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Wstęp

Termin „list poetycki”, użyty w odniesieniu do literatury eu
ropejskiej, mającej swe korzenie w antyku grecko-rzymskim, by
wa zazwyczaj, niejako automatycznie, kojarzony z Horacym. 
Asocjacja ta jest oczywiście głęboko uzasadniona. To przecież 
właśnie Listy Wenuzyjczyka, ich pierwsza oraz druga księga, wy
znaczały wzorzec, do którego poezja nowożytna, zwłaszcza ta 
powstająca w okresach popularnie nazywanych „klasycznymi”, 
odwoływała się niejednokrotnie. Z inspiracji dziełem Horacego 
wyrosły, by przypomnieć tylko kilka tytułów, łacińskie Epistulae 
Metricae Petrarki, a potem, tworzone już w językach narodo
wych, Satire Ariosta, Epístola a Boscán Garcilaso de la Vega, 
Listy Marota i Boileau, Moral Essays Pope’a, czy wreszcie nasze 
rodzime Listy Krasickiego. 

Wśród autorów rzymskich nie był jednak Wenuzyjczyk pier
wszym, który swej poetyckiej wypowiedzi nadał formę listu, jak
kolwiek niewątpliwie pod jego piórem zyskała ona zupełnie nową 
jakość. Przykłady listów poetyckich, w literaturze greckiej obec
ne tylko marginalnie1, odnajdujemy u Lucyliusza i Katullusa. Po 

' O ile wiadomo, w literaturze greckiej nie istniały zbiory listów poetyckich, 
tak jak miało to miejsce w piśmiennictwie rzymskim, por. J. Schnayder, 
Antologia listu antycznego, Bibl. Nar., S. II, nr 117, Wrocław 1959, ss. 
XXXVIII-XXXIX. Pojedyncze przykłady można natomiast znaleźć wśród epi-
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Horacym uprawia je (w okresie wygnania) Owidiusz, Stacjusz, 
a wreszcie, piszący w epoce późnego już antyku, Auzoniusz, 
Paulin z Noli, Klaudian i Sydoniusz Apollinaris. W wydaniu 
wszystkich tych twórców list poetycki, jakkolwiek niezwykle róż
norodny, wykazuje jedną zasadniczą właściwość wspólną: kon
strukcję podmiotu mówiącego. Jest to bowiem podmiot autorski, 
kierujący swą pisemną wypowiedź do osób dobrze sobie zna
nych, z którymi łączy go pewien stopień zażyłości, a zatem rela
cje, które, stosując rzymską terminologię, można określić mianem 
amicitiae: znajomości, koneksje, towarzyskie układy, a wreszcie 
również głębokie więzy emocjonalne, prawdziwe przyjaźnie. 
Rzadziej dochodzą tu do głosu relacje rodzinne, reprezentowane 
jedynie przez listy Owidiusza do żony, stanowiące istotną część 
Tristiów, oraz kilka listów Auzoniusza do najbliższych, syna 
i wnuka.

Zupełnie osobną kategorię literatury rzymskiej stanowią fi
kcyjne listy poetyckie bohaterów mitologicznych lub historycz
nych. Gatunek ten, którego etapy rozwojowe nie są nam właści
wie znane, reprezentowany jest wyłącznie przez utwory elegijne 
powstałe w epoce augustowskiej, El. IV 3 Propercjusza, list Are
tuzy do Lykotasa, a następnie cykl Heroid Owidiusza. Na zbiór 
ów składa się, jak wiadomo, 21 elegii: 14 listów bohaterek mito
logicznych i jeden list postaci historycznej, poetki Safony, do nie
obecnych mężów lub kochanków oraz - powstałe zapewne w ja
kiś czas później - trzy pary utworów, obejmujące listy mitologi
cznych protagonistów: Parysa, Leandra, Akontiusa, i odpowiedzi 
adresatek, odpowiednio: Heleny, Hero i Kydippe.

gramów pomieszczonych w Antologii Palatyńskiej. por. J. S y k u t r i s, Episto- 
lografie, RE V Suppl., 1931, s. 207. Rodzajem liściku dołączonego do prezentu 
jest utwór Krinagorasa z Mityleny, A.P. 6, 227. Za list poetycki można też 
z pewnością uznać jeden z epigramów Filodemosa z Gadary, A.P. 11, 44. za
proszenie na ucztę, skierowane do L. Kalpurniusza Pizona, opiekuna poety, 
w którego willi w Herkulanum mieszkał on przez dłuższy czas.
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Te dwa gatunki: list pisany z perspektywy podmiotu auto
rskiego oraz list-heroidę2, jakkolwiek odwołujące się do jednej, 
epistolamej konwencji, trudno oczywiście uznać za sobie po
krewne3. Sama forma epistolama służy w nich zasadniczo od
miennym celom. W przypadku heroidy chodzi o kreatywne opra
cowanie materiału mitologicznego, nadanie mu nowych 
znaczeń poprzez - przede wszystkim - pogłębienie psychologicz
nego portretu protagonistów. W tym więc kontekście list-heroida 
wykazuje głębszy związek genetyczny z literaturą romansową. 
Nieprzypadkowo w Heroidach Owidiusza można widzieć arche
typ nowożytnego romansu epistolamego w typie np. Niebezpiecz
nych związków4, osiemnastowiecznego arcydzieła literatury fran
cuskiej autorstwa Pierre’a Choderlosa de Laclos. W liście pisa
nym z pozycji podmiotu autorskiego istotne jest przetranspono
wanie do tekstu elementów rzeczywistości pozaliterackiej, pry
watnego świata twórcy oraz związanych z nim konkretnych - 
i realnych - osób.

2 Najlepszą świadomość odrębności genologicznej tych form mają zapewne 
Francuzi, których terminologia teoretycznoliteracka, wytworzona w dobie 
Oświecenia, rozróżnia wyraźnie kategorie: heroide (określenie to stosuje się, 
na przykład, dla oznaczenia pewnego typu stylizowanych na listy utworów po
etyckich, modnych zwłaszcza w kręgach sentymentalnych XVIII-wiecznej 
Francji), oraz epitre, por. P. Matuszewska. Gry z adresatem. Studia o po
ezji i epistolografii wieku oświecenia, Wrocław 1999, s. 18 nn.
' Por. H. Jacobson, Ovid's Heroides, Princeton 1974, s. 332.
J Por. J.G. Altman, Epistolarity. Approaches to a Form, Ohio State Univ. 
Press, Columbus 1982, ss. 13-14.

List-heroida, po Owidiuszu gatunek najwyraźniej przez 
rzymskich autorów zarzucony, doczekał się znakomitej monogra
fii w postaci pracy H. Jacobsona, Ovid's Heroides (Princeton 
1974). Nie podjęto natomiast jak dotąd żadnej próby syntetyczne
go ujęcia owego tak ciekawego literacko zjawiska, jakie stanowi 
rzymski list poetycki pisany z perspektywy podmiotu autorskie
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go. Roli tej nie może bowiem spełnić krótki artykuł H. Petera, 
Der poetische Brief und die Epistel in Versen, pomieszczony 
w jego studium nad rzymską tradycją epistolograficzną, Der Brief 
in Der römischen Literatur (Leipzig 1901). Niemiecki badacz 
z konieczności skupił się jedynie na opisaniu głównych wątków 
tematycznych poszczególnych utworów. Jeszcze bardziej skróto
wy charakter mają uwagi J. Sykutrisa zawarte w artykule pt. Epi- 
stolographie (RE V Suppl., 1931, ss. 207-208). Najwybitniejszy 
współcześnie znawca rzymskiej epistolografii, P. Cugusi, w roz
prawie Evoluzione e forme dell’epistolografia latina nella tarda 
repubblica e nei primi due secoli dell'Impero (Herder, Roma 
1983) z założenia temat listów poetyckich pomija.

Całościowe5 opisanie gatunku listu poetyckiego w obszer
niejszym studium monograficznym jawi się zatem jako projekt 

5 Istnieje oczywiście wiele prac i artykułów poświęconych poszczególnym 
dziełom utrzymanym w konwencji listu, tj. I i II ks. Listów Horacego oraz Owi
diuszowym Tristia i Epistulae ex Ponto. Wymienimy tu tylko tytuły najważ
niejszych i najnowszych monografii. Gdy chodzi o I ks. Listów Horacego na
leży wspomnieć o monografiach: M.J. McGanna, Studies in Horace’s first 
book of Epistles, Coll. Latomus 100, Bruxelles 1969; R.S. K i 1 p a t r i c k a. The 
Poetry of Friendship. Horace. Epistles I, The Univ, of Alberta Press 1986 oraz 
D. G a g I i a r d i e g o, Un 'arte di vivere. Saggio sut Primo Libro delle Epistole 
oraziane, Roma 1988. II ks. Listów oraz Ars Poética posiadają oczywiście prze
ogromną bibliografię (zestawia ją C.O. Brink w trzech tomach swego Horace 
on Poetry i zajmuje tam ona łącznie 23 strony, choć sam badacz dodaje, iż to 
zaledwie wybór najważniejszych prac), wspomnijmy więc tylko o „kanonicz
nych” dziełach C.O. B ri n k a właśnie: Horace on poetry. Vol. I: Prolegomena 
to the literary Epistles. Cambridge 1963; Vol. II: The Ars Poética. Cambridge 
1971; Vol. Ill: Epistles, Book II. Cambridge 1982. oraz o nie tak dawno wy
danym, a bardzo interesującym studium R.S. Kilpatricka, The Poetry of 
Criticism. Horace, Epistles II and Ars Poética, The Univ, of Alberta Press, 
1990. Wygnańcza twórczość Owidiusza stosunkowo niedawno zaczęła wzbu
dzać większe zainteresowanie uczonych. Wymienić można następujące mono
grafie: H. Froesch Von, Ovids Epistulae ex Ponto I-lll als Gedichtsammlung. 
diss., Bonn 1968; H. Froesch Von, Ovid als Dichter des Exils, Bonn 1976; 
B.R. Nagle, The Poetics of Exile. Program and Polemic in the Tristia and
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badawczy, który może wypełnić pewną lukę, istniejącą w litera
turze naukowej dotyczącej poezji rzymskiej. Jest to jednak zara
zem zadanie wyjątkowo trudne. Listy poetyckie cechuje bowiem, 
jak wspomniano, ogromna różnorodność, w każdym z nich odbi
jają się przecież indywidualne, a więc w istocie niepowtarzalne 
doświadczenia piszącego. Materiał ów nie poddaje się więc ła
twym klasyfikacjom w oparciu o, na przykład, kryteria tematycz
ne. Próbując go syntetycznie objąć, nie można zatem poprzestać 
jedynie na przeglądzie treści. Przegląd taki może posłużyć tylko 
do nakreślenia ogólnego szkicu całego zagadnienia. Podstawowe 
znaczenie ma znalezienie klucza interpretacyjnego, który pozwoli 
uniknąć wyłącznie katalogowego zestawiania autorów i ich dzieł.

Kluczem owym może być próba zogniskowania badań na 
kilku zasadniczych cechach, które, jak się wydaje, w sposób 
szczególny określają specyfikę listu poetyckiego. Po pierwsze, na 
kwestii samej formy epistolamej obecnej w tychże tekstach. Istot
ne wydaje się nie tylko wskazanie jej zasadniczych wyróżników, 
ale również zbadanie, czy jest ona znacząca dla treści utworu, czy 
też stanowi po prostu rodzaj ramy kompozycyjnej, wewnątrz któ
rej mogą zostać umieszczone najrozmaitsze elementy.

Drugie pytanie badawcze winno dotyczyć celu, jaki autorzy 
listów poetyckich przeznaczali swoim utworom. Zauważmy, że 
większość starożytnych teoretyków epistolografii, wypowiadając 
się rzecz jasna wyłącznie na temat listów prozaicznych, na ten 
właśnie aspekt kładła szczególną uwagę. Zestawienia rozmaitych 
„typów epistolarnych”, dokonane przez Demetriusza i Pseudo-Li- 
baniosa, nie są w istocie niczym innym, jak próbą odpowiedzi na 
pytanie, po co dana osoba list piszę, jakie towarzyszą jej intencje:

Epistulae ex Ponto of Ovid, Coll. Latomus Vol.170, Bruxelles 1980; 
H.B. Evans, Publica Cannina. Ovid's Books front Exile, Univ, of Nebraska 
Press, Lincoln 1983, wreszcie, zdecydowanie najlepszą, dysertację J.M. Cla
assen, Poeta, Exsul, Vates. A Stylistic and Literary Analysis of Ovid's Tristia 
a ud Epistulae ex Ponto. diss., University of Stellenbosch 1986. 
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czy chce przekazać informację, czy stara się ją zdobyć, czy prag
nie wyrazić wdzięczność, zachęcić do jakiejś idei itd.

Po trzecie wreszcie, należy się zastanowić, jakie znaczenia 
kryje kategoria adresata listu poetyckiego, czego można się do
wiedzieć o wirtualnym odbiorcy danego autora, o jego oczekiwa
niach względem czytelnika, biorąc pod uwagę osobę nominalnego 
adresata listu.

Niniejsze studium składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy, 
o charakterze wprowadzającym, stanowi ogólną prezentację ma
teriału, który wchodzi w zakres naszych badań.

W rozdziale drugim omówiono formalne wyznaczniki listu 
poetyckiego, pokazując jak funkcjonują one w różnych utworach. 
Opierając się na tych ustaleniach postarano się następnie określić, 
jaka relacja zachodzi w liście poetyckim pomiędzy formą episto- 
lamą a ładunkiem treściowym.

Rozdział trzeci stanowi opis zasadniczych celów, jakie w za
mierzeniu samych autorów miały spełniać listy poetyckie. Po
przez wnikliwą analizę tekstu wykazano, jak ów zasadniczy cel 
łączy się z doborem treści podejmowanych w poszczególnych 
utworach.

Wreszcie rozdział czwarty daje odpowiedź na pytanie, do 
jakiego adresata, nominalnego i wirtualnego, kieruje dany autor 
swój list. Rozważania te mają charakter krótkich monograficz
nych szkiców poświęconych poszczególnym poetom. Ich podsu
mowanie, poprzedzone podsumowaniem najważniejszych ustaleń 
wynikających z dwóch wcześniejszych rozdziałów, zawarto 
w ogólnym zakończeniu.

Metoda badawcza, przyjęta w niniejszej pracy ma zatem cha
rakter par excellence filologiczny. Wszelkie wnioski sformułowa
no w oparciu o szczegółową analizę i interpretację tekstów po
etyckich.
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Rozdział I

Przegląd tematyki listów poetyckich 
wraz z omówieniem stosowanych w nich 

rozwiązań metrycznych

Pierwsze świadectwo o uprawianiu takiej formy literackiej 
jak list poetycki znajdujemy u Cycerona. Arpinata podaję, że 
utwory tego typu, utrzymane w pogodnej tonacji, kierował do 
swoich przyjaciół niejaki Spuriusz Mummiusz, towarzyszący bra
tu Lucjuszowi w wyprawie na Korynt w r. 146 p.n.e1. H. Peter 
wskazuje, iż był to człowiek związany z kręgiem Scypiona Młod
szego, przyjaciel Leliusza2, a zatem ktoś o podobnych koneksjach 
i upodobaniach literackich, jak zbliżony do niego zapewne wie
kiem Lucyliusz. Wydaje się interesujące, że również twórca saty
ry rzymskiej dość chętnie, i na pewno częściej niż możemy to 
stwierdzić na podstawie zachowanych fragmentów Satyr , nada

1 Por. Att. XIII 6, 4: „Epistulae versiculis facetis ad familiares missae a Co- 
rintho”.
2 Por. H. Peter, Der Brief in Der römischen Literatur, Leipzig 1901, s. 178. 
’ W Sat. IX, mówiąc o dwupoziomowym rozróżnieniu gatunkowym poema 
- poesis, podaję Luculiusz jako przykład poema właśnie „list”: „Pars est parva 
«poema» «poesis»./ Epistula item quaevis non magna «poema» est” (fr. 404- 
406). Logiczne wydaje się zatem, iż taka forma poetycka musiała być przez
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wał swym literackim wypowiedziom kształt listu. W Sat. V 1, 
gdzie struktura epistolarna jest bardzo widoczna, poeta informuje 
adresata o niedawno przebytej chorobie. W Sat. III 1 opowiada 
odbiorcy o podróży na południe Italii i na Sycylię* 4. Wreszcie 
w formę listu były zapewne ujęte utwory wypełniające ks. IX, 
poświęcone kwestiom estetyczno-literackim oraz gramatyczno- 
ortograficznym5. Wszystkie te teksty skomponowane zostały 
w heksametrze.

niego często stosowana, skoro sam uznaje ją za egzemplaryczną. Być może, 
jak przypuszcza N. Rudd, podobnych próbek było wówczas w ogóle sporo, 
por. N. Rudd (ed.), Horace, Epistles Book ll and Epistle to the Pisones, Cam
bridge 1989, s. 11.
4 Por. J. Styka, Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej. Estetyka 
satyry republikańskiej. Estetyka neoteryków, Kraków 1994, s. 63.
5 Ibid., s. 23.

Kilka przykładów listu poetyckiego znajdujemy u Katullusa. 
Wśród utworów drobnych, pisanych wierszem falecejskim, są ni
mi z pewnością trzy zaproszenia, Carm. 13, 35 i 50, a także 
Carm. 28, swoista prośba o informację, skierowana do przebywa
jących z dala od poety adresatów, oraz Carm. 38, przypomnienie 
o obietnicy literackiej, z której odbiorca, Komificjusz, dotąd się 
nie wywiązał.

Formę listu mają ponadto dwa utwory skomponowane 
w dystychu elegijnym, Carm. 65 oraz 68. Obydwa są tekstami 
o niezwykle wyrafinowanym układzie kompozycyjnym, w obu 
też współczesna nauka chce widzieć przykłady wykształconej już 
rzymskiej elegii. Carm. 65 łączy w sobie elementy listu-dedyka- 
cji z dygresją o charakterze trenetycznym (lament poety po 
śmierci brata) oraz dygresją mitologiczną. W Carm. 68 faktycz
nym listem poetyckim jest część pierwsza (w. 1-40), swoista 
recusatio, będąca odpowiedzią na prośbę adresata, Alliusza, pra
gnącego otrzymać od poety utwór o tematyce miłosnej. Część 
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druga (w. 41-160), w istocie spełniająca tę prośbę, stanowi ra
czej, według słów samego autora, poetyckie munus, do owego 
listu dołączone6.

" Por. „hoc tibi, quod polui, confectum carmine munus” (v. 149). O recusatio 
jako o czynniku łączącym Сапп. 68a i 68b pisał H. Lucas, Recusatio, w: 
Festschrift J. Vahlen, Berlin 1900, s. 317 nn. Skomplikowana niezwykle stru
ktura Сапп. 68 wzbudzała jednak, i nadal wzbudza, ożywione dyskusje bada
czy. Nie jest oczywiście celem niniejszej rozprawy przywoływać wszystkie ar
gumenty wypowiadane kolejno przez zwolenników tezy Lucasa oraz jej prze
ciwników, ani tym bardziej proponować jakieś ostateczne rozwiązanie tego pro
blemu. W swojej stosunkowo niedawno opublikowanej pracy M. C i t r o n i 
jednoznacznie wypowiada się po stronie „chorydzontów”, zwracając zwłaszcza 
uwagę na ogromne różnice stylistyczne między obiema częściami, por. Poesia 
e lettori in Roma antica. Forme della comunicazione letteraria, Laterza, Bari 
1995, ss. 79-89. Badacz ten jest, mimo to, przekonany, że adresatem obu utwo
rów musi być jedna osoba. Skądinąd, jak wiadomo, określenie imienia adresata 
Carm. 68 też nastręcza poważne trudności. W tradycji rękopiśmiennej adresat 
w. 1-40 występuje pod imieniem Mallius (Manlius), a w. 41-160 - Allius. 
Sugerowano następujące rozwiązania: 1) Allius to pseudonim osoby, której pra
wdziwe imię brzmi Mallius (Manlius), 2) pełne imię adresata, praenomen i no
men. to Manius Allius, Katullus w w. 1-40 używa praenomen, dalej - nomen, 
3) zwrot „Maili" należy zastąpić „mi Alli". Wobec każdej z tych propozycji 
można mieć jednak pewne zastrzeżenia. Pisze o tym szczegółowo K. Quinn 
(ed.), Catullus, The Poems, Macmillan, London 1970, ss. 381-382.
’ Por. M.J. McGann, Studies in Horace’s first book of Epistles, Col). La- 
tomus. Vol. 100, Bruxelles 1969, ss. 92-93: „[...] the book exhibits a complex 
set of reciprocal relationships, that both in juxtaposition and when separated, 
the epistles supplement, contrast with, and comment on one another. Fraenkel's 
description of a single epistle as a «self-contained poem, complete in itself» is 
true only to a limited extent. Having read an epistle, the reader will grasp 
a meaning, but it will not be the full meaning, which will be elicited only when 
the epistle is taken in conjunction with others and is seen as part of the whole”.

Nowy etap w rozwoju rzymskiego listu poetyckiego wyzna
czają dzieła Horacego. Oryginalność Wenuzyjczyka w stosunku 
do jego poprzedników polega tu przede wszystkim na złożeniu 
pewnej liczby heksametrycznych utworów o takiej formie w oso
bny i koherentny zbiór7.
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O koherentności I ks. Listów świadczy już sama jej kompo
zycja. Głównym adresatem dzieła jest, podobnie jak w przypadku 
Ód I-III, Mecenas. Utwory do niego skierowane rozmieszczone 
zostały na początku (Epist. I 1) i na końcu - nie licząc epilogu - 
(Epist. I 19) oraz blisko środka (Epist. I 7). Listy 2 i 19 łączy 
także osoba odbiorcy, młodego Lolliusza. Tworzy się zatem swoi
sty chiazmus, sugerujący iż mamy do czynienia ze spójną cało
ścią8. Ponadto księga posiada specyficzne zakończenie (Epist. 
I 20), ułożone w formie alokucji do niej.

8 O zależnościach między Epist. I 1 i Epist. I 19 oraz Epist. I 2 i Epist. I 18 
piszą, oprócz MJ. M c G a n n a. Studies..., op. cit., s. 82, także: O.A.W. D i 1 - 
k e, Horace and the Verse Letter, w: C.D.N. Costa, Horace, London & Boston 
1973, s. 106 nn.; R.S. Kilpatrick, The Poetry of Friendship. Horace, Epistles 
I, The Univ, of Alberta Press 1986, s. 1.
’ Jak wiadomo, Horacy pisał I ks. Listów ztsta. po ogłoszeniu Pieśni I-III, 
czyli w latach 23-20 p.n.e. Ich publikacja nastąpiła w r. 20 p.n.e.
10 Por. „[...] quaeris, / Maecenas, iterum antiquo me includere ludo” (w. 3-4). 
Ton wypowiedzi Horacego, zwróconych do Mecenasa w Epist. I 1, a potem 
także w Epist. I 7, skłonił wielu badaczy do odczytywania I ks. Listów jako 
wyrazu stopniowego ochładzania się stosunków pomiędzy Wenuzyjczykiem 
a jego patronem. Sugerowano, iż ma to związek z przetasowaniami, jakie do
konały się na dworze Augusta po roku 23 p.n.e. Piszemy o tym szerzej 
w rozdz. II, przyp. 58.

Czynniki zespalające zbiór to wreszcie jego temat i chara
kter. W ujęciu samego Wenuzyjczyka są one zasadniczo odmien
ne od tego, co ów autor dotąd tworzył. W Epist. I 1 Horacy wy- 
znaje bowiem, iż w jego orientacji życiowej nastąpił zdecydowa
ny przełom. Pomimo że jako poeta liryczny osiągnął ogromne 
sukcesy, jest ceniony i znany („spectatus", v. 2)9, postanawia po
rzucić uprawiany dotąd z takim powodzeniem gatunek, nawet je
żeli miałoby się to odbyć wbrew woli jego opiekuna, Mecenasa10. 
W niemałym stopniu powoduje nim obawa przed „obniżeniem 
formy”; woli odejść od liryki w nimbie sławy, niż narazić się na 
szyderstwo dotychczasowych admiratorów publikując kolejny, 
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mniej doskonały od poprzednich zbiór wierszy11. Poza tym 
wszakże coraz wyraźniej dostrzega, że wraz z wiekiem zmieniły 
się jego zainteresowania („non eadem est aetas, non mens”, v. 4), 
a świadomość upływającego czasu skłania go do dokonania kry
tycznej oceny swych osiągnięć. W tej perspektywie twórczość li
ryczna jawi mu się jako swoista zabawa, rozrywka („ludicrum", 
v. 10), podczas gdy on odczuwa potrzebę zajęcia się czymś napra
wdę pożytecznym, przydatnym nie tylko dla niego samego, ale 
także dla innych („aeque pauperibus prodest locupletibus aeque/ 
aeque neclectum pueris senibusque nocebit", w. 25-26).

" W typowy dla siebie sposób ubiera Horacy tę myśl w formę dowcipnej me
tafory: est mihi purgatam crebro qui personet aurem:

„solve senescentem mature sanus equum, ne 
peccet ad extremum ridendus et ilia ducat” (7-9)

12 Pomimo zapowiedzianego przez samego Horacego eklektycznego charakteru 
Listów (Epist. I 1, 14: „nullius addictus iurare in verba magistri”), niektórzy 
uczeni skłaniają się do opinii, iż w dziele przeważają raczej elementy jednej 
doktryny. Zdaniem M.J. M c G a n n a składnikiem dominującym jest stoicyzm. 
Studies.... op. cit., pass.', według R.S. Kilpatricka - doktryna akademicka. 
The Poetry of Friendship, op. cit., pass. Poza tym liczne wpływy epikurejskie 
dostrzegają w Listach: A. La Penna, Due note sulla cultura filosófica delle 
Epistole oraziane, Studi italiani di filologia classica 27-28, 1955-56, ss. 192— 
201 oraz R. R i u s G a t e 11, I. S eg ar ra A ñon. Imágenes de ocio y sabi
duría epicúreos en las Epistolas horacianas, w: R. Cortés Tovar, 
J.C. Fernández Corte (eds.), Bimilenarío de Horacio, Salamanca 1994, 
pass. O cynicyzmie Listów piszę J. Moles, Cynicism in Horace's Epistles, 
Papers of the Liverpool Latin Seminar Vol. V, 1985, ARCA, Liverpool 1986, 
ss. 258-259, a o stosunku Horacego do poglądów Arystypa - A. Traína, 
Orazio e Aristippo: le Epistole e l’arte di convivere, w: R. Uglione (ed.), 
Atti del Convegno Nazionale su Orazio, Torino 13-15 apr. 1992, ss. 193-204. 
R. Mayer dowodzi natomiast, że poglądy poety nie układają się wcale 
w zwarty system filozoficzny, nawet eklektyczny, Horace’s Epistles I and Phi
losophy, American Journal of Philology 107, 1986, s. 64.

Możliwość taką otwiera przed nim, jak sądzi, studium filozo
fii. Gromadząc nauki wypracowane przez rozmaite szkoły12, po
szukując odpowiedzi na pytanie, co jest prawdziwe i stosowne 
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{„quid verum atque deceits, curo et rogo" v. 11), nowo nawróco
ny „miłośnik mądrości” ma nadzieję przekazać swoim odbiorcom 
wskazówki pomocne w rozwiązywaniu życiowych dylematów. 
Jest bowiem przekonany, iż takie „verba et voces"{v. 34), moral
ne przykazania, potrafią uleczyć nawet osoby głęboko wewnętrz
nie rozchwiane przez różne wady, jak zachłanność, żądza posia
dania, zawiść, pragnienie sławy (w. 33-37).

Nowe dzieło Horacego ma zatem - w świetle jego własnych 
wypowiedzi - przybrać charakter swoistego protreptyku11, ma 
być zachętą do poszukiwania cnoty* 14 - urzeczywistniającej się 
przede wszystkim w unikaniu wad i skrajności {Epist. I 1, v. 41; 
Epist. I 18, v. 9) - oraz mądrości. Ta z kolei, w rozumieniu We- 
nuzyjczyka, oznacza nie tyle kompetencję w zakresie rozmaitych 
doktryn15 16 17, ile raczej zdolność do krytycznej oceny własnego po
stępowania i gotowość do podjęcia pracy nad sobą {Epist. I 2, v. 
40 nn.). I ks. Listów ma też być próbą odpowiedzi na pytanie, jak 
żyć w sposób moralnie nienaganny {„recte vivere")'* 1 oraz jak 
osiągnąć szczęście {„beate vivere")'1. Stanu tego nie gwarantuje 

” Por. F. Citti, Orazio, ¡'invito a Torquato, Bari 1994, s. 101.
14 Termin virtus pojawia się w Listach niezwykle często (Epist. I 1, w. 17, 
41, 52, 54; Epist. I 2, v. 17; Epist. 1 6, w. 16, 30, 31; Epist. I 12, v. 11; Epist. 
1 17, v. 41; Epist. I 18, w. 9, 27, 100; Epist. I 19, v. 14; Epist. I 20, v. 22). 
R.S. Kil patrick uznaje go wręcz za słowo-klucz zbioru, The Poetry of 
Friendship, op. cit., s. 47.
15 Także pojęcia sapientia i sapiens to swoiste słowa-klucze I ks. Listów (Epist. 
I 1, w. 41, 106; Epist. I 2, w. 17, 40; Epist. I 4, w. 5, 9; Epist. I 6, v. 15; 
Epist. 1 7, v. 22; Epist. I 10, v. 44; Epist. I 12, v. 15; Epist. I 15, v. 45; Epist.
1 16, w. 20, 33, 73; Epist. I 18, v. 27). D. Gag li ardí wskazuje jednak, że 
w języku tekstu Horacego termin sapiens nie posiada jednoznacznych konotacji 
filozoficznych: „[...] nelle epistole del I libro sapiens = qui recte sapit, senza 
ripostę risonanze di filosofía, che non sia quella della vita.”, por. Un’arte di 
vivere. Saggio sul Primo Libro delle Epistole oraziane, Roma 1988, ss. 55-56.
16 Por. Epist. I 6, v. 29; Epist. I 8, v. 4; Epist. 1 16, v. 17.
17 Por. Epist. 1 2, v. 10; Epist. I 6, w. 1-2, 47; Epist. I 14, v. 10; Epist. I 16,
v. 20; Epist. I 18, v. 33. Podobne znaczeniowo „bene vivere" występuje
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- zdaniem poety - majątek (Epist. I 2, w. 47-53; Epist. I 6, w. 
5-13; Epist. I 16, w. 67-68), lecz brak strachu i pożądania (Epist. 
I 6, w. 1-2 i 9-14). Daje go również poznanie własnej natury 
(Epist. I 10, v. 12), spokój ducha, „aequus animus"'*,  (Epist. 
I 11, w. 29-30; Epist. I 14, v. 13; Epist. I 18, v. 112) i poprzesta
wanie na małym (Epist. 1 7, w. 44-45; Epist. I 10, v. 41).

w Epist. I 6. v. 56; Epist. I 11, v. 29; Epist. I 15, v. 45. O znaczeniu Hora- 
cjańskiego „bene vívete" piszę D. Gagliardi, Un’arte cli vivere. op. cit.. 
s. 55 nn.
Is Por. Epist. I 11. v. 30; Epist. I 18, v. 112. M.J. McGann postrzega Ho- 
racjański przymiotnik aequus jako odpowiednik ÉbOugía, Studies..., op. cit., 
s. 19 nn.
19 Por. rozdz. II, ss. 92-95 i 98-100 oraz rozdz. HI. s. 115.
211 Por. F. Citti, O razio..., op. cit., s. 101.
21 O podobieństwach między horacjańskimi Listami a Ad Familiares Cycerona 
piszę W. Allen, Horace’s First Book of Epistles as Letters, The Classical 
Journal 68, 1972-73, ss. 119-133.

Zarazem jednak wśród listów pomieszczonych w I ks. znaj
dujemy też utwory, które, jak mogłoby się wydawać, z owym 
zasadniczym tematem dzieła, jakim jest filozofia, a ściślej etyka, 
niewiele mają wspólnego: zaproszenie na ucztę (Epist. I 5), ro
dzaj pisma polecającego (Epist. I 9). Wrażenie to nie jest w isto
cie słuszne, o czym powiemy niżej* 19. Teraz natomiast zwróćmy 
uwagę na inną kwestię. Skoro w obrębie Horacjańskich Epistulae 
stwierdzamy obecność tekstów o charakterze protreptyków z jed
nej, a obok nich litterae commendaticiae czy listu-zaproszenia 
z drugiej strony, rodzi się pytanie, do jakich wzorców nawiązuje 
poeta w tym dziele, na jakich modelach się opiera.

Poprzez wprowadzenie invitatio Horacy najwyraźniej wydaje 
się podejmować dialog z tradycją drobnej poezji lirycznej, ujmo
wanej w formę liścików20 21. Wykorzystując zaś schemat listu pole
cającego daje do zrozumienia, iż nie jest mu też obcy wzorzec 
epistolografii prozaicznej: litterae commendaticiae niejednokrot
nie pojawiają się u Cycerona-1. Wreszcie, biorąc pod uwagę temat 
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i sposób jego ujęcia, istotne wydaje się pokrewieństwo zbioru 
z piśmiennictwem filozoficznym greckim, a może również rzym
skim. Chodzi tu zwłaszcza o model listu-protreptyku, stworzony 
przez Epikura w Liście do Menojkeusa22.

Decyzję o pisaniu Listów podjął Wenuzyjczyk, jak sam 
twierdzi, zniechęciwszy się do swej dotychczasowej twórczości. 
Trudno byłoby jednak przypuszczać, że autor, który miał już za 
sobą prawie dwadzieścia lat kariery literackiej, w trakcie której 
zmierzał się kolejno z tak różnymi formami jak epoda, satyra 
i oda oraz wypracował własny, niepowtarzalny warsztat poetycki, 
nie wykorzysta tego ogromnego doświadczenia przy komponowa
niu nowego dzieła. Już samo metrum zastosowane w Listach, he- 
ksametr, nasuwa skojarzenia z Satyrami23. Podobieństwa do satyr

” Przykłady listów-protreptyków z literatury greckiej, rzymskiej, wreszcie 
chrześcijańskiej (gdzie forma ta zdobyła sobie szczególną popularność) zestawia 
S.K. Stowers, Letter Writing in Greco-Roman Antiquity, Philadelphia 1986, 
ss. 112-125. Zdaniem R.S. Kilpatricka jednym z bezpośrednich modeli Hora
cego mogło być De officiis Cycerona. Badacz dodaje, że pismo to ma właśnie 
charakter listu-protreptyku, por. The Poetry of Friendship, op. cit., ss. XX-XXI. 
Nie jest to wniosek pozbawiony logiki; pierwsze słowa utworu wyraźnie suge
rują, iż autor zwraca się do nieobecnego adresata (Marek przebywa od roku 
w Atenach, gdzie uczęszcza na wykłady Kratyppa), czyli utrzymana jest typowa 
sytuacja epistolarna.
” Warto w tym kontekście dodać, iż kwestia relacji pomiędzy Listami a Sa
tyrami, zwłaszcza zaś problem, na ile są to odrębne gatunki, wzbudzała pewne 
kontrowersje. Sam Horacy najprawdopodobniej słowem sermo określa całą swą 
poezję heksametryczną, tak można wywnioskować z jego wypowiedzi zawartej 
w Epist. II 1, 250 nn. Idąc zapewne za tą sugestią poety, Swetoniusz, Vita 
Hor., p. XI, nazywa listy sermones. Kwintylian z kolei, Inst. X 1, 94, określa 
i Listy, i Satyry jako saturae. Porfyrion w swoim komentarzu nie ma jednak 
wątpliwości, iż każdemu z tych dzieł nadał autor inny tytuł, a jako cechę 
wyraźnie je różnicującą wskazuje strukturę dialogu: w Satyrach odbywa się on 
między interlokutorami obecnymi razem w jednym miejscu, w Listach - mię
dzy nieobecnymi, Ad Serm. 1.1.1: „[...] nam hos priores duos libros Sermonum. 
posteriores Epistularum inscribens in sermonum nomine vult intellegi quasi 
apud praesentem se loqui, epistulas quasi ad absentes missas”. Wśród badaczy 
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można się również dopatrzyć w warstwie strukturalnej listów. 
W wielu z nich Odnajdziemy charakterystyczne dla satyr wstawki 
narracyjne: bajki zwierzęce, anegdoty z życia znanych postaci, 
egzempla mitologiczne. W niektórych utworach udział tych czą
stek kompozycyjnych w ogólnej strukturze jest bardzo znaczący. 
W Epist. I 7 na przykład, gdzie obok bajki i kilku drobniejszych 
przypowiastek mamy też nader obszernie opowiedzianą historię 
o Woltejuszu Menie, zajmują zdecydowaną większość tekstu* 24.

współczesnych przeważa teza o odrębności genologicznej Satyr i Listów. Zde
cydowanie wypowiadają się o niej F. Citti, Orazio..., op. cit., ss. 96-98, 
a także: H.D. Jocelyn, Epistles I, Liverpool Clasical Monthly IV, 7, 1979, 
ss. 145-146, R.Mayer (ed.), Horace, Epistles Book 1, Cambridge 1994, ss. 13-32.
24 Zdaniem D. Gagliardiego kompozycja tego utworu jest bardzo podobna do 
Sat. II 6, której drugą część wypełnia znany apolog o myszy wiejskiej i miej
skiej. Badacz sugeruje, iż oba utwory łączy także podobieństwo tematyczne: 
Horacy próbuje uświadomić Mecenasowi, że, jakkolwiek niezwykle ceni sobie 
przyjaźń i hojność swego opiekuna, pragnie pozostać niezależnym. W Sat. II 6 
wyraża tę myśl poprzez bajkę, w Epist. I 7 - poprzez anegdotę, por. Un 'arie 
di vivere, op. cit., s. 24, przyp. 57.
25 Por. R.S. Kilpatrick. The Poetry of Friendship, op. cit., s. 3.
26 Por. A. Peru te 11 i, Destinazioni delle Epistole, w: R. Uglione (ed.), 
Atti del Convegno Nazionale su Orazio, Torino 13-15 apr. 1992, op. cit., s. 207; 
A. W ój c i k, Talent i sztuka. Rzecz o poezji Horacego, Wrocław 1986, s. 219.

Niezwykle ważną cechę, typową dla Satyr, a wprowadzoną 
przez Horacego także do Listów, stanowi przypominający styl 
diatryby dialog z wyimaginowanym „ty”25. Nie jest to żadną mia
rą „ty” tożsame z nominalnym adresatem utworu. Przytoczmy dla 
przykładu passus z Epist. I 1:

fervet avaritia miseroque cupidine pectus:
sunt verba et voces, quibus hunc lenire dolorem 

possis et magnam morbi deponere partem.
laudis amore turnes: sunt certa piacula, quae te
ter pure lecto poterunt recreare libello.(33-37)

Poeta z pewnością nie zwraca się tutaj do Mecenasa26. Nie 
imputowałby przecież swemu patronowi żądzy władzy, chciwości 
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czy próżności. Właściwym odbiorcą tych słów jest anonimowy 
czytelnik, jeden z owych „biednych, bogatych, młodych czy sta
rych” (w. 25-26), dla dobra których niegdysiejszy liryk pragnie 
poświęcić się bez reszty poszukiwaniu tego, co prawdziwe i sto
sowne.

Istotne podobieństwo łączy też Listy z Pieśniami. Dotyczy 
ono kwestii dla samej konstrukcji listu konstytutywnej, to znaczy 
kategorii adresata. List musi mieć oczywiście konkretnego od
biorcę, którego osoba i charakter determinuje tematykę podjętą 
w tekście. Właściwość tę wykazują wszakże już niektóre ody, jak 
chociażby Carm. II 3, [Aequam memento rebus in arduis servare 
mentent], dedykowana Kwintusowi Delliuszowi, określanemu 
w swoich czasach mianem politycznej chorągiewki27.

21 Por. M. Cytowska. H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski. 
Warszawa 1990. s. 2)3.
?" Współcześni wydawcy nie wcielają już Ars Poética do II ks. Listów. 
N. Rudd wskazuje, że oryginalny tytuł tego utworu mógł rzeczywiście brzmieć 
Epistula ad Pisones, zwłaszcza że gramatyk Charizjos (IV w. n.e.) nie ma wąt
pliwości co do jego epistolarnego charakteru i cytuje go mówiąc „Horatius in 
Epistularum”. W tradycji rękopiśmiennej jednak List do Pizonów zajmuje miej
sce nie po Epist. II 1 i II 2, ale zaraz po Odach. Rudd sądzi zatem, iż nigdy 
nie stanowił on części II ks. Listów, a być może nawet nie został opublikowany 
przez samego Horacego, por. N. Rudd (ed.), Horace, Epistles Book II and 
Epistle to the Pisones, op. cit., s. 19.

Znakomicie omawia tę cechę Ars Poética A. W ó j c i k w swojej monografii 
o Horacym, por. Talent i sztuka, op. cit., ss. 242-251.

Cechy typowe dla I ks. Listów występują także w napisanych 
w jakiś czas później listach do Augusta i do Florusa (obecnie uz
nawanych za II ks. Listów) oraz w liście do braci Pizonów“8. 
Również w tych utworach autor chętnie posługuje się anegdotą, 
diatrybicznym dialogiem (szczególnie w drugiej części Epist. 
II 2) oraz stylem obrazowym. Ten ostatni widoczny jest zwłasz
cza w Epistula ad Pisones, gdzie, wykładając zasady poetyki, 
Horacy ostentacyjnie zastępuje sformułowania teoretyczne obra
zami słownymi29. W utworze, który powstał zapewne najwcześ
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niej z całej trójki, Liście do Florusa (II 2), ogólny ton wypowie
dzi podmiotu podobny jest do tego, który dominował w ks. I. 
Nadawca wciąż odczuwa zniechęcenie do liryki i, zamiast ukła
dać wiersze, woli poznawać „rytmy i melodie prawdziwego ży
cia” („verae numerosque modosque ediscere vitae", v. 144).

Wszystkie te listy traktują o literaturze, o czynnikach decy
dujących o jej jakości, a zwłaszcza o niebezpiecznych zjawi
skach, które na jakość ową mają wpływ fatalny. Zagadnienie to 
występowało w ks. 1. Już w Epist. I 19 wyśmiewał się Horacy 
z pseudopoetów, zdolnych wyłącznie udawać artystów, zwłaszcza 
gdy chodzi o częstą dla tego środowiska skłonność do alkoholu, 
ale zupełnie pozbawionych prawdziwego talentu. Biorąc pod 
uwagę te zbieżności, wolno więc uznać, że Listy Horacego - ks. 
I, ks. II, Ars Poetica - chociaż stanowią odrębne całości, razem 
składają się na spójną wypowiedź poetycką. Jej autorem jest czło
wiek dojrzały i dojrzały literat, który umie zarówno żyć, jak pi
sać, i którego doświadczenie w obu tych dziedzinach może przy
dać się innym.

Formą listu okazjonalnie posługiwał się w swych elegiach 
Propercjusz30. Za list można zapewne uznać El. I 11, prośbę 
o szybki powrót do Rzymu, skierowaną do odpoczywającej 
w Bajach Cyntii31. W ramy listu do przyjaciela Tullusa, od wielu 
lat przebywającego na Wschodzie, ujął też poeta z Asyżu swą 
znaną pochwałę piękna ziemi italskiej (El. III 22). Z możliwości 
oferowanych przez gatunek epistolamy skorzystał jednak przede 
wszystkim inny elegik epoki augustowskiej, Owidiusz.

10 Propercjusz jest też. oczywiście, autorem listu-heroidy, El. IV 3. o której 
wspominaliśmy we Wstępie, s. 4.
" Por. J. Schnayder, Antologia listu antycznego. Bibl. Nar., S. II, nr 117, 
Wrocław 1959. s. XXXVIII.
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Z relacji Owidiusza dowiadujemy się, iż nagłe i całkowicie 
niespodziewane nieszczęście, jakim był wyrok relegacji, nie po
zwoliło mu ukończyć dzieł, nad którymi właśnie w tym okresie 
pracował. Pierwszym z nich były Metamorfozy, które, gdy przy
szła wieść o konieczności natychmiastowego opuszczenia Rzy
mu, zrozpaczony autor wrzucił w ogień32. Drugim - Fasti, plano
wane jako utwór niezwykle „poważny”, godny aprobaty samego 
Augusta33.

Por.:
carmina mutatas hominum dicentia formas, 

infelix domini quod fuga rupit opus.
haec ego discedens, sicut bene multa meorum, 
ipse mea posui maestus in igne manu. (Tr. I 7, 13-16) 

” Por.:
sex ego Fastorum scripsi totidemque libellos, 

cumque suo finem mense volumen habet, 
idque tuo nuper scriptum sub nomine, Caesar, 

et tibi sacratum sors mea rupit opus; (Tr. II, 549-552)
14 Por. B. Nagle, The Poetics of Exile. Program and Polemic in the Tristia 
and Epistulae ex Ponto of Ovid, Coll. Latomus, Vol. 170, Bruxelles 1980, s. 21: 
„a symbolic representation of the discontinuity”.
” Podobieństwo obu sytuacji, u Horacego a potem u Owidiusza, podkreśla 
również B. Nagle, op. cit., s. 35.

O samym zaś wygnaniu, o odczuciach poety doświadczeniu 
temu towarzyszących opowiadają Tristia, dzieło nie będące żadną 
miarą kontynuacją drogi wyznaczonej przez Metamorfozy czy 
Fasti. Te dwa fakty nie są bez znaczenia i pozostają ze sobą 
w ścisłym związku. Owidiusz jednoznacznie pragnie dać swemu 
czytelnikowi do zrozumienia, że w jego życiu, tak prywatnym, 
jak artystycznym, nastąpił przełom i że literackim odzwierciedle
niem owego przełomu musi być nie tylko utwór nowy, ale rów
nież od poprzednich zasadniczo odmienny34.

Takie ujęcie nie jest dla nas rzeczą zupełnie nieznaną, podo
bny bowiem model spotkaliśmy już wcześniej u Horacego35. Jego 
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Listy też miały być pochodną głębokich przeobrażeń wewnętrz
nych autora, przeobrażeń nakazujących mu zerwać z uprawianym 
dotąd typem poezji. Można się zatem zastanawiać, czy zasadne 
będzie przypuszczenie, iż nowe dzieło Owidiusza stanowi, przy
najmniej w pewnym zakresie, rodzaj dialogu podjętego z pomy
słem Wenuzyjczyka. O twierdzącej odpowiedzi na to pytanie zda
je się świadczyć najlepiej sam początek Tristiów. Wzorem Hora
cego (Epist. I 20) poeta z Sulmony zwraca się tu - w formie alo- 
kucji - do swojej Księgi36. Obaj autorzy stosują zabieg personifi
kacji, prezentując relację między sobą a swoim dziełem tak, jak 
gdyby chodziło o pana i mającego wyruszyć w drogę niewolnika. 
Owidiusz wszakże, inaczej niż jego poprzednik, nie wyraża nie
zadowolenia, że Księga-niewolnik pragnie go opuścić, owszem, 
chętnie wysyła ją do Rzymu, gdzie sam udać się nie może. Księga 
Horacego jest też piękna, „wygładzona pumeksem Sozjuszów”, 
Owidiuszowa natomiast - przeciwnie - swoim zaniedbanym wy
glądem winna odzwierciedlać los wygnańca37.

“ Por. M. Ci tro ni. Le raccomandazioni del poeta, Maia XXXVIII, 1986, 
ss. 121-126. H. Rahn sugeruje, że poprzez aluzję do Epist. I 20 Horacego 
Owidiusz pragnął usprawiedliwić swój nowy gatunek, list elegijny, przed Au
gustem, który, jak wiadomo zażądał w swoim czasie od Wenuzyjczyka listu 
do siebie zaadresowanego, por. Ovids elegische Epistel, Antike und Abendland 7, 
1958, s. 106.
” Por.:

Vortumnum Ianumque, liber, spectare videris, 
scilicet ut prostes Sosiorum pumice mundus;

non ita nutritus: fugę quo descendere gestis (Hor, Epist. I 20, 1-2 i 5)

Parve - nec invideo - sine me, liber, ibis in urbem,
ei mihi, quo domino non licet ire tuo!

vade, sed incultus, qualem decet exulis esse (Ov„ Tr. I 1, 1-3)

Poza Horacym i jego Listami miał jednak Owidiusz do dys
pozycji jeszcze jeden wzorzec zbioru listów poetyckich, i to wzo
rzec własny: Heroidy - utwory, których podmiotem mówiącym 
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jest osoba cierpiąca wskutek rozłąki z ukochanym. Układ ów zda
je się zatem mieć swą kontynuację w Tristiach oraz Epistulae ex 
Ponto, poetyckich wyznaniach wygnańca, nieszczęśliwego z po
wodu pozbawienia go kontaktu z bliskimi, szczególnie z żoną, 
oraz rodzinnym miastem38. Trzeba wszakże, uznając generalne 
podobieństwa między tymi dziełami, pamiętać również o cechach 
zasadniczo je różniących. W Heroldach w każdej elegii mamy do 
czynienia z wypowiedzią innej bohaterki. Ich postaci i rysy zo
stały ukształtowane w oparciu o tradycję mitologiczną i literacką. 
W poezji wygnańczej podmiot jest jeden, opisywane przezeń do
świadczenia mają zaś odzwierciedlać rzeczywiste przeżycia auto
ra39: Owidiusz wielokrotnie mówi o sobie w tekście „Naso"40.

” Por. H. Rahn, Ovids elegische Epistel, op. cit., s. 115 nn.
” Por. S. Stabryla, Owidiusz. Świat poetycki, Wroclaw 1989, s. 328.
* Por. Tr. I 7, v. 10; II, 119; III 10, 1; V 1, 35: V 3, 49; V 4, 1; V 13, 1; 
Ex P. I 1, i; I 3, 1; I 5, 2; I 7, 4; I 8, 1; I 10, 1; II 2, 2; II 4, 1; II 5. 1; II 
6, 2; II 10, 2; II 11, 2; III 1, 3; III 4, 2; 111 5, 4; III 6, 1; III 7, 13; IV 6. 2; 
IV 8, 34; IV 9. 2; IV 14, 14; IV 15, 2; IV 16, l.
41 Por. S. D ’ E1 i a, Ovidio, Napoli 1959. s. 386 nn.
42 Por. H.B. Evans, Publica Carmina. Ovid's Books front Exile, Univ, of 
Nebraska Press, Lincoln 1983, s. 31 nn.

Dlatego też niektórzy badacze sugerują, by analogii do Owi
diuszowych listów z wygnania szukać raczej w epistolografii 
prozaicznej, a ściślej u Cycerona. Wiele motywów obecnych 
w korespondencji Arpinaty, relacjonującej jego pobyt na wygna
niu, znajduje swoje odpowiedniki w tekstach Owidiusza41.

Trzeba jednak uściślić zastosowanie terminu „list poetycki” 
wobec twórczości Owidiusza z czasów wygnania. Nie wszystkie 
bowiem utwory składające się na Tristia przyjmują taką formę. 
W ks. I, której dominującym tematem jest obraz docierania poety 
na miejsce wygnania42, znajdujemy, nie licząc prooemium i za
kończenia, cztery teksty o charakterze wyraźnie nieepistolarnym. 
Tr. I 2 to ujęty w formę modlitwy opis burzy morskiej, jaką poeta 
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przeżywał w drodze, I 3 - reminiscencje ostatniej nocy spędzanej 
przez niego w Rzymie, 14 - znów opis burzy, zakończony prośbą 
do bogów o ocalenie, I 10 wreszcie - właściwa już opowieść 
o poszczególnych etapach podróży do Pontu. W ten ogólny kon
tekst wplecione zostały cztery listy, z wyjątkiem pierwszego, do 
żony (I 6), napisane do nie wymienionych z imienia adresatów 
(co, jak wiadomo, jest stałą cechą Tristiów): I 7, do patrona poety, 
list mówiący o Metamorfozach, I 8, do przyjaciela, który w chwi
li próby zdradził nieszczęsnego relegata oraz I 9, do wiernego 
przyjaciela.

Odrębny, również nieepistolarny charakter ma Tr. II, swoista 
autoapologia poety, zwrócona wprost do Augusta. W ks. III, któ
rej motywem przewodnim jest porównanie warunków życia 
w Tomi i w Rzymie43, zaobserwować można dość wyraźny po
dział na dwie części. W pierwszej, zaraz po prologu oraz skardze 
zrozpaczonego poety, zwróconej do bogów (III 2), zgrupowanych 
zostało pięć utworów właśnie będących listami: do żony (III 3), 
do przyjaciół (III 4, III 5, III 6), do Perilli (III 7). W drugiej - 
znów teksty o charakterze nieepistolarnym: elegia ajtiologiczna, 
wyjaśniająca pochodzenie nazwy Tomi (III 9), dwa opisy, naj
pierw klimatu (III 10), a potem wiosny w Tomi (III 12), wreszcie 
genethliakon, napisane przez wygnańca dla samego siebie 
(III 13). Ponadto, w końcowej partii tej księgi znalazły się jeszcze 
dwa listy: do zdrajcy (III 11) oraz epilog (III 14), napisany dla 
bibliotekarza, który ma sprawować opiekę nad spuścizną literacką 
relegata.

41 Por. ibid., s. 51 nn.
44 Por. ibid., s. 74 nn.

W ks. IV, opowiadającej głównie o starości na wygnaniu44, 
znalazło się pięć listów: IV 3 - do żony, IV 4 - do szlachetnie 
urodzonego przyjaciela, IV 5 - do przyjaciela lojalnego, IV 7 - 
do nielojalnego, wreszcie do wroga (IV 9). Pozostałe utwory, 
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IV 6 i IV 8, mówią o upływającym czasie i o postarzeniu się po
ety. Ciekawa jest elegia IV 2 - opis przyszłego triumfu Augusta 
i Tyberiusza nad Germanami. Warto też zwrócić uwagę na zakoń
czenie zbioru, słynną autobiografię poety. Jej obecność w tym 
miejscu może bowiem sugerować, że Owidiusz uznawał ks. I-IV 
Tristiów za formalną całość.

Rzeczywiście, następna, V ks. Tristiów znacząco różni się od 
pozostałych. Nie ma, tak jak tamte, jednego tematu przewodnie
go, raczej rozwija wątki wprowadzone już wcześniej. W jej obrę
bie znajdujemy jeden tekst o charakterze nieepistolarnym, 
Tr. V 10, traktujący o surowości życia w Tomi, gdzie ciągle trwa
ją wojny, skazujące mieszkańców na nieustanny strach. Natomiast 
pozostałe utwory mają formę listów i czynnikiem organizującym 
zbiór wewnętrznie są osoby adresatów. Szczególne miejsce przy
pada wśród nich żonie: po prologu zostaje umieszczony list do 
niej, potem dwa do przyjaciół, następnie jeden do niej i dwa do 
przyjaciół, V 8 to środek księgi - list zaadresowany do wroga, po 
nim dwa do przyjaciół, jeden do żony, dwa do przyjaciół i jeden 
do żony, będący zarazem epilogiem45.

41 Por. ibid., ss. 106-108.
40 B. N a g I e wskazuje, źe obu poetom wspólny jest zwłaszcza temat smutku 
jako czynnika uniemożliwiającego tworzenie. Katullus w ten sposób tłumaczy 
się z niewypełnienia swojej obietnicy względem Alliusza, Owidiusz nieraz pod
kreśla, że smutek nie pozwala mu pisać dobrze, por. The Poetics of Exile, op. 
cit., s. 39 nn.

Dokonany tutaj przegląd zawartości treściowej oraz formy 
Tristiów skłania do dwóch generalnych wniosków. Po pierwsze, 
dzieło to jest niewątpliwie - stanowi o tym już samo metrum - 
bliskie tradycji elegijnej. Nawiązania mogą tu sięgać nie tylko 
elegii miłosnej okresu augustowskiego, lecz również wzorców 
wcześniejszych. Zdaniem B. Nagle tonacja smutku zbliża wy
gnańczą poezję Owidiusza do Carm. 65 oraz 68 Katullusa, na 
których elegijny charakter wskazuje współczesna nauka46. Obse
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syjne wręcz oscylowanie poety wokół tematu własnej śmierci jest 
także, zdaniem tej badaczki, oparte na wzorcach dostarczonych 
przez elegię47. Wreszcie, w Tr. III 8 odnaleźć można elegijny mo
tyw „choroby z miłości”48, przetworzony, rzecz jasna, dla potrzeb 
nowej sytuacji wyznania, w Tr. III 13 zaś parafrazę tak typowej 
dla elegii formy, jak genethliakon49. Inspirację tradycją elegijną 
widać też na poziomie ogólnego układu dzieła. Każda księga Tri
stiów na wzór zbiorów elegijnych ma swoje prooemium oraz za
kończenie. Osobną całość zdają się tworzyć ks. I-IV, co nasuwa 
skojarzenia z czterema księgami Propercjusza50.

47 Por. ibid., ss. 23-32.
48 Topos obecny potem także w Ex P. I 10, por. ibid.., ss. 61-62.
49 Por. J.M. Claassen, Poeta, Exul, Vates. A Stylistic and Literary Analysis 
of Ovid’s Tristia and Epistulae ex Ponto, diss., University of Stellenbosch 1986, 
ss. 228-231.
50 Por. M. C i t r o n i, Poesia e lettori in Roma antica, op. cit., s. 455. Włoski 
badacz podkreśla jednocześnie, że całość stanowią także ks. I-III: wyraźne jest 
powiązanie Tr. I 1 oraz III 1. Pierwszy utwór jest alokucją poety do Księgi, 
drugi, niejako, odpowiedzią Księgi, jej relacją z pobytu w Rzymie. M. Citroni 
uważa więc, że nie jest wykluczone, iż Owidiusz planował najpierw Tristia 
jako zbiór złożony z trzech ksiąg. Trzyksięgowy układ również przypominałby 
rozwiązania znane z elegii, do tego właśnie z elegii w wydaniu poety z Sul- 
mony. Chodzi, rzecz jasna, o Amores I-III.
51 Można mieć zastrzeżenia tylko do II 1, utworu, który ma wprawdzie adre
sata, Germanika, ale, bardziej niż listem, jest utworem pochwalnym na cześć 
triumfu przez niego odbytego.

Drugi wniosek dotyczy utworów w formie listu, wplecionych 
w ogólny kontekst Tristiów I-V. Można zauważyć, że ich liczba, 
w miarę stała w zbiorach I-IV (I: 5 na 11, III: 6 na 14, IV: 5 na 
10), zdecydowanie wzrasta w ks. V. Tę ostatnią księgę wolno 
więc uznać za swoisty pomost pomiędzy Tristiami a następnym 
dziełem z wygnania, Epistulae ex Ponto. W Epistulae, podobnie 
jak w V ks. Tristiów, nie będzie jednego, naczelnego wątku tema
tycznego, poeta zacznie w rozmaitych konfiguracjach zestawiać 
motywy już znane. Wszystkie utwory51, zgodnie z tytułem, przy- 
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biorą formę listu, a imiona adresatów, teraz już jawne (choć z kil
koma wyjątkami), staną się czynnikiem decydującym o układzie 
całości.

Ową całością zaś są w przypadku Ex Ponto trzy księgi. Wy
znacza ją osoba głównego odbiorcy, Brutusa, do którego, podob
nie jak do Mecenasa w I ks. Listów Horacego, został zaadresowa
ny utwór pierwszy (I 1) oraz ostatni (III 9). Podobnie jak u We- 
nuzyjczyka, również tutaj dostrzegamy swoisty chiazmus: po li
ście do Brutusa następuje list do Fabiusza Maksymusa (I 2), który 
potem jest odbiorcą utworu przedostatniego (III 8)52. Dodajmy 
jeszcze, że adresatem, którego imię pojawia się szczególnie często 
- bo aż sześć razy - jest adoptowany syn Messali Korwinusa, 
Kotta. Wolno więc uznać, że w strukturze Ex Ponto I-III pełni on 
podobną rolę do tej, jaką w Tristiach, zwłaszcza w Tr. V, wyzna
czył poeta żonie (z kolei do żony skierowane zostały tutaj jedynie 
dwa listy)53.

5: Por. H.B. Evans, Publica Carmina, op. cit., s. 111. Układ ten opisuje też 
H. Froesch, Ovids Epistulae ex Ponto l-Hl als Gedichtsammlung, diss., Bonn 
1968, s. 127 nn.
” Por. ibid., s. 147.

Z wielu względów można uznać, że IV ks. Ex Ponto ma 
odrębny charakter. Formalnie jest pokrewna poprzednim księ
gom, podobnie jak one zdaje się też mieć swego głównego adre
sata - jest nim Pompejusz. Tym niemniej osoby odbiorców są tu 
zupełnie nowe, ich imiona nie występowały w poprzednich zbio
rach. Niewykluczone, że mamy tutaj do czynienia z postaciami 
z kręgu Germanika. Całość wykazuje pewien porządek wewnę
trzny, utwór znajdujący się na końcu, list do anonimowego wroga, 
wolno uznać za rodzaj epilogu, tym niemniej struktura ta jest dość 
luźna. Większość badaczy uznaje zatem, że IV ks. ułożona została 
już po śmierci Owidiusza. Być może trafne jest też przypuszcze
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nie H. Evansa, iż w zamiarze autora miała ona być częścią szerzej 
zakrojonej całości, analogicznej do I-III54.

u Por. ibid., ss. 169-170.
55 Por. H. S z e 1 e s t, Sylwy Stacjusza, Wrocław 1971, s. 101. Chodzi tu zwła
szcza o model Epist. 1 16 Horacego.
56 Por. ibid., s. 103.
57 Por. ibid., s. 104.

