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Dzieje Apostolskie w poezji Prudencjusza

W badaniach nad twórczością Prudencjusza od dawna jest rozpowszechniony 
pogląd, że najważniejszym źródłem inspiracji dla hiszpańskiego poety była 
Biblia1. Owa opinio communis, uzasadniona obecnością w poezji Prudencjusza bar

dzo licznych odwołań do Starego i Nowego Testmentu, stała się impulsem do dalszych 
studiów nad tym zagadnieniem2 3. Wydaje się jednak, że nie wszystkie jego aspekty 
znalazły szczegółowe i w pełni przekonywające naświetlenie w dotychczasowych pra
cach na temat związków poezji Prudencjusza z Pismem Świętym. Idzie tu przede 
wszystkim o określenie metody inkorporowania przez Prudencjusza danych ustępów 
czy wersetów Biblii do własnych utworów oraz funkcji przejętych przez poetę moty
wów, scen i myśli ze Starego i Nowego Testamentu. 

1 Por. F. X. Schuster, Studien zu Prudentius (Diss. ), Würzburg 1909, s. 48-89; A. Rösler, Der 
katolische Dichter Aurelius Prudentius Clemens, Freiburg Bryg. 1886, s. 315-326. 

2 Należą tu następujące prace: E. Rapisarda, Poesia e la religiosità, Catania 1959, s. 153-157; 
N. Grasso, Prudenzio e la Bibbia, „Orpheus" XIX (1972), s. 79-170; J. -L. C h a r 1 e t, Prudence e la 
Bible, „Recherches August in iennes” (1983), s. 3-149

3 J.-L. C h a r 1 e t (ibidem, s. 73 i n.), ogranicza się jedynie do wyliczenia kilku motywów zaczerpnię
tych przez Prudencjusza z Dziejów Apostolskich.

W poniższym szkicu podejmiemy jedynie zagadnienie odwołań Prudencjusza do 
Dziejów Apostolskich, któremu w dotychczasowych badaniach poświęcono bardzo 
mało uwagi. Spróbujemy więc odpowiedzieć na pytanie, jakie motywy1 zapożyczył 
Prudencjusz z Dziejów Apostolskich i w jaki sposób włączył je w strukturę swoich 
utworów. Ogólnie biorąc, miejsc, w których można stwierdzić obecność motywów 
pochodzących z Dziejów Apostolskich, nie jest w poezji Prudencjusza zbyt wiele: 
zaledwie dwadzieścia kilka, niemniej ich szczegółowa analiza może prowadzić do 
szerszych wniosków na temat roli tego dzieła jako jednego ze źródeł inspiracji Pru- 
dencjusza. 



464 Stanisław Stabryła

Zacznijmy od hymnów ze zbioru Cathemerinon liber* Prudencjusza, prawdo
podobnie najwcześniejszego utworu tego poety. W Cath. IV (Hymnus post cibum) 
poeta nawiązuje do mowy św. Pawła na ateńskim Areopagu, w której Apostoł Na
rodów starał się ukazać słuchaczom wszechmoc Boga jako Stwórcy świata i wszech
rzeczy, Pana nieba i ziemi. Wstępna część tego utworu (w. 1-15) jest sui generis para
frazą Pawiowego enkomion na cześć Boga-Stwórcy, dawcy życia i życiodajnej siły:

Fons vitae liquid fluens ab arce,
infusor fidei, sator pudoris,
mortis perdomitor, salutis auctor.

Omnes quod sumus aut vigemus, inde est.
Regnat spiritus ille sempiternus
a Christo simul et parente missus.

(Cath. IV 10-15)4 5

4 Wyd., wstęp i komentarz S. Colombo, Torino 1932; warto przypomnieć takie rozprawy na 
temat tego utworu, jak J. Bergman, Aurelius Prudentius Clemens, der grösste christliche Dichter des 
Altertums, Bd. I, Dorpat 1921, s. 55-121; J.-L. Ch a riet, La creation poétique dans le ‘Cathmerinon 
de Prudence, Paris 1982; J. Rist, Die Hymnen des Prudentius. Altkirchliches Traditionsgut in der Tag- 
esezeitenliturgie, „Archiv für Liturgiewissenschaft” 40 (1998), s. 17-41.

5 Wszystkie cytaty z dzieł Prudencjusza według wyd. Aurelii Prudentii Clementis „Carmina”, ed. 
Μ. P. Cunningham, Turnholt 1966, „Corpus Christianorum”, CXXVI, SeTrr> I atina.

6 J.-L. C h a r 1 e t, Prudence et la Bible..., s. 24, twierdzi, że Prudencjusz nie posługiwał się tekstem 
greckim, lecz wersją hiszpańską, tzw. Vetus Latina, zbliżoną do Afry. Badacz opiera ten wniosek na ob
serwacji podobieństw i różnic między formami stosowanym przez Prudencjusza a formami w tekście 
greckim, nie wyklucza jednak, że poeta mógł sprawdzać pewne miejsca w tekście greckim. Problem 
znajomości greki u Prudencjusza podnosiło wielu wcześniejszych badaczy (A. E r n o u t, P. de I.a- 
b r i o 11 e, E. R a p i s a r d a, N. Grasso i in.). F. J. E. R a b y, A History of Christian-Latin Poetry. From 
the Beginnings to the Close of the Middle Ages, 2nd ed., Oxford 1953, s. 69, przypisuje Prudencjuszowi 
głęboką znajomość greki.

