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Rzeczywistość magiczna a fikcja literacka 
w II idylli Teokryta. 

Analiza czynności magicznych

W ciągu ostatnich kilku lat możemy zaobserwować wzrost zainteresowania ma-
gią, w tym magią antyczną. Za niezwykle interesującą dziedzinę wiedzy uznali 
ją tak znamienici uczeni jak James Frazer, Bronisław Malinowski, Eric Dodds, 
czy Mircea Eliade. Obecnie tytuły prac naukowych nawiązujące do magii anty-
cznej liczone są co najmniej w dziesiątkach. Niestety polskie badania magii an-
tycznej pozostają daleko w tyle w stosunku do badań uczonych ze Stanów Zjed-
noczonych, Niemiec, czy Wielkiej Brytanii. Za najważniejszych współczesnych 
autorów, zajmujących się tematyką magii starożytnej, należy uznać Christophe-
ra Faraona, którego ilość publikacji traktujących o magii jest znacząca; Fritza 
Grafa, szwajcarskiego badacza religii antycznych; Daniela Ogdena, zajmującego 
się elementami nadnaturalnymi, a w szczególności nekromancją w starożytno-
ści; oraz Hansa Dietera Betza, który dokonał wspaniałego wyczynu zebrania 
i zredagowania olbrzymiej ilości greckich, rzymskich i koptyjskich papirusów 
magicznych. Do grupy tej można również zaliczyć Johna Gagera, specjalizują-
cego się w tabliczkach magicznych defixiones, oraz Matthew Dicka, który nie-
dawno zajął się całokształtem wizerunku magów w świecie antycznym. 

Jednym z najciekawszych utworów starożytnych nawiązujących do magii jest 
II idylla Teokryta – Czarodziejki. Należy jednak zauważyć, że w pracach wyżej 
wymienionych uczonych ograniczono się jedynie do naukowej analizy poszcze-
gólnych elementów przedstawionego w tekście rytuału, omijając jego znaczenie 
ideowe oraz funkcję w dziele. Jeszcze do niedawna błędnie interpretowano po-
czynania bohaterów oraz ich status społeczny. Autorzy zajmujący się tłumacze-
niem i literacką interpretacją utworów Teokryta najczęściej nie przywiązywa-
li odpowiedniej wagi do czynności magicznych, odprawianych przez Simajtę, 
bagatelizując je lub błędnie interpretując. W pracy nad II idyllą korzystałem 
z tekstu oryginalnego oraz przekładu Andrew Sydenhama Farrara Gowa (1952, 
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t. 1–2), natomiast wszystkie cytowane fragmenty II idylli Teokryta oraz zaklęć 
magicznych w języku polskim są w moim tłumaczeniu.

Teokryt z Syrakuz, grecki poeta urodzony na Sycylii, żył w pierwszej po-
łowie III wieku przed Chrystusem. Z Syrakuz wyjechał na Kos, a następnie 
na zaproszenie Ptolemeusza II przeniósł się do Aleksandrii, gdzie przebywał 
przez kilka lat. W Aleksandrii zetknął się z Kallimachem i przyjął jego program 
poetycki, którego naukowy i poznawczy charakter zaowocował zainteresowa-
niem wieloma formami nauki, możliwe, że również magią1. Z jego dorobku do 
naszych czasów zachował się zbiór trzydziestu utworów większych, zwanych 
idyllami, z czego ponad jedna czwarta jest dziełem naśladowców (Świderków-
na [w:] Łanowski 1953: XXXV), oraz dwadzieścia pięć epigramów. Wśród tych 
utworów znajdują się co najmniej dwa odnoszące się wyraźnie do magii, a są to 
idylla II i VII.

Wzorem dla idylli Teokryta były autentyczne pieśni pasterzy sycylijskich 
(Świderkówna 1953: LVI; Słownik pisarzy antycznych 2001: 497). Czarodziejki 
uważane są za najpiękniejszy z zachowanych utworów epoki aleksandryjskiej 
(Rist 1978: 10). Pisane w metrum heksametrycznym, zaliczane są wraz z idyllą 
XIV i XV do tak zwanego grona idylli „miejskich”. Utwór ten składa się ze stu 
sześćdziesięciu sześciu wersów i można go podzielić na dwie wyraźne części: 
pierwsza – od początku do wersu sześćdziesiątego drugiego, oraz druga – od 
sześćdziesiątego trzeciego do końca. Jednak jak słusznie zauważył Gow, pier-
wotnie zakładany układ wersyfikacyjny jest błędny (Gow 1952: II 40). Po wersie 
41 należy umieścić wersy 28–31.

Pierwsza część utworu wzorowana jest zapewne na mimie Sofrona Kobiety 
ściągające księżyc / Hekate i przedstawia dziewczynę, Simajtę, próbującą czara-
mi oraz magią ponownie rozpalić miłość w swoim byłym kochanku. W drugiej 
części dzieła dziewczyna opowiada bogini księżyca dzieje swej miłości i skarży 
się na doznane krzywdy.

Pierwsza część utworu składa się z dziewięciu strof, przedzielonych refre-
nem, po cztery wersy każda. W części tej można wyodrębnić wstęp: w. 1–16, 
oraz trzy wyraźne etapy: I, w. 18–36; II, w. 28–31, 43–46; III, w. 53–62, z któ-
rych każdy ma na celu osiągnięcie magią innych efektów. Ich wspólnym celem 
ma być ponowne połączenie Simajty i Delfisa.

Wstęp stanowi jedynie opis przygotowania do właściwego rytuału. Rodzaj 
zaklęcia zostaje określony już na samym początku, Simajta ma zamiar spętać2 
swego dawnego ukochanego. Jest to rodzaj zaklęcia zwany w literaturze angiel-
skiej binding spells (zaklęcie spętania). Do tego rodzaju rytuałów należy więk-
szość z czarów magii erotycznej (Faraone 1999: 143; Graf 1999: 178; Ogden 
2002: 111). Simajta mówi również o liściach laurowych i o pucharze owiniętym 

1 Niestety, ze względu na brak dokładnych informacji nie możemy być tego pewni i zdani 
jesteśmy jedynie na spekulacje.

2 Wersy: 3, 10, 159.
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purpurową nicią. Oba elementy wykorzystywane są w późniejszej części rytu-
ału. Zwraca się też do bogini księżyca Selene oraz do mrocznej bogini Hekate 
– bogini czarów i magii, dość szybko zasymilowanej z Selene. Podobnie stało 
się z boginią Artemis, która została połączona z poprzednimi dwiema boginia-
mi3, a wszystkie trzy składają się na obraz księżycowej bogini. Przywołanie 
tych konkretnych bóstw jest dość oczywiste. Niemalże od początków dziejów 
ludzkości księżyc, podobnie jak Matka Ziemia, kojarzony był z kobietami. Był 
żeńskim elementem celestialnym, odpowiedzialnym za sprowadzanie życia, 
„symbolizuj[ącym] uniwersalne stawanie się, okresowe tworzenie i rozpad” 
(Eliade 1994: 226). Tak jak Ziemia, księżyc stawiany jest w opozycji do męskie-
go słońca, symbolu ognia, siły, odwagi i męskości. Hekate była boginią nocy, 

magii, duchów i nekromancji4. Mamy poświadczone zaklęcia erotyczne, adreso-
wane tak do Selene, Hekate, jak i do Heliosa5.

Simajta w wersach 12–14 przedstawia ją wraz z epitetami i cechami. Mówi 
o krwawej, mrocznej, przerażającej6 podziemnej bogini, której obawiają się psy 
i która przechadza się pośród grobów. Wzywa ją i oddaje jej cześć, prosząc w za-
mian o pomoc oraz asystę przy planowanym rytuale. Na koniec wznosi prośbę 
o to, by jej zioła i środki magiczne były tak potężne i skuteczne jak te używane 
przez Kirke, Medeę i Perimede. Zarówno Kirke, jak i Medea były potężnymi 
czarodziejkami, słynącymi w całym świecie magicznym ze swej mocy. Niejasna 
jest za to postać Perimedy. Identyfikowana jest z Agamede, córką Augeasa, naj-
prawdopodobniej jest to jednak homeryckie imię Medei. Wydaje się więc, że dla 
Teokryta był to element komiczny, forma erudycyjnego żartu (Ogden 2002: 112). 
Całość tej części utworu na pewnym formalnym poziomie oddaje tradycyjny 
schemat heksametrycznych inkantacji (Faraone 1995: 1; 1999: 142).

Pierwsza faza rytuału, czyli wiersze 18–36, oddzielona jest od wstępu refre-
nem i trwa aż do momentu, gdy Simajta oznajmia przybycie Hekate na rozdro-
ża. Bohaterka spala w niej trzy składniki: jęczmień, wawrzyn oraz łupiny zbo-
ża. Wszystkie czynności przedstawione w tej pierwszej fazie zaklęcia mają na 
celu wzniecenie pożądania Delfisa. Do tego właśnie potrzebny jest ogień, gdyż 
ofiara zaklęcia musi z a p ł o n ą ć  miłością i fizycznym pożądaniem. Pierwszą 

3 Zob. Lukian, Miłośnik Nieprawdy, w. 22–24; PGM IV, w. 2708-2784, 2785–2890; Ary-
stofanes, Żaby, w. 1358; Stacjusz, Tebaida, ks. 4, w. 410, ks. 10, w. 365; Apulejusz, Złoty 
Osioł, ks. 11, w. 5; Nonnus, Dionysiaca, ks. 44, w. 198.