Ciekawy przykład listu poetyckiego znajdujemy wśród utwo
rów pomieszczonych w IV ks. Sylw Stacjusza. Sylwa IV 4 stano
wi ewidentne nawiązanie do wzorców listu stworzonych przez 
poprzedników Neapolitańczyka, zwłaszcza zaś przez Horacego. 
Pisana jest bowiem, podobnie jak I i II ks. Epistulae, heksame- 
trem. Być może od Wenuzyjczyka zapożyczył też Stacjusz po
mysł, by dać w swym utworze opis upalnego lata55.

Pewne cechy epistolame wykazują ponadto dwa inne teksty 
Stacjusza pochodzące również z IV ks. Sylw. Sąsiadująca z listem 
do Marcellusa Silv. IV 5 to utwór liryczny, wzorowana na Pieś
niach Horacego oda, ujęta w zwrotki alcejskie, rozpoczęta jednak 
typowo epistolarnym pozdrowieniem (v. 4 „saluto”), skierowa
nym do Septymiusza Sewera. Kreśli tu poeta obraz wiosny, opo
wiada o życiu w swojej posiadłości koło Alby, wreszcie wychwa
la odbiorcę, Septymiusza Sewera56. Natomiast żartobliwa Silv. 
IV 9, utrzymana w Katullusowej manierze i mierze wierszowej 
(jedenastozgłoskowcu falecejskim), powstała z okazji Saturna- 
liów i jest odpowiedzią na niefortunny podarunek otrzymany od 
adresata, Plocjusza Grypusa. Stacjusz bowiem przesłał był Gry- 
pusowi w prezencie nową i pięknie oprawioną książkę, a w za
mian za to otrzymał stary i brzydki egzemplarz dzieła Brutusa57.

Auzoniusz to trzeci, obok Horacego i Owidiusza, autor od
rębnego zbioru listów, aczkolwiek nie wszystkie one są wyłącznie 
listami poetyckimi. Mamy wśród nich jeden list prozą (do Sym- 
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machusa) oraz kilka tekstów złożonych z partii prozaicznej 
i wierszowanej. Istotne jest wszakże, iż te ostatnie nie są rodza
jem prosimetrum, lecz raczej połączonymi jednym tematem „li
stami podwójnymi”58. Część prozą stanowi tutaj rodzaj wprowa
dzenia, zapowiada treść bądź charakter następującego po niej 
utworu poetyckiego. Utwór ów zaś, co najważniejsze, także po
siada wyraźne cechy epistolarne. Dlatego teksty te z pewnością 
należy również uwzględnić w naszym studium.

58 „littera doppia” - używamy tu określenia L. M o n d i n a, autora krytycznego 
wydania Auzoniuszowego Epistularum Liber wraz z obszernym komentarzem: 
Décimo Magno Ausonio, Epistole, Venezia 1995, ss. 127, 139.
” Por. L. Mo nd in (ed.). Décimo Magno Ausonio, Epistole, op. cit., ss. 
XLV-XLVI.
“ Całość przedstawia się zatem w ten sposób: trzy listy do Paulusa, list do 
Teona, dwa listy do Paulina, list do Ursulusa, dwa listy do Paulina, list do 
Tetradiusza, list do Probusa, dwa listy do Paulusa, por. ibid., s. XLII. W swej 
rekonstrukcji Mondin opiera się na wcześniejszych ustaleniach F. Della 
Corte, Ausonio. Corso di Letteratura Latina, Univ. d. St. Di Genova, a.a. 
1956-57, s. 65 (adres za Mondinem).

Najprawdopodobniej w założeniu Auzoniusza jego Księga 
Listów miała stanowić koherentną, wewnętrznie zorganizowaną 
całość, zwłaszcza jeżeli uznamy argumenty L. Mondina, zdaniem 
którego pierwotną wersję Epistularum Liber, zredagowaną przez 
poetę nie później niż w r. 388/9, reprezentuje 13 listów zachowa
nych w manuskryptach należących do tzw. familii Z59. Zbiór ów 
cechuje bowiem przemyślana kompozycja, przypominająca roz
wiązania Horacego (z I ks. Listów) i Owidiusza (Ex Ponto I-III). 
Chodzi o układ chiazmatyczny, osiągnięty poprzez rozmieszcze
nie utworów zaadresowanych do najważniejszych odbiorców, 
tj. Paulusa i Paulina, odpowiednio, na początku i na końcu, oraz 
blisko środka księgi60.

Oprócz tamtych 13 tekstów zachowało się do naszych cza
sów kilkanaście innych listów poetyckich Auzoniusza. Znajdują 
się one w manuskrypcie oznaczonym jako V, którego zawartość
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odzwierciedla zapewne drugą redakcję dzieł retora z Burdigali, 
rozpoczętą przez samego autora, lecz ostatecznie ukończoną 
przez kogoś innego już po jego śmierci61. Współcześni wydawcy 
nie uwzględniają niektórych z tych utworów w swoich edycjach 
Epistularum Liber, sugerując, iż powinno się je traktować raczej 
jako osobne dzieła albo jako przykłady poezji celebratywnej, pi
sanej dla najbliższych członków rodziny62. Dotyczy to m.in. listu 
poetyckiego zatytułowanego Liber Protrepticus ad Nepotem. Nie 
jest, rzecz jasna, celem niniejszej rozprawy rozsądzać, na ile uza
sadnione są podobne obiekcje. Dla naszych badań Auzoniuszowy 
Protrepticus ma istotne znaczenie, niezależnie od tego, czy należy 
go rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych Epistulae, czy też 

61 Por. ibid., s. XL. Być może ową redakcją dziel Auzoniusza kierował jego 
wnuk, Paulin z Pelli, por. R.P.H. Green, The correspondence of Ausonius, 
L’Antiquité Classique 49, 1980, s. 192 (hipoteza powtórzona za F. Della Corte). 
W manuskrypcie V listy zostały ułożone według imion adresatów.
“ Chodzi tu zwłaszcza o takie teksty, jak Liber Protrepticus ad Nepotem, 
o którym wyżej, Genethliacos ad Ausonium Nepotem (list do wnuka z okazji 
jego 15-tych urodzin), Ausonius ad patrem de suscepto filio (list do ojca, na
pisany w chwili, gdy Auzoniuszowi urodził się syn), Pater ad Filium (list do 
syna, Hesperiusza, zachowany tylko fragmentarycznie). W dawniejszej Teub- 
nerowskiej edycji Opuscula Auzoniusza, autorstwa R. Peipera, wszystkie te 
utwory znajdują się w Liber Epistularum, por. Decimi Magni Ausonii Burdi- 
galensis Opuscula, Teubner, Leipzig 1886. A. Pastorino rezygnuje z Pro
trepticus i Genethliacos, zachowuje natomiast wśród listów dwa pozostałe te
ksty, por. Opere di Decimo Magno Ausonio, Torino 1971. Podobnie czyni 
S. Pre te, por. Decimi Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula, Teubner, Leip
zig 1978. L. Mondin nie uwzględnia w swoim wydaniu Protrepticus i Genet
hliacos oraz Ausonius adpatrem de suscepto filio, por. Decimo Magno Ausonio, 
Epistole, op. cit. Wreszcie, R.P.H. Green, autor najnowszej edycji dzieł Au
zoniusza, rezygnuje nawet z Pater ad Filium, por. Decimi Magni Ausonii Ope
ra, Oxford 1999. Dodajmy jeszcze, że poszczególne wydania różnią się zna
cząco, gdy chodzi o układ tekstów. Numeracja listów zastosowana w niniejszej 
pracy odpowiada tej zaproponowanej przez Greena, z jego też edycji pochodzą 
cytaty. Wyjątek stanowią tu jedynie cytaty z Protrepticus oraz z Pater ad Fi
lium. W pierwszym przypadku opieramy się na wydanu Peipera, w drugim - 
na edycji Mondina.
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nie. Wolno w nim bowiem widzieć kontynuację horacjańskich li- 
stów-protreptyków, zwłaszcza że, podobnie jak utwory Wenuzyj- 
czyka, został napisany w heksametrze.

Listy poetyckie Auzoniusza wykazują szereg właściwości ty
powych również dla innych dzieł retora z Bordeaux. Przede 
wszystkim są układane w najrozmaitszych miarach: heksametrze, 
dystychach elegijnych, trymetrach jambicznych, dymetrach jam- 
bicznych, dystychach jambicznych, w tzw. pythiambicus primus. 
Polimetria często znajduje zastosowanie w obrębie jednego tek
stu63. Epist. 7/8 składa się z osiemnastu dystychów elegijnych, 
przy czym w ostatnim, zamiast pentametru, znajdujemy trymetr 
jambiczny. Epist. 14 to osiemnaście heksametrów daktylicznych, 
pięć trymetrów jambicznych, dwanaście jedenastozgłoskowców 
falecejskich i dwadzieścia jeden wierszy asklepiadejskich. 
W Epist. 16 inscriptio ułożona jest w heksametrze, środek w dys- 
tychu elegijnym, formułka pożegnalna w dwóch trymetrach jam
bicznych. W Epist. 13 wreszcie mamy połączenie heksametru, 
dymetru jambicznego oraz jedenastozgłoskowców falecejskich.

6' Cecha ta widoczna jest również w Ephemeris, Connnemoratio Professorin», 
De XI! Caesaribus.
" Zabieg spotykany także w Cento nuptialis oraz w epigramach Auzoniusza, 
por. nr 47, 51, 57. Interesujący jest zwłaszcza ten ostatni epigram, gdyż w nim, 
podobnie jak w niektórych Listach, poeta wplata poszczególne greckie słowa 
w tekst pisany zasadniczo po łacinie.

Z innych popisów formalnych, tak typowych dla poezji Au
zoniusza i widocznych również w Listach, wymienić trzeba ma
nierę łączenia łaciny z greką64. W Epist. 4 odnajdujemy pojedyn
cze wyrażenie po grecku wplecione w wers. W Epist. 8 obszerna 
część po grecku umieszczona została w końcowej partii tekstu. 
Epist. 6 natomiast to już przykład prawdziwego makaronizmu: 
połączenie obu języków obserwujemy tutaj nie tylko w jednym 
wersie, ale też w pojedynczych słowach.
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Wiele Auzoniuszowych listów, zwłaszcza te adresowane do 
Paulusa, ma formę zaproszenia, spotykamy tu także podziękowa
nia za prezenty oraz rekomendacje podarunków przesyłanych od
biorcom przez samego autora. Ton utworów jest zróżnicowany, 
od żartobliwego, czasem prześmiewczego, po poważny, a nawet 
dramatyczny. Tę ostatnią właściwość reprezentują przede wszy
stkim trzy listy składające się na poetycką korespondencję z Pau
linem z Noli prowadzoną w okresie, gdy dawny uczeń retora 
z Burdigali osiedlił się już w Hiszpanii, zarzuciwszy zupełnie 
dotychczasowy sposób życia.

Carm. 10 oraz Carin. 11 Paulina to części składowe owej 
korespondencji z Auzoniuszem (Carm. 10, według interpretacji 
zaproponowanej przez K. Schenkla65, jest odpowiedzią na Epist. 
21 i 22 Auzoniusza, Carm. 11 na Epist. 23 Auzoniusza66). Nie 

65 Por. Decimi Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula. Teubner, Leipzig 1883, 
s. XI nn. Wśród współczesnych filologów z propozycją Schenkla nie zgadza 
się jedynie S. Prete (ed.), D. M. Ausonii Opuscula. op. cit., s. LI: ,.[...] nullo 
modo agnosci epistula potest qua Paulinus amico et magistra respondef. in una 
enim eademque epistula ipsa verbis et sententiis utitur, quae non reperiuntur in 
una tantum Ausonii epistula”. Podobną myśl wyraża S. Prete w swym wcześ
niejszym artykule. The textuai tradition of the correspondence between Auso- 
nius and Paulinus. Studi e Testi 220, 1962. ss. 310-314. Stanowczo nie zgadza 
się z tym R.P.H. Green, którego zdaniem chronologia opracowana przez 
Schenkla jest w tym aspekcie całkowicie wiarygodna, The correspondence..., 
op. cit., s. 192.

Tradycja przekazuje nam dwie wersje tego tekstu (oznaczane jako n i Y), 
jedną 52-wersową, drugą - ponad 120-wersową. Między jedną a drugą wersją 
występują ponadto dość istotne różnice leksykalne. R.P.H. Green jest pewien, 
że w tym przypadku mamy do czynienia z dwoma różnymi wersjami autorski
mi. Jego zdaniem tekst krótszy (Green umieszcza go w swoim wydaniu pod 
nr Epist. 23) stanowi! część korespondencji z Paulinem. Ten drugi zaś, tj. Epist. 
24 w edycji Greena. to nieco zmieniona i rozszerzona wersja tamtego listu, 
pisana już nie tyle dla Paulina, ile raczej z myślą o przyszłych czytelnikach, 
por. The correspondence.... op. cit., ss. 209-210, Decimi Magni Ausonii Opera, 
op. cit., ss. XXI-XXH. L. M o n d i n natomiast nie zgadza się z interpretacją 
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należy wszakże zapominać, iż nie są to jedyne przykłady listu 
poetyckiego stworzone przez tego prawdziwie utalentowanego li
terata o nietuzinkowej, jak można przypuszczać, osobowości. 
Arystokratę, który, wyrósłszy w Burdigali w kręgach retorów, ja
ko dojrzały już człowiek przyjął chrzest, by stać się w końcu 
założycielem wspólnoty zakonnej przy grobie św. Feliksa, a po
tem biskupem Noli.

Wśród listów poetyckich Paulina wyróżnić trzeba najpierw 
Carm. 1 i 2, dwa krótkie utwory heksametrem, skomponowane 
jako bileciki towarzyszące prezentowi, a zatem kontynuujące 
wzorce obecne w Listach jego niegdysiejszego nauczyciela. 
Później powstały właśnie teksty napisane dla Auzoniusza, Carm. 
10 i 11. Warto zwrócić uwagę na ich stronę metryczną. Pierwsze 
zostało ułożone w dystychu elegijnym (w. 1-18), dystychu jam- 
bicznym, tj. trymetrze i dymetrze (w. 19-102) oraz heksametrze 
(103-331). Drugie w heksametrze (w. 1-48) oraz dystychu jam- 
bicznym (w. 49-68). Owa polimetria nie jest tu cechą nieznaczą- 
cą. Stosując ją Paulin sugeruje, że zamierza kontynuować trady
cje poetów galijskich i samego Auzoniusza, z którego szkoły wy
rósł. Jest to więc wyraz ogromnego szacunku wobec adresata. 
Jednocześnie Przypomnijmy, że w swoich listach kierowanych do 
Paulina, nie tylko tych ostatnich, tj. Epist. 21-23, lecz także pisa
nych wcześniej, używał Auzoniusz rozmaitych miar: heksametru 
(21-23), dystychu elegijnego (Epist. 18), dystychu jambicznego 
(Epist. 20). Nawiązując do nich Paulin zdaje się więc podejmo
wać dialog, przynajmniej na poziomie formy, tak z ostatnio otrzy
manymi przesyłkami, jak i z tymi wcześniejszymi.
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Paulin czytał tę pierwszą, krótszą wersję tekstu Auzoniusza i na nią odpowie
dział swoim Carm. 11, nie zaś wersję dłuższą, por. Decimo Magno Ausonio, 
Epistole, op. cit., ss. L1II-LIV.



Trzy pozostałe przykłady poetyckiego listu Paulina kontynu
ują tradycję protreptyku. Carm. 24 to nadzwyczaj obszerny tekst, 
liczący ponad 900 wersów, w dystychach jambicznych. Zwraca 
uwagę budowa utworu, wyraźnie rozpadającego się na dwie czę
ści. Druga, napisana w podniosłym tonie, jest właśnie próbą za
chęcenia adresata, Cyteriusza, by nie lękał się decyzji o oddaniu 
swego syna do klasztoru. W pierwszej zaś powaga miesza się 
niekiedy z subtelnym żartem, a jej treść stanowi opowiadanie 
o przygodach Cyteriuszowego posłańca, Martinianusa, który 
w drodze do Paulina nieledwie uniknął śmierci w katastrofie stat
ku67. Heksametryczne Carm. 22 to protreptyk poświęcony zagad
nieniom literackim, postulujący tworzenie poezji w duchu chrze
ścijańskim. Carm. 32 wreszcie, także w heksametrach, zachwala 
religię chrześcijańską. Współcześnie uznaje się jednak, że nie jest 
to autentyczne dzieło Paulina, lecz, co najwyżej, tekst powstały 
w kręgu znajomych poety i biskupa Noli68.

67 Na humorystyczne elementy zawarte w Carm. 24 zwraca uwagę w swoim 
komentarzu P.G. Walsh (ed.). The Poems of St Paulinus of Nola, Newman 
Press, New York 1975, s. 396, przyp. 24.
68 Pierwsze obiekcje na temat autorstwa Paulina wyrażał już Gallandi w r. 
1767. Współcześnie powszechnie się uznaje, iż Carm. 32 nie jest dziełem bi
skupa Noli. Przekonująco dowiedli tego zwłaszcza C. Morelli, L’autore del 
cosidetto Poema ultimum attribuito a Paolino da Nola, Didaskaleion 1912, ss. 
481-498 i P. Fabre, Essai sur la chronologie de l'oeuvre de S. Paulin de 
Noie, Paris 1948, ss. 124-130. F. Sima, zgadzając się z tezą swoich poprze
dników, wskazuje na fakty, które mogą świadczyć o tym, iż utwór powstał 
jednak w środowisku z Paulinem związanym, to znaczy wyszedł spod pióra 
któregoś ze znajomych poety, może Jowiusza (adresata Carm. 22), Sul cosidetto 
„poema ultimum” Ps-Paoliniano, Aevum 35, 1961, ss. 87-107. R.P.H. Green 
uważa jednak argumenty Sirny za mało przekonywające, por. The Poetry of 
Paulinus of Nola. A Study of His Latinity, Coll. Latomus Vol. 120, Bruxelles 
1971, s. 38.

Ostatnich przykładów listów poetyckich możemy się wresz
cie doszukać wśród utworów powstających niejako na marginesie 
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poważniejszej twórczości dwóch poźnoantycznych autorów, 
Klaudiana i Sydoniusza Apollinarisa. Wśród Carmina Minora 
Aleksandryjczyka formę listu ma kilka tekstów. Najdłuższy 
z nich to pełna wdzięczności Epistula ad Serenam, reakcja na 
pismo, jakie żona Stylichona przesłała poecie. Dwa inne są pro
śbą o kontynuowanie korespondencji, jeszcze jeden stanowi 
odpowiedź dla Gennadiusza, spragnionego nowych próbek lite
rackiego talentu Klaudiana. Wszystkie są napisane dystychem 
elegijnym. Sydoniusz formę listu nadaje ułożonej w metrum fale- 
cejskim dedykacji otwierającej jego Carmina Minora. W Carm. 
17 natomiast kontynuuje spotykany już od Katullusa typ listu-za- 
proszenia.
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Rozdział II

Formalne wyznaczniki listu poetyckiego 
i ich znaczenie dla treści utworu

W niniejszym rozdziale wyodrębniono i omówiono na po
szczególnych przykładach cechy, których obecność w utworze 
pozwala uznać go za list poetycki. Następnie zaś postarano się 
określić, jaka jest rola tychże wyróżników w ogólnym układzie 
tekstu, czy są one wyłącznie rodzajem ramy kompozycyjnej, oka
lającej zasadniczą wypowiedź, czy też wiążą się w jakimś stopniu 
z jej treścią.

Podstawowym czynnikiem decydującym o epistolamym cha
rakterze utworu poetyckiego jest jego budowa. Metoda badawcza 
powinna więc tu polegać na dogłębnej analizie strukturalnej. Na
szym zdaniem istotne jest przeprowadzenie jej w oparciu o anty
czne definicje terminu „list”, które można wyczytać najpierw 
z wypowiedzi samych epistolografów, a następnie z traktatów 
teoretyków, pochodzących, co prawda, już z epoki późnego anty
ku, będących jednak kodyfikacją myśli wcześniejszej. Istotne jest 
bowiem to, by - poszukując w obrębie poszczególnych tekstów 
właściwości epistolamych - patrzyć na nie oczyma starożytnych 
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i terminem „list” obejmować faktycznie to, co ludzie tamtej doby 
- niekoniecznie zaś my - rozumieli pod tym pojęciem1.

1 Podobną metodę badawczą przyjmuje H. Jacobson, który w sposób zna
komity wykazuje, jak konstytutywna dla znaczenia Heroid jest forma episto- 
lama, por. Ovid's Heroides, Princeton 1974, s. 335 nn.

Należy jednak już w tym miejscu zaznaczyć, iż w przypadku 
pewnej grupy utworów, które z pewnością też wolno określić 
mianem „listów poetyckich”, rolę czynnika determinującego ich 
epistolamy charakter spełnia nie tyle - lub nie tylko - budowa, 
ale przede wszystkim kontekst sytuacyjny, ze względu na który 
zostały napisane. Kontekst ów to, przykładowo, chęć polecenia 
jakiejś osoby czyjejś uwadze, pragnienie goszczenia kogoś u sie
bie, wola podziękowania za otrzymany prezent itp. Wówczas po- 
wstają litterae commendaticiae, listy-zaproszenia, listy-podzięko- 
wania itd. Te rodzaje listów poetyckich omówiono w osobnym 
zestawieniu, stanowiącym podrozdział II.

I. Cechy listu poetyckiego w świetle antycznego rozumie
nia listu

Definiując list, autorzy starożytni, epistolografowie, a za 
nimi teoretycy gatunku posługują się najczęściej określeniem 
5taXoyoę, colloquium, sermo. Żywotne jest bowiem przekonanie, 
że list jako forma komunikacji między osobami od siebie oddalo
nymi powinien zastępować rozmowę, czyli fizyczne spotkanie
dwojga ludzi mające służyć wymianie informacji:

[,..](Cic., Phil. 2, 7)[...] amicorum

Interludamus epistulis, quarum eiusmodi usus est, ut disiuncti locorum 
interval!is affectu adhaereamus, in quibus inter absentes imago refulget 
praesentiae et collocutio scripta separatos copulat. in quibus etiam cum 
amico miscemus animum et mentem ei nostram infundimus.(Ambr., epist. 
47, 4)
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’Aprepov (...) tprjoiv on Sei ¿v t<i avtq> rportcp SiaAoyov re 
ypacpeiv Kai emoroAaę eivai Y“P Thv ¿hiotoXt)v olov io 
erepov pepoę toć SiaXoYou. (Artem. Ap. Demetr. it. ¿pp. 1)

’EttioroAf) (...) eariv ópikia rię ĆYYP“PPaTOi (X7tóvroę ttpdę 
ättövra Ylv°pćvT| Kai xpeiwÖT) okohöv EKnkąpouaa, epei 6e 
Tię ev aiirf) aitep av ttapaiv rię ttpóę rtapovra. (Ps.-Liban. ertiot. 
%apaKT. p. 6)2

2 Cytaty za: P. C u g u s i, Evoluzione eforme dell 'epistolografia latino nella tarda 
repubblica e neiprimi due secoli dell’Impero, Herder, Roma 1983, s. 32.
’ Tak piszę też Cyceron, Fam. 2,4,1: „Epistularum genera multa esse non ignoras, 
sed unum illud certissimum, cuius causa inventa res ipsa est, ut certiores faceremus 
absentes, si quid esset, quod eos scire aut nostra aut ipsorum interesset”. Por. też: 
J.L. White, Light from Ancient Letters, Philadelphia 1986, s. 192: „Letter writing 
was invented because of the writer’s need to inform (or to be informed by) those 
at a distance about something they (or the writer) should know”. S.L. Abram 
wskazuje, że również wielu współczesnych teoretyków gatunku epistolamego 
uważa kategorią „nieobecności” za jego główny wyznacznik, por. Latin Letters 
and their Commonplaces in Late Antiquity and Early Middle Ages, diss., Indiana 
Univ., Bloomington 1994, ss. 18-20.

Z zacytowanych powyżej tekstów wynika zarazem, że dla 
starożytnych konstytutywną cechą listu jest dystans pomiędzy pi- 
szącym a adresatem. To właśnie nieobecność odbiorcy skłania 
nadawcę do podzielenia się z nim określonymi przemyśleniami3.

Obok porównania do dialogu zarówno u autorów greckich, 
jak rzymskich pojawia się też porównanie listu do lustra. Warto tu 
przytoczyć zdanie Sydoniusza Apollinarisa, pamiętajmy jednak, że 
już dużo wcześniej Kwintus Cyceron chwalił korespondencję, któ
rą otrzymał od brata, właśnie za to, że czytając ją mógł niejako 
widzieć nadawcę dokładnie takim, jakim jest:

Minime ignarus [seil. Sidonius], quod ita mens pateat in libro
[seil, epistularum] velut vultus in speculo.(Sidon., Epist. 7, 18, 2)

[Quintus M. fratri] Te totum in litteris vidi.(Fam. 16, 16, 2)
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Obserwacja Cycerona znalazła swą kodyfikację w traktacie 
O Stylu przypisywanym błędnie Demetriuszowi. Autor również 
nazywa tu list „citcow rfję i/fuz^ę” i wskazuje, że odzwierciedla 
on ethos piszącego tak, jak żaden inny gatunek:

IIA.EiaTov 6' e/etw tó t|6ikov f| EnioToIij, (joitEp Kai ó SldAoyoę 
o%eóóv yap EtKÓva EKaoToę ćauTOU t|n>xr)C ypatpet tt]v 
EnioToA.ąv. Kai tera pev Kai ¿5 aXXou Zóyou itavTÓę iÓEiv tó 
■q0oę tou ypa<povToę, ¿5 ouÓ£vóę Ss ouTtoę d>ę ETtioToZfi«;. (Demetr., 
tl ¿pp. 5)4

4 Cytaty za: P. Cugusi, Evoluzione eformę..., op. cit., s. 33.
5 Por. ibid., s. 44. Cugusi również zestawia i bardzo szczegółowo analizuje for
mułki powitalne i pożegnalne występujące w różnych rodzajach listów pro

Te dwa zasadnicze aspekty starożytnej definicji listu: po pierw
sze, jego podobieństwo do dialogu, a ściślej do połowy dialogu, 
w którym dystans między nadawcą i odbiorcą stanowi o specyfice 
układu komunikacyjnego i wpływa na strukturę wypowiedzi pi
szącego, po drugie, porównanie listu do lustra, w którym odbija się 
stan wewnętrzny piszącego i obraz okoliczności, w jakich się znaj
duje, będą stanowić główną oś poniższej analizy.

1. JSermo absentium”. List jako forma komunikacji między 
osobami od siebie oddalonymi

1.1. Typowe elementy struktury listu jako „połowy dialogu”

1) formułki salutacyjne
Cugusi wskazuje, że to, iż epistolografia antyczna wypra

cowała charakterystyczne formułki używane na wstępie i w za
kończeniu, łączyć należy właśnie z podobieństwem listu do dia
logu. Frazy te są bowiem odpowiednikiem zwrotów powitalnych 
i pożegnalnych stosowanych w konwersacji dla oznaczenia, od
powiednio, jej początku i końca5. Element ten, tak doskonale zna
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ny z epistolografii prozaicznej, występuje również w utworach 
poetyckich odwołujących się do formy listu, jakkolwiek, oczywi
ście, nie we wszystkich. To zresztą - trzeba dodać - cecha typo
wa. W listach prozą, zwłaszcza oficjalnych, formułka salutacyjna 
jest zwyczajowo albo zredukowana do tzw. skrótowca, albo 
wręcz opuszczana6.

zaicznych. osobno te używane w listach prywatnych, osobno takie, które sto
sowano w pismach oficjalnych, ss. 47-67.
6 Por. ibid., s. 49.
7 Por. I. Lana, Orazio: dalla poesía al silenzio. Osanna, Venosa 1993, s. 80.
’ Por. Plaut, Asiu. 295 i 593: Cas. 548; Most. 598; Rud. 262; Ter. Ad. 461 
(zestawienie przykładów za: L. M o n d i n (ed.). Décimo Magno Ausonio, Epi
stole, il Cardo, Venezia, s. 85).
9 Por. Ad Att.. 4. 14, 2; 4. 15, 10; 7, 7, 7; 10, 1, 1; 12. 17 (zestawienie 
przykładów - jw.)

a) formułka powitalna
Pierwsze przykłady epistolamego pozdrowienia Znajdziemy 

na wstępie dwóch listów Horacego, w Epist. I 8 oraz w Epist. I 10:

Celso gaudere et bene rem gerere Albinovano
Musa rogata refer, comiti scribaeąue Neronis.(£p»r. I 8, 1-2)

Urbis amatorem Fuscum salvere iubemus
ruris amatores. [...](Ept.vr. I 10. 1-2)

Fraza „gaudere ^t rem gerere" to ewidentnie kalka z grec
kiego xaipEiv Kat et) 7tpaTTEtv7. Warto zauważyć, iż formułkę 
tę wpisuje poeta w alokucję do Muzy, tak jak gdyby wyraźnie 
pragnął zaznaczyć literackość utworu, który jedynie nawiązuje do 
formy listu, niewiele ma zaś wspólnego z korespondencją rzeczy
wistą, służącą praktycznym celom.

Zwrot „salvere iubemus aliquem" natomiast jest poświad
czony w rzymskich źródłach, zwłaszcza w komedii8. Kilkakrot
nie używa go Cyceron, u którego jednak oznacza on prośbę 
o przesłanie pozdrowienia dla kogoś trzeciego9. Niewykluczone, 
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że w Epist. I 10 zastosował Wenuzyjczyk to wyrażenie w nieco 
podobnym kontekście. Być może pragnął zasugerować, iż kontakt 
między nadawcą a odbiorcą odbywa się tu przez jeszcze jedną 
osobę, pośrednika, na przykład oddawcę listu. To do niego właś
nie zdaje się być skierowany ów „nakaz” pozdrowienia Fuskusa10.

10 Istotnie, jak wiadomo, doręczanie listów odbywało się w starożytności za 
pomocą posłańców. Czasem byli to specjalni niewolnicy, czasem znajomi, któ
rzy akurat udawali się w interesującym nadawcę kierunku. Posłaniec taki nie
wątpliwie mógł brać bardzo aktywny udział w owym akcie komunikacyjnym. 
Niejednokrotnie bowiem miał za zadanie nie tylko oddać odbiorcy list, ale także 
przekazać mu dodatkowo wiadomości, które, ze względów bezpieczeństwa, nie 
znalazły się w zasadniczym tekście.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż taki pośrednik odgrywa 
w akcie komunikacji epistolamej niezwykle ważną rolę. Stając 
przed adresatem, by odczytać mu powierzony sobie list, użycza 
niejako swego głosu nadawcy i sprawia, że wstępne salve nabiera 
rzeczywistego wyrazu. Pozdrowienie przesyłane jedynie na pi
śmie nigdy bowiem nie jest pełne; to zaledwie namiastka pra
wdziwego powitania. Świadomość tę najboleśniej odczuwa Owi
diusz, który, pisząc do swoich przyjaciół, z nostalgią wspomina 
chwile, gdy mógł osobiście, nie zaś tylko listownie, składać im 
uszanowanie:

Carmine Graecinum. qui praesens voce solebat, 
tristis ab Euxinis Naso salutat aquis.(Er P. II 6, 1-2)

qui tibi, quam mallet praesens adferre salutem, 
mittit ab hirsutis, Maxime Cotta, Getis.(Ex P. III 5, 5-6)

Mimo to poeta z Sulmony kładzie na ten konkretny element 
epistolamej struktury ogromny nacisk. Znaczące jest, że wyko
rzystuje go bez porównania częściej niż Horacy. Przede wszy
stkim jednak stara się, by formułka epistolarna nie była jedynie 
konwencjonalną frazą, lecz by brzmiało w niej autentyczne uczu
cie. Dlatego swoim bliskim, oprócz pozdrowień, nie szczędzi peł
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nych ciepła komplementów. Sewerusa, na przykład, nazywa 
„wielką częścią własnej duszy”:

A tibi dilecto missam Nasone salutem 
accipe, pars animae magna. Severe, meae.(Ex P I 8, 1-2)

Swą sympatię dla Karusa uzewnętrznia poprzez wyrafinowa
ną grę językową, dla której wspaniały materiał stanowi imię przy
jaciela":

O mihi non dubios inter memorande sodales, 
qui quod es, id vere, Care, vocaris, ave! (Ex P. IV 13, 1-2)

W Ex P. II 6, pozdrowiwszy samego Grecinusa, dodaje jesz
cze powinszowania dla całej jego rodziny, przez co podkreśla, jak 
drogie są mu wszystkie sprawy adresata, tak sukcesy na forum 
publicznym, jak szczęście domowe:

sic mater et uxor,
sic tibi sint fratres totaque salva domus, 

quodque soles animo semper, quod voce precari, 
omnia Caesaribus sic tua facta probes.(15-18)

W Ex P. II 5 wyraża nadzieję, iż szczere życzenia kierowane 
do Salanusa naprawdę się spełnią:

Condita disparibus numeris ego Naso Salano 
praeposita misi verba salute meo.

quae rata sit, cupio, rebusque ut comprobet omen, 
te precor a salvo possit, amice, legi.(1—4)

Serdeczności, jakie posyła - dodaje w utworach przesyła
nych Kotcie i Rufinusowi - nie są bowiem zdawkowe. Przeciw
nie, odzwierciedlają najgłębsze pragnienia piszącego:

Quam legis a nobis missam tibi. Cotta, salutem, 
missa sit ut vere perveniatque, precor.(£x P. III 2, 1-2) *

11 Podobny zabieg spotykamy jeszcze w listach do Maksymusa, Ex P. I 2, 1-4 
oraz Ex P. II 3, 1-2.
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Haec tibí non vanam portantia verba salutem 
Naso Tomitana mittit ab urbe tuus (Ex P. Ill 4. 1-2)

Owidiusz zdaje się tu więc sugerować, iż w używanych prze
zeń formułkach salutacyjnych słowa zachowują pełnię swych 
znaczeń i nie padają przypadkowo. Istotnie, dokładniejsza analiza 
wybranych przykładów pozwala to zjawisko potwierdzić. Zwróć
my chociażby uwagę na specyficzne komentarze, jakimi kilka 
razy opatruje poeta owo wstępne pozdrowienie:

Hanc tuus e Getico mittit tibi Naso salutem,
mittere si quisquam, quo caret ipse, potest.(7r V 13. 1-2)

si tamen ipse vales, aliqua nos parte valemus (ibid.. 7)

Naso suo profugus mittit tibi. Flacce, salutem, 
mittere rem siquis, qua caret ipse, potest.(Er P. 1 10, 1-2)

Owidiusz odsłania tutaj podwójny sens wyrazu salus, tj. nie 
tylko „pozdrowienie” właśnie, ale również „zdrowie”12. Tym sa
mym z pozornie nieważnego elementu struktury listu czyni zna
komite wprowadzenie do refleksji nad kondycją fizyczną i psy
chiczną samego nadawcy.

12 Por. M.H. Davisson, The Functions of Openings in Ovid's Exile Epistles. 
The Classical Bulletin 58, 1981. s. 18.
" Zwłaszcza w listach pisanych do osób z najbliższego kręgu rodziny i przy
jaciół, z którymi łączą nadawcę głębsze związki uczuciowe, por. P. C u g u s i. 
Evoluzione e forme..., op. cit., s. 48.

W Ex P. I 3 postępuje podobnie z zaimkiem suus, także czę
sto obecnym w formułkach salutacyjnych13:

Hanc tibi Naso tuus mittit. Rufine, salutem,
qui miser est, ulli si suus esse potest.(Ex P. I 3. 1-2)

Ta pełna goryczy obserwacja jasno wskazuje, jak samotny 
czuje się wygnaniec.
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W tym kontekście istotny jest również jeszcze jeden szczegół 
leksykalny. Wśród zwrotów powitalnych obecnych w Tristiach 
i Ex Ponto często pojawia się wariant wyrażenia salutem mitte
re'4. Nigdy natomiast nie występuje klasyczna fraza salutem dicit. 
Nie wydaje się, by taka zamiana czasownika była przypadkowa. 
Mittere o wiele bardziej niż dicere uwypukla dystans dzielący 
nadawcę od adresata14 15. Podkreśla również ową wspomnianą już 
wcześniej dysproporcję pomiędzy pozdrowieniem wyrażonym 
osobiście, wypowiedzianym, a tym istniejącym jedynie na kar
tach listu.

14 Por. Ex P. I 3. I 8, III 4, III 5. III 6. IV 9.
15 Por. M.H. Davisson. The Functions... op. cit., s. 18. Trzeba tu jednak 
dodać, iż pomysł ów wprowadził Owidiusz do swej poezji już wcześniej, w He
roldach. Zwrot salutem mittere znajdujemy w liście Penelopy do Ulissesa, Fe- 
dry do Hipolita. Laodamii do Protesilaosa, Parysa do Heleny oraz Leandra do 
Hero. W tym ostatnim utworze znajdujemy ponadto pierwowzór jeszcze jed
nego wątku, jakże typowego dla poezji z czasów wygnania: przeciwstawienie 
pozdrowienia epistolamego pozdrowieniu wypowiedzianemu twarzą w twarz:

Mittit Abydenus, quam mallet ierre salutem
si cadat unda maris, Sesti puella. tibi (Her., XVIII. 1-2)

16 Podobną figurę spotykamy już w utworze otwierającym I ks. Tristiów. 
W alokucji do Księgi, wysyłanej do Rzymu, poeta każę jej pozdrowić wszystkie 
bliskie sobie miejsca: ..vade, liber, verbisque meis loca grata saluta" (Tr. 
I 1, 15).

List ma jednak dla poety-wygnańca znaczenie szczególne. To 
jedyny środek umożliwiający mu utrzymanie w ogóle jakiejkol
wiek relacji z utraconym światem Rzymu. Staje się on więc dla 
niego istotą niemal żywą. Horacy w Epist. I 10 daje aluzyjnie do 
zrozumienia, że jego powitanie zostanie przekazane Fuskusowi 
przez pośrednika. W Epist. I 8 owym „pośrednikiem” czyni Mu
zę, a więc, metonimicznie, swój utwór. Również u Owidiusza to 
tekst, a ściślej właśnie Littera, wyraźnie personifikowana, ma 
spełnić rolę takiego medium. To ona ma pozdrowić w imieniu 
nadawcy Perillę, Messalinusa i Attyka16:
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Vade salutatum, súbito perarata. Perillam. 
littera, sermonis fida ministra mei.(7r III 7. 1-2)

Littera pro verbis tibí, Messaline, salutem
quam legis, a saevis attulit usque Getis.(Ex P. I 7, 1-2)

Esse salutatum vult te mea littera primum
a male pacatis, Attice, missa Getis.(Ex P. II 7. 1-2)

Pomysł wpisania formułki salutacyjnej w alokucję do listu 
wykorzystują następnie Stacjusz i Auzoniusz. Stacjusz zwraca się 
do swojej Epistoła także jak do posłańca. Informuje ją najpierw, 
jaką drogą powinna podążać do adresata, potem zaś nakazuje, by, 
przywitawszy go zwyczajowo, doręczyła17 * zasadniczą wiado
mość:

17 Zwraca uwagę zręczna gra językową słowem reddere, oznaczającym zarów
no „oddawać coś”, w sensie fizycznym, „wręczać”, jak i, w znaczeniu abstra
kcyjnym, „przekazywać jakąś wiadomość”.
IK Warto może dodać, że podobny pomysł wpisania pozdrowień dla obdarowy
wanego w alokucję do przesyłanego prezentu, książki, znamy z epigramu, por. 
Marcjalis, III 5. Głębokie studium figury alokucji przeprowadza M. C i t ro n i. 
Le raccomandazioni del poeta, Maia XXXVIII, 1986, ss. 111-147.

cui [scil. Marcello] primam solito vulgi de more salutem.
mox inclusa modis haec reddere verba memento (.Silv. IV 4, 10-11)

Epist. 9 Auzoniusza to dedykacja dołączona do podarku dla 
Probusa. Stanowi go zbiorek zawierający bajki Tytianusa i kroni
ki Neposa, opatrzony niniejszą dedykacją-wstępem. Jej też przy
pada obowiązek przekazania odbiorcy serdeczności od nadaw-

Perge. o libelle, Sirmium, 
et die ero meo ac tuo 

have atque salve plurimum.(1-3)

Epist. 19 natomiast to alokucja do Jambu (czyli metonimicz- 
nie do liściku, skomponowanego w tymże metrum), który ma po
spieszyć do Paulina z życzeniami od dawnego nauczyciela:
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fer hanc salutem praepes et volucripes
Paulini (,..)(14-15)

dic „<te> valere”, dic: „salvere te iubet 
amicus et vicinus et fautor tuus”(ibid., 23-24)

Trzeba zaznaczyć, że w poetyckich listach Auzoniusza formuł
ka salutacyjna jest bardzo częsta, tak że niejednokrotnie stanowi 
tylko zewnętrzny ornament utworu. W kilku jednak przypadkach 
decyduje o jego treści bądź klimacie.

Epist. 13, list do Teona, rozpoczynają następujące pozdrowie
nia:

Ausonius, cuius ferulam nunc sceptra verentur, 
paganum Medulis iubeo salvere Theonem (1-2)

Już sama fraza powitalna oznajmia zatem całkowicie niepo
ważny charakter pisemka. Zamiast starać się pozyskać sympatię 
adresata, poeta dworuje sobie z niego, określając go mianem „wie
śniaka”. Istotnie, cały tekst, najeżony zresztą złośliwościami wo
bec Teona (skądinąd dobrego przyjaciela naszego autora), doty
czyć będzie najczarniejszych aspektów życia wiejskiego.

Odwrotne zjawisko znajdujemy w Epist. 6. Utwór ten jest rów
nież przykładem literackiej zabawy, tym razem głównie popisem 
biegłości technicznej w operowaniu dwomajęzykami jednocześnie. 
Tu jednak formułka salutacyjna zamieniona została w komplement 
dla odbiorcy. Zachęca do tego zresztą już sam przydomek Paulusa, 
'AĘioę, którego przymiotnikową wartość można znakomicie wy
korzystać:

'EAAaSiKTję pÉToxov poóorię Latiaeque Camenae 
"A^iov Ai>oóvtoę sermone alludo bilingui (1-2)

List 18 wreszcie to utwór właściwie w całości zbudowany na 
kanwie epistolamego pozdrowienia19. Poeta rozpoczyna od zwrotu 
„Paulino Ausonius” zaznaczając, iż owa inwersja tradycyjnego 

19 Por.L.Mondin (ed.), Décimo Magno Ausonio, Epistole, op. cit.,s. 109.
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układu20, tj. aliquis alicui salutem (dat), nie jest przypadkiem. Tak 
każą względy metryczne:

20 W epistolografii prozaicznej podobna inwersja też się zdarza. Jest, jak za
uważa P. C u g u s i, typowa zwłaszcza dla pism oficjalnych, a także dla listów 
pisanych przez autorów chrześcijańskich, por. L'epistolografia. Modelli e lipo- 
logie di comunicazione, w: G. Cavallo. P. Fedeli, A. Giardina (dir.), 
Lo Spazio Letterario di Roma Antica, Vol. Il: La circolazione del teslo, Roma 
1989. s. 385.

Paulino Ausonius, metrum sic suasit, ut esses 
tu prior et nomen praegredere meum (1-2)

Zarazem jednak - dodaje - tak każą również fakty. Zdaniem 
Auzoniusza bowiem ukochany uczeń przewyższa go we wszy
stkim, z wyjątkiem wieku:

quamquam et fastorum titulo prior et tua Romae 
praecessit nostrum sella curulis ebur.

et, quae iam dudum tibi palma poética pollet, 
lemnisco omata est. quo mea palma caret, 

longaevae tantum superamus honore senectae. 
quid refert? comix non ideo ante cycnum, 

nec quia mille annos vivit Gangeticus ales 
vincit centum oculos, regie pavo, tuos. 

cedimus ingenio, quantum praecedimus aevo;
assurgit Musae nostra Camena tuae.(ZÍ>íí/., 3-12)

Na koniec warto jeszcze przytoczyć formułkę salutacyjną 
umieszczoną przez Sydoniusza Apollinarisa w jego poetyckim li
ście do Feliksa:

Largam Sollius hanc Apollinaris 
Felici Domino Pioque Fratri 

Dicit Sidonius suus salutem (Cann. 9, 1-3)

Do tego i tak już dosyć rozbudowanego pozdrowienia dodaje 
jeszcze autor życzenia pomyślności dla adresata. Konstruuje je 
w oparciu o naturalne skojarzenia, jakie budzi imię Feliks. Zabieg 
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ów przypomina oczywiście wcześniejsze pomysły Owidiusza 
i Auzoniusza:

Felix nomine, mente, honore, forma, 
natis, coniuge, fratribus, parente, 

germanis genitoris atque matris 
et summo patruelium Camillo (Cann. 9, 4—7)

Dwa ostatnie przykłady, Epist. 18 Auzoniusza i Cann. 9 Sy- 
doniusza wymagają dokładniejszego komentarza. Nie mamy, 
rzecz jasna, podstaw podejrzewać, by sympatia i szacunek poety 
z Burdigali wobec dawnego wychowanka były udawane. Zacho
wana korespondencja dowodnie świadczy, iż tych dwóch litera
tów łączyła autentyczna i głęboka przyjaźń, której kryzys obaj 
boleśnie przeżyli. Epist. 18 jest jednak z pewnością bardziej po
pisem epistolarnej kurtuazji, niż krytyczną i obiektywną oceną 
talentów i osiągnięć Paulina. Podobnie kurtuazyjne jest pozdro
wienie dla Feliksa, gdzie obok imienia adresata pojawiają się do
datkowe określenia: „dominus” i „pius frater". Wydaje się za
tem, że utwory Auzoniusza i Sydoniusza są przejawem owej, ty
powej również dla prozaicznej epistolografii późnego antyku, 
philophronesis. Zwroty grzecznościowe i wszelkiego rodzaju ser
deczności stają się, jak wskazuje A. Garżya, wręcz leitmotivem 
listów tamtego okresu21. Jak widać zwłaszcza na przykładzie 

21 Por. A. Garzya, L’epistolograjïa ¡eneraría tardoantica. w: Il mandarino 
e il quotidiano. Saggi sulla letteratura tardoantica e bizantina, Napoli 1983, 
s. 355: „L'antica teoría délia letteratura conosce (al singolare e al plurale) il 
termine philophronesis a indicare «le espressioni di affetto e di cortesía» che 
conferiscono al suo kallos. Tali espressioni costituiscono appunto il Leitmotiv 
délia prassi epistolare tardoantica. Particolarmente intenso è esso in campo cri
stiano, e non a caso scrittori come Basilio, Giovanni Crisostomo. Paolino da 
Nola, Girolamo parlano délia lettera corne grammata agapes (o diatheseos). 
caritatis eloquia. charla caritatis. La stessa politezza délia lettera è sentita corne 
un segno di riguardo verso il destinatario, come un complimento del quale ci 
si attende tácitamente il contraccambio. Sono qui i fondamenti di una tradizione 
che sarebbe durata secoli [...J”.
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Epist. 18 Auzoniusza, mogą stanowić nie tylko o klimacie utwo
ru, ale w ogóle o jego treści22.

22 Można tu więc mówić o swoistej dekonkretyzacji treści, co cechuje zresztą 
również prozaiczną epistolografię owego czasu, por. M. C u g u s i. L’epistolo- 
grafia. Modelli e tipologie..., op. cit., s. 382: „[...] la lettera tende via, via, 
dal sec. IV in poi, a deconcretizzarsi, cioé a impoverirsi di contenuti, e paral- 
lelamente e per converso a retoricizzarsi, cioć ad assumere il connotato di «bella 
pagina»”.
’’ Por. Ter., Andr. 889; Catull., Carm. 11, 17; Hor., Sat. II 5, 110 (miejsca 
za: L. M o n d i n (ed.). Décimo Magno Ausonio, Epistole, op. cit., s. 112).

b) formułka pożegnalna:
Klauzurę listu stanowi zwyczajowy zwrot vale. Horacy 

wprowadza go dwukrotnie, w Epist. I 6 i I 13:

vive vale! siquid novisti rectius istis, 
candidus inperti; si nil, his utere mecum. (Epist. I 6, 67-68)

vade, vale; cave ne titubes mandataque frangas (Epist. I 13, 19)

W Epist. I 13 dodatkowy czasownik vade sugeruje, że na
dawca piszę do kogoś, kto wkrótce wyruszy w drogę. W istocie, 
z treści listu wynika, iż adresatem jest osoba wysłana do Augusta 
ze zbiorami dzieł poety. Ten pragnie, by Winniusz podróż swą 
kontynuował, każę mu jednak ściśle przestrzegać podanych zale
ceń.

Również słowo vive w Epist. I 6 nie pojawia się przypadko
wo, mimo że formułkę „vive, vale\" spotykamy w literaturze 
rzymskiej już wcześniej23. Utwór jest bowiem próbą odpowiedzi 
na pytanie, jak osiągnąć trwałe szczęście. Autor udziela Numicju- 
szowi pewnych wskazówek w tym względzie, ma wszakże świa
domość, iż ostatecznie to sam odbiorca będzie rnusiał rozstrzyg
nąć, czy zaproponowany przez poetę-filozofa model życia napra
wdę mu odpowiada. „Vive vale?' oznacza tutaj zatem nie tylko 
„żyj i miej się dobrze”, ale także: „żyj tak, byś miał się dobrze!”, 
„byś był szczęśliwy”, „wybierz swój sposób na życie!”.
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Owidiusz w Tr. III 3 wykorzystuje epistolarne vale w podo
bny sposób, jak w innym miejscu formułkę powitalną. Uwypukla 
mianowicie semantyczną pojemność tego terminu. „Bywaj 
zdrów!” to nie tylko pożegnanie, to również życzenie: „pozostań 
w zdrowiu!” (a zatem: „nie choruj!”). Życzenie tym dramatycz- 
niejsze, że, jak wynika z tekstu, wygnaniec owym zdrowiem sam 
cieszyć się nie może:

accipe supremo dictum mihi forsitan ore,
quod, tibi qui mittit, non habet ipse, „vale”.(Tr III 3, 87-88)

W Tr. V 13 Poeta expressis verbis wskazuje, że sięga po 
słówko vale, gdyż jest to zakończenie dla listu właściwe. Przy 
okazji wyraża też nadzieję, że adresata nigdy nie spotka los tak 
nieszczęsny, jak ten, który jemu przypadł w udziale:

accipe quo semper finitur epistula verbo
aque meis distent ut tua fata! - „vale”.(7>: V 13, 33-34)

Stacjusz żegna Marcellusa zaklinając go, by zawsze pamiętał 
o życzliwości, jaką ma dla niego stary przyjaciel, zwłaszcza że 
ich związek jest doskonalszy niż znane z mitologii przykłady lo
jalności:

iamque vale et penitus voti tibi vatis honorem 
corde exire veta; nec enim Tirynthius almae 

parcus amicitiae; cedet tibi gloria fidi 
Theseos, et lacerum qui circa moenia Troiae

Priamiden caeso solacia traxit amico.(Si/v. IV 4, 101-105)

Wśród epistolamych pożegnań poetów poźnołacińskich24 
warto wyróżnić pomysły Auzoniusza, używa on bowiem vale 
w rozmaitych konfiguracjach. W Epist. 9 i 19 wpisuje je w alo- 

2> Vale odnajdujemy również u Paulina (Carm. 10: „Vale, domine illustris") 
i Klaudiana, Carm. XL, XLI. W utworach tych zwrot pożegnalny umieszczony 
został poza zasadniczym tekstem poetyckim.
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kucję do książeczki z dedykacją przesyłanej Probusowi i do me
trum jambicznego:

aveque dicto die v¡ile.(Epist. 9, 105)

,,ave”que dicto, die „vale” et actutum redi.(£pís/. 19, 28)

W Epist. 18 posługuje się znaną mu zapewne właśnie z Epist. 
I 6 Horacego frazą „vive, vale\", by życzyć swemu drogiemu 
Paulinowi jak najdłuższego życia:

vive, vale et totidem venturos congere Ianos 
quot tuus aut noster conseruere patres.( 13-14)

Poeta z Burdigali stosuje też warianty typowego zwrotu vale 
ut valeatn25, z upodobaniem wykorzystując przy tym zabieg alite- 
racji:

Por. Cyceron, Fam. 14. 18. 2: „date operam, ut valeatis. si nos vultis valere”; 
Ad Q. Fr. 1. 1 46: „Reliquum est, ut te orem ut valetudini tuae, si me et tuos 
omites valere vis. diligentissime servias” (przykłady za: L. Mondin (ed.), 
Décimo Magno Ausonio. Epistole, op. cit., s. 230).

vale bene ut valeam.(£pz.vr. 1.19)

vale, valere si voles me, pervola 
cum scrinio et musís tuis.(£p(.sr. 11. 37-38)

hoc tibí de nostris àcntacruKôv offero libris.
vale; valere si voles me, iam veni.(£pt.v/. 8, 35-36)

Żartobliwe jest również pożegnanie przesyłane Teonowi, 
przy okazji którego autor wskazuje, jakie konotacje posiada imię 
przyjaciela:

vale beatus nomen a divis Theon. 
metoche sed ista saepe currentem indicat.(£pm. 16, 6-7)

2) pytania do adresata
Wypowiedź poetycka złożona z szeregu pytań do odbiorcy 

nasuwa oczywiste skojarzenia z formą epistolarną. Podobna kom
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pozycja sugeruje bowiem, iż nadawca piszę z myślą o tym, by 
wywołać reakcję (odpowiedź) drugiej strony. Przykład taki odnaj
dujemy już u Katullusa w Carm. 28. Ten żartobliwy liścik zaad
resowany został do przyjaciół poety, Weraniusza i Fabullusa, 
młodzieńców ubiegających się o względy możnego protektora 
z nadzieją, że opieka taka poprawi zasobność ich kiesy. Autor 
pyta ich zatem o postępy w tych staraniach:

Verani optime tuque mi Fabulle, 
quid rerum geritis? satisne cum isto 
vappa frigoraque et famem tulistis? 

ecquidnam in tabulis patet lucelli 
expensum, ut mihi, qui meum secutus 
praetorem refero datum lucello?(3-8)

Z kontekstu wynika, iż poeta doskonale orientuje się, że spra
wy nie idą najlepiej i nie potrzebuje w tej kwestii żadnych wyjaś
nień. Formalnie jednak zwraca się do odbiorców właśnie po to, 
by je uzyskać.

Podobny układ wykazuje Epist. I 3 Horacego. List do Floru- 
sa to właściwie cały szereg pytań. Otwiera go prośba o wiadomo
ści z wyprawy Tyberiusza, w której bierze udział adresat oraz 
kilku jego przyjaciół:

[...] quibus terrarum militet oris 
Claudius Augusti privignus, scire laboro.

Thracane vos Hebrusque nivali compede vinctus 
an fréta vicinas inter currentia turris 

an pingues Asiae campi collesque morantur?
quid studiosa cohors operum struit? hoc quoque curo.( 1-6)

Nadawcę interesują szczególnie literackie projekty młodzień
ców. Pyta nie tylko o plany Florusa, ale także o zamierzenia in
nych, dając przy tym dowód niemałej wiedzy na temat każdej 
z wymienionych postaci:

quis sibi res gestas Augusti scribere sumit? 
bella quis et paces longum diffundit in aevum?
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quid Títius, Romana brevi venturus in ora, 
Pindarici fontis qui non expalluit haustus, 

fastidire lacus et rivos ausus apertos?
ut valet? ut meminit nostri? fidibusne Latinis 

Thebanos aptare modos studet auspice Musa, 
an trágica desaevit et ampullatur in arte?

quid mihi Celsus agit [...](7-15) 
[...] ipse quid audes?

quae circumvolitas agilis thyma ? [...](20-21)

Ciekawią go wreszcie relacje towarzyskie między członkami 
świty cesarskiego pasierba. Z niepokojem oczekuje informacji, 
czy konflikt między Florusem a Munacjuszem został zażegnany:

debes hoc etiam rescribere, sit tibi curae 
quantae conveniat Munatius. an male sarta 

gratia nequiquam coit et rescinditur ac vos 
seu calidus sanguis seu rerum inscitia vexat 

indómita cervice feros? [.. .](30—34)

Wzorem Katullusa i Horacego Owidiusz w listach do niena
zwanego przyjaciela (Tr. III 14) oraz do Attyka (Ex P. II 7) już na 
wstępie daje wyraz swemu zainteresowaniu poczynaniami bli
skich sobie niegdyś osób. Naprawdę jego pytania nie dotyczą jed
nak wyłącznie aktualnych zajęć adresatów. Wygnaniec przede 
wszystkim pragnie się dowiedzieć, czy wśród swych codziennych 
spraw znajdują oni jeszcze czas, by pamiętać o dawnym towarzy
szu. Banalny z pozoru zwrot „quid agis” staje się w tym kontek
ście częścią dramatycznego apelu o wierność zobowiązaniom 
wynikającym z przyjaźni:

Cultor et antistes doctorum sánete virorum, 
quid facis, ingenio semper amice meo?

ecquid. ut incolumem quondam celebrare solebas, 
nunc quoque, ne videar totus abesse caves?(Tr Ill 14, 1-4)

[...] quid agas, audire voluntas,
et si, quidquid agis, sit tibi cura mei.(Ex P. II 7, 3^1)
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Stacjusz piszę list poetycki do Marcellusa, by dowiedzieć się, 
gdzie obecnie przebywa młodzieniec oraz ich wspólny bliski zna
jomy, Gallus:

te quoque clamosae quaenam plaga mitior urbi 
subtrahit? aestivos quo decipis aere soles?

quid? tuus ante omnis, tua cura potissima, Gallus, 
nee non noster amor [...](Si/v. IV 4, 18-21)

Chce ponadto zaprosić adresata do epistolarnej rozmowy 
o swych literackich projektach. Ubiegając pytanie Marcellusa, 
opowiada pokrótce o tym, jak postępuje jego praca nad Tebaidą 
i Achilleidą. Prosi też o radę, czy powinien podjąć próbę stworze
nia eposu opiewającego zwycięstwa Domicjana. Takie zakończe
nie sugeruje, że nadawca będzie spodziewał się odpowiedzi na 
swój list:

nunc si forte meis quae sint exordia musis 
scire petis, iam Sidonios emensa labores 

Thebais optato collegit carbasa portu 
Parnasique iugis silvaque Heliconide festis 

tura dedit flammis et virginis exta iuvencae 
votiferaque meas suspendit ab arbore vittas. 

nunc vacuos crines alio subit ínfula nexu: 
Troia quidem magnusque mihi temptatur Achilles, 

sed vocat arcitenens alio pater armaque monstrat 
Ausonii maiora ducis. trahit ímpetus illo 

iam pridem retrahitque timor. stabuntne sub illa 
mole umeri an magno vincetur pondere cervix? 

die, Marcelle, feram? fluctus an sueta minores 
nosse ratis nondum Ioniis credenda periclis?(>¿>ú¿, 87-100)

Ciągłe pytania i przypuszczenia, co może w danej chwili ro
bić odbiorca, składają się na treść Epist. 13 Auzoniusza. Poeta, 
przebywający w mieście, pragnie nawiązać kontakt z Teonem, 
który zaszył się na wsi. Chciałby wiedzieć, jak przyjaciel spędza 
czas, jak pracuje i jak odpoczywa:
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quid geris extremis positus telluris in oris, 
cultor harenarum vates, cui litus arandum 

Oceani finem iuxta solemque cadentem 
vilis harundineis cohibet quern pérgula tectis 

et tingit piceo lacrimosa colonica fumo? 
quid rerum Musaeque gerunt et cantor Apollo (3-8)

Prośba o informacje jest tu wszakże wyłącznie pretekstem. 
W istocie retor z Burdigali postanawia dokonać w tym utworze 
odwrócenia toposu szczęśliwego życia wiejskiego26. W krzywym 
zwierciadle ukazuje więc obowiązki, które nakłada na człowieka 
praca na roli i zarządzanie gospodarstwem oraz przyjemności, ja
kim, ewentualnie, można oddawać się na wsi.

:i’ Por. L. Mondin (ed.). Décimo Magno Ausonio. Epistole, op. cit., s. 83.

Zdaniem Auzoniusza Teon, skromny właściciel ziemski, mu
si najprawdopodobniej trudnić się albo drobnym handlem, albo 
wdawać w ciemne interesy ze złodziejaszkami napadającymi 
okoliczne domostwa. Jedynymi jego rozrywkami mogą być polo
wanie, niezwykle zresztą niebezpieczne, łowienie ryb lub, wresz
cie, układanie wierszy, skądinąd plagiatorskich:

quam tarnen exerces Medulorum in litore vitam? 
mercatusne agitas, leviore nomismate captans, 

insanis quod mox pretiis gravis auctio vendat? 
albentis sevi glóbulos et pinguia cerae 

pondera Naryciamque picem scissamque papyrum 
fumantesque olidum, paganica lumina, taedas? 

an maiora gerens tota regione vagantes 
persequeris fures, qui te postrema timentes 
in partem praedamque vocent? [...](/Zjíí/., 16-24)

an cum fratre vagos dumeta per avia cervos 
circumdas maculis et multa indagine pinnae?

aut spumantis apri cursum clamoribus urges 
subsidisque ferum? \...](ibid„ 28-31)
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an, quia venatus ob tanta pericula vitas, 
piscandi traheris studio? [,..](ibid.. 52-53) 

an te carminibus iuvat incestare canoras 
Mnemosynes natas, aut tres aut octo sorores?(ibid., 63-64)

Zamiast przykładu szczerego zainteresowania sprawami ad
resata, mamy więc tu do czynienia z grą stereotypami i literacką 
zabawą jego kosztem. Bez wątpienia nadawca tylko pozornie 
oczekuje odpowiedzi na swoje pytania. Naprawdę udziela ich so
bie sam.