Prudencjusz w swojej pochwale Boga posłużył się pewnymi określeniami i wyra
żeniami przejętymi bezpośrednio z homilii św. Pawła: „fons vitae” (w. 10), „omnes 
quod sumus aut vigemus, inde est” (w. 13). Odpowiednikiem pierwszego z nich jest 
w Dziejach Apostolskich wyrażenie: αύτος διδους πάσι ζωήν (Dz 17,25), drugie sta
nowi odwzorowanie innych słów Apostoła: έν αύτφ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και 
έσμέν (Dz 17,28)6.

Wydaje się, że funkcją tych wyrażeń zaczerpniętych z homilii św. Pawła w Dzie
jach Apostolskich było dążenie poety do wzmocnienia swego enkomion Boga autory
tetem Apostoła Narodów.

W tym samym rozdziale 17. Dziejów Apostolskich Prudencjusz znalazł wzór dla 
swojej wizji Sądu Ostatecznego (Cath. VI), w czasie którego Chrystus posłany przez 
Boga będzie sądził bezbożnych:
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Idem tamen benignus 
ultor redundit iram 
paucosque non piorum 
patitur perire in aevum.

Huic inclytus perenne 
tribuit pater tribunal, 
hunc obtinere issit
nomen supra omne nomen

(Cath. VI 93-100)

Według Dziejów Apostolskich (17,31) sprawiedliwego sądu nad światem w wy
znaczonym przez Boga dniu dokona właśnie Chrystus: καθότι έστησεν ήμέραν èv 
ί) μέλλει κρίνειν την οικουμένην δικαιοσύνη έν άνδρί ώρισεν, πίστιν παρασχων 
πασιν άναστήσας αύτον έκ νεκρών. Warto tu przypomnieć, że w Ewangelii według 
św. Jana (5,22) znalazła się ta sama myśl, że Bóg Ojciec przekazał sąd nad ludźmi 
Synowi. Porównanie przytoczonych wierszy z Cath. VI z przekazami Nowego Testa
mentu dowodzi, że Prudencjusz przyjął koncepcję Sądu Ostatecznego obowiązującą 
w teologii chrześcijańskiej od samego początku i uczynił z niej jeden z ważniejszych 
motywów swego hymnu.

We wstępnej apostrofie w Cathemerinon IX (Hymnus omnis horae, w. 1-3) pod
miot mówiący zapowiada, że tematem jego utworu będą wyłącznie sławne czyny 
Chrystusa („gesta Christi insignia”). Zanim jednak cuda nastąpiły („facta”) i zostały 
uznane („probata [...] miracula”, w. 7-9), przyjście Chrystusa na świat zapowiedział 
już Dawid, król-kapłan, pod wpływem natchnienia płynącego z nieba:

Christus est, quem rex sacerdos adfuturum protinus
infulatus concinebat voce corda et tympano 
spiritum caelo influentem per medullas hauriens.

(Cath. IX 4-6)

Wydaje się prawdopodobne, że strofa ta pozostaje w związku z ustępem Dziejów 
Apostolskich, gdzie Piotr w swojej mowie jerozolimskiej przypomniał, że proroko
wi Dawidowi Bóg przysiągł, iż jego potomek zasiądzie kiedyś na jego tronie; Dawid 
zaś jako król-kapł— przepowiedział także zmartwychwstanie Mesjasza (Dz 2,30-31). 
Trudno oczywiście utrzymywać stanowczo, że przytoczone wyżej wiersze z Cath. IX 
powstały z bezpośredniej inspiracji wskazanego passusu Dziejów Apostolskich.

Porównanie wierszy Cath. XI 33-36 (Hymnus natalis Domini) ze zdaniem o błęd
nym wyobrażeniu bóstwa z mowy św. Pawła na Areopagu może dowodzić, że Pru
dencjusz zapożyczył tę myśl z Dziejów Apostolskich:
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Nam caeca vis mortalium 
venerans inanes nenias 
vel aéra vel saxa algida 
vel ligna credebat deum.

(Cath. XI 33-36)

Γένος ούν υπάρχοντες του θεοΰ οϋκ όφείλομεν νομίζειν χρυσώή άργυρφ ή λίθω, 
χαράγματι τέχνης και ένθυμήσεως ανθρώπου, το θε'ιον είναι ομοιον (Dz 17,29).

