsca geograficznego od topotezji jako de
skrypcji miejsca fikcyjnego4.

4 Schem. Dian. 11: wnoypatpia est loci descriptio, ut apud Vergilium: „est locus Italiae 
medio sub montibus aids, I nobilis etfama multis memoratus in oris, I Ampsancti valles: 
densis hunc frondibus atrum I urget utrimque latus nemoris, medioque fragosus I dat so- 
nitum saxis et torto vertice torres ...” (yer g„ Aen., VII 563); ibidem, 12: mnoOecria est 
loci positio, cum describitur locus, qui non est, sed fingitur, ut „est in secessu longo locus: 
insula portum I efficit obiectu laterum, quibus omnis ab alto / frangitur inque sinus scin- 
ditsese unda reductos" (Ve rg., Aen., I 159-161).
5 Por. H. Cancik, Tibur Vopisci, „Boreas” 1, 1978, s. 116-134; C. Ne wl ands, Ho
race and Statius at Tibur: an Interpretation ofSilvae 1. 3, „Illinois Classical Studies” 13, 
1988, s. 95-111.
6 Ostatnio na ten temat pisaia K. B a r t o 1, Poezja-malarstwo: Plutarch o sfynnym po- 
wiedzeniu Simonidesa, „Roczniki Humanistyczne” 54/55, 2006/2007, s. 107-118.
7 Por. Plut., De aud. poet., 17 n.; Rhet. ad Herenn., 4, 28, 39: item poema loquens 
pictura, pictura taciturn poema debet esse. Patrz tez T.S. Duncan, The Influence of Art 
on Description in the Poetry of P. Papinius Statius, Baltimore 1914, s. 9-10: „The ten
dency, then, towards elaborate description among Roman poets of the Augustan Age 
was due to the influence of the Alexandrian masters. In the time of the Empire, it be-

Analizę tych sylw, nazwanych umownie „willowymi”, rozpocznę 
od utworu I 3. Zawiera on opis willi Maniliusza Wopiskusa w Tybur5. 
Adresat utworu znany jest tylko z sylwy Stacjusza. Dzień odwiedzin 
willi godny jest jak najdłuższej pamięci (O longum memoranda diesf). 
Wspomnienie niesie ze sobą radość, a wzrok męczy się wśród tylu cu
downych obrazów.

Stacjusz podkreśla łagodność natury tej ziemi. Opis pierwotnego 
piękna przyrody należy do najpiękniejszych w zbiorze Sylw. Obra
zy poetyckie silnie oddziałują na sferę emocjonalną odbiorcy. Opisy 
przyrody są bardzo malarskie, zgodne z symonidejską i horacjańską 
zasadą ut pictura poesis6. Należy w tym miejscu zacytować słowa Plu- 
tarcha, Quaest. Conv., 9, 15, 2 n. 748 A: xai ólcoę ecpt] pexa0f|aetv to 
Stpovt5etov ano xfję ęarypatpiaę eni xf]v ópxr|oiv noi.T)cnv yap eivat 
xiqv óp%T|0iv otctm<i>oav, Kai <p0eyyopćvr|v ópxT|cnv naXtv rf]v not 
T|CH.V7.
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Nigdzie Natura szczodrzej sobie nie pobłażała (non largius usqu- 

am / indulsit natura sibi). Wysokie lasy pochyliły się nad gwałtowny
mi wodami. Zwodniczy obraz zieleni odbija się w wodzie, a refleks ten 
rozprasza się niezmieniony w długich falach. Rzeka Anien8, powy
żej i poniżej kamienista, w pobliżu willi pozbywa się wzdętego szału 
i spienionego huku, jakby nie chcąc przeszkadzać pieryjskim dniom 
i nocom Wopiska spędzonym na tworzeniu poezji. Przy obydwu brze
gach rzeki trwa wieczny spokój, sztormy nie mają żadnych praw, woda 
nigdy nie kipi. Tutaj można wymienić spojrzenia, głosy, niemal podać 
sobie dłonie. Utwór urozmaicają opisy elementów geograficznych. Ani 
fale odpływu nie odpędzają Chalkidy9, ani wybrzeże Bruttium10, roz
dzielone głębiną, nie spogląda na sykański Pelorus11.

came still more the fashion. Statius, imitating Vergil closely as he did, and striving to 
outdo Ovid, carried to extreme this tendency towards picture drawing”. Autor dysert
acji przypomina jednak wątpliwości Lessinga, ibidem, s. 6: „But Lessing raises a protest 
against assuming too close a connection between poetry and the plastic arts. He warns 
us (Laocoón, pp. 85, 86) against the assumption that poets borrow every description 
from works of art”.
' Dopływ Tybru, przepływa przez Tybur.
’ Miasto na wyspie Eubei w pobliżu brzegów Beocji.
10 Kraina w południowej Italii, dzisiejsza Kalabria.
11 Przylądek w północno-wschodniej Sycylii.
12 Z. Pavlovsk is, Man in an Artificial Landscape. The Marvels of Civilization in Im
perial Roman Literature, Leiden 1973, s. 1 (Mnemosyne, suppl. 25): „the first poetry in 
Latin literature to celebrate openly the amenities made possible by the Empire’s abun
dant wealth”.

Stacjusz zastanawia się teraz, co ma kolejno opiewać. Czy podziwiać 
złocone belki, czy mauretańskie odrzwia, czy żyłki marmuru mienią
ce się kolorami, czy strugi płynące przez wszystkie sypialnie?12 Jedne 
miejsca przyciągają wzrok, inne myśl. Rodzą się kolejne pytania. Czy 
poeta winien mówić o czcigodnych prastarych gajach, czy o dziedziń
cu, który patrzy poniżej na nurt rzeki, czy ogląda się na milczące lasy, 
gdzie bezpieczny odpoczynek, a noc, niezmącona żadnym huraganem, 
milczy i szmer wody zaprasza do gnuśnego snu? A może o wannach 
(balnea), które parują ustawione na trawiastym cokole, o ogniu rozpa
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lonym u zimnych brzegów, o rzece, która połączona z piecami bucha
jącymi parą śmieje się z wód dyszących w sąsiedztwie?

Po opisie przyrody i materialnego wyposażenia willi przychodzi 
czas na dzieła sztuki dawnych mistrzów i metale ożywione na rozmaite 
sposoby. Stacjusz przyznaję, że wiele wysiłku (labor est) kosztuje opisy
wanie figur w złocie i kości słoniowej, drogich kamieni i wszystkiego, 
cokolwiek wykonała wyobraźnia artysty - najpierw w srebrze czy mniej 
wartościowym spiżu, a później przy pracy z wielkimi posągami. Pro
mienie, spływające z góry przez dachówkę przepuszczającą powietrze, 
pokazały jasną podłogę, której posadzka cieszy się barwnością sztuki 
zdobniczej i nowymi figurami przewyższa Mozaikę Niezamiataną13.

13 W oryg. asarotum, od gr. sairo ‘zamiatam’, por. H.G. Liddell, R. Scott, 
H.S. Jones (eds.), A Greek-English Lexicon, Oxford 1958, s. 1580; tu chodzi o mozaikę 
nieposadzkową, ścienną.
N Diana, czczona w lasach Arycji, w których mieszkała również nimfa Egeria, żona 
i doradczyni króla Numy Pompiliusza.
15 Chodzi o świątynię Fortuny w Praeneste, na południowy wschód od Tybur.

Czy teraz należy podziwiać połączone pomieszczenia, czy od
dzielone od siebie trójdzielne pokoje? Czy może drzewo, zachowane 
w środku posiadłości, które wyrasta ku otwartej przestrzeni ponad 
dach i podwoje? Na słowa pochwały zasługuje aąua Marcia, akwedukt 
w Rzymie, który toczy się w poprzek rzeki i zuchwale płynie w ołowiu, 
przecinając jej nurt.

Oryginalna jest też personifikacja Anienu. On, porzuciwszy jaski
nię i źródło w ciemnościach nocy, zrzuciwszy szarozieloną szatę, tu 
i tam pierś swą kładzie w kruchym mchu albo wpada w ogromne roz
lewiska i uderza w kryształowe wody. W cieniu spoczywa Tyburnus, 
założyciel miasta, i Albula (także personifikowana) pragnie zanurzyć 
w nim swe siarczane włosy.

W kolejnej części sylwy Stacjusz posłużył się hiperbolizacją. Nie
zwykłe są uroki willi, która mogłaby oderwać leśną Febe14 od Egerii, 
zmrożony Tajget pozbawić chóru Driad i Pana przyzywać z lasów ly- 
kajskich. Co więcej, gdyby świątynia tiryncka nie przyrzekła innego 
przeznaczenia, to i siostry prenestyńskie15 mogłyby się tu przenieść.
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Przed urokami willi winny ustąpić sady Alkinoosa16, pola Telegona17 
i laurenckie pola Turnusa18, willa lukryńska19, brzegi okrutnego Anty- 
fatesa20, zdradzieckie szczyty kryształowej Kirke, gdzie wyją wilki duli- 
chijskie21, twierdze dumnego Anksuru22 i siedziby, które miła staruszka 
Kajeta zawdzięcza frygijskiemu wychowankowi23, niech ustąpią bez- 
drożne wybrzeża, które z powrotem wezwą Wopiska, kiedy promienie 
słońca skrócą się na czas deszczowej zimy.

16 Władca Feaków, którego pałac otaczał sad wydający przez cały rok owoce.
17 Syn Odyseusza i Kirke, założyciel Tusculum, miasta na południowy zachód od 
Tybur.

Władca Rutulów, narodu w Lacjum, którego stolicą była Ardea.
19 Posesja Wopiska w Kampanii, w pobliżu jeziora Lucrinus i Kum (Cumae).
20 Król ludożerczych Lestrygonów, który miał panować w południowym Lacjum; 
por. Ovid., Met., XIV 233 nn.;XV717.
21 Czyli Odyseuszowe, od wyspy Dulichium na Morzu Jońskim, w pobliżu Itaki.
22 Miasto w południowym Lacjum (późniejsza Tarracyna).
21 Eneasz.
2,1 Epikur, filozof grecki z IV i III w. p.n.e.
25 Grupa pięciu gwiazd w konstelacji Byka (Taurus), których pojawienie się zwiasto
wało nadejście pory deszczowej.
26 Gwiazda Koza (Capella) utożsamiana przez poetów rzymskich z Ajge, córką 
Olenosa.
27 Przylądek u południowego wybrzeża Lakonii, naprzeciw wyspy Cytery.
28 Potomek Alkeusa, czyli Herakles.
29 Jeden z mitycznych założycieli miasta Tybur.

Willa to miejsce, gdzie rozważa się poważne kwestie moralne (me- 
ditantur pondéra mores), gdzie kryje się owocny odpoczynek, wolna od 
niepokoju cnota z dostojnym czołem (virtusque serenafronte gravis), 
nienaganna wytworność i przyjemności wolne od zbytku, jakich sam 
starzec z Gargettu24 pragnąłby po wyjeździe ze swoich Aten i opusz
czeniu Ogrodu. Miejsce to dostarcza schronienia pośród egejskich 
sztormów, śnieżnej konstelacji Hyjad25 i gwiazdozbioru olenijskiego26, 
nawet jeśli statek trzeba powierzyć Malei27 albo szlak prowadzi przez 
kipiele sycylijskie. Oczy nie powinny lekceważyć łatwo dostępnej przy
jemności (yicina voluptas). Tutaj lira Wopiska zachwyca tyburskich 
Faunów, Alcydę28 i Katillusa29, wsławionego poważniejszą lutnią, czy
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zamierza współzawodniczyć z poezją Pindara, czy uświetniać wyczyny 
herosów, czy posługiwać się złośliwą satyrą poczerniałą od rdzy zawi
ści (liventem satiram nigra rubigine), czy niezajęty czymś innym piszę 
znakomite listy.

Sylwç I 3 kończy pochwała przymiotów ducha (macte bonis ani
mi) Wopiska. Jest on godny dóbr Midasa, Krezusa i skarbów Persji. 
Przez jego pełne rozlewisk posiadłości winien przepływać Hermus 
o złotonośnych falach i Tag błyszczący szlamem. Oby miał jak naj
więcej czasu na studia literackie (docta frequentes / otia), niech znik
nie wszelka troska z jego serca, oby przekroczył wiek życia starczego 
Nestora!

Sylwa I 5 rozpoczyna się od wyznania, że natchniona lira poety nie 
porusza Helikonu ani nie wzywa Muz wcześniej wielokrotnie niepoko
jonych. Feba i Euhana zwalnia z pieśni chóralnej. Skrzydlaty Tegejczyk 
niech w milczeniu skrywa dźwięczną skorupę żółwia: pieśni Stacju- 
sza domagają się innej publiczności. Wystarczy zwabić Najady, panie 
fal, i króla błyszczącego ognia ciągle zapracowanego i czerwonego od 
żaru kowadła sycylijskiego30. Niech Teby31 odłożą na chwilę oręż, który 
przynosi zgubę.

30 Hefajstos.
31 Temat ten został już opracowany w Tebaidzie.

Poeta, inspirowany pieśniami Katullusa i Horacego, chce się bawić, 
by sprawić przyjemność drogiemu przyjacielowi. Niech chłopiec poda 
kolejne puchary i niech precz pójdą Trud (Labor) i Troska (Cura), 
gdy Stacjusz śpiewa o łaźniach wykładanych błyszczącymi marmura
mi, a swawolna Klio ze skromnym wieńcem z liści tańczy dla Etruska. 
Niech wystąpią naprzód pełne wigoru boginie, niech zwrócą ku Etru
skowi lśniące oblicza, a przeźroczyste wody niech uwieńczą delikat
nym bluszczem. Poeta nie zamierza jednak niepokoić tych nimf, które 
swą winą skalały piękno wód. Niech precz odejdzie Salmacis o zwod
niczych wodach, strumień opuszczonej Kebrenidy, wyschły ze smutku, 
i nimfa, która porwała wychowanka Heraklesa. Niech pojawią się nim
fy, które mieszkają w Lacjum, na siedmiu wzgórzach i Tyber wzburzają
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nowymi wodami, którym miły jest gwałtowny Anien, Dziewica32, któ
ra życzliwie przyjmuje pływaków, oraz Marcja33, która niesie marsyj- 
skie śniegi i lodowate strugi. Zmienna fala unosi się w ich wyniosłych 
zbiornikach i przenosi się na dół na niezliczonych łukach. Sama Cyte- 
rejka trzymała ręce małżonka i nauczyła go zasad sztuki (monstravit 
artes).

52 Aqua Virgo - akwedukt znany z bardzo zimnej wody; por. P1 i n., N. H., XXXI 42.
53 Aqua Marcia - akwedukt w Rzymie; por. Pl in., N. H., XXXI 41.
34 Pasterz frygijski, ukochany Kybele, w przypływie szału pozbawił się męskości i zo
stał kapłanem bogini.
35 Por. F. Barry, / marmi colorati della Roma imperiale, „The Journal of the Society 
of Architectural Historians” 63, 2004, s. 378-380.
36 W przekładzie H. Szabelskiej (op. cit., s. 168-169).

W willi nie ma marmurów z Tazos i Karystos, bardzo smucą się wy
kluczone onyks i serpentyn. Błyszczą jedynie marmury wycięte w żół
tych kopalniach Numidii i te, które wydrążone w jaskini frygijskiej 
Synnady w Azji Mniejszej sam Attis34 zabarwił plamami krwi. Są też 
piękne marmury, które wydobywa się w białej skale tyryjskiej i sydoń- 
skiej. Ledwie wystarczy miejsca dla marmurów znad Eurotasu, kiedy 
zielona linia na długim odcinku zmienia barwę Synnady35 36.

Co ciekawe, metaforyka kamieni szlachetnych pojawia się w liście 
Erazma z Rotterdamu do Petera Gillesa z roku 1514 w kontekście po
tencjału metafory:

My jednakże nie zgromadziliśmy rzucających się wszędzie w oczy [po
dobieństw], nie zebraliśmy też kamyków rozrzuconych na brzegu, lecz 
wydobyliśmy z ukrytych skarbców Muz kilka niezwykłych kamieni 
szlachetnych (exquisitas aliquot gemmas ex abstrusis Musarum thesau- 
ris deprompsimus). Nie szuka się we fryzjerniach i na brudnych zgro
madzeniach na rynku rzeczy przykuwających wzrok i słuch uczonych. 
Należy je wydobywać z najskrytszych tajemnic natury, z najgłębszych 
wnętrz nauk, z uczonych opowiadań wymownych poetów, z doku
mentów sławnych historyków (Ab intimis naturae arcanis, e poenitissi- 
mis disciplinarum aditis sunt eruenda, ab eloquentium poetarum erudi- 

tis fabulis, a nobilium historicorum monumentis) "3Ć.
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J. Kotarska37 w artykule poświęconym polskiej poezji barokowej, 
opierając się na badaniach M. Eliadego38, przypomniała, że kamień 
wskutek swej niezniszczalności i trwałości symbolizował trwanie i siłę. 
Autorka trafnie zauważyła, że szlachetne kamienie są również podsta
wowym tworzywem obrazu Nowego Jeruzalem w księdze Apokalipsy 
św. Jana 21, 18-21:

57 J. Kotarska, „On Karbunkułem świetnym i ognistym". IV kręgu metaforyki szla
chetnych kamieni, „Ruch Literacki” 38, 1997, z. 4, s. 539.
38 M. E1 i a d e, Traktat o historii religii, przeł. J. W i e r u s z-K o w a 1 s k i, oprać. B. K u - 
pis, wstęp L. Kołakowski, Warszawa 1966, s. 215.
39 Tłumaczenie według Biblii Tysiąclecia, wyd. 3, Poznań-Warszawa 1998, s. 1415-1416. 
w J. Kotarska, op. cit., s. 549; por. ibidem, s. 537: „Kamienie i klejnoty jako obiecta
inventionis mieściły się w poetyce i estetyce zadziwiania, olśniewania i cudowności”.
41 M. Brożek, De Prudentio - Pindaro Latino, „Eos” 49, 1957-1958, fasc. 1, s. 149; 
ibidem, s. 150: (...) Prudentium non solum rhetoris, sed etiam pictoris artem intellexisse 
atque in artispoeticae usum vertisse.

A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do 
szkła czystego podobne (koci tj ev5ó)jir]cnę tou Tei/ouę avrfję iacmię, 
Kai T] 7tóXię xpixńov KaQapov opotov ixxXcp KaOapćp). A warstwy fun
damentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem 
(oi OejieXtot roń rei/owę Tfję nótecoę navri Xiflco -apicp KEKoapr]- 
pćvot). Warstwa pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, 
czwarta - szmaragd, piąta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - 
chryzolit, ósma - beryl, dziewiąta - topaz, dziesiąta - chryzopraz, je
denasta - hiacynt, dwunasta - ametyst. A dwanaście bram to dwana
ście pereł: każda z bram była z jednej perły. 1 rynek Miasta to czyste 
złoto jak szkło przeźroczyste39.

Badaczka uzasadnia40, że „marmury, kamienie sugerują trwałość 
istnienia, świetlistość zaś kolorów i migotliwe refleksy przezroczystych 
minerałów nadają opisywanym wnętrzom aurę zjawiskowego piękna”. 
Przypominają się słowa M. Brożka41 o poezji Prudencjusza: Nam Pru- 
dentium ipsum sane recte pictorem vocaverimus, praesertim ąui non so
lum verbis rerum formas expressas nobis ante oculos poneret, sed etiam 
colorum tanta varietate exornaret, quanta vix alius poeta.
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W łaźni Klaudiusza Etruska progi są równie wspaniałe, błyszczą 
sklepienia, a ich szczyty świecą różnokolorowym światłem na kształt 
żywych postaci. Ogień patrzy ze zdziwieniem na otaczające go bogac
two i rozkazuje łagodniej. Wszędzie widać wiele światła, gdyż zuchwa
łe słońce przebija się przez dach wszystkimi promieniami i ogrzewa się 
innym żarem. Nie ma tu nic pospolitego (nil ibiplebeium). Nigdzie nie 
ujrzy się temezyjskiego spiżu, lecz obfita struga płynie w srebrnych ru
rach i wpada do błyszczących wanien, gdzie zachwycona swą rozkoszą 
nie chce już płynąć dalej.

Na zewnątrz zaś lazurowa rzeka płynie ochoczo między śnieżno
białymi brzegami i mieni się przejrzysta od samego dna aż po gór
ną powierzchnię. Z tej głębiny, dodaje Stacjusz, wołałaby narodzić się 
Cyterejka, w niej Narcyz mógłby lepiej oglądać swoje odbicie, w niej 
chciałaby się kąpać szybka Hekate. Ospały ogień błąka się po pałacu, 
a z pieców unoszą się delikatne opary. I nawet jeśliby cudzoziemiec 
przybył z brzegów Bajów, to nie pogardziłby tym miejscem. I chciałby 
ponownie pocić się ten, kto niedawno kąpał się w łaźni Nerona.

Sylwa kończy się wzniosłą pochwałą zalet Klaudiusza Etruska i ży
czeniami na przyszłość:

(...) macte, oro, nitenti

ingenio curaque puer! tecum ista senescant, 
et tua iam melius discat fortuna renasci!

(v. 63-65)

Opis willi Polliusza Feliksa w Surrentum (II 2) jest bodaj najpięk
niejszy w całym zbiorze. Stacjusz rozpoczyna sylwę od lokalizacji i oto
czenia willi. Wyniosła willa, spoglądająca jak forteca (speculatrix42) na 
dikarchejską głębinę, znajduje się między murami, które biorą swą na
zwę od imienia Syren43, a klifami obciążonymi świątynią tyrreńskiej 

42 Ten rzadki rzeczownik ma konotacje militarne; mianem tym w sylwie V 3, 166 
określa Stacjusz Minerwę, która spogląda na tyrreńską głębinę; por. Val. FI., VII 190- 
-192: (...) Caucaseis speculatrixluno resedit / rupibus attonitos Aeaea in moenia vultus 
/ speque metuąue tenens et adhuc ignara futuri.
43 Mowa o syrenie Partenope. Od jej imienia pochodziła dawna nazwa Neapolu. 
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Minerwy. Miejsce to umiłował Bromius (Bachus), a winne grona, któ
re dojrzewają w słońcu na wysokich wzgórzach, mogą z powodzeniem 
konkurować z tłoczniami falernijskimi. Słowa te wyraźnie nawiązu
ją do pieśni II 6, 19-20 Horacego4'’ i świadczą o zamiarze rywalizacji 
(aemulatio) z wielkim Wenuzyjczykiem.

Stacjusz błędnie dostrzega związek etymologiczny między Syrenami a Surrentum; 
por. H.-J. van Dam, op. cit., s. 195.
44 W pieśni tej Wenuzyjczyk opiewa uroki Tyburu i Tarentu.
45 Chodzi o Augustalia, organizowane w Neapolu od roku 2 n.e. co cztery lata w po
czątkach sierpnia.
46 Mowa o igrzyskach aktyjskich organizowanych w Nikopolis, w pobliżu Ambra- 
cji w południowym Epirze, dla uczczenia zwycięstwa Oktawiana pod Akcjum w roku 
31 p.n.e.; por. B.M. Tidman, On the Foundation of the Action Games, CQ 44, 1950, 
s. 124-125.
47 Miejsce to (v. 13-14) budzi szereg wątpliwości wydawców i komentatorów, 
por. Shackleton Baileys. 389 (Critical Appendix): „The reader envisages a bay 
backed by a shore in the shape of a horseshoe with two cliffs at the extremities both 
pointing inwards, between which the sea enters. In revision of my earlier opinion, 
I now think the text might stand provided hinc atque hinc be taken with curvas, not 
perrumpunt. But curvae is so much easier that I have maintained it”; idem, The Sil- 
vae of Statius, HSCPh 91, 1987, s. 275. H. Frère, H.J. Izaac, A. Marastoni, E. Courtney, 
A. Traglia i G. Aricó przyjmują wersję Placido lunata recessu / hinc atque hinc curvas 
perrumpunt aequora rupes.

Stacjusz posługuje się patetycznym, pełnym aluzji mitologicznych 
i historycznych językiem. Wzorem autorów itinerariów najpierw przy
pomina, że przypłynął do willi Polliusza z radością po ojczystych igrzy
skach44 45, kiedy na stadionie zapanował już gnuśny spokój, gdyż atleci 
zwrócili się w stronę laurów ambracyjskich46. Sprowadziła go tam elo
kwencja (facundia) łagodnego Polliusza i młodzieńczy wdzięk (gratia) 
pięknej Poili, chociaż już wówczas bardzo pragnął udać się do Rzymu. 
Opóźnienie w podróży okazało się wszak przydatne (iuvere morae).

Korzystając z tegoż opóźnienia (myślę, że można tu mówić o tech
nice epickiej retardacji), poeta szczegółowo opisuje naturę miejsca. 
Woda wdziera się w przybrzeżne skały i rozpływa się w głąb lądu mię
dzy wiszącymi stromymi głazami47. Najpierw przyjemności dostarcza 
dymiąca łaźnia z podwójnym dachem, a struga świeżej wody z ziemi 
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miesza się ze słoną wodą morską. Następują teraz - tradycyjne - od
niesienia mitologiczne. Tu chciałby zażywać kąpieli żwawy zastęp For- 
kosa48, nimfa morska Kymodoke i bladozielona Galatea. Przed domem 
pełni wartę lazurowy rządca (moderator) wzburzonej fali - Neptun, 
strażnik bezpieczeństwa domu (innocui custos laris). W jego świątyni 
pieni się przyjazna fala. Alcyda sprawia, że żyzne pola przynoszą plon. 
Port cieszy się opieką dwóch bóstw: jedno strzeże lądu, drugie blokuje 
drogę wściekłym bałwanom morskim49.

48 Bóstwo morskie, syn Neptuna, ojciec Meduzy.
” Niekiedy budowle są tak piękne, że bogowie chcieliby w nich zamieszkać. Ten mo
tyw pojawia się w Sylwach kilkakrotnie, np. I 3, 70-80; I 5, 54-56; II 2, 19-20.
50 Mira to jeden z ulubionych epitetów Stacjusza.
51 Epicur., Ep. Her., 37, 38, frg. 413, 425, 429 (Usener).
52 Miejsce to budzi wątpliwości wydawców i tłumaczy, por. Shackleton Bailey, 
s. 125, przyp. 11: „Ino was worshipped in Corinth (Ephyre). Long walls ran from the 
port of Lechaeum to the city: »but the walls were not covered, nor did they run up to 
Akrokorinth,« notes van Dam, who therefore prefers Lyaeo (read by Courtney), as
sumed to be an otherwise unknown temple of Dionysus (Bacchus). But temples are 
not usually called by the names or metonyms of their deities, and I think it far more 
likely that Statius was unaware of the discrepancies or did not trouble about them”. Po
zostali wydawcy opowiadają się za wersją Lyaeo.

Niezwykły jest spokój morza (mira50 quies pelagi). Tutaj zmęczo
ne fale wyzbywają się wściekłego szału, a burzliwe wiatry południowe 
wieją łagodniej. Zuchwała burza nie może odważyć się na zbyt wie
le, a rozlewisko spoczywa nieporuszone żadnym gwałtownym ruchem 
fali - tak naśladuje obyczaje swojego pana. Przypomina się pojęcie 
yaA.T|viopóę, bardzo ważne w filozofii Epikura51. Stąd ukośnie aż na 
sam szczyt góry wije się kolumnada - dzieło godne wielkiego miasta. 
Gdzie wcześniej słońce mieszało się z mrocznym pyłem, a ścieżka była 
dzika i nieprzyjemna, tam teraz idzie się z przyjemnością. Poeta daje 
dowody swojej uczoności. Podobnie jak kryta droga, która prowadzi 
z lyajskiej Ino, jeśli wspinać się na wyniosły szczyt bachijskiej Efyry52.

Oryginalności miejsca i niezliczonych widoków nie zdołałyby wy
razić wiersze pieryjskie. Nie wystarczyłby Helikon, nawet jeśliby uży
czył wszystkich swoich strumieni, ani Pipleja nie ugasiłaby pragnienia 
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poety, ani kopyto uskrzydlonego Pegaza bądź czyste źródła Femonoe”. 
Oczy z trudem mogą zobaczyć na dużą odległość, a stopy ledwie ob
chodzą poszczególne miejsca. Jedna część rezydencji ogląda wschód 
słońca i delikatne promienie Feba, inna pozwala patrzeć na zachód 
słońca i zatrzymuje promienie słoneczne, kiedy dzień dobiega kresu, 
czarny cień góry pada na morze, a pałac kąpie się w przezroczystej wo
dzie. W jednej części rozbrzmiewają odgłosy morza, w innej nie sły
chać dźwięcznych fal i panuje cisza, jak na lądzie.

Pojawia się ważny motyw dominacji człowieka nad naturą. Ta, po
konana ludzkim wysiłkiem, ustąpiła uprawiającemu ziemię i pozwoli
ła, by nauczono ją nowych i nieznanych dotychczas metod uprawy53 54. 
Gdzie niegdyś były góry, teraz widać równinę; pałac, do którego się 
wchodzi, był przedtem cuchnącym bagniskiem. Właściciel poskromił 
ten teren; skała cieszy się, gdyż pan ją ukształtował, a gleba sama chęt
nie mu się poddała:

53 Córka i kapłanka Apollina w Delfach.
54 Por. Z. Pavlovskis, op. cit., s. 2: „ingenuine joy in man’s subjugation of nature”; 
H.-J. van Dam, op. cit.,s. 188: „Statius (...) regards nature as something savage to be 
tamed”. Widzę w tym miejscu podobieństwo do słynnych słów Wergiliusza z Georgik, 
I 145-146: (...) labor omnia vincit I improbus (...). O wątpliwościach dotyczących in
terpretacji tych słów patrz Virgil, Georgies, edit, with a commentary by R.A.B. My- 
nors, Oxford 1990, s. 29-30.
55 Miasto na wyspie Lesbos, miejsce urodzin Ariona.
56 Aluzja do Amfiona.
57 Mowa o Orfeuszu.

(...) domuit possessor, et ilium

firmantem rupes expugnantemque secuta 
gaudet humus, nunc cerne iugum discentia saxa 
intrantesque domos iussumque recedere montem.

(v. 56-59)

Przed Polliuszem winna ustąpić ręka barda z Metymny55, a wraz 
z nią lira tebańska56 oraz chwała getyckiej lutni57: i on porusza skały, 
i za nim podążają wyniosłe gaje.

Po przedstawieniu osobliwości przyrody następują dłuższe passusy
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opisujące dzieła sztuki. Poeta rozpoczyna od starożytnych form z wo
sku i spiżu, kształtów ożywionych radosnymi kolorami Apellesa lub wy
konanych dłońmi Fidiasza. Zachwyca się wspaniałymi rzeźbami Myro- 
na lub Polikleta, brązami z istmijskich popiołów cenniejszych od złota, 
portretami wodzów, wieszczów i dawnych mędrców. Sam Polliusz jest 
jakby jednym z nich. Wolny od trosk, z mężnym spokojem ducha, za
wsze panujący nad sobą dzięki cnocie dającej spokój wewnętrzny58:

58 Por. R.G.M. N i sb e t, op. cit., s. 1-11.
59 Kult bogini przeniknął z Frygii do Rzymu; nazywano ją także Wielką Matką (Ma- 

,gna Mater). Interesująco piszę o tym Liwiusz, XXIX 14, 5-14; por. Catullus, 63
(pieśń o Attisie).
“ Zupełnie inny pogląd reprezentuje Seneka, który w liście 86,6-7 surowo krytyku
je przepych współczesnych sobie Rzymian: Pauper sibi videtur ac sordidus, nisi parietes 
magnis et pretiosis orbibus refulserunt, nisi Alexandrina marmora Numidicis crustis dis- 
tincta sunt, nisi illis undique operosa et in picturae modum variata circumlitio praetexitur, 
nisi vitro absconditur camera, nisi Thasius lapis, quondam rarum in aliquo spectaculum 
templo, piscinas nostras circumdedit, in quas multa sudatione corpora exinanita demitti
mus, nisi aquam argéntea epitonia fuderunt. Et adhuc plebeias fistulas loquor; quid, cum 
ad balnea libertinorum pervenero? Quantum statuarum, quantum columnarum est nihil 
sustinentium, sed in ornamentum positarum inpensae causa! Quantum aquarum pergra- 
dus cumfragore labentium! Eo deliciarum pervenimus, ut nisigemmas calcare nolimus. 
81 Inaczej neapolitańskie.

expers curarum atque animum virtute quieta 

compositus semperque tuus.
(v. 71-72)

Każdy pokój dostarcza przyjemności, każdy dostarcza widoku na mo
rze. W jednym szczególnie ważnym pomieszczeniu (diaeta) znajdują się 
marmury wycięte z głębi greckich kamieniołomów, tutaj mienią się żyły 
kruszcu ze wschodniej Syeny, gdzie indziej to, co frygijskie siekiery wy
kopały w smutnej Synnadzie między polami lamentującej Kybele59, gdzie 
na barwnym marmurze wyróżnia się białe miejsce z purpurowym obwo
dem. Równie cenny jest marmur wyciosany z góry Likurga w Amyklaj 
w pobliżu Sparty; ma on kolor zielony i naśladuje delikatne trawy. W in
nym miejscu błyszczą złociste kamienie z Numidii, Tazos, Chios i Kary- 
stos60. Wszystko pozdrawia leżące naprzeciw chalcydyckie61 wieże.
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Polliusz winien być błogosławiony za to, że uznaje, co greckie (Gra
ła probas), że spędza czas na greckich błoniach (Grałafréquentas arva)\ 
Obok marmurów równie wielkie wrażenie robią posiadłości wiejskie, 
ziemia uprawna narzucona morzu, klify ociekające nektarem Bachusa. 
Pochwała ziemi wypełnia kolejne wersy utworu (v. 107 nn.). Stacjusz 
życzy, by ziemia ta była szczęśliwa dla pana62 i pani, aż osiągną lata 
mygdońskiego63 i pylijskiego64 starca. Niech nie zamienia szlachetnej 
służby na rzecz innego pana. Niech nie dominuje nad nią wspaniały 
pałac tiryntyjski65 ani Zatoka Dikarcha, ani czarujące winnice terap- 
nejskiego Galezu.

62 To częsty w literaturze, niekiedy utopijny, motyw terra felix.
63 Titonos, syn Laomedonta, mąż Eos.
61 Nestor, władca Pylos.
65 Prawdopodobnie posiadłość Polliusza w Tybur, gdzie znajdowała się wspaniała 
świątynia Herkulesa (Tityntyjczyka).
“ Diadem władców perskich.

Kolejna partia utworu poświęcona jest filozoficznym zainteresowa
niom posiadacza willi. Tutaj Polliusz oddaje się sztukom pieryjskim, 
albo rozważając o zaleceniach gargetyjskiego nauczyciela (Epikura), 
albo komponując poezję podobną do utworów Stacjusza, albo ukła
dając nieharmonijnie brzmiące wiersza bądź groźne i mściwe jamby. 
Twórczość ta ma charakter terapeutyczny, niesie ukojenie i zdaje się 
mieć władzę nad siłami natury. Z tego miejsca Syrena szybko mknie ze 
skał ku pieśniom lepszym niż jej własne, tutaj słucha pieśni Trytonia, 
potrząsając kitą. Nastaje czas filozoficznej zadumy: ustają gwałtowne 
wiatry, bałwany morskie mają zakaz burzenia się, łagodne delfiny wy
nurzają się z wody, zmierzają w stronę znakomitej liry (doctamque tra- 
huntur ad chelyn) i błądzą między skałami. Motyw łagodnego morza 
bliski jest metaforyce epikurejskiej, podobnej do Lukrecjusza, II 7 nn.

Następują kolejne życzenia dla Polliusza: oby żył długo, bogatszy niż 
skarby Midasa i złoto lidyjskie, szczęśliwszy od diademów Troi i Eufra
tu66. Nie zniszczą go ani chwiejne rózgi (ambigui fasces), ani zmienny 
tłum (mobile vulgus), ani ustawy, ani oręż; swym wielkodusznym ser
cem ujarzmia nadzieję i strach, szlachetniejszy od wszelkiej modlitwy,
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pragnienia, nadziei, niepodległy Przeznaczeniu, zwalczający wyniosły 
Los (exemptus fatis indignantemque refellens / Fortunam). W niepew
nym zamęcie wydarzeń nie zaskoczy go dzień ostateczny, lecz pełen 
życia będzie gotów odejść (sed abire paratum / ac plenum vita). To ko
lejna reminiscencja z Lukrecjusza, III 938 nn.:

cur non ut plenus vitae conviva recedis

aequo animoque capis securam, stulte, quietem?
sin ea quae fructus cumque es periere profusa 

vitaque in offensost, cur amplius addere quaeris, 

rursum quod pereat male et ingratum occidat omne, 
non potius vitae finemfacis atque laboris?

Nędzny tłum (vilis turba) zawsze gotowy służyć nietrwałym dobrom, 
rozprasza się pośród spraw przypadkowych (spargimur in casus) - Pol- 
liusz zaś z wyniosłego szczytu ducha gardzi schodzącymi na manow
ce i wyśmiewa przyziemne ludzkie radości. Po rozproszeniu się mroku 
rzeczywistości widzi samą prawdę (discussa rerum caligine verum aspi- 
cis). Inni ponownie miotają się po otwartej głębinie morskiej, ale spo
kojna łódź Polliusza bezpiecznie i pomyślnie przybiła do brzegu67.

67 Raz jeszcze epikurejski yaXr|viapóę.
“ S.T. Ne w my er, op. cit., s. 103.

Mówiąc ogólnie, Stacjusz ma na myśli epikurejską ataraksję (dra
pania), którą znakomicie zdefiniował Lukrecjusz, II 16-19:

(...) nonne videre

nil aliud sibi naturam latrare, nisi utqui 
corpore seiunctus dolor absit, mensque fruatur 

iucundo sensu cura semota metuque?