3) odpowiedzi na treść pisma adresata
Skojarzenia z formą dialogiczną, które winien budzić list, 

wywołuje również utwór skomponowany tak, by czytelnik mógł 
w nim widzieć nawiązanie do wcześniejszego pisma adresata. 
Nadawca wówczas nie będzie stroną rozpoczynającą ową „roz
mowę na odległość” z odbiorcą (tak jak w utworach zbudowa
nych na kanwie pytań), tylko tym, kto ją kontynuuje.

Ze słów Katullusa wynika, że Cami. 68 powstało właśnie 
jako odpowiedź na list Alliusza. Przyjaciel, głęboko dotknięty 
sercowymi niepowodzeniami, prosił w nim o pociechę w postaci 
jakiegoś literackiego prezentu. Życzenie to nie jest wszakże mo
żliwe do spełnienia. Poeta sam przeżył niedawno ogromne nie
szczęście, śmierć brata, i nie potrafi obecnie skupić się na pisaniu 
wierszy miłosnych. W Weronie nie dysponuje odpowiednimi ma
teriałami, do Rzymu zaś na razie się nie wybiera, nawet jeżeli - 
z jakichś względów - powinien27:

27 Określenie znaczenia w. 27-30 nastręcza pewne trudności. Można się za
stanawiać, czy Alliuszowi w jego liście („quod scrihis". v. 29) chodziło o to, 
iż Lesbia, pod nieobecność poety, nader łatwo znajduje sobie w Rzymie („Itic". 
v. 30, w sensie „tu, w Rzymie", gdzie jest Alliusz) innych ’pocieszycieli’ po 
śmierci męża, czy też o to, że Werona to nie miejsce dla Katullusa („hic" - 
„tu, w Weronie” - oznaczenie miejsca pobytu z perspektywy podmiotu literac
kiego), gdyż młodzieniec taki jak on nie powinien przebywać tam, gdzie śpi
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Quod mihi fortuna casuque oppressus acerbo 
conscriptum hoc lacrimis mittis epistolium, 

naufragum ut eiectum spumantibus aequoris undis 
sublevem et a mortis limine restituam, 

quem ñeque sancta Venus molli requiescere somno 
desertum in lecto caelibe perpetitur, 

nec veterum dulci scriptorum carmine Musae 
oblectant, cum mens anxia pervigilat; 

id gratumst mihi, me quoniam tibi dicis amicum, 
muneraque et Musarum hiñe petis et Veneris: 

sed tibi ne mea sint ignota incommoda, Manii, 
neu me odisse putes hospitis officium (1-12)

cuius [scil. fratris] ego interitu tota de mente fugavi 
haec studia atque omnes delicias animi, 

quare, quod scribis Veronae turpe Catullo 
esse, quod hic quisquis de meliore nota 

frígida deserto tepefactet membra cubili, 
id, Manii, non est turpe, magis miserumst. 

ignosces igitur, si, quae mihi luctus ademit, 
haec tibi non tribuo muñera, cum nequeo.

nam, quod scriptorum non magnast copia apud me (25-33)

K. Quinn, dokonując analizy leksykalnej Carm. 68 zauważa, 
iż w jego początkowej części odnaleźć można bardzo wiele wy
rażeń typowych dla języka rzymskiej poezji miłosnej: „in lecto 
caelibe", „viduas iacere noctes", „nox vigilando" etc. Zdaniem 
badacza zwroty te zostały prawdopodobnie zaczerpnięte z utworu 
Alliusza. Wynikałoby stąd, że tamten list, po pierwsze, naprawdę 
istniał, a po drugie, był zapewne również listem poetyckim. To 
z kolei tłumaczyłoby, dlaczego Katullus nie przytoczył myśli 
przyjaciela w mowie zależnej, jak zazwyczaj czynili epistologra- 
fowie, lecz zacytował je wprost. Dostosowanie konwencjonal-

się samotnie. K. Quinn uważa, iż właściwsza jest pierwsza interpretacja. Według 
niego Katullus cytuje tu utwór Alliusza w mowie niezależnej (wspomnę o tym 
szerzej niżej), a zatem zostawia w formie niezmienionej także przysłówek, por. 
K. Quinn (ed.), Catullus, The Poems, Macmillan, London 1970, s. 378. 
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nych fraz właściwych poezji miłosnej do wymogów oratio obli
qua mogłoby zatrzeć ich specyficzny wydźwięk28.

Jeżeli przyjąć tę argumentację, a wydaje się ona przekonywa
jąca, utwór Katullusa można uznać za przykład znakomitej lite
rackiej riposty. Poeta potrafi zachować, a nawet uwypuklić po
mpatyczny język swego przyjaciela29, poczynić aluzje do zapro
ponowanego przezeń tematu (w. 27-30 to wyraźne nawiązanie 
do motywu znanego z poezji miłosnej: rozważania, czy ukochana 
jest swemu adoratorowi wierna pod jego nieobecność) i, wresz
cie, odmówić prośbie, nie będąc przy tym niegrzecznym. Jego 
recusatio jest przecież całkowicie zrozumiała, zważywszy nie
dawne tragiczne doświadczenie.

Epist. I 14 to poetycka reakcja Horacego na list, który miał 
on otrzymać w Rzymie od rządcy ze wsi. Ten zwrócił się do 
swego pana z zapytaniem, czy mógłby znowu wrócić na służbę 
do stolicy, niepomny, iż wcześniej apelował już do niego w zgoła 
przeciwnej sprawie:

tu mediastinus tacita prece rura petebas, 
nunc urbem et ludos et balnea vilicus optas (14-15)

Odpowiedzią na pismo adresata ma też być Epist. II 2. Tym 
razem poeta odnosi się do zarzutów, jakie skierował doń przeby-

Por. ibid., s. 378.
Jest to możliwe przede wszystkim dlatego, że poeta bardzo umiejętnie łączy 

w Carm. 68a dwa zupełnie różne style. Jak zauważa M. Citroni, w w. 1-14 
patetyczne wyrażenia Alliusza wplecione zostały w tekst pisany stylem wręcz 
prozaicznym (podkreślają go zwłaszcza czasowniki złożone używane w miejsce 
prostych, takie jak conscribere, perpeti, pervi^ilare, stówa: scriptor, oblectare. 
incommoda, hinc w znaczeniu a me). Różnice stylistyczne występują też po
między początkiem (w. 1-14) i końcem (w. 27-40) Carm. 68a a jego częścią 
centralną, tj. lamentem po śmierci brata. O ile w początkowej i końcowej partii 
Odnajdziemy właśnie połączenia syntaktyczne i kolokwializmy typowe dla pro
zy, środek pisany jest stylem wysokim. Por. M. Citroni, Poesia e lettori in 
Roma antica. Forme délia comunicazione letteraria, Laterza, Bari 1995, s. 80. 
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wający zapewne nadal na Wschodzie Florus. Młodzieniec czuje 
się zawiedziony postawą starszego przyjaciela, który nie kore
sponduje z nim regularnie, a na dodatek nie przesyła mu żadnych 
nowych próbek literackich:

dixi me pigrum proficiscenti tibi, dixi 
talibus officiis prope mancum, ne mea saevus 

iurgares ad te quod epistula nulla rediret.
quid tum profeci, mecum facientia iura

si tamen attemptas? quereris super hoc etiam, quod 
expectata tibi non mittam carmina mendax.(20-25)

W obu przypadkach sytuacja wyjściowa utworu stanowi 
oczywiście zaledwie pretekst do szerszych rozważań. Epist. I 14 
nie jest wierszowanym powiadomieniem rządcy, czy jego prośba 
zostanie rozpatrzona pozytywnie, lecz raczej dyskursem o pozna
waniu samego siebie i świadomym określaniu własnych pragnień. 
Epist. II 2 zaś to nie tyle przeprosiny dla zniecierpliwionego ko
respondenta, ile przypomnienie (nie tylko jednemu Florusowi), 
jak trudną i odpowiedzialną sztuką jest tworzenie poezji i jak nie
wiele wspólnego ma ono z grafomanią.

Z formalnego punktu widzenia bardzo istotne jest jednak, iż 
poeta komponuje swoje utwory jako odpowiedzi na rzekome listy 
od adresatów. Dzięki temu jednoznacznie wskazuje, do jakiej 
konwencji gatunkowej odwołuje się jego dzieło.

Kilka z utworów Owidiusza to - jak wynika z kontekstu - 
pełne wdzięczności reakcje na słowa pocieszenia i obietnice po
mocy, które przyszły od jego przyjaciół z Rzymu: Maksymusa, 
Rufinusa i Suillusa:

reddita confusae nuper solacia menti 
auxilium nostris spemque tulere malis.(£x P. I 3, 3—4) 

tum tua me primum solari littera coepit
et laesum flecti spem dare posse deum.(Ex P. II 3, 67-68)

Littera sera quidem, studiis exculte Suilli, 
hue tua pervenit, sed mihi grata tamen.
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qua, pia si possit superos lenire rogando 
gratia, laturum te mihi dicis opem.(Er P. IV 8. 1-4)

W pierwszych słowach Tr. V 11 nawiązuje poeta do treści 
listu od żony, który niedawno miał otrzymać. Skarżyła się tam, że 
ktoś nazwał ją „exulis uxor". Fakt ów niezwykle go dotknął, 
gdyż, po raz kolejny, jego nieszczęsny los stał się przyczyną cier
pień osoby tak mu drogiej. Zarazem odczuwa potrzebę zareago
wania na samą obelgę. W stosunku do niego termin „exul” nie 
jest przecież właściwy, należy używać określenia „relegatus", 
stosowanego przez samego cesarza:

Quod te nescioquis per iurgia dixerit esse 
exulis uxorem littera questa tua est.(1-2)

ipse [scil. Caesar] relegati, non exulis utitur in me 
nomine [...](21-22)

W dwóch utworach wygnaniec odnosi się do informacji 
o śmierci drogich osób, które ostatnio go doszły. Odpowiadając 
na list Maksymusa, mówiący o zgonie Celsusa, wspomina, jak 
bolesna była to dlań lektura:

Quae mihi de rapto tua venit epistula Celso, 
protinus est lacrimis umida facta meis;

quodque nefas dictu, fieri nec posse putavi, 
invitis oculis littera lecta tua est.(Er P. I 9, 1—4)

Odpisując Gallionowi komentuje zaś wiadomość o śmierci 
jego żony:

nuntia nam luctus mihi nuper epistula venit, 
lectaque cum lacrimis sunt tua damna meis.(Ex P. IV II, 9-10)

Mimo że szczerze adresatowi współczuje, ma świadomość, iż 
pocieszanie mogłoby być z jego strony niestosownością. Wiado
mości, które dla niego są nowinami, w Rzymie dawno już prze
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brzmiały30. Nie jest więc wykluczone, że Gallion, niegdyś głębo
ko strapiony, dziś znalazł już pociechę... w nowym małżeństwie:

sed ñeque solan prudentem stultior ausim, 
verbaque doctorum nota referre tibí (ibid., 11-12) 

dum tua pervenit, dum littera nostra recurrens 
tot maria ac terras permeat, annus abit (ibid., 15-16)

at cum longa dies sedavit vulnera mentis, 
intempestive, qui movet illa, novat. 

adde quod (atque utinam verum tibi venerit omen!) 
coniugio felix iam potes esse novo.(ibid„ 19-22)

Zakończenie utworu brzmi dość zaskakująco. Bez wątpienia 
Owidiusz pragnie w ten sposób podkreślić, jak dramatyczne jest 
położenie wygnańca: pozbawiony kontaktu ze światem, który był 
mu bliski, nie może nawet normalnie reagować: cierpieć wów
czas, gdy cierpią jego przyjaciele, i cieszyć się, gdy oni się cie
szą31. Nie jest wszakże wykluczone, iż słowa te mają również 
pewien wydźwięk ironiczny i stanowią aluzyjny, niezwykle gorz
ki komentarz do wydawanych przez Augusta zarządzeń nakłada
jących na senatorów i ekwitów obowiązek zawierania mał- 

. , . 32zenstw .
Z listów pisanych przez poetę z wygnania wynika wreszcie, 

że wśród jego korespondentów są tacy, którzy nie zatracili wiary 
w talent dawnego towarzysza i nieustannie podnoszą go na du-

111 O tym, że wymiana korespondencji między Rzymem a Pontem może trwać 
nawet rok wspomina też w Ex P. III 4:

dum venit hue rumor properataque carmina Hunt 
factaque eunt ad vos, annus abisse potest. (59-60)

11 Por. H.B. Evans. Publica Carmina. Ovid's Books from Exile, Univ, of 
Nebraska Press, Lincoln 1983, s. 163.
1! Por. J.M. Claassen, Poeta, Exul, Votes. A Stylistic and Literary Analysis 
of Ovid's Tristia and Epistulae ex Ponto, diss., University of Stellenbosch 1986, 
s. 172.
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chu. Jeden z nich prosił go, by w tych trudnych chwilach nie 
przestawał tworzyć:

Scribis, ut oblectem studio lacrimabile tempus, 
ne pereant turpi pectora nostra situ.(Tr V 12, 1-2)

Drugi informował, że w Rzymie nie słabnie jego popular
ność: grany jest, na przykład, w teatrze. Jakkolwiek dzisiejszy 
wygnaniec nigdy dla teatru nie pisał, wiadomość ta sprawia mu 
radość, czego przed adresatem nie ukrywa:

carmina quod pleno saltari nostra theatro, 
versibus et plaudi scribis, arnice, meis, 

nil equidem feci - tu seis hoc ipse - theatris, 
Musa nec in plausus ambitiosa mea est. 

non tamen ingratum est, quodcumque oblivia nostri 
impedit et profugi nomen in ora refert.(Tr. V 7, 25-30)

Jeszcze inny, tym razem wymieniony z imienia, Kotta, ufny 
w literacki gust poety, przesłał mu tekst mowy, którą niedawno 
wygłosił na forum. „Recenzent” rewanżuje się pełnym pochwał 
listem, w którym domaga się dalszych próbek oratorskich zdolno
ści młodzieńca:

legimus, o iuvenis patrii non degener oris, 
dicta tibi pleno verba diserta foro.(Ex P. III 5, 7-8)

saepe, precor, studii pignora mitte tui (ibid., 30)

Cam. 68 Katullusa i nieznane nam carmen Alliusza stano
wiły prawdopodobnie przykład uzupełniających się utworów, któ
rych wzajemne pokrewieństwo podkreślało jeszcze to, iż oba 
wykorzystywały tę samą formę wypowiedzi - list. Szukając 
w późniejszej literaturze rzymskiej podobnych zjawisk, natural
nie skierujemy naszą uwagę na poetycką korespondencję Auzo- 
niusza i Paulina (tj., odpowiednio, Epist. 21, 22 i 23/24 oraz 
Cam. 10 i 11). Można by przypuszczać, że przyszły biskup Noli, 
który w tym epistolarnym dialogu jest stroną odpowiadającą, bę
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dzie ściśle trzymał się tekstu poprzednika13. Istotnie, w swoich 
listach odnosi się on do zarzutów, jakie przeciwko niemu skiero
wał były nauczyciel. Tłumaczy, że Auzoniuszowa prośba, by po
wrócił do dawnych upodobań literackich, jest próżna, nieodwołal
nie porzucił bowiem niegdysiejsze źródła inspiracji. Odżegnuje 
się od oskarżenia, jakoby wybrał na swoje obecne miejsce pobytu 
krainę na wskroś barbarzyńską i sam przesiąknął owym barba
rzyństwem obyczajów. Żywo reaguje też na kąśliwe uwagi pod 
adresem Terazji, którą Auzoniusz posądzał o całkowite zdomino
wanie męża i zmuszenie go do porzucenia dotychczasowego try
bu życia. W Carm. 11, odpowiadając na Epist. 23 (24), przeko
nuje zaś, że - wbrew niesprawiedliwym ocenom mistrza - nigdy 
nie zdradził łączącej go z nim przyjaźni'14.

" Tak nakazuje teoria epistolama. por. P. Cugusi, Evoluzione e forme..., 
op. cit., s. 68.
14 Por. rozdz. III, s. 184 nn.

Paulin kilkakrotnie nawiązuje do słów Auzoniusza i przyta
cza jego sformułowania. Wers 30 Cann. 11 to wyraźne przywo
łanie początku Epist. 23 (24):

Discutimus, Pauline, iugum l...](Aus„ Epist. 23 (24), 1)

discussisse iugum quereris me, quo tibi doctis 
iunctus eram studiis [,..](Paul.. Cam. 11, 30-31)

Aluzję do w. 87-89 Epist. 24 odnajdujemy w Carm. 10:

nunc tibi trans Alpes et marmoream Pyrenen 
Caesarea est Augusta domus, Tyrrhenica propter 

Tarraco et ostrifero superaddita Barcino ponto (Aus., Epist. 24, 79-81)

Caesarea est Augusta cui, Barcinus amoena [...](Paul., Cami. 10, 232)

W tym samym utworze powtarza też Paulin zdania wypowie
dziane przez Auzoniusza W Epist. 21:
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montanamque mihi Calagorrim et Birbilim acutis 
pendentem scopulis collemque iacentis Hilerdae 

exprobras [...J(Paul., Cam. 10, 223-225)

Birbilis huic tantum, Calagorris, Hilerda notantur (ibid., 231)

ergo meum patriaeque decus columenque senati
Birbilis aut haerens scopulis Calagurris habebit 

aut quae deiectis iuga per scruposa minis 
arida torrentem Sicorim despectat IIerda?(Aus„ Epist. 21, 56-59)

Obecność zapożyczeń i cytatów z tekstów poprzednika mo
głaby sugerować, że Paulin będzie się starał odpowiedzieć nie 
tylko na treść jego listów, ale także spróbuje zachować zasugero
wany przezeń styl i ogólną tonację epistolarnej rozmowy. Tak 
jednak nie jest, zwłaszcza w tych partiach pieśni Paulina, które 
dotyczą najistotniejszych aspektów duchowych przemian, jakie 
w tym człowieku się dokonały. Przemian, których Auzoniusz, 
skłonny widzieć w swym adresacie jedynie dawnego ucznia, zna
komitego literata, członka elity społecznej i kulturalnej swoich 
czasów, najwyraźniej zupełnie nie bierze pod uwagę35.

Omówmy to na przykładzie dwóch tylko wątków ich poetyc
kiej korespondencji. Podejrzewając, że za milczeniem Paulina 
kryje się demoniczny wpływ jego żony, sugeruje Auzoniusz przy
jacielowi rozmaite sposoby, dzięki którym mógłby on zmylić 
czujność owej „Tanakwil”:

" Niezwykle trafna wydaje się zatem w tym kontekście konkluzja Mondina: 
„In definitiva, se i due corrispondenti, come si é osservato, «parlent un langage 
trop différent pour se comprendre» (Fabre 1949, s. 164), é perché le loro ri- 
spettive argomentazioni si svolgono su piani totalmente diversi, e non sorpren
derá troppo notare che, tra le due posizioni. la piü rígida é quella di A., che 
anche dopo aver ricevuto una lunga. dettagliata risposta da parte dell'amico 
(carm. 10). sembra ignorare Finiera serie delle sue spiegazioni proseguendo 
quello che risulta piü che un dialogo a distanza, una sorta di soliloquio.", por. 
L. Mondin (ed.). Décimo Magno Ausonio, Epistole, op. cit., s. 240.
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[...] si tibi proditor instat 
aut quaesitoris gravior censura timetur, 

occurre ingenio, quo saepe occulta teguntur.(£pisr. 22, 10-12)

lacte incide notas: arescens charta tenebit 
semper inaspicuas; prodentur scripta favillis.

vel Lacedaemoniam scytalen imitare, libelli 
segmina Pergamei tereti circumdata ligno 

perpetuo inscribens versu, qui deinde solutus, 
non respondentes sparso dabit ordine formas 
donee consimilis ligni replicetur in orbem. 

innumeras possum celandi ostendere formas 
et clandestinas veterum reserare loquellas, 
si prodi, Pauline, times nostraeque vereris 

crimen amicitiae. Tanaquil tua nesciat istud. (ibid., 21-31)

Trudno byłoby wypowiedź tę brać całkiem na serio. Poeta 
z Burdigali pozwolił tu sobie raczej na złośliwy dowcip na koszt 
adresata, podobny do tych, jakimi wcześniej drażnił Teona. Jego 
celem nie było szkalowanie Terazji, tylko pobudzenie jej męża do 
reakcji. Być może miał nawet nadzieję, że Paulin rozwinie lite
racko podsunięty temat. Ten tymczasem żartu w ogóle zdaje się 
nie dostrzegać i konceptu nie podejmuje, natomiast - w tonie cał
kowicie poważnym - daje nauczycielowi do zrozumienia, jak 
bardzo jego słowami poczuł się dotknięty:

[...] ñeque me vel coniuge carpas 
[...] nec Tanaquil mihi, sed Lucretia coniunx.(Cann. 10, 190 i 192)

crimen amicitiae formidatamque iugalem 
obicis et durum iacis in mea viscera versum.(Cann. 11, 4—5)

Równie daleko odchodzi Paulin od klimatu listu Auzoniusza 
tłumacząc, dlaczego nie zamierza już uprawiać literatury na daw
ną modłę. Auzoniusz zakończył Epist. 21 apelem do Muz. Prosił 
w nim o jak najgorszy los dla osoby, pod której wpływem ich 
ulubieniec tak bardzo się zmienił. Błagał je też, by jak najszybciej 
przywołały z powrotem swojego wieszcza: 
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quis tarnen iste tibi tam longa silentia suasit? 
impius ut nullos hic vocem vertat in usus; 

gaudia non ilium vegetent, non dulcia vatum 
carmina, non blandae modulado flexa querellae, 

non fera, non ilium pecudes. non mulceat ales, 
non quae pastorum nemoralibus abdita lucis 

solatur nostras echo resecuta loquellas;
tristis, egens, deserta colat tacitusque pererret

Alpini convexa iugi, ceu dicitur olim 
mentis inops coetus hominum et vestigia vitans 

avia perlustrasse vagus loca Bellerophontes.
haec precor, hanc vocem, Boeotia numina Musae, 

accipite el Latiis vatem revócate Camenis.(62-74)

Passus ten, rzecz jasna, niesie w sobie dramatyczne przesła
nie: autor za wszelką cenę pragnie uświadomić odbiorcy, jak bar
dzo tęskni za jego towarzystwem, za spędzanymi razem poetyc
kimi wieczorkami. Sama forma jest jednak ostentacyjnie żartob
liwa. Konwencjonalna, nadmiernie pompatyczna apostrofa do 
Muz może - i powinna - wywołać uśmiech czytelnika. Odczyty
wanie jej jako rzeczywistej „modlitwy” byłoby nieporozumie
niem.

Paulin zaś odpowiada na ów udawany patos patosem auten
tycznym: w uniesieniu wysławia Boga, za którego sprawą zmie
nił swe podejście do życia. Zwraca uwagę Auzoniusza, iż tamtym 
niebacznym przekleństwem dotyka właśnie Jego. Napomina go 
też, by nie modlił się do fałszywych tworów, tylko do Kogoś, kto 
jako jedyny modlitw może wysłuchać.

[...] quid me accusas? si displicet actus 
quem gero agente Deo, prius est: fiat reus auctor, 

cui placet aut formare meos aut vertere sensus.(Cam. 10, 128-130)

[...] revocandum me tibi credam,
cum steriles fundas non ad divina precatus,

Castalidis supplex averso numine Musis?(Zi>id„ 110-112)
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si tibi cura mei reditus. ilium adspice et ora, 
qui tonitru summi quatit ignea culmina caeli, 

qui trífido igné micat nec inania murmura miscet 
quique satis cáelo soles largitur et imbres, 

qui super omne, quod est, vel in omni totus ubique, 
omnibus infuso rebus régit omnia Christo (ibid., 119-124)

4) prośby o podtrzymywanie korespondencji
List może być substytutem rozmowy tylko wówczas, jeżeli 

w korespondencję zaangażowane są w równym stopniu obie stro
ny, które naprzemiennie pełnią funkcję nadawcy i odbiorcy. Brak 
regularnych odpowiedzi, lub, czasem, brak odpowiedzi w ogóle, 
wywołuje u tego, kto dba o zachowanie epistolamego kontaktu, 
pretensje, ból, poczucie osamotnienia. W sytuacji zaś, gdy list 
stanowi jedyny środek pozwalający na utrzymanie jakiejkolwiek 
relacji z drugą osobą, owo poczucie osamotnienia jest wyjątkowo 
silne. Może nawet zrodzić podejrzenie, iż milczenie adresata oz
nacza, że nie zamierza on już kontynuować danej znajomości 
i nie życzy sobie dalszych przesyłek.

Skargi na nie dość chętnego do odpisywania odbiorcę to je
den z najpospolitszych motywów epistolarnych (nie tylko zresztą 
w starożytności). Do listu poetyckiego wprowadza go jednak do
piero Owidiusz. W jego utworach podobne napomnienia mają 
szczególny wydźwięk. Formułowane są przecież przez kogoś, kto 
na co dzień doświadcza wszechogarniającej samotności:

Bis me sol adiil gelidae post frigora brumae, 
bisque suum tacto Pisce peregit iter. 

tempore tam longo cur non tua dextera versus 
quamlibet in paucos offïciosa fuit?(7r. IV 7, 1-4)

quod tua me raro solatur epistula, peccas, 
remque piam praestas, sed mihi verba negas?(7r V 13, 11-12)

Wygnaniec nie dopuszcza myśli, że te dwie, dla szerszego 
grona czytelników anonimowe osoby zdradziły dawnego przyja- 
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cielą. Woli wierzyć, iż ich korespondencja do Pontu nie dotarła, 
co jest wysoce prawdopodobne:

di faciant ut saepe tua sit epistula dextra
scripta, sed e multis reddita nulla mihi.(Tr. IV 7, 9-10)

innumeri montes inter me teque viaeque 
fluminaque et campi nec treta pauca iacent. 

mille potest causis a te quae littera saepe 
missa sit in nostras rara venire manus (ibid., 21-24)

pluribus accusem. fieri nisi possit, ut ad me 
littera non veniat. missa sit ilia tarnen.

di faciant, ut sit temeraria nostra querella.
teque putem falso non meminisse mei.(7r V 13, 15-18)

Mniej zaufania ma w stosunku do innego adresata, którego 
imię również pomija, lecz, tym razem, z wielkoduszności. Czło
wiek ów okazał się nielojalny już wówczas, gdy w chwili nie
szczęścia nie wykonał wobec poety żadnego gestu pomocy. Jego 
obecna obojętność jest więc zaledwie potwierdzeniem tamtej, 
wrogiej, w gruncie rzeczy, postawy:

quod te nunc crimen similem vetat esse priori? 
an crimen, coepi quod miser esse vocas? 

si mihi rebus opem nullam factisque ferebas.
venisset verbis charta notata tribus.(Ex P. IV 3, 23-26)

Na milczenie ze strony ukochanego ucznia skarży się, oczy
wiście, Auzoniusz. Epist. 21 rozpoczyna w tonie niemal błagal
nym. Nawet wrogie armie przed bitwą - dowodzi - pozdrawiają 
się nawzajem. Dźwięki wydaje echo, fale morskie, szeleszczące 
drzewa, nie mówiąc już o zwierzętach czy instrumentach. Posta
wa Paulina jest zatem nienaturalna:

Quarta tibi haec notos detexit epistula questus, 
Pauline, et blando resident sermone lacessit. 
officium sed nulla pium mihi pagina reddit, 
fausta salutigeris ascribens orsa libellis.

unde istam meruit non felix charta repulsam,
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spemit tam longo cessatio quam tua fastu?
hostis ab hoste tamen per barbara verba salutem 

accipit et „salve” mediis intervenit armis.
respondent et saxa homini et percussus ab antris 

sermo redit, redit et nemorum vocalis imago.
litorei clamant scopuli, dant murmura rivi (1-11)

cumque suis loquitur tremulum coma pinea ventis (14)

nil mutum natura dédit, non aeris ales
quadrupedesve silent, habet et sua sibila serpens 

et pecus aequoreum tenui vice vocis anhelat.
cymbała dant flictu sonitum [...]( 17—19 i 20)

Być może bierność tę powoduje wstyd. Lecz przecież dawny 
nauczyciel i przyjaciel nie żąda długiego listu. Wystarczyłaby mu 
chociaż drobna oznaka pamięci:

tu, velut Oebaliis habites tacitumus Amyclis 
aut tua Sigalion Aegyptius oscula signet, 

obnixum, Pauline, taces, agnosco pudorem (26-28)

quis prohibet „salve” atque „vale” brevitate parata 
scribere felicesque notas mandare libellis?(32—33)

Dopiero w drugiej części utworu wypowiada Auzoniusz kil
ka ostrzejszych słów. Prowokacyjnie pyta, czy Paulin pod wpły
wem mroźnego klimatu Pirenejów zatracił swą dawną naturę. 
W końcu z pasją przeklina osobę, która w tak fatalny - jego zda
niem - sposób wpłynęła na niegdysiejszego poetę i konsula:

vertisti, Pauline, tuos, dulcissirrfe, mores: 
Vasconei saltus et ninguida Pyrenaei 

hospitia et nostri facit hoc oblivio caeli.(/7ní/. 50-52)

Wysyłając ów list z pretensjami, miał Auzoniusz nadzieję 
niebawem otrzymać pełną skruchy odpowiedź. Tak się tymcza
sem nie stało. Dlatego w Epist. 22 pozwala sobie na otwarty już 
atak pod adresem Terazji i czyni ją obiektem złośliwych żartów. 
Przyczyn milczenia Paulina doszukuje się bowiem w jego mał
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żeństwie. Podejrzewa, że zaborcza Terazja, niczym druga Tana- 
kwil, nie pozwala mężowi na kontynuowanie dawnych przyjaźni. 
Można temu jednak zaradzić: historia zna liczne przykłady se
kretnego przekazywania wiadomości: atrament sympatyczny, 
spartańskie scytale itp. Niechże więc nieszczęśnik z którejś z tych 
metod skorzysta, a czujna strażniczka o niczym się nie dowie36.

* Por. wyżej, ss. 65-66.

Skargi na opieszałość korespondentów znajdujemy wreszcie 
w liścikach wchodzących w skład Carmina Minora Klaudiana. 
Stanowią one właściwie temat przewodni utworów zaadresowa
nych do braci Olybriusza i Probinusa, przedstawicieli rodu Ani- 
cjuszów. Ton Carm. XL jest bardziej bezpośredni. Olybriusz po
traktowany tu zostaje jako „kolega po piórze”. Dlatego. Klaudian 
nie waha się otwarcie go zbesztać, zwłaszcza że żadne obiektyw
ne powody jego zwłoki nie tłumaczą: ma naturalny dar pisania, 
a posłańcy kursują bez opóźnień:

Quid rear, adfatus quod non mihi dirigís ullos 
nec redit alterno pollice ducta salus? 

scribendine labor? sed quae tam prona facultas, 
carmina seu fundis seu Cicerone tonas?

cedere divitiis animi fortuna fatetur
et tantas oris copia vincit opes.

an rarus qui scripta ferat? quin tempore nullo 
cessant Flaminiae pulverulenta viae.(l-8)

Carm. XLI natomiast to popis epistolamej kurtuazji. Nadaw
ca ma świadomość, że, pisząc do osoby stojącej wyżej w hierar
chii społecznej, nie powinien nachalnie dopominać się 
o odpowiedź. Może wszakże - i tak właśnie czyni - umotywo
wać swą prośbę głęboką sympatią dla odbiorcy. Sympatią, ze 
względu na którą pragnąłby regularnie pozostawać z nim w kon
takcie:
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Quem precor, inter nos habitara silentia finem? 
quando dabit caras littera grata vices?

me timidum vel te potius dixisse superbum 
convenit? alterius crimen utrumque tenet.(1-4)

sed quid agam? coepisse vetat reverentia vestri; 
hiñe amor hortatur scribere. vincat amor.(ibid., 7-8)

1.2. Kategoria dystansu między nadawcą a odbiorcą w liście 
poetyckim

Dystans między nadawcą a adresatem jest kontytutywną ce
chą komunikacji epistoiarnej. Listy pisane prozą zazwyczaj za
wierają dosyć dokładne informacje, gdzie w danej chwili przeby
wają nadawca i odbiorca. Podobnie w przypadku większości inte
resujących nas tutaj tekstów poetyckich. Z treści Carm. 35 Katul
lusa wynika, że nadawca znajduje się w Weronie i stamtąd kieru
je swój liścik-zaproszenie do Novum Comum do Cecyliusza. Ho
racy kilkakrotnie zwraca się do osób towarzyszących Tyberiuszo- 
wi w jego operacji na Wschodzie, Florusa (Epist. I 3, II 1) i Cel- 
susa (Epist. I 8). Epist. I 12 adresuje do Ikcjusza, zarządzającego 
dobrami Agryppy na Sycylii, Epist. I 11 zaś do podróżującego po 
dalekich krainach Bulacjusza. Listy do Mecenasa (Epist. I 7), 
Kwinkcjusza (Epist. I 16), Fuskusa (Epist. I 10) i Lolliusza 
(Epist. I 2 i 1 18) pisane są ze wsi do Rzymu, a list do rządcy 
(Epist. I 14) - z Rzymu do Sabinum. Utwory Owidiusza są oczy
wiście wysyłane z okolic Pontu do Rzymu. Do stolicy również 
podąża wyposażona w ludzkie cechy Stacjuszowa Epistoła, 
skomponowana w Neapolu. Auzoniusz zaprasza swego przyjacie
la Paulusa do opuszczenia Burdigali i spędzenia kilku chwil na 
wsi w Santonicum (Epist. 2, 4, 6, 7, 8). Listy 13 i 14 kieruje do 
Teona do Medulli z Trieru. Z Trieru też piszę do syna, który 
w okresie uzurpacji Maksymusa wyjechał do Burdigali. Kore
spondencja z Paulinem kursuje zaś między Burdigalą a Hiszpa
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nią. Wreszcie, odpowiedź Paulina dla Cyteriusza (Carm. 24) po
wędruje, zapewne znowu z Martinianusem, z Noli do Akwitanii.

W wielu utworach ów dystans dzielący nadawcę od odbiorcy 
ma jednak sens nie tylko konkretny (nie określa jedynie fizycznej 
odległości między dwoma punktami na mapie), ale również meta
foryczny. Chodzi o to, że adresat, przebywający w innym niż na
dawca miejscu, uosabia świat, czyli: czynności, upodobania, aspi
racje, styl życia całkowicie temu drugiemu obce albo bezpowrot
nie przezeń utracone. Horacego i rządcę, dużo bardziej niż droga, 
jaką trzeba przebyć z Rzymu do Tibur, dzielą odmienne preferen
cje i zgoła różne spojrzenie na te same sprawy. Rzym, do którego 
oberż i rozrywek tęskni sługa, dla poety oznacza jedynie trudy 
i sprawy do załatwienia37:

” Podobnie w Epist. I 10: nadawca i adresat, Fuskus, postrzegają Rzym cał
kowicie odmiennie:

[...] vivo et regno, simul isla reliqui,
quae vos ad caelum fertis rumore secundo (8-9)

non eadem miramur; eo disconvenit inter 
meque et te; nam quae deserta et inhóspita tesqua 

credis, amoena vocal mecum qui sentit, et odit. 
quae tu pulchra putas. [...]( 18-21)

Odbiorca Epist. I 2, Lolliusz, przebywa w Rzymie, gdzie od
bywa ćwiczenia retoryczne. Horacy natomiast jest w tym samym 
czasie w Praeneste. Tam odkrywa na nowo przyjemność i głęboki 
pożytek etyczny płynący z lektury Homera:

Troiani belli scriptorem, Maxime Łoili, 
dum tu declamas Romae, Praeneste relegi (1-2)

Różnica nie jest przypadkowa: młody Lolliusz przygotowuje 
się do kariery publicznej oraz roli mówcy - i zapewne dlatego 
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znajduje się w Rzymie - poeta zaś, który nie ma, rzecz jasna, 
podobnych aspiracji, odpoczywa na wsi.

Również u Stacjusza odległość między nadawcą a adresa
tem, czyli między Neapolem a Rzymem, odzwierciedla różnicę 
w postawach życiowych. Z jednej strony mamy przykład vita 
otiosa: poetę oddającego się tworzeniu literatury w nadziei, że 
zdobędzie sławę, jakże, w gruncie rzeczy, ulotną („ventosa", 50), 
z drugiej - przykład vita activa: młodego, pięknego żołnierza, 
który może kiedyś stanie się bohaterem pieśni:

felix curarum, cui non Heliconia cordi 
serta nec imbelles Pamasi e vértice laurus, 

sed viget ingenium et magnos accinctus in usus 
fert animus quascumque vices: nos otia vitae 

solamur cantu ventosaque gaudia famae 
quaerimus. en egomet somnum et géniale secutus 

litus, ubi Ausonio se condidit hospita portu 
Parthenope, tenues ignavo pollice chordas 
pulso Maroneique sedens in margine templi 

sumo animum et magni tumulis adcanto magistri: 
at tu [...]

forsitan Ausonias ibis frenare cohortes 
aut Rheni populos aut nigrae litora Thyles 

aut Histrum servare datur metuendaque portae 
limina Caspiacae [...] 

[...] nos facta aliena canendo 
vergimur in senium: propriis tu pulcher in armis 

ipse canenda gérés [...](5iZv. IV 4, 46-55; 61-64 i 69-71)

Stacjusz, świadom jak niewdzięczna bywa nieraz profesja 
„barda”, podkreśla - może z grzeczności wobec Marcellusa - za
lety kariery wojskowej. Wydaje się jednak, że zarówno on, jak 
Horacy, są pewni swoich wyborów i z łatwością, a nawet z ulgą, 
godzą się z tym, że nie żyją tak, jak ich adresaci. Inaczej jest 
u Owidiusza. Nadawca Tristia i Epistulae ex Ponto nie opuścił 
Rzymu dobrowolnie, szukając nowych wrażeń czy chcąc uciec 
przed codziennymi trudami i wielkomiejskim gwarem. Został do 
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tego zmuszony. Co więcej, to właśnie Rzym, nie jakiekolw iek 
inne miejsce, uosabia dla niego wszystko, co najcenniejsze: tam 
miał rodzinę i przyjaciół, tam odniósł sukces literacki. Z Pontem 
nie łączy go nic ani nikt bliski:

[...] nobis habitabitur orbis
ultimus, a terra terra remota mea.(Tr I 1, 127-128)

non qui soletur, non qui labentia tarde 
témpora narrando fallat, amicus adest.(7r III 3, 11-12)

non dubia est Ithaci prudentia, sed tarnen optât
fumum de patriis posse videre focis. 

nescioqua natale solum dulcedine cunctos 
ducit et inmemores non sinit esse sui.

quid melius Roma? Scythico quid frigore peius?(Ex P. 1 3, 33-37)

Oddalenie od adresatów oznacza zatem dla wygnanego poety 
całkowite zerwanie ze sposobem życia, do jakiego przywykł i ja
ki uważał za odpowiedni dla siebie. Oznacza niemożność towa
rzyszenia przyjaciołom w ważnych dla nich chwilach, takich jak 
występ oratorski Kotty na forum, objęcie konsulatu przez Pompe - 
jusza i Grecinusa, albo oczekiwany przez wszystkich triumf Ty- 
beriusza:

at nisi peccassem, nisi me mea Musa fugasset, 
quod legi, tua vox exhibuisset opus, 

utque fui solitus, sedissem forsitan unus 
de centum iudex in tua verba viris (Ex P. Ill 5, 21-24)

verba tarnen sunt haec aurę recepta mea:
„en ego laetarum venio tibi nuntia rerum 

Fama, per inmensas aere lapsa vias, 
consule Pompeio, quo non tibi carior alter, 
candidus et felix proximus annus erit”.(£x P. IV 4, 14—18)

ut, quoniam sine me tanges Capitolia consul
et fiam turbae pars ego nulla tuae,

in domini subeat partes et praestet amici
officium iusso littera nostra die.(£x P. IV 9, 5-8)
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nec nitor argenti, quem vos vidistis, et auri 
quod mihi defuerit, purpuraque ilia, queror 
sed loca, sed gentes formatae mille figuris 
nutrissent carmen proeliaque ipsa meum (Ex P. 111 4, 23-26)

Oznacza wreszcie pozbawienie go szansy na to, by dzielić 
codzienne troski z najbliższą osobą38. Wygnaniec tylko listownie 
informuje żonę, jak bardzo zmienił go upływający czas i cierpie
nia. Intuicyjnie wyczuwa też, że i ona nie jest już tą młodą kobie
tą, którą zapamiętał w chwili wyjazdu. Nie wie jednak, czy kie
dykolwiek będzie mu dane skonfrontować swoje wyobrażenia 
z rzeczywistością:

” Bardzo dramatyczna wydaje się w tym kontekście apostrofa otwierająca Tr. 
IV 3. Poeta zwraca się tu do gwiazd z prośbą o informację na temat swojej 
Pani, tak jak gdyby Chciał zasugerować, że - w jego sytuacji - poleganie na 
jakimś bardziej racjonalnym środku kontaktu byłoby niedorzecznością: 

Magna minorque ferae [...] 
inque meam nítidos dominam convertite vultus, 

sitque memor nostri necne, referte mihi (1 i 9-10)
W Ex P. I 5 również wspomina o gwiazdach, by wykazać, jak ogromna odle
głość dzieli go od Rzymu:

dividimur cáelo, quaeque est procul urbe Quirini, 
aspicit hirsutos comminus Ursa Getas. (73-74)

te quoque, quam iuvenem discedens urbe reliqui, 
credibile est nostris insenuisse malis.

o, ego di faciant talem te cemere possim, 
caraque mutatis oscula ferre comis (Ex P 1 4, 47-50)

Również w listach Auzoniusza (chodzi o ostatnią fazę kore
spondencji z Paulinem) dystans oddzielający nadawcę od adresata 
jest interpretowany w kategoriach negatywnych. Wyjazd ukocha
nego ucznia do Hiszpanii wydaje się retorowi z Bordeaux niepo
trzebny, by nie rzec dziwaczny. Odczytuje on go ponadto jako 
wyraz niewdzięczności wobec siebie. W opinii Auzoniusza Galię 
od Hiszpanii dzieli bowiem prawdziwa przepaść cywilizacyjna. 
Przebywając tam Paulin nie tylko pozbawia się kontaktu z pięk
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nem galijskiej przyrody, ale prawdopodobnie zatraca również wy
kształcenie, jakie odebrał, oraz rzymskie zwyczaje:

nunc tibi trans Alpes et marmoream Pyrenen 
Caesarea est Augusta domus. Tyrrhenica propter 

Tarraco et ostrífero superaddita Barcino ponto: 
me iuga Burdigalae. trino me flumina coetu 
secemunt turbis popularibus otiaque inter 
vitiferi exercent colles laetumque colonis 

uber agri, tum prata virentia. tum nemus umbris 
mobilibus celebrique frequens ecclesia vico, 
totque mea in Novaro sibi próxima praedia pago, 

disposais totum vicibus varíala per annum.
eglidae ut tepeant hiemes rabidosque per aestus 

aspirent tenues frigus subtile Aquilones.(Epis/. 24, 79-90)

vertisti, Pauline, tuos, dulcissime, mores: 
Vasconei saltus et ninguida Pyrenaei 

hospitia et nostri facit hoc obli vio caeli. (Epist. 21, 50-52)

hic trabeam, Pauline, tuam Latiamque curulem 
constituís patriosque istic sepelibis honores?! iè/W.. 60-61)

2. „Spéculum animi". List jako odbicie stanu psychicznego 
nadawcy

Twórcy starożytnej teorii epistolograficznej definiując list 
podkreślali, że winien on być eikgjv tt[ç t|TüXT]Ç, spéculum animi, 
a więc wyrażeniem wewnętrznego stanu piszącego, okoliczności, 
w których się znajdował i które wpłynęły na jego takie, a nie inne 
samopoczucie. Można śmiało powiedzieć, iż tę właśnie cechę ga
tunku autorzy listów poetyckich wykorzystują ze szczególnym 
upodobaniem. Zwróćmy uwagę już na dwa listy poetyckie Lucy- 
liusza, niestety znane nam dzisiaj tylko fragmentarycznie, Sat. III 
i V 1. W obu opis stanu ducha nadawcy zajmował, jak się wyda
je, istotne miejsce. Sat. III relacjonuje przeżycia autora związane 
z podróżą na Sycylię. Poeta nie tylko umieścił tu wiele szczegó
łów geograficznych i etnograficznych, ale również podzielił się 
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ze swym odbiorcą radością, jaką odczuwał przebywając i odpo
czywając w gronie przyjaciół oraz doświadczając nowych wra- 
. z 39 zen :

Verum haec ludus ibi, susque omnia deque fuerunt, 
susque haec deque fuere inquam omnia ludus iocusque; 

illud opus durum, ut Setinum accessimus finem, 
tÄyiXutoi monies Aetnae omnes, asperi Athones.

(Lib. Ill 1, fr. 102-105)

Z kolei w Sat. V, przynajmniej w jej początkowej części, do
minuje nastrój niezadowolenia. Autor, poważnie chory, 
z wyraźnymi pretensjami zwraca się do swego adresata, który 
zaniedbał odwiedzenia go w tym trudnym momencie:

Quo me habeam pacto, tam etsi non quaeris, docebo, 
quando in eo numero mansi quo in maxima non est 

pars hominum...
ut periisse velis. quem visere „nolueris” cum 

debueris. [...](Łi7j. V fr. 186-193)

Podobny ton rozbrzmiewa w Cann. 38 Katullusa. Cierpiący 
poeta oczekuje na słowa pociechy ze strony Korniftcjusza. Ponie
waż zaś nie nadchodzą, czuje się mocno zagniewany i daje temu 
wyraz poprzez swój poetycki liścik:

Malest, Comifici, tuo Catullo,
malest, me hercule, et laboriose,
et magis magis in dies et horas.

quem tu, quod minimum facillimumquest,
qua solatus es allocutione?

irascor tibi. [...](l-6)

Żal poety po śmierci brata decyduje o tonacji Carm. 65 oraz 
68. Subiektywne wyznania podmiotu mówiącego uzupełniają tu

” Por. J. S t y k a, Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej. Estetyka 
satyry republikańskiej. Estetyka neoteryków. Kraków 1994, s. 63. 
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jeszcze trenetyczne wkładki, poświęcone drogiemu zmarłemu, 
wpisane niejako w epistolarną strukturę obu utworów.

I ks. Listów Horacego jest, jak już wspominaliśmy, swoistym 
„poradnikiem życiowym”, próbą ukazania drogi prowadzącej do 
szczęścia. Wenuzyjczyk jednoznacznie daje do zrozumienia, iż 
trwałą szczęśliwość może zapewnić wyłącznie spokój wewnętrz
ny, „aequus animus", wartość, którą trzeba samodzielnie wypra
cować, poznając i roztropnie korygując własne upodobania i po
trzeby. Sam poeta z przyjemnością stwierdza, że stan ów posiadł 
i chętnie dzieli się swoją radością z odbiorcami. Wśród pięknych 
krajobrazów czuje się naprawdę wspaniale. Jest pewien, że to 
właśnie pobyt na wsi i praca na roli trzymają go w dobrym zdro
wiu tak fizycznym, jak duchowym:

Quinque dies tibi pollicitus me rurę futurum 
Sextilem totum mendax desideror. atqui 

si me vivere vis sanum recteque valentem, 
quam mihi das aegro, dabis aegrotare timenti, 

Maecenas, veniam [...](Ep»r. I 7, 1-5)

hae latebrae dulces et, iam si credis, amoenae,
incolumem tibi me praestant septembribus horis.(Epi.ît. I 16, 15-16)

Ten sam Horacy wszakże, który w Epist. I 7 z taką żarliwo
ścią prosił Mecenasa o zrozumienie dla swojej decyzji pozostania 
na wsi i wskazywał, jak zbawienny wpływ ma ona na niego, w li
ście do Celsusa (umieszczonym w księdze zaraz po Epist. I 7) 
wyznaje coś zgoła przeciwnego. Oto zamiast człowieka szczęśli
wego, słyszymy tu nagle kogoś targanego wewnętrznymi rozter
kami, niepowodzeniami i brakiem silnej woli do walki ze „zgub
ną gnuśnością”:

si quaeret quid agam, die multa et pulchra minantem 
vivere nec recte nec suaviter; haut quia grando 

contuderit vitis oleamque momorderit aestus, 
nec quia longinquis armentum aegrotet in agris:

79



sed quia mente minus validus quam corpore toto 
nil audire velim, nil discern, quod level aegrum. 

fidis offendar medicis, ¡rascar amicis, 
cur me funesto properent arcere veterno, 

quae nocuere sequar, fugiam quae profore credam (Epist. 1 8, 3-11)

Podobną dysproporcję pomiędzy jedną a drugą prezentacją 
podmiotu mówiącego I ks. Listów widać na przykładzie Epist. 
I 14, gdzie poeta sugeruje, iż porzucił już dawne igraszki i umie 
cieszyć się małym, a Epist. I 15, gdzie stwierdza coś całkiem 
przeciwnego. Żyć skromnie lubi - jak głosi - jedynie wówczas, 
gdy nie ma widoków na zaspokojenie swej naturalnej pazerności. 
Nader ronicznie brzmią w tym kontekście określenia „bene vive- 
re" i „sapere" (v. 46):

[...] nam tuta et parvola laudo, 
cum res deficiunt, satis inter viiia fortis;

verum ubi quid melius contingit et unctius, idem 
vos sapere et solos aio bene vivere, quorum 

conspicitur nitidis fundata pecunia villis (42—46)

Byłoby oczywiście niedorzecznością zastanawiać się, który 
z owych autoportretów - ten optymistyczny, czy ten zabarwiony 
nutą goryczy i rezygnacji - lepiej oddaje faktyczny stan ducha 
autora. Dla naszej interpretacji istotniejsze jest samo zestawienie 
tak rozbieżnych w swej treści wypowiedzi. Stanowi ono bowiem 
świadomy zabieg literacki, który ma ukazać zasadnicze przesłanie 
całego dzieła40. Horacy próbuje niejako uzmysłowić czytelniko
wi, że problem niezadowolenia z siebie dotyczy każdego: chwil 
załamania nie uniknie nawet ten, kto już wszedł na właściwą 

40 I. L a n a podkreśla, że różnorodność, z jaką Horacy przedstawia stany ducha 
nadawcy jest jedną z dystynktywnych cech I ks. Listów. Znamienny jest sam 
tytuł eseju: // carattere non unitario del Primo Libro delle Epistole per la 
varieta dei temi trattati e degli stati d'animo del Poeta, w: Orazio: dalia poesia 
al silenzio, op. cit., ss. 73-92.
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drogę życia i kto - z tego względu - ma prawo dawać rady i na
pominać innych.

W poezji wygnańczej Owidiusza opisy samopoczucia na
dawcy oraz rzeczywistości, w której przyszło mu żyć, zajmują 
miejsce szczególne. Poeta często już w pierwszych słowach swo
jego listu daje do zrozumienia, że, chociaż żyje, ma się bardzo 
źle41:

41 Często stosuje tu grę językową, o której wspominaliśmy wcześniej, por. 
s. 44.

vivere me dices, salvum lamen esse negabis (Tr. I 1, 19)

Hanc tuus e Getico mittit tibi Naso salutem, 
mittere si quisquam, quo caret ipse, potest, 

aeger enim traxi contagia corpore mentis, 
libera tormento pars mihi ne qua vacet, 

perque dies multos lateris cruciatibus uror.
saeva quod immodico frigore laesit hiems.(7>: V 13, 1-6)

vivere me dices, sed sic, ut vivere nolim (Tr. Ill 7, 7)

sum miser; haec brevis est nostrorum summa malorum (Tr. V 7, 7)

Niejednokrotnie wskazuje, iż chodzi mu tu przede wszystkim 
o zły stan ducha, nie ciała. To właśnie ów ciągły niepokój i cier
pienie psychiczne sprawiły, że postarzał się przed czasem. Zdro
wie czysto fizyczne bowiem - co przyznaję z niechęcią - jeszcze 
go nie opuszcza:

mens lamen aegra iacet, nec tempore robora sumpsit, 
affectusque animi, qui fuit ante manet. 

quaeque mora spatioque suo coitura putavi
vulnera non aliter quam modo facta dolent.(7k V 2, 7-10)

Iam mihi delerior canis aspergitur aetas, 
iamque meos vultus ruga senilis arat: 

iam vigor et quasso languent in corpore vires, 
nec, iuveni lusus qui placuere, iuvant.
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nec, si me subito videas, agnoscere possis, 
aetatis facta est tanta mina meae.

confíteor facere hoc annos, sed et altera causa est, 
anxietas animi continuusque labor.(£x P. 14, 1-8)

ipsa quoque est invisa salus [...](Ex P. IV 14, 5)

Warto dokładniej omówić Ex P. I 10, utwór będący swoistym 
autoportretem wygnańca. Rozpoczyna on od zwrócenia uwagi na 
ogólne wyniszczenie swojego organizmu. Dodaje, że nie odczuwa 
żadnego bólu, nie ma też symptomów chorobowych: gorączki, 
przyspieszonego pulsu. Cierpi jednak nieustannie z powodu bra
ku łaknienia i pragnienia. Uciążliwa bezsenność sprawiła zaś, iż 
stał się blady i słaby:

longus enim curis vitiatum corpus amans 
non patitur vires languor habere suas, 

nec dolor ullus adest, nec febribus uror anhelis, 
et peragit soliti vena tenoris iter. 

os hebes est positaeque movent fastidia mensae, 
et queror, invisi cum venit hora cibi.(3-8)

is quoque, qui gracili cibus est in corpore, somnus,
non alit officio corpus inane suo.(21-22)

vix igitur possis visos agnoscere vultus, 
quoque ierit quaeras qui fuit ante color. 

parvus in exiles sucus mihi pervenit artus, 
membraque sunt cera pallidiora nova.(25-28)

Opis ten przypomina znany z elegii erotycznej topos „choro
by z miłości”42, skojarzenie takie potwierdza zresztą sam autor* 41. 
Nie ulega wątpliwości, że wykorzystując ten motyw, Owidiusz 
pragnie nawiązać do swej poetyckiej przeszłości i przypomnieć 

42 Por. B.R. Nagle, The Poetics of Exile. Program and Polemic in the Tristia 
and Epistulae ex Ponto of Ovid, Coll. Latomus, Vol. 170, Bruxelles 1980, 
ss. 61-62.
41 Por. v. 33: „nec vires adimit Veneris damnosa voluptas”.
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gatunek, który, choć dał mu sławę, to położył się cieniem na 
całym jego życiu.

Stan psychiczny i fizyczny poety wynika oczywiście bezpo
średnio z doświadczenia wygnania, i to jeszcze w miejsce tak 
nieprzyjazne. Obrazy Pontu przedstawione na kartach Tristia 
i Epistulae są naprawdę przerażające. Adresaci rozmaitych listów 
- a wraz z nimi ogół czytelników - dowiadują się bowiem, iż, 
z uwagi na bliskość Gwiazdy Polarnej, panuje tam klimat nie
zwykle surowy, zwłaszcza zimą. Śniegi są tak obfite, że w nie
których regionach mogą zalegać nawet dwa lata. Mróz ścina cał
kowicie rzeki i morze, dodatkowo dokuczają jeszcze chłodne 
wiatry44. Dość powiedzieć, że z zimna wino zamarza w butelkach 
i nie pije się go, lecz zjada w kawałkach45.

14 Swoisty „katalog” rzek płynących przez region Tomi daje Owidiusz w Er 
P. IV 10, 45- 58.
45 Por. Tr. III 10, w. 9-40; Tr. V 2, 63-66. Rodzi się, oczywiście, naturalne 
pytanie: czy opis ten jest wiarygodny. Sam poeta aż w kilku miejscach za
świadcza, że jego relacje nie są zmyślone, a nawet zwraca się z prośbą do osób 
mających niebawem w strony te wyruszyć, by na własne oczy zobaczyli to, 
o czym piszę i byli jego świadkami, por. Ex P. IV 7, 9-14; IV 9, 113-114; 
IV 10, 35. Region, w którym przebywał Owidiusz na wygnaniu nie jest dla 
nas dzisiaj niedostępny ani nieznany. Dane o klimacie okolic Dobrudży są zgoła 
inne niż te przedstawione przez poetę. Niewątpliwie, należy uwzględnić, że 
klimat Europy w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat zmienił się, nie były to 
wszakże zmiany drastyczne. Ta nieścisłość to jeden z powodów, dla których 
A.D. Fitton Brown wysuwa hipotezę, że poeta z Sulmony tak naprawdę 
nigdy w Tomi nie był. Jego zdaniem Owidiański obraz Pontu jest niczym in
nym, jak nawiązaniem do opisu wiecznej zimy, wśród której żyją ludy Scytii 
z Georgik Wergiliusza (III 349-383), por. The unreality of Ovid's Tomitan exi
le, Liverpool Classical Monthly 10, 1985, ss. 18-22. Skojarzenie Fitton Browna 
wydaje się trafne, lecz tak naprawdę wcale nie musi dowodzić, że Owidiusz 
nigdy w Poncie nie był i dlatego nie ma pojęcia, jakie tam, w istocie, panują 
warunki. Słusznie zauważa J.M. Claassen: „Comparison with other ancient 
authors can be more illuminating: Seneca, verificably and historically in exile, 
depicts Mediterranean island of Corsica in terms reminiscent of Tomis [...] 
Ausonius, who intimately knows and loves the Moselle area, seems most literary 
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Ludy zamieszkujące okolicę to przeważnie Geci i Sarmaci, 
plemiona koczownicze, półdzikie, nie znające łaciny, a jedynie 
grecki, i to mocno zbarbaryzowany. Żyjąc w takim otoczeniu po
eta, chcąc nie chcąc, musi posługiwać się ich językiem. Z bólem 
i wstydem stwierdza więc, że coraz słabiej pamięta już ojczystą 
mowę46. Pomimo to wciąż stara się tworzyć. Nie jest to łatwe, nie 
tylko ze względu na brak stałego kontaktu z łaciną i wykształco
nymi przyjaciółmi - krytykami. Przede wszystkim region ten 
cierpi wskutek nieustannych napadów i wojen, wiele z wierszy 
powstaje zatem na polu bitwy. W oczywisty sposób musi to wpły
wać na ich jakość47.

(and therefore generically most ’sincere’) just on those aspects where one would 
expect him to be able to draw on first-hand observation. Such was the strenght 
of the demands of the literary convention”, por. Poeta, Exul, Votes, op. cit., s. 24.
46 Por. Tr. V 7, vv. 9-20 i 51-58.
47 Por. Tr. V 12. vv. 53-56; Ex P. I 8, vv. 9-10; II 5,vv. 19-20.
48 Por. Ex P. II 7. 67-68.
49 Por np.: ,,vix hac invenies totum, mihi crede, per orbemV quae minus Au
gusta pace fruatur humus." (Ex P. Il 5. 17-18). Ewidentny jest ironiczny 
wydźwięk tej frazy.

Pax Augusta z zasady gwarantuje bezpieczeństwo wszy
stkim, nawet banitom48. Wygnaniec jednak, skazany na ciągłą nie
pewność i czujne oczekiwanie coraz to nowych ataków49, nie mo
że prowadzić zwykłego życia, choćby rolnika. Myśli o tym 
z ogromnym żalem: jest pewien, że takie, najprostsze nawet prace 
w polu czy przy zwierzętach hodowlanych sprawiłyby mu radość 
i pozwoliły zapomnieć, przynajmniej na chwilę, o przebytych 
nieszczęściach:

at, puto, sic urbis misero est erepta voluptas, 
quolibet ut saltem mre fruí liceat!(Er P. I 8, 39-40)

ipse ego pendentis, liceat modo, ñipe capel las, 
ipse velim báculo pascere nixus oves;

ipse ego, ne solitis insistant pectora curis, 
ducam ruricolas sub iuga curva boves (ibid., 51-54)
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Dlatego odnosi wrażenie, iż jego los jest gorszy niż wszy
stkich innych banitów, znanych czy to z historii, czy z mitologii: 
Rutyliusza, Diogenesa, Temistoklesa, Arystydesa, Patroklosa, Ja
zona, Tydeusa, Teukra (Ex P. I 3, w. 61-82). Porównania takie 
pojawiają się w listach z wygnania kilkakrotnie50, potęgując za
wsze, i tak silną, tonację smutku i przygnębienia:

Por też: Ex P. I 4, 25-46; Ex P. Ill 1. 1^1; Ex P. IV 10. 9-34.
51 Por. Ex P. Ill 2. 99-100.

