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Walka chrześcijaństwa z „pogaństwem” 
w twórczości Konstandinosa Kawafisa

Pierwsza dekada XXI wieku, która przeszła do historii wraz z nadejściem roku 
2011, obfitowała w wiele znaczących wydarzeń zarówno dla Europy, jak i ca-
łego świata. Przez dziesięć ostatnich lat byliśmy świadkami wyniszczających 
kataklizmów będących dziełem tak natury, jak i człowieka, wybuchów wojen 
i rewolucji, mogliśmy również obserwować cykl zwycięstw i porażek kolejnych 
wpływowych przywódców politycznych. Jednakże tym, co – bez wątpienia 
– wywarło niezatarte piętno na owym okresie, jest narastający w zastraszają-
cym tempie religijny konflikt, który do tej pory pochłonął już miliony ofiar. Ma 
on swoje źródło, jak twierdzą socjologowie, w dwóch zachodzących niezależ-
nie od siebie procesach społecznych: laicyzacji oraz radykalizacji poglądów re-
ligijnych. Z jednej strony dochodzi więc do osłabienia więzi wśród wyznawców 
oraz spadku ich uczestnictwa w praktykach duchowych, z drugiej zaś strony 
wzrastają w siłę ekstremistyczne nurty czy odłamy religijne. Radykalizm staje 
się tak atrakcyjny dla współczesnego człowieka, ponieważ oferuje monolitycz-
ną i nieskomplikowaną wizję świata. Wyznacza drogę i jest swoistym punktem 
odniesienia w podlegającym nieustannie zmianom nowożytnym świecie. Tak 
więc, aby ustrzec się przed pokusą zaakceptowania tego sposobu myślenia, do-
brze jest powrócić do źródeł i uświadomić sobie, że kulturę europejską kształ-
towało wiele zróżnicowanych czynników. Przez wieki ewoluowała i nadal ewo-
luuje, a kolejne pokolenia wzbogacają ją o wyznawane przez siebie wartości, 
systemy filozoficzne, religijne i obyczajowe. Kultura europejska nie jest mono-
litem, ale nieustannie podlegającym zmianom zbiorem duchowych i społecz-
nych norm. Jej źródła łączą ją zarówno z politeistyczną starożytną Grecją, ko-
lebką filozofii i demokracji, jak i z monoteistyczną, wyrosłą z judaizmu, religią 
i kulturą chrześcijańską. To te dwie siły, różniące się znacząco pod względem 
propagowanej wizji świata, z równą mocą przez wieki wpływały na jej obecny 
kształt. Aby jednak ów proces mógł się rozpocząć, musiało dojść do zetknięcia 
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się i wzajemnej interakcji wspomnianych systemów religijnych, co miało miej-
sce w I wieku po Chrystusie, gdy chrześcijaństwo wzrosło w siłę i oddzieliło się 
od judaizmu. Z biegiem czasu ich początkowo poprawne współistnienie prze-
kształciło się w otwarty konflikt, którego wpływ odczuwalny jest po dziś dzień. 
Genezę owego sporu oraz wybrane jego etapy, których analiza będzie przedmio-
tem naszych rozważań, niezwykle interesująco zobrazował w swoich utworach 
wybitny aleksandryjski poeta Konstandinos Kawafis. 

Zainteresowanie Kawafisa problematyką konfliktu chrześcijaństwa z „po-
gaństwem” sięga początków jego artystycznej kariery. Powstałe na przestrzeni 
lat dziewięćdziesiątych XIX wieku utwory współtworzyły jeden z pierwszych 
katalogów tematycznych poety, Ai archai tou christianismou (Początki chrześ-
cijaństwa). Niestety prawie wszystkie spośród owych dzieł1 zostały w później-
szych latach zniszczone przez samego twórcę, który najprawdopodobniej nie 
był zadowolony z końcowego efektu swojej artystycznej kreacji. Pomimo to 
po dziś dzień stanowią one ważne świadectwo ówczesnych poetyckich fascy-
nacji aleksandryjczyka. Zaintrygowany problematyką współistnienia chrześci-
jaństwa z „pogaństwem” w starożytnej i średniowiecznej rzeczywistości Ka-
wafis kontynuował studia nad tym okresem, uważnie czytając takie prace jak 
Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie Edwarda Gibbona czy Istoria tou 
Ellinikou ethnous (Historia narodu greckiego) Konstandinosa Paparrigopoulo-
sa. Przełom w jego poetyckiej karierze nastąpił w 1911 roku wraz z publikacją 
utworu Rzeczy niebezpieczne, w którym po raz pierwszy otwarcie zobrazował 
wewnętrzny konflikt, jaki mogą wywołać w duszy człowieka dwa przeciw-
stawne modele życia, hedonizm i asceza. Data ta wyznacza również począ-
tek dojrzałego okresu w twórczości poety. Aleksandryjczyk powróci w nim 
do swoich wczesnych historycznych fascynacji, wzbogacając jednak niektóre 
z powstałych w owym czasie dzieł o często ukryty homoseksualny wymiar. 
To właśnie te skomponowane po 1911 roku utwory staną się punktem wyjścia 
przy podjętej tutaj próbie rekonstrukcji obrazu religijnego konfliktu widziane-
go oczami poety. 

Patrząc na ilość corocznie publikowanych prac, które za główny cel stawiają 
sobie analizę twórczości Konstandinosa Kawafisa, można śmiało powiedzieć, iż 
motyw walki chrześcijaństwa z „pogaństwem” nie zyskał sobie wielu zwolenni-
ków w środowiskach akademickich. Co więcej – ci naukowcy, którzy zdecydo-
wali się go podjąć, zwykle koncentrowali się wyłącznie na wybranym jego frag-
mencie, nie przedstawiając czytelnikowi pełnego obrazu zjawiska. Wątek ten 
pojawia się zatem oczywiście w pracy Cavafy’s Alexandria. Study of a Myth in 
Progress (Aleksandria Kawafisa. Studium powracającego mitu), chyba najbar-
dziej znanego badacza twórczości poety Edmunda Keeleya. Jednak, ze względu 
na to, że podstawowym celem tej pozycji jest ukazanie sposobu, w jaki, według 