S.T. Newmyer68 zwraca uwagę, że jest to bardzo specyficzne, 
wyrafinowane otium-. „The peace and leisure which Statius craved were 
of course not the ascetic aloofness of Epicurus and Lucretius, but rath
er the quiet retirement spent in the company of the wealthy class of Ro
man society of which Pollius Felix and the other addresses of the Silvae
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were members”. Równie ciekawe są w tym kontekście uwagi, których 
autorem jest J.- M. André69: „Ainsi (...) l’otium romain tend à devenir, 
au premier siècle de notre ère, un accomplissement de l’humanité, au 
double sense ¿’humanitas: »culture« et »beauté humaine«”.

69 J.-M. André, Lbtium dans la vie morale et intellectuelle romaine des origines
à l’époque augustéenne, Paris 1966, s. 541.

Sylwę II 2, dość nieoczekiwanie, kończą pochwały żony Polliusza 
- Poili. W wersach 147-148 brakuje tekstu; lakunę tę rozpoznał Cal- 
derini, a uzupełnił ją Hardie. Przyjmijmy to uzupełnienie ważne dla 
należytej interpretacji tekstu. Stacjusz podkreśla, że Polla wyróżnia się 
spośród latyńskich młodych kobiet świetnym wykształceniem i inte
lektem dorównuje mężowi. Niech nie pozwoli, aby troski przeniknęły 
do jej serca, a groźby niech nie przerażą jej czoła; jej twarz niech za
wsze jaśnieje radością i wolną od trosk epikurejską przyjemnością:

Tuque, nurus inter longe <praedocta Latinas 
parque viro mentem, cui non> praecordia curae, 

non frontem vertere minae, sed candida semper 
gaudia et in vultu curarum ignara voluptas.

(v. 147-150)

Niech pusta skrzynia nie niepokoi jej brakiem odłożonych pie
niędzy, a chciwa lichwa nie dręczy ducha. Jej majątek jest widoczny 
i korzysta z niego z należytym umiarkowaniem (docta fruendi tempe- 
ries). Stacjusz w tym miejscu wyraźnie nawiązuje do carmen II2 Hora
cego, zwłaszcza do pierwszych wersów:

Nullus argento color est avaris

abdito terris, inimice lamnae

Crispe Sallusti, nisi temperato

Splendeat usu.

(v. 1-4)

Żadnych serc nie jednoczy większe błogosławieństwo bogów, żad
nych innych umysłów lepiej nie pouczyła Konkordia. Niech uczą się
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sami, wolni od trosk. Wymieszane płomienie z ich serc zespoliły się ze 
sobą na długi czas, a święta miłość przestrzega praw obyczajnej przy
jaźni70:

70 Por. Catull., 109, 5-6: ut liceat nobis tota perducere vita / aeternum hoc sanctae 
foedus amicitiae.

(...) sanctusquepudicae 

servat amicitiae leges amor.

(v. 144-145)

Stacjusz kończy życzeniem, aby mąż i żona razem podążali przez 
lata i wieki, przewyższając zaszczytami dawną chwałę:

(...) iteper annos 
saeculaque et priscae titulos praeceditefamae.

(v. 145-146)

Do grona sylw „willowych” zaliczyć trzeba jeszcze utwór II 3 - 
o drzewie Atediusza Meliora. Sylwa odwołuje się do greckiej poezji 
ajtiologicznej. Na początku Stacjusz opisuje ucieczkę nimfy Foloe 
przed lubieżnym Panem. Nie mogąc jej zdobyć, bóg lasów i pasterzy 
zasadził młody platan. Wyraził życzenie, by drzewo żyło długo jako 
pamiętny zastaw (pignus memorabile) jego żądzy i pochylone niech 
kocha ukryte schronienie bezlitosnej nimfy oraz okrywa wodę liść
mi. Niech z góry nie praży ją słońce ani grad bezlitosny nie uderza. 
Niech jednak pamięta, aby powierzchnię sadzawki zmącić liśćmi. 
Pan w zamian będzie strzegł drzewa i pani życzliwej sadzawki i obo
je uratuje od uciążliwej starości. Nawet drzewa Jupitera, Feba, topole 
o różnobarwnym listowiu, sosny osłupieją z podziwu dla młodych 
pędów.

W ostatniej, trzeciej części sylwy, Stacjusz bezpośrednio zwraca 
się do adresata, Atediusza Meliora. Pisze, że jego utwór to niewielki 
upominek urodzinowy, lecz - ma nadzieję - przetrwa on przez niezli
czone wieki (ingenti forsan victura sub aevo). W jego życzliwym sercu 
znalazła miejsce ujmująca godność, radosna, ale i pełna powagi cnota,
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aktywny odpoczynek, sprawiedliwa władza nad ludźmi, godziwe pra
gnienia i złoty środek między tym, co uczciwe i przyjemne. Melior jest 
człowiekiem nieskalanie uczciwym, nie doświadczył żadnego niepo
koju ducha, otwarcie wobec wszystkich prowadzi swe życie, z łatwo
ścią gardzi złotem, a równocześnie jest najlepszym zarządcą bogactwa 
i dopuszcza światło71 do swych majętności:

71 Odnośnie do polisemii rzeczownika lux patrz P.G.W. Glare (ed.), Oxford Latin 
Dictionary, Oxford 199C.S. 1053-1054.
72 Zapewne mowa o Priamie i Titonosie.
73 D.W.T. Vessey, Atedius Melior’s Tree: Statius Silvae 2. 3, CPh 76, 1981, s. 52.

tu cuius placido posuere in pectore sedem 

blandus honos hilarisque tamen cum pondéré virtus, 

cui nec pigra quies nec iniqua potentia nec spes 
improba, sed médius per honesta et dulcia limes, 
incorrupte fidem nullosque experte tumultus 

et secrete, pałam quod digeris ordine vitam, 

idem aurifacilis contemptor et Optimus idem 
comere divitias opibusque immittere lucern;

(v. 64-71)

Tak długo kwitnąc młodością ducha i obyczajów, oby dorównał 
starcom iliackim72 i oby żył dłużej niż jego rodzice. Łaskę tę wyprosili 
mu u bezlitosnych Parek. Wyprosiła ją też wzniosła sława wielkodusz
nego Blezusa, która dzięki świadectwu Stacjusza unika zapomnienia 
i kolejny raz się odrodzi (revirescef).

D.W.T. Vessey73 starał się udowodnić, że sylwa ma ukryty, chociaż 
trudny do jednoznacznego udowodnienia, podtekst polityczny:

If our initial premises are correct, then Pholoe’s escape may be viewed 
both as a specific reflection of Melior’s personal experience at some 
period before the composition of the poem and as a universal parallel 
for those in a position akin to his. That the path of quies was the sa
fest is the central idea. The myth is an allegorical validation of Melio
r’s chosen way of life. (...) tree, pool, and Melior are intimately bound 
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together in a complex but interlocking nexus of responsions. The jeu 
desprit has, like the pool itself, a hidden depth, a cautionary moral for 
the wise. History denies us the chance to unravel subtler facets of the 
secondary level of meaning in the poem. (...) Writing for placidus Me- 
lior on his birthday Statius uses a plane tree and a fantasy in the tradi
tion of Ovid to demonstrate the dangers of involvement in the world 
and the contrasting blessings of quies.

Wydaje mi się jednak, że taka interpretacja jest zbyt kategoryczna 
i winna być przyjmowana z ostrożnością.





ROZDZIAŁ IV 
EKFRAZA BOGA - 

POSĄŻEK HERKULESA

Rozważania w tym rozdziale rozpocznę od analizy sylwy III 1. Sta- 
cjusz już w pierwszym wersie zwraca się do Herkulesa surrentyńskie- 
go, określając go poetyckim mianem Tiryntyjczyka1 2. Polliusz wznawia 
jego poniechany kult (intermissa sacra) i wskazuje przyczyny bezczyn
ności w ciągu roku (causas désignât desidis anni). Początek utworu ma 
zatem, podobnie jak sylwa II 3, charakter ajtiologiczny.

1 Epitetem tym posługują się także inni poeci, np. Verg., Aen., VII 662; Ovid., 
Met., VII 410; Fasti, II 305; Silius, I 661; Val. Fl., VI 462.
2 Odnośnie do pojęcia fides patrz S. Śnieżewski, Koncepcja historii rzymskiej 
w „Ab Urbe Condita“ Liwiusza. Aspekt filozoficzno-polityczny, Kraków 2000, s. 118- 
-132.

Tiryntyjczyk jest teraz czczony pod większą kopułą (maiore tholo), 
a nie jak ubogi na nagim brzegu pod dachem odpowiednim dla wędrow
nych żeglarzy. Stacjusz stwierdza następnie, że zaledwie można uwierzyć 
oczom i pamięci (vix oculis animoque fides1). Czy to ten sam skromny 
strażnik pozbawionego drzwi progu i małego ołtarzyka? Skąd ów pro
stacki (agrestis) Alcyda ma świeżą i nieoczekiwanie świetną posiadłość? 
Pojawia się jedna z wielu obecnych w Sylwach sentencji. Bogowie mają 
swoje przeznaczenie, mają swe przeznaczenie i miejsca (sunt fata deum, 
sunt fata locorum). Jakże pośpieszna była pobożność (velox pietasfi.

Człowiek ujarzmił przyrodę - to motyw, który komentowałem już 
we wcześniejszej sylwie II 2. Tutaj niedawno można było zobaczyć jało
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we piaski, ścianę skalną skropioną falą morską, głazy najeżone ciernisty
mi krzakami, a ziemia z trudem znosiła ślady ludzkiej stopy. Pada reto
ryczne pytanie, czy mury te pojawiły się na dźwięk tyryjskiej lutni3 bądź 
getyckiej liry4? Sam bóg pomagał w pracy: przyniósł i wzniósł te wieże, 
z wysiłkiem usunął oporne skały i potężną piersią odrzucił górę. Do tego 
miejsca niech przybywa i do powstającej świątyni niech wniesie swego 
boskiego ducha opiekuńczego (genius). Aluzja do geniusza być może ma 
związek z kultem cesarzy, rozpowszechnionym w poezji rzymskiej już 
od czasów Wergiliusza.

3 Odwołanie do Amfiona, który dźwiękiem lutni układał głazy potrzebne do budo
wy Teb, grodu Kadmosa - syna Agenora, króla Tyru.
4 Lira Orfeuszowa, tracka.
5 Herakles uprowadził z nich ludożercze klacze króla trackiego Diomedesa.
6 Buzyrys, który składał w ofierze Zeusowi cudzoziemców.
7 Jedna z Godzin, matka Telefosa (ojcem był Herakles).
8 Założyciel-eponim miasta Tespie w Beocji, ojciec pięćdziesięciu córek. Każdą za
płodnił Herakles w ciągu jednej nocy (lub kilku) i urodziły pięćdziesięciu synów.

Następuje pochwała wysokich wartości etycznych. Herkulesa nie do
maga się zgubna Lema ani łąki biednego Molorcha, ani budzące strach 
pole Nemei, ani jaskinie trackie5, ani skalne ołtarze władcy6 z Faros, lecz 
szczęśliwy i uczciwy dom, który nie zna nikczemnego fałszu - siedzi
ba najbardziej godna gości niebiańskich. Niech odłoży bezwzględny łuk 
i bezlitosny ładunek kołczanu, i maczugę skrwawioną strugami krwi kró
lów. Niech zrzuci z siebie skórę z wroga nałożoną na sztywne ramiona. 
Niech przyjdzie spokojny i życzliwy (pacatus mitisque), niezamroczony 
gniewem ani pełen lęku przed niewolą. Niech będzie taki jak wtedy, gdy 
wyczerpany tańcami orgiastycznymi i odurzony napojem Dionizosa zo
stał zatrzymany przez Menalijkę Auge7, lub jakiego po występkach niesta
łej nocy zobaczył Tespios, oszołomiony, że został wielokrotnym teściem8.

Pojawia się następnie ważna informacja o odbywających się tutaj 
świętach atletów i corocznych igrzyskach w spiesznym pięcioleciu (ko
lejny raz - podobnie jak w sylwie II 2) oraz nieszkodliwych dla mło
dzieży walkach bokserskich. Obok motywu kultowego mamy zatem 
motyw agonu sportowego.
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Czcigodna Kalliope, muza poezji epickiej, ale także lirycznej, opo

wiada, jaka była przyczyna tego, że świątynia powstała tak nagle. Tajem
niczy nastrój wzmaga się, gdyż gaj Triwii w Arycji, miejsce odpowiednie 
dla zbiegłych królów, bucha ogniem, a jezioro wtajemniczone w sekret 
Hipolita jaśnieje od dużej liczby pochodni’. Mowa zatem o święcie Dia
ny Triwii, utożsamianej z Hekate, obchodzonym w dniu 13 sierpnia. 
Diana sama stroi wieńcami wysłużone psy, czyści pociski i pozwala, by 
dzikie zwierzęta mogły chodzić bezpiecznie, a cała ziemia Italii czci Idy 
hekatejskie przy nieskalanych moralnie ogniskach domowych.

A Stacjusz, chociaż pod wzgórzami dardańskiej Alby ma własną 
posiadłość, przebywał jako dobrze znany gość w willi Polliusza w Sur- 
rentum. Nieustannie poznawał tam łagodny sposób bycia tego czło
wieka, nowe kwiaty Pieryd («ovos... Pieridum flores) i nieznane do
tychczas pieśni. Mowa tu zatem o oryginalności twórczej gospodarza 
willi. Alcyda chwali Polliusza za to, że jest hojnym bogaczem, który 
szczodrze obdarował domy Dikarcha, założyciela miasta Puteóle i Par- 
tenope. Wzniósł tak wiele budowli, założył tyle zielonych gajów, zebrał 
mnóstwo posągów z marmuru i spiżu, które tak dokładnie odtwarzają 
ludzkie rysy, i tyle obrazów pokrytych żywym kolorem. Czym bowiem 
był ten dom, ta ziemia, zanim zaczęła cieszyć się, że Polliusz jest jej 
panem? Długą aleją osłonił nagie kamienie, a gdzie niegdyś była tylko 
ścieżka, teraz wznosi się wysoki portyk z oddalonymi od siebie kolum
nami, by przechodzień nie rnusiał brudzić się, idąc drogą. Na skraju 
krętego wybrzeża zamknął gorące wody pod bliźniaczymi kopułami 
łaźni.

Junona wszak z bliska patrzy na to miejsce z pogardą i, milcząc, wy
śmiewa skromną kapliczkę Alcydy. Bóg zatem objawia się (jak grecki 
£7tt<pavqę Oeóę) i prosi Polliusza, aby zbudował mu świątynię i ołtarze 
godne herkulejskich dokonań. Takie ołtarze, które sprawią, że statki * 

’ W Arycji przy via Appia, na południe od Rzymu był gaj Diany, zwanej Triwią (Pa
nią rozdroży). Tu ukryła Hipolita (przywróconego do życia przez Asklepiosa) w pobli
żu jeziora Nemoreńskiego, dziś Nemi. Kapłanem tego sanktuarium był zbiegły niewol
nik zwany Królem Gaju (rex nemorensis). Por. J.G. F r a z e r, Złota gałąź. Studia z magii 
i religii, tłum. H. Krzeczkowski, wyd. 7, Warszawa 2002.
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pod pomyślnymi żaglami nie będą życzyły sobie przepływać, takie, do 
których mógłby przyjść niebiański ojciec Herkulesa, gromada bogów 
zaproszona na ucztę i siostra Atena, gość z wyniosłej świątyni. Niech 
nie przerażą Polliusza niewzruszone wzniesienia złowieszczej góry, 
której nie pochłonął niezmierzony upływ czasu. Bóg sam będzie przy 
nim i będzie wspierał tak wielkie przedsięwzięcia, i przezwycięży przy
kre wnętrzności opornej ziemi. Szybciej nie wzniosą się zamki Amfio- 
na10 ani nie zakończy się trud przy budowie Pergamonu11.

10 Syn Zeusa i Antiope; mury Teb wzniosły się przy dźwiękach jego liry.
" Mowa o Troi, zbudowanej przez Apollina i Neptuna.
12 H. Lausberg, op. cit., s. 447.
13 Aquila 2: quod si hoc ipsum esse aliqui diatyposin, hoc est descriptionem volunt, in- 
tellegant nos non de universo loco, sed de executione singularum rerum loqui: quas ita 
persecutus est, ut etiam minima quaedam demonstraret.
14 Zwł. wersy 49-55: o quantae pariter manus laborant! / hi caedunt nemus exuunt- 
que montes, / hi ferro scopulos trabesque levant; / illi saxa ligant opusque texunt / cocto 
pulvere sordidoque tofo; / hi siccant bibulas manu lacunas / et longe fluvios agunt mi
nores; podobnie w Tebaidzie, VI, 90-107. Motyw wycinania drzew w lesie jest epicki, 
por. Verg., Aen., VI 179-182: itur in antiquam silvam, stabula alta ferarum; I procum- 
bunt piceae, sonat icta securibus ilex / fraxineaeque trabes cunéis et fissile robur I scindi- 
tur, advolvunt ingentis montibus ornos; patrz też uwagi G. W i 11 i a m s a, Tradition and 
Originality in Roman Poetry, Oxford 1968, s. 263-267 odnośnie do tego toposu u En- 
niusza, Wergiliusza i Stacjusza oraz komentarz H. L a u s b e r g a, op. cit., s. 447.

Motyw deseriptio wykorzystuje teraz Stacjusz bardzo dosłownie. 
H. Lausberg12 przypomina, że dystrybucję (distributio) całości na bar
dzo małe detale, będące fragmentami zdarzenia albo obiektu, określa 
się mianem leptologii (Xe7noXoyia)13. Bezzwłocznie na tkaninie ry
suje się plan przyszłej budowli (cum scripta formatur imagine tela). 
Niezliczone ręce pracują przy wycinaniu drzew w lesie, wygładzaniu 
ściętych pni, kopaniu fundamentów. Panuje atmosfera bardzo podob
na do tej przy opisie via Domitiana w sylwie IV 3, 40-6014. Wysusza 
się wilgotną powłokę ziemi, aby zabezpieczała przed chłodem i mro
zem, a nieujarzmiony krzemień topi się w wygiętych w łuk piecach. 
Główny wszak trud sprowadza się do rozbijania rękami stromych ścian 
skalnych i głazów, które stawiają skuteczny opór żelazu. Tiryntyjczyk 
odłożył oręż i mocno trudzi się, kopiąc silnym toporem bezkształtną 
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ziemię, kiedy cienie nocy zasnuwają ciężkie niebo. Huk ten odbijają 
bogate Wyspy Kaprejskie i pokryte zielenią Taurobule, a potężne echo 
od morza wraca na ląd. Równie wielki jest trzask w jaskiniach lemnij- 
skich, gdy rozgrzany ogniem Mulcyber kuje w metalu egidę15 i ozdabia 
darami nieskazitelną Palladę. Ledwie mijał drugi rok pracy, a już bo
gaty (dives) Tiryntyjczyk z ogromnej wieży patrzy z góry na fale, rzu
ca wyzwanie sąsiedniemu przybytkowi macochy i zaprasza Palladę do 
godnej jej świątyni.

15 Naturalnie ten motyw nawiązuje do opisu tarczy Wulkana u Wergiliusza, Aen., 
VIII 626-731.
16 Aluzje do igrzysk olimpijskich i pytyjskich.
17 Syzyf ustanowił żałobne igrzyska istmijskie na cześć Melikertesa-Palajmona. Dru
ga aluzja dotyczy igrzysk nemejskich ustanowionych dla uczczenia uduszonego przez 
węża Ofeltesa-Archemorosa. W szóstej księdze Tebaidy Stacjusz opisuje uroczystości 
pogrzebowe i igrzyska żałobne na cześć tragicznie zmarłego Ofeltesa-Archemorosa.

Syn Eola, trębacz Eneasza; podawano, że utonął koło przylądka Minerwy, zwanego 
również Misenum.
'* Chodzi o zwycięzców w neapolitańskich Augustaliach.

Kolejny raz Stacjusz odwołuje się do ulubionego motywu agonu. 
Takimi zaszczytami nie pogardziłby pizejski Jupiter ani ojciec zacie
nionej Kirrhy16. W miejscu tym nie ma nic smutnego (nil his triste lo
éis). Niech ustąpi mu żałobny Istmos i okrutna Nemea17. Wnuk Pol- 
liusza, otwierający igrzyska na cześć Herkulesa w Surrentum, zyskuje 
pomyślną wróżbę. Nereidy, góry i najbliższe wyspy z podziwem patrzą 
na postęp prac i niezwykłe dzieło. Podobnie lukryńska Wenus i Mize- 
nus18, który ze szczytu frygijskiego rozpoznaje greckie trąby, a życzli
wa Partenope uśmiecha się do ojczystych igrzysk, zmagań nagich atle
tów i mało znaczących wieńców, które naśladują jej własne nagrody19. 
Niech zatem i Polliusz raczy zaszczycić przebieg własnych igrzysk. Taki 
jest dar ofiarny Stacjusza, który w radosnym uniesieniu przyniósł na 
urodziny ołtarza.

W ostatniej części sylwy pojawia się sam Tiryntyjczyk (kolejna helle
nistyczna epifania boga!) i pozdrawia Polliusza za to, że swym duchem 
i majątkiem naśladował jego trudy (meos imitate labores), że poskromił 
ostro sterczące skały, szpetne w nieurodzajnym pustkowiu Natury, że 
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mateczniki dzikich zwierząt zamienił w pola uprawne i bóstwa niego
dziwie zapomniane wydobył na światło dzienne!20 W jaki sposób od
wdzięczy mu się Herkules? Powstrzyma nici Parek i rozciągnie kądziel - 
umie wszak pokonać bezlitosną Śmierć. Odpędzi od niego smutki i nie 
dopuści do bolesnych strat. Na starość użyczy mu pełni sił i pozwoli, 
aby długo patrzył na młode wnuki, aż dojrzeją do małżeństwa, a póź
niej z nich zrodzi się potomstwo i zuchwała gromada będzie cisnąć się 
do ramion dziadka albo przymilnie na wyścigi zabiegać będzie o poca
łunki życzliwej Poili. Świątynia ta bowiem nie będzie miała kresu, jak 
długo konstrukcja płomiennego nieba będzie dźwigać Herkulesa:

211 Być może Stacjusz ma podobne ambicje jak Owidiusz, autor Fasti?
21 Może kryje się tutaj aluzja do boga Terminusa, o którego wielkim znaczeniu w Rzy
mie pisał L i w i u s z, I 55, 3-4: Inter principia condendi huius operis movisse numen ad 
indicandam tanti imperii molem traditur deos. Nam cum omnium sacellorum exaugu- 
rationes admitterent aves, in Termini fano non addixere; idque omen auguriumque ita 
acceptum est, non motam Termini sedem unumąue eum deorum non evocatum sacratis 
sibi finibus firma stabiliaque cuneta portendere.
22 Topola była, jak wiadomo, drzewem poświęconym Herkulesowi.

nam tempłis numąuam statuetur terminus2' aevi
dum me flammigeri portabit machina caeli.

(v. 180-181)

I bóg dłużej nie będzie przebywał w Nemei ani w starożytnym Ar
gos, ani w Tybur, ani w Gadach. Takie wypowiedział słowa, a dotykając 
ognia i potrząsając skrońmi bielejącymi od liści topoli22, przysięgał na 
Styks i pioruny niebiańskiego ojca.

Tematem sylwy IV 6 jest Herkules Epitrapezios Nowiusza Windek- 
sa. Utwór rozpoczyna się zgodnie z konwencją epicką. Stacjusz prze
kazuje, że gdy przypadkiem (forte) wolny od trosk i niezajęty twórczo
ścią poetycką, odpoczywał, spacerując bezczynnie u schyłku dnia po 
rozległej Sepcie, został porwany na ucztę przez życzliwego Windeksa. 
Prawdziwą namiętnością poety jest rozmowa płynąca wprost z Heli- 
konu i wesołe żarty. Stacjusz życzy sobie, by noc trwała tak długo, jak 
słynna noc tiryntyjska, którą Zeus przedłużył, aby Alkmena poczęła 
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Tiryntyjczyka, czyli Herkulesa. Noc godna jest, by upamiętnić ją ere- 
tryjskimi perłami Tetydy, godna długiej pamięci, której duch (genius) 
żyć będzie po wieczne czasy.

Stacjusz wyznaje, że poznał wtedy tysiące rzeźb ze starego spiżu 
i kości słoniowej oraz portretów tak bardzo podobnych do żywych lu
dzi, że mogłyby przemówić. Nikt wszak nie odważyłby się rywalizować 
z Windeksem w poznawaniu linii dawnych mistrzów i przydawaniu 
niepodpisanym rzeźbom imienia autora:

(...) artificum veteres agnoscere ductus 

et non inscriptis auctorem reddere signis?
(v. 23-24)

Następne wersy zawierają miniwykład z historii sztuki. Windeks 
wskażę, jakie brązy wprawny Myron cyzelował w czasie bezsennych nocy, 
jakie marmury ożyły pod dłutem pracowitego Praksytelesa, jaka kość sło
niowa była wygładzona ręką pizejską, co w piecach Polikleta musiało na
brać oddechu, jakie kontury z daleka zdradzają minionego Apellesa?

Tutaj pośród innych figur szczególne wrażenie zrobił na Stacjuszu 
Amfitrioniada (Herkules, syn Amfitriona), duch opiekuńczy i strażnik 
biesiady (genius tutelaąue mensae). Dzieło to jest wytworne, a w niewiel
kim kształcie zawiera się okazałość (maiestas). Stacjusz kolejny raz po
sługuje się antytezą. Potężna ułuda {magna mendacia) sprawia, że mały 
kształt przybiera wielkie rozmiary. Czegoś podobnego z tak niewielkie
go surowca nie mogliby wykonać Telchinowie23 w jaskinich idajskich ani 
prymitywny Brontes, ani Lemnijczyk, który szlifuje oręż bogów.

23 Mityczni kowale w kuźni Wulkana. To aluzja do prologu Ajtiów Kallimacha. 
Por. S t at ius, Silvae 5, s. XXVII. B.J. Gibson przypomniał (ibidem, s. XXIV), że Sta
cjusz dwukrotnie wprost piszę o Kallimachu, I 2, 252-255; V 3, 156-157.
24 Aluzja do Aleosa, króla Tegei, którego córka Auge przeznaczona była na kapłankę 
bogini Ateny.

Następuje ekfraza. Figurka nie ma ponurego wyglądu obcego miłe
mu nastrojowi biesiady, lecz jest tą, która podziwiała dom skromnego 
Molorcha, czy jaką w gajach Alei (w Arkadii) zobaczyła kapłanka tegej- 
ska24. Taki Herkules uniósł się do gwiazd z ojtejskich gorących popiołów 
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i wciąż radośnie pił nektar, chociaż Junona była nieubłagana (był wszak 
synem Zeusa z nieprawego łoża25). W jednej ręce trzyma puchary bra
ta, które powodują ospałość (marcentia pocula), a druga ręka pamięta 
o maczudze. Siedzi na szorstkim kamieniu okrytym skórą nemejską.

25 Naturalnie gniew Junony ma również konotacje epickie, by przypomnieć Eneidę 
Wergiliusza.
26 Aleksander Wielki, który przypisywał sobie boskie pochodzenie jako syn Zeusa 
Hammona. Sławna wyrocznia boga znajdowała się w Hammonium w Libii. Nasamoń- 
ski jest synonimem afrykańskiego, od ludu Nasamonów mieszkających nad Wielką 
Syrtą. Stacjusz posługuje się - po raz kolejny - uczonym epitetem.
27 Miasto w Hiszpanii Tarraconensis, na wschodnim wybrzeżu, w roku 219 p.n.e. 
zdobyte i doszczętnie zniszczone przez Hannibala po ośmiomiesięcznym oblężeniu; 
por. Livius, XXI 7 nn. Według tradycji poświadczonej przez epika rzymskiego Sil- 

Dalszy ciąg sylwy poświęcony jest historycznym losom posąż
ka (digna operi fortuna sacro). Władca pelijski (Aleksander Wielki) 
miał go na własność jako czcigodne bóstwo wesołych biesiad i zabie
rał ze sobą na Zachód i Wschód. Zawsze do niego modlił się o odwa
gę w przyszłych (jutrzejszych) bitwach i jemu jako zwycięzca zawsze 
opowiadał o wojennych zdobyczach. Tak działo się, gdy Indów zaku
tych w kajdany zabrał Bromiosowi czy wyłamał potężną włócznią za
mknięte bramy Babilonu, czy zbrojnie ujarzmił ziemie Pelopsa i wol
ność pelazgijską. A z długiej serii chwalebnych zwycięstw, zdaje się, 
że usprawiedliwiał się tylko z triumfów nad Tebami. On też, gdy Losy 
niszczyły jego dokonania (fatis rumpentibus), kiedy pił śmiercionośne 
wino, okryty mroczną chmurą śmierci przeląkł się zmienionego wyra
zu twarzy u drogiego mu boga i potu, jaki pojawił się na brązie pod
czas ostatniej uczty. Wkrótce to godne podziwu trofeum stało się wła
snością króla nasamońskiego26. Później Hannibal składał płynne ofiary 
dzielnemu bogu; Kartagińczyk był wszak zawsze okrutny i pysznił się 
wiarołomnym mieczem. Bóg znienawidził go - nawet gdy poświęcał 
mu uczty wotywne i dary lenajskie - gdyż skąpany we krwi narodu 
rzymskiego niósł złowieszczą pożogę dla siedzib romulejskich. Smucił 
się, że wraz z nim musi wyruszyć na niegodziwą wojnę, zwłaszcza że 
Hannibal świętokradczą pochodnią zniszczył twierdze boga, zbezcze
ścił domy i świątynie niewinnego Saguntu27, a na mieszkańców zesłał 
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szlachetne szaleństwo28. Po śmierci wodza sydońskiego szlachetny spiż 
uświetniał bankiety Sulli, zawsze przyzwyczajony wchodzić do znako
mitych domów i szczęśliwy pośród władców obdarzonych długą linią 
genealogiczną (felix dominorum stemmate signum).

iusza Italikusa Sagunt został założony przez Herkulesa (I 273-275: Haudprocul Hercu- 
lei tollunt se litore muri, / clementer crescente iugo, quis nobile nomen / conditus excelso 
sacravit colie Zacynthos; 505 nn.: 'Conditor Alcide, cuius vestigia sacra I incolimus, ter- 
rae minitantem averteprocellam, I si tua non segni defenso moenia dextra’).
28 Mieszkańcy miasta woleli raczej zginąć w ogniu w podpalonych przez siebie do
mach, niż dostać się do niewoli Hannibala; por. Livius, XXI 15. Ten motyw ma swój 
początek w historiografii.
29 W oryg. chelys, jeden z ulubionych rzeczowników Stacjusza (I 2, 226; I 3, 102; 
I 5, 11; II 1,7; II 1, 11; 112, 114; II 2, 120; III 5,64; IV 6, 30; IV 6, 98; IV 8, 38; V 3, 122; 
V 3, 271; V 5, 33); por. Seneca, Tro., 321; Val. FL, I 139.

W końcowej partii sylwy Stacjusz wprost (apostrofa) zwraca się do 
Tiryntyjczyka. Podkreśla, że teraz także jest on szczęśliwy, jeśli bogo
wie troszczą się o ludzkie obyczaje i serca. Nie otacza go pałac ani kró
lewskie zaszczyty, lecz czysty i nieświadomy winy umysł pana, który 
odznacza się prastarą uczciwością i trwale zachowuje raz nawiązaną 
przyjaźń. Windeks dniem i nocą żyje, myśląc o przyjacielu Westinusie. 
Tutaj zatem Alcyda, najdzielniejszy z bogów, zażywa radosnego spoko
ju (tibi laeta quies) - ponownie Stacjusz posługuje się terminologią epi- 
kurejską. Nie widzi wojen i okrutnych bitew, lecz lirę29, wstążki i lau- 
ry lubiące pieśni. Windeks w uroczystej pieśni przypomni mu, z jaką 
mocą przeraził domy iliackie i getyckie, z jaką mroźny Stymfalos i ob
fitujące w wodę stoki Erymantu. Jego siły doświadczył posiadacz bydła 
hiberyjskiego i mareocki władca okrutnego ołtarza. Windeks w pie
śni wysławi progi Śmierci, które Herkules przekroczył i zrabował, oraz 
lamenty dziewcząt Libii (Hesperyd) i Scytii (Amazonek). Ani władca 
Macedończyków, ani barbarzyński Hannibal, ani straszny głos okrut
nego Sulli nie mogłyby opiewać go takimi tonami. Sam Lizyp, twórca 
tego dzieła, z pewnością nie życzyłby sobie, by inne ceniły go oczy.





ROZDZIAŁ V 
ZACIERANIE GRANIC 

RZECZYWISTOŚCI (ULTRA FIDEM). 
SYLWY OKOLICZNOŚCIOWE

1) Genetliakon Lukana do Poili (Argentarii)1

1 Wdowa po Lukanie.
2 Por. V. B u c h h e i t, Statius’ Geburtstagsgedicht zu Ehren Lukans (Silv. 2, 7), „Her
mes” 88, 1960, s. 231-249.
3 H.-J. van Dam (op. cit., s. 450-451) podaję, że utwory urodzinowe są obecne 
w literaturze rzymskiej, np. Tibull., 1 7; II 2; Sulpicia, poet., 5, 6; Prop., III 10; 
Ovid., Trist., III 13; V 5; P e r s„ II; M a r t„ VII 21; 22; 23; IX 52; 53; X 24; P a u 1. N o 1., 
carm., 12-28; Sidon., carm., 17. Badacz zwrócił uwagę na to, że wśród utworów uro
dzinowych należy wyróżnić trzy różne rodzaje: „1) ‘real’ birthday poems, which have 
the day itself for their subject, 2) poems accompanying or representing a birthday-gift, 
3) poems just offering good wishes”. Rocznice urodzin zmarłych filozofów bądź hero
sów, np. Sokratesa, Platona, Epikura, obchodzono powszechnie (D i o g. L a e r t., X 14; 
18; Plut., Quaest. Conv., VIII 1, 1). Urodziny Wergiliusza uroczyście obchodziłSiliusz 
Italikus (Pli n., Epist., III 7, 8) oraz Marcjalis, XII 67, a Brutusa i KasjuszaThrazea Pa- 
etus i Helwidiusz Priskus (Iuven., V 36-37).
4 Mowa o świątyni Afrodyty (Diony) korynckiej u źródła na stokach Akrokoryntu.

Ten nietypowy w zbiorze Sylw utwór2 (II 7) rozpoczyna się od wezwa
nia do uroczystego obchodzenia dnia urodzin3 4 Lukana, chociaż au
tor Farsalii zmuszony został do popełnienia samobójstwa już w roku 
65 n.e. Poeta zwraca się do każdego, kto na wzgórzach istmijskiej Dio- 
n/ głęboko czerpie ze źródła, które wytrysnęło spod wiszącego w po
wietrzu kopyta, a jego serce wzburzone jest uczonym szałem.
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Bogowie, którym dano przywilej tworzenia pieśni, Arkadyjczyk (Her
mes), wynalazca dźwięcznej liry5, Euhan, który w szalony taniec wpra
wia Bassarydy (Bachantki), Pajan i siostry hyantejskie (Muzy beockie), 
z radością niech ponownie włożą purpurowe wstążki, uczeszą włosy, 
a świeże bluszcze niech opaszą jasne szaty6. Jeśli gdzieś cień otwiera wol
ną przestrzeń i przepuszcza światło, niech miejsce to wypełni się luźny
mi girlandami. To ewidentny przykład literackiego horror vacui. Niech 
sto wonnych ołtarzy stanie w gajach tespiackich i sto zwierząt ofiarnych, 
które kąpie Dirke albo karmi Kitajron. Niech sprzyjają muzy - wszak to 
ich dzień, kiedy ten, który przysporzył im sławy w dwu sztukach, w mo
wie wiązanej i swobodnej, odbiera cześć jako ich kapłan.

5 Kolejny raz w Sylwach pojawiają się elementy muzyczne. Wielokrotnie występuje 
aliteracja spółgłoski „t”, np. v. 3; 27-29; 42; 45-47; 51 (trita vatibus orbita sequantur); 
58-59; 128-131; 133-135.
6 Stacjusz często przywołuje w inwokacji bóstwa poezji, np. II 3, 6-7; 17-18; I 4, 19- 
-21; I 5, 1-5; V 1,25-26.
7 Prowincja w Hiszpanii południowej, obecnie Andaluzja i część terytorium Grana
dy. Nad rzeką Betys (Baetis) leżało miasto Corduba, miejsce urodzin Lukana.
8 Rzeka w Jonii w pobliżu Smyrny, gdzie miał urodzić się Homer.
’ Zjawisko przysłowiowo niemożliwe, tzw. adynaton; por. IV 2, 8 nn.; II 1, 10 nn.; II 
2, 36 nn.; I 4, 27 nn.; V 4, 11 nn.

Miasto w Galii Transpadańskiej nad rzeczką Mincius, gdzie urodził się Wergiliusz.

Szczęśliwa aż nazbyt i błogosławiona jest ziemia betycka7 8, która ob
fitymi w oliwę tłoczniami rzuca wyzwanie Atenom żyznym wskutek 
daru Trytonidy. Znaczy to więcej niż fakt, że na świat wydała Sene
kę albo słodkoustego Galliona. Niech Betys, sławniejsza od greckiego 
Melesu“, unosi do gwiazd wstecz płynące wody9. I Mantua10 niech nie 
wyzywa na pojedynek Betysu:

Felix heu nimis et beata tellus,

quae pronos Hyperionis meatus 
summis Oceani vides in undis 

stridoremque rotae cadentis audis; 
quae Tritonide fertilis Athenas 

unctis, Baetica, provocas trapetis:



Zacieranie granic rzeczywistości ("ultra fidem)... 155
Lucanum potes imputare terris!
hoc plus quam Senecam dedisse mundo

aut dulcem generasse Gallionem.

attollat refluos in astra fontes

Graio nobilior Melete Baetis;

Baetim, Mantua, provocare noli.