Zwraca uwagę wyraźne podobieństwo myśli w obu przytoczonych passusach, 
które demaskują błędne wyobrażenia ludzkie na temat Boga. W obydwu miejscach 
znajdują się wyliczenia materiałów, które służą ludziom do wyrobu posągów bóstw 
pogańskich: w Cathemerinon - spiż, kamień, drewno, w Dziejach Apostolskich - zło
to, srebro, kamień. O ile w homilii św. Pawła na Areopagu zawarta jest negacja podo
bieństwa Boga do wytworów rąk i myśli ludzkiej - ze złota, srebra i kamienia, o tyle 
w Cathemerinon znalazło się potępienie głupoty ludzi („caeca vis mortalium”), którzy 
oddają cześć pustym mamidłom („inanes nenias”), wierząc, że spiżowe, kamienne 
czy drewniane posągi są bogiem.

W utworze XII, ostatnim z hymnów Cathemerinon, w stosunkowo długim opo
wiadaniu o dziejach Mojżesza (w. 141-172), opartym w całości na Księdze Wyjścia ze 
Starego Testamentu (2,12), można dostrzec także wpływ fragmentu mowy św. Szcze
pana z Dziejów Apostolskich, gdzie została w skrótowy, niejako migawkowy sposób 
przywołana historia życia Mojżesza (Dz 7,20-43). Dotyczy to szczególnie wierszy 
Cath. XII 159 nn., w których zostało przypomniane zabicie przez Mojżesza Egipcja
nina w obronie skrzywdzonego Izraelity7:

7 Dyskusja na temat znaczenia tego motywu w artykule R. Palla, L’interpretazione figurale nelle 
opere di Prudenzio, „La Scuola Cattolica” (1978), s. 150-151, oraz J.-L. Charlet, Prudence et la Bi
blia..., s. 73, n. 453.

Dux ille caeso Aegyptio
absolvit Israhel iugo.

(Cath. XII 159-160)

Trudno byłoby jednak na tej podstawie przyjąć, że wspomniany passus mowy św. 
Szczepana z Dziejów Apostolskich stanowił tworzywo treściowe opowieści o Moj
żeszu w Cath. XII. Przeciwnie, wiele szczegółów zdaje się dowodzić, że została ona 
w całości oparta na Księdze Wyjścia i Księdze Powtórzonego Prawa. Nie wyklucza to 
jednak przypuszczenia, że bezpośrednim źródłem inspiracji dla Prudencjusza mo
gło być w tym hymnie opowiadanie o Mojżeszu z Dziejów Apostolskich. Warto tu 
bowiem zwrócić uwagę, że jednym z celów Cat. XII było dążenie poety do udowod
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nienia tezy, że dzieje dawnych przywódców narodu żydowskiego opisane w Starym 
Testamencie są prefiguracjami historii Chrystusa:

Iure ergo se Iudae ducem
vidisse testantur magi
cum facta priscorum ducum
Christi figuram pinxerint.

(Caffi. XII 181-184)

Opowiadanie o Mojżeszu w tym hymnie nawiązuje raz po raz do postaci Chrystu
sa, przy czym jednym z rysów owego podobieństwa między Mojżeszem a Chrystu
sem było samo ocalenie przez nich życia w Egipcie w okresie niemowlęctwa.

Prudencjusz, pisząc o wykutych w kamieniu tablicach Dekalogu, wyraźnie pod
kreśla, że Mojżesz był zapowiedzią Chrystusa:

Licetne Christum noscere
tantum per exemplum viri?

(Caffi. XII 157-158)

Mojżesz jako przywódca uwolnił Żydów od jarzma egipskiego; Chrystus wyzwolił 
swoich wyznawców z niewoli grzechu i z pęt śmierci. W Dziejach Apostolskich (7,37) 
Mojżesz zapowiada Żydom nadejście podobnego do niego proroka: Προφήτην ύμίν 
άναστήσει ó θεός έκ των άδελφών υμών ώς έμέ. Ten cytat z Księgi Powtórzonego 
Prawa (18,15) interpretowano w czasach Chrystusa jako zapowiedź nadejścia Mesj- 
sza-ChrystusaB. Prudencjusz w Cath. XII przyjął wyraźnie taką właśnie interpretację, 
która w rezultacie doprowadziła do uznania Mojżesza za prefigurację Chrystusa.

Innym dziełem Prudencjusza, w którym występują rewokacje z Dziejów Apostol
skich, jest Liber Apotheosis8 9, gdzie można wskazać przynajmniej dwa tego rodzaju 
miejsca. Pierwsze z nich, Apoth. 512-517, stanowi początek ciągu refleksji na temat 
trwałości świątyni wiary wzniesionej Słowem Pana („verbo Domini”), które jest 
wieczne, podczas gdy wszelkie dzieła rąk ludzkich, choćby największe i najwspanial
sze, są nietrwałe i muszą upaść, tak jak świątynia Salomona:

8 Por. J 6, 14; 7, 40; Dz 3, 22
’ Najnowsze wyd. Prudentius, Apotheosis, tekst, ed., transl., comm. G. Garuti, Modena 

2005.

Destructione iacent Salomonis saxa metallo
aedificata manu? Iacet illud nobile templum.
Cur iacet? Artificis quia dextra solubilis illud 
caementum struxit. Resolubile, iure solutum est
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et iacet, in nihilum quoniam redit omne politum.
Quod fieri recipit, recipit quandoque perire.