1 W oryginalnej wersji zachowały się tylko dwa spośród nich: Julian podczas misteriów 
oraz Szymon.
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krytyka, Kawafis formułuje wizję miasta Aleksandrii na trzech płaszczyznach: 
metaforycznej, zmysłowej i mitycznej, motyw konfliktu religii schodzi tu na 
dalszy plan (Keeley 1977). Więcej uwagi poświęca mu E. Keeley w innej swo-
jej pracy, noszącej tytuł Voice, Perspective and Context in Cavafy (Głos, per-
spektywa i kontekst w twórczości Kawafisa) (Keeley 1983). Analizując kolejne 
utwory poety, wchodzi w polemikę nie tylko z innymi badaczami twórczości, 
aleksandryjczyka, lecz także przyznaje, że niektóre jego poglądy interpretacyj-
ne uległy zmianie od czasu publikacji wspomnianego wcześniej kanonicznego 
dzieła badacza. Na uwagę zasługuje tu również fakt, iż rekonstrukcja konfliktu 
religii pojawia się w tym artykule jedynie w kontekście utworów o sławnym 
cesarzu Julianie Apostacie. Postać cesarza Juliana zafascynowała także trzech 
innych krytyków literackich: Glena Warrena Bowersocka, George’a Symirisa 
oraz Curta Hopkinsa. Pierwszy z tej trójki, G.W. Bowersock, w pracy zatytu-
łowanej The Julian Poems of C.P. Cavafy (Konstandinosa Kawafisa poematy 
o cesarzu Julianie) przedstawia dość arbitralną interpretację cyklu owych utwo-
rów, która nie wydaje się do końca przekonująca (Bowersock 1981). Z kolei dla 
G. Symirisa historia Juliana staje się jedynie punktem wyjścia w jego z gruntu 
komparatystycznej pracy, której celem jest porównanie obrazu cesarza w cyklu 
dzieł Kawafisa i słynnej sztuce Ioulianos O Parabatis (Julian Apostata) Nikosa 
Kazantzakisa (Symiris 2010). Curt Hopkins natomiast analizuje owe kompo-
zycje, nacisk kładąc głównie na „poetykę straty” (Hopkins 2010). Stara się, 
więc udowodnić, iż Kawafis nie mógł sympatyzować z postacią cesarza, ponie-
waż równałoby się to odrzuceniu współczesnej rzeczywistości w obecnym jej 
kształcie. Motyw walki chrześcijaństwa z „pogaństwem” pojawia się również 
nierzadko w kontekście „niedokończonych utworów” aleksandryjskiego poe-
ty, które zostały odkryte w latach sześćdziesiątych XX wieku w tak zwanym 
Archiwum Kawafisa2. Analizy owych dzieł jako pierwsza podjęła się Renata 
Lavagnini, która wszystkie zachowane kompozycje opracowała pod względem 
rekonstrukcji filologicznej (Lavagnini 1994). Ich treść szerszej anglojęzycz-
nej publiczności przedstawił Bowersock, publikując w 1996 roku artykuł za-
tytułowany The New Cavafy. Unfinished Poems 1918–1932 (Nowy Kawafis. 
Niedokończone utwory 1918–1932). Jednakże kompletna anglojęzyczna edycja 

2 Archiwum Kawafisa składa się z manuskryptów, publikacji, dokumentów, fotografii itd., 
które Kawafis zdołał zgromadzić w ciągu całego swojego życia. Po jego śmierci Archi-
wum znalazło się w rękach jego spadkobiercy Aleko Singopoulosa, który w 1963 r. po-
prosił o jego skatalogowanie George’a Savidisa. Po śmierci Singopulosa w 1969 r. jego 
druga żona sprzedała Archiwum badaczowi, który od tej pory systematycznie publiko-
wał znajdujące się tam materiały. Po śmierci Savidisa w 1995 r. właścicielem Archiwum 
stał się jego syn Manuel, który przekazał je w 1996 r. Centrum Studiów Neohellenistycz-
nych z siedzibą w Atenach. Od tej pory opiekę nad Archiwum wraz z M. Savidisem spra-
wują Diana Haas, Renata Lavagnini oraz Michael Pieris. Dokumenty znalezione w ar-
chiwum są systematycznie wraz z postępem badań publikowane na stronie internetowej 
http://www.cavafy.com/ (31.03.2011).
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tych dzieł, której autorem jest Daniel Mendelsohn, ukazała się w Ameryce do-
piero w 2009 roku (Mendelsohn [w:] Kawafis 2009). Wspomniane pozycje są 
o tyle istotne dla prezentowanych w tym miejscu rozważań, że niektóre spo-
śród „niedokończonych utworów” będą przedmiotem naszej późniejszej anali-
zy. Uzupełniają one bowiem między innymi cykl poematów o cesarzu Julianie, 
co pozwala spojrzeć na tę historyczną postać z zupełnie innej perspektywy. 
Wśród prac mniej lub bardziej szczegółowo koncentrujących się na zobrazowa-
niu konfliktu religii w twórczości Konstandinosa Kawafisa nie może zabraknąć 
również artykułu Ai archai tou christianismou: eva tematyko kephalaio tou 
Kabaphi (Początki chrześcijaństwa: jeden z tematycznych katalogów Kawafi-
sa) Diany Haas (1983). W tej niezwykle ciekawej pozycji Haas rekonstruuje 
treść dzieł, które zniszczył sam poeta, uznając je za bezwartościowe. Jak na to 
wskazuje już sam tytuł cyklu, tematyka utworów łączyła je z trudnymi począt-
kami religii chrześcijańskiej. Ostatnią pracą, o jakiej warto tu wspomnieć, jest 
artykuł Davida Ricksa (2001). Pomimo iż ma on charakter komparatystyczny 
(Ricks doszukuje się podobieństw pomiędzy utworami Kawafisa a dziełami 
Browninga), to jako jedyny spośród tutaj wspomnianych zwraca uwagę na mo-
tyw walki chrześcijaństwa z „pogaństwem” w kontekście innym niż cykl kom-
pozycji o cesarzu Julianie.

W niniejszym artykule postaram się zatem wypełnić istniejącą w literaturze 
przedmiotu lukę i przedstawić wyczerpującą analizę motywu konfliktu chrześ-
cijaństwa z „pogaństwem” w twórczości Konstandinosa Kawafisa. Z konieczno-
ści wywód ten rozpoczniemy od wspomnianego cyklu poematów o cesarzu Ju-
lianie, którego postać wzbudziła dotychczas największe zainteresowanie wśród 
badaczy twórczości poety. Następnie skupimy się na analizie konfliktu religii 
i propagowanych przez nie postaw filozoficznych w duszy człowieka. W tym 
kontekście zwrócimy szczególną uwagę na motyw miłości homoseksualnej, któ-
ra często leży u podstaw wspomnianego duchowego rozdarcia. Trzecia i ostatnia 
część pracy poświęcona będzie utworom, w których motywowi wojny religij-
nej towarzyszą zjawiska ponadnaturalne. Jak już wcześniej wspomniano, bazę 
do rozważań stanowić będą dzieła powstałe w tak zwanym dojrzałym okresie 
twórczości poety, czyli po 1911 roku. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, 
iż większość analizowanych kompozycji to tak zwane niedokończone dzieła Ka-
wafisa, których całościowa edycja nie ukazała się dotychczas w języku polskim. 
Zdecydowano się je wykorzystać, gdyż choć sklasyfikowane jako „niedokoń-
czone” nie tylko prezentują wysoki poziom literackiego kunsztu, lecz także rzu-
cają nowe światło na od dawna interpretowane motywy, uwidaczniając zarazem 
skalę późnych zainteresowań poety.
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Walka chrześcijaństwa z „pogaństwem” w kontekście cyklu kompozycji 
o cesarzu Julianie Apostacie

Na cykl kompozycji o cesarzu Julianie składa się 12 utworów powstałych 
w przeważającej części po 1920 roku. Jednakże fascynacja poety władcą, który 
za główny cel życiowy postawił sobie ponowne podniesienie starożytnych prak-
tyk religijnych do rangi religii państwowej w Cesarstwie Rzymskim, sięga lat 
dziewięćdziesiątych XIX wieku. Można więc śmiało powiedzieć, iż postać ce-
sarza towarzyszyła twórcy przez cały okres rozwoju jego artystycznej kariery3. 
W tym zatem kontekście nie wydaje się specjalnie dziwne, że to właśnie cykl 
poświęcony Apostacie jest najobszerniejszym spośród ciągów tematycznych 
skomponowanych przez aleksandryjskiego poetę. I choć Kawafis, z oczywistych 
względów, nie tworzył obrazu życia cesarza chronologicznie, to jednak w ra-
mach wspomnianej sekwencji utworów można wyróżnić mniejsze struktury te-
matyczne zbudowane wokół wydarzeń, które nie tylko wywarły istotny wpływ 
na kształt charakteru samego cesarza, lecz także pomogły zbudować wizerunek 
Juliana funkcjonujący w ramach historycznego przekazu. 