(v. 24-35)

Pochwała ziemi ojczystej pojawia się również w epicediach, np. III 
3, 60-62; V 3, 123-129, oraz w innych utworach, np. II 2, 95 nn.; 133 
nn.; III 4, 12 nn.; III 5, 74 nn.

Następnie głos zabiera przymilna (blanda) Kaliope, muza poezji 
epickiej, ale także lirycznej, erotycznej i bukolicznej. Zapowiada ona, 
że Lukan wymowną pieśnią (eloquente cantu) oczaruje siedem wzgórz 
Rzymu, Marsowy Tyber, uczonych ekwitów i senat odziany w purpu
rę. Niech inni podążają powszechnie wydeptaną ścieżką11 i rozgłaszają 
nocną zagładę Frygów, żeglugę Ulissesa i jego późny powrót do domu 
oraz zuchwały okręt Minerwy:

11 Por. H.-J. van Dam, op. cit., s. 475. Badacz przypomniał, że ten topos pojawił 
się już u Wergiliusza w Georgikach, III 3 nn.; M an i 1 i us za, II 1 nn.; III 5 nn.; 
w Etnie, 17 nn.; u Juwenalisa, I 1 nn.; Marcjalisa, X 4; Nemezjanusa, Cy- 
neg., 15 nn. Skrajne rozmiary osiągnął u Sydoniusza Apollinarisa w carm., 9, 
16 nn., kiedy w prawie trzystu wersach autor piszę o tym, czego nie będzie opiewał.

sed septem iuga Martiumque Thybrim
et doctos équités et eloquente

cantu purpureum trahes senatum.
nocturnas alii Phrygum ruinas

et tardi reducís vias Ulixis

et puppern temerariam Minervae

trita vatibus orbita sequantur.

(v. 45-51)

Lukan, znany w Lacjum, pomny swego rodu, odważniej wyśpiewa 
pieśń rzymską (carmen togatum) o wojnie domowej Cezara z Pompe- 
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juszem. Mamy zatem do czynienia z krytyką poezji epickiej wtórnej, 
epigońskiej. Przypominają się słowa Horacego z normatywnej Ars po
ética, 136-138:

nec sic incipies, ut scriptor cyclicus olim:

„fortunom Priami cantabo et nobile bellum". 

quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?

Kaliope przedstawia teraz katalog utworów Lukana. Wśród nich 
znajduje się poemat o świecie podziemnym, Catachthonion. Nie
wdzięcznego Nerona i Orfeusza rozgłosi w życzliwych mu teatrach. 
W mowie pisanej prozą opowie o okropnych pożarach, które wznie
cone przez winnego pana ogarniały wierzchołki domów w mieście 
Remusa. Następnie miłe słowa skieruje do Poili, wysławiając jej czy
stość moralną i szlachetność. We wczesnej młodości z patosem będzie 
opiewał Filippi12. Pojawiają się odniesienia polityczne. Godny uwagi 
jest fakt, że Stacjusz komentuje polityczną, ideową warstwę poematu. 
Lukan wysławi Katona przykrego z powodu oddania sprawie wolno
ści i Wielkiego Pompejusza oddanego ludowi. Z należytym poczuciem 
obowiązku (pius) opłacze zbrodnię w peluzyjskim Kanopos13 i Pom- 
pejuszowi wzniesie grobowiec znakomitszy niż krwawa Faros14. To 
wszystko wyśpiewa jako bardzo młody człowiek, zanim osiągnie wiek 
Marona, kiedy pisał Kuleksa.

12 Miasto we wschodniej Macedonii w pobliżu granicy trackiej, gdzie Oktawian i An
toniusz pokonali Brutusa i Kasjusza w 42 roku p.n.e. Można zapytać, czy oznacza to, 
że Lukan doprowadził swoją epopeję aż do bitwy pod Filippi? Zachowany tekst (księga 
dziesiąta) urywa się wszak na wydarzeniach w Aleksandrii w roku 48 p.n.e.
13 Miasto u zachodniej odnogi delty Nilu. Gwoli ścisłości trzeba zauważyć, że Pom- 
pejusz został zamordowany na morzu, w pobliżu Peluzjum. Stacjusz ma skłonności do 
posługiwania się metonimią.
14 H.-J. van Dam, op. cit., s. 485: „In the background is the idea that a monument 
is transitory, while poetry is immortal, see II 3, 62 if. n. Lucan himself argues that the 
absence of a costly grave is a blessing in disguise for Pompey (VIII 865 ff.)”.
15 Uwagi o Enniuszu i Lukrecjuszu.

Ustąpi przed nim nieokrzesana muza gwałtownego Enniusza 
i wzniosły szał poetycki (furor arduus) uczonego Lukrecjusza15, dalej 
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autor, który wiódł przez morza Argonautów (Warron z Ataksu albo 
Waleriusz Flakkus?), oraz ten, który przeobraża pierwsze postacie ciał 
(Owidiusz).

Kaliope nie tylko otoczy go blaskiem sławy poetyckiej, lecz także 
przy weselnych pochodniach obdarzy małżonką, uczoną i godną jego 
talentu16, a nadto piękną, szczerą, życzliwą, bogatą, ze krwi szlachetnej 
zrodzoną, wdzięczną i wytworną:

16 Widać tu pewne podobieństwo do Poili, żony Polliusza Feliksa (II 2).
17 Por. III 1,32; V 1,65.
18 Por. 111,168.
19 Por. II 2, 10; II 6, 41; III 3, 114; III 4, 66; V 1,66.
20 Por. H.-J. van Dam, op. cit., s. 485.

doctam atque ingenio tuo decoram, 

qualem blanda Venus daretque luno 

forma, simplicitate'7 18, comitate'“, 
censu, sanguine, gratia'9, decore,

(v. 83-86)

Kolejna część sylwy adresowana jest - za pośrednictwem Kaliope - 
do Parek. Sądzę, że mamy tu do czynienia ze skróconym epicedionem, 
a mianowicie z typowym motywem bezlitosnych Parek. Muza czyni im 
wyrzuty, że są nazbyt okrutne i przykre i nigdy nadmiernie nie sprzy
jają temu, co najwyższe! Pyta retorycznie, czemu to, co wzniosłe, bar
dziej jest narażone na nieszczęśliwe przypadki? Czemu to, co wielkie, 
ginie zbyt wcześnie, przez okrutną zmianę losu? Pyta i natychmiast po
daję przykłady, w których obecna jest błyskotliwa antyteza czy wręcz 
paradoks. Tak syn nasamońskiego Gromowładcy (Aleksander Wiel
ki) rozbłysnął szybko jak piorun i szybko jak piorun zniknął, a Babi
lon przytłacza go ciasnym grobowcem20. Tak przeraziła się Tetyda, wi
dząc upadek Pelidy z ręki tchórzliwego Parysa. Sama Kaliope podążała 
brzegami Hebrusu za wciąż jeszcze obdarzoną głosem głową Orfeusza 
rozszarpanego przez kobiety trackie.

Równie okrutny będzie koniec samego Lukana, autora swego ro
dzaju epicedionów. On sam (sprawca) stanie się ich ofiarą: 
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sic et tu (rabidi nefas tyranni!) 

iussus praecipitem subire Lethen, 

dum pugnas canis arduaque voce 
das solacia grandibus sepulcris, 
(o dirum scelus! o scelus!) tacebis.

(v. 100-104)

Stacjusz, jak sądzę, celowo przemilcza imię sprawcy zbrodni, Ne
rona, a woła tylko o zbrodni anonimowej (scelus). Imię cesarza pojawi 
się jeszcze w tym utworze, ale już w innym kontekście. Być może część 
komploracyjna jest w tej sylwie skrócona, gdyż Lukan nie żył już od 
dawna.

W ostatniej części sylwy II 7 (v. 107 nn.) Stacjusz wypowiada 
się we własnym imieniu. Zadaje pytanie, gdzie po śmierci przeby
wa Lukan. Czy uniesiony na wzniosłym rydwanie Sławy21 (Fama) 
przez gwałtowne sklepienie nieba, gdzie wynurzają się dusze potęż
niejszych ludzi22, z góry spogląda na ziemię i śmieje się z grobu, czy 
szczęśliwy zamieszkuje na brzegach Elizjum, w gaju pokoju, na który 
zasłużył, gdzie gromadzi się tłum farsalski, a Pompejusze i Katono- 
wie towarzyszą mu, kiedy intonuje heroiczną pieśń (nobile carmen). 
Lukan, cień potężny, święty i dumny, nie zna Tartaru, z oddali słyszy 
chłostanie występnych i dostrzega Nerona pobladłego na widok po
chodni matki.

21 Por. Verg., Georg., III 8-9; Prop., III 1, 8-9; Val. Flacc., I 10.
22 Por. Cicero, Somnium Scipionis, 5: (...) esse in cáelo definitum locum, ubi beati
aevo sempiterno fruantur, Verg., Aen., VI 679 nn.; Georg., II 475; H o rat., Epist., I 12, 
15 nn.; Prop., III 18, 31-34; IV 11, 101; Sene ca, Dial., VI 25, 1; Me n ande r Rhe- 
tor, III 414, 16 nn.
22 Trzeba przypomnieć szczegół mitologiczny, że Protesilaos mógł powrócić do La- 
odamii, ale tylko na trzy godziny. Motyw powrotu ze świata zmarłych wykorzystuje 
Stacjusz w sylwach III 3, 192-193; V 3,272 (Alkestis) oraz w III 3, 194; V 3, 60; 271 - 
-272 (Eurydyka).

Niech przybędzie promienny (lucidus) na wezwanie Poili i wybłaga 
od bogów milczących cieni jeden dzień. Drzwi te zwykle stoją otwo
rem dla małżonków powracających do swoich żon23 *. Ona, daleka od
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lubieżności, nie ubiera go w kształty fałszywego bóstwa w zwodniczym 
tańcu bachicznym24, lecz czci naprawdę, a on silnie tkwi w jej sercu. 
Złudnej pociechy dostarcza jej oblicze, na którym podobizna Lukana 
wytłoczona jest w zlocie. Jaśnieje nad łożem i strzeże jej bezpieczeń
stwa w czasie snu. Niech idą stąd precz bóstwa Śmierci (Mortes)'.'. to 
dla niej radosny początek życia (vitae genialis origo).

2,1 Laodamia miała wykonać postać z wosku i uczynić ją przedmiotem kultu i miło
ści; por. Ovid., Heroides, XIII 151-158.
“ Por. Oxford Latin Dictionary, s. 53: s. v. adoro, 2. To approach (the gods, etc.) 
as a suppliant or worshipper, make petitions or pay homage to, pray to, worship. 
Por. H.-J. van Dam, op. cit., s. 506: „St. (...) exhorts everyone (...) to adore Lucan. 
(...) The oxymora (dulces lacrimae, dolorfestus) and the contrastsfleverat/adoret, ante/ 
nunc point to an attempt at bridging the gulf between life and death”.
26 Por. H.-J. van Dam, op. cit., s. 503: „Elsewhere St. confines himself to praising the 
survivors for keeping the memory of the dead with portraits: II 1, 191 ff., Ill 2, 200ff., 
V 1,9 and 230-4”.
27 Ibidem, s. 452.

W ostatnim zdaniu poeta prosi o niemal boskie uwielbienie (ado- 
ret25) dla tego, co wcześniej opłakiwano26:

cedat luctus atrox genisque manent 

iam dulces lacrimae, dolorque festus, 
quidquidfleverat ante, nunc adoret.

(v. 133-135)

Przesłanie utworu jest zatem, paradoksalnie, na wskroś optymi
styczne. H.-J. van Dam27 podkreślił, że w utworze pojawia się topi
ka charakterystyczna dla innych konsolacji (consolationes) Stacjusza, 
a mianowicie laudatio (v. 24 nn.), lamentatio (v. 89 nn.) i swego rodza
ju consolatio (v. 107 nn.).

2) Propemptikon dla Mecjusza Celera

Wzorcowy, w moim odczuciu, utwór pożegnalny (III 2) dla osoby wy
bierającej się w podróż rozpoczyna się od ogólnej, pięknej apostrofy do 
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bogów, którzy pełni miłości chronią nieustraszone okręty i uśmierzają 
niebezpieczeństwa wietrznego morza, by uczynili je łagodnym i życz
liwie odnieśli się do próśb poety, a spokojna fala niech nie przeszkadza 
słowom jego modlitwy:

Di quibus audaces amor est servare carinas 

saevaque ventosi mulcere pericula ponti, 
sternite molle /return placidumque advertite votis 

concilium, et tenis non obstrepat unda precanti:

(v. 1-4)

Pierwszym konkretnym adresatem apostrofy jest Neptun. To jego 
głębinie powierzony jest wielki i osobliwy depozyt - młody Mecjusz. 
Niech bracia ojbalijscy (Kastor i Polluks28) sprawią, by gwiazdy były 
życzliwe, i niech zajmą miejsca przy podwójnych rogach drąga żaglo
wego. Niech rozjaśnią morze i niebo, przepędzą sztormowe konstelacje 
siostry iliackiej i całkowicie zamkną im dostęp do nieba.

28 Terminem „bracia ojbalijscy” chętnie posługiwał się autor Argonautyków, Wale- 
riusz Flakkus, I 422; IV 228; 272; 294; VI 220.
29 J. Granarolo, Loeuvre de Catulle. Aspects religieux, éthiques et stylistiques, Paris 
1967, s. 70-75.

U Horacego w carmen I 12, 25-32 znajdujemy wzmiankę o Hera
klesie i wspaniałą pochwałę herosów helleńskich, którzy wespół z nim 
chronią ludzi przed złem jako áXE^ítcaKOi29. Są oni opiewani jako wy
bawiciele żeglarzy i ci, którzy uśmierzają wzburzone bałwany morskie, 
a podróż morską czynią bezpieczną:

dicam et Alciden puerosque Ledae, 
hunc equis, ilium superare pugnis 
nobilem; quorum simul alba nautis 

stella refulsit, 

defluit saxis agitatus umor, 
concidunt venti fugiuntque nubes, 
et minax, quod sic voluere, ponto 

unda recumbit.
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Jest to aluzja do dobroczynnych rządów Augusta30.

30 Por. Suet., Aug., 98: Forte Puteolanum sinum praetervehenti vectores nautaeque 
de navi Alexandrina, quae tantum quod appuierai, candidati coronatique et tura liban- 
tesfausta omina et eximias laudes congesserant: per ilium se vivere, per ilium navigare, 
libertate atque fortunis per ilium frui.
31 Mareotis - jezioro w pobliżu Aleksandrii.
32 Przylądek Misenum.
33 K. K u m a n i e c k i, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, s. 51.
34 Wers 30 jest uszkodzony i budzi szereg uzasadnionych wątpliwości; to przykład 
varia coniecta. H. Frère i H.J. Izaack podają wersję sint quibus exploret primos gravis 

Niech Nereidy, modry zastęp Forkusa, którym przypadł zaszczyt 
i szczęście drugiego królestwa, pozwolą nazwać się gwiazdami wiel
kiego oceanu, niech powstaną ze spienionych i przeźroczystych jaskiń 
Dorydy i w spokojnym wyścigu opływają zatokę Bajów oraz brzegi ob
fite w ciepłe wody. Niech poszukują wyniosłej łodzi, na którą z rado
ścią wejdzie Celer, szlachetny wychowanek walecznej Auzonii. Ta łódź 
całkiem niedawno jako pierwsza sprowadziła roczny ładunek zboża 
zza morza, z portu w Faros na ziemię dikarchejską, jako pierwsza po
zdrowiła Wyspy Kapryjskie i z prawej burty wylała krople wina mare- 
otyckiego31 dla tyrreńskiej Minerwy32.

Ostatnia myśl jest doskonałym dowodem kallimachejskiej i neo- 
teryckiej uczoności poety (poeta doctus), szukającego odległych sko
jarzeń geograficznych i mitologicznych. K. Kumaniecki33 tak ocenił 
twórczość neoteryków:

Zamiast długich poematów epicznych woleli oni zwyczajem aleksan
dryjczyków pisać kilkusetwierszowe epyllia, sentymentalne i wzru
szające opowieści o zakochanych heroinach, olśniewać uczonością 
i znajomością odległych i mało znanych mitów, czarować wdziękiem 
wspaniale wycyzelowanego i melodyjnego wiersza, kompozycją na po
zór niedbałą, w rzeczy samej niezwykle kunsztowną.

Kolejne wersy wypełnia techniczny opis przygotowań do żeglugi 
morskiej. Niech jedni pochwycą konopiane liny masztu, inni niech 
przyłączą żagiel gniezdny do grotżagla, jeszcze inni niech ustawią 
żagle w stronę wiatrów zachodnich34. Każda nimfa morska powin
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na mieć własny obowiązek. Nade wszystko winien sprzyjać poecie 
Palemon35, wraz z boską matką, jeśli pragnie opowiadać o Tebach 
i na szlachetnej lutni opiewa Febowego Amfiona36. Niech sprzyja oj
ciec, który ujarzmia wiatry w eolskiej jaskini. Niech mocniej uciska 
narzuconymi górami Boreasza, Eurusa i Notusa. Niech tylko Zefir 
ma swobodę na niebie, niech sam prowadzi okręty i muska delikat
ne powierzchnie fal, ciągle obecny przy morzu, dopóki nie uniesie 
żagli nieuszkodzonych przez burzę na brzegi parajtońskie37. Opis 
techniczny odznacza się dbałością o szczegóły, podkreślił to wiele lat 
temu T.S. Duncan38.

artemo +lorchos+, A. Marastoni sint quibus exploret primos gravis artemo flatus, E. Co
urtney sint quibus explorent +primos gravis arte molorchos+, D.R. Shackleton Bailey 
sint quibus explorent +primos gravis+ arte molorchos. Por. L. C a s s o n, Maecius Celer’s 
Ship (Statius, SilvaeUI. 2. 22, 28), CR NS 18, 1968, s. 261-262 oraz A. J. Gossage w re
cenzji pierwszego wydania A. Marastoniego, CR NS 12, 1962, s. 216: „At III 2, 30 
artemo flatus (...) follows in the wake of other, equally infelicitous, conjectures based 
on artemo, none of which is mentioned by Marastoni in his apparatus”.
35 Bóg morski, w którego zamienił się Melikertes, syn Ino i Atamasa.
36 Ino była córką władcy Teb Kadmosa, który zbudował mury miasta przy pomocy 
liry Amfiona.
37 Parajtonium - miasto w Libii na granicy z Egiptem.
38 T.S. Duncan, op. cit., s. 45: „Even the rhetorician would say that the poet’s love 
for plastic art had carried him beyond the artificial canon of the school, if we are to 
assume that his work was constructed according to their methods”.
39 Iamquefretis summas aequatum Pelion ornos 

templaque Tisaeae mergunt obliqua Dianae; 
ima Sciathos subsedit aquis, iam longa recessit 
Sepias; attollit tondentes pabula Magnes 
campus equos; vidisse putant Dolopeia busta 
intrantemque Amyron curvas quaesita per oras 
aequora, flumineo cuius redeuntia vento
vela legunt, remis insurgitur,

Można przypomnieć podobne obrazy odpływającego statku lub 
lądu znikającego sprzed oczu podróżnych w utworach epickich, 
np. u Waleriusza Flakkusa 1494 nn.; II 6 nn.39, czy w epylionie 64, 126 
nn. Katullusa. Trzeba jeszcze zacytować inne utwory Stacjusza, np. syl- 
wę V 2, 5 nn. czy Tebaidę, V 481 nn.; VII 139 nn.
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Prośba poety została wysłuchana - sam Zefir przyzywa łódź i karci 

opieszałych żeglarzy. Następną część sylwy (v. 61 nn.) wypełniają re
toryczne pytania, kto nieszczęsnym śmiertelnikom uczynił dostępne 
dziewicze i oddzielone od ziemi morze, a zbożnych synów stałego lądu 
wrzucił na huczące wody? To naturalnie topos pierwszego śmiałka, 
który rzucił wyzwanie przyrodzie (audax ingenii)\ Równie zuchwałe 
było męstwo, które połączyło śnieżny Pelion ze szczytami Ossy i przy
gniotło dwiema górami buchający ogniem Olimp40. Czyż nie dość było 
przekraczać lepkie bagna i rozlewiska, a nad wąskimi rzekami prze
rzucać mosty? Rzucamy się na głębinę i oddalamy od ziem ojczystych, 
zamknięci w wąskiej łodzi i otwartej przestrzeni. Przyroda stawia czło
wiekowi opór. Stąd biorą się wściekłe wiatry, gniewne burze, grzmo
ty z nieba i wiele piorunów ciskanych przez Gromowładnego. Przed 
pojawieniem się statków morze trwało w leniwym bezruchu, Tetyda 
ani nie cieszyła się z piany morskiej, ani bałwany nie rozpryskiwały się 
w chmurach. Fale gniewnie wzbierały na widok okrętów i nawałnica 
podniosła się przeciw człowiekowi. Poeta wykorzystuje motywy astro
nomiczne41, Plejada i olenijska trzoda42 pokryły się chmurami, a Orion 
stał się gorszy niż zwykle.

40 Kolejny typowy motyw epicki, por. np. Incerti auctoris Aetna, 49: Pelion Ossa gra
vât, summus premit Ossan Olympus.
41 M. Hermann, Metaforyka astralna w poezji rzymskiej, Kraków 2007, wyróżnia 
w poezji cztery kategorie przenośni astralnych: metafory światła, metafory kinetyczne, 
metafory astrotezji, metafory katasteryzmu.
42 Gwiazdozbiór Amaltei.

Okręt umyka już gnany przez ruchliwe fale, powoli zmniejsza się, 
a oczy słabną i nie mogą wypatrzyć go z oddali. Cienkimi deskami 
owładnął strach. Czy serce pozwoli mi teraz zasnąć bądź spędzić spo
kojnie dzień? - pyta rozpaczliwie Stacjusz. Czy wściekłe bałwany Mo
rza Lukańskiego ułatwią żeglugę Mecjuszowi? Czy burzy się wirująca 
Charybda? Czy sieje spustoszenie dziewica sycylijskiej głębi? Jak na tę 
żeglugę reaguje porywcza Hadria? Czy Morze Karpackie jest spokoj
ne? Przy takim wietrze Doryda unosi się ponad wodami, Doryda, któ
ra przymilała się do agenoryjskiego byczka. W tym miejscu, zgodnie 
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z postulatami poezji uczonej, nimfa morska rozumiana jest metoni- 
micznie jako morze, które sprzyjało Zeusowi, gdy pod postacią byka 
uprowadzał Europę, córkę Agenora, z Fenicji na Kretę.

Kolejna część sylwy ma charakter polityczny. Poeta żałuje, że nie 
towarzyszył Mecjuszowi na wojnie, nawet jeśli miałby udać się do In
dii i kimmeryjskich ciemności43. Stałby blisko sztandarów wojskowych 
swojego króla, gdyby trzymał w dłoni oręż albo lejce, albo wymie
rzał sprawiedliwość uzbrojonym wojownikom. I gdyby nawet nie był 
współtowarzyszem jego trudów, to przynajmniej byłby doradcą. Sta- 
cjusz pyta: jeżeli niegdyś Fojniks, poważany przez wielkiego Achillesa, 
przybył do brzegu Ilionu i tymbrejskiego Pergamonu, pokojowo nasta
wiony i niezobowiązany do składania przysięgi wyniosłemu Atrydzie, 
to dlaczego on ociąga się z okazaniem swego uczucia? Dodaje wszak, 
że w jego sercu nigdy nie zabraknie wierności, a żaglom towarzyszyć 
będą odległe modlitwy.

” Kimmeriowie - lud zamieszkujący Trację.
” Anubis, bóg z głową szakala, strażnik kultu Izydy i Ozyrysa.

Dalsza część sylwy jest bardzo nietypowa. Można ją nazwać „egip
ską”. Rozpoczyna się od apostrofy do Izydy, niegdyś zamkniętej w staj
ni w grotach Foroneusa, a teraz królowej Faros i Orientu „dyszące
go” bóstwem, by przyjęła łódź mareocką wielodźwięczną grzechotką 
(sistrum). Ona sama przyjazną dłonią niech wprowadzi znakomitego 
młodzieńca, któremu przywódca latyński przekazał sztandary Wscho
du i dowództwo nad kohortami w Palestynie, przez radosne bramy do 
swojego świętego portu i miasta.

Pojawia się wątek ajtiologiczny. Niech pod opieką Izydy Mecjusz 
dowie się, skąd pochodzi urodzajna zuchwałość błotnistego Nilu, dla
czego mielizny osiadają, a brzeg oblepiony kekropijską gliną poskra
mia wody, dlaczego Memfis jest zawistna, dlaczego rozpustne jest wy
brzeże terapnijskiego Kanopos, dlaczego strażnik Lete44 strzeże ołtarzy 
Faros, a liche zwierzęta dorównują wielkim bogom, jaki ołtarz ście
le dla siebie długowieczny Feniks, jakie pola Apis uzna za godne sie
bie i w jakim odmęcie Nilu kąpie się, czczony przez przerażonych pa
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sterzy? Niech bogini prowadzi go do szczątków ematyjskich45, gdzie 
niezmiennie trwa wojowniczy założyciel miasta skropiony hyblejskim 
nektarem46, do nawiedzonego przez węże pałacu, gdzie Kleopatra ak- 
tyjska47, pogrążona w śmiertelnym letargu po zażyciu łagodnej truci
zny, uniknęła auzońskich kajdan

45 Inaczej macedońskich. Mowa o Aleksandrze Wielkim, założycielu Aleksandrii 
egipskiej i tam pochowanym w grobowcu; por. Lucanus, X 20-24: lilie Pellaei pro
les vesana Philippi, I Felix praedo, iacet, terrarum vindice fato I Raptus; sacratis totum 
spargenda per orbem I Membra viri posuere adytis: Fortuna pepercit I Manibus, et regni 
duravit ad ultima fatum.
46 Ciało Aleksandra zabalsamowano słynnym miodem hyblejskim z południowych 
stoków Etny na Sycylii.
47 Pokonana przez Oktawiana koło przylądka Akcjum, u wejścia do Zatoki Ambra- 
cyjskiej, w południowym Epirze.
48 Pełnił funkcję tribunus militum laticlavius.

(...) tepraeside noscat 
unde paludosi fecunda licentia Nili, 
cur vada desidant et ripa coerceat undas 

Cecropio stagnata luto, cur invida Memphis, 

curve Therapnaei lasciviat ora Canopi, 
cur servet Pharias Lethaeus ianitor aras, 

vilia cur magnos aequent animalia divos; 
quae sibi praesternat vivax altaría Phoenix, 

quos dignetur agros aut quo se gurgite Nili 
mergat adoratus trepidis pastoribus Apis, 
due et ad Emathios manes ubi heiliger urbis 

conditor Hyblaeo perfusus nectare durat, 
anguiferamque domum blando qua mersa veneno 

Actias Ausonias fugit Cleopatra catenas.
(v. 107-120)

Niech bogini prowadzi go aż do asyryjskich siedzib i wyznaczone
go rozkazem obozu oraz przekaże latyńskiemu Marsowi. Nie będzie 
wszak nowym gościem: będąc chłopcem, trudził się na tych polach, 
dotychczas znany był tylko z blasku szerszego szlaku purpury48, ale był 
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już tak dzielny i silny, że mógł wyprzedzać oddziały jazdy zręcznym 
manewrem i niszczyć wschodnie oddziały oszczepem.

Warto przypomnieć, że wcześniej Tibullus umieścił w elegii I 7 
hymn do Ozyrysa49 *. Bóg egipski jest w utworze bogiem pokoju, opie
kunem rolników i dobroczyńcą ludzkości. Adresat poematu, Messala, 
wypełnia podczas swych ekspedycji misję pokojową i odbudowuje via 
Latina™. Jest on raczej mężem stanu i badaczem obyczajów obcych na
rodów niż żołnierzem. Można tu mówić o utworze w utworze, a zatem 
o budowie szkatułkowej (podobnie jak w sylwie Stacjusza).

49 M. Cyt o wska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 
1990, s. 304-307.
“ Być może jest tu pewna zbieżność z cesarzem Domicjanem, budowniczym via Do- 
mitianał
51 G. Luck, Die rómische Liebeselegie, Heidelberg 1961, s. 83-89.
52 K. Scott, Merkur-Augustus und Horaz (Carm., ¡2), „Hermes" 63, 1928, s. 30-31.

G. Luck51 tłumaczy apostrofę do Nilu i hymn do Ozyrysa wpły
wem Kallimacha. Poeta z Kyreny w swoich utworach wielokrotnie 
wymienia Nil i boga Ozyrysa. Tibullus kończy hymn do Ozyrysa we
zwaniem, aby bóg osobiście przybył na urodziny Messali - podob
ny apel, skierowany tylko do większej liczby bogów, można odnaleźć 
w Jambie XII Kallimacha. K. Scott52 udowodnił, że efektem ożywio
nych kontaktów między Italią a Egiptem było przeniknięcie do Rzy
mu kultów i wierzeń wschodnich. Różnice w interpretacji elegii Ti- 
bullusa dotyczą zatem oceny zasług Messali oraz funkcji hymnu do 
Ozyrysa.

Część ostatnia sylwy to projekcja przyszłego powrotu Mecjusza. 
Utwór ma więc budowę ramową. Nadejdzie dzień, w którym Cezar 
rozkaże Mecjuszowi zaprzestać prowadzenia wojny i powierzy mu po
ważniejsze zadania. Stacjusz, stojąc ponownie na brzegu, ujrzy bezkre
sne bałwany morskie i prosić będzie o inną bryzę. Będzie wtedy wynio
sły i na potężnej lirze zagra pieśń ślubowaną bogom. Wspomni Eufrat, 
królewskie Baktry, poświęcone bogom zasoby starożytnej Babilonii, 
Zeugmę - drogę latyńskiego pokoju, gdzie słodki gaj kwitnącej Idume. 
Opowie o soku, który barwi cenną tyryjską purpurę, dwakroć zanu- 



Zacieranie granic rzeczywistości (ultra fidem)... 167

rżaną w sydońskich kadziach, gdzie najpierw płodne gałązki wydzie
lają z pączka jasny opobalsam. Opowieść Stacjusza będzie o grobach53, 
które wzniósł pokonanym Pełazgom, i o słowach, które zamykają trud 
włożony w ukończenie Tebaidy.

53 Kolejny raz poeta odwołuje się do epicedionu.
54 H. S zel es t, „Sylwy"Stacjusza, s. 85-88.

H. Szelest54 wylicza szereg poprzedników Stacjusza, którzy upra
wiali ten gatunek literacki. W liczbie tej znajduje się Alkajos (fr. 78 
D), Safona (fr. 25 D), Symonides z Keos (fr. 61 D), Teognis (fr. 691- 
-692 D). Sofokles skomponował pieśń pożegnalną dla Herodota (eleg., 
fr. 2 D). Propemptikon jest obecny w tragediach Eurypidesa, w Hele
nie (v. 1451-1510) i Ifigenii w Taurydzie (v. 1081-1150). W literaturze 
rzymskiej najstarszy chronologicznie propemptikon to utwór Helwiu- 
sza Cynny do Polliona. Niestety, zachował się tylko w drobnych frag
mentach (Morel, fr. 1 (3); 2 (4); 3 (5); 4 (6)). Być może wzorem dla 
Cynny był Partenios z Nicei.

W czasach augustowskich ten sam temat podjęli elegicy: Tibullus 
(I 3), Propercjusz (I 8; 8 b; 17; II 26; 26 b; III 4; III 12 (IV 11)), Owi
diusz (Am., II 11), Horacy (carm., I 3; III 27; epod., 10), w późniejszym 
czasie Marcjalis (I 49; X 12; 78).

Do motywów znanych z najstarszych pieśni pożegnalnych należą: 
prośba albo modlitwa do bogów o opiekę podczas podróży lub o po
myślny wiatr (Ale., fr. 78 D; Eurip., Hel., 1495-1504; Hor., carm., I 3; 
Prop., II 26 b, 45-52; I 17, 25-26; III 4, 19-20), smutek rozstania i tęsk
nota za osobą, która odjechała (Simon., fr. 61 D; Callim., fr. 114 Schn.; 
Prop., I 17, 11-12; Hor., carm., I 3), obawa o jej los podczas podróży 
(Ovid., Am., II 11, 9-10; 17-26; 31-33; Prop., I 8, 1; I 26, 7-10; III 12 
(IV 11), 9-11). Poeci często narzekają na trudy i niewygody towarzy
szące podróżom morskim bądź lądowym. Dużą wagę przywiązywano 
do znaków i wróżb wieszczących pomyślną lub niepomyślną drogę. 
W pieśniach pożegnalnych przybierają one niekiedy formę zapewnie
nia lub życzenia (Theocr., Id., VII 57-60; Prop., III 4; Hor., carm., III 27, 
7-12). Smutek spowodowany rozstaniem z bliską osobą ujawnia ko
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lejny motyw: prośbę, by osoby odjeżdżająca i pozostająca pamiętały 
o sobie nawzajem (Theocr., Id., VII, 61-70; Tib., I 3, 1-2; 83-88; Ovid., 
Am., II 11, 37-42; Hor., carm., III 27, 13-16; Prop., I 8, 21-24). Równie 
ważny jest motyw skierowanej do bogów prośby o szczęśliwy powrót 
(Saph., fr. 25 D; Tib., I 3, 23-24; 93-94; Ovid., Am., II 2, 55-56; Prop., 
III 4, 7-18).

Oprócz pożegnalnych utworów poetyckich istniały też mowy pisane 
prozą. Ich teorię przedstawił retor Menander w traktacie nepi emSeiK- 
tikcov (p. 395, Spengel). Według tej teorii kóyoę TtpoTtEpnTiKÓę winien 
zawierać między innymi: skargę na los i bogów miłości, że pozwolili na 
odjazd przyjaciela, niepomni na dane obietnice i obowiązek przyjaźni, 
przypomnienie wspólnej nauki i studiów, skargę na samotność osoby 
pozostającej, próbę o nakłonienie przyjaciela do zmiany decyzji.

3) Epitalamium Stelli i Wiolentylli

Utwór I 2 ma charakter epylionu, na wzór pieśni Katullusa o zaślu
binach Peleusa z Tetydą (carm., 6455). Przypomnijmy tę pieśń poety 
z Werony. Carmen, aleksandryjska w formie i treści, opiewa uroczy
stość zaślubin Peleusa i Tetydy. Najpierw poeta opowiada o zdarze
niach, które poprzedziły dzień zaślubin, a następnie przedstawia gości 

55 Warto przypomnieć jeszcze dwie inne pieśni - epitalamia - Katullusa, carm., 
61 i 62. W pierwszej z nich, uważanej za najlepszą pieśń weselną w poezji rzymskiej, 
dominuje uczuciowość i pochwała miłości małżeńskiej. Utwór opiewa zaślubiny ary
stokraty Manliusza Torkwata i Winii Aurunkulei. Uczeni dostrzegli w niej harmonijne 
połączenie elementów greckich, italskich i rzymskich. Pieśń 62 nie dotyczy konkret
nego obrzędu weselnego. Katullus prawdopodobnie naśladował w niej wzór grecki: 
Safonę albo któregoś z poetów hellenistycznych. W Prometeuszu Ajschylosa chór 
przypomina (w. 555-560), że śpiewał pieśń weselną podczas wesela Prometeusza z He- 
zjoną. Z czasów hellenistycznych zachowała się pieśń weselna Teokryta na zaślu
biny Menelaosa i Heleny (Idyl., XVIII). U PI aut a w komedii Casina (815-825) znaj
duje się krótka pieśń weselna Pardaliski. Z epitalamiów Safony zachowały się nieliczne 
fragmenty. Ryzykowna jest teza, że pieśni weselne Safony miały taką samą kompozy
cję, jak późniejsze utwory Katullusa.
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przybywających na uroczystość weselną, opisuje pałac i tkaninę przy
krywającą łoże. Opis tkaniny stanowi samodzielne epyllion o Tezeuszu 
i Ariadnie (v. 50-264). „Mały epos” kontrastuje z radosną atmosferą 
wesela Peleusa i Tetydy. Miłości szczęśliwej przeciwstawiony jest dra
mat zdradzonej i osamotnionej Ariadny. Radosny nastrój powraca od 
wersu 265. Parki intonują pieśń o Achillesie, który ma narodzić się ze 
szczęśliwego małżeństwa.

Utwór kończy się jednak pesymistycznie. Zamyka go smutna re
fleksja o dawnych, szczęśliwych czasach, kiedy bogowie biesiadowali 
razem z herosami, w przeciwieństwie do obecnych, kiedy całkowicie 
zerwali kontakty z ludźmi:

omnia fanda nefanda mało permixta furorę 
iustificam nobis mentem avertere deorum, 
quare nec tales dignantur visere coetus, 
nec se contingi patiuntur lumine claro.

(v. 405-408)

K. Kumaniecki56 stwierdził, że trudno ustalić, na ile Katullus jest 
w tym poemacie oryginalny, jednak skargi Ariadny, pieśni Parek i koń
czące utwór refleksje pesymistyczne świadczą o nowatorstwie i subiek
tywnym zaangażowaniu emocjonalnym Weroneńczyka.

56 K. Kuman iecki, op. cit., s. 80.
57 Personifikacja poezji elegijnej, którą komponował Stacjusz.

Pieśń Stacjusza miała być recytowana podczas uroczystości wesel
nej (cena nuptialis). Niemal tradycyjnie sylwa rozpoczyna się od py
tań retorycznych. Dlaczego wzgórza latyńskie rozbrzmiewały świętą 
pieśnią? Dla kogo Pajan (Apollo) wprawia na nowo w ruch pałeczkę 
lutni i przewiesza przez ramiona wymowną piszczałkę z kości słonio
wej? W tle pojawiają się boginie schodzące z rozśpiewanego Heliko- 
nu, potrząsające dziewięcioma pochodniami, które towarzyszą uświę
conym zwyczajem uroczystościom zaślubin. W gronie bogiń zbliża 
się Elegia57, przedstawiona nieco humorystycznie, być może w celu 
rozładowania zbyt pompatycznego nastroju. Ponagla ona boginie, za
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biega o ich względy i, porywając występującą na przemian stopę58 *, 
pragnie stać się dziesiątą z nich i niepostrzeżenie wmieszać się do ich 
towarzystwa.