Por. Ex P. IV 9, 101-102.

persequar ut cunctos, nulli datus omnibus aevis 
tam procul a patria est horridiorve locus.(Er P. I 3, 83-84)

Trzeba wszakże podkreślić, że obraz stanu ducha nadawcy- 
relegata ukazany poprzez jego listy nie jest bynajmniej jednozna
cznie negatywny i statyczny. W ostatniej księdze Ex Ponto coraz 
wyraźniejsze stają się akcenty optymistyczne. Poeta zaczyna bo
wiem zauważać - i dawać temu świadectwo - iż jego stosunek do 
miejsca jako takiego oraz do samych ludzi to dwie odrębne kate
gorie. Dostrzega, że tubylcy mają wiele cech pozytywnych: cenią 
przyjaźń51, potrafią być lojalni i wdzięczni, zwłaszcza wobec ko
goś takiego, jak on. Ci „obcy” - nie „dzicy barbarzyńcy”, jak 
teraz głosi, lecz z pewnością potomkowie Greków - okazali mu 
przecież więcej życzliwości niż współobywatele. Zwolnili go, na 
przykład, z podatków52, w uznaniu zaś jego zasług literackich, 
tego że opanował ich język i stworzył dla nich poemat, przyznali 
mu wieniec. Określając zatem swój ostateczny stosunek do mie
szkańców Tomi, stwierdza wygnaniec, że nie tylko nie odczuwa 
wobec nich nienawiści, ale wręcz ich kocha:

nulla mihi cura est, terra quo muter ab ista,
hac quia, quam video, gratior omnis erit.(£x P. IV 14, 7-8)

sed nihil admisi, nulla est mea culpa, Tomitae, 
quos ego. cum loca sim vestra perosus, amo.((¿nW., 23-24)
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in loca, non homines, verissima crimina dix.\.(ibid., 29)

molliter a vobis mea sors excepta, Tomitae, 
tam mites Graios indicat esse viros. 

gens mea Paeligni regioque domestica Sulmo 
non potuit nostris lenior esse malis (ibid., 47- 50)

témpora sacrata mea sunt velata corona, 
publicus invito quam favor inposuit. 

quam grata est igitur Latonae Delia tellus, 
erranti tutum quae dedit una locum, 

tarn mihi cara Tomis, patria quae sede fugatis 
tempus ad hoc nobis hospita ftda manet.(ibid., 55-60)

Widać jasno, że ta pełna pasji apologia stanowi jednocześnie 
wyzwanie rzucone w twarz dawnym prześladowcom, tym, którzy 
przestraszyli się talentu poety i tym, którzy w chwili nieszczęścia 
odwrócili się od niego. Zamiast zmarnieć na rubieżach świata-jak 
może życzyło sobie wielu - twórca znalazł tam szacunek i spra
wiedliwy osąd jako człowiek i jako artysta.

W wielu listach Auzoniusza, zwłaszcza w jego poetyckich 
invitationes, dominuje pogodny nastrój. Z ich tonu odczuwa się, że 
poeta z niecierpliwą radością oczekuje wizyty adresata. Ciekawe 
wyznanie znajdujemy w Episl. 6, napisanej, jeśli wierzyć informa
cjom zawartym w tekście, w pierwszych dniach stycznia w Sánto- 
nicum:

EantoniKoîç KÚp.7ioiotv ônr| Kpùoç àÇevôv éotiv, 
erramus gelidorpopepoï koù. frigdopoetae, 

àp/ôpevoç ô' üpa pt]vï véw Iavoû te caÀévôaiç 
primilias IlaùXG) nostrae nép\|jwpEv àotôf)ç. (Epist. 6, 5-6 i 11-12)

Zimowa sceneria najwyraźniej skłania byłego retora do re
fleksji nad swą kondycją psychofizyczną. Pretekstem jest obser
wacja własnej kariery profesorskiej. Poeta ma pełną świadomość 
jej blasków i cieni, wie też, iż powoli dobiega ona końca. Zdaje 
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sobie sprawę, że nadchodząca starość osłabi jego zdrowie, odbie- 
rze dawną energię, a co za tym idzie, możliwość zarobkowania:

iam satis, o cjriÄe IlaüAe, rtövou ättETtEipqÖTipEv 
ev te foro causaię te xai ingrataioi KaOeópaię, 
pT|TopiKoię Äouöoioi, Kai etiäeto ovöev öveiap. 

äkk“ fjÖT] KEivoę jiev anaę iuvenalioę iópcoę 
EKKExvTai peAeqv, TpopspT] öe TtapEOTi senectus 
Kai minus in sumptum öartava? levis area ministrat. 

oü yap E/Ei artctAap.voę avijp KouaioTWÖEa lucrov 
KÄEIVIKÖ? OUTE YEpCOV /puOEOV KEpÖl^ETai piOÖOV. 

aequanimus quod si fueris et irdvTa pEÄwÖEtv 
malueris, Äqöq rtövou Eooerai f|ÖE KEVEvr]ę. (ibid., 27-36)

Myśl ta nie napawa go jednak przerażeniem. Przeciwnie, 
nadawca Epist. 6 sprawia wrażenie człowieka wewnętrznie wyci
szonego i potrafiącego spojrzeć z dystansu na otaczającą go rze
czywistość, a także na siebie samego. W jego słowach nie słychać 
rozpaczy, żalu za uciekająca młodością. Jest tam raczej nadzieja, 
że spokój ducha, ów, powtórzony za Horacym, „aequus animus", 
akceptowanie własnego losu i umiejętność wynajdywania dobrych 
stron każdej sytuacji okażą się najlepszym sposobem na codzienne 
trudy i biedę.

Niektóre listy Auzoniusza są też wyrazem bólu i cierpienia 
autora. Ton taki odnajdujemy w liście do syna, a przynajmniej 
w tej jego części, którą autor wstępnie ukończył i która zachowa
ła się do naszych czasów53. Utwór jest reakcją na wyjazd Hespe- 
riusza z Trieru w momencie, gdy Maksymus opanował Galię, 
rządzoną dotąd przez Gracjana (tj. w r. 383)54. Stęskniony ojciec 

53 Green w swojej edycji listu tego nie umieszcza, znajduje się on jednak 
w Teubnerowskim wydaniu Opuscula Auzoniusza sporządzonym przez S. Prete 
(tu otrzymał nr XVIII), we wcześniejszym Teubnerowskim wydaniu Peipera, 
(nr XX), wreszcie w wydaniu L. Mondina (nr XX), za którym cytujemy wersję 
tego tekstu, por. D. Magno Ausonio, Epistole, op. cit.
34 Nota umieszczona przed tym utworem przez starożytnego wydawcę (autora 
owej drugiej edycji dzieł Auzoniusza, dokonanej już po śmierci poety, o której
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opisuje, jak bardzo cierpiał widząc odpływający statek syna, 
a także jak smutno i powoli płyną dni, które spędza w samotno
ści:

iam super egelidae stagnantia (erga Mosellae 
protulerat te, nate, ratis maestique parentis 
oscula et amplexus discreverat invidus amnis.

solus ego et quamvis coetu celebratus amico 
solus eram profugaeque dabam pia vota carinae 

solus adhuc te, nate, videns; celerisque remulci
culpabam properos adverso flumine cursus (1-10)

Jeszcze gorzej chyba znosi Auzoniusz rozstanie z Paulinem. 
Chociaż bowiem trudno mu zaakceptować rozłąkę z synem, wie, 
że jest ona konieczna i ufa, iż kiedyś się skończy. Nieobecność 
i milczenie dawnego ucznia postrzega zaś jako zdradę. Dramaty
czny jest ton skargi poety z Burdigali zawarty w Epist. 24. Wy
jazd Paulina sprawił, że przestały go cieszyć nawet rzeczy mu 
najmilsze, urocze krajobrazy wsi: wzgórza, rzeki, winnice, łąki, 
gaje zachwycające przecież swym pięknem o każdej porze roku:

te sine sed nullus grata vice provenit annus: 
ver pluvium sine flore fugit, Canis aestifer ardet. 

nulla autumnales variai Pomona sapores 
effusaque hiemem contristât Aquarius unda. 

agnoscisne tuam, Ponti dulcissime, culpam?(£pí.w. 24, 91-95)

* * *

Relacja między formą epistolarną a ładunkiem treściowym 
w liście poetyckim z pewnością nie przypomina relacji między 
„ramą” a „obrazem”. Forma nie jest tu tylko nieznaczącym, zew
nętrznym, chciałoby się powiedzieć, elementem utworu. Najlepiej

mówiliśmy w rozdz. 1, ss. 30-31) brzmi: „Pater ad filium cum temporibus ty- 
rannicis ipse Treveris remansisset et filius ad patriam profectus. Hoc incohatum 
ñeque inpletum sic de liturariis scriptum”. 
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widać to na przykładzie formułek salutacyjnych. Ich nieobe
cność oczywiście żadną miarą nie przesądza o tym, by dany tekst 
nie miał zostać uznany za list poetycki (zresztą, jak wspominali
śmy, takie opuszczenia zdarzają się i w listach prozą). Ich obe
cność wszakże nie jest nigdy pozbawiona głębszego sensu. Auto
rzy czynią bowiem wszystko, by ich brzmienie zespolić z dalszą 
częścią utworu, jego ogólnym klimatem i treścią. Dlatego też re
zygnują z utartych szablonów, tak jak Owidiusz, który poprzez 
nietypowy zwrot „salutem mittere" dodatkowo podkreśla dystans 
dzielący wygnańca ze światem Rzymu, a poprzez igranie znacze
niem słowa salus, zwraca uwagę na stan swego zdrowia i ducha. 
Horacy kończąc Epist. I 6 zdaniem „ vive vale ” raz jeszcze przy
pomina, że list do Numicjusza traktował o wyborze odpowiedniej 
dla siebie drogi życiowej. Auzoniusz, wprowadzając do formułki 
pożegnania figurę aliteracji wskazuje, iż jego utwór utrzymany 
był w tonacji żartobliwej i miał zachwycić adresata rozmaitymi 
popisami biegłości formalnej autora. Najlepszy przykład uczynie
nia z formułki salutacyjnej osi treściowej listu stanowi zaś Auzo- 
niuszowa Epist. 18.

Przy różnorodności sformułowań owego wstępnego i końco
wego pozdrowienia zwraca uwagę to, iż wielu z badanych przez 
nas autorów korzysta z pomysłu umieszczenia go wewnątrz alo- 
kucji do swojego utworu: Horacy zwraca się do Muzy, Owidiusz 
do Littera, Stacjusz do Epistoła, Auzoniusz do Jambu. Można 
sądzić, że nie jest to zbieg okoliczności, ale nawiązanie świado
me, zwłaszcza w przypadku poetów późniejszej doby, takich jak 
Stacjusz czy Auzoniusz, dla których Horacy i Owidiusz są już 
czytanymi w szkole klasykami.

Pytania do adresatów u Katullusa budują cały nastrój utwo
ru, żartobliwy, wręcz prześmiewczy. Poeta najwyraźniej nie ocze
kuje na nie odpowiedzi, gdyż sam ją zna. Podobnie Auzoniusz 
w liście do Teona. U Horacego w Epist. I 3 ton i treść pytań kie
rowanych do Florusa i jego towarzyszy służą przede wszystkim 

89



zaprezentowaniu osoby podmiotu mówiącego: doradcy młodych 
literatów. Stacjusz za pomocą pytań do Marcellusa opowiada 
o przygotowywanym właśnie przez siebie utworze. Owidiusz ze 
zwykłego, zdawałoby się, zwrotu „quid agis", czyni apel o wier
ność wobec wygnanego przyjaciela. Z kolei z odpowiedzi na in
formacje otrzymane z Rzymu oraz z próśb o kontynuowanie ko
respondencji buduje cały obraz sytuacji relegata: człowieka samo
tnego, nieregularnie tylko mogącego się kontaktować z bliskimi, 
doświadczającego zdrady przyjaciół, szczędzących mu nawet li
stów, atakowanego przez wrogów, takich jak ten, kto nazwał go 
banitą, ale zarazem cieszącego się życzliwością choć kilkorga 
wiernych towarzyszy, a nadto sympatią i uznaniem czytelników 
oraz admiratorów jego dawnego talentu.

Konstytutywna nie tylko dla formy, ale także dla treści 
i ogólnego klimatu wielu listów poetyckich jest kategoria dys
tansu między nadawcą a odbiorcą. Dla Horacego i Stacjusza 
dystans ów to symbol różnicy między vita otiosa a activa. Dla 
Owidiusza natomiast odległość z Rzymu do Pontu wyznacza bo
lesny kontrast między szczęśliwym „kiedyś” a nieszczęśliwym 
„dziś”. U Auzoniusza przestrzeń dzieląca Galię od Hiszpanii „od
mierza”, rzec można, ogrom zdrady, jakiej, jego zdaniem, dopu
ścił się Paulin wobec niego, a także wobec kultury, z której wy
rósł.

O tonacji listów, a przez to również o ich treści, w sposób 
zasadniczy decydują osobiste wyznania nadawców, odzwier
ciedlające ich nastroje, stany ducha. Odnajdujemy je i u Lucyliu- 
sza, i u Katullusa, który przecież w większości swoich utworów, 
a więc i w listach poetyckich, urzeka bezpośredniością, z jaką 
potrafi wyrazić swe przeżycia, wreszcie także u Auzoniusza. 
Szczególny rodzaj introspekcji oferują nam Horacy i Owidiusz, 
którzy w zbiorach listów ukazują prawdę o sobie i swojej duszy 
w wielu wymiarach. U Horacego podobne wypowiedzi w sposób 
znaczący uzupełniają protreptyczny charakter jego Ust ów. Zasad
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nicza, przynajmniej sądząc z deklaracji poety zawartych w Epist. 
I 1, autoprezentacja podmiotu mówiącego to obraz niestrudzone
go poszukiwacza mądrości, który posiadł umiejętność poprzesta
wania na małym, żyje w sposób moralnie nienaganny, zna własną 
naturę. Są jednak i takie teksty, gdzie przyznaję się on do czegoś 
wręcz przeciwnego, do duchowych rozterek, słabości, nawet do 
hipokryzji. W ten sposób poeta nie tylko wzbogaca treściowo 
swoją księgę listów, czyniąc ją bardziej różnorodną. Stwarza tak
że wrażenie większej szczerości wobec odbiorców swego dzieła, 
nie odcina się od nich jako niedościgły wzór cnoty. Stara się ra
czej ów dystans zmniejszyć, przyznając się do własnych słabości, 
a może nawet je przerysowując.

Owidiusz natomiast właśnie porzez owe subiektywne wyzna
nia z największą maestrią potrafi wykreować obraz człowieka 
skrajnie wyczerpanego lękiem, niepewnością o swój los, pozba
wionego wiary we własne siły, a nawet w talent, którego dotąd 
tak był pewien. Obraz jak najbardziej przekonywający i porusza
jący, sprawiający na czytelniku wrażenie, że oto naprawdę spozie
ra „do wnętrza ludzkiej duszy”, a jednocześnie obraz stanowiący 
wspaniałe uogólnienie sytuacji wygnańca55.

” Por. H. Froesch Von, Ovid als Dichter des Exils, Bonn 1976, s. 78.

II. Listy o formie i tematyce wyznaczonej przez określo
ne konteksty sytuacyjne

Przystępujemy do omówienia utworów, których epistolarny 
charakter determinowany jest przez kontekst sytuacyjny, w jakim 
powstają, a zatem poetyckich wersji litterae commendaticiae, 
rozmaitych invitationes, podziękowań za prezenty, listów-dedyka- 
cji itd. Spróbujemy przyjrzeć się, jaka w ich przypadku zachodzi 
relacja między formą a treścią, między ową „okazją” rodzącą po
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trzebę napisania listu a jego faktycznym sensem i przeznacze
niem.

1. List polecający

Wśród listów Horacego zgromadzonych w I ks. Listów zwra
ca uwagę Epist. I 9, będąca rodzajem litterae commendaticiae. 
Jak zauważa P. Cugusi, układ i charakter takiego listu był w sta
rożytności przedmiotem rozważań teoretyków epistolografii oraz 
autorów listów z Cyceronem na czele56. Z łatwością można więc 
ustalić typową strukturę podobnego pisma. Zdaniem włoskiego 
badacza powinno ono rozpoczynać się od prezentacji, gdzie na 
pierwszym miejscu zostaje wymienione imię polecanego w nomi- 
natiwie albo w ablatiwie z utor. Drugim elementem jest reko
mendacja jako taka, najczęściej sformułowana z użyciem cza
sowników: commendo, commendatum habeas. Kolejna część to 
pochwała rekomendowanego, uwzględniająca informacje o tym, 
jakiego typu relacje łączą go z nadawcą oraz opis jego cnót, ta
kich zwłaszcza jak probitas, honestas, prudentia, humanitas. Dal
szymi składnikami są: prośba do adresata o okazanie życzliwości 
tak godnej osobie i pożegnanie, często poparte słowami podzię
kowania za wyświadczoną grzeczność57.

56 Por. P. Cugusi, Evoluzione eformę..., op. cit., s. 111. Szczegółowe ze
stawienie wypowiedzi autorów starożytnych na temat listu polecającego podaję 
Cugusi na ss. 40-41.
” Por. idem, ss. 113-114. W swoich badaniach Cugusi powołuje się na pracę 
R. Andrzejewskiego, który również zajął się bliżej kwestią budowy 
litterae commendaticiae, por. Struktura antycznego listu polecającego w świetle 
zasad retorycznych. Roczniki Humanistyczne 21, 1973, z. 3, ss. 17-24.

Istotnie, imię Septymiusza (w nomin.) pada już na samym 
wstępie Epist. I 9. Sugestię, że w utworze chodzi o zarekomen
dowanie owego młodzieńca Tyberiuszowi, znajdujemy w v. 3. 
Wenuzyjczyk wprawdzie nie posługuje się tu wyrażeniem com- 
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mendo, ale zastosowana przez niego fraza „ut tibi se laudare et 
tradere coner” ma sens bardzo podobny. Pochwałę Septymiusza 
zawiera v. 5. Prośba, by pasierb cesarza zechciał wysłuchać poetę 
i przyjął w poczet swych najbliższych towarzyszy rekomendowa
nego - który na zaszczyt ów zasługuje - kończy list:

Septimius [...]
[...) rogat et piece cogit,

scilicet ut tibi se laudare et tradere coner, 
dignum mente domoque legentis honesta Neronis (2-4)

scribe tui gregis hunc et fortem crede bonumque (13)

Można by zatem uznać, że Horacy pokusił się tu o próbę 
dosyć wiernego przeniesienia na grunt poezji schematu litterae 
commendaticiae. Uważniejsza lektura każę nam jednak dostrzec, 
iż odczytywanie Epist. I 9 wyłącznie jako pisma polecającego 
byłoby poważnym błędem. Celem utworu jest nie tyle prezentacja 
Septymiusza, ile skomentowanie opinii, jaką tenże ma o do na
dawcy. Według Septymiusza (przynajmniej jeśli wierzyć świadec
twu samego tekstu) ma on na dworze spore wpływy i jest w sta
nie niemało uzyskać dla swoich znajomych, na przykład u Tybe- 
riusza58. Poeta uważa taki pogląd za bardzo przesadzony, ma 

” Podobny motyw pojawił się już wcześniej w poezji Horacego w Sat. II 6. 
Warto jednak zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę między oboma utworami. 
W Sat. II 6 poeta daje do zrozumienia, iż jest postrzegany jako bliski znajomy 
Mecenasa. W Epist. I 9 sugeruje zaś, że uchodzi za osobę mającą wpływy 
u Tyberiusza, czyli za kogoś związanego bezpośrednio z rodziną cesarską. 
Z pewnością nie jest to fakt bez znaczenia, zwłaszcza jeśli przypomnimy, że 
w pewnym okresie swojego życia Wenuzyjczyk istotnie przestał dedykować 
swoje dzieła Mecenasowi (I ks. Listów to ostatni cykl jemu zadedykowany). 
Pole do dyskusji otwiera kwestia, w jakich okolicznościach nastąpiło owo ode
jście poety od swojego wieloletniego patrona i serdecznego przyjaciela. R. S y - 
mew swej przełomowej pracy The Roman Revolution, Oxford 1939, s. 342, 
postawił tezę, wkrótce powszechnie przyjętą, iż po r. 23 p.n.e. Mecenas popadł 
w niełaskę Augusta i utracił dawną pozycję. Wychodząc z tego założenia 
G. Williams dowodził zatem, iż po r. 19 p.n.e. August pozbawił Mecenasa
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wszakże świadomość, że ignorując prośbę młodzieńca i nie wsta
wiając się za nim u przybranego syna Augusta, mógłby narazić 
się na oskarżenia o fałszywą skromność i niechęć do podejmowa
nia wysiłku dla przyjaciela. Niezwykle zręcznie zamienia więc 
Wenuzyjczyk swe litterae commendaticiae w dyskurs o umiejęt
ności wybierania mniejszego zła („maioris fitgiens obprobria cul- 
pae”, v. 10)59 a także o obowiązkach wynikających z tego, że łą
czą nas z kimś więzy przyjaźni60. Więzy, które nakazują przedło
żyć dobro bliskich nad osobistą wygodę:

funkcji patrona poetów, by samemu przejąć tę rolę, por. Change and Decline. 
Roman Literature in the Early Empire. Berkeley 1978, ss. 57-58. W takim 
właśnie kontekście postrzega zmiany, jakie zaszły w postawie - a także w cha
rakterze poezji - Horacego R.O.A.M. Ly ne, por. Horace, Behind the Public 
Poetry, New Haven 1995, ss. 186-192. Lyne sugeruje, iż poeta najpierw, za
niepokojony chmurami zbierającymi się nad głową patrona, wycofuje się zu
pełnie z tworzenia liryki i oddaje pracy nad Listami właśnie, a potem, gdy do 
liryki wraca, nadaje jej ton przede wszystkim patriotyczno-panegiryczny. 
W swym artykule z r. 1990 Williams zmienia jednak nieco dawne stanowisko. 
Przede wszystkim wskazuje, że teza Syme’a opiera się na niezwykle wątłych 
podstawach, a ściślej, zaledwie na jednej wzmiance u Swetoniusza (Aug. 66. 
3) odnośnie do kulis spisku szwagra Mecenasa, Mureny, o którym ten miał 
podobno opowiedzieć żonie, wywołując gniew Augusta. Uczony nadal twierdzi 
iż w pewnym momencie istotnie Mecenas przestał opiekować się poetami, ale 
nie było to wynikiem przetasowań politycznych, tylko ustalonego od początku 
planu: „The new hypothesis that is required, therefore, is this: the literary pa
tronage exercised by Maecenas was unique in that it was exercised for the 
political benefit of Augustus, and, from the very beginning, it enivisaged that 
when the right time came, Augustus would take it over, and Maecenas would 
fade into the background", G. W i 11 i a m s. Did Maecenas „Fall from Favor"? 
Augustan Literary Patronage, w: K.A. Raaflaub, M. Toher (ed.). Between 
Republic and Empire. Interpretations of Augustus and His Principate, Univ, 
of California Press, Berkeley 1990, s. 267.
” Por. M.J. McGann, Studies in Horace's first book of Epistles, Coll. La- 
tomus. Vol. 100, Bruxelles 1969, s. 58.
“ Por. R.S. Kilpatrick, The Poetry of Friendship. Horace, Epistles 1. The 
Univ, of Alberta Press 1986, s. 45.
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quid possim videt [seil. Septimius] ac novit me valdius ipso, 
multa quidem dixi, cur excusatus abirem, 

sed timui, mea ne finxisse minora putarer, 
dissimulator opis propriae, mihi commodus uni. 

sic ego maioris fugiens opprobria culpae, 
frontis ad urbanae descend i praemia [...](6-11)

Krótki liścik polecający wplata też Horacy w Epist. I 1261. 
Utwór jest zasadniczo protreptykiem. Poeta zachęca adresata, 
Ikcjusza, by wytrwał w swoich zainteresowaniach filozoficznych 
i nie dał się opanować żądzy zysku. W codziennych trudach 
(Ikcjusz zarządza dobrami Agryppy na Sycylii) radzi mu nato
miast korzystać z pomocy Pompejusza Grosfusa (tu typowy 
zwrot utere z imieniem rekomendowanego w abl.). Jest to bo
wiem - teraz następuje pochwała polecanego - człowiek szlachet
ny i uczciwy:

61 Por. MJ. McGann, Studies..., op. cit., s. 65.
“ Spośród podobnych listów prozą warto wymienić: Cie., Fain. 9, 20; 9, 23; Plin.,
1,15. Ich krótkie omówienie znajdujemy w studium F. C i 11 i e g o, L'intreccio 
dei generi nell’epistola 1 5, w: Orazio, I’invito a Torquato, Bari 1994, ss. 87-89.

verum seu piscis seu porrum et caepe trucidas, 
utere Pompeio Grospho et. siquid petet, ultro 

defer: nil Grosphus nisi verum orabit et aequum.(21-23)

Duże znaczenie ma fakt, iż Wenuzyjczyk w swej pochwale 
Grosfusa podkreśla, że pragnie on tylko tego, co prawe i słuszne. 
Wyszczególnienie takiej akurat cechy wskazuje na rolę, jaką ma 
pełnić ten trzywersowy zaledwie list polecający w kontekście ca
łego utworu. Został on pomyślany jako uzupełnienie jego głów
nego przesłania, które brzmi: trzeba umieć rozsądnie korzystać 
z dostępnych nam dóbr i wiedzieć, do czego warto dążyć.

2. List-zaproszenie
Invitatio, temat sporadycznie obecny również w listach pro

zaicznych62, już od czasów hellenistycznych zaczyna być repre
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zentowany w poezji, zwłaszcza w formie tzw. vocatio ad ce
nam13. Taki właśnie kształt przybiera Carm. 13 Katullusa. Rozpo
czyna się ono od zakreślenia, choć, trzeba przyznać, nader mało 
precyzyjnie, ram czasowych przyszłego spotkania. Następnie pa
da propozycja wieczerzania razem, pod tym wszakże warunkiem, 
że to Fabullus zadba o przyniesienie wszystkich potrzebnych pro
duktów. Fundusze gospodarza bowiem całkowicie się wyczerpały:

61 Przykładem greckim może być utwór Filodemosa z Gadary zaadresowany 
do L. Kalpumiusza Pizona, patrona poety, A.P. 11, 44. Epigram ten analizuje 
F. Cairns, zestawiając go właśnie z Carm. 13 Katullusa oraz Carm. I 20 
Horacego i Carm. 17 Sydoniusza Apollinarisa, por. Generic Composition in 
Greek and Roman Poetry, Edinburgh 1972, ss. 240-245. O vocatio ad cenam 
piszę także L. Edmunds, który próbuje odtworzyć typową, jego zdaniem 
trójdzielną, strukturę takiego utworu, por. The Latin invitation-poem: what is 
it? Where did it come from?, American Journal of Philology 103, 1982, ss. 
184—188. Część pierwsza to właściwe zaproszenie z datą i/albo czasem spot
kania, imieniem zaproszonego w wokatiwie oraz dodatkowymi informacjami 
na temat charakteru planowanej biesiady (wyrażonymi zdaniem warunkowym 
z .vij.W części drugiej znajdujemy dane dotyczące menu, a ściślej tego, co po
jawi się - lub nie pojawi się - na stole, często uzupełnione opisem propono
wanych napojów. Część trzecią wreszcie stanowią informacje o dodatkowych 
przyjemnościach, jakich należy oczekiwać. Edmunds wskazuje też kryteria po
zwalające odróżnić właściwe zaproszenie na ucztę („invitational-poein’')od 
utworów jedynie mu pokrewnych, na przykład rozmaitych gatunków sympoty- 
cznych. Są to: trójdzielna struktura, jednoznaczne stwierdzenie, że chodzi nie 
tylko o wspólne picie, ale, przede wszystkim, o jedzenie (ważne jest słowo 
cena), wyraźne wspomnienie o dacie. Stąd, na przykład, Edmunds eliminuje z gro
na „invitational-poems" Carm. I 20 Horacego, które jest tylko zaproszeniem 
do picia. Z kolei precyzji w podaniu daty brakuje innej pieśni Horacego. III 29.

Cenabis bene, mi Fabulle, apud me 
paucis, si tibi di favent, diebus, 

si tecum attuleris bonam atque magnam 
cenam, non sine candida puella 

et vino et sale et omnibus cachinnis.
haec si, inquam, attuleris, venuste noster, 

cenabis bene: nam tui Catulli 
plenus sacculus est aranearum.(l-8) *
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Poeta może jednak zapewnić swemu gościowi coś znacznie 
lepszego od jedzenia i wina:

sed contra accipies meros amores 
seu quid suavius elegantiusvest: 

nam unguentum dabo. quod meae puellae 
donarunt Veneres Cupidinesque, 

quod tu cum olfacies, deos rogabis, 
totum ut te faciant, Fabulle, nasum (ibid., 9-14)

L. Edmunds za Vesseyem64 dowodzi, że słowo „unguentum” 
należy rozumieć jako rodzaj metonimii: olejek, którego zapach 
tak zachwyci Fabullusa, skojarzyć należy z Lesbią. To jej obe
cność uświetni ucztę w takim stopniu, w jakim nie zdołałyby tego 
uczynić żadne potrawy czy napoje. W. Bernstein65 proponuje i tu
taj doszukiwać się sensu metaforycznego. Jego zdaniem Lesbia 
uosabia inspirację literacką, jej towarzystwo oznacza zatem na
prawdę możliwość rozkoszowania się poezją erotyczną przyjacie
la. Biesiada, na którą zaproszono Fabullusa, byłaby - w tym kon
tekście - przede wszystkim spotkaniem dwojga erudytów (badacz 
zwraca uwagę na epitet „venuste noster” zastosowany wobec ad
resata) i swoistym popisem sił twórczych gospodarza. Jeżeli 
przyjąć tę argumentację, Carm. 13 (które, oczywiście, nie jest 
autentycznym zaproszeniem na autentyczną ucztę) można inter
pretować nie tylko jako pochwałę Lesbii, jak chce Edmunds66, ale 
również jako kolejny manifest literacki Katullusa67.

64 Por. L. E d m u n d s, The Latin invitation-poem, op. cit.', D.W.T.C. V e s s e y, 
Thoughts on Two Poems of Catullus: 13 and 30, Latomus, Vol. 30, 1971, ss. 
45-48.
65 Por. W. Bernstein, A Sense of Taste: Catullus 13. Classical Journal 80, 
1985, ss. 127-130.
“ Por. L. Edmunds, The Latin invitation-poem, op. lit., s. 186.
1,1 „Catullus 13 is an invitational poem, but the invitation is more metaphorical 
than real. Using the conventions of the invitational sub-genre, Catullus has 
written a programmatic piece to his intended audience: an invitation to read
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Horacy zaprasza Torkwatusa do siebie na ucztę jeszcze tego 
samego dnia wieczorem. Z tekstu możemy wywnioskować, o ja
ką konkretną datę chodzi. Jest to wigilia urodzin Augusta, a zatem 
termin szczególnie wygodny dla urządzania towarzyskich spot
kań, następny dzień będzie bowiem świętem wolnym od pracy:

mitte levis spes et certamina divitiarum 
et Moschi causam: eras nato Caesare festus 

dat veniam somnumque dies; impune licebit 
aestivam sermone benigno tendere noctem.(Epz.v/. I 5, 8-11)

Przyjęcie nie będzie wyszukane ani pod względem jedzenia, 
ani pod względem oprawy: archijackie łoża, jarzynki na skro
mnym półmisku, wina o dość przeciętnym, jak się wydaje, rodo
wodzie. Jeśli więc gość dysponuje czymś lepszym, niech bez wa
hania to przyniesie:

Si potes Archiacis conviva recumbere lectis 
nec módica cenare times holus omne patella, 

supremo te sole domi, Torquate, manebo.
vina bibes iterum Tauro diffusa palustris 
inter Mintumas Sinuessanumque Petrinum. 
si melius quid habes, arcesse, vel imperium fer.( 1—5)

Gospodarz ze wszystkich sił postara się jednak, by Torkwatus 
czuł się u niego w domu naprawdę dobrze. Dopilnuje czystości 
sprzętów, wyszuka odpowiednie, godne zaufania i nie nazbyt li
czne towarzystwo, z namysłem przygotuje miejsce dla każdego 
z biesiadników stosownie do jego pozycji. Wieczerza u poety 
przy miłej rozmowie i pełnych kielichach powinna zatem stać się 
chwilą wspaniałego relaksu dla zapracowanego prawnika:

haec ego procurare et idoneus imperor et non 
invitus, ne turpe toral, ne sórdida mappa 

conruget naris, ne non et cantharus et lanx

and appreciate his simple, elegant and witty verse”, W. Bernstein, A Sense 
of Taste, op. cit., s. 130.
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ostendat tibi te, ne fidos inter amicos 
sit qui dicta foras eliminet, ut coeat par 

iungaturque pari, Butram tibi Septiciumque, 
et nisi cena prior potiorque puella Sabinum 

detinet adsumam; locus est et pluribus umbris; 
sed nimis arta premunt olidae convivia caprae.(iZ»td., 21-29)

Torkwatus, człowiek zaangażowany w sprawy publiczne, od
dany całkowicie życiu aktywnemu, to adresat Carm. IV 7, utwo
ru, który, jak wiele pieśni Horacego, zachęca do refleksji nad 
przemijaniem. Wątek ów pojawia się również w Epist. I 568. Na
dawca, jakby na przekór tym, którzy skłonni byliby uznać jego 
zachowanie za nieroztropność i rozrzutność, chce mieć czas dla 
przyjaciół, chce zorganizować dla nich ucztę z winem, z sypa
niem kwiatów:

“ O wzajemnym podobieństwie Cam. IV 7 i Epist. I 5 piszę też R.S. Kil
patrick, The Poetry of Friendship, op. cit., s. 63.

quo mihi fortunam, si non conceditur uti? 
pare us ob heredis curam nimiumque severus 
adsidet insano: potare et spargere flores 
incipiam patiarque vel inconsultus haberi.(ii>i<7., 12-15)

Co więcej, do cieszenia się chwilą zaprasza także osoby, któ
re, właśnie jak Torkwatus, wyznają na co dzień całkowicie od
mienną filozofię życia: wolą oddawać się pracy, troszczyć o ma
jątek (w. 8-9). Epist. I 5 nie jest bynajmniej polemiką z postawą 
Torkwatusa, niezwykle znaczące jest, iż poeta proponuje mu wie
czorek towarzyski w przeddzień święta, czyli bardzo dba o to, by 
adresat, decydując się przyjść, nie rnusiał wchodzić w konflikt 
z wyznawanymi przez siebie zasadami. Jest to po prostu delikatna 
sugestia, że warto spojrzeć szerzej i nie dać się zasklepić w świe
cie własnych ideałów, choćby najsłuszniejszych.

Zaproszenie na ucztę stanowi zatem w tym przypadku nie 
tylko ramę kompozycyjną dla subiektywnego wyznania podmio- 
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tu. Forma ściśle łączy się tutaj z treścią i przesłaniem utworu. 
Epist. I 5 mówi o tym, by cenić drobne przyjemności, takie jak 
momenty spędzane w gronie przyjaciół, mówi zaś o tym właśnie 
dlatego, że jest listem do przyjaciela, listem, który ma zachęcić 
go do odwiedzin.

Istotne podobieństwa można znaleźć pomiędzy Epist. I 5 Ho
racego a Carm. 17 Sydoniusza Apollinarisa. Tekst ów jest zapro
szeniem na przyjęcie, jakie poeta zamierza wydać z okazji szes
nastych urodzin swego syna:

Quattuor ante dies quam lux Sextilis adusti 
prima spiciferum proférât orbe caput 

natalis nostris decimus sextusque coletur, 
adventu felix qui petit esse tuo.(l-4)

Gospodarz od razu zastrzega, że wieczerza będzie miała bar
dzo niewyszukany charakter. W zakończeniu wyraża jednak pew
ność, że Chrystus dopomoże mu zdobyć wszystko, co potrzebne:

non tibí gemmatis ponentur prandia mensis, 
Assyrius murex nec tibi sigma dabit,(ibid., 5-7)

tu tamen ut venias petimus; dabit omnia Christus, 
hic mihi qui patriam fecit amore tuo.(i bid., 19-20)

Obraz ubóstwa własnego domu stanowi główny wątek Carm. 
17, ale oczywiście nie został nakreślony po to, by zniechęcić 
Ommatiusa do przyjścia. Tak jak u Horacego, chodzi tu raczej 
o afirmację pewnego stylu życia. Carm. 17 powstała w okresie, 
gdy Sydoniusz, po buncie naczelnego wodza Rycymera i zamor
dowaniu Majoriana, zrezygnował z kariery publicznej, opuścił 
dwór i osiadł w posiadłościach swej żony, Papianilli, w Avita- 
cum, pisząc drobne poezje, korespondując z przyjaciółmi, działa
jąc w collegia poetarum, dość aktywnych w tej części Galii69.

Por. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa. 
Autorzy chrześcijańscy. Warszawa 1994, ss. 335-336.
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Zarazem list staje się pretekstem do wyrażenia serdecznych po
dziękowań dla Ommatiusa, który, sprzyjając małżeństwu Sydo- 
niusza, umożliwił mu taką właśnie spokojną egzystencję70.

70 Por. F. Cit ti, Orazio..., op. cit., s. 93.

Drugą grupę poetyckich listów-zaproszeń stanowią prośby 
o wizytę, już nie w celu wspólnego ucztowania, lecz raczej po 
prostu nacieszenia się swoim towarzystwem. Dwa utwory o takim 
charakterze znajdujemy u Katullusa. W Carm. 35 poeta przyka
zuje Cecyliuszowi, by ten przybył z Novum Comum do Werony, 
gdyż ma mu do przekazania kilka uwag. Z treści można wywnio
skować, iż chodzi o uwagi natury literackiej. Katullus pragnie 
zapewne omówić z Cecyliuszem jego nowe dzieło, poemat Mag
na Mater (w. 17-18):

Poetae tenero, meo sodali 
velim Caecilio, papyre, dicas 

Veronam veniat, Novi relinquens 
Comi moenia Lariumque litus: 

nam quasdam volo cogitationes 
amici accipiat sui tuique.(l-6)

Carm. 50, również będące prośbą o wizytę, skierowaną do 
Licyniusza, rozpoczyna się od wspomnienia poprzedniego wie
czoru. Katullus i jego adresat spędzili go razem, bawiąc się ukła
daniem poezji w rozmaitych miarach (w. 1-5). Zachwycony po
eta chciałby przyjemność tę powtórzyć i sugeruje Licyniuszowi 
spotkanie u siebie:

nunc audax cave sis, precesque nostras 
oramus cave despuas, ocelle, 

ne poenas Nemesis reposcat a te.
est vemens dea: laedere hanc caveto.( 18-21)
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Utwór jest prawdziwym majstersztykiem, popisem tak kur
tuazji, jak formy. Katullus wyraża swoją sugestię w sposób nie
zwykle taktowny, bez nachalności71. Wspomnienie o Nemesis na- 
daje jej żartobliwy ton. Zarazem Carm. 50, będące wyraźnym 
zaproszeniem, a zatem rodzajem poezji odwołującej się do kon
wencji listu, może też zostać odczytane jako swoiste skolion, jako 
nawiązanie do owych versiculi (v. 4), których tworzeniem raczyli 
się dwaj przyjaciele dzień wcześniej72.

71 Por. K. Quinn (ed.), Catullus, The Poems, op. cit., s. 239.
72 „C. 50 shows the transition from the immediate responsion of an Attic sko
lion (lines 1-6) to the slower responsion determined by this poem’s form, the 
Roman verse epistle”, D.L. Burgess, Catullus c. 50: the exchange of poetry, 
American Journal of Philology, 107, 1986, s. 584.

Zaproszenia do złożenia wizyty w posiadłościach nadawcy 
w Santonicum zajmują znaczące miejsce wśród listów Auzoniu- 
sza. Spośród kilkunastu takich utworów pomieszczonych w Epi- 
stularum Liber zwróćmy tu uwagę na trzy, zaadresowane do Pau
lusa. Cechuje je bardzo podobna kompozycja. W każdym propo
zycja odwiedzin jest poparta sugestiami co do środków lokomo
cji, które odbiorca mógłby wybrać. Nie są to poważne, a już na 
pewno nie konkretne wskazówki. Autor wyraźnie bawi się wyli
czaniem rozmaitych sposobów podróżowania. Czytelna jest tu 
wszakże, zwłaszcza w Epist. 8, sympatia dla przyjaciela. Jakkol
wiek bowiem gospodarz pragnie ujrzeć gościa możliwie szybko, 
przede wszystkim troszczy się o to, aby dotarł on na miejsce 
w dobrym zdrowiu. Dlatego prosi go o rozsądne wyważenie 
własnych sił:

comipedes rapiant imposta petorrita mulae;
vel cisio triiugi, si placet, insilias,

vel celerem mannum vel ruptum terga veredum
conscendas, propere dummodo iam venias;(Epi.sr. 2, 5-8)

[...] et iam 
citus veni remo aut rota,
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aequoris undosi qua multiplicata recursu 
Garunna pontum provocat, 

aut iteratarum qua glarea trita viarum 
fert militarem ad Blaviam.

nos etenim primis sanctum post pascha diebus 
avemus agrum visere.(Epist. 4. 11-17)

sed tantum appropera, quantum pote corpora et aevo; 
ut salvum videam, sat cito te video.

sed cisium aut pigrum cautus conscende veredum:
non tibi sit raedae. non amor acris equi. 

cantheris moneo male nota petorrita vites, 
ne celeres muías ipse Metiscus agas.(Epi.vr. 8. 5-6 i 13-16)

Najciekawsze są zakończenia utworów, gdzie nadawca infor
muje swego odbiorcę, co powinien on przywieźć ze sobą. Passusy 
te wyjaśniają, jaki w istocie ma być cel spotkania u poety. Nie
trudno się domyślić, że chodzi o dyskusję i zabawę literacką, 
o wzajemną prezentację swych nowych utworów, skomponowa
nych w najrozmaitszych gatunkach i metrach. Bagażem gościa 
mają zatem być książki i zwoje. Szczególnie zwraca uwagę koń
cowa część Epist. 8, gdzie Auzoniusz, wymieniając dzieła auto
rów greckich, automatycznie przechodzi z łaciny na grekę:

perfer in excursu vel teriuga milia epodon 
vel falsas lites, quas schola vestra serit. 

nobiscum invenies multas, quia liquimus istic 
nugarum veteres cum sale reliquias.(Epi5t. 2, 11-14)

[...] tota cum merce tuarum 
veni Camenarum citus.

dactylicos, elegos, choriambum carmen, epodos, 
socci et cothurni musicam 

carpentis impone tuis; nam tota supellex 
vatum piorum chartea est.

nobiscum invenies KaV^vavna, si libet uti 
non Poena, sed Graeca fide.(Epi.tf. 4, 35^t2)

attamen ut citius venias leviusque vehare, 
historian) mimos carmina linque domi.

103



nobiscum invenies èrréov TtoÀU|iop<J)éa TtXqöüv, 
ypajinariKÛv te nÀoxàç xai XoYoôatôaÀir)v, 
ôâxruÀov T|pÔG>v xaï àotôonôÀuv %opiapßov, 

aùv 0aÀiq<; xwpcp ouppara Tepijrixôpr)ç, 
Sœraôixôv te xfvaiôov, iwvixôv àp4>OT£pa>0Ev, 

pv0pûv Ilivôapixôv ëvvopov EÙEiriqv.
eiXi7tôôr|v axâÇovra xaï où oxâÇovra Tpiperpov, 

ôktù ©ouxuôiôou, ÈvvÉa 'HpoÔôrou.
pïjTopiKÔv 0tfr]pa, ao<t»ûv Êpixuôéa <|)ûA.a, 

navra pâÀ’ ôoa' èOéàeiç, xaï nÀéov, eï xe QéÀoiç 
(Epist. 8, 21-22 ¡25-34)

3. List z podziękowaniami za prezent

Kolejny typ wśród listów poetyckich to utwory wyrażające 
wzięczność za prezent otrzymany właśnie od adresata. Pierwszy 
przykład znajdujemy u Owidiusza. W Ex P. II 8 poeta powiadamia 
Maksymusa, iż niedawno dotarła do niego przesyłka od przyjacie
la, zawierająca medalion z podobiznami członków rodziny cesar
skiej: Augusta, Liwii i Tyberiusza:

Redditus est nobis Caesar cum Caesare nuper, 
quos mihi misisti, Maxime Cotta, dei; 

utque tuum munus numerum, quem debet, haberet, 
est ibi Caesaribus Livia iuncta suis.( 1—4)

Niezwykle cenny - w kategoriach emocjonalnych bardziej niż 
materialnych - dar wywołał u wygnańca szczególne wzruszenie. 
Patrząc nań, przenosi się myślą do ukochanego miasta i czuje tak, 
jak gdyby znowu odwiedzał Palatyn i, jak niegdyś, pozdrawiał jego 
najważniejszego mieszkańca:

quantum ad te, redii, nec me tenet ultima tellus, 
utque prius, media sospes in urbe moror. 

Caesareos video vultus, velut ante videbam: 
vix huius voti spes fuit ulla mihi: 

utque saiutabam numen caeleste, saluto.
quod reduci tribuas, nil, puto, maius habes.(ibid., 11-16)
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Zarazem wyobraźnia każę mu spostrzec gniew malujący się 
na twarzy cesarza, przedstawionej na owej podobiźnie. Dlatego 
próbuje czym prędzej przebłagać „obrażone bóstwa” (w. 21-67), 
prosząc jedynie o łagodniejszy wyrok i zesłanie w miejsce nieco 
mniej niebezpieczne. Kończy zapewnieniem, że medalion stanie 
się dla niego największym obiektem kultu, ołtarzem, przy którym 
będzie szukał schronienia w chwili grozy (w. 68-76).

Widać zatem wyraźnie, iż początek utworu, owo podzięko
wanie za prezent, stanowi tylko preludium do jego zasadniczej 
części. W istocie Ex P. II 8 napisana została nie tyle do Maksy- 
musa, ile do Augusta jako kolejne wołanie o łaskę i miłosierdzie.

Na podarki otrzymane od swych przyjaciół poetycko odpo
wiada też Auzoniusz. Epist. 14 to reakcja na przesyłkę od Teona 
- trzydzieści ostryg. Poeta stara się otrzymaną rzecz przedstawić 
jak najdokładniej. Szczególnie precyzyjnie - bo aż na dwa sposo
by - opisuje samą liczbę „trzydzieści”, uciekając się do wymyśl
nych aluzji mitologicznych oraz do języka matematyki:

Ostrea Baianis certantia, quae Medulorum 
dulcibus in stagnis retlui maris aestus opimat, 

accepi, dilecte Theon, numerabile munus. 
venim quot fuerint, subiecta monosticha signant, 

quoi ter luctatus cum pollice computat index; 
Geryones quot erant, decies si multiplicentur; 

ter quot erant Phrygii numerata decennia belli;
quotve dies solidi mensis tenet ignicomus sol (1-8)

ter denas puto quinquiesve senas, 
vel bis quinque, dehinc decem decemque 

vel senas quater et bis adde temas, 
septenis quater adde <et> unam et unam (ibid., 24-27)

Następnie wycenia wartość prezentu, bez skrupułów wyka
zując, że była ona bardzo mała. Ostrygi zostały bowiem zebrane 
nie w głębinach morskich, a z nadbrzeży, co zasadniczo obniża 
cenę:
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iunctus limicolis musculus ostreis 
primo composuit fercula prandio, 

gratus deliciis nobilium cibus 
et sumptu modicus pauperibus focis. 

non hic navifrago quaeritur aequore, 
ut crescat pretium grande periculis;

sed primore vado post refugum marę 
algoso legitur litore concolor (ibid., 36-43)

Dlatego kończąc, zachęca swą Muzę do zwięzłości, aby nie 
okazało się, że papirus, który zużył na napisanie nazbyt rozbudo
wanego wiersza, kosztował więcej niż sam podarek:

sed damnosa nimis panditur area.
fac campum replices, Musa, papyrium.(/Wd., 47-48)

Epist. 14 nie jest więc wcale kurtuazyjnym podziękowaniem 
za przesyłkę. To raczej parodia takiej formy, co zresztą autor 
zapowiada wprost w krótkim wstępie prozą poprzedzającym wła
ściwy tekst73. Nie pierwszy raz - i nie ostatni - Auzoniusz zaba
wia się tu niemiłosiernie kosztem przyjaciela. Równie złośliwie 
komentuje inny prezent od Teona, jabłka i wiersze. O ile złote 
(„awrea”) jabłka wzbudziły jego uznanie, wiersze zdecydowanie 
nie (określa je jako „plúmbea"). Dlatego, zręcznie zestawiając 
dwa, różniące się jedynie prozodią, homonimy sugeruje adresato
wi, iż zarówno jabłka, jak i owe próbki poetyckie można nazwać 
inaczej; słowo „poma” wolno zastąpić terminem „mała", słowo 
„carmina" zaś - wyrazem „mała":

” Por.: „[...] inventa inter tineas epistula vetere, quam de ostreis et musculis 
adfectata obscuritate condideram, quae adulescens temere fuderam, iam senior 
retractavi. sed in eundem modum instaurata est satírica et ridicula concinnatio 
I...]”.

Aurea mala, Theon, sed plúmbea carmina minis; 
unius massae quis putet has species?

unum nomen utrisque, sed est discrimen utrisque: 
poma ut mala voces, carmina vero mala (Epist. 16, 1-4)
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4. List dołączony do prezentu

List poetycki może towarzyszyć prezentowi, który nadawca 
przesyła adresatowi74. Taką rolę ma pełnić Ex P. III 8 Owidiusza. 
Poeta - jak wyjaśnia na wstępie - pragnie jakoś wynagrodzić 
Maksymusowi jego wierność. Nie potrafi wszakże znaleźć odpo
wiedniego daru: okolica Pontu nie obfituje w żadne wartościowe 
złoża, nikt nie wytwarza tam drogich tkanin czy dobrego wina, 
drzewa nie owocują. Nie brak tylko piołunu. Jedyną rzeczą, którą 
mógł więc wybrać wygnaniec dla swojego przyjaciela, jest pęk 
strzał scytyjskich. Prezent to mamy i nieszczęśnik się go wstydzi, 
lecz ma nadzieję, że Maksymus zdoła go użyć przeciwko swym 
wrogom:

74 Wśród epigramów pomieszczonych w Antologii Palatyńskiej znajduje się 
utwór Krinagorasa z Mityleny (A.P. 6, 227), który można uznać za rodzaj li
ściku dołączonego do prezentu (srebrnego pióra) przesyłanego adresatowi, Pro- 
klosowi; wskazywałby na to czasownik „TtEjiTTEi”, użyty w v. 5.
” L. M o n d i n w swoim komentarzu wskazuje na pokrewieństwo utworów 

clausa tamen misi Scythica tibi tela pharetra: 
hoste precor fiant illa cruenta tuo. 

hos habet haec calamos, hos haec habet ora libel los, 
haec viget in nostris, Maxime, Musa locis! 

quae quamquam misisse pudet, quia parva videntur, 
tu tamen haec, quaeso, consule missa boni.(19-24)

Łatwo odgadnąć, iż utwór ów posiada dodatkowy, głębszy 
sens. Nie sposób nie skojarzyć pęku strzał z Amorem, a dzisiej
szy relegatus to przecież nikt inny, jak nie zapomniany jeszcze 
w Rzymie praeceptor amoris. On, który kiedyś opiewał miłostki 
i uczył, jak sterować ręką skrzydlatego bożka, teraz ofiarowuje 
strzały... ze Scytii. Gorzka to autoironia.

Auzoniuszowa Epist. 1 ma stanowić dodatek do przesyłane
go synowi prezentu: drozdów i kaczek. Cały 18-wersowy utwór 
jest po prostu wyrafinowanym językowo opisem owych ptaków75:
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Qualis Picenae populator turdus olivae 
dunes opimat cereas, 

vel qui lucentes rapuit de vitibus uvas 
pendetque nexus retibus, 

quae vespertinis fluitant nebulosa sub horis 
vel mane tenta roscido, 

tales hibemis ad te de saepibus, ipsos 
capi volentes, misimus 

bis denos; tot enim crepero sub lucis eoae 
praeceps volatus intulit. 

turn, quas vicinae suggessit praeda lacunae, 
anales mantas iunximus, 

remipedes, lato populantes caenila rostro, 
et crure rubras púnico, 

iricolor vario pinxit quas pluma colore, 
collum columbis aemulas. 

defrudata meae non sunt haec fercula mensae; 
vescente te fruimur magis.

Dwa podobne utwory skomponował również młody Paulin, 
wówczas z pewnością pozostający jeszcze pod silnym wpływem 
swego mistrza76. Oba zaadresowane zostały do niejakiego Gesti- 
diusza. Carm. 1 to liścik prozą z dołączonym krótkim wierszy
kiem. W pierwszej części poeta informuje odbiorcę, iż pragnie 
podzielić się z nim ptakami upolowanymi wieczorem przez nie
wolników. Ponieważ jednak podarunek wydaje mu się stanowczo 
za skromny, próbuje nieco podnieść jego wartość, dodając kilka 
wersów opisujących po prostu owe fideculac.

takich jak ten z epigramem hellenistycznym. Wzorce te przejął też później naj
większy rzymski epigramatyk, Marcjalis, L. M o n d i n (ed.), Decimo Mag no 
Ausonio, Epistole, op. cit., s. 225.
76 Por. P.G. W a I s h (ed.), The Poems of Sr Paulinus of Nola, Newman Press. 
New York 1975, s. 358.

Sume igitur pastas dumoso in rurę volucres, 
quas latitans filiéis sub tegmine callidus auceps, 

dum simili mentitur aves fallitque susurro.
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agmina viscatis suspendit crédula virgis.
tunc referens tenuem non parvo muñere praedam 

digerit aucupium tabulis: et primus opimis 
ordo nitet, sensim tenuatus ad ima tabellae. 

ut minus offendat macies, praelata saginae 
gratia praeventos pingui iuvat alite visus.

Carm. 2 jest podziękowaniem za przesłane Paulinowi przez 
Gestidiusza przepiękne ryby. Rewanżem z jego strony będą - 
o ile mniej wyszukane w porównaniu do tamtego prezentu - mu
szle:

Pauperis ut placeat carum tibi munus amici, 
muñera ne reputes, quae mittis ditia nobis.

nam tibi quid dignum referam pro piscibus illis, 
quos tibi vicinum locupleti gurgite litus 

suppeditat miros specie formaque diremptos? 
at mihi vix alto vada per saxosa profundo 

ranis in obscura generator sphondylus alga.
hiñe te participans bis quinque et bis tibi temas 

transmisi aequoreo redolentes nectare testas, 
quas viscus praedulce replet bicolore medulla, 

oro libens sumas, nec vilia dedigneris, 
quae sunt parva modum magno metitus amore.

5. List-dedykacja

Forma poetyckiego listu-dedykacji jest w jakimś stopniu po
krewna hellenistycznym epigramom77. Nie zapominajmy jednak, 
że ma ona również swe odpowiedniki w epistolografii prozaicz
nej78.

77 By wymienić tylko niektóre przykłady: Meleager, A.P. 4, 1, Krinagoras, 
A.P. 9, 239. 545.
78 Mówi o nich szerzej P. Cugusi, Evoluzjone e formę..., op. cit., ss. 131- 
133.

Funkcję dedykacji ma spełniać Carm. 65 Katullusa. Ów list 
do Hortalusa poleca bowiem uwadze adresata dokonaną przez 
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nadawcę parafrazę Kallimachowego Warkocza Bereniki, tj. Carm. 
66:

sed tamen in tantis maeroribus, Hortale, mitto 
haec expressa tibi carmina Battiadae, 

ne tua dicta vagis nequiquam crédita ventis 
effluxisse meo forte putes animo (15-18)

Dedykacja nie jest tu wszakże jedynym wątkiem tematycz
nym. Zostaje ona uzupełniona obszerną parentezą o treści trene- 
tycznej, poświęconą zmarłemu bratu poety (w. 5-14). Dodatko
wo na końcu (v. 19 nn.) pojawia się mitologiczna dygresja. Jak 
piszę J. Styka:

Zauważamy więc tutaj charakterystyczną „Kreuzung der Gattungen”: 
trenetyczny epigram, subiektywny w tonie, zostaje wmontowany 
w strukturę poetyckiego listu przy zastosowaniu technik dygresyjnych 
wywodzących się z erudycyjno-mitologicznej elegii aleksandryj
skiej79

” Por. J. Styka, Studia..., ap. cit., s. 141.

Katullus w swoim liście bardzo niewiele w istocie mówi 
o utworze, który przesyła adresatowi (to kolejny dowód, iż ele
ment dedykacyjny nie jest tutaj najistotniejszym wątkiem). Zgoła 
odwrotną sytuację spotykamy w liście dedykacyjnym Sydoniusza 
Apollinarisa umieszczonym na początku drugiej części Carmina 
Minora i będącym swoistą rekomendacją wierszy tam pomiesz
czonych. W tym niezwykle obszernym utworze (liczącym 346 
jedenastozgłoskowców falecejskich) zaadresowanym do Magnu
sa Feliksa poeta przeprowadza dogłębną analizę swoich pieśni. 
Czyni to w sposób dość przekorny, wyliczając dokładnie nie to, 
co w nich jest, lecz to, czego w nich nie ma. Powstaje w ten 
sposób rodzaj „łańcuszkowego” katalogu zawierającego skrót in
formacji na temat literatury greckiej i rzymskiej.
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* * *

We wszystkich omówionych tu utworach szczególną cechą, 
jest to, iż owa „okazja”, kontekst sytuacyjny wyznaczający bez
pośredni powód napisania listu, stanowi zaledwie punkt wyjścia, 
pretekst do wyrażenia dodatkowych treści. Poprzez litterae com- 
mendaticiae Horacy wypowiada się na tematy etyczne, rozważa
jąc relację między mniejszym a większym złem. Wymowny pre
zent, jaki Owidiusz przesyła Maksymusowi, staje się symbolicz
nym przedstawieniem losu poety, niegdyś nauczyciela miłości, 
dziś mieszkańca Scytii. Otrzymany podarunek, medaliony przed
stawiające rodzinę cesarską, każę relegatowi do postaci tych prze
mówić, przez co list-podziękowanie przekształca się w swoistą 
modlitwę przebłagalną. Zaproszenie na ucztę u Horacego i Sydo- 
niusza daje asumpt do rozważań nad filozofią życia. U Katullusa 
zaś, a potem u Auzoniusza, stanowi swoisty manifest literacki, 
określający zainteresowania i wartości uznawane przez poetę i je
mu podobnych: literatów, którzy spotykają się, by wspólnie ukła
dać wiersze. Katullusowy list-dedykacja jest polem dla ekspery
mentów w zakresie kompozycji, polegających na połączeniu li
stu, elegii dedykacyjnej, elementów trenetycznych i dygresji 
mitologicznej. W utworach późnoantycznych liczy się wyrafino
wanie językowe i stylistyczne, widoczne na przykład w kun
sztownych opisach podarunków, komponowanych przez Auzo
niusza, a później przez Paulina. Istotną rolę gra także koncept: 
parodia podziękowania stworzona przez Auzoniusza dla Teona 
albo, w przypadku Carm. 9 Sydoniusza Apollinarisa, niebanalne 
połączenie listu dedykacyjnego z osobliwym „wykładem” historii 
literatury. Wszystko to sprawia, iż opisane tu utwory w istocie 
przekraczają bariery poezji czysto okolicznościowej, służącej 
doraźnym tylko celom. Przeciwnie, mogą swobodnie istnieć 
w oderwaniu od swych pierwotnych kontekstów.

111





Rozdział III

Cel listów poetyckich w ujęciu ich autorów

I. „Nunc adbibe puro pectore verba, puef’1. Listy-pro- 
treptyki Horacego, Auzoniusza i Paulina z Noli

1 Por. Hor., Epist. I 2, w. 67-68.
2 Por. rozdz. I, s. 16.
1 Uznaje się powszechnie, że chodzi tu o poetę Tibullusa, por. I. Lana, Ora- 
zio: dalla poesía al silenzio, Osanna, Venosa 1993, s. 120.

1. Utwory propagujące określony sposób życia lub światopo
gląd

O specyfice I ks. Listów Horacego decyduje, jak powiedzie
liśmy wcześniej2, jej protreptyczny charakter. Nadawca, co sam 
ogłasza, chce być dla swych adresatów doradcą i duchowym 
przewodnikiem. Spróbujmy prześledzić, jak rolę tę realizuje.

Łatwo dostrzec, iż nie zawsze zwraca się on do odbiorców 
arbitralnym tonem. Do Albiusza3, w Epist. 1 4, przemawia języ
kiem pełnym miłości i ciepła. Szeroko wychwala jego urodę, po
wodzenie życiowe, walory umysłu i serca:
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non tu corpus eras sine pectore: di tibi formam, 
di tibi divitias dederunt artemque fruendi. 
quid voveat dulci nutricula maius alumno, 
qui sapere et fari possit quae sentiat et cui 

gratia fama valetudo contingat abunde 
et mundus victus non déficiente crumina?(6-l 1)

Zalecenie, by Albiusz traktował każdy dzień życia jak ostatni 
podsumowuje zaś sporą dozą autoironii. Niejako komentując 
wydźwięk własnych słów, nazywa siebie „wypasionym wieprzem 
z trzody Epikura” (15-16):

inter spem curamque, timorés inter et iras 
omnem crede diem tibi diluxisse supremum: 
grata superveniet quae non sperabitur hora, 

me pinguem et nitidum bene curata cute vises, 
cum ridere voles, Epicuri de grege porcum.( 12-16)

W liście do Fuskusa, Epist. I 10, nie dyskutuje z obranym 
przez adresata sposobem życia i jego upodobaniem do przebywa
nia w mieście, mimo że sam zdecydowanie woli uroki wsi. Przy
pomina jedynie, posługując się apologiem zapożyczonym ze Ste- 
zychora4, iż należy zawsze postępować zgodnie ze swą naturą, 
gdyż w przeciwnym razie łatwo doświadczyć losu konia, który, 
oddawszy się na służbę człowiekowi w zamian za pożywienie, na 
zawsze utracił wolność właściwą dzikim zwierzętom:

4 Por. A. W ój c i k, Talent i sztuka. Rzecz o poezji Horacego, Wrocław 1986, 
s. 200. Apolog ten występuje później u Fedrusa, na co zwraca uwagę F. D e 11 a 
Corte, Orazio favolista, Cultura e Scuola XXV, 1986, s. 91.

cervus equum pugna melior communibus herbis 
pellebat, donee minor in certamine longo 

imploravit opes hominis frenumque recepit. 
sed postquam victor violens discessit ab hoste, 

non equitem dorso, non frenum depulit ore.(34—38)
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Nie waha się też poddać w wątpliwość niezłomności własne
go ducha. Przykazuje bowiem Fuskusowi niezwłocznie zareago
wać, gdyby dostrzegł, że przyjaciel-moralista nie dość ściśle trzy
ma się głoszonych zasad:

nec me dimittes incastigatum, ubi plura 
cogere quam satis est ac non cessare videbor.(45-46)

Równie taktowny jest nasz poeta w stosunku do Torkwatusa. 
Nie usiłuje zawrócić wpływowego prawnika z drogi kariery pub
licznej i skłonić go do przyjęcia na stałe własnej postawy życio
wej. Silnie akcentuje subiektywizm wyznawanych poglądów. To 
nadawca Epist. I 5 („quo mihifortunom", v. 12) nie dba o mają
tek ani o opinię człowieka rozsądnego („patiarque vel inconsul- 
tus haberi”, v. 15). Torkwatusowi zaleca jedynie, by nie zapomi
nał, że w życiu powinien być czas zarówno na pracę, jak i na 
odpoczynek.