(Apoth. 512-517)

W powyższych wierszach można dostrzec odniesienia do dwóch miejsc Dziejów 
Apostolskich: 7,48 i 17,24. Pierwsze z nich to fragment mowy św. Szczepana przed 
Sanhedrynem, w której przyszły męczennik, odwołując się do I Księgi Królewskiej, 
gdzie znajduje się opis świątyni zbudowanej Bogu przez Salomona (I Kri 6,1), oba
la pogląd, że Bóg mieszka w przybytkach wzniesionych ręką ludzką: 'O ύψιστος έν 
χειροποιήτοις κατοικεί (Dz 7,48). Potwierdzeniem słuszności tego zdania są dla 
Szczepana słowa proroka Izajasza, według których Bóg sam mówi, że Jego siedzibą 
jest niebo i nie potrzebuje żadnego domu, gdyż wszystko stworzyła jego prawica 
(Iz 66,1 n.). W Dz 17,24 św. Paweł w mowie na ateńskim Areopagu głosi, że Bóg, 
który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, nie mieszka w świątyniach zbu
dowanych ręką ludzką: 'O θεός [...] και γης ύπαρχων κύριος ούκ έν χειροποιήτοις 
ναο"ις κατοικεί. Ο ile w utworze Prudencjusza trudno byłoby znaleźć powtarzające 
się w Dziejach Apostolskich twierdzenie, że Bóg nie mieszka w świątyniach, o tyle 
sama myśl, że świątynia wzniesiona przez człowieka podlega zniszczeniu, podczas 
gdy świątynia stworzona przez Boga jest wiecznotrwała, wydaje się tu wskazywać na 
Dzieje Apostolskie jako źródło inspiracji.

W tym samym utworze Prudencjusza znajduje się jeszcze jedna rewokacja z Dzie
jów Apostolskich związana z owymi refleksjami na temat wiecznej trwałości świą
tyni Pańskiej. W wierszach Apoth. 532-533 zwróconych do Judei, odpowiedzialnej 
za mękę i śmierć krzyżową Chrystusa, Prudencjusz opisuje scenę wniebowstąpienia 
Chrystusa:

Vidisti angelicis coitatum coetibus alte
ire meum cuius servor numine templum.

(Apoth. 532-533)

Wiersze te mają swój wzór w Dziejach Apostolskich (1,10), gdzie jednak Chrystu
sowi wstępującemu do nieba nie towarzyszy orszak anielski; już po Jego zniknięciu 
dwaj aniołowie (Άνδρες δύο [...] έν έσθήσεσι λευκαΊς) przystępują do apostołów 
z zapowiedzią powtórnego przyjścia Chrystusa. W Dziejach Apostolskich nie pojawia 
się również użyte przez Prudencjusza określenie Chrystusa wstępującego do nieba 
jako świątyni („meum templum”), nawiązujące do wcześniejszych rozważań.

Utwór Hamartigenia10, w którym Prudencjusz podjął walkę przeciwko nauce he
retyka Marcjona, działającego w Rzymie w II wieku, jest próbą rozwiązania prob

10 Najnowsze wyd. z tłum. wł. i komentarzem: Hamartigenia, ed. R. Pall a, Pisa 1981.
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lemu grzechu". Zwalczając dualizm Marcjona, który głosił istnienie dwóch bogów, 
Prudencjusz twierdził, że źródłem grzechu nie jest Bóg, ale szatan, który wybrał zło 
i popycha doń człowieka. W wierszach 150-156 poematu dobrowolne poddanie się 
szatanowi zostało uznane za przyczynę zguby człowieka, który w ten sposób czci swe
go kata, zwabiony fałszywą słodyczą grzechu:

Ipse suam (pudet heu) contempto principe vitae
perniciem veneratur homo, colit ipse cruentum 
carnificem, gladiique aciem iugulandus adorat.
In tantum miseris peccati nectare captis
dulce mori est, tanta in tenebris de peste voluptas!
Qui male principio genuit deus esse putatur,
quique bona infecit vitiis et candida nigris!

(.Hamart. 150-156)

Wydaje się, że wiersze te nawiązują do słów wypowiedzianych przez św. Piotra, 
który w drugiej mowie do Żydów (Dz 3,12-26) stwierdził, że to sam Bóg wsławił 
Jezusa, tymczasem oni się Go wyparli i wydali Go na śmierć, domagając się uwol
nienia zbrodniarza Barabasza. Apostoł wezwał ich więc do pokuty i nawrócenia, aby 
mogli dostąpić odpuszczenia grzechów: Μετανοήσατε oijv και έπιστρέψατε εις το 
έξαλειθήναι ύμώ τας αμαρτίας (Dz 3,19).