Pierwiastkiem wspólnym spajającym pierwszą spośród owych struktur jest 
dzieciństwo i młodość późniejszego cesarza. Tworzy ją pięć utworów, których 
tematyka oscyluje wokół chrześcijańskiego wychowania Juliana, jego służby 
jako lektora oraz wcześnie przejawianych fascynacji obrzędami i praktykami 
religii pogańskich. Uwagę Kawafisa przyciąga także chyba najbardziej drama-
tyczny moment w życiu władcy – cudowne ocalenie z rzezi krewnych cesarskich 
przeprowadzonej po śmierci Konstantyna Wielkiego na rozkaz jego następcy 
Konstancjusza II. Poetycką wizję owego wydarzenia przedstawia aleksandryj-
czyk w utworze noszącym tytuł Ocalenie Juliana:

Kiedy ogarnięci szałem żołnierze wymordowali
krewnych zmarłego Konstantyna
i ostatecznie przerażająca ich furia
zagroziła małemu – sześcioletniemu – dziecku
Cezara Juliusza Konstancjusza,
chrześcijańscy kapłani, pełni miłosierdzia, 

3 Cykl utworów o cesarzu Julianie tworzą następujące dzieła (w nawiasie podana została 
data kompozycji): Julian podczas misteriów (1896), Wielka procesja kapłanów i świe-
ckiego ludu (1917; najprawdopodobniej przeróbka utworu powstałego w 1892 r.), Atanazy 
(1920), Biskup Pegazjusz (1920), Julian widząc zaniedbania (data kompozycji nieznana, 
opublikowany w 1923 r.), Ocalenie Juliana (1923 r.), Julian w Nikomedei (data kompozy-
cji nieznana, opublikowana w 1924 r.), Hunc deorum templis (1926), Julian i Antiocheń-
czycy (data kompozycji nieznana, opublikowana w 1926 r.), Nie pojąłeś (data kompozycji 
nieznana, opublikowana w 1928 r.), Najpierw Mateusz, najpierw Łukasz (data kompozy-
cji nieznana), Na przedmieściach Antiochii (1932/1933).
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znaleźli je i zabrali do kościoła
w miejsce azylu. Tam go ocalili, Juliana w wieku lat sześciu.

Należy jednak zaznaczyć, że
ta informacja pochodzi z chrześcijańskiego źródła.
Nie znaczy to jednak wcale, że jest nieprawdziwa. 
Historycznie rzecz ujmując,
nie ma w tym nic dziwnego; kapłani Chrystusa
ocalili niewinne chrześcijańskie dziecko. 

Jeśli jednak to prawda – zastanawiające jest, czy wielce uczony
August to właśnie chciał wyrazić słowami
„Oby odeszły w niepamięć owe mroczne czasy”4.

Początkowo ilustrując ten epizod z życia cesarza Kawafis, jak pisze R. La-
vagnini (1994: 169), opierał się na relacji starożytnego filozofa – ojca Kościo-
ła Grzegorza z Nazjanzu. Wspomina on, że chrześcijańscy kapłani uratowali 
z rzezi nie tylko sześcioletniego Juliana, lecz także jego dwunastoletniego brata 
Konstancjusza Gallusa, przemycając oboje do chrześcijańskiej świątyni, w któ-
rej dzieci znalazły azyl przy ołtarzu. Na wczesną inspirację pismami Grzego-
rza wskazują nie tylko pierwotne tytuły wiersza Ocalenie Juliana i Gallusa 
oraz Ocalenie małych dzieci Juliusza Konstancjusza, lecz także pojawiające się 
w utworze słowo paradoxon, którego Kawafis używa za Grzegorzem na okre-
ślenie tej zaiste „niewiarygodnej” ucieczki. Z biegiem czasu i najpewniej pod 
wpływem dzieła francuskiego historyka Paula Allarda aleksandryjczyk posta-
nowił wyłączyć z utworu postać Gallusa i uczynić Juliana wyłącznym bohate-
rem swojej kompozycji. Zabieg ten, jak się wydaje, miał za zadanie podkreślić 
wymowę końcowej frazy utworu, która jest dosłownym cytatem z Mowy na 
cześć Heliosa autorstwa samego Juliana. Akcentując niewdzięczność i hipokry-
zję cesarza, który nie chce pamiętać o swoich wybawcach, Kawafis zdaje się, 
tak jak Gibbon, wierzyć, iż to traumy lat dziecinnych najmocniej wpłynęły na 
jego późniejszą decyzję o apostazji.

O ile w Ocaleniu Juliana poszukuje poeta źródeł religijnego konfliktu owych 
czasów, o tyle w innym należącym do tej grupy utworze zwraca uwagę na złożo-
ność samego zagadnienia. Posiłkując się starożytną relacją współczesnego Julia-
nowi rzymskiego historyka Ammianusa Marcellinusa oraz nowożytną biografią 
cesarza P. Allarda w Hunc deorum templis, kreśli Kawafis obraz wjazdu orszaku 
młodego cezara do Vienne:

Niewidoma starucho, byłaś skrycie poganką?
Czy byłaś chrześcijanką? Twe słowa,
które okazały się być prawdą – że on już wtedy,
gdy wśród burzy oklasków wkraczał do Vienne, wspaniały
Cezar Julian przeznaczony był 

4 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia pochodzą od autorki. 



Walka chrześcijaństwa z „pogaństwem” w twórczości Konstandinosa Kawafisa   207

na służbę świątyniom (fałszywych) bogów –
twe słowa, które okazały się prawdą, 
niewidoma starucho, czy wypowiedziałaś je z żalem,
jak pragnę wierzyć, czy, o nikczemna!, z radością?

Kim jest niewidoma kobieta, poganką czy chrześcijanką? Cieszy ją nadejście 
„[…] tego, który odbuduje świątynie bogów”5. Czy wręcz przeciwnie – pragnie 
wyrazić swoje potępienie dla pogańskich praktyk? Te pytania nasuwają się nie-
malże automatycznie. Jednakże, co również zasługuje na uwagę, to zręczny spo-
sób, w jaki Kawafis ilustruje złożoność ówczesnego społeczeństwa, w którym 
wiara w bogów pogańskich ciągle jest jeszcze żywa i rozwija się obok religii 
chrześcijańskiej. Jeśli przyjąć, że aleksandryjczyk konstruował swoją kompo-
zycję pod wpływem lektury Allarda, tak jak miało to miejsce przy Ocaleniu 
Juliana, można się pokusić o próbę rozwiązania zagadki tożsamości niewidomej 
kobiety. Allard bowiem, opierając się na analizie inskrypcji z tego okresu oraz 
rozpatrując ówczesne metody przepływu informacji, dochodzi do wniosku, iż 
niewidoma kobieta jest wedle wszelkiego prawdopodobieństwa poganką (Men-
delsohn [w:] Kawafis 2009: 95).

Otwarty konflikt chrześcijan i pogan, którego złowrogim preludium stają się 
słowa niewidomej kobiety, jest motywem przewodnim drugiego ciągu tematycz-
nego funkcjonującego w ramach cyklu kompozycji o cesarzu Julianie. Należą 
do niego trzy utwory, w których Kawafis stara się przedstawić swoją interpre-
tację sporu między cesarzem – poganinem – a mieszkańcami Antiochii. Iden-
tyfikując przyczyny ich wzajemnej niechęci, zwraca uwagę na wysiłki, jakie 
Julian podjął w celu wskrzeszenia wyroczni Apollona w Dafne. W utworze Na 
przedmieściu Antiochii kreśli obraz cesarza, który na prośbę pogańskiego boga 
rozkazuje chrześcijanom, by przenieśli w inne miejsce spoczywające w pobliżu 
szczątki świętego patriarchy Antiochii Babylasa:

[…] „Zabierzcie go i wynieście, 
wyrzućcie go natychmiast, tego Babylasa.
Hej, słyszycie wy tam? On drażni Apollina. 
Zabierzcie go od razu. 
Wykopcie i zanieście, gdzie się wam podoba.
Wynieście go, wyrzućcie. Ja teraz nie żartuję. 
Apollo rzekł: świątynia ma być oczyszczona”
(Kubiak 1995).