Wobec niektórych adresatów I ks. Listów przybiera Wenuzyj- 
czyk maskę poważnego, nawet surowego, nauczyciela. Ostrą re
prymendę otrzymuje od niego zwłaszcza rządca (Epist. I 14), któ
ry nie potrafi się zdecydować, czy woli pracować w mieście, czy 
na wsi. Poeta precyzyjnie wskazuje słudze przyczyny takiego sta
nu rzeczy: nie umie on, po prostu, określić własnych pragnień 
i naiwnie sądzi, że każdy inny los jest lepszy od tego, który jemu 
przypadł w udziale:

cui placet alterius, sua nimirum est odio sors, 
stultus uterque locum inmeritum causatur inique: 

in culpa est animus, qui se non effugit umquam.(l 1-13)

Niezadowolenie z miejsca, w którym aktualnie się przebywa, 
nie jest, bynajmniej, czymś niezwykłym ani niewłaściwym, co 
Horacy zdecydowanie podkreśla. On sam doświadcza podobnego 
stanu: ważne sprawy zatrzymują go w Rzymie, myślą zaś i ser
cem wybiega nieustannie w kierunku drogiej wioski. W przeci
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wieństwie wszakże do rządcy ma pewność swoich uczuć i prefe
rencji3:

5 Jak widać, w Epist. I 14 Horacy bez ogródek stara się udowodnić rządcy 
swoją wyższość. Widomym tego znakiem jest już sam początek utworu, 
wyraźnie nawiązujący do konwencji agonu: podmiot literacki i adresat to dwaj 
współzawodnicy, którzy mają zmierzyć swoje siły („certemus", v. 4), co za
uważa również R.S. Kilpatrick, por. The Poetry of Friendship. Horace, 
Epistles I, The Univ, of Alberta Press, 1986, s. 90.

Vilice silvarum et mihi me reddentis agelli 
certemus, spinas animone ego fortius an tu 

evellas agro, et melior sit Horatius an res. (1 i 4-5)
Można się zastanawiać, dlaczego autor zdecydował się na taki zabieg. Za

pewne ma to związek z tym, iż list, będąc tekstem mówiącym o konieczności 
poznania siebie, jest także wielką pochwalą wsi i jej uroków, co stanowi motyw 
par excellence bukoliczny. Nie trzeba zaś dodawać, że konwencja agonu jest 
typowa właśnie dla sielanki.
6 To ważny argument w kontekście zadań, jakie stawia przed sobą Horacy na 
wstępie I księgi Listów. Przypomnijmy, ze chce się on zająć właśnie poszuki
waniem tego, co prawdziwe i stosowne („verum atque decens").

me quamvis Lamiae pietas et cura moratur 
fratrem maerentis, rapto de fratre dolentis 
insolabiliter, tarnen istuc mens animusque 

me constare mihi scis [...](6-8 i 16)

Co więcej, jest człowiekiem, który własną naturę zdołał nie 
tylko poznać, ale także udoskonalić. Rozrywki, do których teraz 
tak tęskni odbiorca, również jemu nie były kiedyś obce. W porę 
umiał jednak dostrzec moment, kiedy należało już z nich zre
zygnować. Wykazał zatem, że pojmuje, na czym polega stosow- 

z >6nosc :

nunc age quid nostrum concentum dividat audi, 
quem tenues decuere togae nitidique capilli, 

quern scis inmunem Cinarae placuisse rapaci, 
quern bibulum liquidi media de luce Falemi, 

cena brevis iuvat et prope rivum somnus in herba; 
nec lusisse pudet. sed non incidere ludum.(31-36) 5 6
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Dlatego ma moralne prawo, czy nawet obowiązek źle postę
pującego sługę pouczyć lub wręcz postraszyć karą7.

’ Przypomnijmy, że w zakończeniu utworu piszę Horacy o drugim niewolni
ku, koniuchu, który zazdrości rządcy jego pracy na wsi (w. 41-42). Zdaniem 
Kilpatricka jest to wyraźny znak ze strony poety, iż w każdej chwili miejsce 
rządcy może zostać zajęte przez kogoś innego, czyli właśnie swoista przestroga, 
por. The Poetry of Friendship, op. cit., s. 92.
’ R. S k a 1 i t z k y podkreśla, że vv.25-27 przypominają w swej formie stoicki 
sylogizm, Horace on travel (Epist.1.11), The Classical Journal 68, 1972-73, 
s. 321.

Zbliżone w treści upomnienie kieruje Wenuzyjczyk do Bula- 
cjusza. Ten adresat również cierpi z powodu wewnętrznego nie
pokoju i za stan ten wini miejsce, w którym się znajduje. Chętnie 
więc by je zmienił. Tymczasem metoda taka nie może przynieść 
efektu: statkiem i kwadrygą nie dotrzemy do szczęścia i dobrego 
samopoczucia8:

caelum, non animum mutant, qui trans marę currunt.
[...] navibus atque 

quadrigis petimus bene vivere. quod petis, hie est, 
est Ulubris, animus si te non deficit aequus.(27-30)

Horacy-nauczyciel jest świetnym obserwatorem swoich ucz
niów. Bez trudu odgaduje, dlaczego rządca marzy znowu o po
wrocie do miasta: brak mu łaźni, oberż, fletnistek (v. 15). Równie 
dobrze rnusiał podpatrzyć - i podsłuchać - Bulacjusza. Potrafi 
bowiem wiernie przytoczyć wypowiedź, jakiej udzielił on - lub 
też mógłby udzielić - na pytanie o wspomnienia z niedawnych 
podróży:

(Horacy:) Quid tibi visa Chios, Bullati. notaque Lesbos, 
quid concinna Samos, quid Croesi regia Sardis,

Zmyma quid et Colophon, maiora minorave fama? 
cunctane prae campo et Tiberino flumine sordent? 

an venit in votum Attalicis ex urbibus una? 
an Lebedum laudas odio mans atque viarum:
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(Bulacjusz:) seis Lebedus quid sit: Gabiis desertior atque 
Fidenis vicus; tarnen illic vivere veilem 

oblitusque rneorum, obliviscendus et illis, 
Neptunum procul e terra spectare furentem (1-10)

Nie czyni tego, rzecz jasna, bez przyczyny. Już z pytania 
nadawcy wyłania się obraz adresata jako człowieka najwyraźniej 
znudzonego tym, czego dotąd doświadczył i poszukującego ja
kichś nowych, zupełnie innych widoków. Odpowiedź Bulacjusza 
jeszcze to wrażenie pogłębia. Cytując swego odbiorcę, Wenuzyj- 
czyk próbuje go zatem skłonić do autorefleksji. Ma nadzieję, iż, 
patrząc z drugiej strony, z pozycji czytelnika i słuchacza na włas
ne słowa i postawę, Bulacjusz samodzielnie dostrzeże, gdzie tkwi 
błąd. Dopiero w dalszej części listu - na wypadek gdyby ta 
pierwsza metoda nie poskutkowała - udziela mu bezpośrednich 
nauk.

W dość podobny sposób „rozprawia się” poeta z Numicju- 
szem w Epist. I 6, z tym że ten utwór ma całkowicie odwrotny 
układ. W Epist. I 11 przesłanie-pouczenie zostało umieszczone 
na końcu, tutaj zaś znajduje się już na samym początku9:

’ M.J. McGann uważa, że maksymę tę w czasach Horacego łączono przede 
wszystkim z Demokrytem, Studies in Horace's first book of Epistles, Coll. La- 
tomus, Voll. 100, Bruxelles 1969. s. 46. R.S. Kilpatrick wskazuje, iż wy
mowa nil adinirari przypomina poglądy Demokryta, Pitagorasa, Epikura i stoi
ków: „The precept is consistent with Horace’s general views, and common to 
the major schools of philosophy, offered without presumption or overserious
ness.”, The Poetry of Friendship, op. cit., ss. 65- 66.

Nil admiran prope res est una, Numici, 
solaque, quae possit facere et servare beatum.(l-2)

Pomimo tak arbitralnego tonu Horacy musi mieć chyba nie
mało wątpliwości, czy to proste i jasne przykazanie: „szczęście 
osiąga się zachowując obojętność wobec wszelkich bodźców”, 
zyska uznanie odbiorcy. Dlatego decyduje się rozpocząć z nim 
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swoisty „dialog”. Tak jak w Epist. I 11 przytacza zdanie, które 
Numicjusz mógłby wypowiedzieć:

insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui, 
ultra quam satis est virtutem si petat ipsam.(15-16)

Trzeba przyznać, iż owa obiekcja adresata nie brzmi bynaj
mniej bezsensownie. Numicjusz uważa za rzecz niewłaściwą dą
żenie do cnoty za wszelką cenę. Przypomnijmy w tym miejscu, 
że zbliżony pogląd wyraża w innym liście sam Horacy. Jest on 
zdecydowanie krytycznie ustosunkowany do cyników, którzy za
lecają jako cnotę ostentacyjną pogardę dla posiadania czegokol
wiek10. Zarazem jednak wobec Numicjusza, myślącego, wydawa
łoby się, podobnie, wykazuje dużą podejrzliwość i dowodzi, że 
w rzeczywistości jest on po prostu krańcowym materialistą, utoż
samiającym szczęście z pozycją społeczną oraz powodzeniem 
w interesach:

10 Por. Epist. I 18: „virtus est medium vitiorum et utrimque reductum” (v. 9). 
O negatywnym stosunku Horacego do Cyników piszę też nieco dalej, przy oka
zji omawiania treści Epist. I 17 i 18, s. 132.

i nunc, argentum et marmor vêtus aeraque et artis 
suspice, cum gemmis Tyrios mirare colores; 

gaude quod spectant oculi te mille loquentem; 
navus mane forum et vespertinus pete tectum, 

ne plus frumenti dotalibus emetat agris 
Mutus et (indignum, quod sit peioribus ortus) 

hic tibi sit potius quam tu mirabilis illi.(Epist. I 6, 17-23)

Istotnie, wrażenie to potwierdzają inne wypowiedzi adresata 
wplecione w tekst Horacego. Poeta bowiem również w dalszej 
części utworu nie zmienia sposobu prowadzenia dyskursu; za
miast otwartej krytyki czy napomnień posługuje się zręczną iro
nią. Przywołuje opinie Numicjusza, a następnie prowokacyjnie 
namawia go, by nie ustawał w swoich zabiegach, jeżeli faktycz
nie znajduje upodobanie głównie w gromadzeniu majątku. Swój 
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wywód uzupełnia też anegdotami o Lukullusie (w. 41-44) i Gar- 
giliuszu (w. 57-61), obrazującymi zachowania ludzi obnoszą
cych się ze swym bogactwem:

[...] virtutem verba putas et 
lucum ligna: cave ne portus occuper alter, 

ne Cibyratica, ne Bithyna negotia perdas (ibid., 31-33)

si res sola potest facete et servare beatum,
hoc primus repetas opus, hoc postremus omitías.(i¿>úí, 47-48)

si, Mimnermus uti censet, sine amore iocisque 
nil est iucundum, vivas in amore iocisque.

[...] siquid novisti rectius istis, 
candidus inperti; si nil, his utere mecum.(ibid., 65-68)

Wenuzyjczyk pozostawia zatem odbiorcy pełną wolność wy
boru drogi życiowej, co podkreśla zresztą w ostatnim zdaniu listu 
(w. 57-68). Pozornie zgadza się nawet na to, by zachował on 
swój dotychczasowy, materialistyczny system wartości. Dezapro
bata poety dla podobnego sposobu postrzegania rzeczywistości 
jest wszakże dostatecznie czytelna.

O relacji pomiędzy poczuciem szczęścia a zasobnością kie
szeni mówi też Epist. I 12. List został zaadresowany do Ikcjusza, 
człowieka, który najwyraźniej boi się, że jego praca, zarządzanie 
sycylijskimi dobrami Agryppy, nie przyniesie mu dostatecznych 
korzyści finansowych. Na uwagę zasługuje, iż Horacy wcale nie 
zarzuca tu odbiorcy pazerności, mimo że uważa jego skargi za 
całkowicie nieuzasadnione. Przeciwnie, chwali go za wstrzemię
źliwość oraz zamiłowanie do rzeczy wzniosłych i cnoty. Co wię
cej, życzy mu nawet zdobycia prawdziwie wielkiej fortuny:

Fructibus Agrippae Siculis, quos colligis, leci, 
si recte frueris, nec est ut copia maior 

ab love donari possit tibi, toile querellas; 
pauper enim non est, cui rerum suppetit usus. 
si forte in medio positorum abstemius herbis 

vivís et urtica, sic vives protinus, ut te
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confestim liquidus Fortunae rivus inauret, 
vel quia naturam mutare pecunia nescit, 
vel quia cuneta putas una virtute minora, 
miramur, si Democriti pec us edit agellos 

cultaque, dum peragre est animus sine corpora velox, 
cum tu inter scabiem tantam et contagia lucri 

nil parvum sapias et adhuc sublimia cures: 
quae mare conpescant causae, quid temperet annum, 

stellae sponte sua iussaene vagentur et errant, 
quid premat obscurum lunae, quid proferat orbem, 

quid velit et possit rerum concordia discors, 
Empedocles an Stertinium deliret acumen.(1^4 i 7-20)

Centralną partię listu zajmuje opis szerokich zainteresowań 
Ikcjusza, obejmujących zwłaszcza filozofię przyrody. Można by 
więc założyć, że utwór pomyślany został jako swoisty wyraz uz
nania dla tak imponujących pasji badawczych adresata, tudzież 
rodzaj łagodnej zachęty do porzucenia zbędnej troski o pieniądze 
i do kontynuowania studiów, popartych dalszą pracą nad sobą. 
Spróbujmy się jednak zastanowić, czy ten - pozornie jednowy
miarowy - protreptyk nie kryje przypadkiem jakichś dodatko
wych znaczeń.

Pomocą może być świadectwo innego tekstu. Chodzi 
o Cam. I 29, które kilka lat wcześniej Horacy zadedykował 
Ikcjuszowi. Było ono reakcją na wieść, że bliski znajomy poety 
zamierza zrezygnować z uprawiania filozofii, czemu dotąd całko
wicie się poświęcał, by wyruszyć na nęcącą obietnicą sporych 
łupów wyprawę przeciwko królom Arabii Szczęśliwej. Decyzja ta 
stała się, rzecz jasna, przedmiotem krytyki ze strony Wenuzyjczy- 
ka, który ogrom swego zdumienia wyraził poprzez zastosowanie 
toposu adynata:

[...] quis neget arduis 
pronos relabi posse rivos 

montibus et Tiberim reverti, 
cum tu coemptos undique nobilis 

libros Panaeti Socraticam et domum
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mutare loriéis Hiberis, 
pollicitus, meliora, tendis?(10-16)

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w Carm. I 29, nie spo
sób więc nie dopatrzyć się w Epist. I 12 wydźwięku ironiczne
go”. Przecież Horacy, pisząc ten list, doskonale wiedział, że 
Ikcjusz już jakiś czas temu zaniechał poszukiwania sensu życia 
w studiach i księgach, a zaczął znajdować go w gromadzeniu bo
gactw. Dlatego postanowił przyłączyć się do wyprawy Eliusza 
Gallusa i dlatego przyjął posadę zarządcy sycylijskich dóbr 
Agryppy; posadę, która na dodatek wydaje mu się jeszcze nie 
dość lukratywna. Przedstawianie takiego adresata jako człowieka 
o wzniosłym umyśle, skupionego wyłącznie na rozwiązywaniu 
tajemnic wszechświata jest zatem ze strony poety oczywistą zło
śliwością. Szczególnie złośliwie brzmi zaś stwierdzenie, że pie
niądze nie są w stanie zmienić ludzkiej natury, jeśli zważyć, iż 
odnosi się ono do kogoś, kto dla pieniędzy właśnie zrezygnował 
ze swych zainteresowań.

Jeżeli my, czytelnicy dzisiejsi, potrafimy odkryć ironię za
wartą w Epist. I 12, możemy sobie wyobrazić, jak wyraźna mu
siała ona być dla odbiorców z najbliższego kręgu Horacego, lu
dzi, którzy znali też łkcjusza i prawdopodobnie nieraz rozmawiali 
o nim, o jego dążeniach, frustracjach i porzuconych pasjach. Dla

" Treściową zbieżność miedzy oboma utworami zauważają R.S. Kilpa
trick, The Poetry of Friendship, op. cit., s. 84 oraz M.J. McGann, Stu
dies..., op. cit., s. 63. McGann również sądzi, że wydźwięk Epist. I 12 musi 
być ironiczny. Badacz dodatkowo podkreśla, iż w w. 7-15 Horacy wyśmiewa 
w ogóle współczesny neopitagoreizm: „By the sarcastic mention at line 20 of 
Empedocles, whose teachings included a considerable element of Pythagore- 
anism, and of Stertinius, whose views are said to lie behind the monstrous 
sermon based on a Stoic paradox which is preached by Damasippus in Sat. II, 
2, Horace seems to have wished to indicate the two sources of this philosophy 
and to suggest that it was difficult to decide which of them is the crazier. It 
is all far removed from the moderation and humanity which the Epistles em
body.", s. 64.
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takich osób lektura tego utworu była pewnie doskonałą zabawą, 
rzecz jasna kosztem wyśmiewanego przyjaciela. Byłoby jednak 
zbytnim uproszczeniem odczytywanie Epist. I 12 wyłącznie jako 
próby dokuczenia adresatowi. Poeta nie chce go jedynie zdyskre
dytować w oczach znajomych jako zdrajcy szczytnych ideałów. 
Ironia ma tu przede wszystkim cel wychowawczy, podobnie zre
sztą jak we wcześniej omówionym liście do Numicjusza. Wenu- 
zyjczyk widzi, że poprzednie napomnienia, wyrażone w formie 
poważnej i patetycznej pieśni, okazały się bezskuteczne; dawny 
zwolennik życia filozoficznego z biegiem czasu coraz bardziej 
pogrąża się w świecie materialnych wartości. Dlatego teraz, pi
sząc list, postanawia zmienić metodę i, zamiast znów prze
strzegać, woli z Ikcjusza zadrwić, w nadziei, iż narażony na 
śmieszność przyjaciel zrewiduje wreszcie swą materialistyczną 
postawę.

Na przykładzie kilku zanalizowanych powyżej utworów 
można zauważyć, że Horacy, pouczając swoich odbiorców, czego 
powinni się wystrzegać, do czego zaś dążyć w życiu, niezbyt 
chętnie formułuje otwarte napomnienia i bezpośrednie rady. Woli 
sięgać po inne środki, jak chociażby właśnie ironię, próbując ich 
raczej skłonić do autorefleksji. Poeta zdaje się mieć nadzieję, że 
jeżeli jego adresaci samodzielnie dostrzegą własne błędy, to rów
nież samodzielnie będą potem w stanie wykształcić w sobie od
powiednią postawę życiową, opartą na wyzbyciu się żądzy na 
rzecz umiłowania mądrości i cnoty. Tak może się jednak stać wy
łącznie w przypadku kogoś, kto nie daje się łatwo zwieść opiniom 
innych, lecz ma odwagę naprawdę krytycznie spojrzeć na swoje 
postępowanie i przyznać się do wad, nawet gdyby inni byli o nim 
jak najlepszego zdania. Tymczasem wśród przyjaciół Horacego są 
także osoby, którym na podobny autokrytycyzm i niezależność od 
sądów otoczenia zdobyć się jest bardzo trudno. Niedostateczną 
odporność na słowa fałszy wch pochlebców może na przykład wy
kazywać Kwinkcjusz, do którego poeta zaadresował Epist. I 16:
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tu recte vivis, si curas esse quod audis. 
iactamus iam pridem omnis te Roma beatum; 
sed vereor, ne cui de te plus quam tibi credas 
neve putes alium sapiente bonoque beatum 

stultorum incura ta pudor malus ulcera celât (17-20 i 24) 

cum pateris sapiens emendatusque vocari, 
respondesne tuo, die sodes nomine? „nempe

vir bonus et prudens dici delector ego ac tu'.(ibid., 30-33)

Jeżeli uznać, że zdanie „nempe vir bonus et prudens dici 
delector ego ac tu” oddaje sposób myślenia odbiorcy, obawy na
szego autora wydają się całkowicie uzasadnione. Kwinkcjusz 
najwyraźniej poczytuje sobie za powód do dumy, iż wśród ludzi 
uchodzi za uczciwego, nie zastanawia się natomiast, czy napra
wdę taki jest. Co za tym idzie, wola postępowania w sposób do
bry i mądry może u niego wynikać nie z wewnętrznej potrzeby, 
lecz z chęci przypodobania się innym. To zaś oznaczałoby, że, 
o ile nie zostanie w porę upomniany, może w pewnym momencie 
zacząć traktować uczciwość jak instrument, za pomocą którego 
da się wygrywać na swoją korzyść głos „opinii publicznej”, a nie 
za podstawową zasadę w relacjach międzyludzkich.

Zarzuty te są, oczywiście, na tyle poważne, że Wenuzyjczyk 
woli nie stawiać ich adresatowi wprost. Obiektem swej krytyki 
nie czyni więc jego, tylko wyimaginowaną postać wzorowego, 
rzekomo, męża. Bohater exemplum - podobnie jak Kwinkcjusz - 
cieszy się powszechnym uznaniem współobywateli, dla których 
spełnia wszystkie standardy przewidziane dla idealnego Rzymia
nina: przestrzega nakazów prawa, występuje w sądzie. Prywatnie 
jednak prezentuje się w zgoła innym świetle, o czym świadczy 
zwłaszcza jego świętokradcza modlitwa:

[...] vir bonus est quis?
„qui consulta patrum, qui leges iuraque servat, 

quo multae magnaeque secan tur iudice lites, 
quo res sponsore et quo causae teste tenentur”.
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sed videt hunc omnis domus et vicinia tota 
introrsum turpem, speciosum pelle decora.(40-45)

vir bonus, omne forum quem spectat et omne tribunal, 
quandocumque deos vel porco vel bove placat, 
„lane pater!” dare, clare cum dixit „Apollo!”, 
labra movet metuens audiri: „pulchra Lavema, 

da mihi fallere. da iusto sanctoque videri.
noctem peccatis et fraudibus obice nubem”.(57-62)

W postawie „szacownego obywatela” sportretowanego tu 
przez Horacego zwraca uwagę nie tylko całkowita obojętność na 
normy etyczne. Równie - a może jeszcze bardziej - widoczne 
jest tchórzostwo. Bohater exemplum drży wręcz na myśl o konse
kwencjach, jakie mogłyby go spotkać, gdyby na jaw wyszły jego 
niecne postępki. Dlatego tak żarliwie błaga Lawernę o pomoc. 
Człowiek jego pokroju - czyli ktoś, kto dba raczej o swój publi
czny wizerunek, niż o spokój sumienia - mógłby się więc po
wstrzymać od czynienia zła jedynie ze strachu przed karą, tj., na 
przykład, utratą owej znakomitej reputacji, o którą tak zabiega. 
Natomiast osoba naprawdę uczciwa kieruje się zupełnie inną mo
tywacją. Dla niej dostatecznym powodem, by nie popełniać nie- 
godziwości jest umiłowanie cnoty, nigdy zaś lęk:

oderunt peccare boni virtutis amore. 
tu nihil admittes in te formidine poenae: 

sit spes fallendi, miscebis sacra profanis.(52-54)

Mąż rzeczywiście zacny i rozumny nie obawia się bowiem 
niczego: ani utraty dóbr - gdyż jest wolny od żądzy posiadania12 

Por.:
qui melior servo, qui liberior sit avarus, 
in triviis fixum cum se demittit ob assem, 

non video: nam qui cupiet, metuet quoque; porro 
qui metuens vivet, líber mihi non erit umquam. 

perdidit arma, locum virtutis deseruit, qui 
semper in augenda festinat et obruitur re. (63-68)
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- ani gróźb, ani nawet śmierci. Myśl tę przekazuje poeta Kwin- 
kcjuszowi również za pośrednictwem exemplum, tym razem na
wiązującego do tradycji literackiej. Chodzi o Bachantki Eurypi
desa, a ściślej o dialog między Penteuszem i pochwyconym prze
zeń Dionizosem13:

Horacy najwyraźniej dokonuje tu parafrazy stoickiego paradoksu: „qui est 
avarus et cupit - metuit, qui autem metuens vivet, non est liber”, por. 
M.J. McGann, The sixteenth Epistle of Horace, The Classical Quarterly 10, 
1960, s. 210.

Nawiązanie do Bachantek Eurypidesa (vv. 492-498), co podkreśla również 
A. Wójcik, Talent i sztuka, op. cit., s. 207.
14 Por. R.S. Kilpatrick, The Poetry of Friendship, op. cit., s. 100. Kana
dyjski badacz uważa, że tę alegoryczną scenę, będąca swobodną adaptacją Ba
chantek, zaczerpnął Horacy z pism Stoików. Jest to prawdopodobne, zwłaszcza 
jeśli weźmiemy pod uwagę, iż również wcześniejsza partia tekstu (w. 63-68) 
była przesycona treściami stoickimi. Jak wspomnieliśmy powyżej, poeta na
wiązał tam do jednego z paradoksów.

vir bonus et sapiens audebit dicere: „Pentheu, 
rector Thebarum, quid me perferre patique 

indignum coges?” „adimam bona”, „nempe pecus, rem, 
lectos, argentum: tollas licet”, „in manicis et 
compedibus saevo te sub custode tenebo”. 

„ipse deus, simul atque volam, me solvet”. opinor 
hoc sentit „moriar” mors ultima linea rerum est. (73-79)

U greckiego tragika scena ta miała wydźwięk ironiczny; szy
derczy bóg pozwalał królowi Teb nacieszyć się pozorami władzy, 
by potem tym okrutniejszej dokonać na nim zemsty. Horacy 
wszakże świadomie ów ironiczny sens zamazuje, sugerując, jako
by jeniec oczekiwał raczej śmierci niż ostatecznego zwycięstwa. 
Nasz poeta bowiem, w oparciu o tekst Eurypidesa, tworzy w isto
cie własną, różną od literackiego pierwowzoru przypowieść. 
Przedstawia ona, w gruncie rzeczy, nie Dionizosa - zauważmy, że 
imię boga wcale tu nie pada - lecz po prostu człowieka, który 
znalazł się w sytuacji realnego zagrożenia14, a mimo to potrafił
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zachować godność. W osobie bohatera tego drugiego exemplum 
otrzymuje zatem Kwinkcjusz pozytywny wzór do naśladowania, 
wzór prawdziwej cnoty połączonej nierozerwalnie z odwagą.

Kwinkcjusz, Ikcjusz, Arystiusz Fuskus czy Albiusz to postaci 
znane także z wcześniejszej twórczości Horacego, ich imiona po
jawiają się w I i II ks. Pieśni. Wolno więc przypuszczać, iż w mo
mencie pisania Listów wszyscy oni, podobnie jak Torkwatus, byli 
już ludźmi dojrzałymi, o ustalonej pozycji życiowej. Znaczącą 
cechą omawianego tutaj dzieła Horacego jest jednak i to, że 
wśród odbiorców poszczególnych utworów znajdują się również 
reprezentanci młodego pokolenia, osoby, które dopiero stoją na 
progu dorosłości.

Takim właśnie młodzieńcem jest Lolliusz, adresat aż dwóch 
utworów przepełnionych wskazówkami etycznymi, Epist. I 2 
i I 18. Pierwszy list pisany jest w momencie, gdy odbiorca prze
bywa w Rzymie i odbywa ćwiczenia retoryczne. Starszy przyja
ciel próbuje go więc nakłonić, by poza rozwijaniem umiejętności 
praktycznych, które mogą mu się przydać w przyszłych wystąpie
niach publicznych, znajdował czas również na studia i rozmyśla
nia, tak by stawać się nie tylko coraz sprawniejszym mówcą, lecz 
także coraz lepszym człowiekiem.

Zdaniem poety ogromną pomocą dla młodzieńca może być 
ponowna lektura Iliady i Odysei15. Dzieła Homera bowiem po
zwalają najpełniej zrozumieć istotę tego, co piękne i użyteczne 
albo brzydkie i szkodliwe. Jest tak dlatego, że postaci bohaterów 

” Czytanie poematów Homera stanowiło, jak wiadomo, część programu szkoły 
prowadzonej przez gramatyka. Po niej dopiero następowała nauka u retora (któ
rej obecnie oddaje się Lolliusz). Horacy więc, w istocie, namawia swego mło
dego przyjaciela do powtórnego sięgnięcia po lekturę z dzieciństwa. Sugestia 
ta nie ma jednak, rzecz jasna, wydźwięku ironicznego, zwłaszcza że poeta, jak 
zaświadcza (w. 1-2), sam ostatnio po raz kolejny przeczytał oba dzieła i za
chwyci! się ich zawartością etyczną.
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obu epopei stanowią znakomitą egzemplifikację postaw ludzkich: 
szału, gniewu, namiętności, ale również mądrości i cnoty16:

16 Szczegółową interpretację zawartych w Epist. I 2 obrazów homeryckich daje 
R. Skalitzky, Good vine in a new vase (Horace, Epistles 1.2), American 
Philological Association 99, 1968, ss. 443—452. Warto zauważyć, że w w. 19- 
22 dokonał Horacy parafrazy exordium Odysei, por. A. P r e s t a. La poesia 
delle Epistole di Orazio, Maia II, 1949, ss. 170-171.

qui, quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, 
planius ac melius Chrysippo et Crantore dicit. 
fabula, qua Paridis propter narratur amorem 

Graecia barbariae lento conlisa duello, 
stultorum regum et populorum continet aestus. 

Antenor censet belli praecidere causant: 
quid Paris? ut salvus regnet vivatque beatus, 

cogi posse negat. Nestor componere litis 
inter Peliden festinat et inter Atriden: 

hunc amor, ira quidem communiter urit utrumque. 
quidquid délirant reges, plectuntur Achivi. 
rursus, quid virtus et quid sapientia possit, 

utile proposuit nobis exemplar Ulixen, 
qui domitor Troiae multorum providus urbes 

et mores hominum inspexit latumque per aequor (3-4, 6-14 i 17-20)

O mądrości, jedynej sile, która daje obronę przed moralnym 
zatraceniem i pozwala zapanować nad namiętnościami, mówi 
Horacy w drugiej części listu. Może jednak zadziwiać wyjątkowa 
wręcz pasja, z jaką poeta-mistrz zachęca swego ucznia do zdoby
wania dla siebie tejże wartości. Dość powiedzieć, iż posuwa się 
on do stwierdzenia, że Lolliusz w owym pędzie ku samodosko
naleniu winien naśladować zapał złoczyńców, którzy zamyślają 
zabójstwo:

ut iugulent hominem, surgunt de nocte latrones: 
ut te ipsum serves, non expergisceris? atqui 

si noies sanus, curres hydropicus; et ni 
posces ante diem librum cum lumine, si non 
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intendes animum studiis et rebus honestis, 
invidia vel amore vigil torquebere [...](32-37)

To oczywiście ewidentny żart, nie należy wszakże sądzić, by 
Wenuzyjczyk zamierzał w ten sposób wyśmiać zasadnicze prze
słanie utworu. Stosując podobny zabieg, próbuje on jedynie unik
nąć nadmiernej powagi. Horacy na pewno wierzy, że młody czło
wiek potrzebuje rady i opieki kogoś starszego i na miarę swoich 
możliwości stara się mu jej udzielić, nie chce jednak czytelnika 
zanudzić i zniechęcić natrętnym moralizatorstwem17.

17 Od takich zresztą żartów, nagłej zmiany tonacji wypowiedzi nadawcy listy 
Horacego, tak te z I, jak z II ks. aż się roją. Poeta z upodobaniem przeplata 
poważne w treści, podniosłe w stylu, napomnienia zabawnymi anegdotami, peł
nymi ironii, a zwłaszcza autoironii. Widać to już w utworze będącym zapo
wiedzią nowego nurtu poezji Wenuzyjczyka, Epist. I 1. List do Mecenasa też 
zawiera elementy protreptyku; nadawca przecież zachęca do korzystania z roz
licznych „verba et voces", które mogą ukoić wewnętrzne niepokoje i wskazać 
właściwą drogę życia. Żartu i ironii jest tam jednak jeszcze więcej. D. G a - 
gliardi zatem w swojej interpretacji Epist. I 1 wysuwa tezę, iż w utworze 
tym Wenuzyjczyk jedynie zabawia się modelem protreptyku, parodiując formę 
wypowiedzi literackiej, tak popularną od epoki hellenistycznej, że w dobie Ho
racego całkowicie juz zbanalizowaną i dla czytelników „niestrawną", por. Iro
nia e saggezza in Orazio (intrerpretazione di Epist. I /), Civiltá Classica e 
Cristiana VI, 1985, s. 206 nn. Wydaje się jednak, że takie odczytanie tekstu 
Wenuzyjczyka jest nazbyt powierzchowne. Pamiętajmy, że Horacy żartuje i iro
nizuje - zwłaszcza z siebie samego - szczególnie wtedy, gdy chce zwrócić 
uwagę odbiorcy na coś naprawdę istotnego.

Znakomitą przeciwwagę dla Epist. I 2, wzbogaconej owym 
efektem humorystycznym, stanowi zresztą drugi list do Lolliusza, 
utrzymany w tonacji zupełnie już poważnej. Epist. I 18 to, po 
większej części, zbiór bardzo praktycznych porad, dostosowa
nych ściśle do sytuacji, z jaką wkrótce przyjdzie zmierzyć się 
adresatowi. Chodzi o relację z możnym i bogatym przyjacielem.

Budowanie swej pozycji społecznej poprzez nawiązywanie 
bliskich znajomości z osobami wpływowymi było praktyką po
wszechnie stosowaną przez młodych Rzymian, którzy, tak jak 
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Lolliusz, aspirowali do kariery publicznej. Poeta rnusiał jednak 
najwyraźniej uważać, iż podobne doświadczenie nie jest tylko 
jednym z etapów w życiu młodego człowieka, lecz może w za
sadniczym stopniu wpłynąć na jego kształtujący się przecież do
piero charakter. Dlatego właśnie potraktował temat niezwykle se
rio18.

18 Co odróżnia na przykład Horacego od Katullusa. W Cann. 28 poety z We
rony też pojawia się wzmianka o możnych przyjaciołach, których poszukują 
zwłaszcza młodzi literaci („pete nobiles amicos”, Carrn. 28, v. 13), Katullus 
jednak wprowadza ów motyw w kontekście wyraźnie ironicznym. Najpierw 
pyta Weraniusza i Fabullusa, czy bardzo doskwiera im skąpstwo ich opiekuna, 
Pizona, a następnie wspomina o swoim protektorze, Memmiuszu, który też nie 
zapewnia mu żadnego finansowego wsparcia. Jak podkreśla B. G o I d, Katullus 
może wyśmiewać się z takich zależności, gdyż nie jest finansowo zależny od 
Memmiusza, por. Literary Patronage in Greece and Rome, Univ, of North 
Carolina Press, Chapel Hill 1987, s. 58.
19 Anegdotę tę przytacza również Diogenes Laertios, 2.8.68.

Dodajmy od razu, że kwestii stosunków między podopiecz
nym a protektorem poświęcił Horacy jeszcze jeden utwór spośród 
tych zamieszczonych w I ks. Listów, co więcej, utwór poprzedza
jący właśnie Epist. I 18. Z pewnością taki układ nie jest przypad
kiem. Komplementarność obu listów widać doskonale, jeśli po
równamy ich zawartość. O ile w protreptyku skierowanym do 
Lolliusza Wenuzyjczyk stara się dać odbiorcy przede wszystkim 
konkretne rady, o czym wspomnieliśmy już wcześniej, to w pi
śmie zaadresowanym do nierozpoznawalnego dla nas Scewy ta
kich szczegółowych wskazówek jest bardzo niewiele i znajdują 
się one dopiero w części końcowej. Zasadnicze pytanie postawio
ne w Epist. I 17 dotyczy nie tego, co robić, a czego nie robić by 
pozyskać zaufanie opiekuna, ale tego, czy w jakiekolwiek układy 
z możnym protektorem w ogóle powinno się wchodzić.

Pytanie to ubiera Horacy w formę popularnej anegdoty opo
wiadającej o spotkaniu Arystypa z Diogenesem19:
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„si pranderet holus patienter, regibus uti 
nollet Aristippus”, „si sciret regibus uti, 

fastidiret holus, qui me notât” [...]( 13-15)

Komentując przytoczoną historyjkę poeta wyraźnie stwier
dza, że jego zdaniem z tych dwóch słuszniejszy jest pogląd repre
zentowany przez filozofa z Cyreny. Arystyp bowiem trafnie do
wiódł swemu przeciwnikowi, iż ich postawy tylko pozornie się 
różnią. Obaj żyją na koszt innych i obaj są, w gruncie rzeczy, 
błaznami dla swych żywicieli: on dla króla, Diogenes dla ludzi. 
On wszakże potrafi stan ów zręczniej wykorzystać. Arystyp więc 
- dodaje Wenuzyjczyk - jest przykładem człowieka aktywnego, 
rzec można, przedsiębiorczego, który wie, jak poprawić swoje 
położenie i nie waha się zabiegów tych podjąć, powodowany ja
kimiś wydumanymi uprzedzeniami:

cur sit Aristippi potior sententia. namque 
mordacem Cynicum sic eludebat, ut aiunt: 

„scurror ego ipse mihi, populo tu: rectius hoc et 
splendidius multo est. equus ut me portet, alat rex, 

officium facio: tu poscis vilia, verum 
dante minor, quamvis fers te nullius egentem”. 
omnis Aristippum decuit color et status et res, 
temptantem maiora, fere praesentibus aequum. 

contra, quem duplici panno patientia velat, 
mirabor, vitae via si conversa decebit.

alter purpureum non expectabit amictum, 
quidlibet indutus celebérrima per loca vadet 

personamque feret non inconcinnus utramque; 
alter Mileti textam cane peius et angue 

vitabit chlamydem, morietur frigore, si non 
rettuleris pannum. refer et sine vivat ineptus.( 17-32)

Można zatem powiedzieć, że Epist. I 17 stanowi swego ro
dzaju preludium do listu do Lolliusza. W pierwszym utworze Ho
racy zapowiada ogólnie temat, który rozwija, nadając mu właści
wy wydźwięk dopiero w drugim. Istotnie, by zrozumieć w pełni 
sens wypowiedzi poety oba teksty trzeba koniecznie czytać ra
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zem20. Zauważmy, iż w liście do Scewy autor wyraża swą akcep
tację dla poglądów Arystypa jedynie dlatego, że obnażają miał- 
kość postawy Cyników. Nie zastanawia się zaś wcale nad tym, 
czy są one, same w sobie, godne uznania. Ten wątek podejmuje 
właśnie w Epist. I 18. W protreptyku napisanym dla potrzeb mło
dego przyjaciela Wenuzyjczyk zdecydowanie wypowiada się 
przeciwko służalczości pieczeniarza, będącego rzeczywiście bła- 
znem dla swego protektora, po czym raz jeszcze krytykuje typo
wą dla cyników wrogość wobec wszelkich norm społecznych21:

20 Komplementarność Epist. I 17 i 18 można z pewnością uznać za jeden z do
wodów koherentnego charakteru I ks. Listów. O innych powiązaniach, takich 
jak, chociażby, zależności między Epist. I 1 a I 19 oraz I 2 a I 18, wspomnie
liśmy już wcześniej, por. rozdz. I s. 14.
21 Zauważmy, jak znakomicie potrafi Horacy zasugerować czytelnikowi zbież
ności między Epist. I 18 a I 17. W liście do Lolliusza nie padają imiona ani 
Arystypa, ani Diogenesa (zresztą imienia Diogenesa nie Znajdziemy też w Epist. 
I 17), a jednak od razu wiadomo, że w. 1-19 są rozwinięciem komentarza do 
anegdoty umieszczonej w utworze poprzednim. Zamiast słowa „Cynicus" 
w Epist. I 18 pojawia się czasownik latrare, znakomicie parafrazujący greckie 
icwiKóę, por. A. W ój c i k, Talent i sztuka, op. cit., s. 205. Postawę Arystypa 
symbolizuje zaś słowo „scurra", oczywiste nawiązanie do frazy „scurror ego 
ipse mihi", która w Epist. I 17 otwierała wypowiedź Arystypa, por. D. Ga
gi i a rd i, Un‘arte di vivere. Saggio sul Primo Libro delle Epistole oraziane, 
Roma 1988, s. 18; M.J. McGann, Studies..., op. cit., s. 79.

Si bene te novi, metues, liberóme Łoili, 
scurrantis speciem praebere, professus amicum. 

ut matrona meretnci dispar ent atque 
discolor, infido scurrae distabit amicus. 

est huic diversum vitio vitium prope maius, 
aspentas agrestis et inconcinna gravisque, 

quae se commendat tonsa cute, dentibus atns, 
dum volt libertas dici mera veraque virtus.(l-8) 

alter in obsequium plus aequo pronus et imi 
densor lecti sic nutum divitis horret, 

sic itérât voces et verba cadentia tollit, 
ut puerum saevo credas dictata magistra
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reddere vel partis mimum tractare secundas; 
alter rixatur de lana saepe caprina. 

propugnat nugis armatus: „scilicet ut non 
sit mihi prima fides?” et „vere quod placet, ut non 

acriter elatrem? pretium aetas altera sordet”. 
ambigitur quid enim? [...](10-19)

Na wstępie Epist. I 18 Horacy przestrzega więc Lolliusza 
przede wszystkim przed tym, by w relacjach z opiekunem starał 
się unikać wszelkich skrajności22. Jeżeli związek ów ma być fa
ktycznie związkiem dwojga przyjaciół, nie może opierać się na 
pochlebstwie i zbytniej uległości. Wolno jednak przypuszczać, iż 
ku tej wadzie młodzieniec ma mniejszą skłonność; zważmy, że 
poeta nazywa go „liberrimus”(y. 1). Istotniejszą przypadłością 
adresata wydaje się natomiast mała elastyczność, swoisty brak 
wyrobienia towarzyskiego23. Dlatego pewnie autor z jeszcze wię
kszym naciskiem ostrzega go przed prostactwem i grubiaństwem, 

~ D. Konstan zwraca uwagę, że takie właśnie rozumienie przyjaźni jako 
czegoś pośredniego między pochlebstwem z jednej, a nadmierną szczerością 
i kłótliwością z drugiej strony bierze swój początek z Arystotelesa, por. 
Friendship in the Classical World, Cambridge 1997, s. 141.
31 Zwracają na to uwagę zarówno McGann jak i Kilpatrick. M.J. McGann 
piszę: „There are [...] parts of the epistle which bring a personality vividly 
before the reader. At the beginning (1 ff., 15 ff.) Lollius is shown as independent 
and self-willed and near the end (92 ff.) as, sometimes at least, unsociable, 
withdrawn and silent.”. Studies..., op. cit., s. 77. R.S. Kilpatrick w swej 
interpretacji idzie jeszcze dalej. Jego zdaniem list Horacego powstaje w mo
mencie, gdy Lolliusz „zdążył” już zniechęcić do siebie możnego przyjaciela 
poprzez swoje nazbyt impulsywne zachowanie. Epist. 118 ma więc być rodza
jem napomnienia dla młodzieńca, by podobnych błędów starał się odtąd unikać, 
por. The Poetry of Friendship, op. cit., s. 50. Kanadyjski badacz odczytuje 
w ten sposób zwłaszcza w. 86- 93: „It appears that Lollius has embarked upon 
his cultura potentis amici already (86). Horace implies that he risks spoiling 
things for himself (86-88). Men resent others whose attitude appears to be 
a criticism of themselves (89-93). Lollius’ intemperate behaviour must be of
fending his potens amicus”, ibid., s. 53.
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typowymi dla „zajadłego Cynika”. Ktoś, kto tak jak Lolliusz 
wchodzi w układ z drugim człowiekiem - zwłaszcza jeżeli ma to 
być przyjaciel a zarazem protektor - musi bowiem wykazać się 
prawdziwym taktem i zdolnością kontrolowania swoich zacho
wań. Samokontrola ta dotyczy zaś w pierwszym rzędzie właśnie 
wad i nałogów. Opiekun - dowodzi dalej Horacy - nigdy nie 
zaakceptuje osoby zniewolonej przez rozpustę, chciwość24, próż
ność, czy, chociażby, upodobanie do gier. Co więcej, na błędy 
podopiecznego będzie zawsze bardziej wyczulony niż na swoje 
(w. 21-31).

34 Ten wątek pojawia się również w końcowej części Epist. I 17 (w. 43-51). 
Poeta nakazuje tam Scewie, by nigdy nie skarżył się w obecności protektora 
na ubóstwo i nie robił wrażenia człowieka łapczywego.

Ogromne znaczenie mają też dyskrecja, umiar oraz odpowie
dzialność za własne słowa. Lojalny przyjaciel nie tylko nie zdra
dzi powierzonych sobie przez protektora sekretów, ale również 
nie będzie próbował dociec tajemnic, których się przed nim nie 
odkrywa (w. 37-38). Ktoś, kto umie zachować wstrzemięźli
wość, nigdy nie da opiekunowi do zrozumienia, iż oczekuje od 
niego jakiegoś podarunku, unikając tym samym wielu nieporozu
mień i frustracji (w. 72-75). Wreszcie, osoba która nie szafuje 
swymi opiniami, niechętnie wda się w rozmowę z ciekawskimi 
(w. 68-71). O ludziach będzie zaś wydawać sądy uważnie, pole
cając jedynie najgodniejszych i broniąc wyłącznie niesłusznie 
oskarżonych (w. 76-85).

Szczególny nacisk kładzie wszakże Horacy na sprawę zgod
ności upodobań. Przyjaźń wymaga kompromisów, oddany towa
rzysz winien zatem dostosować się do gustów i pragnień prote
ktora. Źle się stanie, jeżeli Lolliusz będzie unikał spędzania czasu 
z przyjacielem, wybierając tak samotnicze zajęcie jak tworzenie 
poezji zamiast wspólnego wyjazdu na polowanie (w. 39-40 i 47- 
66); Amfion ze względu na brata potrafił zrezygnować z pasji 
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muzycznych (w. 41-43)25. Niedobrze też będzie, jeśli swym na
strojem i zachowaniem zacznie odbiegać od humorów reszty 
kompanii (w. 86-95).

A. W ó j c i k wskazuje, że zaprezentowaną tu wersję mitu zapożyczył Horacy 
z tragedii Eurypidesa Antiope, w Rzymie istniejącej też dzięki łacińskiej prze
róbce Pakuwiusza. Poeta zapewne znał obie wersje tej sztuki, por. Talent i sztu
ka, op. cit., s. 207.

Wenuzyjczyk zwraca więc uwagę Lolliusza na detale. Epist. 
I 18 jest jednak czymś więcej niż tylko szczegółowym poradni
kiem dobrych manier, wierszowanym przepisem, jak spodobać się 
bogatemu opiekunowi. Poruszając tak ważne kwestie, jak lojal
ność, samokontrola, takt czy tolerancja dla cudzych gustów, Ho
racy chce przede wszystkim uświadomić swemu odbiorcy, iż bę
dzie on rnusiał jeszcze wiele wysiłku włożyć w to, by osiągnąć 
nie tylko wyższy szczebel na drabinie społecznej, ale również 
wyższy poziom moralny. Charakter Lolliusza wciąż nie jest wol
ny od skaz i trzeba nad nim popracować, a, co najistotniejsze, 
poznać go.

Dlatego ostateczna i w gruncie rzeczy najważniejsza rada, 
jaką poeta daje swemu młodemu przyjacielowi, jest właściwie 
powtórzeniem tej, którą przekazał mu już w Epist. I 2. Wśród 
najrozmaitszych zajęć i obowiązków, jakie mogą go teraz czekać, 
Lolliusz powinien znaleźć czas na lekturę i refleksję. Tylko dzięki 
nim zdoła w końcu dojść do prawdy o własnej naturze, zrozu
mieć, co czyni go lepszym, czego rzeczywiście pragnie. Dopiero 
wówczas znajdzie spokój wewnętrzny i stanie się - by użyć pięk
nej frazy Horacego - „przyjacielem dla siebie samego”:

inter cuneta leges el percontabere doctos, 
qua ratione queas traducere leniter aevum, 

num te semper inops agitet vexetque cupido, 
num pavor et rerum mediocriter utilium spes, 

virtutem doctrina paret naturane donet, 
quid minuat curas, quid te tibi reddat amicum, 
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quid pure tranquillet, honos an dulce lucellum 
an segretum iter et fallentis semita vitae.(96-103)

Nasz autor wcale nie każę młodzieńcowi porzucić natych
miast życia aktywnego na rzecz życia poświęconego filozofii. Jak 
trafnie zauważa McGann, w kontekście całego utworu byłoby 
błędem interpretowanie w. 102-103 jako zdecydowanego potę
pienia dla dążenia do urzędów i zysku26. Już wcześniej zwrócili
śmy uwagę na to, iż Wenuzyjczyk z wielkim szacunkiem odnosi 
się do wyborów życiowych swoich adresatów, pod warunkiem, 
rzecz jasna, że są to wybory dokonane świadomie i odpowiedzial
nie, nie zaś pod wpływem chwilowego wrażenia, jak w przypad
ku rządcy, który nagle zamarzył o przeniesieniu się na wieś, by 
potem jeszcze szybciej pomyśleć o powrocie do miasta. Horacy 
nie zamierza bynajmniej zmuszać do przejmowania swoich po
glądów ludzi o odmiennych temperamentach, preferencjach, wre
szcie aspiracjach. Dlatego akceptuje to, że Fuskus jest miłośni
kiem miasta, a Torkwatus, na co dzień, dbałym o majątek prawni
kiem. Podobnie też postępuje wobec Lolliusza, którego nie pró
buje odwieść ani od zamiaru zaprzyjaźnienia się z możnym opie
kunem, ani od projektów związanych z przyszłą karierą publicz
ną. Poprzez swoje wskazówki pragnie jedynie rozbudzić w mło
dym człowieku wolę kierowania się w życiu prawdą i cnotą, tak
że wtedy, a może szczególnie wtedy, gdy będzie pełnił rolę mów
cy i polityka.

26 Por. M.J. McGann, Studies..., op. cit., s. 80.

Powyżej zwróciliśmy uwagę jedynie na kilka z dwudziestu 
utworów składających się na I ks. Listów Horacego. Już jednak 
tak pobieżny przegląd pozwala dostrzec, jak różnorodne postaci 
wybrał twórca na adresatów swego dzieła. Spotykamy wśród nich 
przedstawicieli rozmaitych stanów oraz profesji. Są osoby znaj

136



dujące się na samym dole drabiny społecznej, jak rządca, są re
prezentanci warstw wyższych. Jest poeta, miłośnik życia filozofi
cznego, a z drugiej strony prawnik, prowadzący życie aktywne. 
Są wreszcie ludzie dojrzali, należący do generacji samego autora, 
oraz znacznie od niego młodsi. Właśnie ci młodzi, tacy jak Lol- 
liusz, Florus czy Celsus, zajmują szczególne miejsce wśród adre
satów Listów. Poprzez utwory do nich skierowane Wenuzyjczyk 
daje bowiem wyraźny znak, że czuje się odpowiedzialny za nowe 
pokolenie i powołany do tego, by dzielić się z nim swoim do
świadczeniem, radzić, jak postępować w życiu.

Równie urozmaicone są metody, za pomocą których usiłuje 
Horacy przekonać odbiorców do swoich racji. Dialog z adresa
tem, prowadzący do wykazania, jak błędna jest jego postawa, 
ironia, mająca skłonić osobę, przeciwko której jest zwrócona, do 
autorefleksji, wreszcie operowanie przykładami, obrazującymi 
jednoznacznie, co jest występkiem, co cnotą, to zaledwie kilka 
z nich. Poeta z Wenuzji najwyraźniej stawia sobie za cel dotrzeć 
do każdego ze swych znajomych z takim przesłaniem, jakiego 
najbardziej on potrzebuje27, i w taki sposób, w jaki najpełniej 
i najlepiej będzie on mógł ową naukę zrozumieć. Tak pojmuje 
swoje officium amicitiae.

27 Por. R. Mayer, Horace’s Epistles I and Philosophy, American Journal of 
Philology 107, 1986, s. 64: „Horace’s instructions work only for particular 
friends in particular situations and for himself [...].” oraz: D. Gagliardi: 
„[...] una saggezza empirica finalizzata all’ utilità generale o almeno individu- 
ale.”, por. Un'arte di vivere, op. cit., s. 10.
2" Jak wspomnieliśmy wcześniej, R.P.H. Green nie umieszcza tego utworu 
wśród Auzoniuszowych Epistulae. Cytujemy go zatem za dawniejszą Teubne- 

Przykład protreptyku wskazującego właściwy sposób postę
powania w życiu, a zwróconego do młodego, a nawet bardzo 
młodego odbiorcy znajdujemy następnie wśród poetyckich pró
bek Auzoniusza28. Adresatem utworu jest wnuk, imiennik poety, 
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dziecko mające dopiero rozpocząć naukę. Galijski retor i poeta 
prezentuje się tutaj od niezwykle sympatycznej strony jako czuły, 
serdeczny senior rodu, z lubością wpatrujący się w syna córki. 
Wyraźne są akcenty autoironiczne: swoją nieopisaną radość z po
siadania wnuka, do którego może skierować podobne pisemko, 
tłumaczy Auzoniusz między innymi tym, że reaguje jak starzec, 
a starcy to w dwójnasób dzieci. Sam utwór zaś - jak mówi wprost 
- stanowi rodzaj literackiej rozrywki, a nawet żartu z „poważ
nej”, przynajmniej z założenia, formy:

Libellum, quem ad nepotulum meum, sororis tuae filium instar pro- 
treptici luseram, venturas ipse praemisi legendum29

rowską edycją autorstwa R. Peipera, gdzie otrzymał on nr XXII, por. Decimi 
Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula, Teubner, Leipzig 1886.
29 Adresatem protreptyku jest Hesperiusz, syn naszego retora, a zatem wuj ma
łego Auzoniusza.

Jest to istotnie zabawa modelem protreptyku, celem utworu 
jest bowiem zachęcenie chłopca do... polubienia szkoły i pilnej 
nauki. Z pewnością nie mamy tu jednak do czynienia z parodią; 
w wypowiedziach poety-dziadka pomimo żartobliwego tonu sły
chać autentyczną troskę o wyniki szkolnej kariery malca.

Pierwsza uwaga została ewidentnie obliczona na pozyskanie 
życzliwości adresata. Preceptor rozpoczyna bowiem od stwier
dzenia, iż odpoczynek to tak samo ważny element dnia ucznia, 
jak praca:

[...] nec semper acerbi 
exercet pueros vox imperiosa magistri, 

set requie studiique vices rata témpora servant. 
et satis est puero memori legisse libenter, 

et cessare licet. Graio schola nomine dicta est, 
iusta laboriferis tribuantur ut otia musis (2—7)

[...] studium puerile fatiscit,
laeta nisi austeris varientur festa profestis (10-11)
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Po drugie - głosi dalej Auzoniusz - w szkole nie wolno dać 
się opanować lękowi. Chłopiec nie powinien zatem bać się swego 
nauczyciela, nawet gdy ten sprawia na nim wrażenie kogoś 
groźnego i posępnego. Plagi to swego rodzaju „stały atrybut” 
szkoły, do którego trzeba podejść spokojnie. Stary pedagog może 
zaś stać się dla ucznia osobą naprawdę drogą. Z natury bowiem 
dzieci lgną do ludzi odległych od siebie wiekiem i wolą przeby
wać z dziadkami niż z rodzicami:

disce libens, tetrici nec praeceptoris habenas 
detestere, nepos. numquam hórrida forma magistri (12-13)

[...] rugas nutricis amabit,
qui refugit matrem. pappos aviasque trementes 

anteferunt patribus seri, nova cura, nepotes (17-19) 

tu quoque ne metuas, quamvis schola verbere multo 
increpet et truculenta senex gerat ora magister (24-25) 

quod sceptrum vibrât ferulae, quod multa supellex 
virgea, quod fallax scuticam praetexit aluta, 

quod fervent trepido subsellia vestra tumultu, 
pompa loci et vani fucatur scaena timoris (29-32)

Po trzecie - dowodzi poeta - szkoła jest tylko etapem w ży
ciu człowieka. Doświadczenie to mają za sobą wszyscy znani 
chłopcu dorośli. Jest wszakże etapem o wielkim znaczeniu, 
w istocie stanowi bowiem drogę ku dojrzałości, ku przyszłym 
sukcesom i zaszczytom:

haec olim genitorque tuos genetrixque secuti 
securi placido mihi permulsere senectam (33-34)

[...] sperabo tamen, nec vota fatiscent, 
ut patris utque mei non inmemor ardua semper 

praemia musarum cupias facundus et olim 
hac gradare via, qua nos praecessimus et cui 

proconsul genitor, praefectus avunculus instant (40-44)
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Z kolei przechodzi Auzoniusz do wskazówek już bardziej 
szczegółowych. Wymienia mianowicie lektury, z jakimi wnuk 
musi się w pierwszym rzędzie zapoznać. Wśród nich nie może 
z pewnością zabraknąć Homera i Menandra. Winni też znaleźć 
się inni poeci: tragicy, komicy, lirycy oraz prozaicy. Starszy pan 
ma zresztą nadzieję, że dzięki nauce chłopca i dla niego ożyją na 
powrót na wpół już zapomniane strofy, że znowu odkryje świat 
Horacego, Wergiliusza, Terencjusza czy wielkiej rzymskiej histo
riografii z Sallustiuszem na czele. Z sympatii do malca autor po
suwa się więc nawet do odwrócenia układu protreptyku. Sugeruje 
bowiem wnuczkowi, rzecz jasna kokieteryjnie, by to on, począt
kujący uczeń, stał się dla niego, szanowanego retora, „przewod
nikiem” („te praeeunte") po świecie klasycznych dzieł:

te praeeunte, nepos, modulata poemata Flacci 
altisonumque iterum fas est didicisse Maronem, 
tu quoque, qui Latium lecto sermone, Terenti, 

comis et adstricto percurris pulpita socco, 
ad nova vix memorem diverbia coge senectam. 

iam facinus, Catilina, tuum Lepidique tumultum (56-61)

Studiując literaturę chłopiec musi jednocześnie nieustannie 
ćwiczyć się w sztuce deklamacji, gdyż to właśnie umiejętne czy
tanie na głos pozwala dopiero odkryć pełnię piękna klasycznych 
dzieł:

[...] tu flexu et acumine vocis 
innúmeros numéros doctis accentibus effer 

adfectusque inpone legens, distinctio sensum 
auget et ignavis dant intervalla vigorem (47-50)

W ostatniej części listu dziadek już nie poucza, a wyjaśnia, 
na jakiej podstawie czuje się powołany do przekazywania wnuko
wi podobnych myśli. Rad tych nie formułuje ktoś przypadkowy; 
płyną one z ust nauczyciela o ogromnym doświadczeniu, przez 
wiele lat kształtującego zdolności zarówno małych chłopców, jak 
i młodzieńców:

nec rudis haec avus admoneo, set mille docendo 
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ingenia expertas. multos lactantibus annis 
ipse alui gremioque fovens et murmura solvens 

eripui tenerum blandís nutricibus aevum. 
mox pueros moll i monitu et formidine leni 

pellexi, ut mites peterent per acerba profectus, 
carpturi dulcem fructum radiéis amarae. 
idem vesticipes mota iam puberis aevi 

ad mores artesque bonas fandique vigorem 
produxi, quamquam imperium cervice negarent 

ferre nec insertis praeberent ora lupatis. 
ardua temperies, dura experientia, raras 
eventus. longo rerum spectatus ab usu, 

ut regat indocilem mitis censura iuventam.(66-79)

Zwieńczeniem tej drogi, jak widać chwilami trudnej i fru
strującej, był zaszczyt wychowywania następcy tronu:

donee ad Augustae pia muñera disciplinae 
accirer vari oque accingerer auctus honore, 

aurea cum parere mihi palatia iussum. 
absistat Nemesis, feral et fortuna iocantem: 
praesedi imperio, dum praetextatus in ostro 
et sceptro et solio praefert sibi iura magistri 

maioresque putat nostros Augustus honores.(82-88)

Auzoniusz stara się mówić o tamtym wydarzeniu w sposób 
nieco żartobliwy, sam to nawet podkreśla, bez wątpienia wszakże 
uważa je za wielki powód do dumy. Rola wychowawcy Gracjana 
zaowocowała zresztą dlań później dalszymi sukcesami w postaci 
kwestury, dwukrotnej prefektury, krzesła kurulnego, a wreszcie 
konsulatu, po którym, co trzeba dodać, rok nazwano jego imie
niem:

quos mox sublimi maturas protulit auctu, 
quaestor ut Augustis, patii natoque, crearer, 
ut prefecturam duplicem sellamque curalem, 

ut trabeam pictamque togam, mea praemia. consul 
induerem fastisque meis praelatus haberer (89-93)
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Konkluzja protreptyku jest więc, w tym kontekście, oczywi
sta: sławny retor pragnie, by wnuk obrał go sobie za przykład 
i postarał się osiągnąć we własnym życiu podobne, a może i wię
ksze laury:

his ego quaesivi meritum quam grande nepoti 
consul avus lumenque tuae praeluceo vitae.(94-95) 

effice, ne sit onus, per te ut conixus in altum 
conscendas speresque tuos te consule fasces (99-100)

Patrząc na całość utworu dostrzegamy zatem, że nie jest on 
tylko żartobliwym protreptykiem, próbą oswojenia małego chło
pca z nową dla niego rolą ucznia. Jest przede wszystkim afirma- 
cją drogi życiowej, jaką Auzoniusz wybrał dla siebie, a następnie 
zrealizował. Protrepticus ad Nepotem to, w większej części, 
wypowiedź autotematyczna, która dla nas, czytelników dzisiej
szych, może być pomocą w zrozumieniu mentalności retora 
z Bordeaux: jego definicji sukcesu czy swego miejsca w świecie.