4 Zob. Hezjod, Teogonia, w. 404; David Campbell, Greek Lyric. Volume IV Bacchylides, 
Corinna, and Others, 1992, fragm. 1B; Owidiusz, Metamorfozy, ks. 7, w. 162; Valerius 
Flaccus, Argonautica, ks. 7, w. 515; Wergilusz, Eneida, ks. 6, w. 257; Orphic Hymn 1 to 
Hecate; Diodorus Siculus, Library of History, ks. 4.45, w. 1.

5 Zaklęcia adresowane do Heliosa, PGM III, w. 496–611, VI, w. 1928–2005. Zaklęcia do 
Hekate i Selene np. PGM IV, w. 1390–1495, w. 2622–2707, 2708–2784, 2785–2890.

6 Praktycznie identyczne epitety występują w znajdujących się na papirusach magicznych 
modlitwach / czarach adresowanych do Selene, np.: PGM IV, w. 2814, 2819, 2855–2856; 
PGM IV, w. 2715, 2721, 2723; PGM IV, w. 2524–2525, 2544–2545, 2549–2550.
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czynnością, jaką wykonuje Simajta, jest rozsypanie ponad ogniem jęczmienia. 
Czyni to, mówiąc: „Rzucam kości Delfisa”. Następnie spala wawrzyn, czemu 
towarzyszą słowa: „niech i ciało Delfisa ogarną płomienie”. Ostatnim ze spa-
lanych w tej części rytuału składników są łupiny zboża. Wiele ze starożytnych 
recept magicznych koncentrowało się wokół ognia i spalania składników (Wy-
pustek 2001: 255)7, powstało nawet osobne określenie takich czarów: empyrean 
(Winkler 1991: 224). Ogień związany jest symbolicznie z pasją i płomiennymi 
uczuciami (Winkler 1991: 224), lecz ma on również inne znaczenie. Dla tych, 
którzy działają w nocy, płomień jest źródłem ciepła i światła. Ogień tworzył 
dramatyczną scenerię, która wraz z pozostałymi elementami rytuału oddziały-
wała na psychikę rzucającego czar. Gdy odprawiano magiczne rytuały, prawie 
zawsze w pobliżu znajdowało się źródło światła, płomień czy lampa (Winkler 
1991: 222–225)8. Płomień służył również do oczyszczania w licznych ceremo-
niach magicznych i religijnych (Burriss 1931: 81). Rzeczy, których przeznacze-
niem było sczeznąć w płomieniach, były rozmaite, od tak prostych jak mirra 
do niezwykle skomplikowanych, wieloskładnikowych przepisów, takich jak ten:

Weź polną mysz i oczyść ją w źródlanej wodzie. Po czym weź dwa księżycowe żuki i za-
nurz je w rzecznej wodzie i przygotuj rzecznego kraba i tłuszcz z nakrapianej kozy, która 
nie miała jeszcze stosunku z samcem, a do tego psie łajno […], 2 jaja ibisa, 2 szczypty 
(żywicy?) drzewa storax, 2 szczypty mirry, 2 szczypty krokusa, 4 szczypty italiańskiej 
galingali9, 4 szczypty nieciętego kadzidła oraz jedną cebulę. Włóż to wszystko do moź-
dzierza i po całkowitym ugnieceniu zamknij w ołowianym pudełku, zachowując do póź-
niejszego użytku […]10.

Należy jednak zauważyć, że materiały, które spala Simajta, czyli jęczmień, 
wawrzyn, łuski zboża i później skrawek szaty, występują w papirusach magicz-
nych bardzo rzadko lub nawet wcale. Jęczmień, łupiny i szata są zupełnie nie-
obecne. Wawrzyn wspomniany jest natomiast tylko raz, w zaklęciu erotycznym 
adresowanym do Apollona11. Co do pozostałych składników, to sypanie mąki 
jęczmiennej było bardzo rozpowszechnionym zwyczajem, lecz nie magicznym. 
Czynność ta otwierała na przykład ofiarę przed greckimi igrzyskami olimpij-
skimi (Graf 1999: 179). Autor poprzez użycie jęczmienia stara się więc nadać 
początkowemu rytuałowi wygląd ofiarny. W takiej sytuacji adekwatna byłaby 
postać pomocnicy, którą jest Testylis.

Słownictwo użyte przez Teokryta do opisania magicznych czynności jest co 
najmniej dziwne, gdyż dotyczy zagadnień kucharskich (Graf 1999: 203). Cały 

7 PGM IV, w. 1716–1870, 2441–2621, VII, w. 478–490.
8 Zobacz też PGM IV, w. 1496–1595, 1716–1870, 2006–2125; VII, w. 593–619; XII, 

w. 376–396; LXII, w. 1–24; PDM XIV, w. 1070–1077.
9 Roślina z gatunku cyperus longus.
10 PGM IV, w. 2441–2621, przekład własny.
11 Samodzielnie występuje tylko w modlitwie do Heliosa-Apollona, PGM III, w. 224; jest 

również elementem ofiarnego ciasta w PGM LXX.
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proces poświęcania i przygotowywania składników zyskuje w tym momencie 
bardzo komiczny wydźwięk. Można odnieść wrażenie, że odprawiane zaklęcie 
jest tak naprawdę niczym innym jak zwykłą kobiecą aktywnością, gotowaniem 
czy sprzątaniem, a sama procedura zaklęcia przypomina przepis z książki ku-
charskiej (Graf 1999: 203).

Po kilku początkowych czynnościach magicznych uwaga Simajty zwraca się 
w stronę bóstw. Wznosi ona modły do Artemis / Hekate (w. 33–36), a otwiera 
je poświęcenie łupin ziarna. Zaczynają się od krótkiej, pisanej heksametrem, 
inwokacji do bogini:

Teraz spalę zboża łupiny. A ty Artemis, która moc posiadasz zdolną niewzruszone bramy 
Hadesu poruszyć i wszystko inne tak nieugięte – Testylis, psy w mieście ujadają; bogini 
przybyła na dróg rozstaje. Szybko, w spiż uderzaj.

Hekate przybywa więc w swym najbardziej przerażającym, chtonicznym 
aspekcie, jako bogini dzierżąca klucze do piekielnych bram (Gow 1952: II 42). 
Świadectwem przybycia bogini jest wycie psów, które były poświęcone zarówno 
Hekate, jak i Artemis (Cooper 1998: 203), w ofierze składano jej suki, służył jej 
Cerber, pojawiała się w towarzystwie sfory psów, a sama była nazywana psio-
głową (więcej o symbolice psów zob. Cooper 1998: 202–210). Pojawia się w cha-
rakterystycznym dla siebie miejscu, na rozdrożach – zwyczajowo poświęconych 
Hekate; to tu odbywały się jej święte rytuały, tu składano jej ofiary. W związku 
z tym zwana jest Trioditis, Trivia, Trójdrożna (Gow 1952: II 43)12. W wielu kul-
turach rozdroża są miejscem zacierania się granicy pomiędzy światami. Simajta, 
przestraszona przybyciem bogini, wydaje swej towarzyszce Testylis rozkaz, aby 
uderzyła w gong z brązu. Czynność ta ma znaczenie ochronne. Metal często służył 
do ochrony przed złem i magią. Germańsko-skandynawskie Fearie można było 
zranić jedynie żelazem, słowiańskie wilkołaki raniło srebro (Baring-Gould 1865: 
102, 120; Petoia 2004: 212–215), żelazne pierścienie pieczętowały demony i odpę-
dzały złe moce (Lukian, Miłośnik Nieprawdy, 17, 22–24; Burriss 1931: 57, 83)13. 
Granger (1895: 164) opisuje kapłana Jupitera Flamen Dialisa, który wkładał 
w nocy kawałek żelaza pod poduszkę, aby metal ten strzegł go od złego.

Właściwości ochronne miał również sam dźwięk wywołany uderzeniem 
w metal, do tego mogły służyć cymbały, dzwonki czy dzwony (Burriss 1931: 
57-58)14. Sam gong, podobnie jak trąby, używany jest w ostatecznych sytuacjach. 
W Rzymie bito w gongi w czasie zaćmienia księżyca15. Bicie w spiżowe gongi 

12 Więcej o Hekate w: Johnston 1990; Clay 1984: 25–37.
13 Żelazo było pozytywną mocą kojarzoną z cywilizacją, tajemnicy dodawały mu właści-

wości magnetyczne. 
14 Bicie dzwonów kościelnych, trąby, odgłosy metali odpędzały zło.
15 Claudianus w De Bello Gothico 233–234 opisuje zaćmienie, jakie miało miejsce w cza-

sie, gdy imperium rzymskie zagrożone było przez Gotów. By odegnać zło, w nocy pod-
czas zaćmienia bito w dzwony i uderzano w brąz. Tacyt opisuje w Annales 1, 28 podobne 
zdarzenie, które miało miejsce podczas buntu legionów w Pannonii. Zaćmienie spowo-
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okazuje się praktyką eleuzyjską, rozbrzmiewały one, kiedy przybywała Kora 
(Graf 1999: 183). Jak wiemy, niektóre bardziej znane elementy misteriów eleu-
zyjskich były często wykorzystywane w literaturze. Możliwe więc, iż jest to 
w tym wypadku motyw czysto literacki, niemający związku z magią, lecz wzię-
ty przez Teokryta z opisów misteriów.