58 Poetycki opis dystychu elegijnego.
5’ Por. II 3, 6-7.
“ Por. Catull., 64, 323 nn.
61 Król Elidy, ojciec Hippodamii, zmuszał jej zalotników do wyścigu, podczas które
go zabijał ich. Dopiero Pelops, dzięki pomocy Hippodamii, zdołał go ostatecznie po
konać.

Matka Eneasza, bogini Wenus, sama przyprowadziła narzeczoną ze 
spuszczonym wzrokiem, okrytą rumieńcem miłej skromności. Sama 
też przygotowuje łoże i obrzędy małżeńskie, a także, skrywając swą bo- 
skość pod szatą latyńską, układa włosy, upiększa twarz i policzki oraz 
stara się być mniej wyniosła niż młoda małżonka.

Następuje krótki kallimachejski motyw ajtiologiczny. Stacjusz wy
jawia dzień i przyczynę uroczystości (nosco diem causasąue sacri)^. 
Przedmiotem pochwał staje się nie bóg, lecz człowiek - Stella. To 
jemu Feb i Euhan, i tegeacki skrzydlaty bóg (Hermes) z cienistych gór 
menalijskich w Arkadii przynoszą wieńce. Przymilny Amor i Gracje 
nie przestają obsypywać go niezliczonymi kwiatami i skrapiać pach
nącym nimbem, gdy trzyma w objęciach śnieżnobiałe ciało upragnio
nej małżonki.

Kolejna partia utworu opiewa dzień zaślubin wysnuty z jasną ką- 
dzielą Parek60. Poeta woła, by znikły troski i lęki, niech ustąpią kłam
liwe podstępy dwuznacznej pieśni i Pogłoska {Fama). Nieskrępowa
na dotąd miłość poddała się prawom i została okiełznana. Stella wciąż 
jeszcze tęskni i obawia się życzeń spełnionych przez życzliwe bóstwo. 
Teraz jednak nie grozi mu już strażnik ani prawo, ani wstyd. Poeta 
sięga po hiperbolę. Wynagrodzenie, doprawdy, jest godne, nawet gdy
by Junona wyznaczyła mu prace Herkulesa, a losy (fata) rozkazały, by 
walczył z potworami ze Styksu, albo gdyby porwały go odmęty ky- 
anejskie. Warto by nawet drżeć ze strachu podczas biegu wedle prawa 
pizejskiego i słyszeć tuż za sobą ryk Ojnomaosa61. Nawet gdyby jako 
lekkomyślny, pasterz siedział na Idzie dardańskiej, nie otrzymałby tak 
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wielkich darów, ani gdyby życiodajna Titonia porwała go do swego ry
dwanu i uniosła w przestworza.

Następnie Stacjusz oddaje głos Kupidynowi, który zwraca się 
z prośbą do swej boskiej matki. Kupidyn przypomina, że sławny jest 
młodzieniec z krwi latyńskiej: to dziecko ze starego rodu patrycjuszy 
szlachetne pochodzenie (nobilitas) przyjęło z radością i natychmiast 
nadało mu przydomek wzięty z nieba - jako zwiastun jego piękna. 
Chociaż wiele matek auzońskich chciało mieć go za zięcia, bóg ujarz
mił niezwyciężonego, rozkazał mu dźwigać jarzmo potężnej pani 
i mieć nadzieję na długie lata. A dziewczynę lekko tylko dotknął szczy
tem pochodni i słabym strzałem z łuku. Od tego czasu ze zdumieniem 
patrzy, z jakim trudem zatrwożony chłopiec tłumi w sobie tak straszli
wy ogień namiętności, jak ciężko znosi boga dniami i nocami. Nikogo 
wcześniej gwałtowniej nie atakował i wielokrotnie zadawał mu rany. 
Kupidyn przypomina przykłady mitologiczne. Widział, jak rozpalony 
żądzą Hippomenes biegł po okrutnym polu, lecz na mecie nie był tak 
blady. Widział, jak ramiona abydeńskiego młodzieńca62 zmagały się 
z wiosłami, chwalił jego dłonie i często oświetlał mu drogę, gdy płynął. 
Stella jest też towarzyszem Wenus i Kupidyna i ich oddanym chorą
żym. Mógł opiewać trudy wojenne, sławne czyny herosów czy pola, po 
których płyną rwące strumienie krwi. Mimo to obdarzył boginię pie
śnią liryczną i wołał tworzyć łagodną poezję i mirt ozdabiać laurem. 
Z wielką czcią odnosi się do bóstwa z Pafos63.

62 Leander, kochanek Hero, który płynął przez Hellespont, aby ją zobaczyć.
63 Miasto na Cyprze ze sławną świątynią Wenus.

W odpowiedzi bogini Wenus przypomina niezwykłe zalety Wio- 
lentylli. Wyznaje, że tę dziewczynę podziwiała z powodu jej doskona
łego piękna - a musiała rywalizować ze sławą przodków i szacunkiem 
rodu. Gdy się urodziła, bogini zaopiekowała się nią i pielęgnowała na 
własnym łonie. Wizerunek dziewczyny sprawił jej wiele radości. Po
waga wyniosłego czoła i ułożenie fryzury sprawiają, że bardzo prze
wyższa matki latyńskie: tak dziewicza córka Latony góruje nad nimfa
mi, a sama Wenus wyróżnia się spośród Nereid. Gdyby wolno jej było 
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wznieść się do gwiaździstych siedzib i wejść do nich, to same Amo
ry myliłyby ją z boginią. Bogini hojnie obdarzyła ją bogactwem, lecz 
umysł jej przewyższa te wielkie zasoby.

Pojawiają się w tym miejscu wyszukane aluzje mitologiczne. We
nus żali się, że zachłanni Serowie łupią mały gaj, a córki Klymeny64 nie 
mają nowych pędów i za mało łez wypłakują zielone siostry. Niewiele 
tkanin zabarwia się sydońskim barwnikiem i rzadkie są kryształy ścię
te długotrwałym śniegiem. Dla niej ma płynąć Hermus i Tag o płowym 
nurcie, dla niej Glaukus, Proteus i każda Nereida mają szukać indyj
skich pereł na naszyjnik. Gdyby Feb zobaczył ją na polach tesalskich, 
to Dafne chodziłaby bezpiecznie. Gdyby na brzegu Naksos została do
strzeżona w pobliżu łoża Tezeusza, to Euhan uciekinier pozostawiłby 
opuszczoną Knozyjkę. I gdyby Junona nie ubłagała Wenus ustawiczny
mi prośbami, to nieprawdziwy władca nieba przybrałby dla niej pióra 
i rogi i spłynąłby na nią złocistym deszczem.

64 Heliady, córki Heliosa, które z rozpaczy po śmierci swojego brata Faetona zostały 
przemienione w topole, a z ich łez powstały krople bursztynu.

Bogini w rydwanie udaje się do okazałego domu Wiolentylli. Miesz
kanie jest godne bogini i nie gorsze od błyszczących gwiazd. Pojawia 
się, dobrze znana, topika marmurów i drogich kamieni. Miejsce to 
może być określone mianem locus amoenus. Tutaj znajduje się kamień 
libijski i frygijski, tu twardy zielony marmur lakoński, tu giętki onyks 
z żyłą koloru morskiej głębiny, tu lśnią głazy, którym często zazdrości 
purpura ojbalijska i barwnik z tyryjskiej farbiarni. Na niezliczonych 
kolumnach wspierają się wzniosłe szczyty dachów, a belki błyszczą po
łączone dalmatyckim metalem. Chłód spływa ze starych drzew i nie 
dopuszcza promieni słonecznych, a przejrzyste zdroje źródlane tryska
ją z marmuru. Paradoksalnie natura nie zachowuje swego porządku 
(nec servat natura vices'}-, tu Syriusz jest zimny, a zima gorąca. Dom we
dle własnego uznania reguluje zmiany pór roku.

Życiodajna Wenus cieszy się widokiem i domem znakomitej wy
chowanki nie mniej, niż gdyby przybyła na Pafos z głębiny morskiej, 
do pałacu idalijskiego czy do przybytków erycyńskich. Zwraca się bez
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pośrednio do dziewczyny i pyta, jak długo jeszcze będzie pogrążona 
w apatii i skromna samotnie spać w łożu? Jest wszak jej ukochaną po
śród laurenckich dziewcząt! Pyta ją retorycznie, jaka jest granica do
brych obyczajów i wierności? Czy nigdy nie podda się więzom mał
żeńskim? Powinna zadbać o swoją piękność i wykorzystać dary, które 
pośpiesznie przemijają. Argumentacja Wenus bardzo przypomina sło
wa Anny skierowane do Dydony (IV 31 nn.)65. Wystarczy, że wzgar
dziła wcześniejszymi zalotnikami66. Ten jeden jest jej oddany całym 
sercem, jedną nad wszystkie podziwia i kocha, nie brak mu ani urody, 
ani dobrego urodzenia. Jego uczone pieśni (docta carmina) znają mło
dzieńcy i dziewczęta. Zobaczy, że przed czasem doczeka dnia, w któ
rym poniosą przed nim dwanaście rózeg67 - oby tylko nadal sprzy
jała mu życzliwość (indulgentia) władcy auzońskiego. Oczywiście już 
teraz otworzył bramy świątyni Kybele68 i przeczytał przepowiednię 
Sybilli eubejskiej69. I już teraz ojciec latyński łaskawie przyznał mło
demu człowiekowi purpurową szatę i fotel kurulny ozdobiony kością 
słoniową. Niech zatem Wiolentylla porzuci młodzieńczą bezczynność 
(otia iuventae). Wiele narodów i wiele serc związała pochodnia mał
żeńska. Nawet Niebo skłoniła do małżeństwa z Ziemią, kiedy deszcze 
rozrzedzają chmury. Tak odnawia się kolejność wydarzeń i odmłodzo
ny świat powraca do dawnego porządku (sic rerum series mundique 
revertitur aetas).

65 Zwł. v. 31 -34: (...) o luce magis dilecta sorori, / solone perpetua maerens carpere iu- 
venta, / nec dulcís natos Veneris nec praemia noris? I id cinerem aut Manis creáis curare 
sepultos?
“ Ibidem, v. 36-38: (...) despectus larbas I ductoresque alii, quos Africa terra trium- 
phis I dives alit (...).
67 Symbol władzy konsula.
“ Kult bogini przeniknął do Rzymu z Frygii; nazywano ją także Wielką Matką (Ma
gna Mater).
6’ Inaczej kumańskiej, z miasta Cumae w Kampanii; pierwotnie była to kolonia grec
ka z wyspy Eubei (na Morzu Egejskim w pobliżu Beocji). Stella był członkiem ko
legium quindecemviri sacris faciundis, które sprawowało nadzór nad księgami sybil- 
lińskimi i kultami zagranicznymi. Być może w czasach Domicjana księgi sybillińskie 
znajdowały się w świątyni Kybele na Palatynie.



174 Rozdział V

Następują teraz kolejno trzy pytania retoryczne, które zawierają od
niesienia do rzymskiej mitologii państwowej. Wenus zastanawia się, 
skąd wzięłaby się nowa chwała Troi i ocalenie płonących bogów, gdyby 
nie połączyła się z frygijskim małżonkiem? Jak lidyjski Tyber mógł
by ożywić Juliuszy?70 Któż mógłby zbudować mury Rzymu na siedmiu 
wzgórzach, stolicę latyńskiego imperium, gdyby dardańska kapłanka71 
- za zgodą Wenus - potajemnie nie uwiodła Marsa?:

™ Iulus był synem Eneasza identyfikowanym z Askaniuszem. Uważano go za założy
ciela rodu julijskiego (gens Julia).
71 Rea Sylwia, matka Romulusa i Remusa.

unde novum Troiae decus ardentumque deorum 

raptorem, Phrygio si non ego iuncta marito? 
Lydius unde meos iterasset Thybris Iulos? 

quis seplemgeminae posuisset moenia Romae 
imperii Latiale caput, ni Dardana furto 

cepisset Marłem, nec me prohibente, sacerdos?

(v. 188-193)

Następnie głos zabiera sam Stacjusz, który błogosławi Stellę za to 
małżeństwo, mówiąc, że młodzieniec jest najbardziej darzony wzglę
dami pośród latyńskich wieszczów. W następnych wersach pojawia się 
metaforyka morska. Dotarł do portu po uciążliwej drodze, z trudem 
rozpoczętej. Tak rzeka-uciekinier, płynąc przez błyszczącą Pizę, rozpa
lona miłością do odległego kochanka, prowadzi swe nieskalane wody 
zatopionym kanałem, aż w końcu wypływa na powierzchnię i zziaja
nymi ustami pije wodę ze źródeł sykańskich. Poeta raduje się ze wspa
niałego dnia. Woła, że jest to wspaniały dar niebian! Stelli wydawało 
się, że chodzi po niebie i błądzi pośród jasnych gwiazd. Tradycyjnie 
tę sytuację emocjonalną ilustrują kolejne exempta mitologiczne. Mniej 
zuchwały był pasterz na amyklejskich piaskach, kiedy Helena wcho
dziła na okręt idajski. Nie takiego Peleusa widziały tesalskie Tempy, 
kiedy Chiron, podniósłszy koński łeb, zobaczył, że Tetyda zbliża się do 
ziemi hajmońskiej.
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Do grona gości weselnych dołączają letejski ojciec poetów i Euhan, 
syn Semele. Gdy spostrzegli, że szykuje się wesele Stelli, jeden wyru
sza z gwałtownym orszakiem z Ortygii, drugi z Nysy. Jednemu wtóru
ją góry licyjskie, cieniste ustronie zimnej Thymbry i Parnas. Drugie
mu rozbrzmiewają echem Pangajos, Ismara i Naksos, ongiś kraj jego 
wesela. Poeta stosuje zatem w tym miejscu epicką retardację. W no
wym dniu szykuje się ślubne wróżby, a oba domy wrą od świątecznych 
przygotowań pełnych przepychu. Uroczystościom towarzyszą wyso
cy urzędnicy rzymscy, a togi bramowane ocierają się o tłum plebejski. 
Bóg Hymen poszukuje całkowicie nowej pieśni weselnej, którą zdołał
by zachwycić wieszcza. Junona daje czcigodne więzy, a Konkordia pie
czętuje je podwójną pochodnią.

Zbliżamy się powoli do końca tego długiego epitalamionu. Czas już, 
piszę Stacjusz, by różnymi rytmami rywalizowali ze sobą towarzysze 
Aonid72 i słudzy trójnogów. Niech wyrusza zastęp ozdobiony wstęgami 
i bluszczami, wedle tego, jak każdy sprawuje władzę nad triumfującą 
lirą. Lecz przede wszystkim elegicy winni śpiewać pieśni godne uro
czystości małżeńskich. W opiewaniu tego dnia rywalizowaliby ze sobą 
sam Filetas pośród kojskich oklasków, starzec Kallimach, Propercjusz 
w grocie umbryjskiej, Owidiusz nie przygnębiony nawet w Tomach 
oraz Tibullus bogaty przy jaśniejącym palenisku. Pojawia się też bar
dzo osobisty ton. Stacjusz wyznaje, że jego Kameny73 podobne są do 
Kamen Stelli i wspólnie z nimi połączone. Przy jednakowych ołtarzach 
tworzą w natchnieniu i czerpią wodę z pełnych uczoności źródeł.

72 Imię Muz, mieszkanek Beocji, która nosiła też nazwę Aonia.
75 Rzymskie boginie wodne, identyfikowane z Muzami.
74 Rzeczka w pobliżu Neapolu.
75 Lucrinus - jezioro w Kampanii, w pobliżu Bajów.
76 Rzeka w południowej Kampanii, która uchodzi do morza w pobliżu Pompejów.

Wiolentyllę przy urodzeniu pierwsza na swe łono przyjęła Partenope 
i ona, słodka jej sława, raczkowała po ziemi poświęconej Wenus. Niech 
ziemia eubejska wyskakuje pod jasne niebo, a Sebetos74 niech pyszni się 
piękną wychowanicą. Niech bardziej nie cieszą się lukryńskie75 Najady 
w grotach siarczanych ani spokojne wody pompejańskiego Sarnu76.
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Sylwę zamyka starorzymskie wezwanie do pary młodej, by spłodzi
ła potomstwo. Niech wydadzą dla Lacjum sławnych potomków, któ
rzy będą biegli w prawie, będą mieli władzę nad wojskiem, skompo
nują poezję. Ostatnie zdanie skierowane jest do Wiolentylli. Oby nic 
nie straciła ze swej urody, niech zawsze kwitnie młodość na jej twarzy, 
niech późno się piękno starzeje:

(...) sic damna decoris
nulla tibi; longe virides sic flore iuventae 

perdurent vultus, tardeque haec forma senescat.
(v. 275-277)

Utwór zawiera zatem pochwałę małżeństwa.
F. Vollmer77 podkreśla, że zgodnie z zasadami retoryki Stacjusz po

dzielił tę sylwę na cztery części typowe dla Xôyoç È7ti0aXà|iioç, a mia
nowicie: 1. npootpiov; 2. Ttepl yapou; 3. éyKœpiov tûv yapoôvTœv; 4. 
èKippacnç Tfjç vuptpTiç, ale potraktował je dość swobodnie.

77 Vollmer, s. 235.
78 H. S ze 1 e s t, „Sylwy" Stacjusza, s. 75.
79 Z. Pavlovskis, Statius andLateLatin Epithalamia, CPh 60,1965, s. 164-165.
“ P.E. E a s t e r 1 i n g, E.J. K e n n e y (eds.), The Cambridge History ofClassical Litera
turę, voi. 2, part 4, Cambridge 1982, s. 72.

Stacjusz zrezygnował z większości motywów typowych dla pie
śni weselnych zwanych „saficko-katulliańskimi”. Nie ma apostrof do 
Hespera czy Hymena, refrenu lub motywów, które łączyłyby się z po
szczególnymi fazami obrzędu weselnego. H. Szelest78 uzasadnia, że 
główna partia utworu zawiera pochwałę pary nowożeńców w stopniu 
dotychczas niespotykanym w epitalamiach poetyckich. Z. Pavlovskis79 
przypomina, że epitalamium Stacjusza wywarło duży wpływ na twór
czość Klaudiana, Sydoniusza Apollinarisa, Ennodiusza, Wenancjusza 
Fortunatusa, Drakoncjusza i Luksoriusza. Inaczej wszak niż Katullus 
w carmen 64, 383-408 poeta z Neapolu nie zakończył utworu umo- 
ralniającym epilogiem i nie przeciwstawił szczęśliwości dawnej epo
ki zepsuciu czasów mu współczesnych. Niewątpliwie trafne są uwagi 
D.W.T. Vesseya80:
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Even if Statius profited from contemporary rhetorical discussions of 
the genre, he permitted himself latitude for innovation. In his hands, 
the hymenaeal was personalized and reconstituted. Its smooth hexa
meters move sinuously between panegyric and aetiology, truth and 
fantasy, reality and myth, finding a resolution in a pithy final section 
which is a traditional epithalamium truncated (247-57). (...) He in
vents an aetiology, in the tradition of Callimachus, to explain the past 
and present love from which the blessed union has sprung. His mytho- 
poeia is grand and imaginative, epic in quality, lyrical in language.

4) Soterion dla Rutyliusza Gallika

Pośród sylw Stacjusza znajduje się kolejna nietypowa (I 4), dedyko
wana Rutyliuszowi Gallikowi81 82 83 z okazji jego powrotu do zdrowia. 
Jest to tzw. soterion albo soteria12. Poeta rozpoczyna od wyrażenia 
słów radości z powodu istnienia bogów i ujarzmienia nieubłaganej 
Kloto (nec inexorabile Ciotko / volvit opus). Łaskawa Astreja” ma 
wzgląd na zbożnych i pojednana powraca do Jupitera, a Gallik nadal 
przebywa wśród żywych, chociaż stracił już na to nadzieję (swoiste 
adynaton). Niebo troszczy się o boskiego Germanika (Domicjana), 

81 Odnośnie do samej postaci patrz W. E c k, Statius Silvae 1. 4 und C. Rutilius Galli- 
cus ais Proconsul Asiae II, AJPh 106, 1985, s. 475-484.
82 H. Szelest, „Sylwy" Stacjusza, s. 76: „Termin »soterion« czy »soteria« oznacza 
podziękowanie, ofiarę dziękczynną złożoną bogom, gdy minęło niebezpieczeństwo, 
w którym ktoś się znajdował. Może oznaczać także prośbę lub ofiarę połączoną z proś
bą o uzdrowienie, bądź złożoną po uratowaniu się z niebezpieczeństwa, po pomyśl
nie odbytej podróży lub szczęśliwie przebytej chorobie. Soteria składano jednorazowo 
albo powtarzano w regularnych odstępach czasu. Z satyrycznego epigramu Marcjalisa 
XII 56 zaś dowiadujemy się, że nazwą tą określano także podarki składane chorym 
z okazji ich powrotu do zdrowia:

Aegrotas uno decies aut saepius anno,
Nec tibi, sed nobis hoc, Polycharme, nocet:
Nam cjuotiens surgis, soteria poscis amicos (v. 1-3).

83 Bogini sprawiedliwości, córka Zeusa i Temidy.
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a Fortuna84 poczerwieniała ze wstydu, że z jej królestwa wyrwano tak 
wielkiego sługę. Niech żwawe kohorty i prawa rywalizują w okazywa
niu radości. Wzgórza Rzymu po kolei niech wznoszą okrzyki, a po
mruki gorszych przewidywań niech zamilkną. Oczywiście, zapewnia 
Stacjusz, trwa i długo trwać będzie ten, który jest łagodnym strażni
kiem nieustraszonego Rzymu (intrepidae mitis custodia Romae). Nowy 
wiek niech winą nie obarcza losów i niech nie zaszkodzi odnowiony 
teraz ołtarz Tarentu85.

84 Los albo bogini Losu są obecne w wielu sylwach, np. 14,93; II 2, 127; II 6, 9; 56; 68; 
III 3, 86; 157; 183; V 1, 75; 138; 144; V 3, 47; V 5, 60.
85 Miejsce na Polu Marsowym w Rzymie, gdzie znajdował się podziemny ołtarz na 
cześć bogów świata podziemnego, odnawiany z okazji święta nowego wieku (ludi sa- 
eculares) - ostatnio przez Domicjana w roku87 n.e. Por. Shackleto n Ba iley, s. 73, 
przyp. 4.
86 Hermesa. Tegea to miasto w południowo-wschodniej Arkadii.
87 Nimfa rzeczki o tej samej nazwie w Beocji, przygarnęła Bachusa uratowanego 
z płomieni przez Zeusa.
88 Zespół sędziów (centunwiri) do rozstrzygania spraw cywilnych.

Poeta wyznaje, że ze swej strony nie będzie wzywał Feba ani bogiń 
aońskich z Palladą, jako dziesiątą z nich, ani łagodnego wychowan
ka Tegei86 lub dziecka Dirke87. Dzięki boskiej mocy przydzielił wiele 
chwały todze auzońskiej i rozumnej rady Stu Mężom88.

Stacjusz odwołuje się teraz do wyszukanego porównania i dobit
nej sentencji. Jeśli oddamy Cererze jej dary i wino Lyeusowi, a Dia
na, chociaż bogata jest w łupy, przyjmie jednak łup pod każdą kopu
łą, a Władca Wojny (Bellipotens') zdobywcze pociski, to i Gallik niech 
nie lekceważy opiewania na skromnej lirze, chociaż aż nadto jest bie
gły w wymowie. Wszak i niestały księżyc otoczony jest gwiazdami, 
a mniejsze strumyki wpadają do wielkiego Oceanu.

Lęk o Gallika był największą nagrodą, jaką przyznał mu miłujący 
Rzym:

Quae tibi sollicitus persolvit praemia morum

urbis amor!

(v. 38-39)
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Stacjusz stosuje hiperbolę i patos. Mówi o trosce, jaką widział 
w oczach senatorów, ekwitów i ludu, chociaż ten nie zwykł martwić 
się o możnych. Szczęsna kuria aż tak nie lękała się, gdy zmarł Numa, 
ani wyniośli ekwici po śmierci Pompejusza8’, ani kobiety po Brutusie. 
Dzieje się tak z powodu niezwykłych, trzeba rzec - pokojowych, zalet 
Gallika: niechętnie słucha ponurego szczęku oręża, unika biczowania, 
nie kroczy tam, gdzie nakazuje wyniosła władza, lecz odmawia sobie 
wiele ze zbrojnej mocy, darzy szacunkiem (dignari) ludzi niskiego sta
nu i słowa błagalników, oddaje sprawiedliwość na forum (reddere iura 
foro), nie przepędza urzędników kurulnych i miecz łagodzi togą (fer
rum mulcere toga).

Podczas wojny domowej z Juliuszem Cezarem.
90 Stacjusz wielokrotnie odwołuje się do fatum i fata, np. V 1, 150; V 2, 84; I 2, 40; II 
1, 154; 222; II 2, 126; II 6, 59; 103; III 4, 25; IV 6, 71; V 1,22; 145; 185; 259; V 2, 64; V 3, 
73; por. 14, 123; II 3,75; III 3,21; IV 3, 146; V 1, 156; V 3, 64; patrz też Atropos, Clotho, 
Lachesis, Parcae.

Istotę przerażenia Stacjusz definiuje mianem okrucieństwa nie
ubłaganego losu (gravis inclementia fati* 90). Do nieszczęścia przyczynił 
się wytężony wysiłek, władza sił ducha nad ciałem i słodki trud: czuj
na troska o Cezara (vigilesque suo pro Caesare curae). Z tego powodu 
w zmęczone ciało głęboko wkradła się podstępna bezczynność i ospałe 
zapomnienie życia (insidiosa quies et pigra oblivio vitae).

Apollo spogląda na swego wychowanka i przypomina jego świet
ne pochodzenie i dokonania. Kolejny raz w sylwach pojawiają się ele
menty biograficzne. Gallik pochodzi ze szlachetnego prastarego rodu; 
jego początki są dobrze znane, lecz przewyższa je chwała, która dopie
ro nadejdzie, i cieszy się, że ustąpiła miejsca wielkiemu potomkowi. 
Pierwsze oznaki dzielności okazał w todze: sławna i potężna jest jego 
wymowa. Wkrótce jego dłoń, dochowując wierności przysiędze, speł
niła swój obowiązek w licznych bitwach, na Wschodzie i na Zacho
dzie, „pod każdym słońcem”. Nie było mu dane odprężyć ducha w bez
troskim spokoju i odpiąć miecz od boku. Potężna Galacja odważyła 
się wypowiedzieć mu wojnę, zadrżała przed nim Panonia, Armenia 
i Arakses.
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Dwukrotnie sprawował władzę nad wielką Azją. Stacjusz chwali 
niezwykłą uległość Afryki w płaceniu podatków, wysłanie przez nią do 
Rzymu - w pełni pokoju - tryumfalnych darów i środków, jakich nie 
śmiał oczekiwać nawet ten, który je wyznaczył. Cieszy się Jezioro Tra- 
zymeńskie, Alpy i dusze kanneńskie: jako pierwszy ukazał się Regulus, 
a jego szczęśliwy cień już z dala domagał się wspaniałej ofiary. Motyw 
Regulusa bardzo przypomina Marka Kurcjusza, stróża sadzawki z syl- 
wy I 1, 66 nn. Brakuje czasu, aby przedstawić regiony północne, zbun
towany Ren, prośby wziętej w niewolę Weledy91 * * i ostatnią największą 
chwałę - Rzym oddany w zarząd, kiedy Dakowie ginęli, a Gallik zo
stał wybrany, by (bez zdziwienia Fortuny!) wziąć lejce od tak wielkiego 
władcy.

91 Wieszczka z plemienia Brukterów, odegrała ważną rolę podczas rewolty Cywilisa 
(69-70 r. n.e.).
52 Amfryzos to rzeka we wschodniej Tesalii; w jej pobliżu Apollo wypasał stada króla
Admeta.

Bóg zwraca się do Asklepiosa i prosi o pomoc dla chorego Galli- 
ka. Stacjusz, wzorem epików, przedstawia teraz katalog środków lecz
niczych. Wymienia lecznicze zioła w jaskini dwukształtnego Chiro- 
na, wskazuje, co trojański Pergamon kryje w świątyni Asklepiosa, co 
szczęśliwy Epidaurus hoduje w leczniczych piaskach i jaką pomoc nie
sie balsam kreteńskiego dyktamnu, dołoży też lekarstwo, które nauczył 
się zbierać pasterz na wonnych polach Arabii lub na amfryzyjskich’2 
pastwiskach:

si qua salutífero gemini Chironis in antro
herba, tholo quodcumque tibi Troiana recondit 
Pergamus aut medicisfelix Epidaurus harenis 
educat, Idaea profert quam Creta sub umbra 

dictamni florentis opem, quoque anguis abundat 

spumatu: iungam ipse manus atque omne benigne 
virus, odoriferis Arabum quod doctus in arvis 
aut Amphrysiaco pastor de gramine carpsit.

(v. 98-105)
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Po tych słowach bogowie złamali śmiercionośną chorobę i zło
wieszczą pomrokę niezdrowego snu. Stacjusz ponownie odwołuje się 
do mitologii. Pisze, że wcześniej ani Telefos nie był uzdrowiony sztuką 
hajmońską, ani przykre rany bojaźliwego Atrydy nie zagoiły się pod 
balsamem Machaona. Poeta wzywa na świadków wzniosłe gwiazdy 
i Tymbrejczyka”, ojca wieszczów, że w strachu spędza każdy dzień 
i noc, że czujnie nasłuchuje i wypatruje wzrokiem. Teraz siostry win
ny snuć wesoło jasno błyszczące nici. Niech nikt nie liczy miary prze
żytego życia, a ten dzień będzie nowym dniem narodzin. Gallik jest 
godny przeżyć wiek Trojan94, lata eubejskiego prochu95 i starczą zgrzy
białość Nestora. A jakim godnym kadzidłem uczci go Stacjusz? Poeta 
odpowiada, że nie zdoła tego uczynić, nawet gdyby Mewania96 * opróż
niła swoje doliny albo pola Klitumnu dostarczyły śnieżnobiałych wo
łów. Ostatnie zdanie utworu, zapewne wzorowane na Horacym, brzmi 
bardzo optymistycznie. Często wśród wielkich oznak zaszczytu bogom 
podoba się darń, mąka i odrobina soli.

” Epitet kultowy Apollina od Tymbry w Troadzie, gdzie znajdowała się wyrocznia 
boga.
’■* Mowa o Priamie albo Titonosie, mężu Eos.
95 Mowa o piasku kumajskim. Sybilla z Kum, miasta założonego przez kolonistów 
z Eubei, miała żyć tyle lat, ile ziaren piasku zdoła utrzymać w dłoni.
96 Miejscowość w południowej Umbrii nad rzeczką Klitumnus, znana z hodowli wo
łów składanych bogom w ofierze.

Szczególne zasługi adresata uwydatniają przykłady (exempla) za
czerpnięte z historii Rzymu (v. 41-43; 86-88). Poeta wprowadził po
chwałę zasadniczą (v. 68-93) oraz kilkuwersowe pochwały poboczne 
rozmieszczone w różnych miejscach sylwy (v. 1-8; 23-25; 28-30; 43- 
-49). W enkomium znajdują się fakty, które zgodnie z teorią retorycz
ną powinny być umieszczone w mowie epidejktycznej, a mianowicie: 
pochodzenie (v. 68-70), wymowa (v. 71-72), sprawowane urzędy (v. 
80-88) i działalność wojskowa. Motyw życzeń znajduje się również 
w innych sylwach, np. I 3; I 5; II 2; II 3.

Dodajmy, że Horacy w carmina I 20 i II 17 napisał o radości własnej 
i ludu rzymskiego z powodu powrotu do zdrowia Mecenasa. W car
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men III 8 Wenuzyjczyk przypomniał o złożonym ślubowaniu składa
nia ofiary Bachusowi jako podziękowaniu za uratowanie życia. W dru
giej części ody (v. 13 nn.) przyzywał Mecenasa, aby ucztował na cześć 
ocalonego przyjaciela. Pośród epigramów Marcjalisa znajdują się dwa 
utwory (VII 4797 i XI 36) napisane w związku z powrotem do zdrowia.

” Zwł. wersy 7-8 brzmią podobnie jak u Stacjusza: non tulit invidiam taciti regnator 
Averni ! et raptas Fatis reddidit ipse colus.

H. Szel es t, „Sylwy"Stacjusza, s. 83.
” J.H. B i sh o p, The Debt of the „Silvae" to the Epyllia, „La Parola del Passato” 6, 1951, 
s. 428.
100 W. K r o 11, Studien zum Verständnis der römischen Literatur, Stuttgart 1924, s. 202; 
Stace, Silves, texte établi par H. Frère et traduit par H. J. Izaac, t. 1, s. XXXII.

Oryginalny u poety z Neapolu jest motyw epifanii i interwencji bo
gów, Apollina i Asklepiosa, którzy przywracają zdrowie choremu Gal- 
likowi (v. 58-114). H. Szelest98 przypomina, że dotychczas w greckim 
epigramie wotywnym i w poezji rzymskiej znajdowały się jedynie apo
strofy do bogów, a treść zawierała podziękowanie lub prośbę o życz
liwość. Zwracano się z prośbą do Asklepiosa (AP, VI 147), Artemidy 
(AP, VI 240), Persefony, Plutona i bóstw podziemnych (Tibull., III 5; 
Propert., II 28 c), do Apollina (Tibull., IV 4) i Jupitera (Propert., II 28). 
Polska uczona dodaje, że na formę tej sylwy największy wpływ wy
warła technika hellenistycznego epyllionu99. Dodajmy, że utwór ten, 
podobnie jak epitalamium I 2, jest dobrym przykładem synkretyzmu 
literackiego, obecnego w literaturze już od czasów aleksandryjskich100.

5) Włosy Flawiusza Earyna

Adresatem sylwy III 4 jest eunuch, wyzwoleniec i podczaszy Domicja- 
na, który ofiarował Asklepiosowi w Pergamonie swoje po raz pierwszy 
ostrzyżone włosy. Motyw składania na ofiarę włosów jest częsty w epi- 
gramatyce greckiej, ale wyjątkowo tylko pojawia się w dłuższych utwo
rach. Przypomnieć należy Lok Bereniki (IIXÓKa|ioę BEpevucr|ę) Kalli- 
macha i omawiane Capilli Flavi Earini Stacjusza.
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Utwór Kallimacha znamy stosunkowo dobrze, gdyż Katullus prze

tłumaczył go niemal dosłownie (carm., 66). Berenika, żona Ptoleme
usza III Euergetesa, w czasie gdy jej świeżo poślubiony mąż wyruszył 
na wojnę z Syrią, odcięła swój warkocz i złożyła go w świątyni na in
tencję szczęśliwego powrotu małżonka. Warkocz jednak zniknął ze 
świątyni. Nadworny astronom Konon obwieścił, że warkocz jako nowa 
konstelacja pojawił się na niebie. Dla poety z Kyreny najważniejszą rolę 
odgrywa element pochwalny. Lok, zamiast cieszyć się, że stał się gwiaz
dą na niebie i tym samym zdobył nieśmiertelność, ubolewa z powodu 
rozstania ze swoją właścicielką-królową.

H. Szelest101 podkreśliła, że - inaczej niż u Stacjusza - Lok Bere- 
niki nie jest utworem wotywnym, lecz opowiadaniem o losach loku 
królowej. Motyw ofiarowania włosów, zdaniem badaczki, nie odgrywa 
większej roli u Kallimacha, gdyż wspomina on krótko o tym fakcie, 
a zasadniczą treścią swego poematu uczynił wydarzenia rozgrywające 
się już po spełnieniu ślubu Bereniki.

H. Szel est, „Sylwy” Stacjusza, s. 95-96.

Stacjusz, posługując się techniką właściwą kompozycji hymnów, 
woła, by włosy podążyły w drogę, i modli się, aby przemierzały życz
liwe głębiny. Kolejny raz mamy motyw właściwy propemptikonowi. 
Niech życzliwa Cyterejka da im szczęśliwą podróż i uśmierzy wiatry 
południowe. Niech młodzieńczy syn Feba przyjmie chwalebnie te wło
sy, które ofiaruje mu chłopiec Cezara, i pokaże je nieostrzyżonemu 
ojcu. Niech sprawi, by porównał ich przyjemny blask i przez długi czas 
uważał je za włosy swego brata Lyeusa:

Accipe laudatos, iuvenis Phoebeie, crines 
quos tibi Caesareus donat puer, accipe laetus 

intonsoque ostende patri. sine dulce nitentes 
comparet atque diufratris putet esse Lyaei.

(v. 6-9)

Następuje teraz apostrofa do Pergamonu, miasta w Myzji, sławnego 
ze świątyni Asklepiosa i biblioteki. Jest on o wiele szczęśliwszy niż so- 
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snorodna Ida, chociaż ta pyszni się świętym porwaniem z jej chmury 
Ganimedesa. Rozpoczyna się część epicka sylwy i, podobnie jak w epi- 
talamium I 2, mamy tu do czynienia z budową szkatułkową.

Konstrukcja fabularna utworu jest wielostopniowa. Bogini Wenus, 
podążając ze szczytów Eryksu do idalijskich gajów, wkroczyła w do
mostwa Pergamonu, gdzie mieszka największy wybawiciel chorych, 
łagodny bóg, który zatrzymuje pośpieszne Losy i z troską pochyla się 
nad wężem-wybawicielem. Tu spostrzega chłopca jaśniejącego bla
skiem doskonałej urody, który bawi się przed ołtarzem tego samego 
boga. Podziwia piękno chłopca, pyta retorycznie, czy będzie znosić 
marny dom i prostackie jarzmo niewoli. Ze względu na jego piękno 
bogini da mu pana, na jakiego zasługuje. Powiedzie go w lotnym ry
dwanie przez gwiazdy i będzie potężnym darem dla władcy. Nie cze
kają go prawa plebejskie: jest przeznaczony, by stać się zaszczytnym 
sługą Palatynu.