O trudach, ale i o niezwykłych wyzwaniach, przed jakimi 
stoi młodziutki chłopiec - a wraz z nim jego rodzice - piszę rów
nież Paulin w Carm. 24. Ten bardzo obszerny list poetycki skie
rowany został do Cyteriusza i jego żony, którzy właśnie postano
wili oddać swego syna na naukę do klasztoru założonego przez 
Sulpicjusza Sewera w Primuliacum30. Autor, pełen podziwu dla 
decyzji adresata, porównuje go z Abrahamem i Anną. Podobnie 
jak Abraham nie zawahał się Cyteriusz odpowiedzieć na wezwa
nie Boga i ofiarował mu własne dziecko, jak Anna zaś, matka 
Samuela, jest ojcem chłopca dorastającego w świątyni do wiel
kich zadań:

“ Por. v. 715. P.G. W a I s h w swoim komentarzu wskazuje, że ów Sulpicjusz 
był bliskim znajomym Paulina i autorem Vita Martini, por. The Poema of 
St Paulinas of Nota, Newman Press, New York 1975, s. 398, przyp. 77.
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namque ut fideli te patri componeret, 
a te poposcit fïlium, 

in semine Isac semen adscribens tuum, 
ipsumque ut Isac expetens, 

quem tu Abramaeae caritatis aemulus, 
vivam dedisti victimam, 

deoque tradens iam peremisti tibi, 
ut salvum haberes firmius (499-506) 

vobis et Annae stemitur consortium 
infantis exemplo sacri. 

Samuel et iste crevit in templo Dei, 
nunc agnus et pastor dehinc.(525-528)

Aprobatę piszącego widać także w tym, iż mówiąc o przy
szłym mnichu używa określeń: „filius noster"(y. 581), „puer no- 
ster"(y. 669). To znak całkowitego utożsamienia się z postawą 
jego rodziców.

Paulinowy protreptyk ma nie tyle wskazać odbiorcom wła
ściwą drogę postępowania, ile utwierdzić ich w dokonanym już 
słusznym wyborze. Poeta jednak nie zamierza ukrywać przed ni
mi, że sposób życia, do jakiego przeznaczyli swego syna, nie 
będzie bynajmniej wolny od niebezpieczeństw. Szczególnie 
groźne mogą się dlań okazać pokusy cielesne, zdolne owładnąć 
młodym człowiekiem tak, jak Dalila Samsonem31. Mimo to autor 
ufa, że „drugi Samson” uniknie błędów swego starotestamento- 
wego poprzednika i zwycięsko stawi czoła złym skłonnościom, 
poświęcając się wyłącznie służbie Bogu. Żyje on bowiem w cza
sach, gdy przestały już obowiązywać dawne prawa, a ci, którzy 
uwierzyli w przyjście Chrystusa, nie trwają w ciemnościach, lecz 
doznają pełni objawienia:

11 Historia Samsona opowiedziana jest na kartach Ks. Sędziów Starego Testa
mentu, rozdz. 13-16.

et ut ille Samson vi capillorum potens 
virtute crinitus sacra, 
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stemat leonem strangulatum fortibus 
orationum brachiis, 

dulcemque fructum nobilis victoriae 
decerpat ore mortui.

sed hoc ab exemplo monitus caveat sibi 
aliena adiré foedera. 

allophyla mulier est mihi lex carnea, 
blandis dolosa retibus. 

si lege mentis ista sit lex fortior, 
in iura peccati trahet (541-552) 

imitetur istam filius noster volo 
sic morte mortem, ut permanens 

in came camem vincat, et vivat Deo, 
peccata camis opprimens.(581-584)

sed quae ante sanctis in figuram gesta sunt; 
nobis in actum scripta sunt, 

ut quod parentes gestitarunt corpore, 
nos actitemus spiritu.(639-642) 

quare vetustis absoluti legibus, 
iam non in umbra degimus,(653-654) 

at nos remoto litterae velamine 
in luce corporis sui 

enubilatam veri ta tern cemimus, 
faciem revelati fide.(665-668)

Wzorem dla nowicjusza powinien być również Józef32, wy
wyższony i uczyniony królem Egiptu dopiero po tym, jak zaznał 
niewoli i niesprawiedliwości. Dlatego niech syn Cyteriusza do
skonali się najpierw w cnocie wstrzemięźliwości, dobrowolnie 
znosząc uwięzienie i samotność mniszej celi. Kiedy zaś już potra
fi zapanować nad samym sobą, stanie się godny tego, by przewo
dzić innym:

’’ Por. Ks. Rodzaju, 37-45; wydarzenia, do których nawiązuje tu Paulin są 
opisane zwłaszcza w rozdz. 39-41.
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ut ille quondam, sic modo iste carcerem 
pro castitate perferat;

ut a iuventa singulariter sedens, 
tacitaque seclusus domo, 

amet quietae tecta solitudinis,(725-729) 

sic ille Ioseph ante parvus factus est, 
ut magnus esset [...] 

ubi sustinuerat servitutem et carcerem, 
ibi regnum opesque nanctus est.(741-742 i 745-746)

ut liber ipse: iamque commissus sibi, 
magister et custos erit.

namque ille iure qui suam servaverit, 
aliorum habet custodiam (755-758) 

et facile, propriis absolutus vinculis, 
solvi docebit crimine, 

bonusque mentis vir gubernator suae, 
et Ecclesiae navem reget.(763-766)

Słowa „gubernator" i „navis" nasuwają oczywiste skojarze
nia z początkiem utworu, czyli rozbudowaną opowieścią o przy
godach Martinianusa. Nie jest to zapewne zbieżność przypadko
wa, tylko świadome nawiązanie, które ma zasugerować czytelni
kowi, iż historia, tak szczegółowo przedstawiona na wstępie, sta
nowi w istocie alegorię losów syna Cyteriusza. Posłaniec został 
ocalony z katastrofy okrętu, gdyż całkowicie zawierzył Bogu (od
wrotnie niż zły kapitan Novatianus) i wypełniał szlachetną misję. 
Paulin życzy więc „nowemu Józefowi”, by także on wytrwał 
w swym powołaniu. W nagrodę - podobnie jak bohater Księgi 
Genesis - będzie mógł przywdziać lnianą szatę, złoty łańcuch 
oraz nałożyć pierścień i wsiąść do królewskiego wozu. Wszystkie 
te elementy mają, oczywiście, w tym kontekście wymowę sym
boliczną. Szata to znak niezłomnej wiary, łańcuch - słodkie jarz
mo miłości Chrystusa, pierścień wskazuje na królewską władzę, 
wóz natomiast utożsamiać należy z Kościołem: 
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stolam sed iste byssinam et torquem aureum 
gerat, apta Christo insignia; 

textam supemae gratiae vestem induat, 
stolatus innocentia.

contexta bysso vestís irruptam fidem 
signat velenti stamine, 

nam Fila byssi fortiora et sparteis 
feruntur esse funibus. 

pro torque, eolio caritatis aureae 
praedulce circumdet iugum, 

quod suave Christo, nec molestum, pondere 
adstringit colla, non premit. 

haec inter idem dona sumat, regii 
insigne iuris, annulum, 

comtusque trino Trinitatis muñere, 
curra vehatur regio.

regalis etenim currus est Christi caro, 
corpusque sanctum Ecclesia,(783-800)

Niech jednak syn Cyteriusza, tak jak biblijny Józef, który był 
cudzoziemcem w Egipcie, pozostanie cudzoziemcem na tym 
świecie, pamiętając, że jest mieszkańcem innego świata i, wzorem 
poprzednika, który objeżdżał ziemie Memfis w poszukiwaniu 
zboża, podróżuje po ziemi świętych ksiąg, by gromadzić w swo
im sercu spichlerze napełnione mądrością Ducha Świętego:

sed ut ille totam vir per Aegyptum potens 
fuit exter Aegypti solo;(815-816)

tantumque in isto, tamquam in Aegypto situs, 
sic demoretur seculo, 

alienus ut sit seculi negotiis 
caelestis urbis incola (823-826)

et sicut ille vir Dei Ioseph pius 
Memphiticos fines obit, 

et ampliatis horréis laetas opes 
fecunditatis congerens, 

exuberantum dives annorum bonis, 
ieiuna pavit témpora: 

146



sic iste noster in sacratis Litteris 
perambulet regnum Dei.(831-838)

et iste [scil. Sanctus Spiritus] cura spiritali providens 
struat ampla mentis horrea, 

ut dilatato larga vitae perpetis 
alimenta condat pectore;(841-844)

Syn taki stanie się najlepszą nagrodą dla swych rodziców, 
darem ofiarowanym im przez samego Boga. Będzie jak młody 
orzeł, sprawujący opiekę nad starszymi aż do momentu, gdy na 
powrót odzyskają oni młodość i pełną sprawność skrzydeł33. Jego 
przykład i duchowe wsparcie pomoże ojcu i matce dojść do pra
wdziwego celu życia człowieka, Królestwa Niebieskiego:

” P.G. Walsh zauważa, że porównanie to szczególnie sobie upodobał św. 
Ambroży, por. The Poems of St Paulinus of Nola, op. cit., s. 399, przyp. 95-97.

ut pullus aquilae dicitur repascere 
cura parentes mutua, 

quos vis senectae rursus implumes facit, 
nidoque pascendos refert: 

donee replumi vestiantur corpora, 
pennisque florescant novis.(853-858)

Deo dedistis nutriendum filium;
et ille sic vobis alit, 

vos ut vicissim nutriat canos puer; 
senibus magister parvulus, 
pietatis admirabili mysterio 

factus parens parentibus. 
deinde cuncti, tota sanctorum cohors, 

ad corpus illud verticis, 
quo sicut aquilae congregabuntur pii, 

et vos volantes ibitis.(891-900)

Szczęścia tego nie zaznają zaś nigdy osoby, którym od ziemi 
nie pozwoli się oderwać ciężar nagromadzonych bogactw:

quod non valebunt, quos humo tolli vêtant 
patrimoniorum pondera.(901-902)
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[...] haesitantes in luto faecis suae 
opumque pressos molibus, 

a meridiano incendio mundi repens 
ruina mortis opprimet.(915-918) 

vos ergo, magna cura pectoris mei, 
paramini Christo leves, 

iamque expediti sarcinis egentibus, 
laxate vinculis pedes; 

ut copiosa luce vestiamini, 
estote nudi seculo, 

veniens ut huius seculi princeps nihil 
inveniat in vobis suum. 

et vos prementum mole rerum liberas, 
et labe puros criminum, 

facile allevantes perferant tenui sinu 
nubes piorum baiulae,(923-934)

Dopiero w zakończeniu listu pozwala więc sobie Paulin na 
przestrogę, i to nader subtelnie wyrażoną. Chce ostatecznie prze
konać Cyteriusza, by nie zrezygnował przypadkiem ze szlachet
nych planów i nie dał omamić pozornej mocy swego ziemskiego 
powodzenia. Poza tą jedną uwagą ani na chwilę nie przyjmuje 
jednak tonu napominającego, przeciwnie, jak już powiedzieliśmy, 
stara się raczej dodać rodzicom otuchy, nakreślając przed nimi 
obraz przyszłej wielkości ich syna. Ze względu na sam temat, 
a także na postawę adresatów, gorliwych chrześcijan, autor budu
je swój utwór w oparciu o przykłady biblijne. Odniesienia do tra
dycji klasycznej, obecne w listach kierowanych do Auzoniusza 
czy Jowiusza, tutaj byłyby nie na miejscu. Nie oznacza to wszak
że, by Carm. 24 pozbawione było poetyckiego wyrazu. Twórca 
nie stroni bynajmniej od śmiałych porównań czy wysmakowa
nych metafor, zwłaszcza że odbiorca, Cyteriusz, to człowiek 
światły, literat34, zdolny je zrozumieć i docenić. Warto tu wspo
mnieć choćby zaskakujące, a niezwykle piękne życzenie, by chło

14 Por. ibid., s. 394, przyp. 2.
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piec, podobnie jak Samson, zapuścił długie włosy czystości, które 
nigdy nie zaznają nożyc grzechu, lub aby, dzięki nauce Prawa, 
żywił się mlekiem z piersi Proroków, a dzięki Łasce - Chlebem 
aniołów i miodem wytryskającym ze skały35:

” Jest to nawiązanie do Księgi Psalmów 80, 17.
“ Por. rozdz. I. s. 35.

fortis pudicis actibus crines agat 
fenumque damni nesciat (673-674) 

hunc lacte primo per prophetarum ubera 
lex paedagoga nutriat. 

hunc angelorum pane dulcís gratia 
et melle de petra cibet.(681-684)

Wśród utworów włączonych do corpus poezji Paulina znaj
duje się też protreptyk mający skłonić adresata, nieznanego nam 
bliżej Antoniusza, do przyjęcia chrześcijaństwa. List zapewne nie 
wyszedł spod pióra biskupa Noli36: brak mu chociażby owej sub
telności argumentacji, tak wyraźnej w Carm. 24. Szczególnie wi
dać to w jego pierwszej części, gdzie autor stawia sobie wcale 
ambitne zadanie: wykazania wyższości nauki Chrystusa nad po
glądami greckich szkół filozoficznych:

Discussi, fateor, sectas, Antonius, omnes; 
plurima quaesivi, per singula quaeque cucurri, 
sed nihil inveni melius quam credere Christo, 

haec ego disposui leni describere versu (Carm. 32, 1-4)

Po krótkim ataku na zatwardziałość człowieka, który nie po
trafi okazać wdzięczności prawdziwemu Bogu za jego łaskawość, 
a tak łatwo gotów jest tworzyć sobie fałszywe idole, rozpoczyna 
poeta właściwy wywód. Wymienia trzy szkoły: Cyników, Plato- 
ników i Fizyków. Ci pierwsi - wskazuje - wywodzą swoje imię 

149



od słowa „pies” (v. 34). Platonicy nieustannie, lecz bezskutecznie, 
usiłują zdefiniować istotę duszy (w. 35-39). Fizycy wreszcie ce
nią ponad wszystko surowy, opierający się wszelkim zdobyczom 
cywilizacji tryb życia. Najlepszym przykładem tej postawy może 
być zachowanie jednego z nich: uważał on za niezbędne sprzęty 
tylko kostur i kubek do wody, gdy jednak pewnego razu zobaczył 
wieśniaka, czerpiącego wodę ze strumienia dłonią, natychmiast 
kubek swój wyrzucił jako rzecz niepotrzebną (w. 40-48). Podej
ście do życia reprezentowane przez Fizyków jest, zdaniem autora, 
nader niebezpieczne. Ludzie ci bowiem odrzucają wszystko, co 
Bóg im ofiarował: pożywienie, miejsce do spania, ubranie, nie 
okazując Mu tym samym wdzięczności:

hi ñeque vina bibunt nec victu pañis aluntur 
nec lecto recubant nec frigora vestibus arcent 
ingratique deo quae praestitit ille recusant.(49-51)

W istocie nie otrzymujemy więc tutaj wnikliwej analizy po
równawczej, tylko niezwykle powierzchowną, nie popartą żadny
mi argumentami merytorycznymi krytykę arbitralnie - by nie 
rzec: przypadkowo - zestawionych nurtów greckiej filozofii. 
W dodatku poeta najwyraźniej nie dysponuje zbyt dogłębną wie
dzą na temat omawianej dziedziny: znamienne jest, że nie koja
rzy, iż opisani przezeń na końcu Fizycy to, naprawdę, wspomnia
ni nieco wcześniej Cynicy37.

” Pomyłkę autora zauważa oczywiście P.G. W a 1 s h. Wskazuje on jednak, iż 
słowo „Physici" było używane przez autorów starożytnych dla określenia roz
maitych szkół filozoficznych. Dla Arystotelesa byli nimi filozofowie przyrody. 
Antystenes jednak napisał dzieło pt. Physicus (o którym wspomina Cyceron, 
De nat. deorum 1, 21), przedstawiające ideę „życia w zgodzie z naturą”, czyli 
właśnie doktrynę cynicką, por. The Poems od St Paulinus of Nola. op. cit., 
s. 416, przyp. 12.

Kolejną partię listu zajmują obserwacje na temat pogańskich 
wierzeń, także - w gruncie rzeczy - dość powierzchowne. Auto
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rowi ewidentnie nie zależy na tym, by dokładnie opisać konkuru
jące z chrześcijaństwem kulty, lecz raczej na tym, by je ośmie
szyć lub wręcz zohydzić. I tak z wyraźnym lekceważeniem tra
ktuje tradycyjną rzymską religię. Wskazuje na przykład, iż sami 
Rzymianie muszą mieć wątpliwości co do Jowisza, boga znanego 
jako mąż swojej siostry, uwodziciel córki, by nie wspomnieć 
o niezliczonej rzeszy Ziemianek i Ziemian (w. 54—64), skoro 
skłonni są oddawać cześć raczej ubóstwionemu człowiekowi, Ja
nusowi, niż jemu. Wyszydza postać Saturna, rzekomo błąkające
go się po Ziemi z obawy przed własnym synem. Pokpiwa z Wes
ty, utożsamianej z wiecznym ogniem, której płeć niejasna jest 
nawet dla kapłanów, a zwyczaje i święta z nią (nim?) związane - 
niedorzeczne:

sacra Iovi faciunt et Juppiter optime” dicunt 
huncque rogant, et, „lane pater” primo ordine ponunt. 

rex fuit hic lanus proprio qui nomine fecit 
Ianiculum, prudens homo (...](66-69)

ab love deiectum [scil. Satumum] cáelo latuisse per agros 
Italiae Latiumque ideo tunc esse vocatum. 

magnus uterque deus! terns est abditus alter, 
alter non potuit terrarum scire latebras. (105-108) 

quid loquar et Vestam, quam se negat ipse sacerdos 
scire quid est? imisque tamen penetralibus intus 

semper inextinctus servan fingitur ignis.
cur dea, non deus est? cur ignis femina fertur?( 128-131) 

additur hie aliud: Vestae quas virgines aiunt 
quinquennis epulas audio portare draconi, 

qui tamen aut non est aut si est diabolus ipse est,(143-145)

Z głębokim niesmakiem wypowiada się o cieszących się nie
zmierną popularnością w Imperium kultach wschodnich: Kybele, 
Mitry i Izydy. Legendę o Attisie i oparte na niej misteria odpra
wiane co roku przez kapłanów Wielkiej Matki uważa za odraża
jące. W mitraizmie krytykuje jego istotę, czyli rytualne grzebanie 
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rzekomo obumarłego Słońca, w kulcie Izydy i Ozyrysa zaś drażni 
go forma obrzędu, tj. wystawianie na widok publiczny głowy psa 
i specjalnej kołatki (tzw. sistrum):

[...] pastor, castum servare pudorem 
qui voluit sprevitque deam. cui saeva viriles 

abscidit partes, ne quando tangeret ille 
alterius thalamum, qui noluit eius adiré, 

hoc tamen, hoc egit sententia iusta deorum, 
ne fieret coniunx qui non est factus adulter? 

nunc quoque semiviri mysteria turpia plangunt (82-88) 

quid quod et Invictum spelaea sub atra recondunt 
quemque tegunt tenebris audent hune dicere Solem? 

quis colat occulte lucem sidusque supemum 
celet in infemis nisi rerum causa malarum? 

quid quod et Isiaca sistrumque caputque caninum 
non magis abscondunt, sed per loca publica ponunt?(l 13-118)

Znacznie głębsza w swej wymowie jest ostatnia część utwo
ru, będąca już nie atakiem na pogańskie filozofie czy wierzenia, 
lecz żarliwym wyznaniem wiary człowieka, który - jak mówi - 
niegdyś błądził, lecz dzięki pomocy Kościoła doznał nawrócenia:

haec ego cuneta prius, clanim quam lumen adeptus, 
meque diu incertum et tot tempestatibus actum 

sancta sal u tari suscepit eclesia portu 
postque vagos fluctus tranquilla sede locavit,(152-155)

Ta autotematyczna wypowiedź poety stanowi bardzo istotny 
element Carm. 32 w kontekście jego protreptycznego celu. Jest 
bowiem znakiem, iż nadawca pragnie być dla adresata nie tylko 
nauczycielem, wykładającym wyższość chrześcijaństwa nad 
wszystkimi innymi doktrynami i religiami, lecz również świad
kiem, opowiadającym niejako o własnych przeżyciach i odczu
ciach, o własnym dochodzeniu do prawdy o Bogu. Chce dać od
biorcy do zrozumienia, że on sam w swoim życiu przekonał się, 
iż nauka Chrystusa nie ma sobie równej wśród pozostałych. Nie 
trzeba zaś dodawać, że na osobę, którą próbuje się skłonić do 
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zmiany światopoglądu, zwłaszcza w kwestii tak intymnej jak wia
ra, takie osobiste, pozytywne świadectwo może silniej oddziałać 
niż ów wcześniejszy, prowadzony w tonie agresywnej negacji 
wywód.

Autor Cami. 32 postrzega całą rzeczywistość z perspektywy 
wyznawcy Chrystusa. Głosi, że to dzięki Niemu świat wynurzył 
się z chaosu i otrzymał podwójne światło: Słońce oraz Księżyc. 
To dzięki Niemu na Ziemi pojawili się ludzie, na niebie - gwiaz
dy, w powietrzu - ptaki, w morzu - ryby. Chrystus też sprawił, iż 
każdy z żywiołów zyskał odpowiednią formę i miejsce: morze 
sąsiaduje z lądem, powietrze oddziela Ziemię od zbudowanego 
z siedmiu warstw nieba. Powyżej rozpościera się już tylko, nie
pojęta dla ludzkiego umysłu, siedziba Boga, który stamtąd właś
nie czuwa nad swym dziełem:

namque dei verbum patrio de pectore Christus 
emicuit semperque fuit, qui non quasi natus, 
ore sed egressus chaos illud inane removit 
et tulit informem contextae noctis hiatum 
distribuitque locis mare terras aera caelum 

hisque dédit geminam puisa caligine lucern.(167-172) 

sunt homines terris, sunt addita sidera cáelo, 
<aere> pendet avis, liquido natat aequore piscis. 

sic elementa suis decoravit singula formis; 
claudit enim Oceanus tenant. mare clauditur ipsa, 

axe sub aetherio médius concluditur aer.(175-177 i 180-181)

postque thronos septem, post tot caelestia régna 
[...] domus est sedesque potentis

sancta dei, unde procul quae fecit subdita cemit (184 i 188-189)

Tylko taka wiara nie jest płonna. Nie wystarczy bowiem - 
dowodzi autor - przyjmować istnienia jednego boga, jak czynią 
to poganie. Trzeba jeszcze czcić jego Słowo, czyli Chrystusa, 
jedynego Zbawcę świata i Człowieka, świadomego ludzkiej słabo
ści i gotowego wybaczyć wszystkim swoim wyznawcom, o ile 
tylko wykażą skruchę. Najlepszy dowód owej cierpliwości i ła
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godności Boga stanowi przecież to, że - chociaż ma on nieogra
niczoną władzę nad całym światem - wcale nie chce go znisz
czyć. Pewności zbawienia i życia wiecznego posiadanej przez 
chrześcijan nie sposób zatem porównać z jakąkolwiek inną war
tością.

2. Listy-protreptyki poświęcone zagadnieniom literackim:

W swoim stosunkowo niedawno opublikowanym studium 
o II ks. Listów Horacego R.S. Kilpatrick postuluje, by Listowi do 
Pizonów, utworowi będącemu, jak wiadomo, refleksem greckiej 
myśli teoretycznoliterackiej, przypisać cel protreptyczny bardziej 
niż epidejktyczny. Jego bowiem zdaniem główny temat podjęty 
tutaj przez Horacego to nie „czym jest ars poética”, a raczej „dla
czego owa ars poética, rozumiana jako «rzemiosło poetyckie»38, 
kompetencja formalna, jest tak istotna”. List - w ujęciu Kilpatri- 
cka - ma spełnić jedną zasadniczą funkcję: ma być próbą zachę
cenia adresata do tego, by zapragnął kształcić się w owym rze
miośle lub by przynajmniej zdał sobie sprawę, że to ono właśnie, 
czyli znajomość techniki, reguł rządzących kompozycją decyduje 
o powodzeniu w pracy twórczej39. Nieprzypadkowo wywód swój 
rozpoczyna Wenuzyjczyk od pokazania, najpierw na przykładzie 
malarstwa i garncarstwa, a potem poezji, do czego prowadzi brak 
tak pojętej ars. Szlachetny zamiar źle i nieumiejętnie zrealizowa
ny zamienia się w skazy widoczne na dziele: zamiast zwięzłości 

18 Wg C.O. B r i n k a głównym tematem, wokół którego jednoczą się wszy
stkie wątki Listu do Pizonów, jest ars pojęta właśnie jako „rzemiosło”, „zna
jomość prawideł”, nie jako abstrakcyjna „sztuka”, por. Horace on poetry. Vol. 
I: Prolegomena to the literary Epistles , Cambridge 1963, s. 256.
” Por. R.S. Kilpatrick, The Poetry of Criticism. Horace, Epistles II and 
Ars Poetica, The Univ, of Alberta Press 1990, s. 38.
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pojawia się niezrozumiałość, zamiast lekkości - brak wyrazisto
ści, a zamiast wzniosłości - pretensjonalność (w. 25-27):

in vitium ducit culpae fuga, si caret arte.(31)

Po szeregu uwag ogólniejszych, dotyczących, najkrócej mó
wiąc, kwestii operowania rozmaitymi stylami i miarami wierszo
wymi odpowiednimi dla poszczególnych gatunków oraz dobiera
nia materiału, przechodzi Horacy do rozważań nieco bardziej 
szczegółowych. Skupia się mianowicie na zagadnieniach związa
nych z dramatem, podejmując tak różnorodne wątki, jak sposób 
portretowania charakterów, czynniki decydujące o tym, co wolno, 
czego zaś nie powinno się pokazywać na scenie, liczba aktów 
i aktorów, zasady stosowania techniki deus ex machina, funkcja 
chóru, rola muzyki w teatrze, sprawa metrum tragediowego, po
czątki i rozwój greckiej tragedii oraz komedii, czy wreszcie styl 
najwłaściwszy dla dramatu satyrowego. Wybór podobnej tematy
ki ma, jak się wydaje, ścisły związek z osobą głównego adresata 
Listu, starszego z braci Pizonów. Ten, zapewne jeszcze bardzo 
młody człowiek4*1, mógł jakiś czas wcześniej wyrazić chęć two
rzenia właśnie dramatu, lub nawet poczynić pewne kroki w tym 
kierunku41. Wenuzyjczyk zaś, dostrzegając w synu znanego sobie 

* Argumenty przemawiające za tym, iż adresatami Ars Poética są młodzieńcy 
stojący dopiero na progu dorosłości grupuje D. Armstrong, The addressees 
of the Ars Poética: Herculaneum, the Pisones and Epictirean protreptic, 
w: J. Strauss Clay, P. Mitsis and A. Schiesaro (eds.). Mega nepios: 
il molo del destinatario nell'epos didascalico, Materiali e discussioni 31, 1994, 
ss. 192-201. Armstrong powołuje się tu zresztą na zdanie N. Rudda (ed.), 
Horace, Epistles Book II and Epistle to the Pisones, Cambridge 1989, s. 21. 
O.A.W. D i 1 ke sugeruje, że między listami do młodych a Epistula ad Pisones 
istnieje naturalny związek, por. Horace and the Verse Letter, w: C.D.N. Costa, 
Horace, London & Boston 1973, s. 105.
41 D. Armstrong w swoim szkicu The addressees of the Ars Poética, op. 
cit., ss. 202-203, daje bardzo ciekawą próbę odtworzenia kontekstu sytuacyj
nego, w jakim mogła powstać Ars Poética: „It is 10 B.C. and Lucius Calpurnius 
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arystokraty cechy typowe dla całej jego warstwy społecznej, po
stanawia ów pretekst wykorzystać i kieruje doń pismo, które ma 
mu uświadomić, iż tamten niefrasobliwie poczyniony projekt oz
nacza w istocie postawienie przed sobą niezwykle trudnego zada
nia. Synteza rozmaitych teorii i wskazówek, dokonana przez au
tora w w. 153-294, ma przede wszystkim unaocznić adresatowi, 
jak olbrzymi jest zasób wiedzy zarówno w zakresie teorii, jak 
i historii literatury, którą musi on posiąść, aby w ogóle myśleć 
o zostaniu dramatopisarzem42.

Piso, now thirty eight, has returned to Rome with triumphal honors from his 
successful conclusion of the Thracian war in 11. As had his older half-sister 
Calpurnia, [...] he keeps alive fond memories of Philodemus and Herculaneum, 
and is a patron of Epicurean intellectuals and of poets. [...] His two sons, 
Lucius and Gaius, who will not live long enough to be recorded in the consular 
Fasti, are fifteen and fourteen, and have recently been given the toga virilis 
together (as Ovid and his brother were). Like other Roman boys they have 
been subjected to much heavy-handed humor from their elders about their new 
libertas as iuvenes and their expected sexual and financial misuses of it before 
they learn true wisdom. Now, in response to the elder boy’s expressed ambition 
to write Latin tragedies like those of Varius Rufus - who had been a family 
friend since Philodemus’ teaching days, like Virgil, Horace and the others Ho
race delivers an art of poetry addressed specifically to sobering up such thought
less juvenile optimism and making him see the seriousness of his wish”.
42 Por. R.S. Kilpatrick, The Poetry of Criticism, op. cit., s. 57.

Skoro zaś to wiedza, znajomość reguł, ars, nie tylko talent, 
ingenium (w. 295-297) determinują jakość dzieła, muszą istnieć 
obiektywne kryteria pozwalające jakość tę ocenić oraz osoby 
zdolne oceny takiej dokonać. Ostatnia część Listu do Pizonów 
stanowi rozwinięcie m.in. tego wątku. Horacy apeluje tu do swe
go odbiorcy, by nie wahał się nigdy swoich dzieł oddawać pod 
osąd krytyków. Chodzi jedynie o to, by krytycy owi byli napra
wdę kompetentni i szczerzy, tak jak Mewiusz, ojciec Pizon, czy 
wreszcie on sam. Poeta bowiem z niepokojem obserwuje nie tyl
ko szerzącą się w Rzymie modę na pisanie wierszy, ale również 
to, iż mania ta, pozornie nieszkodliwa, przeradza się w swoisty 
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fenomen towarzyski: oto grafomani nie tylko nie są zdolni do 
refleksji nad własnymi płodami, lecz również zaczynają tworzyć 
koterie i kupować sobie złotem życzliwość swych słuchaczy 
(w. 420-424). Dodajmy, iż obserwacje poczynione tutaj przez 
Horacego odnaleźć można już w jego wcześniejszych listach lite
rackich. O chronicznym dla Rzymian braku autokrytycyzmu41 * 43, 
o niezdrowej modzie na układanie wierszy pisał nasz autor w li
ście do Augusta (Epist. II 1, w. 108-117). W liście do Florusa, 
dając efektowne egzemplum dwóch braci, retora i prawnika, nie
ustannie sobie schlebiających, wyszydzał owe „towarzystwa wza
jemnej adoracji”, zakładane przez poetastrów (Epist. II 2, w. 87- 
101). Z goryczą mówił o nich także w Epist. I 19 (w. 35-40).

41 C.O. Brink sądzi, że dla Horacego brak perfekcji formalnej, czyli brak
ars, stanowi główny grzech rzymskich poetów i stąd też wątek ów obecny jest
we wszystkich literackich listach Wenuzyjczyka, por. Horace on poetry. Vol. I: 
Prolegomena to the literary Epistles, op. cit., s. 256.
44 Por. R.S. Kilpatrick, The Poetry of Criticism, op. cit., s. 50.

Tymczasem dobry i uczciwy, choć surowy krytyk, taki jak 
Kwintyliusz Warus, jest prawdziwym przyjacielem twórcy. Dzie
ło złe, nie poprawione może bowiem narazić go na śmieszność, 
jeśli w takim stanie trafi do szerszego obiegu. To gorzki wniosek, 
wywiedziony niejako na otrzeźwienie młodego Pizona, który na
gle zachłysnął się pomysłem zostania „wielkim dramatopisa- 
rzem”. Istnieje wszakże i drugi, ważniejszy zapewne nawet po
wód, dla którego Wenuzyjczyk z takim naciskiem każę swojemu 
odbiorcy rozwijać w sobie znajomość techniki poetyckiej oraz 
poddawać się pod osąd specjalistów. Tym powodem, zdaniem 
Horacego, jest, że poezja to sprawa ważna, dziedzina, której upra
wiania nie należy się wstydzić (w. 406-407). Pod jednym wszak
że warunkiem: że będzie dobra44.

Zwróćmy na koniec uwagę na jeszcze jeden znaczący aspekt 
Ars Poética. Pisząc o źródłach dobrej poezji, Wenuzyjczyk jedno
znacznie wskazuje na „mądrość”, „sapere". Myśl tę uzupełnia 
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w następnym zdaniu, proponując autorom czerpanie treści swych 
dzieł z „ksiąg Sokratyków”. Zdaje się zatem sugerować, że „sa- 
pientia ”, czyli znajomość filozofii, zwłaszcza zaś filozofii moral
nej, przydaje się twórcy. Dzięki niej potrafi on lepiej oddawać 
rzeczywistość, kreśląc poprawne wizerunki protagonistów:

scribendi recte sapere est et principium et fons.
rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae 
qui didicit, patriae quid debeat et quid amicis, 

quo sit amore parens, quo frater amandus et hospes, 
quod sit conscripti, quod iudicis officium, quae 

partes in bellum missi ducis, ille profecto 
reddere personae scit convenientia cuique.(309-310 i 312-316)

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, iż podobną opinię wyra
ził Horacy już wcześniej, w I ks. Listów. Pisząc do Florusa i gro
na podobnych mu przyjaciół, zachęcał młodego poetę, by zajął się 
on właśnie studiowaniem filozofii. „Boska mądrość”45 może bo
wiem okazać się dlań użyteczna, gdyż pozwala człowiekowi le-

45 Wersy 25-29 Epist. I 3 interpretuje się zazwyczaj jako adhortację do 
filozofii, a określenie caelestis sapientia (27) jako jej synonim, por. 
M.J. McGann, Studies..., op. cit., s. 15-32 oraz 41: „ [...] philosophy be
nefits a man’s country as well as himself. [...] This is significantly the only 
occasion in the book when the pursuit of wisdom is recommended in terms of 
patriotism”. D. West natomiast stara się dowieść, iż określenie to nie ma 
żadnego związku z tematyką filozoficzną i jest rozwinięciem podjętego we 
wcześniejszej części listu wątku literackiego oraz dotyczy poetyckiej inspiracji. 
Badacz sugeruje, że jest ono aluzją do powszechnie znanej teorii o posiadaniu 
przez pszczoły cząstki boskiej duszy, Reading Horace, Edinburgh 1967, s. 37 
nn. Interpretację tę całkowicie odrzuca D. Gagliardi, Un'arte di vivere, op. 
cit., s. 62. O. A.W. D i 1 k e próbuje godzić oba poglądy, The Interpretation of 
Horace’s Epistles, ANRW II 31, 3, 1981, s. 1852: „Perhaps the explanation is 
that Horace is thinking not only in terms of philosophy [...], but also of in
spiration”. Zważywszy na wymowę całej księgi oraz osobę adresata Epist. I 3, 
młodzieńca, który - podobnie jak Loliusz - przygotowuje się do kariery pub
licznej, słuszniejszą wydaje się teza McGanna.
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piej zrozumieć innych i siebie, uczy, jak służyć ojczyźnie i jak 
znaleźć wewnętrzną satysfakcję:

quo te caelestis sapientia duceret ires, 
hoc opus, hoc studium parvi properemus et ampli, 

si patriae volumus, si nobis vivere cari. (27-29)

Listem-protreptykiem, poruszającym zagadnienia literackie, 
jest z pewnością Carm. 22 Paulina. Adresat utworu to Jowiusz, 
przedstawiciel intelektualnej elity galijskiej, utalentowany literat, 
rozmiłowany w klasycznych wzorach. Nadawca stara się go więc 
przekonać, by wykorzystał zdolności dla sławienia Boga, dowo
dząc, że tematy mitologiczne były dlań odpowiednie wówczas, 
gdy kształtował swoją technikę. Obecnie jednak dojrzał już do 
tego, by oddać się nowej inspiracji - Biblii46:

46 O stosunku Paulina do tradycji klasycznej, zwłaszcza po nawróceniu, piszę 
szerzej R.P.H. Green, The Poetry of Paulinus of Nota. A Study of His Latinity, 
Coll. Latomus, Vol. 120, Bruxelles 1971, ss. 18-20.

non modo iudicium Paridis, nec bella gigantum 
falsa canas: fuerit pueril i ludus in aevo 

iste tuus quondam; decuerunt ludiera parvum. 
nunc animis gravior, quantum provectior annis, 

aspemare leves maturo corde Camoenas, 
et qualem castis iam congrua moribus aetas, 
atque tui specimen venerabile postulat oris, 

suscipe materiam, divinos concipe sensus.(12-19)

Jako drugi zapewne istotniejszy argument podaję autor, iż 
zmiana ta przyniesie Jowiuszowi niezwykłe korzyści duchowe. 
Rozwijanie tradycyjnej, klasycznej tematyki, opiewanie władców 
czyni twórcę jedynie sławnym. Poprzez lekturę i artystyczne 
opracowywanie Pisma zyskuje on natomiast nie tylko uznanie 
ludzi, lecz, przede wszystkim, zbliża się do Boga: zaczyna go 
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podziwiać, by w końcu - pokochać. To zaś gwarantuje otrzyma
nie od Chrystusa wzajemnej miłości:

quanto maior ab his cedet tibi gloria ceptis, 
in quibus et linguam exercens, mentem quoque sanctam 

erudies, laudemque simul vitamque capesses? 
dumque leges catus, et scribes miracula summi 

vera Dei, proprior disces, et carior ipsi 
esse Deo: quem dum credens miraris, amare 

incipies, et amando Deum redamabere Christo.(26-32)

Bardzo pozytywnie ocenia Paulin filozoficzne zainteresowa
nia młodzieńca. Wskazuje wszakże, iż należy nimi właściwie po
kierować. Odpowiedzi na pytania o początek świata i człowieka 
winien Jowiusz szukać w Księdze Genesis, nie w pismach Epiku
ra czy w greckich mitach o Prometeuszu lub o Deukalionie i Pyr- 
rze. Tam również, w starotestamentowej opowieści o grzechu 
pierworodnym, nie w stoickiej teorii fatum47, odnajdzie wyjaśnie
nie, dlaczego rodzaj ludzki podlega śmierci i czyje prawa rządzą 
jego ziemską egzystencją. Natomiast prawdę o tym, co wykracza 
poza pojęcie czasu i przestrzeni, czyli o Bogu, pozna najlepiej 
z Ewangelii Św. Jana'.

47 Jowiusz rnusiał przejawiać wyraźną sympatię dla stoicyzmu, gdyż wątek ten 
pojawia się również w liście prozą skierowanym do niego przez Paulina, por. 
Epist. 16, 2. Wspomina o tym P.G. Walsh w swoim komentarzu do Carm. 
22, por. The Poems of St Paulinus of Nola. op. cit., s. 291, przyp. 9.

nosse moves causas rerum et primordia mundi? 
ne vagus innúmeros (Epicuri somnia) mundos, 
quos atomis demens per inane parentibus edit, 

irritus in vacuum spatiato pectore quaeras; 
legifer antiquo venerandus nomine Moses, 

compositus prima referens ab origine mundum, 
instituente Deo, curas tibi solvit inanes(35^tl) 

ne te ceu lapides Pyrrhae, argillamve Promethei 
contemnas, quem summa manus vultuque animoque 
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sublimem et propria dignatus imagine finxit.(45-47) 

si mentem coelo iacis altius et super astra 
scire cupis quid sit, vel quid fuerit prius aevo; 

et mundo et seclis docet ulteriora Iohannes.(51-53)

O przymiotach Boga, jego wszechmocy i absolutnej władzy 
nad całym stworzeniem mówią rozmaite historie znane z kart 
Biblii: o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone (w. 90-97), 
o proroku Jonaszu, usiłującym na próżno uciec przed swym po
wołaniem (w. 105-118), czy o pobożnym królu Ezechiaszu, któ
rego życie Jahwe przedłużył aż o piętnaście lat (w. 119-123). 
Paulin dość obszernie je opisuje, by dać adresatowi przykłady 
tematów, jakie może on wykorzystać w swej twórczości. Święte 
Księgi - dowodzi dalej - dostarczą mu niezliczonego materiału 
literackiego. W oparciu o nie będzie mógł pisać o wielkich pla
nach Bożych, o tym, jak wszechświat dzięki Słowu wynurzył się 
z chaosu i ciemności, a wreszcie o całej Historii Zbawienia:

his, precor, his potius studiumque operamque legendis 
scribendisque vove; cane grandia coepta Tonantis, 

scribe crealarum verbo primordia rerum, 
et chaos ante diem, primaeque crepuscula lucis; 
quaeque dehinc variis elementa per omnia seclis 
dicta vel acta Deo per sancta volumina disces, 

quae docuit tabulis legalibus indita Moses; 
aut evangelici quae lex nova Testamenti 

signal opería prius retegens mysteria Christi.( 148-156)

Warto zwrócić uwagę na przymiotnik „Tonans", użyty przez 
autora w v. 149. Słowem tym, w literaturze pogańskiej zarezer
wowanym dla Jowisza, określa on chrześcijańskiego Boga. To 
wyraźny ukłon w stronę klasycznych upodobań Jowiusza, a zara
zem znak, że dawną tradycję i leksykę można pogodzić z nową, 
chrześcijańską treścią poezji.

Carm. 22 nie zostało napisane jedynie jako próba zachęcenia 
odbiorcy do poszukania nowych, odmiennych od dotychczaso
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wych źródeł inspiracji literackiej. Celem Paulina jest przede 
wszystkim zadbanie o to, by Jowiusz, młodzieniec o żywym in
telekcie, otworzył się na działanie nauki Chrystusa i rozwinął nie 
tylko jako poeta, lecz również jako człowiek. Zdaniem autora 
rozwój ów jest możliwy jedynie wtedy, gdy w pełni zawierzy się 
Bogu. Dopiero wówczas bowiem istota ludzka zyskuje siłę umy
słu i rozum, dzięki któremu kontroluje swe zmysły i panuje nad 
uczuciami:

[...] et fit
iure potens homo quisque sui: qui deditus uni 
aetemum Domino proprios regnator in artus 

efficitur, vitiis invictus et osor iniqui; 
fortior adversis virtutibus, ordine iusto 

Verus homo, quia mente potens, in qua rationis 
lumen habet, fámulos nullo certamine sensus 

temperat, et placidis sua pectora flectit habenis: 
tu, cui mens generosa supemi seminis igne 

ardet, in aethereos animo conscende recessus, 
et gremio Domini caput insere: mox inhianti 
proflua lacte sacro largus dabit ubera Christus 

divinoque tuam perfundet lumine mentem.(71-83)

Najwyraźniej przyszły biskup Noli widzi więc bezpośrednią 
zależność między intelektualną i duchową formacją twórcy a ja
kością i wartością jego dzieła. To w pewnym sensie łączy posta
wy Paulina i Horacego. Dla Wenuzyjczyka poeta winien być ro
dzajem myśliciela, który szuka tematów w przysłowiowych księ
gach sokratyków po to, by właściwie naśladować życie, lecz tak
że po to, by wiedzieć, co jest słuszne, co jest dobre dla ojczyzny 
i dla nas samych oraz by umieć przekazać to swym czytelnikom. 
Tylko taka, z takich źródeł zasilana poezja będzie pożyteczna. 
Podobnie uważa Paulin, z tą jednak zasadniczą różnicą, że dla 
niego inspiracją dobrej, wartościowej literatury jest już nie filo
zofia, a Prawda Objawiona:

tune te divinum vere memorabo poetam, 
et quasi dulcis aquae potum tua carmina ducam.
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cum mihi nectareos summis a fontibus haustus, 
praebebunt Dominum rectum recinentia Christum (157-160)

II. „Utilitas officiumque”. Owidiusz i jego listy z wygna
nia

da veniam scriptis, quorum non gloria nobis 
causa, sed utilitas officiumque fuit.(£x P. III 9, 55-56)

W Ex P. III 9, utworze zamykającym całość kompozycyjną, 
jaką stanowią trzy księgi Listów z Pontu, mówi Owidiusz o przy
czynach, które zadecydowały o powstaniu tego dzieła. Jak stwier
dza, w chwili pisania nie kierowała nim żądza sławy („gloria”), 
a jedynie pragnienie osiągnięcia wymiernej korzyści („utilitas”) 
oraz wypełnienia obowiązku („officium”). Autor zdaje się więc 
sugerować, że nowa, tragiczna sytuacja zmusiła go do zredefinio- 
wania istoty i funkcji swej twórczości. Podstawowym celem po- 
ety-relegata - a przez to także podstawowym celem jego dzieła - 
stała się poprawa własnego losu: odwołanie z relegacji lub choć
by zmiana miejsca pobytu. Inne, bardziej abstrakcyjne wartości 
i dążenia, takie jak chęć zdobycia uznania czytelników, po prostu 
przestały się liczyć.

Tę odautorską informację trzeba oczywiście traktować 
z pewną ostrożnością. Bez wątpienia bowiem odczytywanie Tri- 
stia i Epistulae ex Ponto wyłącznie jako wierszowanych petycji, 
mających skłonić Augusta i jego otoczenie do złagodzenia nało
żonego na poetę wyroku, byłoby znacznym uproszczeniem. Są to 
utwory wielowymiarowe i wielowątkowe48, oryginalne tak pod 

4" Poezja wygnańcza Owidiusza oferuje w istocie wiele ścieżek interpretacyj
nych. Znakomicie zestawia je w swojej monografii S. Stabryła, który mówi 
o Tristia i Epistulae ex Ponto jako o: „poezji protestu”, „poezji cierpienia”,
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względem formalnym, jak treściowym, przedstawiające całą ga
mę uczuć, jakich doświadcza człowiek niesłusznie - lub nie
współmiernie do winy - ukarany, osamotniony, zmuszony do te
go, by spędzić ostatnie lata życia w miejscu zupełnie sobie ob
cym, nieprzyjaznym. Owidiusz, zdobywając się wobec swoich 
czytelników na niezwykle subiektywne wyznania, potrafił zara
zem stworzyć wspaniałe uogólnienie sytuacji wygnańca49. Dlate
go jego dzieło może żyć - i żyje - własnym życiem, w oderwaniu 
od kontekstu historycznego, który określił okoliczności jego po
wstania.

„poezji skargi i błagania", „poezji nadziei i pocieszenia". Owidiusz. Świat po
etycki, Wrocław 1989, ss. 300-328.
4’ Por. wyżej s. 91.

Warto jednak zwrócić uwagę na drugi wątek owej autotema- 
tycznej wypowiedzi poety zawartej w Ex P. III 9, czyli wspo
mnienie o „officium", a więc poczuciu „obowiązku” lub też „po
winności”. Wnikliwsza lektura Tristia i Epistulae ex Ponto po
zwala bowiem dostrzec, iż właśnie kwestia „powinności”, obo
wiązków, zwłaszcza tych wynikających z przyjaźni czy długo
trwałej znajomości, stanowi jedną z dominant tematycznych Owi
diuszowych listów.

W wielu utworach poeta-relegat z emfazą mówi o ogro
mnym zobowiązaniu, jakie odczuwa wobec osób, które w chwili 
nieszczęścia okazały mu pomoc. Często mianuje się przy tym ich 
„dłużnikiem”. Motyw ten pojawia się bardzo wcześnie, bo już 
w Tr. I 5, liście będącym wyrazem wdzięczności dla anonimowe
go dla szerszego grona czytelników adresata, który, gdy przyszedł 
nakaz natychmiastowego opuszczenia Rzymu, nie szczędził wy
gnańcowi słów pocieszenia:

qui mihi Consilium vivendi mite dedisti, 
cum foret in misero pectore mortis amor, 

scis bene, quem dicam. positis pro nomine signis.

164



officium nec te fallit, amice, tuum. 
haec mihi semper erunt imis infixa medullis, 

perpetuusque animae debitor huius ero.ÇTr. I 5. 5-10)

Temat wdzięczności wobec przyjaciela dominuje w Tr. V 9. 
Poeta nie waha się stwierdzić, iż po cesarzu to właśnie ów, nie 
wymieniony z konieczności z imienia człowiek w sposób szcze
gólny przyczynił się do tego, że zachował w ogóle życie. Na 
przekór innym, lękającym się kontaktu z nieszczęśnikiem, okazał 
mu bowiem życzliwość i opiekę:

O tua si sineres in nostris nomina poni
carminibus [...]

quid tibi deberem, tota sciretur in urbe (1-2 i 5)

Caesaris est primum munus, quod ducimus auras; 
gratia post magnos est tibi habenda déos, 
ille dedit vitam; tu, quam dedit ille, tueris, 

et facis accepto muñere posse frui.
cumque perhorruerit casus pars maxima nostros (11-15)

Wygnaniec obiecuje więc, iż pamięć o tym poświęceniu za
chowa do końca swoich dni, gdyż dar ów uczynił go niejako 
niewolnikiem („serviet”, v. 38) wspaniałomyślnego przyjaciela:

dumque - quod o breve sit! - lumen vitale videbo, 
serviet officio spiritus iste tuo (ibid. 37-38)

Do podobnego długu wdzięczności poczuwa się poeta wzglę
dem Suillusa, który w swoim liście obiecał mu, że zawsze będzie 
go wspierał i próbował za nim się wstawiać:

ut iam nil praestes, animi sum factus amici 
debitor, et meritum veile iuvare voco.(Er P. IV 8, 5-6)

Trudno tu też nie wspomnieć o utworach zaadresowanych do 
Sekstusa Pompejusza, którego nazwisko pojawia się szczególnie 
często w IV ks. Ex Ponto. Wdzięczny za finansową pomoc, 
otrzymaną w chwili, gdy miał udać się w podróż, relegat kieruje 
do niego aż cztery listy. Zwróćmy uwagę na specyficzne słownic- 

165



two zastosowane tutaj przez Owidiusza. Już w Tr. V 9 na określe
nie swego uzależnienia od łaskawego przyjaciela użył on czasow
nika serviet, nasuwającego oczywiste skojarzenia ze słowem ser- 
vus. W listach do Pompejusza pomysł ów znajduje pełniejszą je
szcze realizację:

Accipe, Pompei, deductum carmen ab illo, 
debitor est vitae qui tibi, Sexte, suae.(£x P. IV 1, 1-2) 

sic ego pars rerum non ultima, Sexte, tuarum 
tutelaeque feror munus opusque tuae.(i¿>i¿/., 35-36)

pro quibus ut mentis referatur gratia, iurat 
se fore mancipii tempus in omne tui.(Er P. IV 5, 39-40) 

inter opes et me, parvam rem, pone paternas: 
pars ego sum census quantulacumque tui.(£x P IV 15, 13-14)

W zamian za wierność i okazaną pomoc pragnie poeta ofia
rować swoim przyjaciołom utwory dla nich specjalnie napisane. 
Tym samym w ten właśnie sposób wypełni owo „officium", któ
re, jak sam stwierdził, w zasadniczej mierze określało cel jego 
listów z wygnania. Można więc powiedzieć, że między poetą 
a jego adresatem dokona się tutaj swoista „wymiana darów” ty
powa dla rzymskiego rozumienia przyjaźni. Darem ze strony 
twórcy będzie upamiętnienie zasług drogiej osoby50.

50 Por. B. Gold, Literary Patronage in Greece and Rome, op. cit., ss. 2-3: 
„The patron-client system, as the Greeks and Romans knew it, was based on 
the notion of reciprocity: gifts were given by the patron and duties performed 
in return by the client. [...] Once a gift was given, the recipient was put under 
immediate obligation and could not renege [...] Gift giving, then, was crucial 
to the patronage system in Greece and Rome; however the nature of these gifts 
varied widely. [...] One of the most important gifts given by client to a patron, 
the gift often regarded as most superior [...] was a poem or work written in 
praise of a patron”.

Niestety, nie zawsze relegat może z owej obietnicy wywią
zać się w pełni. Pisząc Tristia tłumaczy, iż poczucie prawdziwej 
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życzliwości i troski o przyjaciół każę mu, na przekór własnej wo
li, na przekór poczuciu obowiązku, ich imiona przemilczać:

vos quoque pectoribus nostris haeretis, amici, 
dicere quos cupio nomine quemque suo.

sed timor officium cautus compescit, et ipsos 
in nostro poni carmine nolle puto.(7>: III 4, 63-66) 

ne tarnen officio menions laedaris amici, 
parebo iussis - parce timere - tuis.(7k V, 9, 33-34)

W 7k IV 5 z żalem stwierdza, że nie może rozsławić imienia 
człowieka, który tak wiele dobra mu wyświadczył:

certe ego, si sineres, titulum tibi reddere veilem, 
et raram famae conciliare fidem.(7>: IV 5, 13-14)

quod licet (et tutum est) intra tua pectora gaude 
meque tui memorem teque fuisse pium (ibid., 17-18)

We wspomnianym już wyżej Tr. V 9 zapewnia zaś adresata, 
że gdyby wolno mu było to uczynić, mógłby on się spodziewać, 
iż jego imię i zasługi byłyby znane przyszłym pokoleniom:

te praesens mitem nosset, te serior aetas, 
scripta vetustatem si modo nota ferent, 

nec tibi cessaret doctus bene dicere lector (7-9)

W Listach z Pontu poeta nie waha się już wymieniać imion 
odbiorców i stąd może ich otwarcie zapewniać, że dzięki jego 
utworom przejdą do potomności. Przytoczmy, dla przykładu, pas
sus z listu do Grecinusa:

dignus es, et, quoniam laudem pietate mereris, 
non erit officii gratia surda tui. 

crede mihi, nostrum si non mortale futurum est 
carmen, in ore frequens posteritatis eris.(£x P. II 6, 31-34)

Ex P IV 2 zaś jest poetyckim rewanżem dla Sewerusa za 
długoletnią, regularną wymianę listów prozą: 
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orba tamen numeris cessavit epistula numquam 
ire per alternas officiosa vices, 

carmina sola tibi memorem testantia curam 
non data sunt. [...|(Er P IV 2, 5-8)

Nie trzeba dodawać, że stwierdzenie to jest ważną informacją 
metatekstualną. Owidiusz jasno daje do zrozumienia, iż jego wy
gnańcze dzieła nie są zbiorem zwykłej korespondencji, służącej 
jedynie doraźnej wymianie wiadomości. To utwory literackie, ob
liczone na użytek i odbiór publiczny, pisane dla rozsławienia 
osób szczególnie autorowi drogich.

Wyrażając w tak szczególny sposób swą wdzięczność i pa
mięć o adresatach, relegat jednocześnie obliguje ich do podobnej 
lojalności51. Już w pierwszych utworach nowego cyklu poeta za
uważa, że teraz nastąpi dla jego przyjaciół czas próby. Zarazem 
właśnie w nieszczęściu można okazać drugiemu prawdziwą wier
ność. Uczą tego przykłady mitologiczne: Tezeusza i Pejrithoosa 
oraz Orestesa i Pyladesa:

51 Por. B.R. Nagle, The Poetics of Exile. Program and Polemic in the Tristia 
and Epistulae ex Ponto of Ovid, Coll. Latomus, Vol. 170. Bruxelles 1980. s. 80: 
„Ovid by naming a friend in his poetry performs an officium which either 
repays the friend for an officium already performed or obliges him to perform 
one in the future”.

si tamen haec navis vento férretur amico, 
ignoraretur tbrsitan ista tides. 

Thesea Pirithous non tam sensisset amicum, 
si non infernas vivus adisset aquas, 

ut foret exemplum veri Phoceus amoris, 
fecerunt furiae. tristis. Oresta, tuae.

si non Euryalus Rutulo cecidisset in hoste, 
Hyrtacidae Nisi gloria nulla foret.(Tr. I 5, 17-24)

By zaś jeszcze lepiej uświadomić znaił^m sobie osobom, że 
mają wobec nieszczęsnego wygnańca określone zobowiązania, 
poeta bardzo często wiele miejsca poświęca łączącym ich wię

168



zom. W liście do anonimowego odbiorcy, Tr. III 6, przypomina, 
jak silna była ich przyjaźń52:

4 Warto zwrócić uwagę na nieprzypadkowy układ księgi. Przed tym utworem 
znajduje się bowiem list napisany do osoby, którą autor, jak sam mówi, znał 
słabo w czasach, gdy jeszcze przebywał w Rzymie („Usus amicitiae tecum mihi 
parvus", Tr. III 5, 1), choć, jak wynika z treści, w czasach wygnania okazała 
mu ona wiele serca. Zestawienie tych dwóch tekstów przyczynia się zatem do 
uzyskania efektu varíatío w obrębie zbioru.
” W świetle tych słów poety najbardziej uzasadnionym wydaje się twierdzenie, 
iż trzecia żona Owidiusza należała do rodu Fabiuszów. Tak wnioskuje M. H e I - 
z I e, który sprzeciwia się propozycjom Wheelera i Krausa, skłonnych widzieć 
w niej raczej krewną Pompejusza Makra, por. Mr and Mrs Ovid, Greece and

Foedus amicitiae nec vis, carissime, nostrae, 
nec, si forte velis, dissimulare potes, 

donee enim licuit, nec te mihi carior alter, 
nec tibí me tota iunctior urbe fuit (1-4) 

nil ita celabas, ut non ego conscius essem, 
pectoribusque dabas multa tegenda meis. 

cuique ego narrabam secreti quicquid habebam, 
excepto quod me perdidit, unus eras.(rZ»rrf., 9-12)

W utworach napisanych dla Messalinusa i Maksymusa Kot- 
ty, synów Messali Korwinusa, wspomina swą serdeczną znajo
mość z ich ojcem. Wskazuje, że to właśnie Messala jako pier
wszy poznał się na jego talencie i zachęcił młodego autora do 
publikowania swych dzieł:

nec tuus est genitor nos infitiatus amicos, 
hortator studii causaque faxque mei (Ex P I 7, 27-28)

me tuus ille pater, Latiae facundia linguae 
primus, ut auderem committere carmina famae, 

impulit: ingenii dux fuit ille mei.(Er P. II 3, 75 i 77-78)

W liście do Fabiusza Maksymusa odwołuje się do koligacji 
łączących go z odbiorcą i zwraca uwagę, iż to właśnie z domu 
Maksymusa pochodzi jego żona51:
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ille ego sum, qui te colui, quem festa solebat 
inter convivas mensa videra tuos (Ex P. I 2, 129-130)

ille ego de vestra cui data nupta domo est. 
hanc probat et primo dilectam semper ab aevo 

est inter comités Marcia censa suas (ibid., 136-138)

sed de me ut sileam, coniunx mea sarcina vestra est: 
non potes hanc salva dissimulare ñde.(ibid., 145-146)

O relacjach między swą żoną a adresatem piszę także w li
ście do Makra:

Rome, 36, No 2. 1989, s. 184. Helzle proponuje też zrewidowanie poglądu 
B.R. Nagle, według której w swych z listach z wygnania Owidiusz zwraca się 
do żony językiem typowym dla elegii miłosnej, traktując ją jak elegijną domina, 
por.: The Poetics of Exile, op. cit., s. 43. Zdaniem M. Helzlego poeta operuje 
tu raczej leksyką właściwą dla relacji patronackich, podobnie jak w innych 
utworach zaadresowanych przezeń do dawnych protektorów i przyjaciół: „In
stead of viewing Fabia as a development of an elegiac domina, I want to pro
pose a completely different picture of Ovid’s relationship towards his wife du
ring the years of his exile, namely that he talks to her in the same way as he 
talks to his patrons and friends. From the very beginning Ovid uses some of 
the standard terms of patronage when writing to his wife, words like fides, 
officium, munus, debere, tutela, meritum, gratia and memoria. [...] We have 
known [...] that the Latin love-poets use the language of amicitia, as it is often 
called today, when expressing their closest personal relationships and ties. The 
same applies to Ovid here: he also uses the language of patronage to describe 
his relationship with his wife. [...] On top of these isolated words, Ovid offers 
a whole couplet on his wife’s role during his years in exile:

utque iuvent alii, tu debes vincere amicos,
uxor, et ad partis prima venire tuas. (Ex P. Ill 1, 41-42)

It emerges, therefore, that Ovid is not just using the language of amicitia 
as figurative speech for an amatory relationship but rather literally. He needs 
his wife to look after his affairs in Rome. Above all she is to influence the 
powers that be to obtain a recall. He needs her like all the other amici to keep 
petitioning, begging, reminding Augustus or Livia of her husband. And of cour
se if she was a member of the gens Fabia as postulated, she was in a superb 
position to influence the emperor indirectly; for Fabius Maximus was one of 
the most important people at the court during Augustus’ last years.”, por. ibid., 
ss. 188-189.
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sis licet oblitus panter getnmaeque manusque, 
exciderit tantum ne tibi cura mei. 

quam tu vel longi debes convictibus aevi, 
vel mea quod coniunx non aliena tibi est (Ex P. II 10, 7-10)

Osobno trzeba wymienić utwory, w których Owidiusz przy
pomina, iż z daną osobą dzielił literackie zainteresowania. Rów
nież taki związek łączył go ze wspomnianym powyżej Makrem, 
który, jak sarkastycznie zauważa wygnaniec, umiał lepiej używać 
swego talentu:

vel studiis, quibus es, quam nos, sapientius usus,
utque decet, nulla factus es Arte nocens.(Er P. II 10, 11-12)

Inny z przyjaciół, Attyk, miał ogromne wyczucie gustów 
publiczności. Poeta więc chętnie zasięgał jego rady:

saepe tuas venit factum modo carmen ad auris 
et nova iudicio subdita Musa tuo est. 

quod tu laudaras, populo placuisse putabam. 
hoc pretium curae dulce recentis erat. 

utque meus lima rasus liber esset amici, 
non semel admonitu facta litura tuo est.(Er P II 4, 13-17)

Jeszcze inny, Tuticanus, służył mu pomocą u samych począt
ków jego literackiej kariery zachęcając do dalszych starań, wyka
zując niedoskonałości. Tak harmonijna współpraca dwojga twór
ców o jednakowych upodobaniach trwała od wczesnej młodości 
przez całe ich życie:

tu bonus hortator, tu duxque comesque fuisti, 
cum regerem teñera frena novella manu, 
saepe ego correxi sub te censore libellos, 

saepe tibi admonitu facta litura meo est (Ex P. IV 12, 23-26)

hie tenor, haec viridi concordia coepta iuventa 
venit ad albentis inlabefacta comas.(ibid„ 29-30)

Nie sposób tu także pominąć utworów, w których Owidiusz 
omawia swoje związki z grupą poetów. Wzruszająca jest jego 
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prośba do Bakchusa (7k V 3), zakończona apelem do dawnych 
towarzyszy, z którymi razem tworzył krąg literatów, aby dołączy
li się do owej obiaty dla ich wspólnego opiekuna. Oczywiście jest 
to metaforycznie wyrażona sugestia, ażeby nie ustawali także 
w bardziej konkretnych działaniach na jego rzecz:

vos quoque, consortes studii. pia turba, poetae, 
haec eadem sumpto quisque rogate mero.(47-48)

Przypomina zalety, dla których stał się im bliski i godny ich 
przyjaźni: szczerość, życzliwość w ocenianiu twórczości innych, 
szacunek należny dawnej literaturze, a także uznanie dla dzieł 
nowych. Można powiedzieć, że Owidiusz stosuje tu bardzo trady
cyjne kryteria oceny przyjaciela, odnosząc je do relacji między 
poetami: przyjacielem, w tradycyjnym rzymskim ujęciu, winien 
być ktoś lojalny, pełen cnót, gdyż to one zjednują sympatię. Ta
kim on właśnie okazał się być:

idque ita, si vestrum rnerui candore favorem, 
nul laque iudicio libera laesa meo est, 

si, veterum digne venerar cum scripta virorum, 
próxima non illis esse minora reor. 

sic igitur dextro faciatis Apolline carmen: 
quod licet, inter vos nomen habete meum.(53-58)

O swoich dawnych przyjaciołach-poetach mówi też wygna
niec w ostatnim liście IV ks. Ex Ponto. Utwór jest zaadresowany 
do wroga nadawcy, który jednak, pomimo swoich zabiegów, bę
dzie bezsilny: autora czeka nieśmiertelna sława, której ten w ni
czym nie zaszkodzi. Owidiusz wymienia tu nazwiska poetów 
znanych sobie w czasach, gdy przebywał w Rzymie. Wspomina 
też o Maksymusie Kotcie, synu Messali Korwinusa, swego patro
na. W ten sposób również podkreśla związki, jakie łączą go ze 
środowiskiem literackim.