W epickim poemacie alegorycznym Psychomachia* 12 Prudencjusza trudno było
by wskazać odwołania do Dziejów Apostolskich, z wyjątkiem epizodu poświęconego 
zdradzie Judasza:

" J.-L. C h a r 1 e t, Prudence et la Bibie..., s. 93, uważa, żc Biblia wywarła największy wpływ na trzy 
dzieła Prudencjusza: Hamartigenia, Psychomchia i Peristephanon.

12 Najnowsze wyd. z tłum, wł.: Prudenzio, ‘Psychomachia’, ed. E. R a p i s a r d a, Catania 1962. 
Główne oprać. C. G n i 1 k a, Studien zur 'Psychomiachia’ des Prudentius, Wiesbaden 1963; M. Smith, 
Prudentius' 'Pschomachia'. A Reexmination, Princeton 1976; S. G. Nugent, Allegory and Poetics. The 
Structure oflmaginery of Prudentius' ‘Psychomachia’, Farnkfurt a/M 1985.

” Por. Mt 26,14-15; 21-25; 47-50; Mk 14,10-11; 17-21,42-4; J 12,4-7; 13,26-30; 18,1-11.

Incidit in nostrum fiammante cupidine telum
infamem mercatus agrum de sanguine amici
numinis, obliso luiturus iugera collo.

(Psych. 533-535)

Cały passus (w. 530-535) wykazuje wyraźną zależność od ewangelicznych opo
wiadań o zdradzie Judasza13. Motyw nabycia przez Judasza pola („ infamem mercatus 
agrum”) za pieniądze uzyskane za zdradę Jezusa („de sanguine amici”) został przez 
Prudencjusza przejęty bez wątpienia z Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy: ούτος 
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μεν ούν έκτήσατο χωρίον έκ μισθού τής αδικίας (1,18). Dalej (1,19) znajdujmy in
formację, że pole to nazwano w języku aramejskim „Hakeldamach”, to znaczy „Pole 
Krwi” (χωρίον αίματος); w poemacie Prudencjusza odpowiednikiem tej nazwy jest 
wyrażenie: „agrum de sanguine amici” (w. 534). W Ewangelii według św. Mateu
sza mowa jest o zakupieniu ziemi przez radę kapłańską (Mt 27,6-7), podczas gdy 
w Dziejach Apostolskich (1,18-19) znajduje się informacja, że to sam Judasz kupił tę 
ziemię. Prudencjusz poszedł za tą właśnie tradycją, jak mogą świadczyć wyrażenia 
„mercatus agrum” (w. 534) i „luiturus iugera” (w. 535). Różnice pojawiają się także 
w informacjach o rodzaju śmierci, jaką poniósł Judasz jako karę za zdradę Jezusa: 
św. Mateusz podaję, że Judasz, wrzuciwszy srebrniki do świątyni, powiesił się 
(άπελθων άπήγξατο - 27,5), natomiast Dzieje Apostolskie przypisują mu inny ro
dzaj śmierci (πρηνηςγενόμενος έλάκησεν μέσος έξεχύθη πάντα τα σπλάγχνα αύτοϋ 
- 1,18). Prudencjusz znowu opowiedział się tutaj za wersją św. Mateusza, przypisu
jąc Judaszowi samobójstwo przez powieszenie („obliso [...] collo”). Tak więc mamy 
w Psychomachii do czynienia z połączeniem dwóch tradycji dotyczących zakupu zie
mi i śmierci Judasza - przekazanej przez św. Mateusza i przez Dzieje Apostolskie.

Pomijając owe różnice w szczegółach tradycji związanej ze zdradą Judasza, warto 
tu zapytać, jaką funkcję pełni w poemacie Prudencjusza ustęp obejmujący wiersze 
53-535. Otóż Avaritia, jeden z najcięższych występków pogańskich, żali się w tej czę
ści Psychomachii (w. 508 i n.) na odporność kapłanów chrześcijańskich przeciwko 
podsuwanym im pokusom, takim jak złote monety czy srebrne rzeźby. Avaritia przy
pomina tu swoje dawne sukcesy, wymieniając triumf nad Judaszem, a następnie nad 
Acharem (Akanem), który przywłaszczył sobie dobra obłożone klątwą (w. 536-544)14 15. 
Passus o Judaszu, podobnie jak ustęp o Acharze, pełni tu funkcję przykładu ludzkiej 
chciwości, która w rezultacie zawsze prowadzi jej ofiary do ostatecznego nieszczęścia 
i klęski.

N Por. Joz 7,1 n.
15 Najnowsze wyd. z tłum. wł. i komentarzem: Prudentius, Contra Symmachum, ed. G. G a - 

r u t i, L’Aquila-Roma 1996. Por. także oprać.: W. S t e i d 1 e. Die dichterische Konzepzion des Prudentius 
und das Gedicht "Contra Symmachum", „Vigiliae Christianae" 25 (1971), s. 241-284.

Wybrane epizody z życia św. Pawła, przedstawione zgodnie z przekazem Dziejów 
Apostolskich, pojawiają się w Praefatio do I księgi traktatu Contra Symmachum'5. Już 
wstępne wiersze poematu nawiązują do opowiadania o św. Pawle w Dziejach Apostol
skich:

Paulus, praeco dei, qui fera gentium 
primus corda sacro perdomuit stilo 
Christum per populos ritibus asperis 
immanes placido dogmate seminans,



Dzieje Apostolskie w poezji Prudencjusza 471

inmansueta suas ut cerimonias
gens pagana deo sperneret agnito.