Dobrowolnie ustąpi mu miejsca chłopiec z Latmosu102 i Sangario- 
su103, i ten, którego wyniszczyło próżne odbicie w wodzie źródlanej 
i bezpłodna miłość104. Wołałaby go modrooka Najada i mocniej chwy
ciłaby jego dzbanek, żeby go wciągnąć do źródła105.

102 Endymion, piękny młodzieniec, w którym zakochała się Selene, bogini księżyca, 
gdy spał na górze Latmos, w pobliżu Miletu w Azji Mniejszej.
103 Rzeka i bóg rzeki we Frygii w Azji Mniejszej. Jego córka lub nimfa była matką At- 
tisa, pięknego młodzieńca, w którym zakochała się frygijska Matka Bogów Kybele.
104 Aluzja do pięknego Narcyza zakochanego w sobie samym (sterilis amor').
IÜS Przypomnienie tragicznej historii Hylasa, ukochanego chłopca Heraklesa, wcią
gniętego do źródła podczas wyprawy Argonautów.

Po tych słowach bogini każę mu wsiadać do łabędziego zaprzę
gu i przez lekkie powietrze unosi go ze sobą. Po chwili widać góry 
latyńskie i penaty prastarego Ewandra, które Germanik, sławny oj
ciec świata, upiększa nowymi pracami budowlanymi i równa je z naj
wyższymi gwiazdami. Bogini troszczy się o to, jak najlepiej ułożyć 
mu włosy, ustala, jaka szata jest odpowiednia, aby dobrać ją do róża
nej twarzy, jakie złoto godne jest włożenia na palec, jakie - włożenia 
na szyję. Ustąpili dawni ulubieńcy i rzesze sług cesarza. Earynus sam 
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przynosi wielkiemu panu pierwsze kielichy, ciężkie kadzidła i krysz
tały dłońmi jaśniejszymi niż one same, a Bachus zaczyna nabierać 
lepszego smaku.

Od tego momentu Stacjusz zwraca się do chłopca w pierwszej oso
bie. Wskazuje, że Earynus drogi jest niebiańskim bogom i wybrany po 
to, by najpierw kosztował czcigodny nektar i tylekroć dotykał potężną 
prawicę, którą pragną poznać Geci i uścisnąć Persowie, Armeńczycy 
i Indowie. Chłopiec urodził się pod szczęśliwą gwiazdą i bardzo sprzy
jali mu bogowie. Nikomu nie powierzono władzy osłabienia męskości 
Earyna, lecz syn Feba tajemną sztuką (tacita arte) łagodnie, bez zada
wania ran nakazuje, by ciało zmieniło swą płeć.

Stacjusz włącza do utworu element obyczajowy. Chwalebna ła
skawość (clementia) władcy nie zaczęła jeszcze chronić męskości od 
urodzenia106. Poeta chwali Domicjana, dobitnie podkreśla, że teraz 
zakazano już „zmiękczać” (frangere) płeć i zmieniać męskość. Na
tura z radością ogląda tylko takich, jakich wydała na świat. Matki- 
-niewolnice nie boją się nosić w swym łonie męskiego płodu, gdyż dłu
żej nie obowiązuje już złowieszcze prawo.

106 Zakaz kastracji niewolników źródła notują pod rokiem 82 n.e. za panowania Do
micjana.
107 Król Megary, zdradzony przez swą córkę Scyllę, która - zakochana w jego wrogu - 
obcięła mu zapewniający bezpieczeństwo cudowny lok purpurowy.
108 Rzeka w Tesalii wpadająca do Zatoki Maliackiej. Bogu tej rzeki ojciec Achillesa 
przyrzekł jego włosy, jeśli szczęśliwie wróci spod Troi.
109 Kolejny raz widzimy, że życzenie lat iliackich i pylijskich jest w Sylwach stałym mo
tywem.

Wenus wyraża życzenie, by teraz włosy chłopca żeglowały do oj
czystych brzegów. Pafijka namaściła je obficie balsamem, a życzliwe 
Gracje uczesały trzema parami rąk. Ustąpi im odcięty purpurowy lok 
Nizusa107 i ten, który zarozumiały Achilles strzegł dla Sperchejosu108 109. 
W podzięce za otrzymane dary chłopiec prosi, aby Asklepios, najła
skawszy strażnik ludzkości (hominum mitissime custos), raczył obda
rzyć jego pana długą młodością i zachować go dla świata. O to proszą 
gwiazdy, morza i lądy. Niech dożyje do lat iliackich i pylijskichniech 
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cieszy się swym własnym domem110, a świątynia tarpejska"1 niech ze
starzeje się wraz z nim. Po słowach tych Pergamon poczuł, że zadrżały 
ołtarze. To znak, że prośba zostanie wysłuchana.

Domus Domitiana na Palatynie.
111 Domicjan odbudował świątynię Jupitera na Kapitolu.
112 Epitet eubejski (Euboicus), tożsamy z kumańskim (Cumanus) albo neapolitańskim 
(Neapolitanus), jest częsty u Stacjusza, np. I 2, 177; I 4, 126; IV 3, 24; IV 4, 1; V 3, 111.
113 Tinguitur oceano custos Erymanthidos ursae, / aequoreasque suo sidere turbat aqu
as. / nos tamen łanio non nostra findimus aequor / sponte, sed audaces cogimur esse 
mętu. / me miserum! quantis increscunt aequora ventis, I erutaque ex imis fervet hare- 
na fretis! I monte nec inferior prorae puppique recurvae I insilit et pictos verberat unda 
deos. I pinea texta sonant pulsu, stridore rudentes, I ingemit et nostris ipsa carina malis 
(v. 1-10).

Utwór ma charakter narracyjny, bliski epice. Stacjusz zręcznie łą
czy elementy mitologiczne z rzeczywistością historyczną. Kolejny raz 
w jego twórczości pojawia się historia i geografia imperium.

6) Do żony Klaudii

Sylwa III 5 ma bardzo osobistą wymowę. Niemal tradycyjnie utwór 
rozpoczyna się od pytania retorycznego, dlaczego żona smuci się i za
trwożona bezustannie wzdycha. Pierwsza próba odpowiedzi na to py
tanie znajduje się w wersach 12-13. Wyczerpany poeta zamierza po
wrócić do eubejskich112 penatów i spędzić swą starość w ziemi ojczystej 
(patria senium componere terra). Pojawia się motyw odległej, pełnej 
niebezpieczeństw podróży, dobrze znany z propemptikonu czy z Tri- 
stiów I 4 Owidiusza113. Nawet gdyby Stacjusz wybierał się do lodowa
tych Niedźwiedzic, żeby tam pozostać, albo poza pogrążone w ciem
ności wody hesperyjskiej Thule, albo ku niedostępnym źródłom Nilu, 
Klaudia zachęciłaby go do wyruszenia w drogę.

W tym miejscu Stacjusz wprowadza motyw agonu literackiego. To 
żona (pierwsza?) pogratulowała mu zwycięstwa w konkursie literac
kim podczas Quinquatria Minervae, w posiadłości cesarza w Alba- 
num, prawdopodobnie w roku 90 n.e. Gdy w agonie kapitolińskim, jak 
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się wydaje w roku 94 n.e., odmówiono zwycięstwa jego lirze (Capito- 
lia nostrae / infitiata lyrae), martwiła się okrucieństwem i niewdzięcz
nością Jupitera (identycznego z Domicjanem?). Ona była pierwszym 
świadkiem (i krytykiem?) śpieszących naprzód pieśni (longi tu sola la- 
boris / conscia).

Teraz poeta wprowadza kolejną hiperbolę. Ostatnio został niemal 
porwany do stygijskich cieni i już z bliska słyszał szum letejskich fal, 
a jego oczy pogrążyły się w śmiertelnym letargu. Lachezis z litości dla 
Klaudii dała Stacjuszowi więcej czasu niż wyznaczył los, a potężni nie
bianie bali się jej oburzenia.

Kolejne wersy to pochwała wierności (fides) Klaudii, tylekroć wy
próbowanej w różnych sytuacjach114. Wśród przykładów mitologicz
nych Stacjusz wymienia starożytne heroiny greckie i latyńskie, Penelo- 
pę, Ajgiale, Meliboję, Laodamię115 *.

114 Na temat pojęcia fides w cywilizacji rzymskiej patrz S. Śnieżewski, op. cit., 
s. 118-132.
115 Przykład Laodamii jest szczególnie wyrafinowany. Wzorem bachijskich Menad 
tuliła w ramionach woskową kukłę Protesilaosa, gdy ten zginął pod Troją.
"6 Wzorcową pochwałę ziemi italskiej napisał Wergiliusz w Georgikach, II 136- 
-176, zwł. v. 136-140: Sed ñeque Medorum silvae, ditissima térra, / nec pulcher Ganges 
atque auro turbidus Hermus / laudibus Italiae certent, non Bactra ñeque Indi / totaque 
turiferis Panchaia pinguis harenis.

Następny motyw jest bardzo zaskakujący, by nie powiedzieć para
doksalny. Stacjusz stwierdza, że Klaudia niezawodnie tęskni do popio
łów i cieni wcześniejszego męża. Obejmując szczątki męża-śpiewaka, 
wielokrotnie z rozpaczy uderzała się w piersi, chociaż była już wtedy 
żoną Stacjusza! Jednakowe było jej poczucie obowiązku (pietas) i tro
ska o córkę. Ona samotna w domu, bez męża, bezpłodnie (infecun
da) spędza czas pięknej młodości. Nadejdzie jednak czas małżeństwa 
i pochodni weselnych, bo zasługuje na to zaletami ciała i duszy. Nawet 
w tańcu jej uczciwość góruje nad talentem, a powściągliwość nad sztu
ką (ingenium probitas artemque modestia vincit).

Przy okazji pojawia się topos pochwały ziemi rodzinnej"6. Zło
wieszczy, płomienny Wezuwiusz wypędził z miast przerażoną ludność, 
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ale wciąż jest pełna sił żywotnych. Pod auspicjami Feba założono tutaj 
miasto Dikajarcha117, a z drugiej strony są mury jakby wzorowane na 
wielkim Rzymie, które zapełnił Kapys118, przywożąc ze sobą teukrej- 
skich imigrantów. Także Partenope119 jest odpowiednio duża dla swo
ich mieszkańców ani nie brakuje jej kolonistów.

117 Puteoli, por. II 2, 3; 96; 110; III 1, 96; III 2, 22.
Towarzysz Eneasza, uchodził za założyciela Kapui (heros-eponim), por. Verg., 

Aen., X 145.
Neapol, por. I 2, 261; II 2, 84; III 1, 93; 152.
Np. przez L u k a n a w Farsalii, I 522 nn., czy wielokrotnie przez L i w i u s z a, XXI 

62, 1; XXII 1, 8-12; 17-18; XXIV 10, 6; XXVIII 11, 1; XXIX 14, 2. Jak naprawdę sta
rożytni oceniali prodigia, trudno powiedzieć. Sądzę, że trafnie odpowiedział na to py
tanie P.G. Walsh, Livy, Oxford 1974, s. 13 (Greece & Rome. New Surveys in the Clas
sics, 8): „He [Livy - przyp. S.Ś.] accepts the possibility that such prodigies express 
intimations of cosmic disorder or (in theological language) divine displeasure. They 
are occasioned by the earlier misbehaviour or aberrations of the body politic or of in
dividuals within it, and accordingly are to be expiated with appropriate piety”. Mowa 
tu o Liwiuszu, ale sądzę, że opinia ta ma charakter uniwersalny.

Następnie pojawia się topos znaku wieszczego, rzadko wykorzy
stywany przez Stacjusza, ale bardzo popularny wśród autorów rzym
skich120. Przybyszce spoza mórz tę łagodną ziemię wskazał Apollo 
przez znak lecących tam dionejskich gołębi. Ziemia rodzinna Stacju
sza daleka jest od barbarzyńskiej Tracji czy Libii. Zima jest tu łagodna, 
a lato chłodne; morze spokojne, oblane leniwymi falami.

W tym passusie możemy zauważyć elementy filozofii epikurejskiej 
dobrze znane z innych sylw, np. II 2:

pax secura locis et desidis otia vitae

et numquam turbata quies somnique peracti.

(v. 85-86)

Na rynku nie ma wściekłości (rabies), a prawa nie służą do wszczy
nania sporów. Mężowie żyją według praw obyczajności, a sprawiedli
wość nie potrzebuje stosowania rózeg.

Stacjusz pyta retorycznie, czy trzeba teraz chwalić okazałe widoki 
i piękno miejsca, świątynie i place otoczone niezliczonymi kolumnami 
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i podwójną bryłę teatru, odkrytą i zadaszoną, i pięcioletnie agony121, 
najbliższe kapitolińskim. Czy powinien wychwalać igrzyska i swobodę 
żartu, która łączy rzymską powagę (honos) z grecką swobodą wyobraź
ni (licentia)?

121 Augustalia, por. II 2, 6.
122 Jeśli przyjąć lekcję venarum lub Aenarum, to chodzi o wyspę na Morzu Tyrreń
skim naprzeciw Bajów; por. Shackleton Baileys. 393-394 orazC.E. Newlands 
w recenzji wydania D.R. Shackletona Baileyego, CR 54, 2004, s. 407.
123 Miasto w Kampanii, na południe od Pompejów; odbudowano je po wybuchu We
zuwiusza w roku 79 n.e.
124 11,1-2: Parve - nec invideo - sine me, liber, ibis in urbem, I ei mihi, quo domino non 
licet ire tuo!

Następnie Stacjusz powraca do pochwały ziemi italskiej. Przyjem
nie będzie odwiedzić czarujące wybrzeże Bajów, gdzie bucha gorąca 
para, albo natchniony przybytek wieszczej Sybilli, czy stok upamięt
niony iliackim wiosłem, czy soczyste winnice bachijskiego Gauru, czy 
domostwa Telebojów, gdzie latarnia morska snopem światła wskazu
je drogę przerażonym żeglarzom i rywalizuje ze światłem błąkającego 
się nocą księżyca. Poeta przypomina jeszcze wzgórza surrentyńskie, 
cenne ze względu na cierpkie wino, wzgórza, które ponad inne uświet
nia mieszkający tam Polliusz, lecznicze wody Ajnarii122 i odbudowa
ne Stabie123 124. Ostatecznie wystarczy jeden argument: ta ziemia zrodziła 
Stacjusza dla Klaudii, uczyniła ją jego towarzyszką na długie lata. Czy 
zatem nie godzi się uważać ją za rodzicielkę i karmicielkę (genetrix al- 
trixque) ich dwojga? Sylwę kończy Stacjusz stwierdzeniem, że małżon
ka przeniesie się do jego ojczystej ziemi i mało zważać będzie na Tyber 
- władcę wód i siedzibę wojowniczego Kwiryna.

7) List do Witoriusza Marcellusa

Sylwę-list (IV 4) rozpoczyna - tak jak miało to miejsce w kilku po
przednich utworach - struktura bardzo podobna do propemptikonu. 
Wzorem Owidiusza z pierwszego listu Tristiów'24 Stacjusz zwraca się 
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do swojego listu, by pośpieszył żwawo przez pola eubejskie, zaczynając 
swą drogę tam, gdzie sławna droga Appijska odbija w bok125, a mocno 
ubity nasyp ugniata miękkie piaski. Gdy list dotrze do wzgórz Romu- 
lusa, winien podążać na prawy brzeg Tybru, gdzie wybrzeże lidyjskie 
całkowicie zamyka okrętowe jezioro, a wodę osłaniają podmiejskie 
ogrody.

125 Od Synuessy, o czym mowa w poprzedniej sylwie IV 3.

List, obdarzony przez poetę głosem, pozdrowi Marcellusa i zwróci 
się doń w słowach ujętych w wiersze. Pierwsze słowa listu brzmią bar
dzo patetycznie, ozdobione są swoistą „barokową” retoryką. Ucieczka 
deszczowej wiosny osłabia ziemię i szybko wirujące niebo, i przypala 
je ikaryjskim szczekaniem. Wyludniają się wyniosłe mury gęsto zalud
nionego Rzymu. Jednych osłania cień świętej Praeneste, innych zlo
dowaciały gaj Diany, straszny Algidus czy Tuskulum albo gaje Tyburu 
i chłody Anienu. Kiedy bezlitosna grzywa gwiazdy kleonajskiej, po
chwycona w kleszcze nazbyt potężnego Hyperiona, płonie, Marcellus 
winien wyrzucić z serca troski i uwolnić się od ustawicznego wysiłku 
(assiduo temetfurare labori).

Poeta przywołuje konkretne przykłady. Nawet Part zamyka zbrod
niczy kołczan i rozluźnia cięciwę łuku, a woźnica chłodzi w Alfejosie 
konie wyczerpane igrzyskami w Elidzie; lira (chelys) Stacjusza męczy 
się z wysiłku, a jej struny rozluźniają się. To stwierdzenie uwydatnia 
i pogłębia stanowcza, polityczno-moralna sentencja. Poeta podkreśla, 
że odpoczynek w stosownym czasie pobudza i wzmacnia siły, a dziel
ność wzmaga się po chwilach wytchnienia:

(...) vires instigat alitque

tempestiva quies; maior post otia virtus.

(v. 33-34)

Marcellusa rozpali do działania chwila cichej bezczynności (desi- 
did), dzięki niej z nowymi siłami powstanie do zwykłych zadań.

Wydaje się, że w tym miejscu sylwy widać wpływ ideologii elegików 
rzymskich, krytycznie odnoszących się do mores maiorum i postulatu
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całkowitego zaangażowania się w działalność publiczną kosztem pry
watnego otium'26. W programowej elegii I 1 Tibullus opowiadał się za 
życiem skromnym, bezczynnym, nie zaangażowanym w działalność 
polityczną:

126 Por. J. Korpanty, op. cit., s. 56-57, 60.
127 Grób Wergiliusza przy drodze z Neapolu do Puteoli; miejsce boskiego niemalże 
kultu poety.

me mea paupertas vita traducat inerti, 

dum meus adsiduo luceat igne focus. 
iam modo iam possim contentus vivere parvo 

nec semper longae deditus esse viae, 
sed Canis aestivos ortus vitare sub umbra 

arboris ad rivos praetereuntis aquae.

(v. 5-10)

Z pewnością latyńskie prawa nie godzą skłóconych stron, ospały 
rok cieszy się spokojem, opustoszało forum. W przedsionku nie ma już 
tłumu oskarżonych, a pełni żalu klienci nie proszą, aby Marcellus wy
chodził. Bezczynna staje się włócznia, która poskramia (moderatrix) 
kolegium stu sędziów, gdzie wyróżnia się prześwietny dar wymowy 
i prześciga jego młodzieńcze lata.

Pojawiają się też reperkusje epikurejskie, podobnie jak w sylwie 
II 2. Marcellus jest szczęśliwy w swych działaniach, bo nie troszczy 
się o girlandy Helikonu ani o pokojowe laury ze szczytu Parnasu, lecz 
jego talent bujnie się rozwija (viget ingenium), a duch przysposobiony 
do wielkich trudów gotów jest do wszelkich odmian losu. Sam Sta- 
cjusz w czasie wolnym od zajęć publicznych znajduje ukojenie w pieśni 
i szuka radości w sławie zmiennej jak wiatr. Dla urozmaicenia nastro
ju pojawia się metaforyka muzyczna. Ulegając senności na radosnym 
wybrzeżu, gdzie przybyszka Partenope znalazła schronienie w porcie 
auzońskim, leniwymi palcami potrąca delikatne struny. Siedząc na 
progu świątyni Marona126 127, korzysta z natchnienia i śpiewa przy grobie 
wielkiego mistrza (sumo animum et magni tumulis adcanto magistri).
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Jeśli Atropos obdaruje Marcellusa długim życiem, niech dalej tak 
rozwijają się również boskie losy (numina) wodza latyńskiego - Domi- 
cjana. Marcellus pragnie czcić go przed Jupiterem, on jego rózgi wzbo
gacił innym zadaniem i powierza mu naprawę krętych odcinków drogi 
Latyńskiej. Obserwujemy w tym miejscu znany już z innych sylw mo
tyw służby dla cesarza i całego imperium. Obecność Marcellusa będzie 
potrzebna w najbardziej zagrożonych miejscach imperium. Być może 
wyruszy on, aby okiełznać (frenare) kohorty auzońskie albo strzec ludy 
Renu, mroczne wybrzeża Thule, brzeg Histru lub straszliwy próg bra
my kaspijskiej128.

128 Wydaje się, że jest to aluzja do zagrożenia wschodnich granic imperium przez 
Partów.
129 Syn Witoriusza i córki Gneusza Hosydiusza Gety, konsulara z roku 45 n.e.

Por. Incerti auctoris Aetna, 177-179: Aetna sui manifesta fides et próxima vero est. 
/ non illic duce me occultas scrutabere causas; / occurrent oculis ipsae cogentque fateri. 
Niewykluczone, że poemat ten powstał w czasach bliskich Stacjuszowi.

Wszelako potężna wymowa nie jest jego jedyną siłą. Marcellus zna
komity w swej dopasowanej zbroi dokona czynów godnych opiewa
nia i dostarczy wielkich przykładów dla małego Gety129 *. Wojowniczy 
dziadek już teraz domaga się godnych go czynów i zapoznaje go z do
mowymi triumfami. Niech chłopiec zaskoczy młodego rodzica, będąc 
szczęśliwym dzięki matczynemu pochodzeniu i ojcowskiej dzielności. 
Szczęśliwa kuria przymilnie kształci go w szacie tyryjskiej i z radością 
obiecuje mu wszelkie urzędy kurulne.

Przedostatnią część sylwy wypełniają (nieoczekiwanie!) rozważania 
poety o wybuchu Wezuwiusza, który zieje płomieniami rywalizujący
mi z ogniem Trynakrii. Podjęta tematyka bliska jest treści poematów 
dydaktycznych, np. De rerum natura Lukrecjusza, Etny nieznanego au
tora czy Quaestiones naturales Seneki.

Według poety niezwykłe to, lecz wiarygodne zjawisko (mira fi
eles'™). Stacjusz stawia retoryczne pytanie, czy ludzie uwierzą, gdy te 
pustkowia pokryją się zasiewami i zazielenią, że poniżej pogrzebane są 
miasta i ludzie, a pola przodków uległy zniszczeniu wskutek jednako
wo złego losu? Życzy, by ten zły los (istafata) był jak najdalej od Teate, 
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oby to szaleństwo (insania) nie wstrząsnęło marrucyńskimi górami. 
Trzeba podkreślić, że motyw życzeń jest stale obecny w Sylwach.

W ostatniej części omawianej sylwy poeta zapewnia, że zakończył 
już pracę nad Tebaidą. Posługuje się w tym fragmencie stosowaną już 
wcześniej metaforyką kultową. Na szczytach Parnasu i w lasach Heli- 
konu spalił kadzidło w świętych płomieniach, złożył w ofierze wnętrz
ności młodej jałówki i zawiesił ślubowane wstążki na drzewie. Zamie
rza opiewać Troję i wielkiego Achillesa, lecz Apollo woła go na inne 
miejsce i wskazuje potężniejszy oręż wodza auzońskiego. Już dawno 
natchnienie (impetus) prowadzi Stacjusza w tym kierunku, lecz po
wstrzymuje go lęk. Można powiedzieć, że to swoista recusatio, typo
wa dla poetów augustowskich. Czy łódź Stacjuszowa, przyzwyczajona, 
by pływać po mniejszych morzach, powinna zdawać się na niebezpie
czeństwa Morza Jońskiego?

Utwór zamyka jeszcze jeden charakterystyczny motyw, a mianowi
cie pochwała przyjaźni. Stacjusz woła, by przed Marcellusem ustąpiła 
sława wiernego Tezeusza i niewymienionego z imienia Hektora, który 
wokół murów Troi wlókł okaleczonego Priamidę, aby pocieszyć się po 
śmierci zabitego przyjaciela.

8) Gratulacje dla Juliusza Menekratesa

Sylwa gratulacyjna (IV 8) rozpoczyna się od apostrofy do Partenope131. 
Niech otworzy podwoje niebian, a świątynie, przybrane wstęgami, 
napełni obłokiem kadzideł sabejskich i dymiącymi wnętrznościami 
zwierząt ofiarnych. Powodem radości są narodziny trzeciego potom
ka sławnego rodu Menekratesa. Mamy zatem do czynienia z elemen
tami genetliakonu - utworu urodzinowego. Dzięki temu wydarzeniu 
wzrośnie szlachetne grono arystokratów i znajdzie pocieszenie (sola- 

131 Antyczna nazwa Neapolu, zbudowanego, według mitu, w miejscu, gdzie znajdo
wał się grób syreny Partenope. W Sylwach Stacjusz odwołuje się do niej kilkakrot
nie, np. I 2, 261; II 2, 84; III 1, 93; 152; III 5, 79; IV 8, 3; V 3, 105; 129 a.
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tur) po stratach zadanych przez szalonego Wezuwiusza. Swą radość 
winien wyrażać Neapol, ale także sprzymierzone porty, ziemia uko
chana przez miłych mieszkańców Dikearchii, i region surrentyński, 
ulubiona ziemia boga wina. W identyczny sposób winien cieszyć się 
wuj, wyróżniający się włócznią libijską132, i Poiła, babcia wnuków, któ
ra jakby sama je urodziła i życzliwie przytuliła do piersi.

132 Kolejny poetycki skrót myślowy. Stacjusz, jak się wydaje, ma na myśli brata Me- 
nekratesa, odznaczonego włócznią libijską (hasta pura) za udział w kampanii w roku 
86 n.e. przeciw Nasamonum nad Wielką Syrtą.
133 Niewątpliwie jako symbol szczęścia, może nawet identyczna z Felicitas.
134 Opowiadam się w tym miejscu za formą creta, którą proponuje D.R. Shackleton 
Bailey, chociaż większość wydawców (A. Marastoni, E. Courtney) optuje za ablatiwem 
cantu.
135 Abanci niegdyś przypłynęli do Chalkidy na Eubei. Później koloniści eubejscy zało
żyli miasto Kumy.

Poeta przypomina, po raz kolejny, personifikowaną Zawiść (Invi- 
dia). Domaga się, by bogini poszła stąd jak najdalej i w inną stronę 
zwróciła swą siną z zawiści pierś. Wszak ubrana w białe szaty Atro- 
pos133 obiecała im życie aż do późnej starości i długotrwałą sławę dziel
ności (decus rirtutis), a ojczysty Apollon wieńce laurowe. Za dobrą 
wróżbę (omen) trzeba potraktować fakt, że najczcigodniejszy ojciec 
miasta auzońskiego nadał Menekratesowi pełen radości przywilej troj
ga dzieci, a Lucina wiele razy przychodziła zapraszana do jego ogniska 
domowego. Poeta modli się, aby dom pozostał płodny, a jego święte 
dary nietknięte (donis numąuam mutata sacratis).

W kolejnej części sylwy pojawia się, niespotykany gdzie indziej, mo
tyw pozornego gniewu. Stacjusz robi Menekratesowi wyrzuty, że o tak 
wielkiej radości dowiedział się z pospolitej pogłoski. Dlaczego natych
miast nie nadszedł posłaniec z nadzwyczajną wiadomością, która na
kazuje rozpalić na ołtarzu świąteczne ognie, uwieńczyć lirę i upiększyć 
drzwi, wydobyć dzban okopcony albańskim dymem i dzień oznaczyć 
kredą134?

Czwarta, ostatnia część sylwy skierowana jest (na wzór Eneidy 
Wergiliusza?) do bogów. Przy pomyślnych wróżbach flota abancka135 
przywiodła bogów ojczystych morzem do brzegów Auzonii, a Apollo 
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był przewodnikiem (ductor) ludu daleko migrującego. Słowa prośby 
poeta kieruje do Cerery aktejskiej, na której cześć zawsze w milcze
niu mystowie gwałtownie wstrząsają wotywną pochodnią, i do synów 
Tyndareusa, których bardziej nie czcił przerażający Tajget Likurga 
i mroczna Terapne. Niech młodzi ludzie wspomogą miasto, utrudzo
ne wiekiem i nieustannymi wysiłkami, słowem i zasobami finanso
wymi, i zachowają je w pełnej wigoru sławie. Niech ojciec wskażę im 
łagodne obyczaje, dziadek wspaniałomyślną wytworność (nitor'i6), 
a obaj umiłowanie dzielności (studium virtutis). Bogactwo i urodze
nie pozwalają dziewczynie wejść z pochodnią weselną w progi patry- 
cjuszy, a bracia, jeśli tylko dla szlachetnych łaskawa będzie boskość 
(numina) niezwyciężonego Cezara, będą pukać do bram romulejskie- 
go136 137 senatu.

136 Rzeczownik ten pojawia się również w innych sylwach, np. II 6, 74; III 3, 149; 
V 2, 73.
137 Przymiotnik Romuleus w znaczeniu Romanas występuje w sylwach kilkakrotnie: 
I 1, 79; III 3, 165; IV 2, 32; IV 4, 4; IV 6, 79; IV 8, 62; V 1,87; V 2, 21; 161; V 3, 176.
138 Por. M.F. Smith, Ducks’ Eggs in Statius, Silvae 4. 9. 30?, CQ NS 44, 1994, s. 551- 
-554.
139 Carmen 14; zwł. v. 1-5: Ni teplus oculis meis amarem, I iucundissime Calve, muñe
re isto I odissem te odio Vatiniano: I nam quid feci ego quidve sum locutus, I cur me tot 
male perderes poetis?

9) Żartobliwe hendekasylaby do Plocjusza Grypusa

Przed nami kolejna, bardzo nietypowa, wręcz naturalistyczna, ale i hu
morystyczna sylwa (IV 9)138. Stacjusz, wzorem Katullusa139, wyrzuca 
Grypusowi, że w zamian za jego książeczkę posłał mu książkę ogryzio
ną przez mole, przegniłą i spleśniałą, jak papirusy tłuste od libijskich 
oliwek lub te, w których przechowuje się kadzidło, pieprz znad Nilu 
albo suszy się bizantyjskie makrele:

tu rosum tineis situque putrem, 
quales aut Libycis madent olivis 
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aut tus Niliacum piperve servant 

aut Byzantiacos colunt lacertos;

(v. 10-13)

Książeczka ta nie zawiera nawet słów Grypusa, którymi grzmiał na 
trzech forach albo przed kolegium stu sędziów, zanim Germanik uczy
nił go zarządcą najbliższego rozdziału żywności i postawił na czele gar
nizonów na najważniejszych drogach imperium. Stacjusz otrzymuje 
„w darze” przestarzałe nudziarstwa (oscitationes) Brutusa, kupione za 
mniej więcej jednego asa Gajuszowego140.

H0 Cesarz Gajusz Kaligula zmniejszył wartość asa.

Przedstawiony zostaje teraz długi, niemal epicki katalog brakują
cych „niepoetyckich” przedmiotów, które mógłby przynieść ze sobą 
Grypus. Ze względu na swą nietypowość, a nawet oryginalność kata
log ten zasługuje na szczegółowe przedstawienie. Czy zabrakło czapek 
uszytych z pociętych narzutek, czy nie ma ręczników bądź pożółkłych 
serwetek, zwojów papirusowych z Teb bądź owoców z Karii? Czy ni
gdzie nie ma masy ubitej na toczącym się kole, uformowanej ze śliw 
i fig? Czy nie ma suchych knotów ani łupin z obranej cebuli? Czy nie 
ma choćby jaj albo łagodnej owsianki ani ostrego orkiszu? Czy nigdzie 
nie ma wilgotnych domków krętych ślimaków, błąkających się po rów
ninach cinyfijskich? Ani ciężkostrawnej słoniny, ani słabej szynki? Ani 
lukanek, ani krótkich falisków? Nie ma soli, ostrych przypraw ani sera, 
ciastek z błyszczącej saletry, wina gotowanego ze swymi rodzynkami, 
mętnego moszczu winnego w słodkiej masie? Czy nie można przysłać 
woniejących świec woskowych, nożyka czy cienkich tabliczek? Czy 
Grypus nie mógł posłać mu rodzynek z garnka, talerzy toczonych na 
kumańskim kole albo zastawy stołowej białych kielichów i garnków? 
A co się stanie, jeśli wcześnie rano, cierpiąc na niestrawność, Stacjusz 
przyjdzie do Grypusa z pozdrowieniami? Sylwę kończy prośba do 
Grypusa, by nie wysyłał mu więcej hendekasylabów tak „wytwornych” 
jak zazwyczaj.
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10) Pochwały Kryspina, syna Wettiusza Bolanusa

Adresata sylwy V 2 znamy tylko z tego utworu Stacjusza. Utwór ma 
skomplikowaną mozaikową strukturę. Poeta piszę, że jego przyjaciel 
(mens) Kryspin podąża ku polom tyrreńskim i lasom Tagesa. Mamy tu 
zatem do czynienia z elementami propemptikonu. Opis uczuć jest bar
dzo naturalistyczny. „Ukąszenie” (morsus) szarpie pierś poety, a wil
gotne oczy nabrzmiewają od łez.

Efekt wzmacnia odwołanie się do tematyki marynistycznej, co bar
dzo przypomina sylwę III 2. Stacjusz wyznaje, że jakby wodził oczami 
za żaglami przyjaciela, który odpływa przez sztormy egejskie, zmęczo
ny patrzył na okręt z wysokich skał i żalił się, że odleglejszy widok 
przesłania mu powietrze.

Dalsza część utworu ma charakter panegiryku. Stacjusz stawia re
toryczne pytanie, co stałoby się, gdyby Kryspina wezwały obowiązki 
pierwszej służby wojskowej i miła wróżba (auspicium) pobytu w obo
zie. Młody człowiek skończył dopiero szesnaście lat, lecz duch jego 
jest potężniejszy niż wskazuje na to niewielka liczba lat. Nie wydały go 
na świat niezaszczytne i nieznane pokolenia przodków, z plebejskiego 
szczepu, pozbawione prastarej sławy. Kolejny raz poeta posługuje się 
hiperbolą. Kryspin nie zrodził się z krwi ekwickiej, nie jest tym, któ
rego niedawno obdarzono trabeą141, nie ma wąskiego obszycia tuni
ki, a do boskiej rezydencji i sanktuarium senatu latyńskiego nie pukał 
jako przybysz, lecz poprzedzał go orszak przodków. Trzeba zaznaczyć, 
że Stacjusz znacznie w tym miejscu przesadza, gdyż dopiero ojciec 
Kryspina został patrycjuszem, a wcześniejsi Wettiusze byli ekwitami.

141 Szata noszona przez ekwitów.

W poszukiwaniu oryginalnej metafory poeta przywołuje w wy
obraźni widok pięknego konia. Dzięki szczęśliwemu rozrodowi miał 
zasłużonych przez długi rodowód rodziców. Pobudzają go do walki 
oklaski całej widowni, a jego widokiem cieszą się i witają go pył i za
krzywione słupy areny.
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Nieskrępowana wyobraźnia poetycka odwołuje się do garderoby 
Kryspina. Kuria zrozumiała, że dla niej się urodził, a obuwie jego 
już od najmłodszych lat zamknięto patrycjuszowskim półksięży
cem1''2. Potem jego barki okryły fałdy tyryjskiej togi i tunika właściwa 
możnym.

142 Chodzi o spinkę z kości słoniowej w kształcie półksiężyca.
143 Przypomnijmy, że Publiusz Decjusz Mus i jego syn oddali swe życie za ojczyznę 
(tzw. devot i o); ich czyn przyniósł zwycięstwo Rzymianom w czasie wojny z Samnitami 
(Liv., VIII 9, 9-12; X 28, 12-18).
144 Marek Furiusz Kamillus był rzymskim dyktatorem, który zdobył Weje w 396 
roku p.n.e. i ocalił Rzym przed inwazją Gallów.

Następnie poeta odwołuje się do tradycji rodzinnej Kryspina. Już 
ojciec dostarczył mu wielkich przykładów na drodze do sławy. Wsz
czął wojnę z Araksesem i Armenią nieprzywykłą do służenia okrutne
mu Neronowi. Naczelny dowódca Korbulon niezwykle podziwiał Bo- 
lanusa jako współtowarzysza trudów wojennych w wielu znakomitych 
akcjach wojskowych. Poznali go nawet barbarzyńcy. Stacjusz w dal
szym fragmencie tradycyjnie już odwołuje się do mitologii. Identycz
nie przerażeni byli Frygowie, chociaż widzieli wojsko nemejskie, cho
ciaż łuk kleonajski uderzał w ich szyki bojowe i walczył Alcyda, jednak 
obawiali się także Telamona.

Chłopiec nadal winien się uczyć - nie musi u obcych szukać za
chęty do umiłowania chwalebnego męstwa: sława rodzinna (cognata 
laus) doda mu męstwa, a dla innych niech będą wzorami Decjusze142 143 
i powracający Kamillus144. Jego potężny ojciec wkroczył do będącej na 
krańcach ziemi Thule, gdzie nawet Hyperion jest zmęczony.

W trzeciej części sylwy (v. 61 nn.) Stacjusz stwierdza, że Kryspi- 
nus szykuje się już do drogi i stara się kroczyć po niej energicznym 
krokiem. Już we wczesnym dzieciństwie stracił ojca, którego pochło
nęły okrutne losy - kolejny motyw epicedialny. Nie zrujnowała go po
rywcza młodość i pośpieszna wolność nowej togi. Podkreśla się także 
delikatność Kryspina. Miłe są mu pieryjskie troski, poczucie wstydu 
i obyczaje zdolne dyktować sobie prawa postępowania. Stacjusz wyli
cza walory moralne młodzieńca:
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tune hilaris probitas etfrons tranquilla, nitorque 
luxuriae confine tenens, pietasque per omnes 

dispensata modos;
(v. 73-75)

Los domu napominał go, by ustępował bliźniaczemu bratu, podzi
wiał ojca i wybaczył nieszczęsnej matce. Pada retoryczne pytanie, czy 
miała ona dosyć sił, aby przygotować dla syna śmiercionośny napój 
i sporządzić go własną ręką? Chłopiec jednak prosi, aby oszczędzić 
popioły zmarłej. Winne jest przeznaczenie i gniew Parek, i zbrodnia 
boga, który zbyt późno dostrzega serca śmiertelnych i nie powstrzy
muje zbrodniczych zamiarów oraz zamysłów ważących się na wielkie 
okropności. Niech dzień ten wypadnie z pamięci pokoleń i niech nie 
wierzą weń przyszłe wieki.