W listach pisanych z wygnania poeta precyzyjnie definiuje 
obowiązki, jakie względem niego mają bliskie mu niegdyś osoby. 
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Podstawowy to, rzecz jasna, wstawianie się za nim, dokładanie 
wszelkich starań, by nieszczęsnego towarzysza, podopiecznego, 
powinowatego odwołać z relegacji:

qua potes, excusa, nec amici desere causant (Tr. 1 9, 65)

Motyw ów obecny jest we wszystkich utworach, choć nie 
zawsze wyrażony zostaje expresses verbis. Nieraz, zamiast otwar
cie prosić, wygnaniec po prostu się skarży, stąd owe, chwilami tak 
dramatyczne, opisy warunków życia w okolicach Pontu. Czasami 
wszakże jasno wskazuje odbiorcy, iż winien on użyć swych wpły
wów czy talentów dla sprawy przyjaciela. Z taką właśnie prośbą 
zwraca się do Fabiusza Maksymusa w Ex P. I 2, podkreślając 
jego zdolności oratorskie:

suscipe, Romanae facundia, Maxime, linguae, 
diffîcilis causae mite patrocinium.(67-68)

Inny obowiązek przyjaciół to dbanie o sprawy relegata 
w Rzymie:

adde quod absentis cura mandata fideli 
pertlcis, et nullum ferre gravaris onus.(Ex P. II 11, 23-24)

Do obowiązków dawnych patronów należy zaś opieka nad 
spuścizną literacką wygnańca. Tak więc do adresata Tr. III 14 
zwraca się poeta z prośbą, by zatroszczył się o jego dzieła („cor
pus", v. S)54, wszystkie z wyjątkiem nieszczęsnej Ârs. Ma tu 
przede wszystkim na myśli Metamorfozy, ale także utwory będą
ce reakcją na zesłanie do Tomi, to znaczy właśnie trzy księgi 
Tristiów. List ów jest zresztą swoistym do nich epilogiem:

54 Zwraca uwagę zastosowana tu przez poetę efektowna gra słowna. Owidiusz 
zdaje się sugerować, że dzieła to jedyna część jego samego, jaka jeszcze w Rzy
mie pozostała, stąd użycie dwuznacznego rzeczownika corpus.
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quaque potes, retine corpus in urbe meum.(Tr III 14, 8)

Pal I adi s exemplo de me sine matre creata 
carmina sunt; stirps haec progeniesque mea est.

hanc tibi commendo, [...] 
très mihi sunt nati contagia nostra secuti: 

cetera fac curae sit tibi turba pałam, 
sunt quoque mutatae, ter quinque volumina, formae, 

carmina de domini funere rapta sui.O'Wd., 13-15 i 17-20)

hoc quoque nescio quid nostris appone libellis, 
diverso missum quod tibi ab orbe venit. 

quod quicumque leget, - si quis leget - aestimet ante, 
compositum quo sit tempore quoque locofibid., 25-28)

Podobnie poleca inne swoje dzieło z czasów relegacji, trzy 
zbiory Listów z Pontu. O ich los i życzliwe przyjęcie w Rzymie 
ma zadbać Brutus, adresat niejako całego cyklu, do niego bowiem 
skierowany został zarówno utwór pierwszy, jak ostatni, Ex P 
III 9:

Naso Tomitanae iam non novus incola terrae 
hoc tibi de Getico litore mittit opus 

si vacat, hospitio peregrinos. Brute, libellos 
excipe, dumque aliquo, quolibet abde loco.(Ex P I 1, 1-4)

Obowiązkiem przyjaciół jest wreszcie kierowanie do wy
gnańca słów pociechy - o to prosi Grecinusa w Ex P. I 6. Można 
tu widzieć zbieżność z Katullusem i niewykluczone, że jest to 
świadome nawiązanie55:

55 Por. B. Nagle, The Poetics of Exile, op. cit., s. 40 nn.

at nunc, quod superest, fer opem, precor, eminus unam, 
adloquioque iuva pectora nostra tuo (17-18)

W niektórych listach poeta przypomina też adresatom o obo
wiązkach, których względem niego nie dopełnili lub o popełnio
nych przez nich błędach. Tak więc wyrzuca odbiorcy Tr. IV 7 
opieszałość w korespondencji. Messalinusowi (Ex P II 2) ma za 
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złe jego nadmierny gniew. Wie, że jest on uzasadniony: przyjaciel 
żywi urazę do poety, gdyż kocha cesarza i jest mu wiemy. Powi
nien wszakże zważać, iż w ten sposób dodatkowo nieszczęśnika 
rani (w. 19-24). Podobnie niedelikatny jest zdaniem wygnańca 
Grecinus: napominanie go było jego obowiązkiem, ale wówczas, 
gdy miało ono jeszcze sens i mogłoby zapobiec nieszczęściu. 
Czynienie tego teraz jest zarówno bezzasadne, jak krzywdzące:

corripis, ut debes, stulti peccata sodalis, 
et mala me meritis ferre minora doces.

vera facis, sed sera meae convicia culpae: 
aspera confesso verba remitte reo.(Ex P. II 6, 5-8)

Są też odbiorcy, którzy popełnili dużo większe przewinienia 
przeciwko zasadom przyjaźni. Takim właśnie zdrajcą okazał się 
adresat Tr. I 8. Człowiek ów przestał przyznawać się do znajomo
ści z poetą, okazując się mniej mu wiernym, niż niektóre osoby, 
bynajmniej tak silnie więzami przyjaźni z autorem nie związane: 

illud amicitiae sanctum et venerabile nomen 
re tibi pro vili sub pedibusque iacet?

quid fuit, ingenti prostratum mole sodalem 
visere et adloquii parte levare tui (15-18)

at fecere alii nullo mihi foedere iuncti (ibid., 27)

W uczuciach do wygnańca słabnie adresat Tr. V 6, niegdyś 
niezwykle wobec niego serdeczny:

Tu quoque, nostrarum quondam fiducia rerum, 
qui mihi confugium, qui mihi portus eras, 
tu quoque suscepti curam dimittis amici, 
oficiique pium tam cito ponis onus?(l-4)

Jawną niechęć okazuje mu wreszcie nie wymieniony z imie
nia odbiorca Ex P. IV 3. Nader łatwo zapomniał on o tym, że 
z poetą przyjaźnił się od dzieciństwa, że należał do grona admi- 
ratorów jego talentu, a dziś woli udawać, że nigdy go nie znał 
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i nawet skłonny jest szkalować jego pamięć56. W swej pogardzie 
i małoduszności wobec wygnańca nie baczy najwyraźniej na to, 
iż fortuna lubi się odwracać.

56 Wątek ten pojawia się w kilku jeszcze innych utworach. Niektóre z wy
gnańczych listów Owidiusza (Tr. Ili 11, IV 9, V 8, Ex P. IV 16) przyjmują 
bowiem formę inwektywy zwróconej przeciwko wrogom poety, usiłującym za 
wszelką cenę zniesławić jego dobre imię.

W kilku utworach Owidiusz mówi też ogólnie o postawie 
swoich przyjaciół. Gorzkie słowa wypowiada tu między innymi 
o stosunkach z możnymi. W dramatycznym liście Tr. III 4, para
frazując znane epikurejskie hasło „żyj w ukryciu!”, przestrzega 
odbiorcę, by ten żadną miarą nie starał się zdobyć pozycji w ich 
świecie, gdyż grozi to raczej niebezpieczeństwami, niż gwarantu
je sukces:

usibus edocto si quicquam credis amico, 
vive tibi et longe nomina magna fugę.

vive tibi quantumque potes praelustria vita: 
saevum praelustri fulmen ab arce venit. 

nam quamquam soli possunt prodesse potentes, 
non prosit potius siquis obesse potest.(3-8)

crede mihi, bene qui latuit bene vixit l...](25)

Wyraźnie daje do zrozumienia, że przyczyną jego osobistego 
nieszczęścia stały się właśnie tak nieroztropnie utrzymywane 
związki z ludźmi wpływowymi:

haec ego si monitor monitus prius ipse fuissent, 
in qua debebam forsitan urbe forem.( 13-14)

Analizując zachowania dawnych towarzyszy, dostrzega po
eta, jak wielu z nich utracił:

donee eris sospes, multos numerabis amicos: 
témpora si fuerint nubila, solus eris.(Tr I 9, 5-6)
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W Ex P. Ill 2 próbuje ich bronić, twierdząc że może przelękli 
się gniewu bogów i dlatego zerwali z nim kontakty (chociaż wie, 
że jest dla nich nazbyt łagodny). W Ex P. II 3 - z bólem stwierdza 
ich niewierność. Najbardziej dramatyczny jest w tym kontekście 
list Ex P III 7. Rozgoryczony poeta zapowiada tu, że nie będzie 
już więcej prosił przyjaciół o pomoc57: ftibl.

” J.M. Claassen zauważa, że Owidiusz zapowiedź tę właściwie realizuje. 
W IV ks. Listów z Pontu poeta zwraca się bowiem już do innych, dotąd nie 
wymienionych w jego utworach osób, por. Poeta, Exul, Vates. A Stylistic and 
Literary Analysis of Ovid's Tristia and Epistulae ex Ponto, diss.. University of 
Stellenbosch 1986, s. 159.
5B J.M. Claassen dokładnie bada częstotliwość występowania terminu ami- 
citia w poezji wygnańczej Owidiusza i zauważa, iż samo słowo amicus pojawia 
się tam mniej więcej dziesięć razy częściej niż we wszystkich innych jego 
dziełach. Ponadto, wyraz ów szczególnego znaczenia nabiera w ks. I—III Ex 
Ponto. W porównaniu z Tristiaini jego częstotliwość wzrasta tu trzykrotnie, 
por. ibid., s. 69.

Verba mihi desunt eadem tam saepe roganti, 
¡amque pudet vanas fine carere preces, 
taedia consimili fieri de carmine vobis. 
quidque pętam cunctos edidicisse reor. 

nostraque quid portel iam nostis epistula, quamvis 
cera sit a vinclis non labefacta suis, 
ergo mutetur scripti sententia nostri, 

ne totiens contra, quam rapit amnis. earn.
quod bene de vobis speravi, ignoscite, amici: 

talia peccandi iam mihi finis erit. 
nec gravis uxori dicar: quae scilicet in me 

quam proba tam timida est experiensque panim.(Ex P. III 7. 1-12) 

est tamen utilius, studium cessare meorum, 
quam, quas admorint. non valuisse preces.(/ZiùA, 35-36)

Biorąc pod uwagę wszystkie te wypowiedzi, wygnańczą po
ezję Owidiusza można więc śmiało określić mianem dyskursu na 
temat wierności w przyjaźni58. Trudno zarazem oprzeć się wraże
niu, że dyskurs ów utrzymany jest w tonacji smutnej. Nie chodzi 
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rzecz jasna o to, by poeta w wartość przyjaźni nie wierzył, prze
ciwnie, po wielekroć powtarza, iż posiada ona dla niego znacze
nie szczególne, mówi przecież o „sanctum et venerabile nomen 
amicitiae” (Tr. I 8, v. 15)59. Postawa innych ludzi wzbudza w nim 
jednak zawód i rozgoryczenie. Analizując ich zachowanie, nabie
ra przekonania, że dla wielu słowo „przyjaźń” oznacza „znajo
mość”, którą warto utrzymywać tak długo, jak długo można dzię
ki niej osiągnąć jakieś korzyści, nie zaś zobowiązanie do wierno
ści i podejmowania trudów dla drugiego.

59 Por. też Ex P. II 3. v. 19.
“ Por. Aus., Epist. 24, v. 13.

III. „Officii servare vices”60. Poetycka korespondencja 
przyjaciół-literatów: Katullus i neoterycy, Auzoniusz 
i jego krąg

Dla Katullusa i grona związanych z nim młodych literatów 
jednym z zasadniczych obowiązków przyjacielskich jest przesy
łanie sobie wzajemnie utworów na zadane tematy. Komificjusz 
zaś, adresat Carm. 38, z wykonaniem tego zadania najwyraźniej 
zwleka. Dlatego poeta próbuje go pobudzić do pisania, wskazując 
że jawnie lekceważy sympatię, jaką on do niego żywi: nie wolno 
bowiem szczędzić słów współczucia cierpiącemu przyjacielowi. 
Tym samym autor składa tu więc swego rodzaju zamówienie li
terackie, precyzując, iż oczekuje od odbiorcy utworu bardzo krót
kiego, lecz koniecznie utrzymanego w tonacji smutnej:

Malest, Comifici, tuo Catullo, 
malest, me hercule, et laboriose, 
et magis magis in dies et horas, 

quem tu, quod minimum facillimumquest, 
qua solatus es allocutione?
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irascor tibi. sic meos amores? 
paulum quid lubet allocutionis, 

maestius lacrimis Simonideis.{Cam. 38)

Odwrotną sytuację znajdujemy w omówionym wcześniej 
szczegółowo Cam. 6861. Tym razem to Katullus realizuje prośbę 
przyjaciela, Alliusza, nieszczęśliwego z powodu zawiedzionej 
miłości, i odnosi się do tematu zaproponowanego przez niego 
w jego liście poetyckim. Zasugerowany przez adresata wątek ero
tyczny łączy z wątkiem żałobnym, wspominając głęboką osobistą 
tragedię, śmierć brata62. Wobec Alliusza czuje się zresztą Katullus 
szczególnie zobowiązany, dlatego utwór, który doń kieruje, reko
menduje także jako swoistą rekompensatę za wyświadczone mu 
przez niego dobrodziejstwa. Rekompensata to zresztą niebagatel
na, skoro darem, jaki autor ofiaruje Alliuszowi w zamian za jego 
życzliwość, będzie nieśmiertelna sława63:

61 Por. ss. 57-59.
62 Jak słusznie zauważa D.L. Burgess: „the obligations of poetic amicitia 
win over fraternal grief in both c. 65 and c. 68”, por. Catullus c. 50; the ex
change of poetry, American Journal of Philology 107, 1986, s. 581.
“ Podobną deklarację składa swoim adresatom Owidiusz, o czym pisaliśmy 
powyżej, por. ss. 166-167.
w Pisze o tym D. Nardo, analizując znaczenie, jakie nadaje Auzoniusz idyl
licznym obrazom wsi obecnym w jego poezji: „Ma l'idillio ausoniano non è 
ricerca di solitudine contemplativa e meditativa ne fuga dal mondo: più forte

hoc tibi, quod potui, confectum carmine munus 
pro multis, Alli, redditur officiis, 

ne vestrum scabra tangat rubigine nomen 
haec atque ilia dies atque alia atque alia (149-152)

Także dla poetów galijskich dzielenie wspólnych upodobań, 
przede wszystkim upodobań literackich, to istotny składnik 
przyjaźni. Dość przypomnieć zaproszenia słane przez Auzoniusza 
do Paulusa, w których odwiedziny, połączone rzecz jasna z zaba
wianiem się w układanie wierszy64, przedstawiane są wręcz jako 
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obowiązek. Podobnym obowiązkiem przyjacielskim jest przesy
łanie sobie próbek poetyckich w korespondencji65. Dlatego nagłe
go wyjazdu Paulina, potem zaś jego długotrwałego milczenia nie 
mógł retor z Burdigali nie postrzegać jako prawdziwej niewdzię
czności, a nawet zdrady. W tym więc kontekście korespondencja 
Auzoniusza z Paulinem, będąca w istocie dyskursem właśnie na 
temat tego, czy wzajemna lojalność ma oznaczać hołdowanie tym 
samym modelom życia, jawi nam się jako szczególnie ciekawe 
świadectwo, które warto szczegółowo omówić66.

(e loquace) urge il bisogno dell’interazione sociale, il desiderio di godere la 
natura nella sodalizia degli amici, di dividere con loro non solo il tetto ma 
anche il commercio con le muse; insomma di trasferire nella campagna le abi- 
tudini e forme di vita della città", Ausonio e Orazio. Paideia XLV, 1990, s. 335. 
“ „The exchange of verses, then, either in the form of a letter, or as a corol- 
larium to a letter, was integral to Ausonius’ concept of amicitia: to receive 
a prose letter from a friend without an appendix in verse or at least very con
siderable artistry by way of compensation would be highly disappointing.”, 
R.P.H. Green, The correspondence of Ausonius, L’Antiquité Classique 49, 
1980, s. 205, por. też L. Mondin, Decimo Magno Ausonio, Epistole, il Cardo, 
Venezia 1995, s. XXXV.
66 O powodach konfliktu Auzoniusza i Paulina piszę też A. Swoboda, 
Przyjaźń i konflikt Auzoniusza i Paulina z Noli w świetle korespondencji, Eos 
83, 1995, ss. 307-321.
1,7 Zdaniem C. W h i te jest to klasyczne grecko-rzymskie rozumienie przyjaźni 
jako uczucia, które w odróżnieniu od miłości erotycznej musi kształtować się 
przez lata, por. Christian Friendship in the Fourth Century, Cambridge 1992, s. 158.

Auzoniusz, kierując do Paulina swoje skargi, zwraca uwagę 
przede wszystkim na to, że ich przyjaźń trwała niezwykle długo67 
(Epist. 23: „per tam longam seriem redeuntibus annis”, v. 4). 
Łączyła bowiem jeszcze ich ojców, po których oni sami ją niejako 
odziedziczyli („heredibus”):

tam placidum, tam mite iugum, quod utrique parentes 
ad senium nostri traxere ab origine vitae 

impositumque piis heredibus usque manere 
optarunt dum longa dies dissolveret aevum.(Epist. 24, 9-12)
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Podkreśla też, że związkiem tym („iugum", Epist. 23/24, 
V. 1) nigdy nie zachwiały najmniejsze nieporozumienia („queri- 
monia", Epist. 23, v. 5; „querella", „ira", „error", Epist. 24, 
V. 5). Był on więc - dodaje obrazowo - jarzmem tak lekkim, iż 
z łatwością i bez sprzeciwu poddałyby mu się konie Marsa, Dio- 
medesa czy nawet Heliosa:

hoc tam mite iugum docili cervice subirent 
Martis equi stabuloque feri Diomedis abacti 

et qui mutatis ignoti Solis habenis 
fulmineum Phaethonta Pado mersere iugales.(Episi. 24, 15-18)

Dla znajomych zaś przyjaźń ta stała się egzemplaryczna, tak 
że porównywano ich do par znanych z mitologii68. Mimo różnicy 
wieku Auzoniusz i Paulin dzielili wspólne upodobania i pasje, ni
czym niegdyś Leliusz i Scypion:

“ Warto może zauważyć, że Auzoniusz wypowiada tu myśl podobną do tej, 
jaką zakończył Stacjusz swój poetycki list do Marcellusa:

cedet tibi gloria fidi
Theseos, et lacerum qui circa moenia Troiae

Priamiden caeso solacia traxit amico. (Silv. IV 4, 103-105)

cedebat Pylades, Phrygii quoque gloria Nisi 
iam minor et promissa obiens vadimonia Damon, 

nos documenta magis felicia, qualia magnus 
Scipio longaevique dédit sapientia Laeli; 

nos studiis animisque isdem miracula cunctis, 
hoc maiora, pares fuimus quod dispare in aevo.(Episr. 24, 34-39)

Dawny mistrz przypomina też Paulinowi o swoich wobec 
niego zasługach. Auzoniusz czuje się niejako „ojcem” młodszego 
przyjaciela, czemu daje wyraz już w listach wcześniejszych, jak 
Epist. 17, swoista recenzja poematu o królach, stworzonego przez 
byłego ucznia: „si erro, pater sum", cap. 35. Powtarza to w Epist. 
22, dodając, że jest współtwórcą sukcesów Paulina na forum pub
licznym oraz na polu literatury i uważa go za swego następcę:
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[...] anne pudet, si quis tibi iure patemo ,
vivat amicus adhuc, maneasque obnoxious heres?(£pi.vr. 22, 6-7)

tu contemne alios nec dedignare parentem 
affari verbis, ego sum tuus altor et ille 

praeceptor primus, primus largitor honorum, 
primus in Aonidum qui te collegia duxi.(iiwi, 32-35)

W wypowiedziach Auzoniusza istotną rolę grają słowa fides 
i pietas, kluczowe dla rzymskiego rozumienia przyjaźni69. To 
właśnie pietas nie pozwala mu milczeć i nie reagować na postę
powanie Paulina. Niezmienna jest bowiem jego wierność (fides) 
i szacunek dla niego:

69 Por. P.A. Brunt, Amicitia in the Late Roman Republic, w: The Fall of the 
Roman Republic and Related Essays, Oxford 1988, s. 355.

nec possum reticere, iugum quod libera numquam
fert pietas nec amat blandis postponere verum.(Epist. 21, 48—49)

agnoscisne tuam, Ponti dulcissime, culpam? 
nam mihi certa fides nec commutabilis umquam 

Paulini illius veteris reverentia durât.(£pi.vz. 24, 95-97)

Tym samym były nauczyciel oskarża swego ucznia o brak 
podobnej wierności. W Epist. 23, pierwszej wersji ostatniego z li
stów skierowanych do Hiszpanii, Auzoniusz formułuje ten zarzut 
ponownie, odwołując się do skojarzeń mitologicznych. Sugeruje 
mianowicie, że Paulin byłby gotów skłócić ze sobą znane z tra
dycji pary przyjaciół:

impie, Pirithoo disiungere Thesea posses 
Euryalumque suo socium secemere Niso; 

te suadente fugam Pylades liquisset Oresten 
nec custodisset Siculus vadimonia Damon.(Epist. 23, 19-22)

W wersji drugiej, Epist. 24, poeta z tego wątku rezygnuje. 
Wraca natomiast do pytania, które zadawał adresatowi już wcześ
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niej, w Epist. 21, gdzie zastanawiał się, czy Paulin, przebywając 
w Hiszpanii, zmienił swoje obyczaje:

vertisti, Pauline, tuos, dulcissime, mores: 
Vasconei saltus et ninguida Pyrenaei 

hospitia et nostri facit hoc oblivio caeli.(Epíst. 21, 50-52) 

hic trabeam, Pauline, tuam Latiamque curulem 
constituis, patriosque istic sepelibis honores?(ihid., 60-61)

W Epist. 24 zaś najpierw przypomina odbiorcy o pełnionych 
przezeń niegdyś najwyższych urzędach, które z pewnością nie pa
sują do jego obecnego stylu życia70:

70 Auzoniusz jest tu wyjątkowo prowokacyjny, w v. 58 czyni bowiem aluzję 
do kultu Nemezis, por. L. Mondin, Décimo Magno Ausonio, Epistole, op. 
cit., s. 23. Oczywiście jest to wyłącznie topos literacki: „peregrina diva” oz
nacza w tym kontekście po prostu „rzeczy niegodne Rzymianina”, czyli, w od
niesieniu do Paulina, np. wyjazd do „barbarzyńskiej”, jak widzi to Auzoniusz, 
Hiszpanii. Poeta nie chce tu oczywiście sugerować, jakoby jego adresat oddawał 
się pogańskim praktykom religijnym, tym niemniej dla tak gorliwego chrześci
janina jak Paulin podobna metafora musiała z pewnością brzmieć krzywdząco.

Paulinum Ausoniumque, vi ros quos sacra Quirini 
purpura et auratus trabeae velavit amictus, 

non decet insidiis peregrinae cedere divae.(Epúr. 24, 56-58)

Następnie dodaje gorzkie przypuszczenie, że Paulin najpra
wdopodobniej zupełnie zatracił już szacunek dla rzymskich war
tości: rodzinnego miasta, tradycyjnego ubioru, może ojczystej 
mowy, zapominając pośród nowych przyjaciół o starych:

moenibus et patrio forsan quoque vestís et oris (Epist. 24, 62)

teque vagum toto, quam longa Hispania, tractu 
immemorem veterum peregrinis fidere amicis.(fóúf., 109-111)

Największym pragnieniem Auzoniusza byłoby zobaczenie 
Paulina u siebie. Poeta chce wierzyć, że to się stanie, że Bóg 
i Jego Syn wysłuchają pobożnych modlitw i już wkrótce nastąpi 
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szczęśliwe spotkanie. W ostatnim wersie z niepokojem pyta tylko 
za Wergiliuszem, czy wiara ta ma jakieś uzasadnienie, czy też jest 
wyłącznie oparta na nierealnych marzeniach:

[...] certa est fiducia nobis, 
si genitor natusque dei pia verba volentum 

accipiat, nostro reddi te posse precatu (Epist. 23, 32-34/Epist. 24. 104-106) 

accurre, o nostrum decus, o mea maxima cura.
votis omnibusque bonis precibusque vocatus; 

appropera, dum tu iuvenis, dum nostra senectus 
servat inexhaustum tibí gratif'icata vigorem.(£pí.tf. 23, 39-42JEpist. 24, 

111-114) 
credimus an, qui amant ipsi sibi somnia ñngunt.(£p¿vr. 23, 52/ Epist. 24, 124)

Paulin, odpowiadając w Carm. 10 na cztery pierwsze listy 
Auzoniusza, przede wszystkim wyraźnie wskazuje, że jest całko
wicie świadom, jak wiele mu zawdzięcza jako mistrzowi stylu 
i jako człowiekowi, który wprowadził go w sferę działalności 
publicznej. Dlatego nie waha się nazywać swego nauczyciela oj
cem71. Prosi zarazem, by Auzoniusz nie oskarżał go o niewier
ność (brak pietas). Pietas jest przecież, poucza, jednym z najistot- 
nych składników postawy chrześcijanina72:

71 Por. P. Fabre, Saint Paulin de Noie et l’amitié chrétienne, Paris 1949, s. 162.
12 Por. ibid.. s. 146.

pietas abesse Christiano qui potest? 
namque argumentant mutuum est 

pietatis esse Christianum, et impii, 
non esse Christo subdilum.

hanc cum tenere discimus, possum tibi 
non exhibere, id est patri, 

cui cuneta sancta iura, cara nomina 
debere me voluit deus? 

tibí disciplinas, dignitatem, Hueras, 
linguae, togae, famae decus 

provectas, altas, institutus debeo, 
patrone, praeceptor, pater.(Cann. 10. 85-96)
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Paulin rozumie, że Auzoniuszowa krytyka wybranego prze
zeń, odmiennego od wcześniejszego sposobu życia płynie niejako 
z rodzicielskiej troski („patrio pectore", v. 107). Zwraca jednak 
uwagę, że, zamiast się skarżyć, dawny mistrz winien raczej cie
szyć się tym, co stało się z jego podopiecznym. To dzięki wpły
wowi Auzoniusza („cuius praeceptis”, v. 146) mógł on stać się 
człowiekiem, którego Bóg zechciał wybrać na swego sługę73:

73 Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki Paulin nieco wcześniej (w. 73-80) 
tłumaczy Auzoniuszowi powody swej decyzji. Mówiąc o korzyściach, jakie 
może osiągnąć człowiek, zawierzając całkowicie Bogu, posługuje się poeta ter
minologią zaczerpniętą z rzymskiego języka prawniczego:

caelo reponi créditas [scil. opes] Christo deo, 
qui plura promisit datis, 

contempla praesens vel mage deposita sibi 
multo ut rependat faenore.

sine fraude custos, aucta creditoribus 
bonus aéra reddet débiter 

multaque spretam largior pecuniam 
restitue! usura deus. (73-80) 

deponere - oddać na przechowanie, zdeponować; credere - udzielić po
życzki, pożyczyć; rependere deposita (multo) faenore - zwracać zdeponowane 
(pieniądze, ruchomości) z (dużym) procentem; reddere aera aucta - zwrócić 
pieniądze z zyskiem (pomnożone); restituere pecuniam (multa) usura - oddać 
pieniądze z (dużymi) odsetkami; debitor - dłużnik; creditor - wierzyciel; fraus 
- szkoda, sprzeniewierzenie, oszustwo. Być może poprzez tak ułożoną argu
mentację chce Paulin przekonać Auzoniusza, iż mieszkając w Hiszpanii i re
zygnując z dotychczasowego trybu życia, bynajmniej nie zapomniał o rzym
skiej tradycji, z której wyrósł.

sed mea [scil. mens] nunc auctore deo, qui, si quid in actu 
ingeniove meo sua dignum ad munia vidit, 

gratia prima tibi, tibi gloria debita cedit, 
cuius praeceptis partum est. quod Christus amaret. 
quare gratandum magis est tibi quam queritandum 

[...] ut sim promeritus Christi fore dum sum 
Ausonii. ]...](143-147 i 151-152)
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Najbardziej dramatyczna część listu rozpoczyna się od 
V. 260. Paulin stwierdza, że zarzuty stawiane mu przez Auzoniu- 
sza pasowałyby może do konwencji żartu i satyry, ale nie przy- 
stoją ojcu (być może chodzi tu autorowi zwłaszcza o owe żarty 
z Terazji):

multa iocis pateant, liceat quoque ludere fictis; 
fermentare iocos satirae mordacis aceto

saepe poetarum, numquam decet esse parentum.(260 i 263-264)

Ojcowskie zaufanie i troskliwość nie powinny dawać posłu
chu niesprawdzonym wiadomościom:

namque fides pietasque petunt, ut quod mala nectens 
insinuat castis fama auribus, hoc bona voti 

mens patris adfigi fixumque haerescere cordi 
non sinat. [...] (265-268)

Jeżeli Auzoniusz usłyszał, że Paulin się zmienił, winien był 
zbadać charakter tychże zmian. Gdyby uznał, że jego były uczeń 
zbłądził, że wybrał zło zamiast dobra, wartości świeckie zamiast 
służby Bogu, skłonność do zbytku zamiast wstrzemięźliwości, 
powinien był, mimo rodzicielskiej czułości, zapałać gniewem 
i surowo napomnieć upadłego przyjaciela:

si pravo rectum, si religiosa profanis, 
luxurie parcum, turpi mutatur honestum, 

segnis, iners, obscurus ago, miserere sodalis 
in mala perversi: blandum licet ira parentem 

excitet, ut lapsum rectis instauret amicum 
moribus et monitu reparet meliora severo.(272-277)

Jako dobry ojciec nie może chyba jednak nie aprobować te
go, że dawny uczeń wybrał życie dla Boga:

non reor id sancto sic displicuisse parenti, 
mentis ut errorem credat sic vivere Christo, 

ut Christus sanxit. [,..](283-285)
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W zakończeniu utworu Paulin przybiera ton dość prowoka
cyjny. Stwierdza mianowicie, iż swej decyzji nie zmieni, nawet 
gdyby innym wydawała się ona błędna. Auzoniusz może to tylko 
uznać, lecz gdyby nawet tak nie uczynił, on woli zyskać aprobatę 
Chrystusa:

[...] iuvat hoc nec paenitet huius 
erroris. [...] (285-286)

si placet hoc, gratare tui spe divite amici: 
si contra est, Christo tantum me linque probari.(330-331)

Odpowiedź Paulina jest zdecydowana: jasno daje do zrozu
mienia, że nie wróci do poprzedniego stylu życia; pozostanie 
w Hiszpanii, nie będzie szukał przyjemności w uprawianiu litera
tury na dawną modłę74, nie podejmie z powrotem kariery publi
cznej75. Czy jednak stwierdzenia te oznaczają, iż autor nasz za
mierza zerwać więzy przyjaźni, łączące go z Auzoniuszem od tak 
dawna? Podobne odczytanie intencji Paulina byłoby wysoce nie
trafne. Mówi on przecież z naciskiem o swoich zobowiązaniach 
wobec niegdysiejszego mistrza, nazywa go ojcem, podkreśla, że 
oddając się Chrystusowi, nie przestaje należeć do Auzoniusza. 
Pragnie jednak, by dawny nauczyciel zrozumiał, że powrót do 
przeszłości jest niemożliwy.

,J Por. rozdz. II, s. 64.
” Tłumacząc Auzoniuszowi, dlaczego zrezygnował z działalności w sferze 
publicznej. Paulin po raz kolejny nawiązuje do tradycyjnej leksyki, używając 
jej w nowym znaczeniu. Mówi mianowicie, że ludzie jego pokroju porzucają 
forum na rzecz otium, które dla przyszłego biskupa Noli oznacza kontemplację 
Boga:

otia amant strepitumque fori rerumque tumultus
cunctaque divinis inimica negotia donis,

[...] abhorrent (Carm. 10, 166-168)
n Por. rozdz. 1 przyp. 66.

Auzoniuszową reakcją na ten utwór była zapewne Epist. 23, 
(później zredagowana w zmienionej nieco formie)76, będąca jesz
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cze wyraźniejszym niż poprzednie listy, oskarżeniem Paulina 
o zerwanie więzów przyjaźni. W odpowiedzi Paulin napisał 
Carm. 11, odmienne nieco w tonacji od Carm. 10. Być może 
słuszne jest przypuszczenie Robertsa, iż poeta nie był w pełni 
zadowolony ze swego poprzedniego dzieła, uważając je może za 
nazbyt obcesowe77, i dlatego postanowił tym razem odpisać w in
nym stylu.

77 „He wished to excuse his own disregard of his friend sensitivities in Poem 
10 by emphasizing the pain he had felt at Ausonius’ criticism”, M. Roberts, 
Paulinus Poem 11, Virgil's First Eclogue, and the Limits of Amicitia, Trans
actions of the American Philological Association 115, 1985, s. 274.
’’ Jak mówi „crimen neglectae amicitiae” (w. 3—4). Warto tu może, niejako 
na marginesie, zwrócić uwagę na analizy filologiczne próbujące opisać Paułi- 
nowe rozumienie słowa amicitia. W swoim przełomowym studium na temat 
Paulina i jego koncepcji przyjaźni chrześcijańskiej P. Fabre dowodził, że po
eta i późniejszy biskup Noli nigdy nie używa słowa amicitia na określenie 
uczucia zrodzonego w duchu chrześcijańskim. Według francuskiego badacza, 
jeżeli Paulin posługuje się tym wyrazem, to może niekoniecznie nadaje mu 
konotację negatywną, ale na pewno stosuje go wyłącznie do opisywania relacji 
opartych na czysto ludzkiej życzliwości, nie zawiązanych „w miłości Chrystu
sa”, ten drugi typ nazwałby bowiem caritas, por. Saint Paulin de Noie et 
l'amitié chrétienne, op. cit., s. 148. Oczywiście utwór zaadresowany do Auzo
niusza, w którym właśnie pada określenie amicitia może być jednym z argu
mentów na poparcie tej teorii: Auzoniusz to wręcz uosobienie układów towa
rzyskich, w jakich nasz autor pozostawał zanim jeszcze przyjął chrzest i zde
cydował się całkowicie zmienić swoje życie. C. White, uznając, że Paulin, 
istotnie, wydaje się nie utożsamiać „przyjaźni” z „miłością chrześcijańską”, 
zwraca jednak uwagę, iż tak rygorystyczne rozróżnienie, jak to proponowane 
przez Fabre'a, nie jest zawsze trafne. Na przykład w liście do Sulpicjusza Se- 
werusa, z którym łączyły Paulina więzy prawdziwie chrześcijańskiego brater
stwa - Sulpicjusz założył ów klasztor w Primuliacum, gdzie miał rozpocząć 
swój nowicjat syn Cyteriusza - termin amicitia właśnie się pojawia: „Such

Na wstępie przypomina Paulin zarzuty odbiorcy, zawarte je
szcze we wcześniejszych listach. Chodzi o krytykę wybranego 
przezeń stylu życia - zdaniem Auzoniusza jest to życie spędzane 
w odosobnieniu i na bezczynności - o ataki pod adresem najbliż
szej mu osoby oraz o zarzut zdrady przyjaźni78. Prosi przy tym 
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swego dawnego nauczyciela, by „nie mieszał słów ojcowskich 
z goryczą”. Delikatnie daje więc do zrozumienia, iż ton listu Au- 
zoniusza był nazbyt surowy:

[...] placitamque latebris 
desidiam exprobras neglectaeque insuper addis 

crimen amicitiae formidatamque iugalem 
obicis et durum iacis in mea viscera versum. 

parce, precor, lacerare tuum, nec amara patemis 
admiscere velis, ceu melle absinthia, verbis.(2-7)

Podkreśla, że zawsze go szanował i zawsze był mu wiemy:

cura mihi semper fuit et manet officiis te 
omnibus excolere, adfectu observare ftdeli.(8-9)

Dbał o to, by w niczym mu nie uchybić, gdyż zawsze wi
dział w nim czcigodnego ojca („sanctum parentem”, v. 16). Do
daje, że podobny szacunek miał dla Auzoniusza cały jego dom79, 
czyli, jak łatwo się domyślić, Terazja. Poprzez tę delikatną suge
stię Paulin raz jeszcze zwraca uwagę adresata na to, jak niespra
wiedliwy i krzywdzący był on w swoich opiniach i niewybred
nych żartach na temat jego żony:

instances show that Paulinus did not feel that the use of the word amicitia was 
anathema in Christian circles: while caritas is applied exclusively to the love 
in Christian relationships, amicitia can be used of either secular or Christian 
friendships”, Christian Friendship..., op. cit., s. 159, por. też: D. Kon st an. 
Friendship..., op. cit., s. 157.
” M. Roberts zwraca uwagę, iż nasz autor posługuje się w tym passusie 
tradycyjnym słownictwem używanym w rzymskiej definicji „przyjaźni” („the 
traditional vocabulary of the Roman amicitia"): officiis excolere, adfectu ob
servare fideli. Badacz konkluduje zatem: „His choice of language leaves no 
doubt that at least in his own mind he has maintained the duties of friendship.”, 
por. Paulinus Poem 11..., op. cit., s. 274.

hoc mea te domus exemplo coluitque colitque 
inque tuum tantus nobis consensus amorem est, 

quantus et in Christum conexa mente colendum (17-19)
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Dlaczego więc Auzoniusz pod wpływem jakichś niespraw
dzonych „rewelacji” zwątpił w wierność tak wypróbowanego 
przyjaciela?:

quo rumore pium facilis tibí fama per aures 
inrupit pepulitque animum contraque vetustam 

experta pietate fidem nova vulnera movit, 
laederet ut natis placidum male suada parentem?(21-24)

W centralnej części utworu (w. 30-48) odpowiada Paulin na 
zasadniczy zarzut Auzoniusza, poczyniony w Epist. 23, zarzut, 
jakoby zerwał łączące ich więzy przyjaźni. Przywołując użyte 
przez swego korespondenta słowo „iugum", stwierdza wyraźnie, 
że gdyby owo Jarzmo” miało opierać się na podobnych zaintere
sowaniach i aspiracjach twórczych, to, w istocie, nie byłby godny 
go nosić, a nawet nigdy tego nie pragnął: nie czuje się bowiem na 
siłach stać w jednym rzędzie z Auzoniuszem80, gdy chodzi 
o kompetencje literackie:

80 Zdaniem Konstana, który opiera się na analizach C. White, wypowiedź ta 
może być świadectwem, iż Paulin nie chce rozumieć przyjaźni w sposób ty
powy dla tradycji klasycznej, tj. jako wzajemnego szacunku dla swych zalet 
(to dla Cycerona jeden z podstawowych wyznaczników przyjaźni, na co zwraca 
uwagę P.A. Brunt. Amicitia in the Late Roman Republic, op. cit., s. 352): 
„[...] for Paulinus, a profession of friendship represents a claim to qualities of 
goodness that runs contrary to the humble spirit of a man who, of all his con
temporaries, seems to have taken Christian meekness most to heart. Thus, in 
a verse epistle addressed to Ausonius [...] Paulinus «alludes to the importance 
of equality in friendship but denies that they are equals in merit, only in their 
love for each other». The posture of lowliness becomes even more intense 
when Paulinus writes to eminent Christians [...] Such protestations of unwort
hiness are incompatible with the classical notion of friendship, which at its 
best, on the traditional view, rested on an ideal of mutual regard for one’s 
another character”, D. K o n s t a n. Friendship..., op. cit., s. 159-160; C. W h i - 
te, Christian Friendship..., op. cit., s. 150.

discussisse iugum quereris me, quo tibi doctis 
iunctus eram studiis. hoc nec gessasse quidem me
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adsero. namque pares subeunt iuga: nemo valentes 
copulat infirmis ñeque sunt concordia frena, 

si sit conpulsis mensura iugalibus inpar. 
si vitulum tauro vel equum committis onagro; 

si confers fúlicas cycnis et aedona parrae, 
castaneis corulos; aequas vibuma cupressis; 
me conpone tibi: vix Tullius et Maro tecum 

sustineant aequale iugum. [...](3O-39)

Jedyne więzy, jakie mogą ich naprawdę łączyć, to, jak dopo
wiada dalej, więzy miłości; istnieniu tego jarzma Paulin nie za
mierza zaprzeczać, nigdy też go nie zdejmie, gdyż przyjaźń na 
takiej podstawie zbudowana trwać może wiecznie, przezwycięża
jąc nie tylko przeszkody nakładane na nią przez ludzką nieżycz
liwość - ową „fabuła", plotkę, przed słuchaniem której były 
uczeń Auzoniusza kilkakrotnie przestrzega - lecz również bariery 
przestrzenne i czasowe:

[...] si iungar amore,
hoc tantum tibí me jactare audebo iugalem, 

quo modicus sociis magno contendit habenis. 
dulcís amicitia aeterno mihi foedere tecum 

et paribus semper redamandi legibus aequat. 
hoc nostra cervice iugum non scaeva resolvit 

fabuła, non terris absentia longa diremit, 
nec perimet, toto licet abstrahar orbe vel aevo. 

numquam animo divisus agam: prius ipsa recedet 
corpore vita meo, quam vester pectore vultus.(39—48)

Pozornie Paulin odrzuca tu więc tradycyjne pojmowanie 
przyjaźni, które zakłada jako jeden z jej warunków dzielenie tych 
samych pasji81, zwłaszcza jeżeli ową wspólną pasją miałoby być 
uprawianie literatury w takim rozumieniu, jakie posiadał Auzo- 
niusz i jemu podobni, jako rodzaju gry towarzyskiej, przeznaczo

81 Por. Cie.. De amic., 74: .,[...] dispares enim mores disparia studia sequuntur, 
quorum dissimilitudo dissocial amiciłias"; P.A. Brunt, Amicitia..., op. cit., 
s. 352.
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nej dla ludzi o zbliżonym statusie społecznym oraz wykształce
niu, retorów i gramatyków galijskich. Poezja taka operować mia
ła szeregiem aluzji, cytatów, parafraz, ewokacji dzieł „klasyków”, 
wzbogacających tekst o dodatkowe znaczenia, a czytelnych wy
łącznie dla owych erudytów.

Roberts w swej interpretacji każę jednak zwrócić baczniej
szą uwagę na w. 35-37 oraz 48. Zauważa on, iż Paulin nawiązuje 
tam do Ecl. I Wergiliusza, najpierw do w. 22-25, a następnie do 
w. 61-6382 *. Tym samym poeta jawnie sam sobie przeczy: za
strzegając, że nie jest w stanie dorównać Auzoniuszowi pod 
względem poetyckiej maestrii, popisuje się wirtuozerią w tej 
dziedzinie i formułuje aluzję, którą tamten z pewnością doceni. 
Neguje zarazem prawdziwość swego stwierdzenia, jakoby nigdy 
nie łączyły go z dawnym mistrzem zainteresowania literackie85.

Por. M. Roberts, Paulinus Poem 11..., op. cit., s. 275: „«si vitulum [...] 
cupressis» (vv. 35-37) is a poetic topos parvis componere magna, derived from 
Virgil, Eclogues 1. 22-25. The poet clearly has the Virgilian original in mind, 
for he quotes directly from it in verse 37 (cf. lenta... inter vibuma cupressi. 
Ecl.l. 25). Literary reminiscence establishes the comparative valuation of the 
low-growing wayfaring tree (viburna) and the tall cypresses as much [...] as 
experience. Similarly the status of hazels (corylos) and chestnuts (castaneis) 
recalls the world of the first Eclogue. There a pair of new-born goats are ab- 
bandoned inter densa corylos (14), while Tityrus in his pastoral retreat will 
feed on castaneae molies (81)”.

Por. M. Roberts, Paulinus Poem 11..., op. cit.. s. 275.
“ „credimus an, qui amant, ipsi sibi somnia fingunt” (Epist. 23, 521 Epist. 24,
124), por. Ecl. VIII, 108.

Nie jest ponadto przypadkiem, iż Paulin nawiązał tutaj akurat 
do Bukolik. Przypomnijmy, że Auzoniusz zakończył Epist. 23 cy
tatem pochodzącym także z tego dzieła84. Przywołując jedno 
z końcowych zdań Ecl. VIII, autor z Burdigali zdawał się sugero
wać, iż jego sytuacja podobna jest do tej, z którą przyszło się 
zmierzyć protagonistce utworu Wergiliusza. W Ecl. VIII porzuco
na kochanka próbowała odzyskać miłość Dafnisa za pomocą za
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klęć (carmina). W Epist. 23 ów „porzucony kochanek”, który 
poprzez swoje carmina - tym razem w sensie „dzieła poetyckie
go” - ma nadzieję wzbudzić na nowo uczucia drogiej osoby, to 
sam Auzoniusz, jego ukochany zaś to Paulin85.

85 Por. L. Alfonsi, Ausoniana, Aevum 37. 1963, s. 117. Interpretację tę po
wtarza za Alfonsim również M. Roberts, Paulinus Poem 11..., op. cit., s. 267. 
“ Paulin istotnie rozumie przyjaźń jako związek duchowy, nie wymagający
codziennego obcowania z drugą osobą. Dowodzi tego treść jego listu do Pam- 
miachusa (oczywiście chodzi o list prozą; po Paulinie zachowała się korespon
dencja prozaiczna obejmująca 51 tekstów): „ob hoc in veritate, qua stamus in 
Christo, expressum his tibi litteris animiim meum suscipe, nee volo amicitiam 
nostram tempore metiaris. non enim haec ut saecularis est, quae spe saepius 
quam fide paritur, sed spiritalis ilia, quae deo auctore generatur et arcana spi- 
rituum germanitate coalescit. quo fit, ut non diuturnitatis usu crescat ad amo- 
rem ñeque documenti expectatione pendeat, sed, ut filia veritatis dignum est, 
statim firma et magna nascatur, quia de pleno incipit orta per Christum”,£pist 
XIII, 2, cytat wg wydania: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, ed. 
G. De Hart el, Vol. XXIX, S. Pontii Meropii Paulini Nolani Opera, pars I: 
Epistulae. Vindobonae 1894.

Nawiązanie do Ecl. I obecne w Carm. 11 stanowi zatem in
formację opartą na tym samym kodzie. Przez nie autor chce dać 
swemu odbiorcy do zrozumienia, że nie powinien łudzić się, 
oczekując jego powrotu. Paulin i Auzoniusz muszą się rozstać, 
tak jak Tityrus i Melibeus.

W końcowych wersach, zwłaszcza zaś w passusie napisanym 
jambami, podkreśla jednak zdecydowanie, iż owa rozłąka ma je
dynie wymiar czysto fizyczny. Oddalenie może tu zostać w pełni 
zrekompensowane poprzez duchową łączność86. Paulin nie tylko 
przyjaźni z Auzoniuszem się nie wyrzeka, lecz nawet jest pewien, 
że przekroczy ona wraz z nim granicę śmierci:

numquam animo divisus agam: prius ipsa recedet 
corpora vita meo, quam vester pectore vultus. 

ego te per omne quod datum mortalibus 
et destinatum saeculum est, 

claudente donee continebor corpora.
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discemar orbe quamlibet, 
nec orbe longe nec remotum lumine 

tenebo flbris insitum: 
videbo corde, mente complectar pía 

ubique praesentem mihi. 
et cum solutus corporali carcere 

terraque provolavero, 
quo me locarit axe communis pater, 

illic quoque animo te geram; 
ñeque finis idem, qui meo me corpore 
et amore laxabit tuo.(Carm. 11, 47-62)

* * *

Podsumujmy najważniejsze ustalenia powyższych analiz. 
Ton oraz treść wielu listów poetyckich determinowana jest 

przez cel protreptyczny. Cel ów ma zasadniczy wpływ na cha
rakter I ks. Listów Horacego. Poprzez te utwory pragnie Wenu- 
zyjczyk zachęcić swych adresatów do podporządkowania życia 
poszukiwaniu mądrości i cnoty, do poznania własnej natury i do 
uczciwości wobec siebie oraz względem innych.

Uważniejsza lektura pozwala dostrzec, iż podobny w istocie 
cel przyświeca Horacemu także wówczas, gdy piszę on listy po
święcone zagadnieniom literackim. Utwory te, zwłaszcza Ars Po
ética, to również rodzaj zachęty. Tym razem zachęta owa dotyczy 
traktowania poezji w sposób poważny, jako sztuki, która ma swo
je reguły i której nie wolno uprawiać, jeżeli się ich nie pozna.

Cel protreptyczny określa również specyfikę listu Auzoniu- 
sza do wnuka oraz kilku listów poetyckich Paulina z Noli. Auzo- 
niusz w swoim Protrepticus nakłania wnuka do polubienia szko
ły, a szerzej, do polubienia samego studiowania jako takiego. 
Paulinowe Carm. 24 oraz Carm. 32 (zapewne autorstwa innej 
osoby, niż biskup Noli) są adhortacją do życia chrześcijańskiego. 
Wreszcie Carm. 22 to zachęta do tworzenia literatury w duchu 
chrześcijańskim.
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Dla Owidiusza-wygnańca jego listy mają być przede wszy
stkim wyrazem wdzięczności, a więc realizacją swoistego offi
cium wobec wiernych i życzliwych mu przyjaciół. List ma także 
przypominać znajomym z Rzymu, iż nie wolno im ustawać w za
biegach o poprawę losu poety-relegata.

Natomiast dla poetów połączonych wspólnymi ideałami este
tycznymi lub podobnym rozumieniem roli literatury list poetycki, 
a ściślej wymiana takich listów, stanowi swoisty „obowiązek to
warzyski”. Twórcy ci nie tylko z upodobaniem raczą się wzajem
nie próbkami swojego talentu, lecz nawet uważają to za istotny - 
i widomy - znak przyjaźni. Ich listy mogą więc zawierać - wi
dzieliśmy to na przykładzie Katullusa - rodzaj „zamówienia lite
rackiego” na utwór o określonej tematyce, zamówienia, rzecz jas
na, sformułowanego w sposób tak kunsztowny, iż samo staje się 
efektownym przykładem drobnej poezji, mogą też być odpowie
dzią na takie zamówienie, złożone wcześniej przez innego poetę.

Podobnie w istocie widzi zadania swojej korespondencji 
z przyjaciółmi - retorami i poetami - Auzoniusz. Wysyłając do 
nich wyrafinowane w formie - choć czasem błahe w treści - 
utwory, najwyraźniej oczekuje reakcji adresata. Ma nią być albo 
przyjazd i wspólna zabawa w układanie wierszy, albo przynaj
mniej odpowiedź oparta na tym samym kodzie komunikacyjnym, 
określonym na przykład przez wymianę aluzji literackich. Takiej 
właśnie odpowiedzi dostarcza Auzoniuszowi Paulin i to, co cie
kawe, w utworze, w którym dawny uczeń usiłuje wytłumaczyć 
swemu nauczycielowi, iż dzielenie wspólnych upodobań nie musi 
być - tak jak postrzegał je Auzoniusz - synonimem przyjaźni.
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Rozdział IV

Adresat listu poetyckiego

W liście poetyckim podmiot mówiący przedstawia siebie za
wsze w kontekście swoich relacji z odbiorcą. Nieomal zawsze są 
to relacje niezwykle bliskie, przyjacielskie. Takie ustawienie sy
tuacji komunikacyjnej stanowi istotny znak dla czytelnika. W ten 
sposób poeta precyzuje bowiem także swoje wobec niego oczeki
wania, określa swoją wizję odbiorcy wirtualnego.

Jak zauważyliśmy wcześniej1, najstarsze przykłady rzym
skich listów poetyckich możemy odnaleźć wśród literackich pró
bek Lucyliusza. Faktu tego nie sposób uznać za przypadkowy, 
jeżeli wziąć pod uwagę niezwykle istotną różnicę, jaka zachodzi 
pomiędzy twórczością pierwszego rzymskiego satyryka a dzieła
mi innych rzymskich poetów, zarówno tych żyjących i piszących 
przed nim, jak i jemu współczesnych. Jak podkreśla M. Citroni2, 
najdawniejsza poezja rzymska, epika, dramat oraz pierwsze for
my liryczne, w typie nie zachowanego Parthenion Liwiusza An- 

1 Por. rozdz. I, s. 11.
2 Por. Poesia e lettori in Roma antica. Formę della comunicazione letteraria, 
Laterza, Bari 1995, s. 44.
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dronika, hymnu ku czci bogini Juno Regina, przeznaczone były 
dla ogółu społeczeństwa, a zatem dla bardzo szerokiego, lub też, 
mówiąc ściślej, zupełnie nie zdefiniowanego kręgu odbiorców. 
Wynikało to z immanentnych właściwości tych gatunków, tkwią
cych jeszcze w ich greckich pierwowzorach. Epos, tragedia i ko
media oraz poezja liryczno-hymnodyczna ze swej natury miały 
być wykonywane publicznie podczas wielkich uroczystości na 
placach, w teatrach, nie zaś w wąskim gronie przyjaciół i znajo
mych w trakcie towarzyskich spotkań i prywatnych recytacji. Lu- 
cyliusz natomiast, i to już w utworze, który najprawdopodobniej 
otwierał pierwszy ze zbiorów jego satyr (za najstarsze uznaje się 
dzisiaj księgi XXVI-XXX) jednoznacznie stwierdza, że nie chce, 
by czytali go wszyscy. Nie zależy mu na odbiorcach nadmiernie 
wykształconych ani też na zupełnych ignorantach. Co więcej, po
eta potrafi precyzyjnie, „po nazwisku”, wskazać osoby, które 
chciałby widzieć wśród swoich czytelników, oraz te, dla których 
pisać nie zamierza3. Sięgając po formę listu, uwypukla zatem Lu- 
cyliusz ów zasadniczy charakter swej twórczości, dając jeszcze 
wyraźniej do zrozumienia, iż jest ona przeznaczona dla ściśle 
określonego odbiorcy. Możemy wnioskować, że owi odbiorcy re
krutowali się głównie spośród ludzi o proweniencji społecznej 
oraz poglądach tak politycznych, jak krytycznoliterackich podo
bnych do tych, które wyznawał sam autor, ekwita pochodzący 
z gens Lucilia, mający przyjaciół w kręgach arystokratycznych, 
blisko związany ze Scypionem Młodszym. Byli to zatem zamoż
ni, pełnoprawni Rzymianie4, zwolennicy Scypiona, obeznani 
z kulturą helleńską.

’ Por.:
<ab indoctissimis>

nec doctissimis cięgi me>: Man<ium Manil>ium
Persiumve haec legere nolo, lunium Congum volo. (Lib. XXVI, fr. 632-634)

4 Trafnie określa specyfikę poezji Lucyliusza G. Williams, The Nature of 
Roman Poetry, Oxford 1983, s. 88: „Lucilius is almost everything but a poet.
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Ezoteryczność cechująca, jak widać, już satyry Lucyliusza 
przejawia się w jeszcze większym stopniu w poezji Katullusa 
i neoteryków. Poezja ta stanowi przykład literatury „elitarnej” par 
excellence, pisanej wyłącznie z myślą o zamkniętym kręgu czy
telników, złożonym z grupki młodzieńców, przyjaciół, dysponu
jących podobnym wykształceniem, wyznających wspólne ideały 
estetyczne, a zupełnie nie zainteresowanych akceptacją ogółu* 5. 
Najlepszym obrazem tego hermetycznego świata są oczywiście 
Katullusowe listy poetyckie. Ukazują one wiele specyficznych 
relacji, jakie łączą owych młodych literatów: chcą oni spędzać 
razem czas na ucztach, które, jak się okazuje, mają być bardziej 
popisem erudycji niż sztuki kulinarnej (Carm. 13), przesyłają - 

The social status of the man and the freedom of expression which that confered 
on him, the wealthy self-confidence of a man who felt inferior to none - all 
this is crucial in understanding L. [...] Such gentlemen had previously written 
prose: works of history or instructional works on farming and law, poetry had 
been the activity of non-Romans and inferiors, dependent on patronage. What 
Lucilius did was to invent an entirely new type of poetry, suited to his social 
rank and character [...] sermo, talk or conversation, the free-ranging expression 
of a powerful personality. This new type of poetry was clearly not of general 
appeal, but was addressed to an audience of gentlemen like Lucillius himself, 
mainly Romans, acquaintained with the gossip and happenings of their own 
circle. Lucillius made the aristocratic asumption that anything of interest to him 
would naturally interest his audience”.
5 Por. J. S t y k a. Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej. Estetyka 
satyry republikańskiej. Estetyka neoteryków, Kraków 1994, s. 105. Interesujące 
może się wydawać, że jedyny utwór, a raczej tylko fragment, jaki z niego się 
zachował, w którym Katullus w sposób bardziej ogólny zwraca się do swego 
czytelnika, Carm. 14a, operuje wyłącznie formami czasu przyszłego: „Siqui 
forte mearum ineptiarum/ lectores eritis manusque vestras/ non horrebitis ad- 
movere nobis...”. Nieokreśloność la może stanowić kolejny dowód, iż dla poety 
z Werony czytelnikiem, który w pełni zrozumie i doceni manifest estetyczny 
i założenia neoteryków, może być dopiero ktoś należący do przyszłych gene
racji, nie zaś osoba, która gustuje w literaturze doby współczesnej i nie rozumie 
nowatorskiego charakteru poezji tworzonej przez Helwiusza Cynnę i jego zwo
lenników.
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i rekomendują - swoje dziełka znajomym (Carm. 65), wreszcie 
uczestniczą w swoistej grze towarzyskiej, polegającej na pisaniu 
wierszy na zadany temat (Carm. 38, Carm. 68).