(Contra Symm., Praef. I, w. 1-6)

Autor Dziejów Apostolskich w rozdziale 9,15 przytacza słowa Chrystusa, który 
nazywa Pawła swoim „wybranym narzędziem” (σκεύος έκλογης) i zapowiada, że 
zaniesie jego imię do pogan, do królów i synów Izraela. Zapowiedź ta jest, jak się 
wydaje, powtórzeniem zdania z I Listu do Tymoteusza św. Pawła, gdzie czytamy: είς 
δ έτέθην έγω κήρυξ και απόστολος [...] διδάσκαλος έθνών έν πίστει και άληθείςι 
(2,7).

Zwięzłe słowa Chrystusa na temat misji powierzonej św. Pawłowi zostały szeroko 
rozwinięte przez Prudencjusza, zwłaszcza w części dotyczącej ewangelizacji pogan. 
W dalszej części Praefatio znalazło się opowiadanie o morskiej przygodzie św. Pawła 
w czasie podróży do Italii, kiedy okręt, na którym płynął, rozbił się u wybrzeży Mal
ty; po szczęśliwym wyjściu na ląd Pawła ukąsiła żmija, ale na szczęście jej jad okazał 
się nieszkodliwy (w. 7-44)'6. Opowiadanie to zostało w całości zaczerpnięte przez 
Prudencjusza z Dziejów Apostolskich (27,14-28,6), przy czym opis samego zdarzenia 
został przez niego znacznie rozbudowany, wzbogacony o wiele szczegółów deskryp- 
cyjnych, pominięto zaś pewne elementy16 17.

16 Wspomina o tym wydarzeniu J.-L. C h a r 1 e t, Prudence et la Bibie..., s. 74.
17 Ibidem, s. 96, dowodzi na postawie analizy porównawcze), że Prudcncjusz celowo nic ujawnił tutaj 

tekstu, z którego korzystał.
*’ Na temat alegorycznego znaczenia tego miejsca zob. R. Herzog, Die allegorische Dichtkunst des 

Pruentius, München 1966, „Zctcmata” Heft 42, s. 15.

W drugiej części Praefatio można znaleźć odpowiedź na pytanie o funkcję opo
wiadania o żmii. Otóż ową żmiją, która podstępnie, choć bezskutecznie, usiłowała 
zabić apostoła swoim jadem, jest adresat utworu - Symmachus, który, przyczaiwszy 
się na krótki czas, próbował znowu zaatakować religię chrześcijańską18:

Seps insueta subit serpere flexibus
et vibrare sagax eloquii caput;
sed dextra inpatiens vulneris inritos
oris rhetorici depulit halitus.
Effusum ingenii virus inaniter
summa christicolis in cute substitit,

(Contra Symm., Praef. I, w. 74-79)

Według niektórych przypuszczeń, ów atak na chrześcijaństwo pozostawał w związ
ku ze wznowieniem sprawy posągu Wiktorii w kurii rzymskiej w okresie poprzedza
jącym powstanie utworu wymierzonego przeciwko Symmachosowi, który był przy
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wódcą reakcji antychrześcijańskiej1’. Zamykająca Praefatio modlitwa o miłosierdzie 
Boże dla wroga chrześcijaństwa jest jednocześnie prośbą o nawrócenie człowieka, 
który tkwi w błędach, gdyż nie zna prawdy:

Spirat sacrilegis flatibus inscius 
erroresque suos indocilis fovet.

(Contra Symm., Praef. I, w. 81-82)

W cyklu poematów o męczennikach chrześcijańskich pt. Peristephanon liber10 
utwór II (Passio Laurentii beatissimi martyris) jest opowieścią o diakonie Wawrzyńcu 
(Laurentius) poddanym torturom po śmierci jego przełożonego Sekstusa II i jego 
czterech diakonów skazanych na śmierć na podstawie II edyktu cesarza Waleriana 
z 258 roku. Prefekt Wiecznego Miasta zażądał wówczas od Wawrzyńca wydania mu 
skarbów Kościoła. W przekonaniu cesarskiego urzędnika i władz rzymskich Kościół 
zgromadził ogromne skarby dzięki temu, że wyznawcy Chrystusa sprzedawali swoje 
majątki i uzyskane pieniądze ofiarowali współbraciom:

Tum summa cura est fratribus,
ut sermo testatur loquax, 
offerre fundis venditis 
sestertiorum milia.