W tym miejscu pojawia się topika milczenia. To istotna modyfi
kacja, gdyż dotychczas w sylwach Stacjusz starał się podawać jak naj
więcej informacji o swoich adresatach. Poeta z Neapolu prosi, aby 
zachować dyskretne milczenie i pozwolić, by zbrodnia rodzinna pozo
stała osłonięta mrokami nocy (nocte tęgi). Wyrok wykonał ten145, który 
troszczy się o swoich ludzi; za jego sprawą powraca na ziemię Zboż- 
ność (Pietas) - kolejne odwołanie do motywu złotego wieku znanego 
z literatury augustowskiej - a wszelka niegodziwość (nefas) drży na jej 
widok. Poeta wyraża życzenie, aby wolno było przebłagać okrutne Eu- 
menidy, odpędzić Cerbera od bojaźliwego cienia, a w rzece zapomnie
nia szybko obmyć Many matki.

1,5 Cesarz Domicjan. Co ciekawe, Stacjusz unika wymienienia bezpośrednio imienia 
władcy w kontekście kary śmierci.

W kolejnej części sylwy (v. 97 nn.) Stacjusz podkreśla, że młody 
Kryspin zabiegał nie tylko o pobożność, ale i o trudne do zdobycia mę
stwo. Chociaż wcześniej nie występował na forum w obliczu surowych 
praw, lecz milcząc, oddawał się studiom, podjął się obrony przerażone
go przyjaciela, sam jeszcze bezbronny i nowicjusz. Po raz kolejny poeta 
posługuje się hiperbolą. Nigdy wcześniej Romulus i starzec dardań- 
ski nie widzieli tak młodego wojownika walczącego w todze pośrod
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ku forum. Podobna energia (vigor) tkwi w jego ciele, a siły ochocze do 
dzielnych czynów nadążają za duchem i kierują się, aby zrealizować 
poważne rozkazy:

par vigor et membris, promptaeque ad fortia vires 
sufficiunt animo atque ingentia iussa sequuntur.

(v. 111-112)

Stacjusz porównuje Kryspina do boga Marsa, pięknego Askaniu- 
sza146, Troilosa, Partenopajosa. Skoro łaskawość (indulgentia) wielkie
go wodza pobudza do działania, a brat wskazuje niezawodną drogę do 
spełnienia życzeń, niech nabiera odwagi i dzielnie przyjmuje na sie
bie zadania obozowe. Do świata ludzi kolejny raz przenikają bogowie. 
Mars i dziewica aktejska wskażą mu szyki bojowe, Kastor nauczy jazdy 
na koniu, Kwirynus potrząsania orężem. On już pozwolił Kryspinowi 
nosić na delikatnej szyi tarcze zesłane z nieba i oręż niesplamiony roz
lewem krwi147.

146 Kolejne reminiscencje z lektury Eneidy. Stacjusz w lapidarny, ale i mistrzowski 
sposób streszcza dokonania Askaniusza: na getulskim koniu, wymachując trojańskimi 
pociskami, jechał na polowanie na pola macochy i w nieszczęsnej Elissie zapalał mi
łość do ojca.
147 Odwołanie do Saliów, kolegium kultowego boga Marsa. Urządzali procesje z tar
czami, które miały spaść wprost z nieba. Kryspinus był zatem jednym z nich.
148 Waleriusz Flakkus w Argonautykach, I 12-14 napisał, że spustoszenie Jero
zolimy przez Tytusa (71 r. n.e.), starszego syna Wespazjana, ma być opiewane przez 
jego brata Domicjana, który miał tak wielkie ambicje poetyckie: (...) versam proles 
tua pandet Idumen / (namque potest), Solymo ac nigrantem pulvere fratrem / spargen- 
temque faces et in omni turre furentem. Idume może oznaczać Jerozolimę bądź, przez 
metonimię, Palestynę w ogóle; por. Silius, III 600: palmiferam (...) bello domitabit 
Idumen.

Następny passus sylwy (v. 132 nn.) zawiera pytania retoryczne 
o miejsce, do którego ma udać się Kryspinus. Mowa o rzekach półno
cy, wodach Renu, upalnych polach Libii, górskich szczytach Panonii 
i Sarmacji, popiołach Solymy, gajach palmowych Idume148. Jeśli zdarzy 
mu się znaleźć w dzikiej Armenii, usłyszy, że tutaj jego ojciec zwykł 
nadawać prawo i przemawiać do oddziałów. Zbudował rozległe straż
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nice i twierdze, a mury miasta otoczył fosą. Dary złożył w ofierze bo
gom wojny i poświęcił im pociski.

Wróżby wieszczów - mocno podkreśla Stacjusz - nie biegną da
remnie. Z tych wypraw Kryspin, wspierany przez Optata, powróci lep
szy. Ten, który sprawia, że dostępne są dla niego orły i obóz wojskowy, 
pozwoli mu być otoczonym dumnymi rózgami i usiąść na krześle ku- 
rulnym ojca. Co ciekawe, wróżba (augurium) już się wypełnia. Z Rzy
mu przybywa posłaniec z wiadomością, że potężny (ingens) Cezar 
otwiera przed Kryspinem drzwi do zaszczytów i zawierza mu obowiąz
ki auzońskiego149 miecza. Chłopiec winien podążać energicznie i zro
bić wszystko, aby rzetelnie sprostać tak wielkim zadaniom. Jest szczę
śliwy (felix'50), gdyż już teraz składa przysięgę przed wielkim dowódcą, 
a czcigodny Germanik przekazał mu pierwszy miecz. Znaczy to tyle, 
jakby sam bóg wojny (Bellipotens) dał mu dostęp do dzielnych orłów 
i włożył groźny hełm na głowę. Niech zatem rusza ochoczo i uczy się 
zasługiwać na większe zaszczyty:

149 Epitet „auzoński” występuje w Sylwach wielokrotnie, np. 1 2, 76; 175; I 4, 24; II 1, 
195; III 2, 20; 120; III 3, 105; 116; III 4, 18; 32; IV 4, 52; 61; 96; IV 8, 20; 46.
150 Wciąż dyskusyjna jest kwestia, czy felicitas była siłą magiczną immanentnie tkwią
cą w człowieku, czy też błogosławieństwem religijnym zsyłanym ludziom przez bogów, 
por. S. Snieżewski, op. cit., s. 31 nn.
151 Por. B.J. Gibson, Statius and Insomnia: Allusion and Meaning in „Silvae" 5. 4, CQ 
NS 46, 1996, s. 457-468.

vade alacer maioraque disce mereri!

(v. 180)

11) Do Snu (Somnus)

Utwór V 4 rozpoczyna się tradycyjnie od pytania retorycznego do mło
dzieńczego Snu, najłaskawszego z bogów151. Stacjusz zastanawia się, wsku
tek jakiego błędu sam jeden pozbawiony jest darów boga. Pojawia się, 
niemal niespotykana wcześniej, topika milczenia. Milczą zwierzęta i cała 
przyroda - nawet pochyłe szczyty drzew sprawiają wrażenie zmęczonych 
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i śpiących, ustaje groza morza, a wody zapadają w sen przytulone do zie
mi. Światła Ojty i Pafos spoglądają nań, a Titonia pomija milczeniem jego 
lamenty i, okazując mu litość, rozpędza je chłodnym biczem.

Poeta prosi, by jeśli ktoś głęboką nocą, spoczywając w splecionych 
objęciach dziewczyny, dobrowolnie odtrąca Sen, to niech bóg przyjdzie 
stamtąd do niego. Nie zmusza go, by całymi skrzydłami okrył mu oczy 
- niech tylko dotknie go szpicem swej różdżki albo przejdzie obok de
likatną stopą:

(...) si aliquis tonga sub noctepuellae 

bracchia nexa tenens ultro te, Somne, repellit, 
inde veni; nec te totas infundere pennas 
luminibus compello meis - hoc turba precatur 

laetior: extremo me tange cacumine virgae, 
sufficit, aut leviter suspenso poplite transí.

(v. 14-19)

12) Śladami Horacego - sylwy liryczne

Analizę ostatniej grupy sylw rozpocznę od utworu IV 5. Stacjusz krót
ko pozdrawia adresata - Septymiusza Sewera, po czym szybko prze
chodzi do pięknych, inspirowanych pieśniami Horacego, a może i ele
giami wygnańczymi Owidiusza opisów przyrody.

Sroga zima wycofała się do parrhazyjskich Niedźwiedzic, prze
pędzona przez wysoko świecące słońce, już błyszczy morze i ziemia, 
a Akwilon zamienił się w łagodne zefiry. Każde drzewo pokrywa się 
wiosennymi liśćmi, słychać nowe kwilenie ptaków, które „wymyśliły 
sobie” w zimowej ciszy.

Stacjusza pociesza skrawek ziemi, stale płonące ognisko domowe, 
dach okopcony od nadmiaru ognia i Lyeus wydobyty z dzbana, w któ
rym jeszcze niedawno fermentował. Ta ziemia jest mu najdroższa za
raz po ojczyźnie. Tutaj jego pieśni dziewicza królowa wojen nagrodziła 
złotym wieńcem cesarskim.
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Nadzwyczajne jest męstwo Septymiusza. Natychmiast nieświadomy 
płycizn Afryki wpłynął do portów auzońskich i po adopcji pływał po 
etruskich odmętach. Później wzrastał pośród synów kurii, poprzestając 
na blasku wąskiego paska purpury152, lecz przecież podjął niezmierzo
ne trudy, wykazując się charakterem godnym patrycjusza. Mowa (ak
cent?) Septymiusza nie jest punicka, nie jest cudzoziemskie jego ubra
nie ani myśl: jest całkowicie Italczykiem. W Mieście i wśród rzymskich 
szwadronów są wychowankowie Libii, którzy mogą przynieść jej chwa
łę. Można już mówić o kosmopolityzmie kultury rzymskiej w czasach 
Stacjusza i pełnej akceptacji tego stanu rzeczy przez poetę.

152 Szata bramowana wąskim pasem purpury przysługiwała ekwitom.
153 Aluzja do poematu Achilleis.

Gdy na forum panuje niepokój, głos Septymiusza rozbrzmie
wa wesoło, jego sztuka wymowy jest niesprzedajna, miecz spoczywa 
w pochwie, jeśli przyjaciele nie zmuszają, aby go dobyć. Lecz częściej 
miła jest mu wieś i spokój - albo w siedzibach ojcowskich i na wejenc- 
kim gruncie, albo na zielonych wzgórzach Herników, albo w starożyt
nych Kurach. Tutaj Septymiusz ułoży wierszem i prozą wiele utworów, 
lecz winien pamiętać także o Stacjuszu i naśladować twórczość poety 
z Neapolu.

Adresata sylwy IV 7 znamy głównie z tego utworu Stacjusza. Poeta 
rozpoczyna jednak od inwokacji do bohaterskiej Erato, by porzuciła 
heroiczne trudy i po wykonaniu ogromnego dzieła zacieśniła swe szyki 
(ingens opus in minores / contrahe gyros). Niech Pindar, władca lirycz
nego zastępu (regnator lyricae cohortis), da poecie na chwilę prawo do 
odmiennej lutni, jeśli jego Teby uświęcił pieśnią latyńską.

Podmiot liryczny metaforycznie stwierdza, że teraz musi sięgnąć 
po girlandę z nieprzyciętego mirtu, gdyż zwiększa się jego pragnienie 
i z czystszego musi pić zdroju. Wydaje się, że Maksymus był krytykiem 
literackim czy wręcz doradzał Stacjuszowi w procesie twórczym. Gdy 
go zabraknie, ociężałość (torpor) ogarnia Kameny, sam władca Thym- 
bry przychodzi wolniej niż zazwyczaj i Achilles153 zatrzymuje się przy 
pierwszym punkcie zwrotnym. Dzięki jego przestrogom Tebaida, szli
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fowana z wielkim wysiłkiem, w zuchwałej nadziei usiłuje cieszyć się 
sławą mantuańską.

Kolejny passus utworu ma charakter bardzo osobisty. Stacjusz był 
bezdzietny i bardzo z tego powodu rozpaczał. Dla wzmocnienia efek
tu emocjonalnego wykorzystuje w tym miejscu sugestywną senten
cję. Twierdzi mianowicie, że bezdzietności (orbitas) trzeba unikać 
wszelkim wysiłkiem. Nienawistny spadkobierca nalega modlitwami, 
by śmierć szybko przyszła do najlepszego przyjaciela. Bezdzietność 
zstępuje do grobu bez żadnej rozpaczy, a chciwy dziedzic stoi nieustę
pliwie, pożądając łupu zmarłego i nawet oblicza koszt stosu pogrze
bowego.

W następnej strofce (v. 41 nn.) Stacjusz wyraża pragnienie, by szla
chetnie urodzony (generosus) chłopiec żył długo, oby kroczył drogą 
dostępną tylko nielicznym, a wzrastając, niech naśladuje obyczaje ojca 
i odwołuje się do czynów dziadka. Ojciec będzie mu opowiadać o mie
czach, które niósł na Wschód, do Orontesu w Syrii, gdy dowodził cho
rągwiami jazdy pod opieką Kastora. Dziadek natomiast, krocząc za 
gwałtowną błyskawicą (fulmen) niezwyciężonego Cezara (Domicja- 
na), narzucił przykre prawo uciekającym Sarmatom, tak że muszą żyć 
pod jednym niebem. Ostatnią strofkę zamyka wezwanie, by chłopiec 
najpierw uczył się sztuk (artes) Maksymusa, dzięki którym daje Rzy
mianom na nowo zwięzłość Salustiusza i dzieło syna Timawu154.

im Wyszukana aluzja do rzeczki wpadającej do Adriatyku między Akwileją i Trie
stem. Wergiliusz w Eneidzie, I 244 nn., twierdzi, że Timawus płynie w pobliżu Pa- 
tavium (Padwy), rodzinnego miasta historyka Liwiusza.
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Publiusz Papiniusz Stacjusz zasługuje na miano wybitnego poety rzym
skiego - improwizatora ukształtowanego pod wpływem kultury i lite
ratury greckiej1. Analiza poszczególnych sylw pozwala wysnuć wnio
sek, że był on zaprzyjaźniony z przedstawicielami wpływowych rodów 
w Rzymie i Neapolu, które kształtowały gust literacki swojej epoki. Na 
pierwszym miejscu należy oczywiście wymienić cesarza Domicjana, 
któremu Stacjusz poświęcił w całości sylwy 11; I 6; IV 1; IV 2. Pochwa
ły Domicjana, co ciekawe, wypowiadane są albo wprost, albo przez he
rosa Kurcjusza (I 1) i boga rzeki Wulturnus (IV 3). Równie ważni są 
zaprzyjaźnieni z poetą Polliusz Feliks, Mecjusz Celer, Wibiusz Maksy- 
mus, Atediusz Melior, Kryspinus.

1 Por. C. McNelis, op. cit., s. 67-94.
2 Por. S t a t i u s, Silvae 5, s. XXV: „The surpassing of mythological exempla as a means 
of intensifying praise is a characteristic device; thus the Silvae begin (I. 1. 8-21) with

Niezwykły jest - obecny niemal we wszystkich sylwach - zabieg 
literacki polegający na wymieszaniu postaci rzeczywistych z mitolo
gicznymi. Statystycznie tych ostatnich jest nawet więcej. Piękne bu
dowle wznoszone są przy wydatnym współudziale bogów, np. Wolup- 
tas i Wenus (I 3, 9-12), nimf i Wenus (I 5, 23 nn.), Herkulesa (III 1, 
19-22; 125-138). Twórcza aktywność bogów to bodaj najważniejsze 
tworzywo poetyckie całego zachowanego zbioru. Taki zabieg z pewno
ścią można nazwać zacieraniem granic rzeczywistości2. Stacjusz z dużą 
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swobodą posługuje się wszystkimi poetyckimi środkami wyrazu, sto
suje modus poeticus, modusfictivus, modus descriptivus, modus digres- 
sivus, modus transsumptivus.

Patronat Domicjana nad literaturą był naturalnie inny niż wcze
śniejszy patronat Augusta. Znacznie zmieniła się sytuacja polityczna 
w Rzymie. Wydaje się jednak, że stanowcza opinia D.W.T. Vesseya* 3 jest 
krzywdząca dla Stacjusza:

the assertion that the equestrian statue of Domitian is greater in the size than the Tro
jan horse”.
3 D.W.T. Vessey, Statius and the lhebaid, s. 6-7.

E. Fantham, Roman Literary Culture. From Cicero to Apuleius, Baltimore-Lon
don 1996, s. 174.
5 (...) tarn saeva et infesta virtutibus tempora.

Denied freedom of thought (and perhaps with little idea of what such 
a concept involved), Statius turned to the dramatisation of the often 
trivial activities of his friends and patrons, and to the mythological 
epic. (...) The patriotic motive was now no longer the glorification of 
a „new age” in which Roman greatness was re-asserted and reborn; it 
was rather centred on praising the dominus and his public actions. Sta
tius was an overt and commited supporter of Domitian, of the divina 

domus and of its courtiers.

W moim odczucie znacznie bliższa prawdy jest opinia E. Fantham4: 
„(...) in Statius Domitian found a poet trained and ready to do him 
honor, whose poetry for and to the emperor shows how contemporary 
society wanted to see its ruler. His extraordinary treatment of imperial 
themes can be measured against the very different tone of poems for 
his wife, his father, and his friends”.

Zdaniem Tacyta czasy ostatniego władcy z dynastii flawijskiej ce
chowały się okrucieństwem i wrogością dla virtutes (Agr., 1-35). Arule- 
nus Rustykus - autor pochwały Petusa Trazei, oraz Herenniusz Sene- 
cjon - autor pochwały Pryskusa Helwidiusza, zapłacili za swoje utwory 
życiem. Co więcej, z rozkazu Domicjana publicznie spalono ich utwo
ry (neque in ipsos modo auctores, sed in libros quoque eorum saevitum, 
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delegato triumviris ministerio ut monumento clarissimorum ingenio- 
rum in comitio acforo urerentur).

Rzymianie, podkreśla Tacyt, dali wielki dowód cierpliwości (pa- 
tientia), a jak dawne pokolenie widziało skrajną wolność, tak obecne 
zaznało skrajnej niewoli, kiedy szpiegowaniem (per inquisitiones) ode
brano mu nawet wymianę słów i myśli. Obywatele zawlekli Helwidiu- 
sza do więzienia, zawstydzili się na widok Maurykusa i Rustykusa, Se- 
necjon oblał ich niewinną krwią.

Być może Stacjuszowi bliska była postawa Agrykoli, który, zdaniem 
Tacyta (Agr., 42), nie szukał sławy ani nie wyzywał przeznaczenia upo
rem i czczym wychwalaniem swej wolnomyślności (non contumacia 
ñeque inani iactatione libertatis famam fatumque provocabat). Histo
ryk w komentarzu odautorskim dobitnie podkreśla, że nawet pod zły
mi cesarzami mogą istnieć wielcy mężowie, a uległość i opanowanie, 
jeśli towarzyszą im aktywność i energia, wznoszą się do takich szczy
tów sławy, do jakich pnąc się stromą drogą, lecz bez żadnego pożytku 
dla państwa, bardzo wielu zasłynęło ostentacyjną śmiercią (posse etiam 
sub malis principibus magnos viros esse, obsequiumque ac modestiam, si 
industria ac vigor adsint, eo laudis escendere, quo plerique per abrupta, 
sed in nullum rei publicae usum, ambitiosa morte inclaruerunt).

Warto jeszcze przypomnieć przysłowiowe wręcz słowa Juwenalisa 
z pierwszego wersu satyry siódmej, które świadczą o zależności ludzi 
wykształconych od władców: Et spes et ratio studiorum in Caesare tan
tum. Hołd Domicjanowi złożył także Kwintylian w Institutio oratoria, 
IV prooem. 2 nn.:

Quodsi nemo miratur poetas máximos saepe fecisse, ut non solum initiis 

operum suorum Musas invocarent, sed provecti quoque longius, cum ad 

aliquem graviorem venissent locum, repeterent vota et velut nova preca- 
tione uterentur mihi quoque profecto poterit ignosci, si, quod initio, quo 
primum hanc materiam inchoavi, nonfeceram, nunc omnes in auxilium 
deos ipsumque in primis, quo ñeque praesentius aliud nec studiis magis 

propitium numen est, invocem, ut, quantum nobis exspectationis adiecit, 
tantum ingenii adspiret dexterque ac volens adsit et me qualem esse cre- 
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didit facial Cuius mihi religionis non haec sola ratio, quae maxima est, 

sed alioqui sic procedit ipsum opus, ut maiora praeteritis ac magis ardua 

sint, quae ingredior*.

Analizując szczegółowo utwory ze zbioru Sylw, starałem się wyka
zać, że mimo nadmiernego obciążenia „barokową” retoryką i manie- 
ryzmu6 7, w wielu miejscach należy mówić o umiejętnej aemulatio Sta- 
cjusza z tradycją literacką (Katullus, Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, być 
może Seneka), a nierzadko o twórczej oryginalności8.

6 Por. D.W.T. Vessey, Statius and the Thebaid, s. 7: „Modern writers, from the days 
of Nisard, have been only to eager to indict Statius for servility. The accusation is un
just. The epigrammatist Martial flattered Domitian no less vociferously; his later volte- 
-face is scarcely edifying. (...) Tacitus and Pliny survived to purge their conscience of 
an acquiescence that bordered on opportunism".
7 R.E. Curtius (Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1948, 
s. 273 nn.) napisał, że manieryzm to choroba klasycyzmu. Badacz zwrócił uwagę, że 
manierysta preferuje to, co sztuczne i afektowane, nad to, co naturalne.
8 Na ten temat zwłaszcza Flavian Poetry.
’ P. Papini Stat i, Silvae, recensuit A. M ar as ton i, s. IV.
10 W. Krol 1, Studien zum Verständnis der römischen Literatur, Stuttgart 1924, s. 202- 
-204. Ostatnio na ten temat G.Laguna Mariscal, Satirical Elements in Statius’ Sil
vae. A Literary and Sociological Approach, [w:] Flavian Poetry, s. 245.
" Można postawić pytanie, czy istnieje szczególny związek między terminem silva 
a utworem II 3 (Arbor Atedi Melioris)?

O różnicach, które koniecznie trzeba uwzględnić przy interpretacji 
poezji augustowskiej i flawijskiej, trafnie napisał A. Marastoni9: Latinae 
argenteaeque, quas vocant, litterae non eadem ratione legendae, non eadem 
trutina perpendendae evadunt atque prioris aureaeque aetatis opera.

Posługując się terminologią W. Krolla10, można potraktować Syl- 
wy jako wzorcowy wręcz przykład „Kreuzung der Gattungen”. Termin 
literacki silva do dnia dzisiejszego wywołuje kontrowersje wśród ba
daczy. Słusznie zauważono, że łacińskiemu rzeczownikowi silva odpo
wiada grecka Oznacza ona „las”, ale i „drzewo jako materiał, który 
można poddać obróbce”, „brulion”, „zarys”11.

Kwintylian (X 3,17) krytycznie ocenił tych, którzy w pośpiechu pod 
wpływem chwili (ex tempore) komponują zarys utworu i nazywają taki 
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produkt silva-, później poprawiają słowa (verba) i rytmiczność (nume- 
rï), ale nie są w stanie wyeliminować błędów powstałych z powodu po
śpiechu i lekkomyślności (Diversum est huic eorum vitium, qui primo 
decurrere per materiam stilo quam velocissimo volunt et sequentes calo- 
rem atque impetum ex tempore scribunt; hanc silvam vocant. Repetunt 
deinde et componunt quae effuderant; sed verba emendantur et numeri, 
manet in rebus temere congestis quae fuit levitas). W następnym zdaniu 
Kwintylian dodaje, że autor od początku winien tak kształtować utwór, 
aby ostatecznie starannie go wygładzić (caelandum), a nie stwarzać na 
nowo (ex integro fabricandum).

Dokonania Stacjusza w zakresie tworzenia nowego języka poetyc
kiego mogą być porównywalne z dokonaniami Tacyta w dziedzinie 
prozy historycznej czy Seneki Filozofa w dziedzinie prozy filozoficznej. 
W dużej mierze bliska jest mu postawa Arystotelesa, który w Poetyce, 
1451 a 36 nn. napisał, że zadanie poety polega nie na przedstawianiu 
wydarzeń rzeczywistych, lecz takich, które mogłyby się zdarzyć, przy 
czym możliwość ta opiera się na prawdopodobieństwie i konieczności 
(ou to tó yevopeva ¡lÉyeiv, toûto notï]Toû ëpyov èotîv, àXX’ ota áv 
yévotTO Kai zà ôvvaxà Kara to eikoç f] to àvayKaîov).

W innym miejscu Poetyki (1458 a) Stagirytą stwierdził, że główną 
zaletą języka poetyckiego winna być jasność i niepospolitość (XéÇecoç 
8è àpETT] oacpíj Kai pf] Ta7tEtvf|v Etvai12). Uznał, że najwyższą jasność 
osiąga język poetycki wówczas, gdy korzysta ze słów obiegowych, ale 
staje się przez to pospolity (oarpEOTÓTT] pèv ouv èotîv f] èk tûv Kvpiœv 
ôvopÔTCûv, àXXà Ta7TEivr|). Po chwili dodał, że język, który korzysta ze 
słów wyszukanych, staje się wzniosły i daleki od pospolitości (oEpvf] 8È 
Kai ÈÇaXXâTTOvaa to 18uotikóv f] toîç ^eivikoîç KEXpripévT]). Należy 
połączyć w odpowiedni sposób różne rodzaje słów. Użycie glosy i me
tafory uchroni język poetycki od pospolitości i przyziemności, a słowa 
obiegowe zapewnią mu jasność (8eí apa KEKpâoOai 7odç toûtoiç’ to 
pèv yàp to pf] i8uûTiK0v 7toif|OEi pr|8è TanEivóv, oîov T] yXZûTTa Kai 
f] pETacpopà... to 8è KÙptov tt]v oa<pf|VEtav).

12 Por. La lingua poética latina, s. 79.
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W dużej mierze do zachowania jasności i niepospolitości języka 
poetyckiego przyczyniają się formy wzdłużone, skrócone i oboczne. 
Przez swoją odmienność od form powszechnie używanych zapewnia
ją uniknięcie pospolitości, a przez częściowe zachowanie formy po
wszechnie znanej - jasność. Stagirytą dodaje, że Aryfrades13 wyśmie
wał tragediopisarzy, gdyż posługują się wyrażeniami, których nikt 
nie używa w rozmowie codziennej. A przecież, oponuje Arystoteles, 
wszystkie tego rodzaju wyrażenia z tego właśnie względu, że nie funk
cjonują w powszechnym użyciu, stanowią o wytworności języka po
etyckiego. Nie można od nikogo nauczyć się użycia metafory, gdyż jest 
to sprawa wrodzonego talentu. Tworzenie dobrej metafory (ev pera- 
<pepeiv) jest równoznaczne z dostrzeganiem podobieństwa w tym, co 
niepodobne.

IJ Bliżej nieznany poeta komediowy lub krytyk.

W Retoryce, 3, 1404 b 1 nn. Arystoteles zauważył, że ludzie znajdu
ją przyjemność w tym, co wprawia ich w zdumienie, a zdumiewają ich 
rzeczy niespotykane. W wierszach wiele rzeczy wywołuje takie efekty 
i są one czymś naturalnym, ponieważ przedmiotem poezji są sprawy 
i ludzie odlegli od codzienności (nXeov yap e^£aTT]Kev Kepi a Kat 
Kepi onę ó kóyoę). Nieco dalej (3, 1405 a Inn.) podkreślił stanowczo, 
że przede wszystkim przenośnia stanowi o jasności, wdzięku i wytwor
ności stylu (Kai to aatpeę Kai to t]5x) Kai to £,6vikóv eyet p.aXtcrra 
tj peratpopa) i że nie można nauczyć się jej używania od kogoś inne
go. Przenośnie należy czerpać z tego, co piękne dla ucha, co piękne ze 
względu na swe znaczenie, co piękne dla oka i każdego innego zmy
słu. W używaniu epitetów i zdrobnień należy zachować ostrożność 
i umiar. Pośród zarzutów, jakie czyni się poetom, Stagirytą wymie
nia pięć, a mianowicie: że przedstawiają rzeczy albo niemożliwe, albo 
sprzeczne z rozumem, albo pospolite, albo nieprawdziwe (sprzeczne 
z rzeczywistością), albo niewłaściwe pod względem artystycznym.

Przypomnijmy jeszcze raz znaną definicję metafory wyrażoną w Po
etyce, 1457 b 6 nn.: „Metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy 
na inną: z rodzaju na gatunek, z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku 
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na inny, lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną na zasadzie 
analogii” (цЕтасрора 8é écrav óvópatog áXXoTpíov énupopá tj ало топ 
yśvovę ЕЛ1 Elóoę fj аЛО той ElSouę ЕЛ1 ТО YEVOę Т] ало той ElSonę £Л1 
EtSoę ij ката то áváXoyov). Zdaniem Kwintyliana (VIII 6, 8) „metafo
rą jest krótsze porównanie (similitude)-, różni się ona od niego tym, że 
w porównaniu zestawia się coś z rzeczą, którą chcemy wyrazić, meta
forę stosuje się natomiast zamiast samej rzeczy” (quod illa comparator 
rei quam volumus exprimere, haec pro ipsa re dicitur). W Retoryce 1405 
a 32 nn. Stagirytą podaję zabawny przykład zaczerpnięty z utworów 
Dionizjusza Spiżowego. W swoich elegiach nazwał poezję „krakaniem 
Kaliopy” (Kpavyijv КаХА.10лт|д), ponieważ poezja i krakanie należą do 
zjawisk głoskowych (ápqxo (pcuvaí). Metafora ta jest błędna ze względu 
na niestosowność znaczeniową tworzących ją zgłosek (тац aoripoię 
<pcovaię). Z dobrze ułożonych zagadek można tworzyć piękne meta
fory, gdyż metafory zawierają w sobie zagadkę (ek tóív ev fivtypÉvíüv 
EOTt pETatpopaę Xa|3Eiv ел1Е1кец' цЕтасрораг yáp aivÍTTOVTat, ójgte 
SfjXov ÓTi eü p.ETEVT]VEKTai). Ponadto metafory powinny odwoływać 
się do rzeczy pięknych, gdyż zarówno piękno, jak i brzydota słowa wią
że się z jego dźwiękiem lub znaczeniem14.

” Arystoteles powołuje się tutaj na opinię Lykymniosa z Chios (V/IV w. p.n.e.), 
twórcę dytyrambów i retora ze szkoły Gorgiasza.

Istnieje jeszcze, dodaje Stagirytą, trzeci argument pozwalający oba
lić sofistyczny wywód Brysona, który twierdzi, że nie ma słów brzyd
kich (oóGÉva aíaxpoXoyEÍv), skoro oznaczają one to samo, co da się 
powiedzieć, używając innych. Stagirytą zaznacza, że takie rozumowa
nie jest nieprawdziwe. Jedno słowo może być bowiem bardziej trafne, 
bliższe oznaczanej rzeczywistości i bardziej właściwe do jej unaocz
nienia (лрб óppáTcov) niż inne. Co więcej, słowa inaczej zbudowane 
nie oznaczają danej rzeczy w ten sam sposób. Z tego względu należy 
przyjąć, że jedno jest piękniejsze lub brzydsze od drugiego. Oba bo
wiem wskazują jedynie, że coś jest piękne lub brzydkie, nie wskazują 
jednak tej samej przyczyny piękna lub brzydoty, a jeśli nawet ją wska
zują, to w różnym stopniu. Przenośnie należy zatem czerpać z tego, co 
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piękne dla ucha, co piękne ze względu na swe znaczenie, co piękne dla 
oka i dla każdego innego zmysłu (ano KaXwv fj Tfj <pcDvfj i] Tfj SwapEi 
i] гр ó\|/ei t] dXA.fi Ttvi alo0f|aei).

Według Cycerona (De orat., III 157) „przenośnia to zwięzłe porów
nanie ograniczone do jednego wyrazu, który postawiony na niewłaści
wym miejscu, jakby na właściwym, wywołuje przyjemność polegającą 
na spostrzeganiu go: jeśli nie zachodzi tu żadne podobieństwo, odrzu
ca się go” (Similitudinis est ad verbum unum contracta brevitas, quod 
verbum in alieno loco tanquam in suo positum si agnoscitur, delectat, si 
simile nihil habet, repudiatur).

W Retoryce, 3, 1405 b-1406 a, b Arystoteles piszę jeszcze o przeja
wach sztuczności stylu, ale uwagi te odnoszą się głównie do stylu pro
zaicznego. Styl osiągnie stosowność (3, 1408 a 10 nn.), jeśli pozwoli 
wyrazić cechy charakteru i będzie odpowiedni do swego przedmiotu 
(to npśnov ё^Е1 T] Aź^tę, ¿dv fj ла0т|Т1КГ| te koci tjOikt) Kai. rotę 
ńnoK£ip.śvoię лрауцату dvaXoyov). W dalszych partiach Retoryki 
(3, 1411 b 31 nn.) Stagirytą zaznaczył, że Homer w szczególny sposób 
wykorzystał metaforę, gdyż ożywił za jej pomocą to, co nieożywione 
(то та ауиуа ёрц/оха ttoieiv 5id Tfję цетасрорад). Poeta ożywiał 
przedmioty, posługując się metaforą opartą na analogii (кат’ avaXoyi 
av). W Odysei XI 598 głaz pozostaje w takiej relacji do Syzyfa, jak bez
wstydny człowiek do swojej ofiary.

Należy czerpać przenośnie z rzeczy pokrewnych, ale niezupełnie 
oczywistych, ponieważ w tym przypadku, podobnie jak w filozofii, 
świadectwem inteligencji jest dostrzeganie podobieństwa nawet mię
dzy tym, co bardzo odległe. Znakomite powiedzenia w większości 
przypadków powstają dzięki metaforze i zaskoczeniu słuchacza (ek 
той тсроаЕ^аяатау). Nabiera on tym większego przekonania, że po
znał coś nowego, ponieważ sprawa przedstawia się zupełnie inaczej, 
niż wcześniej przypuszczał.

Warto przyjrzeć się symbolicznej warstwie Sylw. Elementy świa
ta przedstawionego wskazują na celową wielopłaszczyznowość zna
czenia, na zamierzoną zagadkowość. To, co zostało przedstawione 
bezpośrednio, winno być interpretowane jako znak ukrytych i wie
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loznacznych treści. Autor sugeruje głęboki poziom znaczenia, jest 
on wszak niejednoznaczny i otwiera przed odbiorcą możliwość róż
nych interpretacji. Prawdy należy poszukiwać poza sferą realną i czy
sto zmysłową. To, co przedstawione wprost, symbolizuje prawdy du
chowe, pozarealne. Wydaje się, że w wielu miejscach zbioru poetycki 
świat przedstawiony nie odnosi się do niczego poza subiektywnością 
twórcy. Przypomniał o tym J. Geyssen15 w recenzji książki J. Hender
sona16: „(...) but the reader of Statius must be sensitive to a variety of 
levels of subtlety”.

15 J. Geysse n, rec. książki J. Henderson, A Roman Life. Rutilius Gallicus on Paper 
and in Stone, CR NS 50, 2000, s. 57.
16 J. Henderson, A Roman Life. Rutilius Gallicus on Paper and in Stone, Exeter 
1998.
17 H. Lausberg, op. cit., s. 43.
18 Ibidem, s. 41.

O bardzo bliskich związkach retoryki z poezją pisał Cyceron 
w De oratore, I 16, 70. Arpinata zauważył, że poeta pozostaje najbli
żej mówcy, gdyż związany jest bardziej miarą sylab (numeris astrictior 
paulo), a mniej skrępowany w doborze słów (yerborum autem licentia 
liberior). Dzieli z nim piękno ozdobnego stylu i niewiele mu w tym 
ustępuje. Niewątpliwie zbliża się do mówcy w tym, że nie ogranicza ani 
bliżej nie oznacza swojego prawa, które pozwala mu dzięki bogactwu 
talentu i wiedzy kierować się myślą, dokąd chce.

H. Lausberg17 podkreślił, że krytyka literacka odnosi się zarówno do 
poetyki, jak i retoryki. Wspólną podstawą dla poety i mówcy jest wza
jemne przenikanie się obu sztuk. Poetyka, napisał Lausberg18, różni się 
od retoryki nie tyle etapowym powstawaniem dzieła, ile mimetycznym 
celem. Powinnością mówcy jest wpłynąć na odbiorcę, zadanie poety 
polega z kolei na naśladowaniu (pigT|oię) w ujęciu ogólnym (Arystote- 
lesowska zasada KaOóXov) rzeczywistości ludzkiej i pozaludzkiej.

Cechą dominującą stylu Stacjusza jest epicka hiperbola. Dodajmy, 
że Kwintylian, VIII 6, 67-69; 73-76, określił, że polega ona na stosow
nym przekroczeniu prawdy, i dodał, iż trzeba zachować przy jej uży
waniu należyte proporcje:
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Hyperbolen audacioris ornatus summo loco posui. Est haec decens veri 

superiectio; virtus eius ex diverso par augendi atque minuendi; fit plu- 

ribus modis. (...) Sed huius quoque rei servetur mensura quaedam. 
Quamvis est enim omnis hyperbole ultra fidem, non tamen esse debet 
ultra modum, nec alia via magis in KaKoÇrfidav itur. Piget referre plu

rima hinc orta vitia, cum praesertim minime sint ignota et obscura. Mo- 

nere satis est mentiri hyperbolen nec ita, ut mendacio fallere velit. Quo 
magis intuendum est, quousque deceat extollere quod nobis non creditur. 
Pervenit haec res frequentissime ad risum; qui si captatus est, urbanita- 

tis, sin aliter, stultitiae nomen assequitur. Est autem in usu vulgo quoque 

et inter ineruditos et apud rústicos, videlicet quia natura est omnibus 
augendi res vel minuendi cupiditas insita, nec quisquam vero contentus 

est. Sed ignoscitur, quia non adfirmamus. Turn est hyperbole virtus, cum 
res ipsa, de qua loquendum est, naturalem modum excessit. Conceditur 

enim amplius dicere, quia dici, quantum est, non potest, meliusque ultra 

quam citra stat oratio.