Powiedzieliśmy już wcześniej, że właściwością, która w spo
sób szczególny zbliża Horacjańskie listy poetyckie do Pieśni, jest 
właśnie konstrukcja postaci adresata. Wśród Pieśni utwory zwró
cone do przyjaciół stanowią najliczniejszą grupę. W niektórych 
przypadkach jego osoba nie wpływa w ogóle na zakres porusza
nych w tekście tematów; jedno imię, bez zakłócenia kompozycji 
ody, mogłoby z powodzeniem zostać zastąpione innym. Nierzad
ko jednak postać owego konkretnego odbiorcy, jego cechy, upo
dobania czy niedawne przeżycia stanowią czynnik determinujący 
treść pieśni6. Listy poetyckie są naturalnym rozwinięciem tej dro
gi. Współcześni badacze twórczości Wenuzyjczyka, analizując 
dość liczne jego wypowiedzi na temat relacji między autorem 
a anonimową publicznością, podkreślają, iż poeta ten, mając 
oczywiście świadomość istnienia takiego nieokreślonego „czytel
nika”, jest mu zasadniczo niechętny7. Tendencję tę przejawia już 
w pierwszej fazie swej twórczości, gdy w Sat. I 10 jednoznacznie 

6 Por. rozdz. I, s. 20.
7 Por. M. Citroni. Poesía e lettori in Roma antica, op. cit., ss. 245-246: 
„Orazio dichiara sempre di privilegiare la dimensione intima, prívala, della 
comunicazione della sua poesía: l’atteggiamento allocutivo, la larga introduzio- 
ne nel testo di figure di amici personali come dedicatari, è un atteggiamento 
fórmale che il testo oraziano assume in rapporto a specifiche intenzioni di 
comunicazione con il pubblico. Di solito i dedicatari di Orazio sono riconosci- 
bili corne membri dell'elite sociale, política e letteraria contemporánea: amici 
di rango elevato e protettori illustri (le due categorie non sono distinguibili), 
giovani figli di famiglie in vista, poeti e intellettuali amici. Con alcuni dei 
personaggi di maggiore rilievo che appaiono nei suoi componimenti Orazio 
probabilmente non era in un rapporto stretto di amicizia. ma tutti appaiono 
comunque nel testo in quanto persone con cui il poeta intrattiene un rapporto 
personale”.

200



stwierdza, że woli pisać dla grupy podobnych sobie przyjaciół 
(„doctos amicos”, v. 87). W pełni świadomy, jakie walory jego 
pisarstwa zasługują na szczególne uznanie, nie chce - jak sam 
mówi - zabiegać o tanią popularność, ceni bowiem wyłącznie 
opinie ludzi wybitnych, erudytów8 *.

8 Por.:
contentus paucis lectoribus. an tua demens 

vilibus in ludis dictari carmina malis?
non ego: nam satis est equitem mihi plaudere [...] (Sat. I 10, 74-76) 

Plotius et Varius, Maecenas Vergiliusque,
Valgius et probet haec Octavius optimus atque

Fuscus et haec utinam Viscorum laudet uterque. (81-83)
’ Bardzo rozmaicie interpretowano stosunek Horacego do przedstawionych 
w Epist. I 19 poetastrów. E. Fraenkel sugerował, iż list jest przejawem au
tentycznej wściekłości Wenuzyjczyka na niefortunnych imitatorów: „[...] the 
only thoroughly bitter document that we have from Horace’s pen”, Horace, 
Oxford 1957, s. 350. Opinię tę podziela również A. Wójcik, Niewdzięczni 
odbiorcy źle rozumianego poety. Eos LXIII, 1975, ss. 303-317. G. W i 11 i a m s 
natomiast owej pasji w wypowiedziach poety w ogóle nie dostrzega. Tradition 
and Originality in Roman Poetry, Oxford 1968, ss. 24-28. Moim zdaniem wy
mowa passusu poświęconego naśladowcom jest wyraźnie humorystyczna. Opis 
ich zachowania (w. 8-11) stanowi bowiem rozwinięcie pozornie poważnego 
wywodu na temat pozytywnej roli wina w procesie kreacji twórczej (w. 1-8). 
Tezy bronić mają autorytety Kratynosa, Homera, Enniusza, wreszcie Dionizosa. 
Zestawienie wysokiej formy wypowiedzi z przyziemnymi wyrażeniami (v. 5: 
„vina fere dulces oluerunt manę Camenae”; w. 7-8: [...] „nomquam nisi potus 
ad arma/ prosiluit dicenda”) daje jednak efekt hiatu, pogłębiony następnie w ob
razie poetastrów. Zabawny jest ponadto ton edyktu, wydanego rzekomo przez 
autora listu (w. 8-9). W.S. Smith zauważa, że edykt ten przypomina frazy 
wygłaszane na przyjęciach przez magistra bibendi. Uczony dowodzi więc, iż 
cały passus oparty został na metaforze biesiadnej gry towarzyskiej, Horace 
directs a carouse: Ep. I 19, Transactions of the American Philological As
sociation 114, 1984, ss. 255-271.

Po latach, w listach właśnie, a mianowicie w Epist. I 19, 
myśl tę powtarza, odnosząc się być może - tak uważa część, 
zwłaszcza dawniejszych nieco badaczy - do niezbyt przychylne
go przyjęcia swoich Pieśń?:

201



non ego ventosae plebis suffragia venor 
inpensis cenarum et tritae munere vestis; 

non ego nobilium scriptomm auditor et ultor 
grammaticas ambire tribus et pulpita dignor.(37-40)

[...J.iuvat inmemorata ferentem
ingenuis oculisque legi manibusque teneri.(33-34)

W epilogu do zbioru swe niepokoje związane z publicznym 
odbiorem dzieła literackiego wyraża jeszcze pełniej. Obraz po
wolnej degrengolady Księgi-Niewolnika, która, gdy minie pier
wsze nią zainteresowanie, nieuchronnie doczeka się losu prowin
cjonalnego podręcznika, choć utrzymany w tonacji żartobliwej, 
odsłania prawdziwe, poważne - i niewesołe - przemyślenia po
ety:

quodsi non odio peccantis despicit augur, 
cants eris Romae, donee te deserat aetas: 
contrectatus ubi manibus sordescere volgi 

coeperis, aut tineas pasces tacitumus inertis 
aut fugies Uticam aut vinctus mitteris llerdam. 

hoc quoque te manet, ut pueros elementa docentem 
occupet extremis in vicis balba senectus.(9-13 i 17-18)10

10 Trudno nie zauważyć, że Horacy pozwala sobie tutaj na ewidentną autopa- 
rodię. Epist. I 20 łatwo skojarzyć z zakończeniem Pieśni, Carm.III 30. Oba 
utwory traktują o sławie, jaką dzieło ma przynieść swemu autorowi. O ile jed
nak w epilogu Ód Aufidus i Daunus odzwierciedlały wielkość dokonań rzym
skiego Alkajosa, znanego aż po krańce świata, o tyle w Epist. I 20 Ilerda i Uty
ka symbolizują coś wręcz przeciwnego. Podkreślają to: A. L a Penna, Schizzo 
di ima interpretazione di Orazio, partendo dal Primo Libro delle Epistole, An- 
nali di Pisa, S. Il, Vol.XVIII, 1949, s. 18; D. Armstrong, Horace, New 
Haven & London 1989, s. 143 oraz S.J. Harrison, Deflating the Odes: Ho
race, Epistles 1.20, The Classical Quarterly 38, 1988, ss. 473-476.

Pieśni, a potem Listy Horacego nie wprowadzają nas jednak 
w świat ostentacyjnej prywatności - tego zaś wrażenia trudno nie 
doświadczyć podczas lektury Katullusa. Przeciwnie, przez odpo
wiedni dobór informacji składających się na sytuację przedsta
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wioną, tak by czytający mógł z kontekstu wywnioskować, co jest 
mu potrzebne do zrozumienia sensu utworu, poprzez takie zabiegi 
jak chociażby stosowanie w Listach stylu diatryby, poeta 
wyraźnie daje do zrozumienia, że piszę zawsze z myślą o szer
szym odbiorcy, niż tylko ten nominalny11. Adresat nominalny 
wszakże, ów „czytelnik pierwszego stopnia”, stanowi w jego te
kstach symbol „idealnej publiczności”, publiczności, z którą 
można mieć głęboki, przyjacielski kontakt, której można zaufać 
i której twarze - powiedzielibyśmy przenośnie - nie zleją się 
w jeden, nieostry obraz jakiegoś wyabstrahowanego anonimowe
go „czytelnika”.

" Por. M. C i t ro n i, Poesia e lettori iii Roma antica, op. cit., s. 271: „Orazio 
non accetta di attribuire un valore assoluto, e forsę nemmeno preminente, alla 
sua esperienza personale in quanto tale, alle passioni. aU’amore, ai suoi rapporti 
privati; la sua poesia tende a farsi portatrice di contenuti ehe trascendono l’e- 
sperienza contingente, di messaggi ehe si rivolgono alla comunità e. al di la 
di questa, all’umanità intera: dunque non più una poesia ehe vive nell’ambito 
chiuso di una cerchia lelteraria per coltivare i capricci e le idiosincrasie dei 
suoi membri, ma una poesia ehe si âpre verso grandi spazi, alla comunità e al 
mondo, e in cui l’occasione privata è sempre chiamata a sinificare qualcosa di 
più vasto, qualcosa ehe coinvolge tutti i lettori”. O dwupoziomowości kategorii 
adresata w I ks. Listów Horacego piszę szerzej w: A. W a s y I, The Addressees 
of Horace's First Book of Epistles, Classica Cracoviensia IV, 1998, ss. 41-58.

Tendencje, o których wspomnieliśmy powyżej, znamionują 
w podobnym stopniu pieśni pisane do przyjaciół, jak i interesują
ce nas tutaj listy. O specyfice tych ostatnich decyduje natomiast 
to, iż dużo precyzyjniej niż ody ukazują one złożoność relacji 
podmiotu mówiącego z jego „pierwszą” publicznością, tj. publi
cznością, którą stanowi grono najbliższych znajomych. Trzeba 
jeszcze dodać, że w Pieśniach kreacja podmiotu lirycznego jest 
z zasady wysoce skonwencjonalizowana, Listy zaś z natury ce
chuje bezpośredniość. Nie oznacza to, oczywiście, iż wszystkie 
zawarte w nich wyznania należy traktować jako idealny materiał 
do biografii Wenuzyjczyka. Wolno jednak uznać, że autotematy- 
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czne wypowiedzi tam pomieszczone stanowią refleks rzeczywis
tych obserwacji, które poeta poczynił analizując zmiany, jakim 
uległa jego pozycja wśród znajomych oraz na dworze Augusta11 12. 
Horacy z listów nie jest już tylko poetą postrzegającym siebie 
jako członka grupy (jak w Sat. 1 10), nie jest tylko „przyjacielem” 
(jak w Pieśniach) - jest doradcą swych przyjaciół, przyjaciół roz
maitych: rówieśników, ludzi od siebie dużo młodszych, przedsta
wicieli elit społecznych, osób równych mu stanem. Jest nawet 
panem udzielającym pouczeń słudze (Epist. I 14). Nie jest też 
jedynie „poetą Mecenasa”. Jest „poetą Mecenasa, który ma włas
ne zdanie” i nie musi robić wszystkiego, czego życzyłby sobie 
patron {Epist. I 1, I 7). Jest osobą postrzeganą jako ktoś mający 
wpływy na dworze (Epist. 1 9), co więcej, jest korespondentem 
samego Augusta (poeta niezwykle taktownie nie wspomina ani 
słowem, iż to cesarz zabiegał o ową epistolamą wymianę myśli 
z nim13), wobec którego staje się reprezentantem interesów swojej 
grupy, innych poetów. Jest zatem, w tym świetle, przykładem 
człowieka, który odniósł sukces, widoczny w - tak istotnym dla 
Rzymian - wymiarze społecznym. Jego pozycja wzrosła niepo
miernie od czasów, gdy jako niepozorny syn wyzwoleńca, „liber
tino paire natus ”14, pełen nieśmiałości stał przed obliczem swego 

12 Por. R. Mayer (ed.), Horace, Epistles Book /, Cambridge 1994, s. 4.
11 Tak przynajmniej zaświadcza Swetoniusz, który przytacza list skierowany 
przez Augusta do Horacego. Cesarz miał się wyraźnie domagać od poety, by
ten uczynił go adresatem jednego ze swych niezwykle popularnych sermones
(w tym kontekście chodzi właśnie o Listy): „Irasci me tibi scito, quod non in 
plerisque eius modi scriptis mecum potissimum loquaris; an vereris ne apud 
posteros infame tibi sit, quod videaris familiaris nobis esse?”, cyt. za: P. C u - 
g u s i (coli.), Epistolographi Latini Minores, Vol. II: Aetatem Ciceronianam 
et Augusteam Amplectens, p. 1: Testimonia et Fragmenta, Paravia, Torino 1979, 
ss. 350-351, cap. 65.
H Por. Sat. 1 6, v. 6 i 45-46.

204



przyszłego opiekuna. Jest teraz, jak trafnie to ujmuje R. Mayer, 
„osobą publiczną”15.

15 Por. R. Mayer (ed.), Horace. Epistles Book I, op. cit., s. 4.
16 Por. R. Syme, History in Ovid, Oxford 1978, ss. 76, 117, 135, 180.
17 Por. M. Citroni, Poesía e lettori in Roma antica, op. cit., ss. 431-439: 
„Ovidio per la prima volta fa del pubblico genérico dei lettori - di questa 
presenza finora per lo piü opaca e imbarazzante, o adirittura ostile - il suo 
interlocutore amichevole, cui egli offre ció che crede possa essergli gradito [...] 
Non é questione [...] di accertamenti, purtroppo impossibili, del numero dei 
lettori, ma del riconoscimentó di un nuovo atteggiamento del poeta, che non

Do kogo adresowana jest taka autoprezentacja? Jak się wy
daje, przede wszystkim do środowisk arystokratycznych. Być 
może, przedstawiając się jako niekwestionowany autorytet 
w kwestiach moralnych i literackich, próbuje Wenuzyjczyk 
usprawiedliwić arbitralny, niekiedy surowy ton, jaki przyjmuje 
opisując, jego zdaniem, niezdrowe tendencje, typowe właśnie dla 
klasy wyższej: modę na pisanie wierszy, tworzenie literackich 
koterii.

Zupełnie inaczej niż u Horacego, u Owidiusza w dziełach 
napisanych jeszcze w Rzymie brakuje odwołań do świata prywat
nego kręgu znajomych. Jak zauważa R. Syme, w Amores poeta 
nie wymienia nawet imion swoich patronów ani nie umieszcza na 
wstępie dedykacji dla nich, co czynili inni elegicy16. Ich nazwiska 
poznajemy dopiero z wygnańczej autobiografii (7k IV 10). Nie 
jest to przypadek, lecz świadomy zamysł artystyczny. Owidiusz - 
wykazuje M. Citroni - nie chce kontaktować się z szerszą publi
cznością, tak jak czynił to Wenuzyjczyk, mając za pośrednika 
grupę uprzywilejowanych odbiorców, owych adresatów nominal
nych. Jako pierwszy z rzymskich poetów Owidiusz tworzy 
wprost dla ogólnie pojętego „czytelnika”. Świadomy jego gustów, 
nigdy nie wypowiada się o nim z nieufnością, dla Horacego prze
cież typową17.
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W tym kontekście poezję z czasów wygnania, w której cechą 
stopniowo coraz istotniejszą, a wreszcie podstawową stanie się 
pisanie dla konkretnego, jednostkowego adresata, uznać trzeba za 
punkt zwrotny w twórczości autora z Sulmony. Rzeczywiście, 
o tym, że jest to sytuacja wyjątkowa, która w innych okoliczno
ściach nie mogłaby zaistnieć, informuje nas on sam. To od niego 
wszak dowiadujemy się, że jego dzieła będą miały teraz inny 
zasięg: zamknięto im wstęp do publicznych bibliotek, czyli utru
dniono dotarcie do szerszej publiczności, dlatego twórca przezna
cza im „privatus locus", w biblioteczkach swoich znajomych:

interea, quoniam statio mihi publica clausa est, 
privato liceat delituisse \oco.(Tr. Ill 1, 79-80) 

publica non audent intra monimenta venire (Ex P I 1, 5) 

non tamen accedunt, sed, ut aspicis ipse, latere 
sub Lare privato tutius esse putant.(iiid. 9-10)

Deklaracja ta nie oznacza jednak, by wygnany poeta zupełnie 
zrezygnował z prób kontaktowania się z liczniejszym gronem 
czytelników. Przeciwnie, czyni to nadal. Świadczy o tym już sa
ma częstotliwość apostrofy „lector”, nieraz wzbogaconej o przy
miotniki „candide lector"16 czy „lector arnice"™. W tym kontek
ście można się nawet zastanawiać, czy decyzji o przemilczaniu 
imion adresatów Tristiów nie wolno interpretować również jako * * 

propone piü una dimensione di destinazione privata come distaccata ed even
tualmente contrapposta alia destinazione al pubblico genérico, ma assume con 
naturalezza la destinazione al pubblico genérico come la propria dimensione, 
non solo rimuovendo il dialogo con l’amico intimo, ma saltando persino la 
mediazione del dedicatario ¡Ilustre del libro che, come amico privato del poeta 
(o preteso tale) e contemporáneamente come personaggio «pubblico» per no- 
torietá e prestigio, costituiva sólitamente il ponte di passaggio tra la dimensione 
privata e la dimensione generale di destinazione dell'opera”.
18 Tr. I 7, 32; I 11, 35; IV 1, 2; IV 10, 132.
” Por. Tr. III 1, 2.
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swoistego dążenia do pogodzenia idei czytelnika szerzej pojętego 
(a więc adresata nieokreślonego) z typowo epistolamą koncepcją 
odbiorcy konkretnego20.

20 Warto w tym miejscu wspomnieć o niezwykle ciekawym artykule 
E. O I i e n s i s, traktującym o kwestii adresatów Tristiów, Return to Sender: 
The Rhetoric of Nomina in Ovid's Tristia, Ramus 26, 1997, ss. 172-193. 
E. Oliensis jest zdania, że, przemilczając imiona odbiorców, Owidiusz zwraca 
uwagę na podwójny charakter swego utworu, który jest jednocześnie dokumen
tem publicznym (dziełem literackim) i prywatną, a nawet tajną, koresponden
cją. Zdaniem badaczki kategorię adresata Tristiów można jednak podzielić nie 
na dwie, lecz właściwie na trzy grupy. Owidiuszowe stwierdzenie „O mihi 
post nullos umquam memorande sodales [...] seis bene, cui dicam, positis pro 
nomine signis” (Tr. I 5, w. 1 i 7) zachęca czytelnika do zadania sobie trudu 
i podjęcia próby dowiedzenia się, o kogo może tu chodzić. Następuje przez to 
podział odbiorców na trzy właśnie podkategorie: pierwszą stanowi ów konkret
ny, choć nie przedstawiony z imienia adresat, do którego poeta się zwraca; 
drugą - ogół odbiorców, grono przypadkowych osób (wśród nich znajduje się 
także sam August), usiłujących tegoż adresata zidentyfikować; trzecią wreszcie 
- grupa złożona ze wszystkich tych „przyjaciół Owidiusza”, którzy mogliby - 
być może błędnie - uznać, iż apostrofa ta została w istocie skierowana do nich. 
Jednocześnie Oliensis podkreśla, że adresaci Owidiusza, jakkolwiek anonimowi, 
nie są postaciami bez wyrazu i z pewnością nie dają się zredukować do roli 
przezroczystych „ekranów”, które mają jedynie ułatwić kontakt między autorem 
a szerszą publicznością. Rzecz jasna. Tristia są przeznaczone także dla szer
szego grona czytelników, ale usunięcie imion adresatów wcale takiej destynacji 
nie sprzyja. Przeciwnie, odbiorca ustawiony jest przez to w nader niezręcznej 
pozycji „ciekawskiego”, który czyta list niejako „za plecami” właściwego ad
resata, tego wskazanego aluzyjnie przez Owidiusza, nigdy też nie może być 
całkowicie pewien, iż to on jest owym właściwym adresatem. Tak list można 
więc określić mianem nie „otwartego”, ale „otworzonego”, przechwyconego 
w celu poznania cudzych sekretów lub uzyskania jakichś sensacyjnych infor
macji, por. ss. 174-177.

Co więcej, w przeciwieństwie do Horacego Owidiusz wie
rzy, a nawet liczy na życzliwość odbiorców bynajmniej nie nale
żących do intelektualnych czy społecznych elit. W jego ustach 
terminy takie jak „populus”, „plebs”, „media plebs”, „plebeiae 
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manus" nie mają konotacji negatywnych. Przeciwnie, poeta 
z Sulmony takiej właśnie publiczności poleca swoje dzieło:

vos quoque, si fas est, confusa pudore repulsae 
sumite plebeiae carmina nostra manus.(Tr. III 1, 81-82)

Pomimo owej sympatii dla „mas”, adresatami Ex Ponto czyni 
Owidiusz osoby rekrutujące się spośród najwyższych warstw 
Rzymu21, osoby w dużej mierze publiczne, związane bezpośred
nio z dworem Augusta. Jest wśród nich przecież sam Germanik, 
skoligacony z cesarzem Maksymus22, opiekunowie literatów, 
w tym także niegdysiejsi mecenasi poety z Sulmony, Brutus, sy
nowie Messali. Materiałem literackim staje się więc nagle ów 
świat prywatnych relacji, którego na próżno szukalibyśmy w po
czątkowej fazie twórczości mistrza z Sulmony. Na świat ten pa
trzy autor z perspektywy wygnania. Prezentuje go zatem jako rze
czywistość minioną i bezpowrotnie utraconą, co jest widoczne 
zwłaszcza w tych utworach, których adresatami są przyjaciele-li- 
teraci.

21 Listę wszystkich osób, których imiona pojawiają się w poezji Owidiusza 
(a zatem głównie w jego listach z wygnania) wraz z wyszczególnieniem infor
macji biograficznych na temat tychże ludzi daje P. W h i t e. The Promised Ver
se. Poets in the Society of Augustan Rome. Harvard Univ. Press, Cambridge 
1993, ss. 239-248.
22 Poślubił on kuzynkę cesarza, Marcję, por. ibid., s. 242.

Zarazem jednak listy pisane do tak znaczących osobistości 
stanowią także wyraźny znak, iż dzisiejszy relegat, chociaż osa
motniony, chociaż pozbawiony możliwości dalszego istnienia, 
przebywania w grupie znajomych poetów, nie jest postacią zni
kąd: ma nadal silne kontakty z osobami z elit politycznych i kul
turalnych stolicy, z osobami, które mają wobec niego określone 
zobowiązania. Znak ów można interpretować jako swoistą mani
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festację siły tak przed szerszą publicznością23, jak przed samym 
Augustem i jego bezpośrednim otoczeniem.

Listy poetyckie kierowane do postaci związanych blisko 
z cesarzem odnajdujemy następnie wśród utworów autorów 
reprezentujących typ poety dworskiego, Stacjusza i Klaudiana. 
Adresatem Silv. IV 4 Neapolitańczyka, owym przyjacielem, ku 
któremu zwraca się nadawca, jest przecież młody ekwita, cieszą
cy się wyraźną sympatią Domicjana i stojący przed szansą dużej 
kariery publicznej24. Osoba cesarza jest zresztą również w tekście 
obecna, poeta bowiem pyta Marcellusa, czy powinien podjąć się 
stworzenia poematu opisującego jego czyny:

sed vocat arcitenens alio pater armaąue monstrat 
Ausonii maiora ducis [...](95-96)

Nie trzeba dowodzić, iż prawdziwym, ostatecznym odbiorcą 
tych słów jest sam Domicjan, do którego Stacjusz zdaje się mó
wić: jestem na twoje usługi, pragnę rozsławiać cię swoim talen
tem.

’’ Por. M.H. Davisson, Tristia 5.13 and Ovid’s use of epistolary form and 
content. Classical Journal 80, 1985, s. 245: „Ovid’s ingenious use of epistolary 
form and content to emphasize his isolation [...] suggests that he viewed the 
poetic epistle as a literary opportunity and a way to engage the sympathy of 
his entire audience - future as well as contemporary”. Wielu badaczy zwraca 
uwagę, że faktycznym odbiorcą Tr. II, owej autoapologii, jaką kieruje Owidiusz 
do Augusta, zdaje się być w istocie nie cesarz, lecz elity intelektualne Rzymu 
i dawni czytelnicy poety, por. np., S.G. Nugent, Tristia 2: Ovid and Augu
stus, w: K.A. Raaflaub, M. Toher (eds.), Between Republic and Empire. 
Interpretations of Augustus and His Principate. Univ, of California Press, Ber
keley 1990, ss. 239-257, A. Barchiesi, Insegnare ad Augusto: Orazio, Epi
stole 2, 1 e Ovidio, Tristia 11, w: J. S t r a u s s C 1 a y, P. M i t s i s, A. S c h i e - 
saro (eds.). Mega nepios: il ruolo del destinatario nell’epos didascalico, Ma- 
teriali e discussioni 31, 1994, ss. 149-182.
■4 Witoriusz Marcellus otrzyma! od cesarza najpierw godność pretorską w r. 
43, potem zaś, w r. 59, urząd curator Viae Latinae. W r. 95 spodziewał się 
natomiast uzyskać stanowisko legatus Augusti, por. M. C y t o w s k a, H. S ze - 
lest. Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa, 1992 s. 296.
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Warto w tym miejscu zwrócić jeszcze uwagę na treść Praefa- 
tio otwierającej IV ks. Silvae, skądinąd także skierowanej do 
Marcellusa. Podobnie jak w innych przedmowach rozpoczynają
cych trzy wcześniejsze zbiory Sylw również tutaj omawia autor 
swe dzieło, opisuje charakter poszczególnych utworów, wymienia 
imiona adresatów. Przede wszystkim zaś podkreśla, iż - w po
równaniu do poprzednich ksiąg - niniejsza zawierać będzie jesz
cze więcej przykładów improwizowanej, okolicznościowej poezji
- bo tak chyba należy rozumieć znaczenie Stacjuszowego terminu 
„silva"15. Stanie się tak dlatego - tłumaczy prowokacyjnie - by 
ci, którzy już wcześniej krytykowali go za publikowanie podo
bnego rodzaju literatury, mieli świadomość, że niczego nie osiąg
nęli. Zresztą, jak dodaje, prawdziwym sprawdzianem jego talentu 
jest dlań nie publikowanie, lecz to, iż jego utwory czytał cesarz. 
Po trzecie wreszcie, ma prawo istnieć - i być rozpowszechniana
- poezja tworzona dla żartu, skoro dla rozrywki chodzi się, na 
przykład, na sphaeromachia („walki bokserskie” względnie „ćwi
czenia z użyciem piłki”) i lusio palaris („walki na miecze drew
niane”):

25 Por. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, 
op. cit., s. 310.

Quare ergo plura in quarto silvarum quam in prioribus? ne se putent 
aliquid egisse, qui reprehenderunt, ut audio, quod hoc stili genus edi- 
dissem. [...] deinde multa ex illis iam domino Caesari dederam, et 
quanto hoc plus est quam edere? exercere autem ioco non licet? „sec
reto” inquit. Sed et sphaeromachias spectamus et palaris lusio admittit. 
Novissime: quisquís ex meis invitus aliquid legit, statim se profitetur 
adversum.

Wstęp ów wnosi zatem bardzo wiele znaczących informacji 
na temat Stacjuszowej koncepcji zadań literatury oraz miejsca 
poety w strukturze społecznej. Neapolitańczyk jednoznacznie 
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wypowiada się za poezją okazjonalną, lekką, służącą rozrywce, 
ujawniającą świat prywatnych relacji. Poezja tworzona w gronie 
przyjaciół jako efekt zabawy podczas uczty czy spotkania, ma 
prawo istnieć nawet w formie książkowej. Zarazem Stacjusz de
klaruje się tu zdecydowanie jako poeta dworski, dając wyraźnie 
do zrozumienia, iż jego najważniejszym celem jest to, by cesarz 
czytał jego utwory („iam domino Caesari dederam"). Ten od
biorca jest dlań istotniejszy niż półki księgarskie, czyli jakiś nie
określony czytelnik, do którego dociera się poprzez publikowanie 
(„edere").

Dla Stacjusza list poetycki stanowił zatem rodzaj manifesta
cyjnego określenia siebie jako twórcy należącego do kręgu dwor
skiego, tam mającego swoje amicitiae. Tę samą funkcję pełnią 
liściki Klaudiana włączone w corpus Carmina Minora. Nieprzy
padkowe są bowiem osoby ich adresatów. Carm. XL i XLI, pro
śby o utrzymanie korespondencji, napisane zostały dla Olybriusza 
i Probinusa, synów Anicjusza Probusa, wodza Teodozjusza. Na
leży przypomnieć, że to właśnie Anicjusze stali się pierwszymi 
patronami poety z Aleksandrii po jego przybyciu do Rzymu26. To 
Probus powierzył mu w r. 395 napisanie hymnu z okazji objęcia 
konsulatu przez jego synów. Ów Panegyricus był pierwszym 
utworem, którym Klaudian próbował zachwycić rzymską publi
czność i zyskać życzliwość cesarza Teodozjusza. Wydarzenie to 
wspomina twórca właśnie w liście do Probinusa {Carm. XLI), 
wskazując iż losy jego oraz jego odbiorcy są niejako połączone:

26 Por. A. Cameron, Claudian. Poetry and Propaganda at the court of Ho- 
norius, Oxford 1970, s. 190.

Romanos bibimus primum te consule fontes 
et Latiae accessit Graia Thalia togae, 

incipiensąue tuis a fascibus ominą cepi 
fataąue debebo posteriora tibi. (13-16)
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Po śmierci Teodozjusza kolejnym opiekunem Klaudiana zo
stał Stylichon. To dzięki jego wstawiennictwu stał się nasz autor 
nadwornym poetą Honoriusza w Mediolanie27. Ślad owych 
związków z regentem odnajdujemy również w jednym z Klau- 
dianowych listów poetyckich. W Carm. XXXI zwraca się Ale
ksandryjczyk do Sereny, żony Stylichona, dziękując jej za pismo, 
w którym nakazywała mu jak najszybciej się ożenić. Poeta potra
ktował ten nakaz jako argument przetargowy w swoich staraniach 
matrymonialnych. List od samej Sereny - przynajmniej jeśli wie
rzyć tekstowi - zrobił ogromne wrażenie na rodzicach narzeczo
nej i chyba ostatecznie przekonał ich do osoby kandydata na zię
cia:

27 Por. ibid.

non ego, cum peterem, sollemni more procorum 
promisi gregibus pascua plena meis 

nec, quod mil le mihi lateant sub palmite codes 
fluctuet et glauca pinguis oliva coma, 

nec, quod nostra Ceres numerosa falce laboret 
aurataeque ferant culmina celsa trabes, 

suffecit mandasse deam: tua littera nobis 
et pecus et segetes et domus ampla fuit.(37-44)

Wiersz ów stanowi zatem jednoznaczną autoprezentację 
twórcy jako poety nadwornego, ściśle związanego z kręgami wła
dzy i dumnego z pozycji, jaką sobie tam wyrobił.

W zupełnie inny świat wprowadzają nas natomiast listy Au- 
zoniusza. Ich adresaci nie rekrutują się spośród arystokracji ani 
sfer ściśle związanych z dworem. Większość z nich to ludzie 
o statusie społecznym zbliżonym do tego, który posiadał sam au
tor, a zatem nauczyciele gramatyki, jak Ursulus, retorzy (Paulus), 
dawni uczniowie i poeci (satyryk Tetradiusz, Paulin) lub członko
wie najbliższej rodziny, jak syn, Hesperiusz. Postaci te stanowią 
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w istocie najlepszą egzemplifikację czytelnika, z myślą o którym 
powstała większość dzieł Auzoniusza, nawet największe objęto
ściowo i najbardziej znane utwory, jak Mozela czy Commemora- 
tio professorum Burdigalensium. Czytelnika, którego wyróżnia 
głównie pochodzenie, w tym przypadku galijskie, oraz, co oczy
wiście ważniejsze, wykształcenie zdobyte w szkołach retorycz
nych, bazujące na doskonałej znajomości literatury klasycznej. 
Auzoniusz tworzy przede wszystkim dla rozrywki i dla popisu, 
nie zaś dla przekazania za pomocą literatury głębokich i poważ
nych treści. Zasadniczym wykładnikiem jego poezji jest sama 
forma, operująca szeregiem ciekawych rozwiązań metrycznych, 
kunsztownych skojarzeń literackich, cytatów. Taki autor może 
więc być atrakcyjny wyłącznie dla publiczności podobnej do nie
go.

Uczeń Auzoniusza, Paulin, wywodzi się także z Burdigali 
i również ze środowiska retorów. W istocie więc jego listy po
etyckie funkcjonują w tym samym kontekście społecznym. Wnio
sek ów wydaje się oczywisty, jeżeli odniesiemy go do pierwszego 
etapu twórczości przyszłego biskupa Noli, a zatem do czasów, 
gdy mieszkał jeszcze w swych posiadłościach w Akwitanii 
i utrzymywał stosunki towarzyskie z elitą majątkową i intelektu
alną tego regionu, przesyłając jej przedstawicielom, takim jak Ge- 
stidiusz, podarunki, wzbogacone liścikami poetyckimi (Carm. 1, 
Carm. 2)28. Uważniejsza lektura późniejszych dzieł Paulina - nas 
interesują najbardziej jego listy-protreptyki do Cyteriusza i do Jo- 
wiusza, obu ludzi niezmiernie wykształconych - pozwala jednak 
dostrzec, iż, nawet po wyjeździe do Hiszpanii, a wreszcie do No- 

38 Por. D.E. Trout, Paulinus of Nola. Life, Letters and Poems, Univ, of Ca
lifornia Press, Berkeley 1999, s. 55 nn.
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li, Paulin nie tylko pozostał w kontakcie z kilkoma dawnymi zna
jomymi z Galii29, ale nadal w tamtejszym środowisku upatrywał 
głównego odbiorcy swej poezji30.

29 Dowodem tego jest oczywiście także obfita korespondencja prozą, prowa
dzona z owymi „starymi” galijskimi przyjaciółmi, do których grona należy 
właśnie m. in. Jowiusz. Pisze o tym również D.E. Trout, por. ibid., s. 200 
nn.
w P.G. Walsh zwraca uwagę, iż nawet Naialicia Paulina, które powstawały 
już w Noli, były wysyłane do Galii, a zatem zapewne tworzone głównie z my
ślą o tamtejszych czytelnikach, por. P.G. Walsh (ed.), The Poems of St Pau- 
linus of Nota, Newman Press, New York 1975, s. 12.
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Zakończenie

Cechą określającą listy poetyckie tworzone przez autorów 
rzymskich poczynając od Lucyliusza i Katullusa poprzez Horace
go i Owidiusza aż do literatów żyjących w okresie uformowane
go już cesarstwa, czy wreszcie późnego antyku, jest przede wszy
stkim różnorodność, przejawiająca się w stosowaniu najrozmait
szych rozwiązań metrycznych oraz podejmowaniu wielorakiej te
matyki. Dlatego w naszych badaniach zdecydowaliśmy się nie 
ograniczać jedynie do katalogowego zestawienia autorów i ich 
dzieł, co, jak uznaliśmy, byłoby poważnym błędem metodologi
cznym. Dla potrzeb studium o charakterze syntetycznym o wiele 
właściwsze wydawało się skoncentrowanie badań na analizie kil
ku zasadniczych dla interesującego nas gatunku cech, takich jak 
formalne wyznaczniki listu poetyckiego, nadrzędny cel takiego 
utworu oraz kategoria adresata. W niniejszej pracy postawiono 
więc trzy zasadnicze pytania: jakie znaczenie dla ogólnego ukła
du tekstu miała sama forma epistolama, jaki podstawowy cel wy
znaczał sobie autor postanawiając stosować konwencję listu i jak 
ów cel wpływał na dobór treści poruszanych w tekście, oraz do 
jakiego adresata, nominalnego i wirtualnego, kierował poeta-na- 
dawca swój tekst.

Stwierdziliśmy, iż o epistolarnym charakterze utworu decy
dować mogą dwa czynniki. Z jednej strony kompozycja, będąca 
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odzwierciedleniem tego, co starożytni rozumieli pod pojęciem 
„listu”. Dla antycznych epistolografów i teoretyków list był, po 
pierwsze, pisemną wypowiedzią skierowaną do nieobecnego ad
resata. Jako taki miał rozpoczynać się i kończyć odpowiednimi 
formułkami, a swym ogólnym układem przypominać „połowę 
dialogu”. Po drugie podkreślali oni, że winien stanowić swoiste 
speculum animi, w którym nadawca miał ukazywać towarzyszące 
mu w danym momencie odczucia. Cechy te można odnaleźć w li
stach poetyckich. W wielu z nich są rozmaite wersje formułek 
salutacyjnych oraz inne elementy strukturalne nasuwające skoja
rzenia z „połową dialogu”: pytania do adresata, odpowiedzi na 
pismo wysłane przez niego wcześniej, prośby o utrzymywanie 
korespondencji. Listy poetyckie wyraźnie eksponują dystans mię
dzy nadawcą a odbiorcą, istotną rolę gra w nich wreszcie owo 
subiektywne wyznanie podmiotu mówiącego.

Ważniejsze od samego faktu występowania owych epistolar- 
nych wyróżników jest wszakże to, że, jak wykazano, są one dla 
tekstu elementem znaczącym, determinującym jego treść i tona
cję. Często już poprzez dobór słów używanych w samej formułce 
salutacyjnej autor zapowiada pogodny lub smutny klimat swego 
utworu. Z pytań kierowanych do adresata potrafi zaś ułożyć spój
ną wypowiedź autotematyczną, która w swej wymowie jest 
o wiele ciekawsza niż ewentualne odpowiedzi, jakich odbiorca 
mógłby udzielić. Wreszcie, poprzez częste u Horacego i u Owi
diusza zabiegi introspekcji, będące realizacją zasady, w myśl któ
rej list ma być „odbiciem duszy piszącego”, ich zbiory stają się 
wielowymiarowymi autoportretami psychologicznymi.

Drugi czynnik decydujący o epistolamym charakterze utwo
ru może stanowić kontekst sytuacyjny, określający okoliczności 
jego powstania. Kontekst ów determinuje zarazem główny temat. 
Wyróżniliśmy więc poetyckie wersje litterae commendaticiae, li- 
sty-zaproszenia, listy z podziękowaniami za prezent, listy dołą
czone do przesyłanego podarunku oraz listy-dedykacje. Zauważy
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liśmy wszakże, że wszystkie te utwory w rzeczywistości nie są 
bynajmniej przykładami poezji okolicznościowej. Kontekst sytu
acyjny stanowi tu zaledwie pretekst, w oparciu o który poeta wy
raża dodatkowe treści. Forma i tym razem nie ogranicza inwencji 
autora, przeciwnie, wyzwala ją.

Następną część niniejszego studium stanowi określenie za
sadniczego celu, jaki stawia przed sobą autor decydujący się na
dać swej wypowiedzi poetyckiej kształt listu. Ów podstawowy cel 
steruje bowiem w głównej mierze doborem treści, determinuje 
ogólną tonację utworu, ustala relacje między nadawcą a adresa
tem.

W przypadku I ks. Listów Horacego, listu Auzoniusza do 
wnuka pt. Protrepticus ad Nepotem oraz kilku tekstów Paulina 
z Noli cel ten można określić mianem „protreptycznego”. Pra
gnieniem poetów jest tutaj przede wszystkim zachęcenie odbior
ców do przyjęcia określonej postawy życiowej. Wenuzyjczyk, 
który już na wstępie 1 księgi zapowiada, że z liryka zamierza 
przemienić się w poszukiwacza mądrości, służącego swoimi 
wskazówkami innym, kieruje swe przesłanie do bardzo różnych 
adresatów: ludzi ze swojego pokolenia, młodszych o całą genera
cję, poświęcających się karierze publicznej oraz rezygnujących 
z niej. Widoczna jest też jego dążność, by owe rady i adhortacje, 
jak również ewentualne napomnienia, dostosowywać ściśle do 
potrzeb konkretnego człowieka. Tak więc, mimo że zasadnicza 
treść nauki poety jest jedna: należy poznać własną naturę, żyć 
uczciwie, wyzbyć się żądzy i niezdrowych pragnień, a wówczas 
zyska się szczęście i spokój wewnętrzny, za każdym razem brzmi 
ona inaczej.

Auzoniusz w pozornie żartobliwym Protrepticus ad Nepotem 
próbuje skłonić swego małego wnuczka do polubienia nauki. 
W istocie jednak zachęca go, by przejął jego wzorce osobowe i, 
pnąc się po szczeblach szkolnej kariery, osiągnął kiedyś podobną 
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pozycję publiczną jak jego dziadek i imiennik: cenionego retora, 
konsula, przyjaciela dworu cesarskiego.

Carm. 24 i 32 Paulina propagują wartość chrześcijaństwa. 
W pierwszym z nich poeta próbuje utwierdzić adresatów w pod
jętej już przez nich decyzji o oddaniu syna do klasztoru, nie ukry
wając niebezpieczeństw, jakie mogą czyhać na młodego mnicha, 
lecz zarazem roztaczając przed rodzicami obraz jego przyszłej 
sławy. W drugim, prawdopodobnie błędnie przypisywanym Pau
linowi, autor stara się przekonać odbiorcę do przyjęcia wiary 
w Chrystusa. Może razić pierwsza część listu, będąca powtórze
niem dosyć konwencjonalnych oskarżeń pod adresem pogańskich 
kultów i filozofii, druga jest wszakże ciekawą i ujmującą żarli
wością prozelity opowieścią o osobistym doświadczeniu nawró
cenia.

W ujęciu Owidiusza jego listy miały być przede wszystkim 
realizacją officium, a więc zobowiązania, do jakiego poczuwał się 
relegat wobec osób, które okazały mu pomoc i jakąkolwiek for
mę życzliwości. Wdzięczny za otrzymane dobro poeta pragnął się 
zrewanżować, ofiarowując dobroczyńcom w zamian właśnie 
miejsce w swojej poezji. Jednocześnie listy te miały przypomnieć 
poszczególnym adresatom o obowiązkach, jakie to oni winni wy
pełnić wobec wygnańca. Nie chodziło tu jedynie o interwencję 
u cesarza, równie istotna była opieka nad jego spuścizną literacką 
czy zwykłe ludzkie gesty sympatii: słowa pociechy, kontakt li
stowny. Niejednokrotnie w wypowiedziach tych pobrzmiewa ton 
żalu, skarga na niezrozumienie, nieżyczliwość, nielojalność. 
Z perspektywy człowieka osamotnionego poeta obserwował bo
wiem - i opisywał - jak zmieniają się postawy rzekomych przy
jaciół w chwili nagłej próby. W tym więc kontekście listy Owi- 
diusza-wygnańca dają się interpretować nawet jako swoisty dys
kurs na temat przyjaźni i wierności.

List, a dokładniej wymiana listów poetyckich, może wresz
cie stanowić swoisty „obowiązek towarzyski”, który nakładają na 
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siebie twórcy należący do grupy połączonej wspólnymi ideałami 
estetycznymi lub też podobnym rozumieniem roli literatury. 
Uważniejsza lektura listów Katullusa, pomieszczonych w jego 
Carmina, pozwala dostrzec, że przyświecał im w istocie taki 
właśnie cel. Jeden z nich, Carm. 38, to, jak podkreślaliśmy, swoi
ste „zamówienie literackie”, prośba o przesłanie utworu o konwe
ncji ustalonej przez zamawiającego. Carm. 68 jest zaś odpowie
dzią na podobne zamówienie, złożone wcześniej, zapewne rów
nież w formie poetyckiego listu, przez Alliusza. Odpowiedzią 
tym bardziej wyrafinowaną i pełną, że łączącą w sobie element 
recusatio z niebanalną i zapewne satysfakcjonującą odbiorcę re
alizacją jego sugestii.

Podobne zadania przeznaczał też swoim listom Auzoniusz. 
Przesyłając adresatom kunsztowne poetyckie irwitationes, retor 
z Burdigali miał nadzieję albo gościć ich wkrótce u siebie i - tak 
jak to sam formułuje - zabawiać się układaniem wierszy w roz
maitych miarach, albo, przynajmniej, otrzymać równoważną 
odpowiedź. Odpowiedź opartą na podobnym kodzie komunika
cyjnym, którego istotnym elementem jest koncept lub aluzja lite
racka. Paradoksalnie, przykład takiej właśnie riposty, operującej 
cytatem z Wergiliusza, odnaleźliśmy u autora, który, podejmując 
poetycką korespondencję z Auzoniuszem, pragnął mu wytłuma
czyć, iż wierność w przyjaźni nie musi oznaczać wierności tym 
samym modelom życia oraz pasjom - u Paulina z Noli.

W końcowym rozdziale zajęliśmy się tymi znaczeniami listu 
poetyckiego, które odsłania kategoria adresata. Jak zaznaczyliśmy 
na wstępie, adresatem tym jest niemal zawsze osoba przedstawio
na jako ktoś, kto pozostaje z nadawcą w bliskich relacjach, kogo, 
stosując rzymską terminologię, można określić mianem amicus.

Wykazaliśmy, że nie jest przypadkiem, iż list jako forma wy
powiedzi poetyckiej pojawia się najpierw właśnie u Lucyliusza, 
a potem u Katullusa. Pomimo dzielących obu tych autorów oczy
wistych różnic estetycznych łączy ich silna świadomość specyfi
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czności środowiska, w obrębie którego - i dla którego - realizują 
swe literackie aspiracje. Zarówno Lucyliusz jak Katullus nie za
mierzają tworzyć „dla ogółu”, przeciwnie, potrafią precyzyjnie 
określić wymagania, jakie stawiają „swojemu” odbiorcy.

Dla Horacego list jest niejako naturalnym rozwinięciem dro
gi, którą poeta podążał już wcześniej. Wenuzyjczyk, świadom ist
nienia anonimowej publiczności, lecz zasadniczo jej niechętny, 
woli pisać dla grupy konkretnych adresatów, którzy stanowią dla 
niego swoisty pomost w kontaktach z szerszym gronem czytelni
ków. O odmienności Listów w stosunku do Pieśni przesądza 
wszakże to, że poprzez nie poeta ukazuje siebie już nie tylko jako 
członka grupy, ale także jako osobę publiczną, autorytet dla in
nych, człowieka, który odniósł wyraźny sukces, mierzony w ka
tegoriach społecznych. Wolno przypuszczać, że autoprezentacja 
ta kreowana jest przede wszystkim z myślą o tradycyjnych krę
gach rzymskiej arystokracji. To do niej też w głównej mierze 
skierowany został dyskurs o współczesnej literaturze i zagrażają
cych jej zjawiskach: grafomanii czy tworzeniu się koterii zastępu
jących rzetelną krytykę.

Owidiusz natomiast, który jako pierwszy z rzymskich po
etów w początkowym etapie swej twórczości z zasady piszę dla 
anonimowej publiczności, po list, czyli formę kontaktu z indywi
dualnym odbiorcą, sięga dopiero w okresie wygnania. W poezji 
z czasów relegacji silnym echem odzywają się zresztą jego dawne 
sympatie dla szeroko pojętego „czytelnika”. Inaczej niż Horacy, 
autor Tristiów nie boi się tego, że jego dzieła dotykać będą „ple- 
beiae manus". Listy poety z Sulmony są adresowane w głównej 
mierze do osób mających niezwykle znaczącą pozycję na dworze 
Augusta. W tym kontekście wolno więc w nich widzieć swoistą 
próbę manifestacji siły: autor stara się pokazać rzymskim elitom, 
a może i samemu Augustowi, z kim osobę relegowaną do Pontu 
łączą więzy przyjaźni i koligacje.

220



Ten właśnie wymyślony przez Owidiusza sposób traktowania 
listu poetyckiego jako formy utrzymywania kontaktu ze środowi
skiem bliskim cesarzowi, które twórca uważa za swą główną pub
liczność, dostrzec można u autorów reprezentujących poezję par 
excellence dworską: Stacjusza a potem Klaudiana.

Natomiast koncepcja „odbiorcy z kręgu”, cechującego się 
podobnym do poety wykształceniem, pozycją społeczną, tak ty
powa dla piszących kilka wieków wcześniej Lucyliusza i Katul
lusa, w epoce późnego cesarstwa odradza się u twórców rekrutu
jących się spośród retorów galijskich. Dla podobnych sobie pro
fesorów retoryki, znawców dawnej kultury pisał Auzoniusz. Do 
takiej w istocie publiczności kierował swą poezję epistolamą 
również Paulin, i to także wówczas, gdy nadawał jej już wyłącz
nie chrześcijański wydźwięk.
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Summary

This book concerns the Roman verse epistle, a genre that 
existed in Latin literature for several centuries. Its origins can be 
traced back to the year 146 B.C., when a Spurrius Mummius tried 
his hands at composing some ‘epistulae versiculis facetis' (Cic., 
Att. XIII 6, 4). Lucilius employed the form in some of his satires 
(Sat. Ill 1, V 1), and Catullus introduced it into his Carnina 
(Cam. 13, 28, 35, 38, 50, 65, 68). In Augustan age, in which this 
genre flourished in a unique way, it was used by Horace in his 
Epistles (Book I, II and Epistula ad Pisones) and by Ovid in his 
exile poetry (Tristia, Epistulae ex Ponto). Verse epistles are also 
to be found among the works of the poets of the Imperial Rome: 
Statius (Silv. IV 4), Ausonius (Epistularum Liber), Paulinus of 
Nola (Cam. 1, 2, 10, 11, 22, 24, 32) Claudian (Cam. Min. 19, 
31, 40, 41), and Sidonius Apollinaris (Cam. Min. 9, 17).

The verse letters of some of the authors mentioned above, 
especially of Horace and Ovid, have received quite many consi
derable studies in recent years. There is, however, no monograph 
encompassing the whole history and evolution of this genre of the 
Roman literature. Therefore the main purpose of the present book 
has been to consider the entire block of Latin epistolary poetry 
diachronically and synthetically.

235



My study has been devoted only to the ‘authorial’ epistles, 
i.e. the ones in which the real writer and the presented writer are 
one and the same. This limitation, implying the elimination of the 
‘heroides’, or the fictional letters from the legendary women of 
antiquity to their lovers, has not been an unfounded one. The 
‘authorial’ epistles and the ‘heroides’ constitute, in fact, two dif
ferent typological categories in which the very epistolary form is 
used for different purposes. In the ‘heroides’ its role is to provide 
a new, original meaning to the well-known mythological material; 
thanks to the letter form the poet can create a more profound 
psychological portrait of the legendary protagonist. In the ‘autho
rial’ letter the epistolary form is the vehicle for expressing the 
feelings and the opinions of the writer himself. Thus the literary 
material of this poem is a kind of array of several extra-literary 
elements, such as the private life of the poet and his environment.

The choice of the most efficacious methodology has not been 
an easy task. The Roman verse epistles do vary in subjects and 
structure. This is due to the fact that each of them is a reflection 
of the most personal and, indeed, unrepeatable experiences of the 
author. For this reason it would have been insufficient, and too 
often simply misleading, to classify and interpret them using only 
the topical criterion. Instead, in my examination I have tried to 
pinpoint some essential characteristics of the genre, such as its 
formal determinants, principal aims and addressees. Consequent
ly, in the present study three basic questions have been posed: 
1) What were the generic determinants of the Roman verse epistle 
and of what importance for the poem of this sort was the very 
epistolary form? 2) What was the main goal that a poet had in 
mind when choosing the epistolary convention? and 3) Who was 
the addressee, both the nominal and the virtual one, to whom the 
author directed his letter? These problems have been discussed in 
three subsequent chapters, II, III and IV. They are preceded by 
Chapter I, of introductory character, which contains a concise de
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scription of the history of the genre in the Roman literature 
focused mainly on thematic and metrical aspects of individual 
works.

At the beginning of Chapter II, devoted, as was mentioned 
before, to the question of the generic determinants of the Roman 
verse epistle, I have examined briefly the Greco-Roman epistolo- 
graphic theories. The aim of this survey has been to grasp the 
ancient sense of a letter, which in some aspects may be quite 
different from our contemporary notion of the term. For the 
Greeks and Romans a letter was a written communication act di
rected to a distant addressee. Therefore it was supposed to begin 
and end with certain opening and closing formulas and resemble 
in its entire structure one side of a dialogue. According to the 
ancient theorists, a letter was also a kind of speculum animi, or 
the reflection of the writer’s character and mood.

A close textual analysis made in the second part of Chapter 
II has shown that these features are to be detected in Roman verse 
epistles. In many of them we can find various versions of episto
lary salutations, as well as other elements typical of the semi-dia
logue structure: questions to the addressee, comments to his letter, 
requests for an answer. In this genre the distance between the 
sender and the addressee is clearly marked. Finally, such poems 
do reflect the spirit of the writer, as they abound in very emotional 
and personal statements.

What is more important though is the fact that in the Roman 
verse letter the epistolary form is not peripheral and insignificant, 
but integral and determining. For example, the salutations hardly 
ever are perfunctory phrases. They are usually incorporated into 
the general topic and tone of the poem. Instead of using the pe
trified formula 'salutem dicere’, Ovid in Tristia and Ex Ponto 
introduces an original one, ‘salutem mittere’, by which he mana
ges to emphasize the distance separating the exile from Rome.
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The distance between the sender and the addressee is, un
doubtedly, one of the most important factors of the genre, having 
an impact on the content and tone of singular poems. For Horace 
and Statius this distance symbolizes the difference between vita 
otiosa and vita activa, whereas for Ovid his detachment from 
Rome embodies the painful contrast between the happy past in 
Rome and the sad present in Tomis. For Ausonius the space divi
ding Gaul from Spain epitomizes the treason of Paulinus, who, 
according to his old master, betrayed him and the culture in which 
he had been nurtured.

The tone and content of the Roman verse epistles is determi
ned in a unique way by personal, often very intimate, statements 
of the writers, showing their states of mind and characters. Such 
expressiveness, not totally absent form Lucilius’ epistolary ser
mones, is surely typical of Catullus. It is also to be found in 
Ausonius’ Epistles. A very special kind of introspection is offered 
by Horace in Epistles I and by Ovid in his exile poetry. Their 
books of verse letters can be even read as multi-dimensional self
portraits.

In the final section of Chapter II several specific sub-genres 
of the Roman verse epistle have been collected and described, 
such as: invitation-letters, letters of recommendation, letters ac
companying presents, thank-you letters for presents received from 
the addressee, and dedicatory letters. A more careful examination 
has shown that these texts should not be read only as mere exam
ples of occasional poetry. On the contrary, the scheme of invita
tion or recommendation is quite often just a pretext for expressing 
a more profound meaning or experimenting with the form. In 
Horace’s letter of recommendation (Epist. I 9) the center of inte
rest is, in fact, ethical. The poet discusses here the relation be
tween lesser and greater evil. Horace (in Epist. I 5) and Sidonius 
(in Cami. 17), introducing the theme of invitation, provoke a de
bate over various philosophies of life, whereas Catullus 
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(Carm. 13) and Ausonius (e.g. Epist. 2, 4, 8) change their invita
tion-letter into a kind of literary manifests of authors addressing 
their poetry to a very narrow circle of friends with whom they 
share the same cultural background, interests and lifestyles. Ca
tullus’ dedicatory letter (Carm. 50) is a mixture of various com
positional elements, such as the dedicatory elegy, the funeral song 
and the mythological digressions.

Chapter III deals with the question of the principal aims of 
the epistolary poetry written by various authors. In the case of 
Horace’s Epistles Book I, Ausonius’ letter to his grandson (Pro- 
trepticus ad Nepotem) and Paulinus’ Carmina 22, 24 and 32 this 
principal aim can be defined as protreptic. Each of these authors 
tried to persuade his addressee into accepting a certain attitude of 
mind or philosophy of life. Horace in his Epistles I recommends 
the pursuit of wisdom and virtue as the best way to achieve hap
piness and peace of mind. He sends this message to most various 
persons: his contemporaries, as well as his younger friends, peo
ple absorbed in the political career and those who do not devote 
themselves to it. It can be easily noticed that the poet tries to 
adapt his exhortations or admonitions to the particular needs of 
each of his recipients.

Ausonius in his Protrepticus, which, when taken at face va
lue, may seem a jocular poem, tries to encourage his little grand
son who is about to become a schoolboy. The real meaning of the 
poem is serious though, as the author hopes that the boy will 
follow his example and achieve in the future the position of his 
grandfather, a renown rhetorician, consul and emperor’s friend.

Paulinus of Nola in Carm. 24 and the author of Carm. 32 
(it is now generally accepted that this poem was falsely attributed 
to Paulinus) extol the value of the Christian religion. Carm. 24 is 
addressed to a couple of committed Christians who are entrusting 
their son to a monastic school. Paulinus instructs the parents of 
the implications of this decision, not hiding from them the dan
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gers that the young monk might encounter, but focusing mainly 
on the advantages of the life fully devoted to God. In Carm. 32 
the author tries to persuade the addressee into Christianity. The 
first part of the poem may seem less interesting because it 
abounds in rather conventional accusations against the pagan 
cults and philosophies. The second one, however, is a noteworthy, 
very personal and convincing confession of a convert.

The protreptic aim is also predominant in some verse epistles 
dealing with literary topics. Protreptic, much more than epideic- 
tic, is, in fact, the character of the famous Epistle to the Pisos 
of Horace. In this lengthy poem Horace tries to explain to his 
young addressees how much aptitude, training, practice and disci
pline it takes to become a poet, and how painstaking this process 
is. Paulinus of Nola in Carm. 22 urges his recipient Jovius, alre
ady a poet of some reputation, to turn from composing on Greek 
epic themes in favour of those inspired by the Christian revela
tion.

Ovid’s letters from the exile, as the author himself put it, 
were to fulfill the function of a certain officium. The poet consi
dered himself placed under an obligation to the people who had 
offered him some help during his relegation and wanted to repay 
it by dedicating some of his works to them. At the same time, 
Ovid’s epistolary poems were intended to be a remainder of the 
duties of the poet’s friends, the duties in which too often they 
failed. In this context the verse epistles of Ovid can even be 
interpreted as a discourse on friendship and faithfulness.

For some authors the exchange of verse letters constituted 
a kind of social obligation. This was the case of Catullus and his 
friends, a group of young, urban literati. If we examine closer 
Carm. 38, we notice that his poem is, as a matter of fact, a poetic 
request; Catullus wants his addressee to compose and send him 
a certain type of poetry. In Carm. 68 we find Catullus on the 
other side of this poetic request. It is now him who is trying to 
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fulfill the wish of his friend, Allius. As it seems, Allius wrote 
a verse letter asking Catullus for a love poem. Catullus’ answer 
is, to be exact, a sort of recusado, nevertheless it maintains the 
epistolary form and the pathetic tone suggested by Allius.

The exchange of verse epistles was integral also to Ausonius’ 
concept of amicitia. The poet, sending to his friends versified 
invitationes, hoped either to see them soon and spend the time 
together composing poetry on given themes alternately or, at 
least, to receive from them a congenial answer: an elaborate 
poem put in the epistolary form. The best example of such poetic 
response to Ausonius’ letters is Paulinus’ Carm. 11, a text built on 
the motif suggested by Ausonius, an allusion to Virgil’s Eclogues. 
Paradoxically, this poem is also the one in which Paulinus tried 
to explain to his former master that friendship would not always 
require sharing the same lifestyles and leisure activities.

The final Chapter IV concerns the problem of the addressee 
of the Roman verse epistle. This section has not been intended to 
provide a list of prosopographical data. My aim has been to re
construct and describe the type of the addressee that each of the 
authors had in mind when composing the epistolary poetry.

As has been proved, it was not casual that the potential of the 
verse epistle was first discovered and exploited by Lucilius and 
Catullus. Despite obvious aesthetic differences between these two 
poets, they both had one characteristic in common: they were 
fully conscious of the exclusiveness of their literary environment. 
Therefore neither of them planned to write poetry of general ap
peal. On the contrary, in their texts Lucilius and Catullus stated 
quite clearly that only certain kind of people might qualify as 
their readers.

Horace in his Epistles showed the same attitude that was 
typical of his previous writings of which the vast majority was 
directed to named recipients (nominal addressees) whom he 
treated as a kind of intermediary in his contacts with the wider 
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audience. It can be easily noticed that the poet from Venusia 
always sought for a deep, friendly relationship with his reader 
from whom he required understanding for his concept of the role 
of literature. The nominal addressee, who can be also called ‘the 
reader of the first degree’, symbolizes in Horatian poetry this 
‘ideal reading public’.

Unlike Horace, Ovid (before his relegation) did not hesitate 
to direct his poetry immediately to the general audience. Only in 
his exilic works did the poet start to exploit the authorial verse 
epistle, a form by definition intended for singular, named readers. 
Many of Ovid’s verse letters were addressed to the most promi
nent Roman aristocrats, closely connected with Augustus and his 
family. Ovid, as it seems, might have wanted to show to the 
reading public in Rome (and to Augustus himself) that, despite 
his relegation, he still remained bond by the ties of friendship 
with some members of the elite gathered around the princeps.

Also Statius and Claudian addressed their verse letters to the 
people having close relations with the emperor. Indeed, both of 
them were typical court poets for whom the emperor and his 
entourage constituted the major reading public.

Different was the audience of Ausonius and Paulinus of No- 
la. Most of Ausonius’ readers, especially the recipients of his 
epistolary poetry, belonged to his social and cultural milieu. They 
were thus rhetoricians, grammarians and members of the literary 
circles of Bordeaux. Paulinus too composed his verses (and in 
particular his verse letters) with such cultured readers prominent
ly in mind, even after he had renounced his secular past, left his 
friends (among which Ausonius himself) and changed completely 
the ideological content of his poetry.
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