(Perist. II, w. 73-76)

Prefekt powołuje się na krążące plotki („ut sermo testatur loquax”), które uza
sadniają jego żądanie. Dzieje Apostolskie (4,34-35) informują, że nikt z wiernych nie 
cierpiał w ówczesnym Kościele niedostatku, gdyż ci, którzy posiadali pola i domy, 
sprzedawali je, a uzyskane pieniądze oddawali apostołom do podziału między po
trzebujących. Urzędnik cesarski, domagając się wydania mu skarbów Kościoła, po
chodzących ze sprzedaży przez chrześcijan owych majątków, przemilcza fakt, że 
dochody uzyskane w ten sposób są od razu rozdzielane między współwyznawców 
według ich potrzeb, twierdzi natomiast, że pozbywanie się posiadłości na rzecz Koś
cioła dowodzi okrucieństwa chrześcijańskich rodziców wobec własnych dzieci, które 
zostają pozbawione należnego im spadku.

” Por. M. Starowieyski, Wstęp, [w:] Aureliusz Prudencjusz Klemens, Wieńce 
męczeńskie (Peristephanon), Kraków 2006, s. 63.

211 Pełne wyd. z komentarzem: Prudencio, Himnos a los martirs, ed. M. J. B a y o, Madrid 1946; 
oprać.: Studi Prudenziani, P. E r m i n i, Roma 1914; z nowszych prac: A.-M. Palmer, Prudentius on 
the Martyrs, Oxford 1989; M. Roberts, Poetry and the Cult of the Martyrs. “The Liber Peristephanon" 
of Prudentius, Ann Arbor 1993; S. Stabryła, Studia Prudentiana, Kraków 2006, „Prace Komisji Filo
logii Klasycznej PAU”, nr 35.
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Jest to rewokacja z Dziejów Apostolskich zastosowana przez poetę w dość szczegól
nej funkcji: wiadomość zaczerpnięta z tego dzieła posłużyła do zademonstrowania 
perfidii prefekta cesarskiego, który, domagając się urojonych skarbów kościelnych, 
nie cofa się przed kłamliwym oskarżeniem ofiarodawców o wyrządzanie krzywdy 
własnym dzieciom. Ta fałszywa interpretacja Dziejów Apostolskich posłużyła Pruden- 
cjuszowi do zdemaskowania metod, jakich używali prześladowcy chrześcijaństwa.

Nawiązaniem do Dziejów Apostolskich, a konkretnie do opisanej tam sceny uka
mienowania św. Szczepana (7,54-60), są w tym samym utworze II wiersze 369-372:

Talemque et ille praetulit
oris corusci gloriam
Stephanus per imbrem saxeum
caelos apertos intuens.

(Perist. II, w. 369-372)

Wawrzyniec, wzięty na tortury z rozkazu prefekta, rozpromienił się z radości na 
myśl, że będzie mógł cierpieć męki dla chwały Chrystusa. Porównanie ze św. Szcze
panem, który, według świadectwa Dziejów Apostolskich, miał tuż przed męką wy
powiedzieć słynne słowa: Ιδού θεωρώ τους ούρανους διηνοιγμένους και τον ύιον 
άνθρώπου έκ δεξιών έστώτα του θεού (7,56), podobnie jak wcześniejsza wzmianka 
o Mojżeszu zstępującym z góry Synaj z tablicami Praw (Wj 34,29-30), służy podkre
śleniu faktu, że Wawrzyniec jako męczennik miał bezpośredni kontakt z Bogiem, i to 
właśnie napełniło go niebiańską radością, jak niegdyś Mojżesza i św. Szczepana.

W końcowej części Peristephanon XI ku czci św. Hipolita (Ad Valerianum episco- 
pum de passione Hippoyti beatissimi martyris) narrator-poeta w apostrofie skiero
wanej do biskupa Waleriana odwołuje się do Ewangelii według św. Łukasza (15,3-7) 
i do Dziejów Apostolskich (20,29). Narrator, wypowiadając życzenie, by do owczarni 
biskupa nie miał dostępu żaden wilk, nawiązuje do mowy św. Pawła w Milecie, który 
powiedział wówczas m.in.: Έγω οΐδα δτι είσελεΰσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι 
βαρείς εις ύμάς μη φειδόμενοι τού ποιμνίου (Dz 20,29). Słowa te, adresowane do 
biskupów Azji, zawierają ostrzeżenie przed ludźmi, którzy „głoszą przewrotne nauki, 
aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dz 20,30). Dalej narrator poematu Prudencjusza 
wyraża pragnienie, aby Walerian jako dobry pasterz przywrócił do swojej owczarni 
jego samego - chorą owcę, która się zagubiła na polu (Perist. XI 21-244). Jest to wy
raźne nawiązanie do przypowieści Chrystusa o zbłąkanej owcy z Ewangelii według 
św. Łukasza (15,3-7).