Cyceron natomiast w De oratore, III 163, ostrzegał, aby podobień
stwo nie było wyprowadzane „z daleka”: ne longe simile sit ductum.

Czy Stacjusz stosuje się do tych uwag, czy nie przekracza stosownej 
miary? Wydaje się, że wielokrotnie posuwa się ultra fidem, „poza gra
nice wiarygodności”. Przychodzą na myśl słowa Kwintyliana, krytyka 
manieryzmu, zawarte w księdze X 2, 16-17:

(...) pro grandibus tumidi, pressis exiles, fortibus temerarii, laetis cor- 
rupti, compositis exultantes, simplicibus negligentes. Ideoque qui horride 

atque incomposite quidlibet illud frigidum et inane extulerunt, antiqu- 

is se pares credunt; qui carent cultu atque sententiis, Attici scilicet; qui 
praecisis conclusionibus obscuri, Sallustium atque Thucydidem super- 

ant; tristes ac ieiuni Pollionem aemulantur: otiosi et supini, si quid modo 
longius circumduxerunt, iurant ita Ciceronem locuturum fuisse.

Może najbardziej wyrazistym przykładem hiperboli jest opis 
(ëKcppaotç) konnego posągu Domicjana (I 1). Opis ten ma charak
ter skrajnie mimetyczny, jest bardzo szczegółowy. Pomnik wzbudza 
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wdzięk (decor) i szacunek (honor). Wieczność cesarza zrównana zo
staje z dawną ideą Roma aeterna. Co więcej, członkowie rodziny ce
sarskiej też zostaną ubóstwieni i przeniesieni na niebo jako gwiazdy 
(tzw. katasterismos). Aluzja w kolejnych wersach do geniusza Domi- 
cjana może mieć związek z boskim kultem władcy rozpowszechnia
nym w poezji rzymskiej od czasów Wergiliusza.

Stacjusz, jak to już zostało powiedziane, jest pierwszym autorem 
rzymskim, który poświęcił całe utwory, aby opisać dzieła sztuki lub ar
chitektury. Opiewana przez niego willa Polliusza nie tylko j ednak obfitu
je w dzieła sztuki, lecz jest także miejscem rozważania poważnych kwe
stii moralnych i filozoficznych, zwłaszcza bliskich nauce Epikura i jego 
rzymskiego wyznawcy Lukrecjusza (aTopa^ta; yaXr|viapóę). Kontem
placja dzieła sztuki ma charakter terapeutyczny, dostarcza przyjemnych 
przeżyć estetycznych, niesie ukojenie i przyczynia się do uwznioślenia 
ducha. Sztuka podnosi walory moralne właścicieli wspaniałych willi: 
Polliusz i Melior są nieskazitelni etycznie, nie doświadczyli niepokoju 
ducha, gardzą złotem, są najlepszymi zarządcami bogactwa.

Elementy filozofii epikurejskiej można odnaleźć nawet w opisie po
sążku Herkulesa Nowiusza Windeksa. Także przez stoików Herkules 
był postrzegany jako jeden z najważniejszych herosów. Świadczą o tym 
słowa Seneki Filozofa, const. sap., II 2, 1: (...) Ulixem et Herculem (...) 
Stoici nostri sapientes prommtiaverunt, invictos laboribus et contemp- 
tores voluptatis et victores omnium terrorum. Podobna jest wymowa 
De benef, I 13, 2, Epist., 94, 63 oraz u Wergiliusza, Aen., VI 801-803 
i Horacego, carm., III 14, 1 nn.

Styl poetycki Stacjusza zbliżony jest do różnorodnej mozaiki mar
murów, którymi wyłożone są wnętrza wspaniałych posiadłości. Mamy 
na przykład do czynienia z epickim motywem locus amoenus - w od
niesieniu do wnętrza willi, jak i krajobrazu - rozpoczynającym się od 
słów Est locus... Niekiedy budowle są tak piękne, że chcieliby w nich 
zamieszkać sami bogowie (np. I 3, 70-80; I 5, 54-56; II 2, 19-20). Kilka
krotnie pojawia się motyw ziemi szczęśliwej, utopijnej térra felix. Do
minuje poikilia: obok siebie znajdują się marmury iliackie i libijskie, 
marmury z Syeny, Synnady, Chios, Tazos, Karystos.
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Na uwagę zasługuje też różnorodność kolorów. Stąd blisko już do ka
mieni szlachetnych, np. onyksu, serpentynu, i bogactw naturalnych eks
ploatowanych w różnych miejscach imperium. Ich metaforyka ma jedno
znaczną wymowę. Świadczy o zamożności koneserów sztuki i przyczynia 
się do „potęgi smaku” - by posłużyć się słowami Z. Herberta.

Wyrażenia „nowe kwiaty Pieryd” (novi flores Pieridum) oraz „nie 
ma tu nic pospolitego” (nil ibi plebeium) dowodzą świadomego dąże
nia do oryginalności i nowatorstwa na szeroką skalę. H.-J. van Dam19 
przypomniał, że Stacjusz posłużył się w Sylwach siedemdziesięcioma 
dziewięcioma neologizmami, a w utworach epickich sto czterdziesto
ma dwoma.

” H.-J. van Dam, op. cit., s. 20, przyp. 78.
20 D.F. Bright, Elaborate Disarray. The Nature of Statius' Silvae, Meisenheim am 
Glan 1980.
21 Niezwykle barwna i wręcz egzotyczna jest geografia w epitalamium I 2; por. La 
lingua poetica latina, s. 46: „Stazio parła di adusta litora per indicare il Flegetonte 
(silu. 2, 1, 187 s.), di pudicifontes dove intende la fonte Castalia (2, 2, 38 s.) e eon invi- 

Nie zawsze nowatorstwo to osiąga pożądany skutek, na przykład 
Stacjusz nadużywa aliteracji i metonimii, przytłacza odbiorcę rozbu
dowanym spiętrzeniem metafor, porównań, katalogów mitologicz
nych, terminologią techniczną (np. poetycki opis budowy via Domi- 
tiana, willi Maniliusza Wopiska i Polliusza Feliksa, łaźni Klaudiusza 
Etruska). To swoisty „elaborate disarray”, by posłużyć się określeniem 
D.F. Brighta20.

W celu wzbogacenia inwencji poetyckiej i poszerzenia granic ga
tunków literackich poeta wykorzystuje opisy osobliwości przyrody, 
np. niezwykłego drzewa Atediusza Meliora, sadzawki Kurcjusza, uro
kliwej rzeki Anio, wybrzeża w południowym Lacjum, wybrzeża w oko
licach Surrentum, Lukanii, Sycylii, różnorodnych krain Grecji, Orientu, 
Afryki, południowej Hiszpanii, Troady, Brytanii, Cypru, Galacji, Pam- 
filii, Panonii, portyku prowadzącego do willi Polliusza Feliksa, przy
bytku Sybilli, winnic bachijskiego Gauru etc. Geografia poetycka jest 
w Sylwach imponująca i dostrzegalna niemal w każdym utworze21. Dla 
Stacjusza wzorem w tej materii mógł być Lukan, a nawet Owidiusz.
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Stacjusz wybiera najbardziej niezwykłe przykłady, aby wzbudzić 

zachwyt odbiorcy22. Odnoszę wrażenie, że za pomocą słów stara się 
opisać cały ówczesny świat, dociera do najodleglejszych zakątków im
perium, interesują go wszelkie mirabilia. Imperium Domicjana prze
ciwstawił niezwykle osobiste imperium słowa poetyckiego. Stał się 
jego niepodzielnym władcą, naśladowanym i podziwianym przez po
tomnych23. Często posługuje się figurą retoryczną zwaną adynaton, 
np. II 7, 25 nn.; IV 2, 7 nn.; I 4, 25 nn.; II 1, 10 nn.; V 4, 11 nn. Wzorem 
poetów aleksandryjskich i neoteryków objawia się jako poeta doctus, 
który szuka odległych skojarzeń mitologicznych, geograficznych, nie
rzadko też - być może pod wpływem Fasti Owidiusza - astronomicz
nych. Na kartach Sylw obecne są Arctos, Capella, Hésperos, Hyady, 
Hyperion, Leo, Luna, Orion, Phosphoros, Plias, Sirius. Nie są mu obce 
szczegóły kultu bogów greckich, rzymskich czy orientalnych.

da Memphis (3, 2, 110) allude all’etimologia di pépcpecrOai (cf. VOLLMER ad 1, 1, 6). 
Etnici e toponimi, alcuni remoti e disusati, furono volentieri accumulati in descriz- 
ioni di itenerari marini, descrizioni quali divennero comuni a partiré dall’etä ellenis- 
tica"; E. Courtney, Criticisms and Elucidations of the Silvae of Statius, TAPhA 114, 
1984, s. 331: „Doctrina, in this case geographical, more often mythological, is a strik
ing feature of the Silvae, and Statius is sometimes content with the superficial orna
ment which it provides and not enough concerned with its inherent appropriateness”.
22 Por. H. Cancik, Tibur Vopisci, „Boreas” 1, 1978, s. 130: „atemloses Staunen (...) 
die ergebene Bereitwilligkeit zu rühmen”.
21 Por. M. von Albrecht (ed.), A History of Roman Literature. From Livius An- 
dronicus to Boethius, t. 2, Leiden-New York-Köln 1997, s. 957: „The Silvae were au
thoritative for neo-Latin occasional poetry; and Goethe would recognize their vivid 
descriptive art. In an epoch not particularly sympathetic to Latin poetry, Wilamowitz 
passed an independent judgement on Statius: Et inveniendi sollertia et dicendi audacia 
quidquid post Ovidium Camenae tulerunt facile superat poeta saemigraecus".

Jak niegdyś neoterycy także Stacjusz szuka nowych form ekspresji 
poetyckiej, jest odważnym eksperymentatorem, wzbogaca język po
etycki i metrykę, stosuje wyszukane epitety, np. Gargettius (I 3, 94; II 2, 
113), Asteris (I 2, 197-198), Cinyphius (IV 3, 90; IV 9, 32), Hyantius 
(II 7, 8), Latmius (III 4, 40), Philetos (II 6, 81; II 6, 103), Thaumantis 
(III 3,81; V 1,107), dostarcza odbiorcy nieznanych dotychczas doznań 
artystycznych.
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Chętnie nawiązuje do greckiej poezji ajtiologicznej i korzysta z to
piki właściwej autorom itinerariów. Niewątpliwie rację ma H.-J. van 
Dam24, pisząc: „The first remarkable thing about Sts.’ vocabulary is its 
richness: there is a wealth of synonyms and different phrases to de
scribe similar concepts. St. rarely repeats himself literally. In some cas
es when he uses the same word twice within a few lines, it must be in
terpreted in two different ways”.

24 H.-J. van Dam, op. cit., s. 8.
25 A.Bobrowski, Mitologia w rzymskiej elegii i liryce miłosnej okresu augustowskie
go, Kraków 1997, s. 14 nn.

W trakcie analizy literackiej niejednokrotnie zwracałem uwagę na 
fakt, że Stacjusz w wielkim stopniu (może nawet nadmiernym) wyko
rzystuje w Sylwach mitologię. A. Bobrowski25 przypomina, że

symboliczny wymiar czasu, przestrzeni, postaci i wydarzeń w opowie
ściach mitologicznych bliski jest w swej istocie funkcjonowaniu me
tafory w dziele literackim. Pod fabularną warstwą opowieści kryją się 
znaczenia dodatkowe o konotacjach sięgających do głębokiej sfery 
wspólnego dziedzictwa ludzkich przeżyć i doświadczeń. Poeci augu
stowscy nie opowiadają mitu za pomocą rozbudowanej narracji, lecz 
odsyłają do niektórych jego fragmentów, powołując się na różne po
stacie i epizody. Dokonują tego najczęściej za pomocą wprowadzanych 
w strukturę utworów krótkich porównań i exempla, występujących po
jedynczo lub łączonych w katalogi. (...) Zarówno exempla, jak i po
równania z formalnego punktu widzenia należą do środków perswa
zji retorycznej o tradycji głęboko zakorzenionej w praktyce literackiej 
i opisanej przez starożytnych teoretyków. Skonstruowane w oparciu 
o metodę dedukcyjną i dwuwarstwowość znaczeniową, poprzez powo
łanie się na autentyczne lub fikcyjne wydarzenie, zakładają osiągnięcie 
szeroko rozumianego efektu perswazyjnego. (...) Skondensowana for
ma exemplum, porównania czy nieznacznej niekiedy aluzji obejmuje 
jedynie kilka wyselekcjonowanych szczegółów narracji mitologicznej, 
sugerujących kierunek myślowych skojarzeń i eksponujących opartą 
na podobieństwie lub kontraście zasadę umożliwiającą łączenie mitu 
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i rzeczywistości. Myślowa rekonstrukcja ewokowanego epizodu wraz 
z pełnym odczytaniem jego zawartości treściowej - pozostaje zadaniem 
odbiorcy. Poeta buduje mitologiczną przestrzeń utworów przy użyciu 
procedury porównywalnej do tej, jaką stosował przy opisie świata re
alnego: drogą doboru fragmentów, które uznał za istotne w swojej wi
zji. W wyselekcjonowanych wątkach pozostaje tylko minimalna część 
bogatej fabuły, na tyle jednak znacząca, aby, po włączeniu w strukturę 
utworu, exemplum można było odczytać zgodnie z zamiarem autora26.

26 Ze swej strony dodam, cytując Kwintyliana (X 1, 46), że absolutne mistrzo
stwo w stosowaniu exemplum osiągnął Homer: Igitur, ut Aratus ab love incipiendum 
putat, ita nos rite coepturi ab Homero videmur. Hic enim, ąuemadmodum ex Oceano 
dicit ipse omnium amnium fontiumąue cursus initium capere, omnibus eloquentiaepar
tibus exemplum et ortum dédit. Hune nemo in magnis rebus sublimitate, in parvis pro- 
prietate superaverit. Idem laetus ac pressus, iucundus et gravis, turn copia turn brevitate 
mirabilis, necpoetica modo sed oratoria virtute eminentissimus.
27 Np. II 1,209-213: (...) omniafuncta / aut moritura vides, obeunt noctesque diesque 
/ astraque, nec solidis prodest sua machina terris. / nam populus mortale genus, plebis- 
que caducae / quis fleat interitus?

Słowa te odnoszą się głównie do elegii augustowskiej, ale równie 
dobrze można je zastosować do warstwy mitologicznej Sylw Stacjusza. 
Dominuje w nich mitologia grecka, ale poeta przypomina niejedno
krotnie ważne motywy z mitologii i historii rzymskiej (np.: Romulus, 
Rea Sylwia, Lawinia, Ewander, Tages, Tyburnus, Albula, Numa Pom- 
piliusz, Juturna, Atyliusz Regulus, Marek Furiusz Kamillus, Klaudia, 
Pompejusz Wielki, Brutus etc.).

W epicediach pojawiają się przeraźliwie naturalistyczne opisy uka
zujące strach w obliczu śmierci (horror mortis27), dominuje mitologicz
ny kosmos tragiczny przesycony motywem wyszukanych wonności 
orientalnych, np. asyryjskich balsamów, ziół cylicyjskich i palestyń
skich, egzotycznych owoców z Pontu, Syrii, Egiptu, Karii, Palestyny, Bi
zancjum etc. Kultura rzymska przekracza granice Miasta i Italii, przez 
co następuje jej unifikacja na terenie całego imperium.

Trzy najważniejsze składniki epicedionu to laudatio, comploratio, 
consolatio. Personifikacje Natury i Zbożności (Pietaś) pozwalają syno
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wi rozpaczać po stracie ojca. Sugestywne są skargi skierowane przeciw 
Parkom (II 1, 137-145; III 3, 186-187), bogom i fatum (II 6, 58-59), 
bogini Fortunie i personifikowanej Inwidii (V 1, 137-149). W utwo
rach tych spotykamy motywy bliskie rzymskiej elegii miłosnej. Szcze
gólnie ważne są zasługi zmarłego ojca. To jemu syn zawdzięcza talent 
poetycki, który zapewnia nieśmiertelną sławę: non vulgare loqui etfa- 
mam sperare sepulcro (V 3, 214). Na pierwszy plan wybijają się zalety 
moralne ojca: obyczaje przystępne, lecz z zachowaniem powagi, su
mienne wykonywanie obowiązków, pogarda zysku, poczucie wstydu, 
wielkie umiłowanie prawości. Piękna jest epicka apostrofa do bogini 
Pietas, aby uczestniczyła w pogrzebie ojca Klaudiusza Etruska (III 3, 
1-7). Trudno jednoznacznie określić wzory literackie epicediów Sta- 
cjusza. Nie zachowała się poezja epicedialna epoki aleksandryjskiej ani 
retoryczne epicedia Owidiusza wspomniane przezeń w Epist. ex Ponto 
(I 7, 27-30; IV 6, 17-18; IV 9, 132; IV 8, 63-64; IV 13, 19 nn.). Orygi
nalne, bo optymistyczne (i paradoksalne!) są uwagi, że zmarły zosta
nie dobrze przyjęty w świecie podziemnym i będzie tam szczęśliwy. 
Śmierć zatem nie jest traktowana jako najgorsze zło, a raczej kontynu
acja w zaświatach szczęśliwego życia.

W pewnych miejscach treść sylw bliska jest tematyce poematów 
dydaktycznych, np. w rozważaniach o wybuchu Wezuwiusza (IV 4) czy 
w technicznych opisach łaźni Maniliusza Wopiska (I 3) i Klaudiusza 
Etruska (I 5). Sporadycznie Stacjusz wprowadza do poezji przedmioty 
„niepoetyczne” (papirusy tłuste od libijskich oliwek, wyroby mięsne 
z Lukanii, ręczniki, serwety, talerze, garnki kuchenne etc.), np. we wzo
rowanej na Katullusie żartobliwej sylwie IV 9 adresowanej do Plotiusza 
Grypusa. Chętnie wykorzystuje motyw agonu sportowego pojawiający 
się obok motywu agonu poetyckiego.

Lubi posługiwać się zasadą kontrastu, antytezy, na przykład opi
sując niewielki posążek Herkulesa Epitrapeziosa (IV 6), podkreśla, że 
emanuje z niego niezwykła powaga, dostojność (maiestas). W tej syl
wie motyw przewodni to swoista metamorfoza, tj. zmiana właściciela 
posążku, oraz potęga ułudy (magna mendacia). Czy to aluzje literac
kie do Metamorfoz Owidiusza, a może dążenie do literackiej aemulatio 
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z wielkim poprzednikiem? W epitalamium dla Stelli i Wiolentilli (I 2) 
miłości szczęśliwej przeciwstawiona jest miłość zdradzona (v. 224 nn.), 
co - być może - stanowi nawiązanie do tradycji elegijnej.

Należy wszak pamiętać, że Stacjusz jest także wyznawcą warto
ści tradycyjnych, bliskich Rzymianom czasów republikańskich i au
gustowskich, stąd obok motywów na wskroś oryginalnych pojawiają 
się znane z twórczości innych autorów. Wysoko ceni małżeństwo, za
chęca nowo poślubionych do spłodzenia potomstwa i ofiarnej pracy 
w służbie cesarza i imperium. Unosi się nad dokonaniami wojennymi, 
ale równie wysoko ocenia działalność obywatelską w czasach pokoju, 
np. Rutyliusza Gallika, Polliusza Feliksa, Klaudiusza Etruska, Atediu- 
sza Meliora. Najczęściej obok pochwały zasadniczej pojawiają się kil- 
kuwersowe pochwały poboczne. Wiele wersów poświęcił, opisując za
lety wierności małżeńskiej (fides), np. swojej małżonki Klaudii.

Sporadycznie pojawia się jednak w Sylwach pochwała cichej bez
czynności (desidia). Dzieje się tak zapewne pod wpływem ideologii 
elegików rzymskich, którzy ostro protestowali przeciwko rygoryzmo
wi mores maiorum i całkowitemu zaangażowaniu się jednostki w dzia
łalność publiczną kosztem prywatnego otium. Niewykluczone, że, jak 
chce H.-J. van Dam28, Stacjusz myśli o tych wszystkich, którzy świado
mie zrezygnowali z działalności politycznej w czasach Domicjana29.

28 H.-J. van Dam, op. cit., s. 210.
29 Por. zwłaszcza R. Mac Mu 11 en, Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest, 
and Alienation in the Empire, Cambridge (Mass.) 1966.
30 Poeta z Werony szczególnie ostro krytykował nieudolnych epigonów, np. carm., 36.

Poeta z Neapolu krytycznie odnosi się do poezji epigońskiej, 
zwłaszcza epickiej, a niekiedy także lirycznej. Ma zapewne na myśli 
nieudolnych naśladowców Homera, Katullusa30, Wergiliusza, Hora
cego, Owidiusza, Lukana. Wynika to z tego, że jego sylwy mają naj
częściej charakter narracyjny, bliski językowi, stylowi i wyobraźni po
etyckiej epików. Katalogi herosów do złudzenia przypominają takowe 
u Horacego i Wergiliusza. Zwracają uwagę niezwykłe personifikacje, 
np.: Annona, Autumnus, Bruma, Cura, December, Elegea, Facundia, 
Gratia, Infantia, Invidia, locus, Labor, Natura, Nobilitas, Quies, Sales, 
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Sapientia, Somnus, Vetustas, Victoria, Voluptas31. Czy poeta mógł wi
dzieć je na obrazach i mozaikach wykonanych przez greckich i rzym
skich artystów?

” Jest ich wyjątkowo dużo w sylwie I 6.
’2 Np. Achilles pojawia się w Sylwach wielokrotnie: II 1, 88; II 6, 31; III 2,96; III 4,85; 
IV 4, 35; IV 4, 94; IV 7, 24; V 2, 151; V 2, 163; V 3, 194; V 5, 37; podobnie Hektor: I 1, 
13; II 2, 77; II 7, 55; IV 4, 36; IV 4, 105; IV 7, 20; V 3, 79, Helena: I 2, 214; IV 8, 28; II 6, 
27; III 2, 11; V 1, 57, Priam: I 4, 125; II 2, 122; II 3, 73; II 7, 56; III 4, 104; V 3, 256.
” D.F. Bright, op. cit., s. 12-16.
M Patrz zwl. Z. Pavlovskis, Man in an Artificial Landscape..., s. 2: „Man the cre
ator of comfort adapts nature for his purposes. Refinement is no longer regarded as 
sinful”, oraz J.J.L. Smolenaars, Ideology and Poetics along the via Domitiana: Statius 
„Silvae" 4. 3, [w:J Flavian Poetry, s. 230: „The topic of men’s dominance of Nature and 
of Nature being a grateful subject is a favourite with Statius”. Zupełnie inne jest w tej 
kwestii stanowisko Horacego, np. carm., I 3, 25-40; II 18, 20-26: marisque Bais ob- 
strepentis urges I summovere litora, I parum locuples continente ripa. I quid quod usque 
proximos / revellis agri terminos et ultra / limites clientium / salis avarus?

Bardzo ważne są w sylwach odniesienia do Iliady Homera32, Eneidy 
Wergiliusza, zwłaszcza do katabazy Eneasza w księdze szóstej czy ago
nów sportowych z księgi piątej (igrzyska na Sycylii w rocznicę śmierci 
Anchizesa) i ekfraz (np. opis tarczy wykutej przez Wulkana dla Ene
asza w księdze ósmej, v. 626-731), Ajtiów Kallimacha. Niewątpliwie ra
cję ma D.F. Bright33, który sądzi, że Stacjusz wiele skorzystał nie tylko 
z eposu, lecz także z hellenistycznego epigramu i epylionu.

Złożony jest stosunek Stacjusza do natury i kultury. Wielokrotnie 
podkreśla dominację człowieka nad przyrodą, a nawet zaznacza, że 
ziemia dobrowolnie podporządkowuje się jego woli i rozumowi34. Tak 
dzieje się w przypadku rzek Anio i Wulturnus. Z drugiej strony wydaje 
się pozostawać pod wrażeniem piękna i potęgi natury rzucającej wy
zwanie człowiekowi.

Opisy techniki budowy via Domitiana (IV 3) należą do bardziej ory
ginalnych w zbiorze Sylw. Stacjusz jest jednym z pierwszych poetów 
rzymskich, którzy do swoich utworów wprowadzili opis techniczny nie 
tylko dzieł sztuki, ale również pomników, posągów, budowli użyteczno
ści publicznej, portyków, mozaik. Obok via Domitiana za bardzo trafny
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tego przykład służyć może technika opisu statku (po kolei różnych jego 
elementów) w propemptikonie dla Mecjusza Celera (III 2, 25 nn.):

huius utrumque latus molli praecingite gyro 
partitaeque vices vos stuppea tendite mali 

vincula, vos summis adnectite sipara velis, 
vos Zephyris aperite sinus; pars transtra reponat, 

pars demittat aquis curvae moderamina puppis; 
sint quibus explorent 'primosgravis arte molorchos* 

quaeque secuturam religent post terga phaseion 

uncaque summersae penitus retinacula vellant;

Całość zbioru pięciu ksiąg Sylw charakteryzuje się wymieszaniem 
gatunków literackich (np. panegiryk, epitalamium, soteria, epicedium, 
itinerarium, genetliakon, propemptikon, eucharistikon, utwory ajtio- 
logiczne, liryki), dużą zmiennością nastroju (z dominantą nostalgicz
nego smutku), dostrzegalną nadwrażliwością, zmienną kolorystyką 
zgodnie z symonidejską i horacjańską zasadą ut pictura poesis, efekta
mi muzycznymi.

Stacjusz w swoich utworach niejednokrotnie wprost odwołuje się 
do zmysłów, zwłaszcza wzroku, np. II 2, 46; 54; 55; 58; 76. Ciekawe 
w tym względzie są uwagi A. Marastoniego35, znanego wydawcy Sylw:

35 P.Papini St at i, Silvae, recensuit A. Maras toni, s. IV- V.

(...) Statius (...) carminum structuras affabre disposuit, exquisitos vo- 
cum sonores tum continuavit tum refregit, rerum pictas imagines verbo- 
rum vitreos Splendores cumulavit, quae demum animis repente incale- 

scerent, oculis refulgerent, auribus dulce quoddam modularentur doctius 

doctiusque selegit, ac postquam mirum quodvis effecerat, hunc calorem 
hanc poesin vocavit. Novas igitur ac paene absconditas significationes 

verborum praesumpsit, quas ut effingeret, ne ab antiquis quidem rudi- 

busque litterarum flosculis abstinuit.

Arystoteles (Poet., 1448 b 5 nn.) stanowczo podkreślił, że instynkt 
naśladowczy jest przyrodzony ludziom od dzieciństwa i tym szcze- 
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golnie człowiek różni się od innych zwierząt, że jest istotą najbardziej 
zdolną do naśladowania (jnp.T|'n.K(inaTOV eoti). Przez naśladowanie 
nabywa podstaw wiedzy, a dzieła sztuk naśladowczych sprawiają mu 
prawdziwą przyjemność (to yaipcıv toîç p.ıp.f||iacn nâvTaç). H. Pod- 
bielski36 napisał, że wszystkie wymogi, jakie Stagirytą stawia twórcom 
dobrej, modelowej poezji, „dotyczą organizacji i uprawdopodobnienia 
tego właśnie świata, dzięki czemu może on sprawiać wrażenie rzeczy
wiście istniejącego, a co więcej, zyskuje siłę działania na wyobraźnię 
i uczucia odbiorców, jakiej realnie istniejąca rzeczywistość nigdy nie 
posiada”. Badacz dodaje, że „mimezis, która leży u podstaw organizacji 
tego świata, staje się (...) zarazem zasadą porządkującą jego elementy, 
zasadą równoznaczną z procesem artystycznej twórczości”.

36 Arystoteles, Retoryka, Poetyka, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył 
H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 312-313.

Skoro poeta, dodaje Arystoteles (Poet., 1460 b 8 nn.), jest naśla
dowcą, podobnie jak malarz i rzeźbiarz, to jego naśladowcza twórczość 
winna z natury rzeczy dotyczyć jednego z trzech rodzajów przedmio
tów: albo rzeczywistości takiej, jaka była lub jest (realnej), albo takiej, 
o jakiej mówi się lub myśli, że jest (pomyślanej), albo takiej, jaka po
winna być (idealnej) (tj yap ota fjv tj eotiv, fj ota tpaaıv Kai öokeî, 
tj ota Et vat öeî).

Przedmiot ten jest natomiast przedstawiany za pomocą języka po
etyckiego, który zawiera metafory, glosy oraz liczne środki stylu, na 
jakie godzimy się u poetów. W tym przypadku zasada poprawności 
(óp0ÓTT]ę) jest zupełnie inna w sztuce poetyckiej niż w polityce lub 
w innej sztuce. W sztuce poetyckiej istnieje możliwość popełnienia 
dwojakiego rodzaju błędu. Jeden dotyczy samej sztuki, jej istoty, dru
gi spraw dla sztuki zupełnie przypadkowych (tj ydp Ka0’ aÓTT|v, 
f| Se Kata ovpPsPT|KÓę).

Jeżeli zatem poeta podjął się naśladowania, lecz nie przeprowadził 
go należycie ze względu na swą nieudolność, popełnia zdecydowany 
błąd w sztuce poetyckiej. Mówi się, kontynuuje Stagirytą, że poeta po
pełnił błąd, ponieważ przedstawił rzeczy niemożliwe. Tymczasem jest 
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to dopuszczalne, jeśli przez to osiągnie cel właściwy sztuce, jeśli z tego 
względu ta bądź inna scena utworu stanie się bardziej wzruszająca. 
Przykładem jest scena pościgu Achillesa za Hektorem. Jeśli zaś ten sam 
cel można byłoby osiągnąć zgodnie z istniejącymi w tym względzie 
zasadami sztuki, błąd n/e byłby usprawiedliwiony ([f]papTf|a0ai] oók 
ópfkoę).

Jeżeli natomiast stawia się poecie zarzut, że przedstawiona przez 
niego rzeczywistość nie odpowiada prawdzie, można odeprzeć go 
stwierdzeniem, że być może przedstawił on rzeczywistość taką, jaka 
być powinna. Sam Sofokles wszak twierdził, że przedstawia ludzi, ja
kimi być powinni, a Eurypides takimi, jakimi są (oiov ка1 EocpoKlfję 
ё<рг] autóę pćv oiouę 5ei noiEtv, EDpun.3r]v Sć 0101 eloiv). Aby ocenić, 
czy to, co jakiś bohater powiedział lub uczynił, jest piękne, czy nie, na
leży zbadać nie tylko, czyjego czyny i słowa same w sobie są szlachetne 
czy podłe (ei алоиЗатоу fi <paf>Xov), lecz je zobaczyć. Kto je czyni lub 
mówi, do kogo, kiedy i dlaczego, czy dla uzyskania większego dobra, 
czy dla uniknięcia większego zła (oiov ei p.etęovoę ауабоо, iva yśvr|- 
таг, i] pei^ovoę какой, iva anoyśvT]Tai).

W kolejnym rozdziale (1461 b) Stagirytą przypomina opinię Glau- 
kona. Jego zdaniem niektórzy krytycy, przyjmując nieuzasadnione za
łożenia, samowolnie wydają wyrok potępiający poetę i na tej podsta
wie wysnuwają następnie błędne wnioski, ganiąc to, co rzekomo poeta 
miał powiedzieć, jeśli nie jest to zgodne z ich własnym wyobrażeniem. 
Niemożliwość należy rozpatrywać w świetle jej efektu artystyczne
go, tendencji idealizującej bądź panującej opinii (ótaoę Зе то d8óva- 
tov piv 7tpoę tt]v 7toiT]CTiv fi npóę то PśXtiov fi npóę vfiv Só^av 8ei 
avayeiv). Ze względu na efekt poetycki lepiej jest przecież przedstawić 
rzecz wiarygodną, chociaż niemożliwą, niż możliwą, lecz nie trafiają
cą do przekonania (aipexcÓTEpov ni0avóv d8óvaTov fi d7Ó.0avov ка1 
8vvaTÓv). Być może nie istnieją tacy ludzie, jakich malował Zeuksis, 
jest to jednak przedstawienie idealizujące, a ideał winien przeważać 
rzeczywistość.

Sprzeczności można usprawiedliwić, odwołując się do panującej 
opinii. Można też stwierdzić, że czasami nie są one sprzeczne z rozu- 
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mem, ponieważ jest prawdopodobne, że coś dzieje się wbrew praw
dopodobieństwu (eiKÓę yap Kai napa to EtKÓę yíveoBai). Wyraże
nia sprzeczne trzeba rozpatrywać w identyczny sposób jak odpieranie 
zarzutów w dialektyce. Należy zobaczyć, czy mówi się o tym samym 
przedmiocie, w tym samym znaczeniu i w ten sam sposób, to znaczy, 
czy poeta przeczy swoim własnym słowom, czy jedynie przypuszcze
niom racjonalnie myślącego krytyka. Słuszne są natomiast, podkreśla 
Stagirytą, zarzuty odnoszące się do przedstawienia spraw sprzecznych 
z rozumem i pospolitego charakteru postaci, jeśli poeta wprowadza je 
bez istotnej potrzeby (óxav pq avayKqę oikrrię pqQév xpTÍcrqTOi tćo 
áXóyco); uczynił tak Eurypides, wprowadzając postać Egeusza i nik
czemny charakter Menelaosa w Orestesie.

Istnieje zatem pięć rodzajów zarzutów (eTtmpTmaTa), jakie czyni 
się poetom, to znaczy: że przedstawiają rzeczy albo niemożliwe, albo 
sprzeczne z rozumem, albo pospolite, albo nieprawdziwe (sprzeczne 
z rzeczywistością), albo też niewłaściwe pod względem artystycznym 
(fi yap (bę áSúvata fi cbę áXoya fi cbę pXaflepa fi cbę unevav-cía fi tbę 
7tapa xfiv óp0órr|Ta rfiv Kata té/vriv).

W świat mitologicznych bogów i herosów ingerują czynniki irra
cjonalne, do których Stacjusz - wzorem Lukana - przywiązuje wiel
ką wagę; są to przede wszystkim fatum/fata i fortuna. Bogowie mają 
swoje przeznaczenie, mają je również miejsca (sunt fata deum, sunt 
fata locorum) - tak brzmi jedna z wielu sentencji poety z Neapolu. 
Sentencje pojawiają się w wielu sylwach i mają, jak sądzę, charakter 
dydaktyczny i inkrustacyjny, a niekiedy rewokacyjny. Uwagi o zawist
nych Losach (liventia Fata) wiążą się z epicediami, ale ukazują się też 
w kontekście generalnie rozumianej twórczości poetyckiej, zwłaszcza 
w połączeniu z aluzjami do przegranej poety w agonie kapitolińskim: 
(...) quod me mixta quercus non pressit oliva I etfugit speratus honos 
(V 3, 231-232).

Niekiedy filozofia historii Stacjusza jest bardzo prosta i jednoznacz
na: w sylwie III 3, 48 nn. stwierdza, że wszystko podlega prawu posłu
szeństwa. Dotyczy to całego kosmosu: (...) quid enim terrisquepoloque 
/ parendi sine lege manet? vice cuneta reguntur / alternisque premunt.
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propriis sub regibus omnis / terra; premitfelix regum diademata Roma; / 
hanc ducibus frenare datum; mox crescit in illos / imperium superis. sed 
habent et numina legem: / servit et astrorum velox chorus et vaga servit 
/ luna, nec iniussae totiens redit orbita luci.

Autor tych słów jest zatem wyznawcą i chwalcą ideologii imperial
nej, oficjalnie obowiązującej w czasach Domicjana. Dylematy Tacy
ta odnośnie do libertas i moderatio wyraźnie nie interesowały autora 
Sylw. Nie mogę jednak zgodzić się z opinią H.-J. van Dama37, że Sta- 
cjusz daleki jest od wyrażania podziwu dla czysto rzymskich wartości: 
„But insofar as his own attitude as a poet is reflected, he believes in 
Culture and Progress, not in extolling Nature for its own sake, or in 
ancient Roman virtues. Few Roman authors have so little of the lauda
tor temporis acti as St.”.

37 H.-J. van Dam, op. cit., s. 8.
38 H. Szelest, „Sylwy" Stacjusza, s. 18.
39 D.W.T. Ve s s e y, op. cit., s. 27; por. ibidem, s. 17: „Statius does not envisage himself 
as a mere cliens and never uses the word patron. None of his published poems are pure 
panegyrics of the type addressed to Maecenas, Messala, Calpurnius Piso. In the Silvae, 
the patrons are termed friends, not masters. There is no reason to doubt that Statius 
enjoyed a position of respect, even equality, among those wealthy men for whom he 
willingly wrote his occasional poems. Beneath the flattery, we can often detect a feel
ing of real intimacy and genuine affection. To some extent it is undeniable that Statius 
was a victim of the system of patronage; it is to his credit that he also transcended it, 
apparently no less as a man than as an artist”.
40 Z. Pavlovskis, Man in an Artificial Landscape..., s. 5.

Świat Sylw jest równocześnie, jak zauważyła H. Szelest38, światem 
bardzo konkretnym i realnym, ukazuje życie zamożnej i dobrze wy
kształconej warstwy społeczeństwa rzymskiego i dworu cesarskiego. 
O wzajemnej zależności poety i środowiska, dla którego tworzył, traf
nie napisał D.W.T. Vessey39: „To impress such men, Statius had to show 
them the depth of his doctrina, the originality of his facundia: his style 
had to gleam and scintillate with all the coruscations of rhetoric and 
the jewels of Art”.