Wróćmy jednak do fragmentu samej modlitwy, ma on znacznie większe zna-
czenie, niż może się pozornie wydawać. Należy zwrócić uwagę na to, iż bohater-
ka Teokryta zaczyna modlitwę, ale nie kończy nawet inwokacji, którą przerywa 
po półtora wersu. Prawidłowa modlitwa ma stałą i sztywną trzyczęściową struk-
turę. Jej początek: „A ty, Artemis, która moc posiadasz zdolną niewzruszone 
bramy Hadesu poruszyć i wszystko inne tak nieugięte”, to zaledwie początek 
właściwej inwokacji. Po nich powinien nastąpić dalszy ciąg epitetów bogini, jej 
mityczny rodowód, moce, imiona, dziedziny, nad jakimi sprawuje władzę. Po 
tej „adoracji” przechodzi się do części narracyjnej modlitwy, gdzie informuje 
się istotę, o której względy zabiegamy, iż potrzebujemy jej pomocy. W ostatniej 
części modlitwy wyraża się faktyczne życzenie.

Jak wyraźnie stwierdza Graf, Simajta nie kończy nawet pierwszej części trzy-
etapowej struktury. Po pierwsze, jest to więc akcja „niedokonana”. Po drugie, 
modlitwę otwiera poświęcenie łusek zboża. Jest to akcja, którą możemy spot-
kać tylko w jednym, jedynym rytuale magicznego przyciągania, rytuale bardzo 
specyficznego rodzaju – diabole. Łuski występują tam pośród wielu innych dość 
przerażających i obrzydliwych składników (Graf 1999: 181)16.

W zaklęciu takim sięga się po nietypowe środki, by osiągnąć cel; mag wy-
korzystuje gniew bóstwa spowodowany obrazą. Osiąga to, donosząc w modli-
twie o domniemanych straszliwych czynach, jakich miał dokonać cel zaklęcia, 
zawsze są to słowa, akcje, czyny lub ofiara niezwykle obraźliwe dla danego bó-
stwa, a wszystko po to, by wzbudzić jego gniew. Mag stara się wykorzystać ten 
szał i skierować go na wybrany przez siebie cel (Graf 1999: 181–182). Działania 
takie są swoistą perwersją oraz wypaczeniem prawdziwego rytuału, jak w po-
niższym przykładzie (PGM IV, w. 2475–2482):

Wyjawię ci uczynki tej wypaczonej i zawistnej NN; bo ona ujawniła mężom wiedzę 
o twych świętych misteriach. To ona, NN, nie ja, która mówiła, że opuściłaś niebiańskie 
schronienie i chodziłaś po ziemi, w jednym sandale i z mieczem w dłoni, wykrzykując 
imię głupca. To ona jest tą, która mówiła: „Widzę boginię pijącą krew”17.

U Teokryta mamy do czynienia właśnie z fragmentem takiego zaklęcia. Si-
majta składa w ofierze coś, czego nie powinno się poświęcać bóstwu. Jest to nie-
odpowiednia ofiara mająca na celu sprowokować gniew Hekate, bezwartościowe 

dowało panikę w obozie, a ciemne moce odpędzano dźwiękami trąb i brązu. Takie tra-
dycje występowały na całym świecie, np. w Chinach w czasie zaćmienia rozbrzmiewały 
bębny, a w niebo strzelano z łuku strzałami o metalowych grotach.

16 Przykład: PGM IV, w. 2575–2584.
17 Zobacz również PGM IV, w. 2594–2596.
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śmiecie, pozostałość po złożeniu właściwej ofiary. Coś takiego powinno zostać 
wyrzucone, a nie poświęcone bogini. Palenie łupin jest zatem odwrotnością po-
prawnej ofiary, palenia jęczmienia (Graf 1999: 182). Ta konkretna ofiara złożona 
przez Simajtę powinna być rozpatrywana tak, jakby składał ją Delfis, dziewczy-
na chce w ten sposób przekazać bogini, że to on obraził ją w ten sposób.

Jest to element rytualnego zniesławienia, niewyjaśnionego jednak z powo-
du przerwania zaklęcia-modlitwy. Teraz można zrozumieć, dlaczego ta część 
rytuału jest najbardziej niebezpieczna. Podejmowane są więc środki ostrożno-
ści, trzecia ofiara jest najbardziej ryzykowna. Jednak środki ochronne przedsta-
wione przez Teokryta nie zgadzają się z tymi przedstawionymi w papirusach. 
W starożytnych tekstach magicznych ochronę zapewniały przygotowane odpo-
wiednio wcześniej specjalne amulety.

Amulety takie zwane były periapta lub periammata i były przywiązywane 
wokół jakiejś części ciała, zwykle była to ręka, noga czy szyja (Gager 1992: 
219–220; Bonner 1950: 1–21; Wypustek 2001: 176). Mogły one przybierać naj-
różniejsze formy, od prostego sznurka lub rzemienia, przez kolorowe, wyszy-
wane opaski, grawerowane kamienie, pierścienie, fragmenty metalu, papirusu, 
drewna i innych materiałów z zapisanymi na nich formułami ochronnymi. No-
szono je w zamkniętych pojemniczkach albo woreczkach (Gager 1992: 220). 
Przybierały czasem najróżnorodniejsze kształty, nawet figurek o kształtach 
zwierząt, bogów, roślin, części ludzkiego ciała takich jak: figa, fallus lub oko 
(Wypustek 2001, 175–176). Z czasem występowały w coraz bardziej kunsztow-
nych formach, takich jak lamellae magicae czy gemy magiczne. Lamelli uży-
wano powszechnie zarówno w Grecji, jak i w Rzymie, wykonane były ze złota, 
srebra, miedzi i cyny (Kotansky 1991: 114–115). Po zapisaniu na nich zaklęcia 
były zwijane bądź składane. Czasem lamellae takie zawierały w środku również 
fragment papirusu z zaklęciem lub króciutki tekst w stylu: „Chroń i pilnuj Hil-
letsbaala, syna Arisatbaala, chroń i pilnuj Hilletsbaala, syna Asi”. Innym razem 
papirusy zawierały jedynie inwokację do bóstwa z prośbą w trybie rozkazują-
cym (Kotansky 1991: 119–121), często w amuletach występowały również wer-
sy z Homera18. Tak przygotowane lamellae noszono zawieszone na sznurku na 
szyi albo chowano w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach o nazwie 
bullae (Wypustek 2001: 185). W późniejszych czasach, od II do VI wieku, roz-
powszechniły się gemy – małe półszlachetne kamienie z wygrawerowanym za-
klęciem, noszone w pierścieniach albo naszyjnikach (Wypustek 2001: 180). Amu-
lety takie były zwykle przygotowywane przez specjalistów (Gager 1992: 220). 
Użycie profesjonalnego amuletu w podobnej sytuacji opisuje Lukian (Miłośnik 
Nieprawdy albo Niedowiarek, w. 22–24 , tłum. Władysław Witwicki). W przy-
padku przedstawionego w utworze Teokryta zaklęcia diabole powinno się uży-

18 Była to bardzo powszechna praktyka, stosowana w magii już od dawna. Wersy tworzyły 
zarówno dłuższe, jak i krótsze fragmenty, zobacz PGM IV, w. 471–474, 821–824, 830–
–834, 2145–2240; VII, w. 1–148; XXIII, w. 1–70.
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wać specjalnie przygotowanego amuletu, a nie gongu19. Środki obronne, do ja-
kich odwołała się Simajta, nie mogły ochronić jej przed gniewem Hekate. 

Teraz następuje kolejne przejście pomiędzy fazami rytuału, stanowi je strofa 
niezwiązana z czarami, wersy 38–41:

Och morze, ciche pośród łagodnych fal i bryza ucichła, lecz ma męka wciąż trwa, lecz ja 
nadal płonę ogniem, za nim, za tym, który uczynił mnie tak nędzną, nie dziewicą, ani żoną.

 Druga faza magicznej procedury, czyli wiersze 28–31 i 43–46, ma na celu 
złamanie odporności Delfisa i przyciągnięcie go z powrotem do Simajty. Do 
osiągnięcia tego efektu służą trzy środki: topienie wosku, kręcenie rhombos 
oraz wzniesienie trzykrotnej libacji wraz z modlitwą mającą na celu wymazanie 
z pamięci chłopaka wspomnień o jakichkolwiek innych osobach, które darzyłby 
uczuciem. Tak jak w fazie pierwszej rytuału, Simajta oddziałuje na cel głównie 
poprzez „metaforę”, stosując technikę similia similibus, czyli podobne przez po-
dobne. Woskowa figurka ma symbolizować Delfisa, a kręcenie rhombos jego 
powrót. Pierwszą z czynności, do których przystępuje Simajta, jest topienie wo-
sku (w. 28–29):

Z twoją pomocą bogini wosk topię, tak ma właśnie zmarnieć Delfis z miłości do mnie.