Pozostaje na koniec kilka epigramów ze zbioru Dittochaeon2', gdzie również moż
na dostrzec wpływ pewnych myśli, obrazów czy scen z Dziejów Apostolskich. Epigram

21 Na ogół przyjmuje się, że epigramy z lego zbioru były podpisami pod malowidłami w jednym 
z kościołów w Hiszpanii (por. M. S t a r o w i e y s k i, op. cit., s. 65).
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XLIII (Mons Oliveti, w. 173-176) nawiązuje do opisanej w Dziejach Apostolskich (1,9- 
-12) sceny wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa na Górze Oliwnej w pobliżu Jerozo
limy. Przejęty stamtąd motyw wniebowstąpienia poeta poszerza o pewne szczegóły, 
których nie ma w tym dziele: Chrystus, odchodząc do Ojca, odcisnął znak pokoju 
(„signans vestigia pacis” - w. 174); według starożytnej tradycji kamień, na którym 
stał Chrystus przed wniebowstąpieniem, nosił później ślad Jego stopy. Oliwa pły
nąca z wiecznie zielonych drzew jest świadectwem, że ziemia dostąpiła tutaj łaski 
namaszczenia („infusum terris de chrismate donum” - w. 176). W epigramie XXXIX 
(Ager Sanguinis, w. 153-156) Prudencjusz powraca do motywu zdrady Judasza, kup
na przez niego pola i samobójstwa22. Epigram XLV (Porta Speciosa, w. 181 -184) z tego 
samego zbioru podejmuje znaną opowieść o uzdrowieniu przez Piotra chorego od 
urodzenia przy Bramie Pięknej ('Qpaia) świątyni Salomona (Dz 3,2-8). Skrócona, 
jakby migawkowa relacja o tym zdarzeniu została przez poetę opatrzona komenta
rzem, który poucza, że owa brama świątynna jest wspaniałym dziełem króla Salo
mona, ale o wiele wspanialsze jest to, czego dokonał tam Chrystus („maius in ilia 
I Christi opus emicuit” - w. 183), uzdrawiając paralityka za pośrednictwem Piotra. 
W Dziejach Apostolskich Piotr w mowie do Izraelitów stanowczo zaprzecza, że to on 
jest sprawcą uzdrowienia, stwierdzając jednocześnie, że to w ten sposób Bóg dowiódł 
chwały Chrystusa (Dz 3,13).

22 Por. wyżej, s. 470.
2’ Por. Perist. II 371 nn.; zob. wyżej, s. 473.

Pozostałe trzy epigramy w Dittochaeon są ujętymi w formę czterowierszy moty
wami przejętymi z Dziejów Apostolskich: XLIV (Passio Stephani, w. 177-180), XLVI 
(Visio Petri, w. 185-189) i XLVII (Vhs electionis, w. 189-192). Pierwszy z tych utworów 
podejmuje motyw męczeństwa św. Szczepana i jego ostatniej modlitwy do Boga za 
prześladowców (Dz 7, 54-60)23. Visio Petri streszcza opowieść o widzeniu św. Piotra 
w Jafie i o pouczeniu otrzymanym tam od Boga, że nie ma odtąd zwierząt czystych 
i nieczystych, podobnie jak nie ma czystych i nieczystych ludzi, gdyż wszyscy, żydzi 
i poganie, są powołani do zbawienia (Dz 10,11-48). Wreszcie czterowiersz Vas elec
tionis stanowi summarium historii nawrócenia św. Pawła, ujęte zgodnie z przekazem 
Dziejów Apostolskich (9,1-30). Metaforyczna przemiana drapieżnego wilka w baranka 
o miękkim runie w pierwszym wierszu tego epigramu (w. 189) znajduje swój odpo
wiednik w wierszu zamykającym, gdzie Paweł został określony jako apostoł narodów, 
który potrafi słowem zamieniać kruki w gołębie.

*

Powyższy przegląd poezji Prudencjusza w aspekcie jej związków z motywami 
Dziejów Apostolskich upoważnia przede wszystkim do stwierdzenia na podstawie 
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szczegółowej analizy owych rewokacji, iż zapożyczenia z tego dzieła stanowiły dla 
hiszpańskiego poety ważne źródło inspiracji24. Prudencjusz przejmował z Dziejów 
Apostolskich nie tylko określone motywy tematyczne, ale również pewne koncepcje 
dotyczące historii chrześcijaństwa, jej związków ze Starym i Nowym Testamentem, 
a wreszcie ważne i aktualne w jego czasach prawdy teologiczne, których ilustracją 
były sceny i zdarzenia opisane w tym dziele. Przedstawione tu przykłady owych za
pożyczeń nie pozwalają stwierdzić, jakim tekstem Dziejów Apostolskich posługiwał 
się Prudencjusz, jakkolwiek trudno byłoby wykluczyć, że korzystał także z tekstu 
greckiego, jak dowodzą pewne zbieżności słowne i frazeologiczne z odpowiednimi 
wierszami jego utworów. Podsumowując, zapożyczenia Dziejów Apostolskich wzbo
gaciły poezję Prudencjusza, tworząc razem z innymi rewokacjami biblijnymi ważny 
element strukturalny jego twórczości.

24 N. G r a s s o, op. cit., s. 88, uważa, że nie mają one większego znaczenia, gdyż Prudencjusz odwo
ływał się do Dziejów Apostolskich jedynie w poszukiwaniu przykładów i motywów narracyjnych.


	Stanisław Stabryła

	Dzieje Apostolskie w poezji Prudencjusza