Z. Pavlovskis40 podkreśliła istotne różnice między ujęciem toposu 
„ucieczki z miasta” u Stacjusza i Horacego:
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The theme of escape from the city frequently appears in the Silvae, but 
unlike Horace, who used to retire to a simple Sabine farm, Statius’ pa
trons take vacations at elaborate villas, chose to natures beauties yet 
immune to her harshness. What is more, their country estates have 
been developed in such ways that their dwellers do not rightly know 
where nature ends and art begins, and consequently can enjoy the il
lusion of holding nature in a kind of magical grasp, completely at their 
command.

A.N. Sherwin-White41 starał się udowodnić, że Sylwy można po
równać z Listami Pliniusza, gdyż widać między nimi podobieństwo 
treściowe i genologiczne.

41 A.N. S h e r w i n-W h i t e, The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary, 
Oxford 1966, s. 2-3.
42 Ann., XIII 3: (...) ut fuit Uli viro ingenium amoenum et temporis eius auribus ad- 
commodatum.
43 H. Lausberg, op. cit., s. 589.
44 Podobnie rzecz się ma z Metamorfozami Owidiusza. Nie ulega wątpliwości, że 
Stacjusz wysoko cenił poetę z Sulmony.

Parafrazując myśl Tacyta42, można powiedzieć, że Stacjusz - jak 
Seneka Filozof - umiał przystosować się do upodobań artystycznych 
swojej epoki i był jej nieodrodnym dzieckiem. Opus, jak zauważył 
H. Lausberg43, przeżywa swojego autora i tworzy twórcze relacje z no
wym audytorium, które nie zostało uwzględnione przez autora w jego 
zamiarach (voluntas). Stąd trudności odbiorcy w jednoznacznym zde- 
kodowaniu intencji odautorskich44. Sylwy Stacjusza są tego zjawiska 
wyrazistym przykładem. Zabiegi formalne są dla poety z Neapolu 
szczególnie istotne. Arystoteles podkreślił w Poetyce 1448 b 18-19, że 
przyjemność sprawi nam nie sam wizerunek dzieła malarskiego, lecz 
raczej staranne jego wykonanie, koloryt lub inne tego rodzaju przy
mioty (Stà yàp toûto xaipoixn. xàç EÎKÔvaç ôpœvxEÇ, ôxt crupPat 
vêt 0E(ùpoûvTaç pavOâvEtv Kai ouXXoyiÇEoOai xi ëKaaxov, oîov ôxt 
ouxoq èkeÎvoç- èjtei Èàv pf] vü%t| TtpoEœpaKiûç, où/ fj ptpripa notipEi 
vqv fiôovqv àXXà 5tà xf]v artEpyaoiav fj xf]v ypotàv fj 8tà xoiauxT|v 
xtvà àXXqv aixiav).
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Jak trafnie napisał U. Eco45:

4S U. E c o, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł.
J. Gałuszka et al., Warszawa 1994, s. 28-29.

każde dzieło sztuki, nawet jeśli jest dziełem skończonym, wymaga od 
odbiorcy swobodnej i twórczej reakcji, choćby dlatego, że odbiorca nie 
może go naprawdę zrozumieć, jeśli nie stworzy go na nowo w akcie 
kongenialnej współpracy z autorem. (...) Znaczenie czynnika subiek
tywnego w przeżyciu estetycznym, implikującego wzajemne oddziały
wanie między podmiotem, który „widzi”, a dziełem jako przedmiotem 
obiektywnym, nie uszło uwagi starożytnych. Uwzględniali oni rolę 
tego czynnika zwłaszcza wówczas, gdy mówili o sztukach plastycz
nych. Platon na przykład twierdzi w Sofiście, że malarze nie oddają 
kształtu modeli obiektywnie, ale tak, jak widzi się je z pewnego punk
tu. Witruwiusz rozróżnia symetrię i eurytmię, rozumiejąc tę ostatnią 
jako dostosowanie obiektywnych proporcji do subiektywnych praw 
widzenia; rozwój teorii perspektywy i coraz doskonalsze stosowanie jej 
w praktyce świadczą o dojrzewaniu wiedzy o tym, jak ważną funkcję 
odgrywa czynnik subiektywny w interpretacji dzieła sztuki. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że starożytni stosowali w praktyce powyższe kon
cepcje nie po to, by otwierać dzieła, lecz przeciwnie, by je zamykać: 
rozmaite zabiegi techniczne stosowane przy oddawaniu perspektywy 
prowadziły do tego, ażeby obserwator patrzył na przedmiot artystycz
ny w jedyny możliwy, słuszny sposób, to znaczy taki, jakiego sobie ży
czył autor.

Z tym ostatnim stwierdzeniem U. Eco trudno się jednak zgodzić. 
Sylwy Stacjusza (tak jak Metamorfozy Owidiusza) są, jak sądzę, do
brym przykładem starożytnego dzieła otwartego i ukazują przed od
biorcą różnorodną przestrzeń znaczeniową.
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final Conclusions

Publius Papinius Statius fully deserves the title of the outstanding Ro
man poet - the improviser shaped by the significant influence of Greek 
culture and literature. The analysis of individual silvae allows to reach 
the conclusion that he must have been in very good relationships with 
the most influential families of Rome and Naples, those who seemed to 
be creating literary tastes of their epoch. The first place in Statius’s po
etry is occupied by Domitian, the emperor to whom Statius completely 
dedicated silvae I 1; I 6; IV 1; IV 2. Interestingly, all the words praising 
Domitian are expressed either by the poet himself or by Curtius the 
hero or Vulturnus the god of the river. Almost equally important place 
is occupied by the poets friends such as Pollius Felix, Maecius Ceier, 
Vibius Maximus, Atedius Melior and Crispinus. In Statius’s works, an 
amazing, present almost in all Silvae, literary trick, based on mingling 
real characters with mythological ones, can be observed. Statistically, 
the latter ones appear in majority. Magnificent buildings are erected 
with the considerable help of gods, e.g. Voluptas and Venus, nymphs 
and Venus, and Hercules. Creative activity of the gods seems to be the 
most important poetic raw material of the whole preserved collec
tion. This kind of literary technique can be undoubtedly referred to as 
an attempt of blurring the lines of reality and fiction. Statius seems to 
be using various means of poetic expression quite easily. Among oth
er things he uses modus poeticus, modus fictivus, modus descriptivus, 
modus digressivus, modus transsumptivus.
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Domitian’s patronage over literature naturally differed from the 
earlier one presented by Augustus mainly due to significantly differ
ent political situation in Rome. However, an explicitly critical opinion 
about Statius’s work expressed by D. W. T. Vessey1 seems to be un
fair for the poet. Personally, I have the feeling that E. Fanthams2 opin
ion is much closer to the truth. According to Tacitus, the times of the 
last ruler from the Flavian dynasty could be described as full of cru
elty and hostility towards virtutes (Agr., 1-3). For instance, two of the 
writers, Arulenus Rusticus, the author of Thrasea Paetus’s praise and 
Herennius Senecio the author of Helvidius Priscuss praise - paid the 
highest price for their works, they simply lost their lives. Moreover, 
on Domitian’s order their works were publicly burnt (neque in ipsos 
modo auctores, sed in libros quoque eorum saevitum, delegato trium- 
viris ministerio ut monumenta clarissimorum ingeniorum in comitio ac 
faro urerentur). The Romans, as Tacitus emphasizes, showed great pa
tience, and as the older generation saw extreme freedom, the contem
porary generation suffered from extreme bondage, when spying de
prived it even of free exchange of words and thoughts. In his author’s 
commentary, the historian clearly states that even under bad emperors 
there may exist great men. Later, he says that submissiveness and self- 
-control, if accompanied by activity and energy, may rise to such peaks 
of fame for which numerous people who tried to reach them choosing 
the steep way and being of no benefit to the state, became famous for 
their ostentatious death.

1 D. W. T. Vessey, Statius and the Thebaid, Cambridge 1973, pp. 6-7:”Denied fre
edom of thought (and perhaps with little idea of what such a concept involved), Statius 
turned to the dramatisation of the often trivial activities of his friends and patrons, and 
to the mythological epic. (...) The patriotic motive was no longer the glorification of 
a ‘new age’ in which Roman greatness was re-asserted and reborn; it was rather centred 
on praising the dominus and his public actions. Statius was an overt and committed 
supporter of Domitian, of the divina domus and of its courtiers".
2 E. F a n t h a m, Roman Literary Culture: From Cicero to Apuleius, Baltimore and 
London 1996, p. 174.

Analyzing particular works from the collection of Silvae in a de
tailed way, I tried to point out that in spite of being overloaded with 
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“baroque” rhetoric and mannerism some of them show Statius’s com
petent aemulatio with literary tradition (Catullus, Vergil, Horace, Ovid 
and maybe even Seneca the Philosopher), and frequently even creative 
originality. The differences that must be considered while interpreting 
Augustan and Flavian poetry were accurately described by A. Maras- 
toni3. Using terminology introduced by W. Kroll4, Silvae can be simply 
treated as a model example of “Kreuzung der Gattungen”. The liter
ary term silva arouses controversy among the scholars even today. It 
has been aptly observed that the Greek equivalent of the Latin noun 
silva is ■ßÄ,r|. It means “forest” but also “wood as the material that can 
be processed”, “notebook” or “outline”. Those who compose an outline 
of a literary work in a hurry and in a spur of the moment (ex tempore) 
and call it silva and later correct words and rhythm, but still are unable 
to eliminate the mistakes that appeared due to haste and recklessness, 
were severely criticized by Quintilian (X 3, 17). In his next statement 
Quintilian adds that from the very beginning each author should cre
ate his work in the way that would make him able to polish it up care
fully and not necessarily rewrite it.

3 P. PAPINI STATI SILVAE, recensuit Aldus Marastoni, „Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana”, Leipzig 1970, 2nd ed., p. IV.
’ W. Kroll, Studien zum Verständnis der römischen Literatur, Stuttgart 1924, 
pp. 202-204.

Statius’s achievements in creating a new poetic language can be 
compared to those of Tacitus in the field of historical prose or those 
of Seneca the Philosopher in the field of philosophical prose. Statius’s 
attitude is largely close to this of Aristotle who in the Poetics, 1451 
a 36 sqq. writes that a poet’s task is not to present and describe real 
events, but rather those that are likely to happen, however this likeli
hood should be based on probability and necessity (ou to Ta yevopcva 
Äiyetv, TOVTO 7tovr|TOV i-pyov eotiv, aXV oia äv yivoira Kai Ta 
Svvara Kara tö EtKÖq q to avayKatov). In another part of the Poetics, 
1458 the Stagirian claims that the basic merit of the language of poet
ry should be its clarity and uncommonness. He assumes that the lan
guage of poetry reaches its highest clarity when it uses common words, 
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however then it becomes common itself. A bit further, he adds that 
the language which uses refined vocabulary becomes solemn and far 
from being common. He suggests that various types of words should 
be combined in an appropriate way. The use of a gloss and a metaphor, 
for example, should protect the language of poetry from being com
mon and mundane, whereas the use of common vocabulary should 
ensure its clarity. The use of extended, shortened or alternant forms 
should largely contribute to the clarity and uncommonness of the po
etic language. Due to the fact of being different from the forms com
monly used, they ensure avoiding commonness, and due to partial re
taining of the form widely known, the clarity. No one is able to learn 
the appropriate use of a metaphor as it is the matter of inborn talent. 
The process of creating a good metaphor is tantamount to perceiving 
similarity in something that is not similar.

In the Rhetoric, 3, 1404 b, 1 sqq. Aristotle observes that people find 
pleasure in the things that put them in amazement and they are amazed 
by the things that are unusual. In numerous poems a lot of things pro
duce such effects and they seem to be quite natural as the subject of po
etry are issues and people that are far from everyday life. A bit further 
in his work (3, 1405 a 1 sqq.) he firmly emphasizes that it is a metaphor 
that determines the clarity, charm and refinement of the style (koo. to 
ocapeq Kai to uSi) Kai to ^evikov e%ei paXurta fi perapopd) and that 
it is impossible to learn how to use it from any other person. He sug
gests that the metaphor should be drawn from anything that is beau
tiful for the ear, for the eye or for any other sense or simply beautiful 
because of its meaning. Unfortunately, poets are frequently accused of 
writing in the way that is neither liked nor accepted by certain people. 
The Stagirian lists five of those most serious accusations. According to 
the critics the poets either present things that are impossible or those 
that are contrary to reason, or those that are common or contrary to 
reality, or simply those that are wrong from the artistic point of view.

Let me quote again a commonly known definition of a metaphor 
expressed in the Poetics, 1457 b 6 sqq.: “A metaphor is a phenomenon 
of transferring a name of one object or thing into another one: from 
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the genus to the species or from the species to the genus, or from one 
species to another or else by analogy.” (pEracpopa be eotiv ovoparaq 
dXXoTpiou ETtupopa fj outo too yevoix; eki EiSoq fj and tou EiSovq E7ti 
to yevoq fj and tou eibouq eki eiboq fj Kara to avaXoyov). In Quin
tilian’s opinion (VIII 6, 8) “a metaphor can be described as a shorter 
comparison (similitudo)-, the only difference between these two is that 
in the comparison the compared objects must be put together, whereas 
in the metaphor one object is replaced by another one”. Beautiful meta
phors can be created on the basis of well made up riddles as the meta
phors are the riddles themselves. Moreover, the metaphors should be 
drawn from things that are beautiful because the beauty of the word as 
well as its ugliness are both connected with its sound or meaning. Ac
cording to Cicero (De orat., Ill 157) “a metaphor is a concise compari
son limited to one word that even if put in a wrong place seems to be 
in the right one, and evokes pleasure from noticing it, however, if no 
similarity appears, it is automatically rejected” (Similitudinis est ad ver
bum unum contracta brevitas, quod verbum in alieno loco tanquam in 
suo positum si agnoscitur, delectat, si simile nihil habet, repudiatur). In 
the Rhetoric, 3, 1405 b - 1406 a, b Aristotle writes about signs of artifi
ciality of a literary style, however these remarks mainly refer to prose. 
He presumes that the style can reach its appropriateness (3, 1408 a 10 
sqq.), if it is able to express features of character and if it is suitable for 
the object it refers to. In further parts of the Rhetoric (3,1411 b 31 sqq.) 
the Stagirian mentions Homer whose special use of a metaphor ena
bled him to animate the inanimate. In most cases, all the outstanding 
sayings are created thanks to a metaphor and an element of a listeners 
surprise. Hence, the listener starts to believe that he learned something 
new as he sees the matter in a different way than he had expected to 
see it before.

A symbolic aspect of Silvae is also worth analyzing. The elements of 
the world presented there seem to show a deliberate multidimensional 
character of the meaning and its intentional mystery. Everything pre
sented directly should be interpreted as the sign of a hidden and am
biguous plot. Because of the ambiguity, the author suggests extensive
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ness of the meaning, hence the reader is given an opportunity of its 
various interpretations. The truth should be looked for in a purely sen
sory sphere rather than in a real one. All the things presented directly 
symbolize non-realistic but spiritual truths. It seems that in many parts 
of the works, the poetic world presented there, refers to nothing else 
but the authors subjectivity.

Very close links between poetry and rhetoric were described by 
Cicero in De oratore, I 70. A man from Arpinum observes the fact 
that a poet stays close to an orator, mainly because he is more con
cerned about the measure of syllables rather than the right choice of 
words. Moreover, the poet does not seem to be much worse at shar
ing the beauty of the style with the orator, and he undoubtedly gets 
closer to him, especially because the poet neither puts any restrictions 
on nor precisely determines his right, which thanks to his enormous 
talent and knowledge, allows his thoughts to fly where he wants them 
to fly. H. Lausberg5 emphasized that literary criticism concerns both, 
poetry and rhetoric. The process of mutual merging of these two fields 
of art is said to create a common basis for the poet and the orator. As 
H. Lausberg6 claims, the basic difference between poetry and rhetoric 
is poetry’s mimetic purpose not only the fact that it is created in stages. 
The orators duty is to influence the listener whereas the poet’s task is to 
imitate human and non-human aspects of reality in general sense.

5 H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, trans., elabor., 
and introd. by A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002, p. 43.
6 H. Lausberg, op. cit., p. 41.

A narrative hyperbole is found to be the dominating feature of Sta
tius’s style. It must be admitted that Quintilian clearly determines its 
use, saying that it should be based on a very careful and appropriate go
ing beyond the truth. Later, he adds that everyone who decides to use 
the hyperbole should remember to keep adequate proportions. Cic
ero, however, in De oratore, III 163, warns not to derive the similarity 
“from afar” (ne longe simile sit ductum). Does Statius submit to those 
remarks or does he lack moderation? Unfortunately, in numerous cas- 
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es, he seems to show the tendency of going far beyond the borders of 
credibility. The words used by Quintilian, the critic of mannerism, in 
book X 2, 16-17 come to my mind. The description of the equestrian 
statue of Domitian (I 1) may be considered to be the most expressive 
example of the use of the hyperbole. The ecphrasis has an extremely 
mimetic and a very detailed character. The statue is full of charm and 
arouses respect. The description contains the idea of emperor’s eternity 
raised to the same level as the former idea of Roma aeterna. Moreover, 
the members of the emperors family are also deified and turned into 
stars in the sky (Greek katasterismos). The allusion to Domitian’s gen
ius can be related to the divine cult of the ruler, the idea widely spread 
in the Roman poetry since Vergil’s times.

Statius is the first Roman author who dedicated complete poems 
to describe works of art or architecture. The piece called Pollius’s villa 
(villa Surrentina) is not only full of descriptions of various works of 
art but it also contains deliberations on serious moral and philosophi
cal issues, especially those close to Epicurus’s or his Roman follower 
Lucretius's, doctrine. Contemplation of any work of art is said to pos
sess therapeutic properties, provide some aesthetic experience, bring 
relief and contribute to uplifting spirits. Art is believed to embellish 
moral values of those who own such magnificent villas: both, Pollius 
and Melior are morally irreproachable, they have never experienced 
any spiritual anxiety, they despise gold and they themselves are the 
best administrators of their wealth. Some elements of Epicurus’s phi
losophy can be also found in the description of the statuette of Her
cules owned by Novius Vindex. The Stoics also considered Hercules to 
be one of the most important heroes.

Statius’s literary style can be compared to marble mosaic floors that 
are found inside magnificent mansions. The buildings are sometimes so 
beautiful that even the gods would like to be their residents. The motif 
of the happy, utopian-like land, terra felix, can be observed in a few pas
sages of his works. Diversity is the dominant: Ilian and Libyan marbles 
seem to go together with those from Syene, Synnas, Chios, Thasos or 
Carystos, in perfect harmony. The presence of numerous colours is also 



254 Final Conclusions

worth mentioning. From here, there seems to be only one step to pre
cious stones, e.g. onyx, serpentine and other mineral resources exploit
ed in various places of the empire. The use of metaphors, based on the 
mentioned above, has an explicit meaning. It proves the wealth of the 
connoisseurs of art and, quoting Z. Herbert7, contributes to the “power 
of taste”. Expressions like “new flowers of Pierides” (novi flores Pieri- 
dum) and “there is nothing common here” (nil ibi plebeium) undoubt
edly show an intentional aspiration to originality and inventiveness on 
a broad scale. H.-J. van Dam8 remarks that in the Silvae Statius used 
seventy nine neologisms and one hundred and forty two of them in his 
narrative works. Unfortunately, inventiveness does not always bring the 
desired effects. Statius, for example, overuses alliteration and metonymy 
overwhelming the reader by extended use of metaphors, comparisons, 
mythological catalogues and technical terminology (e.g. in his poetic 
descriptions of constructing via Domitiana, Manilius Vopiscuss and 
Pollius Felix’s villas or Claudius Etruscuss bath). Quoting D.F. Bright9, 
it seems to be a peculiar “elaborate disarray”. In order to expand his po
etic ingenuity and the literary genres limits, the poet makes good use of 
the descriptions of various peculiarities of nature, e.g. an amazing At- 
edius Melior’s tree, Curtiuss pond, the enchanting Anio river, the coast
lines of southern Latium, Surrentum, Lucania, Sicilia, various regions 
of Greece, Orient, Africa, southern Spain, Troas, Britannia, Cyprus, Ga
latia, Pamphylia, Pannonia, the portico leading to Pollius Felix’s villa, 
the Sibyl’s temple, Gaurus’s vineyards etc. The poetic geography in Sil
vae is impressive and is observed in almost each piece. In this field, Sta
tius might have followed Lucan’s or even Ovid’s example.

7 Z. Herbert in a verse Potęga smaku, [in:] Raport z oblężonego miasta i inne wier
sze, Paris 1983.
" H.-J. van Dam, P. Papinius Statius, Silvae Book II: A Commentary, Leiden 1984,
p. 20, n. 78.
’ D. F. Bright, Elaborate Disarray: The Nature of Statius' Silvae, Meisenheim am 
Gian 1980.

To impress the reader, Statius chooses the most unusual examples. 
It seems to me, that by means of words, the poet tries to describe the
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whole contemporary world. He reaches to the farthest spots of the 
Empire and is interested in all “miraculous” phenomena. Domitians 
empire is contrasted with the empire of his extremely personal poetry 
where he becomes the absolute ruler, admired and imitated by his fol
lowers. Statius often uses a figure of speech called adynaton. Follow
ing Alexandrine poets and Neoterics, he shows himself as a learned 
poet who is looking for some distant mythological, geographical and 
sometimes - probably influenced by Ovid’s Fasti - astronomical asso
ciations. The names of Arctos, Capella, Hesperos, Hyades, Hyperion, 
Leo, Luna, Orion, Phosphoros, Plias, Sirius appear in the Silvae. He is 
also familiar with the knowledge concerning the worship of the Greek, 
Roman or Oriental gods. Statius, just like once Neoterics, is looking 
for new forms of poetic expression and likes experimenting. He ex
pands the language and the metre of his poetry, uses refined epithets 
and gives the reader the opportunity of new, never experienced before, 
artistic impressions. He willingly refers to Greek aetiological poetry 
and uses topics characteristic for the authors of itineraries.

During the literary analysis, I frequently emphasized that Statius 
immensely (if not excessively) refers, in his Silvae, to mythology. A. Bo
browski10 remarks that “a symbolic dimension of time, space, characters 
and events in mythological stories, in fact, possesses the same nature 
as a metaphor in a literary work. Extra meanings related to the sphere 
of the common legacy of human experiences are hidden in the fiction
al aspects of a story. Augustan poets do not present a myth by means 
of excessive narration, but refer to some excerpts pointing to certain 
characters or episodes. It is usually done by means of introducing short 
comparisons and exempta, appearing either separately or combined in 
catalogues, into the structure of the story. (...) The condensed form of 
an exemplum, a comparison or sometimes a slight allusion concerns 
only a few selected details of the mythological narration, suggesting the 
direction of mental associations and emphasizing, based on the simi

A.Bobrowski, Mitologia w rzymskiej elegii i liryce miłosnej okresu augustowskie
go, Kraków 1997, p. 14 sqq.
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larity or contrast, rule enabling the combination of a myth and reality”. 
These words basically refer to an Augustan elegy, however they can also 
apply to the mythological aspects of Statius’s Silvae. Despite the fact that 
Greek mythology is the dominant, the poet frequently mentions some 
important elements of Roman mythology and history.

The descriptions found in epicedia appear to be dreadfully natu
ralistic, enhanced by the fear of death where the dominant is a tragic 
mythological cosmos imbued with the motif of elaborate Oriental fra
grances of e.g. Assyrian balsams, Cilician and Palestinian herbs, ex
otic fruits from Pontus, Syria, Egypt, Caria, Palestine, Byzantium etc. 
The Roman culture spreads beyond the borders of the City and Italy 
and because of this it gets standardized on the territory of the whole 
empire. Laudatio, comploratio and consolatio are three most impor
tant ingredients of epicedion. Personifications of Nature and Pietas al
low a son to grieve over his father. The complaints about Parcae, about 
gods and fatum, about the goddess Fortune and personified Invidia 
appear to be quite evocative. The presence of the motifs close to Ro
man love poems can be observed. The late fathers services are par
ticularly important. It was him, after all, who gave his son a poetic tal
ent, the talent which ensures immortal fame. The fathers moral virtues 
come to the forefront: his ordinary habits but performed with dignity, 
his diligent approach towards his duties, the contempt for benefits, the 
feeling of shame and his great cherish for righteousness. The literary 
patterns observed in Statius’s epicedia can be hardly determined in an 
explicit way, mainly due to the fact that no examples of epicedian po
etry of Alexandrine times neither Ovid’s rhetoric epicedia, mentioned 
by the latter in his Epistulae ex Ponto were preserved. The remarks that 
the deceased will be warmly welcomed in the underground world and 
will be happy there, are original especially because they are optimistic 
(and paradoxical!). Therefore, death is not considered to be the worst 
evil, but just the continuation of the happy life in the spirit world.

In some places the content of Silvae seems to be similar to this of 
certain didactic poems, e.g. a discussion on Mount Vesuvius's erup
tion or technical descriptions of Manilius Vopiscus’s and Claudius 
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Etruscuss baths. Occasionally, Staitus introduces some “non-poetic” 
objects into his works, e.g. in the humorous, based on Catullus and ad
dressed to Plotius Grypus, silva IV 9. The poet, quite willingly, uses the 
motif of a sports agon co-appearing with a poetic one. He likes using 
contrast and antithesis, for instance, while describing the statuette of 
Hercules Epitrapezios he emphasizes its unusual seriousness and even 
dignity. The leading motif of this silva is a peculiar metamorphosis, 
i.e. the change of the owner of the statuette and the power of illusion. 
Is this a deliberate literary allusion to Ovids Metamorphoses or maybe 
the aspiration to literary aemulatio with the poets great predecessor? 
In the epithalamium for Stella and Violentilla, the happy love is con
trasted with the betrayed one. This may be interpreted as the reference 
to elegiac tradition.

Apart from the thoroughly original motifs present in his poetry, 
Statius after all is the follower of traditional values, those that are close 
to the Romans of the republican and Augustan times. He highly val
ues marriage and encourages newlyweds to have children and devot
edly work for the emperor and the empire. He praises all wartime 
achievements, however he assesses civic duties done in the times of 
peace equally high, e.g. those of Rutilius Gallicus, Pollius Felix, Clau
dius Etruscus and Atedius Melior. The poet usually uses the direct pri
mary praise and apart from this, introduces, limited to few lines, sec
ondary praises. The author dedicated numerous lines of his works to 
praise marital fidelity, for instance, this of Claudia, his wife. However, 
in some cases, the praise of silent idleness appears. It is probably caused 
by the influence of the ideology of the Roman elegists who stridently 
protested against the rigorism of their ancestors’ habits and their total 
commitment to public activity at the cost of their free time. It is possi
ble, as H.-J. van Dam" remarks, that Statius thinks about all those peo
ple who during Domitians rule resigned from their political activity.

" H.-J. van Dam, op. cit., p. 210; cf. R. Mac Mullen, Enemies of the Roman Or
der. Treason, Unrest, and Alienation in the Empire, Cambridge Mass., Harvard Univer
sity Press 1966.
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The poet from Naples perceives epigonic poetry quite critically, 
especially this of a narrative character, but sometimes also the lyric 
one. He probably refers to the bungling followers of Homer, Catul
lus, Vergil, Horace, Ovid or Lucan. It might result from the fact that 
his Silvae, in most cases, appear to have a narrative character, the one 
close to the language, style and poetic imagination of the writers of 
narrative literature. The catalogues of heroes seem to be deceptively 
similar to those by Horace or Vergil. The reader’s attention is attracted 
by unusual personifications and makes him wonder whether the poet 
might have seen them in pictures or mosaics created by the Greek and 
Roman artists. The references to Homer’s Iliad or Vergil’s Aeneid seem 
to be very important, especially those to Aeneas’s catabasis in book six 
or sports agons in book five (the games in Sicily to celebrate Anchis- 
es’s death anniversary) and ecphrases (e.g. the description of the shield 
forged for Aeneas by Vulcan in book eight), Callimachus's Aetia. D. 
F. Bright12, who thinks that Statius - apart from epic - benefited a lot 
from a Hellenistic epigram or epyllion, is undoubtedly right.

12 D. F. Bright, op. cit., pp. 12-16.

Statius’s attitude towards nature and culture appears to be compli
cated. On one hand, he repeatedly emphasizes human dominance over 
nature and even stresses the fact that the earth voluntarily yields to 
human will and reason. This basically concerns the Anio and the Vul- 
turnus rivers. On the other hand, however, the poet seems to be im
pressed by the beauty and the power of nature, the power that man has 
to challenge. The descriptions of the technological process of the via 
Domitiana construction belong to the most original ones in the whole 
collection of the Silvae. Statius is one of the first Roman poets who in
troduced a technical description into their works. These were not only 
the descriptions of pieces of art, but also of monuments, statues, public 
buildings, porticos and mosaics. Besides the via Domitiana, the tech
nical description of the ship (its various elements one after another) for 
Maecius Celer in the form of propemptikon can also be considered to 
be a very good example of the above mentioned idea.
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The characteristic features of the whole collection of the five books 

of Silvae are: the mix of different literary genres (e.g. panegyric, epitha- 
lamium, soteria, epicedium, itinerarium, genethliacon, propemptikon, 
eucharisticon, aetiological poems, lyrics), great variability of mood 
(with nostalgic sorrow as the dominant), perceptible oversensitivity, 
changeable colours in accordance with the Simonidean and Horatian 
rule utpictura poesis, and musical effects. Many times, the poet directly 
refers to the senses, especially to the sense of sight. The remarks, con
cerning the above, made by Aldo Marastoni13, a well-known editor of 
Silvae, seem to be worth considering. Aristotle, Poetics, 1448 b 5 sqq. 
emphasizes that a human gift for imitation is inborn, therefore human 
beings differ a lot from other animals and are equipped with the great
est ability to imitate. By means of imitation a man acquires the basis 
of his knowledge and the works of derivative art give him a real pleas
ure. H. Podbielski14 writes that all the requirements the Stagirian puts 
forward towards those who create good, model poetry “refer to the or
ganization and lending credence to this imaginary world, thus it is able 
to act as the really existing one, moreover it gains the power of having 
the impact on the readers’ imagination and feelings, the power that the 
existing reality never possesses”. Later he adds that “mimesis that is the 
underlying reason for the organization of this world, at the same time 
becomes (...) the rule putting the worlds elements in order and being 
equivalent to the process of artistic work”. Aristotle remarks (Poetics, 
1460 b 8 sqq.) that since a poet, just like a painter or a sculptor, is re
ferred to as an imitator, his imitative work, by nature, should focus on 
one of three kinds of subjects: either the reality that used to exist or 

13 A. Marastoni, op. cit., p. IV-V: (...) Statius (...) carminum structuras affabre di- 
sposuit, exquisitos vocum sonores turn continuavit turn refregit, rerum pictas imagines 
verborum vitreos Splendores cumulavit, quae demum animis repente incalescerent, oculis 
refulgerent, auribus dulce quoddam modularentur doctius doctiusque selegit, ac postqu- 
am mirum quodvis effecerat, hunc calorem hanc poesin vocavit. Novas igitur ac paene 
absconditas significationes verborum praesumpsit, quas ut effingeret, ne ab antiquis qu- 
idem rudibusque litterarum flosculis abstinuit.
'■* H. Podbielski, Arystoteles, Retoryka, Poetyka, trans., introduc., and comment, 
by H. Po dbielski, Warszawa 1988, pp. 312-313.
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exists now (the real one) or the reality that is believed or thought to 
exist (the imagined one) or the one that should exist (the ideal one) 
(tóv dpiQpóv év ti (xeí, t] yap oía fjv fj éotiv, i] oíá cpacnv Kai Sokei, 
i] ota eivai 8eí).

The poetic language that contains metaphors, glosses and numer
ous means of literary style, acceptable in poetry, is the basic means of 
expression of this subject. In this case, the principle of the poetic cor
rectness entirely differs from the one observed in politics or any other 
kind of art. In poetry, a mistake can be made in two different ways. The 
first one concerns poetry itself, basically its essence, the other one fo
cuses on the matters that seem completely accidental in poetry. There
fore, if the poet decides to take up imitation, but fails to do it properly, 
mainly because of his ineptitude, he definitely makes the mistake re
lated to the art of creating poetry. As the Stagirian continues, the poet 
is said to have made a mistake because he presented the things that are 
impossible. However, the above described situation, maybe acceptable 
if it results in achieving the desired artistic goal and makes any scene 
described in the poem more touching. The best example giving evi
dence to such effects is the scene describing Achilles’s chase of Hector. 
Nevertheless, if the same goal could have been achieved in compliance 
with the existing artistic principles, the mistake would not have been 
justified. If the poet is accused of presenting reality in the way that 
does not reflect the truth, the accusation can be easily refuted by saying 
that the poet might have shown the reality in the way he would like it 
to be. Sophocles himself, claims that he presents people in the way, he 
thinks they should be, whereas Euripides, in the way they really are. To 
give appropriate assessment, whether the things some characters said 
or done are beautiful or not, it is not enough to examine if the words 
or deeds are noble or nasty themselves, but it is also necessary to see 
them. It has to be found out who says or does the things, to whom the 
words or deeds are addressed, when and why they are uttered or done, 
whether their aim is to gain greater good or to avoid greater evil.

Statius, similarly to Lucan, pays great attention to some irrational fac
tors that interfere the world of mythological gods and heroes. For him, 



Final Conclusions 261

these factors are basically fatum/fata and fortuna. As well as the gods, 
the places also have their destiny - this is what the poet from Naples 
says in one of his numerous sentences. The sentences of this kind can 
be observed in a number of silvae and they all seem to contain elements 
of didacticism, incrustation and sometimes revocation. The remarks on 
envious Fata are shown not only in the context of epicedia, but also in 
the broadly understood poetic work, particularly associated with the al
lusions to the poets defeat in Capitoline games. The poets philosophy of 
history is sometimes very simple and explicit: in silva III 3, 48 sqq., for 
example, he claims that everything is the subject to the law of obedience: 
(...) quid enim terrisque poloque Iparendi sine lege manet? vice cuncta 
reguntur / alternisque premunt. It concerns the whole cosmos. Therefore, 
the author of these words seems to be the believer and devotee of the 
imperial ideology that was officially applied in Domitians times. The au
thor of Silvae is obviously not interested in Tacitus’s dilemmas in relation 
to libertas and moderatio. However, I cannot agree with H.-J. van Dams15 
opinion that Statius was far from extolling purely Roman qualities.

H.-J. van Dam, op. cit., p. 8.
16 H. Szelest, „Sylwy" Stacjusza, „Archiwum Filologiczne” XXVIII, (eds.) K. Ku- 
m aniecki and B. B il ihski, Wroclaw 1971, p. 18.
17 D. W. T. Vessey, op. cit., p. 27:’’To impress such men, Statius had to show them 
the depth of his doctrina, the originality of his facundia: his style had to gleam and 
scintillate with all the coruscations of rhetoric and the jewels of Art”.

Z. Pavlovskis, Man in an Artificial Landscape. The Marvels of Civilisation in Im
perial Roman Literature, Leiden 1973, p. 5.
19 A. N. S h e r w i n-Wh i t e, The Letters of Pliny: A Historical and Social Commenta
ry, Oxford 1966, pp. 2-3.

At the same time, as H. Szelest16 remarks, the world of Silvae appears 
to be quite concrete and real. It shows the life of a wealthy and well- 
-educated class of the Roman society and the imperial court. The mu
tual relationship between the poet and the people, he created his poetry 
for, was accurately described by D. W. T. Vessey17. Z. Pavlovskis18 em
phasizes significant differences between Statius’s and Horace’s approach 
towards the topos of “an escape from the city”. A. N. Sherwin-White19 
tries to prove that Silvae can be compared to Pliny’s the Younger Let
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ters, mainly because some genological and of content similarities be
tween them can be observed. Paraphrasing Tacitus’s thought, it can 
be said, that Statius - similarly to Seneca the Philosopher - was able 
to adopt to the artistic tastes of his epoch and become its real child. 
Opus, as H. Lausberg20 remarks, outlives its author and makes creative 
relationships with the new audience, the one which was not originally 
taken into consideration by the author. Hence, the audience problems 
with the right and explicit decoding the author’s intentions. Statius’s 
Silvae seem to be a distinctive example of this phenomenon. All the 
formal efforts are particularly important for the poet from Naples. Ar
istotle in his Poetics, 1448 b, 18-19, writes that the audience takes real 
pleasure not from the image of the painting itself, but rather from the 
way it was created, its colours or some other important qualities of this 
kind. As U. Eco21 accurately remarks, “each piece of art, even if com
pleted, requires a free and creative reaction from its audience, mainly 
because the members of the audience are not able to understand it 
completely without recreating it in the act of accurate cooperation with 
the author. (...) The meaning of the subjective element in an aesthetic 
experience implying mutual influence between the subject that “sees” 
and a piece of art as the object, did not escape the ancient artists’ atten
tion. They considered this factor to be very important especially while 
discussing the fine arts. Plato in the Sophist, for instance, claims that 
painters do not convey the shapes of their models in the objective way, 
but they present them from their own, subjective point of view. Vitru
vius distinguishes symmetry and eurhythmies, understanding the lat
ter as the adjustment of objective proportions to subjective rights of 
seeing things in the way, people want to see them. The development 
of the theory of perspective and its more and more effective applica
tion in practice, undoubtedly show the important role that the element 
of subjectivity plays in the interpretation of any work of art. However,

20 H. Lausberg, op. cit., p. 589.
21 U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, trans, 
byj. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Warszawa 
1994, pp. 28-29.
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there is no doubt, that the above mentioned concepts were used by the 
ancient artists not to open the works of art, but just the opposite, to 
close them. Various technical efforts used by the artists to convey the 
perspective, eventually led to the situation that made the viewer see the 
artistic object in the only possible and correct way, that is to say, in the 
way the author wanted it to be seen”. Nevertheless, U. Eco’s closing re
mark can be hardly accepted, especially, as I assume, because Statius’s 
Silvae (exactly like Ovid’s Metamorphoses) are an excellent example of 
the ancient open work showing the reader broad and diverse sphere of 
meaning.

Translated by Stanislaw Zurakowski
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