Topienie wosku to element magii sympatycznej, której zastosowanie nie 
ograniczało się tylko do magii erotycznej. Niekiedy wizerunki takie są łączone 
również z rytuałami diabole. Sam wosk jako materiał ma znaczenie symbolicz-
ne. Siła woli Delfisa, jego odporność, mają stopnieć niczym wosk w płomie-
niach. Zapewne autor miał tutaj na myśli woskową laleczkę, tak zwaną laleczkę 
wudu20, symbolizującą ofiarę (Faraone 1999: 50–51; Graf 1999: 139, 178). Miało 
to zapewnić symboliczny związek z celem. Cel zaklęcia miał stać się uległy 
niczym topiony wosk i podatny na działania maga lub osoby zaklinającej (Wy-
pustek 2001: 256).

Figurki takie, zwane również kolossoi, były wytwarzane przeważnie z brą-
zu, ołowiu, drewna, wosku, czasem ze srebra (Graf 1999: 127; Gager 1992: 15; 
Ogden 2002: 245–260; Winkler 1991: 230–231). Niestety z racji małej trwało-
ści niektórych materiałów stanowiących tworzywo, z jakiego wykonano figurki 
(wosk, drewno, wełna i glina), do naszych czasów przetrwało niewiele wykona-
nych w ten sposób kolossoi. W zaklęciu mogła występować również więcej niż 
jedna figurka, w takim wypadku – jedna (męska) torturowała drugą (żeńską).

Jedne z nielicznych zachowanych postaci woskowych pochodzą z V wieku 
po Chrystusie i odnalezione zostały w Górnym Egipcie, na północ od Asiat. 

19 Gong spełniał raczej funkcję powitalną, np. w trakcie misteriów bito w gongi, gdy przy-
bywała Kora.

20 Powszechna nazwa przyjęta przez uczonych, z racji powierzchownego podobieństwa 
technik magicznych związanych z przebijaniem i nakłuwaniem figurek w starożytnej 
Grecji oraz na Haiti i w Afryce.
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Wykopano tam gliniane naczynie, we wnętrzu którego znajdowały się woskowe 
podobizny dwóch postaci owiniętych papirusem magicznym. Męska laleczka 
ulepiona była z ciemnego wosku, natomiast kobieca z jasnego.

Figurki te zwykle przedstawiano w pozach świadczących o poddaniu i spęta-
niu: na kolanach, z rękoma za plecami, związane ołowianymi drutami lub kiedy 
wiązały same siebie, na przykład jedna ręka była „uwięziona” w ustach, a druga 
w odbycie (Wypustek 2001: 187)21. Na niektórych z nich wypisywano zaklęcia 
i imię osoby, jaką miały przedstawiać. Często podobne wizerunki przebijano 
wykonanymi z brązu szpilami lub igłami, zwykle trzynastoma. Przebijane były 
miejsca, takie jak mózg, usta, uszy, ręce, nogi, brzuch, piersi i genitalia. Jed-
nak czynności takie nie miały bynajmniej na celu zranić ani skrzywdzić ofiary 
– miały wywołać nieprzyjemne uczucia, niepokój, gorączkę seksualną i poddań-
stwo woli czarującego. Taka właśnie figurka skrępowanej i przebitej trzynasto-
ma szpilami kobiety, wykonana z terakoty, znajdowała się w Luwrze (obecnie 
zaginiona). Po wykonaniu wszystkich rytualnych czynności przebitą postać dla 
wzmocnienia czaru zwijano w zaklęcie magiczne i chowano w miejscach chto-
nicznych: grobach, rzekach, pod ziemią, w studniach (Gager 1992: 17–18; Wink-
ler 1991: 230–231).

W literaturze i papirusach magicznych woskowe figurki pojawiają się niejed-
nokrotnie22. Podobny woskowy wizerunek topi Kanidia w Satyrach Horacego 
(I 8, 30–44) podczas rzucania zaklęcia miłosnego.

Jak widać, Teokryt po raz kolejny mija się z rzeczywistością. Figurka sporzą-
dzona przez Simajtę przypomina te stosowane wraz z zaklęciami defixio, lecz 
powinna zostać skrępowana i przebita ołowianymi szpilami. Tak przygotowana 
mogła spętać i osłabić Delfisa oraz zagwarantować sobie jego posłuszeństwo.

W II idylli Teokryta woskowa lalka została spalona, tak jak robiono to w wy-
padku zaklęć szkodliwej, czarnej magii. Nic jej nie związuje, nie ma więc żadnej 
mocy w odniesieniu do magii erotycznej, ponieważ zostaje stopiona w płomie-
niach (Graf 1999: 212). Cała ta czynność, przedstawiona przez autora, pozba-
wiona jest zatem sensu; można się jedynie domyślać, jaki cel miał w tym Teo-
kryt. Mógł sam nie zdawać sobie sprawy z różnicy w takich aktach magicznych 
lub też, posiadając takową wiedzę, chciał wprowadzić dodatkowy element ko-
miczny. Z wosku mogła być również utworzona nie laleczka, lecz sama tablicz-
ka, defixio23. Większość tabliczek magicznych była ołowiana, jednak wiemy, że 
podobne przedmioty wykonywano również z drewna i wosku (Graf 1999: 133; 

21 Szersza dyskusja na temat figurek magicznych w Faraone 1991: 165–205; Magika Hiera 
1991: 3–32; Audollent 1904: XLVII i nast., CXII i nast.

22 PGM CXXIV; PDM 1xi, w. 112–27; PGM XCV, w. 1-6; PGM IV, w. 296–333; PGM IV, 
w. 296–466; Horacy, Epody, 17, w. 7; Wergiliusz, Ekloga VIII.

23 Metalowe, zwykle ołowiane tabliczki z wyrytymi zaklęciami, jedne z najliczniejszych 
świadectw magii antycznej, które przetrwały do naszych czasów. Na tabliczce takiej spi-
sywano zaklęcie, następnie tabliczkę zwijano, rolowano lub składano, czasem do tego 
przebijano gwoździem. Całość chowano w miejscu chtonicznym. Czasem do tabliczek 
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Owidiusz, Amores III 7, 29; Platon, Prawa 933A). Aczkolwiek nawet w takim 
wypadku tabliczka nie powinna zostać stopiona, lecz potraktowana podobnie 
jak figurka i pogrzebana pod ziemią. Forma woskowej tabliczki, a nie figurki 
pasowałaby znacznie lepiej do tej części rytuału i jej zbieżności z formułami 
znanymi z defixiones.

Znacznie powszechniejszą czynnością niż topienie wosku jest libacja. Ma-
giczny charakter tej czynności nadaje jej trzykrotne powtórzenie inkantacji. Li-
bacje w rytuałach magicznych były zwykle wykonywane nierozcieńczonym wi-
nem, miodem czy mlekiem; w ten sposób odcinano się od podobnych czynności 
religijnych, gdzie płyny sakralne mieszano z wodą (Graf 1980: 209–221; 1991: 
195–196). Libacja wznoszona przez Simajtę jest prawdopodobnie dokonana misą 
opasaną wełnianą nicią, o której była mowa na początku utworu (w. 2–3).

Zarówno sam kolor nici, jak też materiał, z jakiego została wykonana, ma 
symbolikę magiczną. Wełniane były niektóre z laleczek wudu; wełna służyła 
do ochrony przed złymi mocami oraz do oczyszczania. Korzystano z niej pod-
czas uroczystości religijnych – kapłani i kapłanki nosili pasy zrobione z weł-
ny (Owidiusz, Fasti II 21), w czasie luperkariów służyła do wycierania krwi 
z uczestników, czyli do symbolicznego oczyszczenia (Burriss 1931: 79). W trak-
cie pewnego z rzymskich festiwali tworzono wełniane postacie mężczyzn i ko-
biet symbolizujące ludzi wolnych oraz wełniane kule symbolizujące niewolni-
ków. Następnie wieszano je nocą na rozdrożach i prawdopodobnie na drzwiach 
domów, spełniały one rolę substytutu ofiary z ludzi dla podziemnych duchów 
(Burriss 1931: 54). W przypadku Simajty wełniana nić właściwie tylko przy-
ozdabia puchar. Po raz kolejny nic nie zostaje spętane, związane, takie obwiąza-
nie zupełnie nic sobą nie przedstawia (Graf 1999: 178).

Sama libacja połączona z inkantacją ma na celu separację Delfisa od kogokol-
wiek, z kim by miał przebywać i kto byłby mu drogi (w. 43–46).

Trzy razy wznoszę libację, moja Pani, i trzy razy wykrzykuję te słowa: „Jakakolwiek 
kobieta czy mężczyzna spoczywa teraz przy nim, niech zaraz o nich zapomni, tak jak, 
mówią ludzie, Tezeusz zapomniał o Ariadnie”.