Wrogość słów Juliana i ich widoczny fanatyzm tworzą karykaturalną wizję 
władcy Imperium, jako spełniającego wszelkie zachcianki sługi Apollona. Jed-
nakże nawet on, mimo przyjętej roli, nie jest w stanie ocalić bóstwa przed osta-
teczną zagładą. Świątynia wraz z kultowym posągiem boga płonie doszczętnie 

5 „[…] hunc templa deorum reparaturum” to dosłowny cytat z Ammiani Marcellini rerum 
gestarum (Historii Ammianusza Marcellinusa), ks. XV, rozdz. VIII. Kawafis, najpewniej 
cytując z pamięci, popełnił błąd, stąd tytuł wiersza Hunc deorum templis.



208  Anna Gwiżdż

niedługo potem, a komentujący te wydarzenia chrześcijanin, ciesząc się z wście-
kłości cesarza, podsumowuje „[…] Posąg – popiół, i można go wynieść do śmie-
ci […]” (Kubiak 1995). 

Jaki był więc stosunek Kawafisa do Juliana? Czy z gruntu potępiał tę histo-
ryczną postać, opowiadając się jednoznacznie po stronie chrześcijan? Czy może 
przedstawiony tutaj wizerunek cesarza stanowi tylko swoistą artystyczną pro-
wokację poety?

W środowisku badaczy twórczości aleksandryjczyka zdania są podzielone. 
I tak G.W. Bowersock uważa, że twórca opętany był chęcią wyeksponowania 
prawdziwej natury Apostaty (Bowersock 1981: 89). Potępiał Juliana, ponieważ 
w propagowanym przez niego ascetycznym modelu praktyk pogańskich nie było 
miejsca dla liberalizmu ówczesnych chrześcijan, którzy tak jak mieszkańcy An-
tiochii w kompozycji Julian i Antiocheńczycy nie odrzucili w imię wiary przy-
jemności życia codziennego:

[…] W pewnym stopniu – być może, nawet dosyć znacznym – 
Amoralni byli. Lecz mieli tę pociechę,
że życie ich było owym tak sławionym 
antiocheńskim życiem, 
pełnym rozkoszy, pełnym wybornego gustu […] 
(Kubiak 1995).

Jako zdeklarowany hedonista i chrześcijanin Kawafis miałby więc, według 
Bowersocka, identyfikować się z obywatelami Antiochii, potępiając antychrześ-
cijańską politykę Juliana. Podobnie patrzy na tę sprawę C. Hopkins, który argu-
mentuje z kolei, iż poprzez negowanie postaci cesarza wybiera poeta mniejsze 
zło, stawia teraźniejszość nad marzenie o rzeczywistości, która dawno już prze-
minęła (Hopkins 2010).

Kontrastowe przekonanie w tej kwestii żywią dwaj inni badacze twórczości 
Kawafisa – E. Keeley i G. Symiris. Do wspólnego wniosku, że aleksandryjczyk 
nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, prowadzi ich jednak zupełnie 
inna ścieżka rozumowania. Symiris swoje założenie o „neutralności” poety opie-
ra przede wszystkim na liczbowym zestawieniu tych kompozycji, które poprzez 
swoją tematykę nawiązują do religii (Symiris 2010: 84), oraz na wewnętrznym 
przekonaniu, iż przeprowadzając krytykę literacką utworów poetyckich, nale-
ży rozgraniczyć prywatne poglądy artysty i jego twórczość (Symiris 2010: 89). 
Keeley z kolei wyprowadza swój wniosek, bazując na prezentowanej analizie 
niewspółgrającej z ideą miłosierdzia postawy chrześcijan wobec pogan w utwo-
rach współtworzących cykl kompozycji o cesarzu Julianie (Keeley 1983: 6). 
Przyjęta ścieżka rozumowania prowadzi badacza do konstatacji, iż wnikliwy 
czytelnik powinien nie tylko zadać sobie pytanie o naturę i motywację chrześci-
jan, lecz także postawić pod znakiem zapytania prawdziwość wyłaniającego się 
z ich opowieści wizerunku Apostaty (Keeley 1983: 10).

Spośród wszystkich wspomnianych wyżej interpretacji najbardziej przekonu-
jąca wydaje się ta zaprezentowana przez E. Keeleya. Głoszona przez badacza 
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teoria, iż Kawafis nie sympatyzuje ani z chrześcijanami, ani z poganami, a za-
biera głos tylko wtedy, gdy któraś ze stron sporu naruszy istniejące status quo, 
wydaje się trafnie odzwierciedlać intencje samego poety. Na co warto w tym 
miejscu zwrócić jeszcze uwagę, a co, jak mniemam, umknęło dotychczasowej 
krytyce, to fakt, iż postać Juliana staje się dla Kawafisa jedynie pretekstem do 
eksploracji samej natury konfliktu. Aleksandryjczyk, prezentując osobę cesarza, 
świadomie wybiera tylko te wydarzenia z życia Apostaty, które w jego przeko-
naniu w jakiś sposób miały wpływ na późniejsze religijne wybory władcy Impe-
rium Rzymskiego. Nie znajduje więc inspiracji ani pośród licznych jego przygód 
w czasie walk w Galii, ani w tak znaczących momentach życia jak proklamacja 
w Paryżu, pojawienie się Juliana w szatach żałobnych na pogrzebie mordercy 
ojca, cesarza Konstancjusza, czy powołanie Trybunału Chalcedońskiego6. Świa-
domie ignoruje te fakty, ponieważ ostatecznym celem jego wysiłków jest budowa 
wewnętrznie spójnego cyklu utworów obrazującego naturę samego sporu, jego 
źródła, eskalację i kres. Te właśnie etapy ilustrują nadmienione wcześniej struk-
tury kompozycyjne, z których dwie już wyżej wspomniano. W pierwszej z nich, 
przedstawiającej dzieciństwo i młodość Juliana, poeta stara się przede wszystkim 
naświetlić przyczyny jego późniejszej apostazji. Druga w całości odzwierciedla 
eskalację konfliktu. Trzecia z kolei, do tej pory niewzmiankowana, staje się swo-
istym zwieńczeniem całości, pozwala bowiem poecie oczami kolejnych bohate-
rów spojrzeć z dystansu zarówno na przeszłe wydarzenia, jak i na samą śmierć 
władcy, wyznaczającą kres religijnego sporu. I choć tak różnorodne postaci jak 
biskup Atanazy (Atanazy), zaciekły przeciwnik Apostaty, anonimowy chrześcija-
nin (Nie pojąłeś) czy młody aleksandryjczyk, dopiero wchodzący w dorosłe życie 
piętnaście lat po śmierci Juliana (Najpierw Mateusz, najpierw Łukasz), niewiele 
może z pozoru łączyć, to jednak wszystkie one, zgodnie wyrażając potępienie dla 
naruszających status quo działań Juliana, zdają się reprezentować poglądy same-
go poety, który dopełniając swoje dzieło, niczym starożytny mędrzec Pitagoras, 
mówi: „niczego w nadmiarze”.