Podobne formuły można spotkać na niemal każdej tabliczce magicznej z ry-
tuałem separacji. Odprawiający rytuał chce pozbyć się z drogi jakichkolwiek 
potencjalnych przeszkód i rywali. Nawiązanie do mitu o Tezeuszu i Ariadnie 
ma za zadanie wzmocnienie siły zaklęcia. Wskazując mitologiczny przykład, 
w tym przypadku przypomnienie mitycznego opuszczenia Ariadny, potęguje 
działanie zaklęcia.

W takim zaklęciu wiązania binding spells, jak jest to przedstawione przez 
Teokryta w wersach 43–46, celem staje się pamięć ofiary, a dokładniej wspo-
mnienia na temat współmałżonka, rodziny lub innych ważnych dla niej osób. 

dodawano figurki. Na defixio zapisywano jedynie zaklęcia szkodzące, klątwy, zaklęcia 
miłosne, sprowadzające pecha itp.
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Jest to jedna z najstarszych tradycji znanych nam z rytuałów magii erotycznej 
(Petropoulos 1988: 218–220), występująca zarówno w literaturze, jak i w papi-
rusach magicznych, na przykład w Odysei, kiedy Kalipso chce oczarować Ody-
seusza, tak by ten zapomniał o Itace i o Penelopie (Homer, Odyseja I 56–57). 
Podobnie jest w zaklęciach przytaczanych przez Petropoulosa (1988: 220 i nast.) 
i Audollenta (1906: 290–296).

Przykłady takie można by mnożyć. Schemat ów przeważał jednak w zaklę-
ciach pisanych, a nie recytowanych. Możliwe, że Teokryt znał tę tradycję i chciał 
do niej nawiązać, lecz zrobił to błędnie, celowo lub nie.

Podobną funkcję jak dwie poprzednie akcje w tej fazie rytuału spełnia rhom-
bos, jednak i tutaj pojawia się pewien problem. Otóż w utworze wspominane 
są dwa magiczne instrumenty, rhombos w wersach 30–31 oraz iynx w refrenie:

I tak jak dzięki mocy Afrodyty kręcę rhombos, niech i 
on zawróci do moich drzwi.

Iynx, me magiczne koło, przywiedź do mego domu, mężczyznę, którego kocham.

Oba te przedmioty wywoływały debatę już od czasów starożytnych komen-
tatorów, którzy sami często nie potrafili ich rozróżnić lub uważali je za jedno 
i to samo narzędzie (Ogden 2002: 240). Podobne dyskusje trwały jeszcze do nie-
dawna. Większość współczesnych uczonych przyjęła jednak, że są to dwa różne 
aparaty magiczne.

Iynx składał się zwykle z metalowego koła z dziurkami w środku, przez nie 
zaś przewleczona była linka, którą manipulowano instrumentem (Ogden 2002: 
240; Gow 1952: II 41). Przedstawienia tego instrumentu możemy znaleźć na 
ateńskiej wazie i złotych kolczykach z IV wieku, używany był przez boga Ero-
sa, a swą nazwę wziął od ptaka iynx – krętogłówka, który potrafił obracać gło-
wą niezależnie od reszty ciała. Zachowanie to było przez starożytnych błędnie 
postrzegane jako taniec godowy o znaczeniu erotycznym (Arystoteles, Historia 
naturalna zwierząt 504a). Analogia mogła również zachodzić pomiędzy świ-
stem wydawanym przez koło a odgłosami ptasiego śpiewu. Sam przyrząd i ptak 
kojarzone były z Afrodytą (Pindar, Ody pytyjskie, w. 4211–4250)24.

Prawdopodobnie również sam ptak iynx był wykorzystywany we wcześniej-
szej wersji tego aparatu. Czarownik przywiązywał żywego ptaka do koła i tortu-
rował go, nacinając, podpalając, w nadziei że przeniesie cierpienie i szaleństwo 
zwierzęcia na ofiarę zaklęcia, zmuszając ją tym do rozpalenia uczuć w stosunku 
do siebie (Faraone 1999: 58). Trzeba zaznaczyć, że męki na kole były bardzo 
powszechną formą tortur w świecie greckim.

Rhombos, łac. rhombus, jest romboidalnym instrumentem wykonanym 
z drewna lub metalu. Według brytyjskich antropologów wydaje dźwięki podob-
ne do ryku byka. Instrumentem tym kręci się nad głową, trzymając za przy-

24  Zob. też: Bury 1886: 157–159.
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wiązaną do niego linkę. Przypomina on instrumenty australijskich Aborygenów 
(Ogden 2002: 240–241; Gow 1952: II 44).

Późniejsze świadectwa na temat tych instrumentów ograniczają się jedynie 
do przedstawień literackich, takich jak na przykład u Lukiana w Rozmowach 
Heter (IV 5) czy u Owidiusza w Amores (1.8.1–20). Można zatem wywniosko-
wać, iż nie były one dłużej w użyciu, tym bardziej że brak o nich jakichkolwiek 
wzmianek w papirusach magicznych. Nie jesteśmy więc w stanie jednoznacznie 
stwierdzić, czy Teokryt w swoim utworze odwoływał się do wciąż żywej trady-
cji magicznej, czy też opierał się jedynie na wcześniejszych przesłankach litera-
ckich i wierze pospólstwa.

Wersy 48–51 stanowią kolejne przejście pomiędzy fazami:

W Arkadii ziele hippomanes rośnie i z jego powodu wszystkie źrebięta i wszystkie rącze 
klacze biegają w szalonym galopie pośród wzgórz. Takim też chcę widzieć Delfisa, niech 
jak szaleniec przybędzie z gimnazjonu do domu mego.

Kolejna, trzecia część zaklęcia „zbliża” się bardziej do ofiary. Delfis sam zo-
staje dotknięty magią, jest to już bezpośredni atak na jego osobę. Simajta doko-
nuje tego na trzy sposoby:

1. Spala fragment z szaty ukochanego, w. 53–54:

Ten oto kraj szaty, przez Delfisa zgubionej, drę teraz i rzucam w okrutne płomienie.

2. Wydaje swej towarzyszce Testylis rozkaz natarcia progu domu Delfisa ma-
gicznym specyfikiem throma25, w. 59–60:

Testylis, weź te zioła magiczne i póki wciąż noc nam służy, namaść nimi próg domu jego, 
a czyniąc to, szeptem powiedz: „Zgniatam Delfisa kości”.

3. Na wypadek gdyby wszystkie powyższe metody zawiodły, bohaterka szy-
kuje napój miłosny, w którego skład ma wchodzić jaszczurka, w. 58:

Stłukę jaszczurkę na zły napój i jutro mu go przyniosę.

Pierwsza z czynności to kontynuacja czarów typu empyrean i agoge. Spalenie 
fragmentu ubrania, celu ataku magicznego, ma być aktem magii sympatycznej, 
ale również odnosi się do zasady pars pro toto, części całości. Jakaś część Delfi-
sa ma moc oddziaływania na niego samego (Ogden 2002: 112).

I tutaj pojawiają się kolejne wątpliwości co do poprawności podjętych działań. 
Skrawek szaty ma tutaj podobne znaczenie jak na przykład kosmyk włosów. Jest 
to jego ousia, jego własność, esencja, jak nazywano ją w papirusach magicznych 
(Graf 1999: 171; Gager 1992: 15). Za fragmenty esencji służyły zwykle takie 

25 Sholiści używają tu określenia pharmakia, czyli środki magiczne, bez dalszej specyfika-
cji.
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rzeczy jak włosy, paznokcie, ubranie, biżuteria26. Ubranie zyskuje taką funkcję 
już dużo wcześniej na Bliskim Wschodzie. Dowody na używanie esencji w ma-
gii znajdujemy w zaklęciach umieszczanych w egipskich grobach. Zaklęcie ta-
kie pisano na papirusie lub ołowianej tabliczce i dołączano doń choćby kosmyk 
włosów (Jordan 1985: 251). Następująca inkantacja przedstawia przykład pra-
widłowego użycia esencji:

Przyślij do mnie w godzinie północnej tego demona NN27, którego szczątki trzymam te-
raz w rękach28.

Fragmenty esencji dodawano również do laleczek wudu, związując na przy-
kład wokół szyi figurki kosmyk włosów lub strzęp ubrania. Pełni ona rolę du-
chowego drogowskazu, symbolicznej więzi. Użycie esencji do zaklęcia miłosne-
go występuje też u Lukiana w Rozmowach Heter (IV 4).

Esencja nigdy nie była obiektem rytualnego zniszczenia! Tymczasem Simaj-
ta spala zarówno wosk, jak i fragment szaty Delfisa, czyli jego ousia. Przez to 
esencja Delfisa nie mogła stać się jego substytutem (Graf 1999: 179).

Simajta popełnia jeszcze jeden błąd. W prawdziwych recepturach magicz-
nych składników nigdy nie spalano jeden po drugim. Gdy mamy do czynienia 
z długą i skomplikowaną listą składników, tak jak w tym przypadku, składniki 
łączone są z sobą w jedną większą ofiarę, w postać w miarę jednolitej substancji, 
którą dopiero wtedy wrzuca się do ognia (Graf 1999: 179). Jest to zatem kolejna 
nieścisłość w utworze Teokryta w stosunku do prawdziwej magii antycznej i po 
raz kolejny może to być celowe działanie komiczne lub błąd autora.

Po spaleniu szaty Simajta rozkazuje Testylis użyć magicznego preparatu na 
progu domu Delfisa. Próg domostwa pojawia się w tekstach związanych z magią 
wiele razy. Spora ilość zaklęć pętania ma być wykonywanych na progu miesz-
kania ofiary bądź maga29.

Także u Sofrona (fragm. 3) czarodziejki rozkazały pogrzebać jakiś przed-
miot magiczny pod progiem domu. Pod progiem zakopywano zarówno defixio-
nes, kolossoi, jak i środki ochronne, równie często zawieszano je na samych 
drzwiach (Graf 1999: 171).

26 Przykłady wykorzystania esencji: ubrania – Maqlu II, 182; Lukian Rozmowy Heter IV 4; 
Gager 1992: 255–256; Wergiliusz, Ekloga VIII; włosy – Falkenstein 1939: 8–41; Gager 
1992: 15.

27 W starożytności uważano, że niedawno zmarli mogą powstać jako upiory, a duchy osób 
zmarłych nienaturalną śmiercią przebywają w okolicy swych grobów, dopóki nie upłynie 
pełny okres czasu przeznaczonego na ich życie. Było to bardzo często wykorzystywane 
w praktykach czarnoksięskich.

28 PGM IV, w. 435, 447.
29 Przykłady zob. w: Gow 1952: II 47–48; Graf 1999: 183; Owidiusz, Fasti 2, 572–583; 

woskowa figurka zakopana pod progiem, na rozdrożach lub w grobie rodziców: Platon, 
Prawa XI, 933B; PGM IV, w. 1854; oraz St Jerome, 1952: 21, 23.
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Ostatnią z form oddziaływania magicznego ma być przygotowanie napoju, 
w skład którego ma wejść jaszczurka. Tutaj następuje przejście z magii typu eros 
do magii rodzaju filia, według typologii Faraonego.

Simajta nazywa swą miksturę „złym napojem”. Wielu z wcześniejszych 
uczonych dopatrywało się tutaj określenia trucizny i wyciągało błędne wnio-
ski; sądzili, iż dziewczyna ostatecznie będzie chciała otruć chłopaka, jeśli ten 
jej nie ulegnie. Jednak jak dowodzi Faraone30, nazwa wywodzi się od składni-
ków, jakich używano w napojach miłosnych. W ich skład najczęściej wchodzi-
ły trucizny, narkotyki i substancje halucynogenne; oczywiście w dawkach na 
tyle małych, że nie wywoływały śmiertelnych efektów. Miały na celu otępienie 
i uspokojenie ofiary (Faraone 1999: 129; Ogden 2002: 102–104). Niestety zda-
rzały się również błędy, można by się pokusić o nazwanie ich syndromem De-
janiry.

Jak wiadomo, Dejanira, pragnąc zapewnić sobie dozgonną miłość Heraklesa 
(co nota bene jej się udało), użyła krwi centaura. Jednak Herakles umarł w strasz-
liwych mękach, gdyż krew ta była trująca. Zwykle interpretacje zakładają, iż 
Dejanira nic nie wiedziała o trujących właściwościach krwi, niemniej Faraone 
uważa inaczej. Żona greckiego bohatera dobrze wiedziała, czym charakteryzuje 
się krew Nessosa, niestety pomyliła się co do jej ilości (Faraone 1999: 111–112). 
Śmierć Heraklesa wynikała więc z tragicznej pomyłki spowodowanej pośpie-
chem, brakiem głębszego zastanowienia i niekontrolowaną pasją (MacCall 1972: 
142–163; Hester 1980: 1–8).

Podobny przypadek miał miejsce w Rzymie. Kobieta została oskarżona o za-
bójstwo męża. Jej linia obrony polegała na udowodnieniu swojej pomyłki – uży-
ła zbyt wiele lub zbyt silnych środków trujących w przygotowanym przez siebie 
eliksirze, doprowadzając tym do zgonu ukochanego. I co może nam się wyda-
wać zaskakujące, została uniewinniona. Dowodzi to powszechności podobnych 
praktyk.

Możliwe, że Teokryt, znając tę tradycję, chciał ją uwypuklić i wystawić na 
pośmiewisko, gdyż praktyki takie uważał za głupotę i coś wartego wyśmiania.

Samo użycie jaszczurki jest jednak całkowicie na miejscu. Wiemy o wykorzy-
stywaniu całej masy zwierząt bądź zwierzęcych fragmentów jako składników 
zaklęć. Kilka z najczęściej stosowanych to: wilcza sierść, szpik hieny, zęby, żaby, 
węże, koty, psy, pióra, jaja, kości i ekskrementy (Lowe 1929: 29, 30, 93, 98)31. 
Zastosowanie jaszczurek można znaleźć zarówno w literaturze, jak i w auten-
tycznych tekstach magicznych. Kolekcja magicznych kamieni znana jako Cyra-
nides poleca do zaklęć przyciągania lithos saurites, „jaszczurczy kamień”. Prze-
pis z III wieku po Chrystusie, znajdujący się obecnie w Lipsku, podaje recepturę 
na zaklęcie magiczne, w której użyty ma być ususzony, a następnie spalony 
gekon. Użycie gekona opisuje również papirus PGM VII 186–190.

30 Na temat szkodliwych środków jako afrodyzjaków zob. Faraone 1999: 110–131.
31 Więcej informacji na temat jaszczurek w magii w Dorby 1972: 271–276.
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Według Grafa (1999: 184) najbliższą analogię do napoju Simajty odnajdujemy 
w papirusie PGM XIII, w. 319–321, gdzie znajduje się receptura na sporządzenie 
napoju miłosnego z żuków zaplątanych w pajęcze sieci.

Widzimy już, iż autorowi nieobce były sztuki magiczne. Niestety nie jeste-
śmy jednak w stanie stwierdzić, czy znał je i opisywał z własnego doświadcze-
nia. Mógł je znać jedynie ze źródeł, jakimi były papirusy i kodeksy magiczne 
zgromadzone w bibliotece aleksandryjskiej lub wiedza przekazywana ustnie 
przez któregoś z licznych egzotycznych mieszkańców Aleksandrii.

Dostrzec możemy również, że w całości przedstawionego rytuału występują 
liczne błędy, takie jak spalanie niewłaściwych składników, zła kolejność czynno-
ści magicznych, brak wymaganych części zaklęcia. Nie są one jednak na tyle czę-
ste i wyraźne, by móc przyznać, że cała wiedza Teokryta z dziedziny magii po-
chodziła jedynie ze znanych mu przesądów i wiedzy na temat wiary pospólstwa.

Ponadto poza błędami niezamierzonymi występują również błędy celowo po-
pełnione przez autora, czego przez długi czas nie dostrzegano. Wynikają one 
z komicznego i prześmiewczego charakteru utworu. Sugerują to chociażby po-
stacie, jakie uczynił Teokryt bohaterami idylli, oraz erudycyjny humor, którego 
wszystkie elementy mogła dostrzec jedynie wykształcona elita aleksandryjska, 
obeznana z mitami i choćby teoretyczną wiedzą na temat magii. Były to prze-
cież kręgi, w których obracał się autor i którym chciał imponować.

W II idylli Teokryta możemy zaobserwować jeszcze jeden specyficzny ro-
dzaj magii, mianowicie użycie tak zwanego magicznego jabłka. Co ciekawe, po 
środek ten nie sięga Simajta, lecz Delfis, można więc potraktować to jako jego 
własny wkład w praktyki magiczne przedstawione w utworze (Ogden 2002: 112).

Na początku należy zwrócić uwagę, że termin „magiczne jabłko” oznacza 
melon, nie tylko jabłko, ale używany był również w stosunku do innych owo-
ców, takich jak: pigwy, granaty, brzoskwinie i morele. Jeśli chciano być bar-
dziej konkretnym, używano sformułowań w rodzaju: melon persikon (perskie 
jabłko) – brzoskwinia, lub melon kudonian (cydoniańskie jabłko), czyli pigwa 
(Faraone 1999: 69). Jabłka były uważane za symbol miłości, erotyzmu (Graf 
1999: 107); w starożytnej Grecji wręczano je również jako prezenty ślubne (Fa-
raone 1999: 70)32. Prostytutki w Atenach prawdopodobnie używały jabłek do 
przyciągania klientów, a popularna fraza: „Został trafiony jabłkiem”, mogła 
oznaczać pozostawanie pod urokiem zaklęcia miłosnego. Jabłka (mela) były 
rzeczywistym składnikiem receptur magicznych zamieszczonych w papirusach 
magicznych, a tradycja ta znalazła odzwierciedlenie w tekstach literackich.

Teokryt najprawdopodobniej świadomie sięgał w swoim utworze do trady-
cji wiążącej jabłka ze sferą erotyczną i magią, by wzmocnić efekt komiczny 
utworu. Ukazując postać Delfisa przynoszącego jabłka, symbol erotyki oraz 
łagodniejszej magii typu filia, jeszcze bardziej wzmacniał odmalowany przez 

32 Dyskusje na temat jabłek, pomarańczy i pigw we wczesnej greckiej poezji miłosnej zob. 
Trumpf 1960: 14–22; Kaleta 2009: 217–222.
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siebie obraz zamiany ról i płci. Na tle niemal kobiecego gestu chłopaka Simajta 
wydaje się jeszcze bardziej drapieżna i męska w swych staraniach pozyskania / 
odzyskania utraconego kochanka oraz przeprowadzanych przez siebie rytuałach 
magicznych.