Walka chrześcijaństwa z „pogaństwem” w perspektywie duchowego 
konfliktu postaw i wartości 

Jak na największego poetę współczesnej Grecji przystało, Kawafis, kreując arty-
styczną wizję religijnego sporu, nie koncentruje się wyłącznie na opisie samych 
faktów historycznych, lecz zadaje sobie również pytanie o duchową kondycję 

6 Jako pierwszy pytanie o to, dlaczego poeta odwołuje się tylko do nielicznych wydarzeń 
z życia cesarza, inne zupełnie ignorując, postawił G.W. Bowersock (1981: 92). Samemu ba-
daczowi nie udało się znaleźć satysfakcjonującej go odpowiedzi. Myślę, że podjęta przeze 
mnie tutaj próba rozwiązania tego problemu w jakimś stopniu rozstrzyga tę kwestię. 
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człowieka epoki przemian. Owocem tych przemyśleń jest wiele utworów, w któ-
rych aleksandryjczyk stara się zobrazować toczącą się w duszy człowieka walkę 
postaw i wartości. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje kompozycja za-
tytułowana Grób Ignacego, której bohater, choć, jak sam twierdzi, ostatecznie 
odnalazł prawdziwą wiarę w Chrystusa, z podejrzanym rozrzewnieniem wspo-
mina pełne przepychu życie w Aleksandrii:

Tu nie jestem owym Kleonem, w Aleksandrii
(gdzie trudno wzbudzić zdziwienie) sławnym
z domów wspaniałych i ogrodów,
z koni, powozów i klejnotów, 
z jedwabi, co mnie spowijały. 
Boże uchowaj! Tu nie jestem tamtym Kleonem:
dwadzieścia osiem jego lat niech będzie wymazane. 
Jestem Ignacym lektorem. Późno przyszedłem do siebie, 
ale i tak przeżyłem dziesięć miesięcy szczęśliwych
w pogodzie i bezpieczeństwie Chrystusa 
(Kubiak 1995).

Pogańskie imię podmiotu Kleon, tak zwane imię mówiące, przywołuje na 
myśl grecki rzeczownik o kleos – oznaczający chwałę lub sławę; z kolei chrześ-
cijańskie miano bohatera, Ignacy, pochodzi od łacińskiego słowa ignotus – nie-
znany. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się więc, że nowe, przybrane imię 
symbolizuje tutaj pragnienie anonimowości i całkowitą przemianę duchową bo-
hatera. Nic bardziej mylnego, albowiem – jak twierdzi Ricks – jednocześnie 
łączy ono narratora z postacią Ignacego Antiocheńczyka, jednego z najbardziej 
znanych męczenników owych czasów, podając w wątpliwość prawdziwe inten-
cje samego Kleona (Ricks 2001: 21). Nawrócony Ignacy przeżył dziesięć miesię-
cy „w pogodzie i bezpieczeństwie Chrystusa”. To również nie jest liczba przy-
padkowa. Oddaje ona dokładnie czas poprzedzający pełnoprawne członkostwo 
w chrześcijańskiej wspólnocie. Co stara się tu jednak przede wszystkim podkre-
ślić Kawafis, to iż „rozdarty wewnętrznie” Kleon, choć ostatecznie przyjęty na 
łono Kościoła, nie był i nie jest w stanie do końca potępić „pogańskiego” stylu 
życia. Zesłany w miejsce „oczyszczenia”, dla którego Kościół grekockatolicki 
nie ma osobnej nazwy, kontynuuje walkę z ziemskimi pokusami, starając się 
bezskutecznie wyrzucić z pamięci aleksandryjską zmysłowość i przepych7. 

Z innej perspektywy motyw religijnego sporu przedstawia Kawafis w kolej-
nym utworze z tej serii zatytułowanym Miris. Aleksandria 340 po Chr. Bohate-
rem tej kompozycji jest młody wyznawca praktyk pogańskich, który uczestni-
czy w przygotowaniach do pogrzebu swojego przyjaciela chrześcijanina Mirisa. 

7 Warto jeszcze zwrócić w tym miejscu uwagę na to, iż choć poeta podkreśla w treści 
wiersza różnice między religiami, to jeśli chodzi o jego formę, utwór ten scala dwa typy 
epigramów funkcjonujące niezależnie od siebie w Antologii Palatyńskiej. Pierwsze skła-
dają się na księgę VII i przedstawiają pogańskie spojrzenie na śmierć, drugie natomiast 
tworzą księgę VIII i obrazują chrześcijańską wizję zaświatów. 
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Atmosfera rodzinnego domu zmarłego wywołuje w duszy młodego człowieka 
pewien niepokój. Zaczyna on wspominać Mirisa, przywołując z otchłani pamię-
ci jego obraz:

Był ze wszystkich najbardziej oddany rozkoszom, 
z lekkim sercem trwonił pieniądze.
Wcale nie troszcząc się, co świat pomyśli, 
z zapałem rzucał się w nocne bójki
na ulicach i drogach, kiedy nasza banda
natknęła się na bandę przeciwną […] 
(Kubiak 1995).

Refleksja ta, wbrew intencji bohatera, pociąga za sobą efekt przeciwny do 
zamierzonego. Młody człowiek odnosi niejasne wrażenie, że zamiast zbliżać się 
do postaci Mirisa, stopniowo się od niej oddala:

I nagle ogarnęło mnie dziwne wrażenie:
w jakiś niejasny sposób zacząłem odczuwać, 
że Miris odchodzi daleko ode mnie. 
Chrześcijanin, oto jest teraz zjednoczony 
ze swymi. A ja stałem się obcy, 
bardzo obcy. I nawet taka wątpliwość
nawiedziła mnie niespodziewanie: może mnie tylko łudziła 
moja namiętność? Może zawsze byłem dla niego obcy? […] 
(Kubiak 1995).

Przenikające cały utwór Kawafisa silne uczucie alienacji, dodatkowo zaak-
centowane tutaj bardzo rzadko stosowaną przez poetę figurą retorycznej em-
fazy, powoduje, iż bohater dzieła zaczyna kwestionować sprawy wcześniej dla 
niego oczywiste. Postawiony w sytuacji zagrożenia utratą zachowanego w pa-
mięci wizerunku ukochanego przyjaciela zdaje sobie sprawę, że jeśli pragnie 
w przyszłości się z nim połączyć, jedyną drogą, jaka do tego prowadzi, jest 
przyjęcie wiary w Chrystusa. Wstrząśnięty tą wizją, wyrażając „niemy protest” 
przeciwko twardym religijnym podziałom, ostatecznie w pośpiechu opuszcza 
dom Mirisa, nim „ich chrześcijańskość zagarnie i przemieni” jego o nim wspo-
mnienie. Czytając ten utwór, nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że „ziarno 
już zostało zasiane”. Kiełkująca w duszy bohatera wątpliwość być może z cza-
sem – tak jak w przypadku Kleona – przyczyni się do drastycznej zmiany jego 
poglądu na świat8. 