Również bohaterowie II idylli są postaciami znamiennymi powiązanymi 
z magią. Sposób, w jaki przedstawiono Simajtę, zmusza nas do przemyśleń i re-
wizji zdania, jakie na jej temat mieli jeszcze do niedawna uczeni. Wielu z nich 
nie dostrzegało niuansów, nie przeanalizowało wystarczająco sytuacji, co pro-
wadziło ich do wyciągania błędnych wniosków (np. Burton 1995: 67–73; Rist 
1978: 12). Jak napisał Alan Cameron, Simajta to „uboga lecz szanowana dziew-
czyna, dziewica do czasu, gdy oddała się Delphisowi” (Cameron 1996: 497). 
Również w przedmowie do polskiego wydania Sielanki greckiej czytamy: „Si-
majta staje na czele szeregu tylu biednych, skromniejszego stanu, uwiedzionych 
i porzuconych dziewcząt literatury światowej” (Świderkówna [w:] Łanowski 
1953: XLVI). Prawda jest jednak inna. Temat zmiany statusu i profesji Simajty 
poruszało już kilkoro uczonych (Gow 1952: II 33; Faraone 1999: 153–154; Dickie 
2001: 98 i nast.; Dover 1971: 95–96), którzy wyraźnie stwierdzili, iż Simajta 
jest kurtyzaną. Pierwszą wskazówką są odprawiane przez nią rytuały magiczne. 
Należą one do rodzaju agoge, agresywnej magii erotycznej stosowanej głównie 
przez mężczyzn dla celów czysto erotycznych, jest to „męska sfera” magii (Win-
kler 1991: 214–243; Faraone 1999: 29–30, 41 i nast.).

Jednakże świadectwa z epoki klasycznej sugerują, iż jedna specyficzna grupa 
kobiet również odwoływała się do tego rodzaju magii. Były to kurtyzany i pro-
stytutki. Pojawiają się one nieraz w literaturze, korzystając z tego właśnie rodza-
ju magii. Jak chociażby u Ksenofonta w Memorabiliach (3.11.16) czy u Lukiana 
w Rozmowach Heter (IV 4–5).

Przekonanie o tym, że kurtyzany używają agresywnej magii erotycznej, jest 
szeroko rozpowszechnione w późniejszej Europie śródziemnomorskiej (Kelly 
1997: 215, 219, 226–227, 235–236; O’Neil 1987: 99–102). Jeden z Ojców Koś-
cioła, Jan Chryzostom, ostrzega żonatych mężczyzn przed prostytutkami i na-
pomina, by trzymali się od nich z dala, gdyż używają one magii, aby odciągnąć 
mężczyzn od rodziny i ukochanych. Podobne wiadomości można uzyskać z ma-
teriałów florenckiej czy weneckiej inkwizycji (Brucker 1963: 7–24; Freedberg 
1989: 269; Ruggiero 1985: 35).

Nieźle zarabiające kobiety tej profesji mogły pozwolić sobie na własny dom, 
same zapewniały sobie utrzymanie, były niezwykle dobrze wykształcone i po-
trafiły agresywnie „polować” na swych kochanków (Faraone 1999: 154). Wiele 
z nieodnalezionych piąto- i czwartowiecznych attyckich komedii ukazywało, jak 
starannie wykształcone były te kobiety. Przodowały również w grach i udowad-
niały swoją wiedzę na sympozjach (Cooper 1995: 317):

kurtyzany cechował rozsądek, wykształcenie, wiedza, szybka myśl, kojarzono je z filo-
zofami, poetami i politykami.
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Jednocześnie znały się również na magii philia, potrzebnej im do zachowa-
nia przy sobie już „schwytanych” bogatych mężczyzn i wygodnego życia w roli 
konkubiny. Do tego właśnie rodzaju magii odwołuje się Simajta, przygotowu-
jąc napój z jaszczurki. Postać kurtyzany znakomicie pasuje do agresywnej, mę-
skiej postawy Simajty, zwłaszcza w szczegółowym opisie pierwszego spotkania 
Delfisa. Znajdowała się ona w roli męskiego obserwatora, a chłopak stał się 
obiektem jej „seksualnej gorączki”, pożądania od pierwszego wejrzenia. Jak za-
uważył Faraone, jest to sytuacja typowa dla przedstawień homoseksualnych lub 
zamiany roli, płci (Faraone 1999: 141, 153). Spore znaczenie we wcześniejszych 
interpretacjach tego utworu miało słowo aparthenos, użyte w stosunku do bo-
haterki. Można jednak przypuszczać, że jest to eufemizm, swoisty slang kurty-
zan, typowa skarga zawiedzionej kobiety lekkich obyczajów (Dickie 2001: 104). 
Simajta wykazuje te same agresywne cechy co inne prostytutki przedstawiane 
w literaturze33. Tak jak wymienione postacie czerpie ona z literackiego stereoty-
pu przedstawicielki tej profesji.

Są też jednak inne dowody świadczące o jej prawdziwym statusie. Imię głów-
nej bohaterki to kombinacja greckich słów oznaczających „małpę” i „kozę”, a są 
to uwłaczające nazwy-imiona nadawane często kurtyzanom (Faraone 1999: 154; 
Dickie 2001: 102); Arystofanes wspomina nawet prostytutkę, która miała na 
imię Simajta (Arachnejczycy 525). Ponadto wygląda na to, że Simajta jest „gło-
wą domu”, nigdzie nie ma żadnej wzmianki na temat męskiej części rodziny.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż Simajta żyje samotnie z jedną tylko 
niewolnicą, a ich stosunki ukazują dziwną, niemalże rodzinną zażyłość i aktyw-
ność. Obie posługują się językiem potocznym, a plotki przekazują im mamka 
pracująca u sąsiadów oraz matka flecistki. Sytuacja ta jest bardzo podobna do 
tego, jak wyglądało życie prostytutek w V wieku oraz później. Podobnie zresz-
tą wyglądały też kurtyzany przedstawione w komedii rzymskiej (Graf 1999: 
107, 203), tak też było na przykład w renesansie (Ruggiero 1993: 26–29, 42–43, 
120). Kobiety te żyły razem, tworząc czysto żeńską rodzinę, którą kierowała 
najstarsza z nich. „Adoptowała” ona młodsze panie, uznawała je i przyuczała 
do zawodu.

Kolejnym elementem potwierdzającym tożsamość Simajty jest wzmianka 
na temat jabłek. Kochanek mówi, że zamierzał przynieść jabłko – jak pisałem 
wcześniej, owoc ten związany jest ze sferą erotyczną, lecz również z magią mi-
łosną i kurtyzanami. Greckie kobiety wolnych obyczajów używały jabłka jako 
zachęty, przykładowo podawały je mężczyźnie lub rzucały mu je. Jeśli złapał 
owoc i oddał go, oznaczało to, że chce zostać klientem (Faraone 1999: 74). Po-
nadto Delfis mówi (w. 118–120), iż sam myślał nad odwiedzeniem dziewczyny, 
i to wraz z kolegami.

33 Anonimowa prostytutka w Chmurach Arystofanesa (w. 996–999) czy kurtyzany z dialo-
gu Lukiana Rozmowy Heter (IV 4–5).
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Wydaje się zatem, że Teokryt przedstawił Simajtę w sytuacji, która dla staro-
żytnych była zupełnie jasna. Bohaterką była kurtyzana pragnąca powrotu swego 
byłego kochanka. Był to zabieg mający na celu stworzenie bohatera komicznego, 
kurtyzany, która nieraz gościła na kartach komedii greckiej i rzymskiej.

Należy również dokładniej przyjrzeć się postaci Testylis i roli, jaką spełnia 
w utworze. W niektórych wypadkach osoba prowadząca rytuał wypowiada in-
kantacje, a jej pomocnica / pomocnik wykonuje czynności symboliczne uzu-
pełniające werbalną część ceremonii (Dickie 2001: 104). Tak właśnie dzieje się 
w II idylli Teokryta – Simajta w trakcie magicznego rytuału odgrywa rolę do-
minującą, natomiast młodsza dziewczyna, która jest jej sługą, swatką, pośred-
niczką i prawdopodobnie również młodszą kurtyzaną, staje się zarazem jej ako-
litą. Podczas gdy Simajta wypowiada magiczne zaklęcia, inkantacje, wykonuje 
czynności i gesty mające towarzyszyć zaklęciu, jej służka zajmuje się akcesoria-
mi niezbędnymi do przeprowadzenia rytuału. To Testylis obwiązuje czarę pur-
purową nicią, to również ona spala niektóre ze składników, wypowiadając przy 
tym fragmenty zaklęcia, ostatecznie to również ona zostaje wysłana, by rzucić 
czar na progu domu Delfisa. Jak widać, nie była jedynie świadkiem rzucania 
czaru, jest ważnym elementem całości, jest konieczna, by rytuał zakończył się 
pomyślnie. Teokryt powierza jej rolę akolity, który wspomaga maga prowadzą-
cego rytuał – Simajtę (Graf 1999: 211).