Motyw miłości homoseksualnej, dla uważnego czytelnika wyraźnie widocz-
ny już w poprzednim utworze, wyznaczy drogę naszych dalszych rozważań. 
Warto bowiem zwrócić teraz uwagę na te dzieła aleksandryjczyka, których uni-

8 Zilustrowany przez Kawafisa problem nie jest przypadkiem jednostkowym, ale bardziej 
ogólnym wyrazem niepokojów czasu podziału Imperium po śmierci Konstantyna. Roz-
pad ten bowiem pociągnął za sobą także religijny rozłam na trzy dominujące grupy reli-
gijne: arian, katolików i pogan (Ricks 2001: 24). 
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kalną atmosferę współtworzą element wojny religijnej oraz – niejednokrotnie 
ukryty – pierwiastek homoseksualny. Nie ulega wątpliwości, że niekwestiono-
wanym arcydziełem na tle kompozycji tego typu jest jeden z tak zwanych niedo-
kończonych utworów Kawafisa zatytułowany Biskup Pegazjusz:

Wkroczyli do wspaniałej świątyni Ateny
chrześcijański biskup Pegazjusz
chrześcijański marionetkowy władca, Julian.
Z tęsknotą i uczuciem wpatrywali się w posągi – 
jednakże rozmawiali z rezerwą,
snując aluzje, posługując się słowami o podwójnym znaczeniu, 
frazami pełnymi rozwagi, 
ponieważ nie byli pewni jeden drugiego
i ciągle bali się, by się nie zdradzić,
fałszywy chrześcijański biskup Pegazjusz
fałszywy chrześcijanin, marionetkowy władca, Julian. 

Budując artystyczną wizję spotkania, jakie miało miejsce jesienią 355 roku 
po Chrystusie, inspirację czerpał Kawafis najprawdopodobniej z dwóch źródeł: 
z listu samego Juliana bardzo szczegółowo opisującego jego przebieg oraz ze 
wspomnianego już wcześniej dzieła francuskiego historyka P. Allarda. W entu-
zjastycznym liście późniejszy cesarz daje upust radości, jaką napełnia go możli-
wość obcowania z pogańskimi przedmiotami kultu, oraz opisuje sposób, w jaki 
starał się dociec, czy on i biskup Ilionu dzielą te same przekonania odnośnie 
do religii. Sugestia, że owo spotkanie było nie tylko próbą ujawnienia skrywa-
nej wiary Pegazjusza, lecz towarzyszył mu także pierwiastek homoseksualny, 
nie pojawia się otwarcie w liście Juliana, ale na podstawie analizy historycznej 
wysuwa ją setki lat później sam Allard. Od niego zatem, jak się wydaje, prze-
jął Kawafis ową ideę, która choć rozwinięta tutaj na wzór innych wykreowa-
nych w jego poetyckim świecie miłosnych spotkań9, w unikalny sposób ilustru-
je funkcjonujące na wielu płaszczyznach napięcie między bohaterami, łącząc 
w konsekwencji dwie niezmiernie ważne dla jego poezji kategorie „zmysłowo-
ści” i „historii”.

W równie wyrafinowany sposób spaja te pojęcia Kawafis w innym z „niedo-
kończonych utworów” zatytułowanym Po kąpieli:

Oboje byli nadzy, gdy wynurzyli się z morza samnijskiego
wybrzeża; nie spieszyli się z ubieraniem po przyjemnej kąpieli
(był gorący letni dzień)
i żałowali, że muszą zakryć posągową nagość,
która harmonijnie dopełniała urodę ich twarzy.

Jakimiż estetami byli antyczni Grecy,
którzy przedstawiali, nie umniejszając,
nagie piękno młodości.

9 Jako przykład tego typu utworów można podać Pytał o gatunek czy W drzwiach kawiarni.
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Biedny Gemistos nie błądził aż tak
(i niech Lord Andronikos i patriarcha podejrzewają go, jeśli taka ich wola),
kiedy pragnął, byśmy powrócili do religii pogańskiej.
Moja święta wiara – niech zawsze będzie uszanowana –
ale idea Gemistosa w jakiś stopniu ma sens.

Wtedy nauka Georgiosa Gemistosa mocno
oddziaływała na młodzież,
tego bardzo mądrego i wielce wymownego
głosiciela helleńskiej paidei.

Kompozycja ta łączy w sobie dwie podstawowe funkcje. Z jednej strony ak-
centując ciągłość greckiej tradycji, staje się wyrazem uwielbienia, jakie dla Ce-
sarstwa Bizantyjskiego żywił sam poeta – z drugiej zaś strony poprzez swoją 
aluzyjność podkreśla ważną rolę erotyki homoseksualnej w greckiej kulturze 
i tradycji w ogóle. Aleksandryjczyk, odwołując się do wizerunku greckiego fi-
lozofa Gemistosa Plethona, który jako wyznawca politeizmu i wielbiciel Platona 
został oskarżony o herezję i wygnany do Mistry, przedstawia go nie tylko jako 
głosiciela zasad greckiej paidei, lecz także jako jej miłośnika erastes10. Zwraca 
uwagę, że miłość w starożytnej koncepcji nauki jest jednym z elementów wy-
chowania. Podkreśla również, iż owo wyobrażenie nie umarło wraz z końcem 
pewnej ery w rozwoju greckiej cywilizacji, lecz prawie 2000 lat później nadal 
żyje. I trwać będzie dalej, dopóki rodzić się będą ludzie tacy jak Plethon, którzy 
kwestionując powszechnie powielane wzorce, powracać będą do korzeni, aby 
tam szukać rozwiązania fundamentalnych filozoficznych problemów. 

Zjawiska ponadnaturalne jako element dopełniający kreowaną 
przez Kawafisa artystyczną wizję konfliktu chrześcijan i pogan 

Umiejętność łączności ze światem ponadnaturalnym przyciągnęła uwagę poe-
ty bardzo wcześnie, bo już na początku jego artystycznej kariery. W jednym 
z pierwszych tematycznych katalogów Kawafisa Ai archai tou christianismou 
roi się aż od postaci świętych mających według przekazów ową unikalną zdol-
ność. I choć utwory te nie przetrwały do naszych czasów, w późniejszych la-
tach zniszczone przez samego poetę, to bezsprzecznie stanowią niepodważalne 
świadectwo młodzieńczych fascynacji aleksandryjczyka. Wspomniane zaintere-
sowania rozwijać będzie Kawafis przez całe życie z różną intensywnością oraz 

10 Jak pisze Peter Jeffreys, we wcześniejszej wersji tego utworu pojawia się nawiązanie do 
sensualistycznej koncepcji miłości jako eros (Jeffreys 2005: 79–80), również „posągowa 
nagość” bohaterów, odwołując się bezpośrednio do greckich rzeźb antycznych, może być 
odczytywana jako erotyczna aluzja. 
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spoglądając na zagadnienie z wielorakich perspektyw. Raz śledząc losy pitago-
rejskiego mędrca Apoloniusza z Tiany, innym razem znowu przyglądając się co-
dziennemu życiu Szymona Słupnika. Pomimo to nie ulega żadnej wątpliwości, 
iż tym, co łączy te na pierwszy rzut oka tak różne od siebie dzieła, jest element 
konfliktu postaw i religijnych światopoglądów, w jednych z nich wysunięty na 
pierwszy plan, w innych z kolei stanowiący jedynie tło dla właściwych działań 
wykreowanych przez artystę postaci.

Nie ulega wątpliwości, iż to właśnie motyw religijny sporu wywarł niezwykle 
istotny wpływ na kształt życia bohatera jednego z tak zwanych niedokończo-
nych utworów Kawafisa, zatytułowanego Atanazy:

We wnętrzu łodzi na wodach szerokiego Nilu, 
w gronie dwóch wiernych towarzyszy mnichów, 
udręczony wygnaniec Atanazy 
– szlachetny, pobożny, podtrzymujący prawdziwą wiarę –
modlił się. Ścigali go wrogowie
i niewielką zachował nadzieję na ocalenie.
Wiatr był niesprzyjający
i ich kruchy stateczek z trudnością posuwał się naprzód.

Gdy zakończył modły,
zwrócił swój udręczony wzrok 
na towarzyszy – i zdumiał się wielce,
widząc ich osobliwy uśmiech.
Mnisi, podczas gdy on się modlił, 
zdali sobie sprawę, co wydarzyło się
w Mezopotamii; mnisi 
uświadomili sobie, że w tej właśnie chwili
ten łajdak Julian wydał swoje ostatnie tchnienie.

Biskup Aleksandrii, późniejszy święty Kościoła katolickiego Atanazy Wielki, 
tak wiernie sportretowany w tej kompozycji przez poetę to przykład człowieka, 
który do samego końca pozostał wierny wyznawanym przez siebie ideom. Prze-
śladowany przez kolejnych cesarzy, głównie z powodu jawnej krytyki arian i ich 
poglądów kwestionujących boską naturę Chrystusa, był wielokrotnie zmuszany 
do opuszczenia swojego rodzinnego miasta w obawie przed prześladowaniami. 
Po raz pierwszy wygnał go już cesarz Konstantyn w 335 roku po Chrystusie. Po 
śmierci tego władcy w 337 roku Atanazy został ponownie zmuszony do uciecz-
ki przez obejmującego tron Imperium Konstancjusza II. Powrócił do Aleksan-
drii w 347 roku, jednakże pomimo wsparcia cesarskiego brata Konstansa musiał 
opuścić swoje biskupstwo już trzy lata później. Rodzinne miasto zobaczył na 
powrót dopiero w 361 roku po Chrystusie, gdy na tron Imperium wstąpił Julian 
Apostata i ogłoszono powszechną amnestię dla wygnanych biskupów. Julian, 
którego już wtedy całkowicie pochłonęła idea wskrzeszenia wiary pogańskiej, 
miał nadzieję, że powrót kapłanów wywoła rozłam wśród chrześcijan i osłabi 
pozycję Kościoła. Gdy nowo wybrany cesarz zdał sobie sprawę, że jego strate-
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gia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, po raz kolejny zmusił Atanazego 
do ucieczki, której obraz tak realistycznie przedstawił w swojej kompozycji Ka-
wafis. Epizod ten, łącząc w sobie mistycyzm z motywem konfliktu religijnego, 
czyli dwa fundamentalne pola zainteresowań poety, stanowił wręcz idealną sferę 
dla rozwoju artystycznej wizji aleksandryjczyka. Podstawowym źródłem inspi-
racji Kawafisa było w tym wypadku wydane w 1897 roku dzieło Story of the 
Church of Egypt (Historia Kościoła w Egipcie) Edith Louise Butcher. Ponadto 
zasługuje w tym miejscu na uwagę to, że poeta, nie mogąc znaleźć potwierdze-
nia dla historii przytoczonej przez autorkę w „Patrologia Graeca” Jacques’a Pau-
la Migne’a11, zaniechał publikacji utworu. Jest to kolejny dowód na niezwykłą 
skrupulatność artysty, który za punkt honoru zawsze stawiał sobie dochowanie 
wierności starożytnym przekazom. 

O ile w Atanazym religijny konflikt bezsprzecznie stanowi podstawę kon-
strukcji utworu, o tyle w kolejnej kompozycji, Siedmioro Świętych Dzieci, staje 
się już dla Kawafisa jedynie punktem wyjścia w rozwoju poetyckiej narracji:

Jak pięknie wyraża to Synaksarion:
„Podczas gdy król rozmawiał” ze świętymi
„w obecności biskupów i wielu innych dostojników,
z wolna poczuli święci ogarniające ich zmęczenie”
i powierzyli swe dusze Bogu.

Siedmioro Dzieci Świętych rodem z Efezu, które
schroniły się w jaskini, by ukryć się 
przed prześladowaniami Pogan, i tam zapadły w sen;
i przebudziły się następnego dnia. Następnego dnia dla nich.
Jednakże w międzyczasie upłynęły dwa wieki. 

Jeden z nich, Jamblich, zbudził się nazajutrz,
i poszedł kupić chleb,
i zobaczył przed sobą inny Efez,
cały uświęcony kościołami i krzyżami. 

I Siedmioro Dzieci Świętych ogarnęła radość, 
a chrześcijanie uszanowali je i okazali im uwielbienie;
i z Konstantynopola przybył cesarz,
Teodozjusz, syn Arkadiusza, 
i on także, według zwyczaju, oddał im cześć, ten wielce pobożny władca.

I Siedmioro Dzieci Świętych cieszył
ten przepiękny, chrześcijański, świat,
uświęcony kościołami i krzyżami. 

11 „Patrologia Graeca” to seria wydawnicza pism ojców Kościoła oraz różnych świeckich 
autorów posługujących się starożytną koine lub średniowiecznymi odmianami greki. 
Przygotowana została przy współpracy z benedyktynami w wydawnictwie J.P. Migne’a. 
W ramach serii w latach 1856–1866 wydano 161 tomów. G.W. Bowersock odnalazł w niej 
fragment poszukiwany przez poetę, t. 26, 980C–981C (Bowersock 1981: 91).
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Lecz wszystko było takie inne
i tyle trzeba by się nauczyć i powiedzieć, 
(i taka potężna radość też bywa wyczerpująca),
że szybko zmęczenie ogarnęło Siedmioro Dzieci Świętych,
przybyłych z innego świata, oddalonego prawie o dwa wieki, 
i w trakcie rozmowy poczuły senność –
i zamknęły swoje święte oczy.

Fantastyczna opowieść przedstawiona przez aleksandryjskiego poetę wywo-
dzi się najprawdopodobniej ze wschodniego kręgu kulturowego, a konkretnie 
z Syrii. Jej różne wersje znaleźć można zarówno u Szymona Logotety w Zbiorze 
żywotów świętych, w homilii poety Jakuba z Sarug, a nawet w samym Kora-
nie, gdzie dzieciom dodatkowo towarzyszy wierny pies. Na Zachodzie rozpo-
wszechnili ją biskup i historyk Grzegorz z Tours, twórca pierwszego przekładu 
na język łaciński, oraz średniowieczny hagiograf, autor Złotej legendy Jakub 
de Voragine. Przeprowadzone w Efezie w latach 1927–1928 wykopaliska dowiod-
ły wielkiej popularności owej historii w ówczesnej Europie. Odkryto tysiące tab-
liczek z inskrypcjami, które stanowią potwierdzenie, iż miejsce utożsamiane z le-
gendarną grotą było przedmiotem pielgrzymek i kultu. Kawafis, jeśli nie poznał 
tej fantastycznej opowieści jako małe dziecko, mógł się natknąć na nią zarówno 
u E. Gibbona, który przytacza ją w rozdziale 33. ulubionego przez poetę dzie-
ła Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, jak również studiując trzy-
tomowy, zawierający krótkie życiorysy świętych na każdy dzień roku, będący 
własnością poety synaksarion. Motyw ponownego zapadnięcia w sen, którym 
kończy się opowieść, był komentowany bardzo różnie. W średniowiecznej Eu-
ropie widziano w nim powszechnie alegorię Zmartwychwstania, Gibbon z kolei 
odczytuje to zdarzenie jako parabolę relacji człowieka z czasem i historią. Nie 
ulega wątpliwości, że Kawafis zdawał sobie sprawę z różnorodnych interpretacji 
owego wątku. W tym kontekście warto więc, jak pisze D. Mendelsohn, zwrócić 
uwagę na korektę, jakiej dokonał aleksandryjczyk (Mendelsohn [w:] Kawafis 
2009: 74). W ostatecznej wersji utworu słowo paides (dzieci) zastępuje wyko-
rzystany pierwotnie przez poetę wyraz neoi (młodzieńcy). Mendelsohn łączy ten 
zabieg ze zmianą artystycznej koncepcji samego utworu. Oryginalnie bowiem 
ta kompozycja miałaby, według badacza, wchodzić w skład dość dużej grupy 
skomponowanych przez Kawafisa poetyckich epitafiów poświęconych celebracji 
śmierci młodych mężczyzn. Jeśli przyjąć za Mendelsohnem ten punkt widzenia, 
który wydaje się tutaj w pełni uzasadniony, warto jeszcze zwrócić uwagę, co po-
mija sam autor koncepcji, na pojawiający się w kontekście wspomnianego cyklu 
dzieł pierwiastek homoseksualny. Patrząc na utwór z tej perspektywy, nasuwa 
się myśl, iż Kawafis mógłby pierwotnie planować tę kompozycję nie tylko jako 
alegorię degradacji fizycznego piękna, lecz także jako metaforę drogi w kontek-
ście erotycznym ze zmartwychwstaniem jako ostatecznym wyzwoleniem. 

Ostatni utwór, o którym chciałabym tu wspomnieć, stanowi jednocześnie 
symboliczne podsumowanie cyklu omawianych poematów. Bohaterem Z sekret-
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nej historii uczynił bowiem Kawafis „ostatniego cesarza Imperium Rzymskie-
go” Justyniana:

Często spojrzenie Justyniana
grozę i wstręt budziło wśród jego sług.
Podejrzewali oni coś, o czym nie ośmielali się mówić;
kiedy, przypadkiem, jednej nocy zyskali pewność,
że w istocie był to demon z piekła rodem:
późno w nocy wypadł ze swojej komnaty i błąkał się
bezgłowy po korytarzach pałacu. 

Demoniczną postać władcy kreśli poeta, swoim zwyczajem opierając się na 
dwóch relacjach – starożytnej i współczesnej. Antycznym odnośnikiem staje się 
dla niego w tym wypadku skandalizujące dzieło sławnego bizantyjskiego hi-
storyka Prokopiusza z Cezarei, w którym autor szczegółowo opisuje zbrodnie 
i intrygi, co rusz wstrząsające dworem ówczesnego władcy Imperium. Przedsta-
wioną we wspomnianym utworze wersję wydarzeń zestawia Kawafis ze współ-
czesną mu analizą historyczną zaprezentowaną przez irlandzkiego historyka 
i filologa klasycznego Johna Bagnella Bury’ego w jego wydanej w 1923 roku 
History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius to the Death 
of Justinian (Historii późnego Cesarstwa Rzymskiego od śmierci Teodozjusza 
do śmierci Justyniana). Na to, iż poeta zapoznał się z tekstem Prokopiusza, a nie 
opierał się tylko na współczesnym dziele, wskazują, jak pisze R. Lavagnini, ta-
kie detale jak użycie zaimka „późno” w wersie 6. oraz opis zachowania cesarza 
przedstawiony w wersie 7., o których Bury nie wspomina, przytaczając swoją 
wersję tej fantastycznej anegdoty (Lavagnini 1994: 183). Rola pierwiastka ponad-
naturalnego, stanowiącego podstawę konstrukcji całej kompozycji, wydaje się 
tu dość oczywista i nie wymaga dodatkowego komentarza. Nad czym warto 
się jednak zastanowić, to towarzyszący jej zwykle motyw religijnego konfliktu 
z pozoru w utworze nieobecny. Dostrzec go można jedynie, jak to często u Ka-
wafisa bywa, odwołując się do historycznego kontekstu, w jakim funkcjonuje 
dzieło. Wśród wielu istotnych wydarzeń i zmian, jakie wprowadził w życie Ju-
stynian, było również zamknięcie Akademii Platońskiej w Atenach. Wydany 
przez „ostatniego cesarza Imperium Rzymskiego” dekret o zakazie działalności 
oraz wygnanie filozofów nabrały z czasem charakteru alegorycznego i stały się 
nie tylko znakiem końca starożytnej ery w dziejach ludzkości, lecz także sym-
bolem ostatecznego zwycięstwa religii chrześcijańskiej nad dominującym przez 
wieki kultem bóstw pogańskich. Od tego momentu to chrześcijańskie standardy 
wyznaczać będą kierunek intelektualnego rozwoju Europy, a określające nie-
gdyś powszechne zasady postępowania, wykluczone z życia publicznego pier-
wotne kulty na wiele lat skazane zostaną na zapomnienie. 
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Zakończenie

Poezja Konstandinosa Kawafisa przypomina, jak powiedział jeden z najbardziej 
znaczących poetów swojego czasu Kostis Palamas, „reportaż z dawnych wie-
ków”. I choć zamierzeniem autora tej uwagi była dyskredytacja unikalnego sty-
lu poety, to jednak osiągnęła ona wręcz przeciwny skutek, doskonale oddając 
charakter jego literackich wysiłków. Podstawowym bowiem celem artysty staje 
się z czasem konstrukcja poetyckiej wizji starożytnych dziejów Grecji – litera-
ckiego obrazu hellenizmu. 

Nie ulega wątpliwości, że integralną część malowanego przez poetę kola-
żu stanowi walka chrześcijaństwa z „pogaństwem”, która przez wiele setek lat 
kształtowała stosunki społeczne na obszarze całej Europy. Kreśląc w swoich 
utworach wizję religijnego sporu, nie podchodzi Kawafis do jego opisu jedno-
stronnie, lecz wykorzystuje zróżnicowane perspektywy poznawcze. Raz udziela 
głosu wyznawcom kultów pogańskich, innym razem znowu patrzy na rzeczy-
wistość z perspektywy chrześcijan. Jak się jednak wydaje – nie sympatyzuje 
z żadną ze stron, a wypowiada się tylko wtedy, gdy któraś z nich naruszy ist-
niejące status quo.

Aleksandryjczyk świetnie zdaje sobie sprawę z wielowymiarowości samej 
natury religijnej wojny. W zbiorze kompozycji o cesarzu Julianie Apostacie po-
stać władcy Imperium Rzymskiego staje się dla poety jedynie pretekstem do 
eksploracji głębi wspomnianego sporu. Właściwym celem wysiłków Kawafisa 
jest tutaj bowiem budowa wewnętrznie spójnego cyklu przedstawiającego kolej-
ne stadia konfliktu, jego źródła, eskalację i kres. Temu właśnie służą zbudowa-
ne wokół naturalnych etapów rozwoju życia człowieka, wyróżnione w ramach 
zbioru, wewnętrzne struktury kompozycyjne.

Uwagę artysty w równym stopniu jak poetyckie odwzorowanie historycznych 
faktów przyciąga problem duchowej kondycji człowieka epoki przemian. Starciu 
hedonizmu i ascezy, dla którego polem walki staje się dusza człowieka, poświę-
ci Kawafis wiele kompozycji. W niektórych spośród z nich analizować będzie 
poeta owo zagadnienie także w kontekście seksualnych preferencji bohaterów.

W późnych utworach aleksandryjczyka motywowi walki chrześcijaństwa 
z „pogaństwem” często towarzyszą zjawiska ponadnaturalne. Wydaje się, iż owe 
dzieła są wyrazem powrotu dojrzałego już poety do młodzieńczych fascynacji 
samą ideą łączności z pozazmysłowym światem. Łącząc w sobie różne pola za-
interesowań, owe kompozycje stają się ostatecznie dopełnieniem artystycznej 
wizji, z tak niezwykłą konsekwencją przez całe życie kreowanej przez poetę.
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