Ofiarą czarów jest Delfis, pochodzący z Myndos, miasta leżącego na połu-
dniowo-zachodnim wybrzeżu Anatolii. Należy on do grupy młodych ludzi, któ-
rzy ukończyli już obowiązkowy dla jego stanu i klasy społecznej dwuletni tre-
ning sportowy i wojskowy. Centrum jego życia stały się palestry i gimnazjony. 
Mężczyźni tacy byli łatwym celem dla kurtyzan, rajfurek i swatek (Dickie 2001: 
102), dlatego też należy założyć, że sytuacja przedstawiona przez Teokryta nie 
była w ówczesnych czasach niczym niezwykłym. Delfis i Simajta stają się reali-
stycznymi stereotypami łatwymi do wykorzystania i przedstawienia w komicz-
ny sposób, gdyż taki prawdopodobnie był cel autora.

Simajta najpierw zwraca się o pomoc do starej kobiety, znawczyni środków 
magicznych, kolejnej stereotypowej postaci, jednak środki mające posłużyć jej 
w ostateczności otrzymała od Asyryjczyka. Mężczyzna ten jest specyficznym 
typem postaci, który ukształtował się we wczesnej epoce hellenistycznej. Śmier-
cionośne środki, których ma zamiar w ostateczności użyć kobieta, pochodzą od 
Asyryjczyka, przybysza ze Wschodu. Takie podejście do tematu obcych rze-
czywiście znajduje również potwierdzenie w wierze pospólstwa. Wierzono, iż 
przybysze ze Wschodu są znawcami wszelakich sztuk magicznych (Dickie 2001: 
111). Jest to niezmiernie ciekawa postać, gdyż jest najwcześniejszym literackim 
przykładem znawcy magii ze Wschodu, niebędącego jednak Persem34. Antyczny 
komentator Teokryta wyjaśnia, iż zwrócono się do Asyryjczyka, gdyż Asyryj-

34 Dokładniejsze dyskusje na temat znawców magii ze Wschodu zob.: Dickie 2001, 111 
i nast.; Nöldeke 1871: 443–468. Przykłady ludzi znawców magii w: Diogenes Laertios 
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czycy byli Persami i ludźmi wyszkolonymi w magii, żyjącymi pomiędzy Tygry-
sem a Eufratem, prawdopodobnie więc jego domem był Babilon.

Teokryt wprowadza postać Asyryjczyka bez żadnych wyjaśnień i komenta-
rzy, co sugeruje, że ten typ człowieka był znany w świecie hellenistycznym, lub 
też konkretnie ten Asyryjczyk był znaną osobą. Możliwe, że Teokryt nawiązuje 
do Berosusa (Dickie 2001: 110; Gow 1952: 62), eksperta w dziedzinie astro-
logii i kapłana boga Baala z Babilonii. Wspomina o tym Witruwiusz (9.6.2), 
autor dzieła o tematyce architektonicznej. Mówi on, że Berosus był pierwszym 
z Chaldejczyków osiadłych na Kos, gdzie otworzył swoją szkołę35. Według nie-
go był on również kapłanem, astrologiem i historykiem. W przeszłości poja-
wiały się głosy wątpiące w świadectwo Witruwiusza; dyskutowano nad tym, 
czy rzeczywiście mógł on opuścić Babilon, by założyć szkołę na Kos (Schnabel 
1923: 10–13), a nawet podważano jego istnienie (Momigliano 1975: 148; Kuhrt 
1987: 43–44). Nowsze odkrycia uwiarygodniły jednak jego wersję (Dickie 2001: 
101), możliwe więc, że Teokryt wspominając o Asyryjczyku, miał na myśli kon-
kretną osobę, może właśnie Berosusa.

Teokryt przedstawia nam obraz bardzo specyficznego rytuału. Większość 
z jego elementów wykazuje silne podobieństwa z magią typu agoge i katade-
somai, jednak szczegóły nie zgadzają się. Składniki ofiary są co najmniej nie-
codzienne, niektóre czynności i formuły zaklęcia pozostały niedokończone, 
a przedsięwzięte przez Simajtę środki ochronne odzwierciedlają raczej mieszan-
kę przesądów i wiedzy mistycznej niż prawdziwą wiedzę magiczną. 

Nawet jeśli składniki zaklęcia używane przez Simajtę są odpowiednie, tak jak 
wosk i fragment szaty, to zostają zastosowane w błędny sposób, nawiązując do 
bardziej znanej magii sympatycznej, a nie receptur starożytnej magii erotycz-
nej. Do opisania czynności ofiarnych autor posługuje się kobiecym, kucharskim 
słownictwem, sprawiając wrażenie, że cały rytuał jest niczym więcej jak tylko 
zwyczajnym przygotowywaniem czegoś w kuchni.

Rytuał przepełniony jest ponadto magiczną przesadą. Kumuluje różne formy 
magii i przedstawia je w bardzo dramatyczny, typowo literacki sposób. Teokryt 
konstruuje swoistą mozaikę, jak twierdzi Graf, rodzaj superrytuału, zdolnego 
wywołać wśród widzów przeróżne skojarzenia, nie zawsze trafne, związane 
z magią lub mistycyzmem. Fakty zawarte w rytuale potwierdzają to, iż autor był 
dość dobrze obeznany w temacie magii, lecz zaklęcie takie, wedle starożytnych 
norm, nie miałoby szansy zadziałać.

Również sposób, w jaki przedstawiono bohaterów utworu, świadczy o choćby 
częściowym odzwierciedleniu rzeczywistości. Teokryt sięgnął po dobrze znany 
fakt – kurtyzany parają się magią.

8.3; Strabon C762; Tacyt, Annales 12.52; Herodot 7.63; Lukian, Miłośnik Nieprawdy, 
11–13, 16, Rozmowy Heter, 288–289.

35 „[…] pierwszy Berosus na wyspie i w mieście Kos osiadł i tam otworzył szkołę, potem 
zajął się tym Antypater, a następnie Achinapolus, który dodatkowo pozostawił jasne ob-
liczenia horoskopu nie za pomocą dnia urodzenia, ale poczęcia”, ( tłum. M.K.).
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Wszystkie wyżej wymienione fakty oraz świadomość twórczości Teokryta 
sugerują nam ostateczne rozwiązanie zagadki jego utworu. Autor, przedstawia-
jąc źle odprawione zaklęcie, popełniając przynajmniej w kilku miejscach świa-
dome błędy i obsadzając w roli głównej bohaterki kurtyzanę, stworzył parodię 
praktyk magicznych, erudycyjny utwór komediowy. Dodatkowo nawiązał do 
konkretnych, historycznych osób, w tym Boresusa. Związując go z tym utwo-
rem, możliwe, iż próbował ośmieszyć jego nauki, uważając je za bzdurne i prze-
pełnione przesądami. Nie należy zapominać, że Teokryt był człowiekiem świat-
łym i uczonym, zapewne wiara pospólstwa wzbudzała w nim śmiech. Podobnie 
rzecz się miała z odbiorcami jego poezji – nie byli to ludzie przeciętni, lecz kręgi 
intelektualne, najbardziej wykształceni ludzie w Aleksandrii.
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TŁUMACZENIE PIERWSZEJ CZĘŚCI II IDYLLI TEOKRYTA, W. 1–61

1 Gdzie me liście laurowe? Przynieś je Testylis. Gdzież
me magiczne przedmioty? Owiń misę szkarłatną 
wełną, abym mogła spętać zaklęciem mego ukochanego, tak niegodziwego dla mnie
Już jedenasty dzień upływa, a on nie odwiedził mnie nawet, nikczemnik
5 i nie wie nawet czym żywa czy umarła. Ani razu 
nie zastukał do mych drzwi, tak jest okrutny. Pewna jestem tego,
że Miłość i Afrodyta gdzie indziej poniosły jego
chwiejne uczucia. Pójdę jutro do szkoły zapaśniczej Timagetusa
by się z nim zobaczyć i wtedy wyrzucę mu, że tak mnie traktuje;
10 lecz teraz spętam go ognistym zaklęciem. Świeć mocno
o Księżycu, to do ciebie bogini będę śpiewać pieśni i do
Hekate z podziemnego świata, przed którą nawet psy
drżą, gdy kroczy poprzez groby zmarłych i przez
ciemną krew. Bądź pozdrowiona mroczna Hekate i bądź przy mnie do samego końca,
15 spraw aby me zioła i zaklęcia były tak skuteczne jak te Kirke, Medei, 
czy złotowłosej Perimedy.

Iynx, me magiczne koło, przywiedź do domu mego mężczyznę, którego kocham.
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Najpierw jęczmień wrzucę do ognia. Rozsyp go
Testylis, dziewko głupia, gdzie twa myśl ucieka?
20 Czyżbym i dla ciebie niewdzięcznico pośmiewiskiem się stała
Wsyp go do ognia, mówiąc: „Rzucam kości Delfisa”.

Iynx, me magiczne koło, przywiedź do domu mego mężczyznę, którego kocham.

Delfis na mnie sprowadził nieszczęście, więc dla niego palę
ten wawrzyn. Tak jak te liście laurowe głośno strzelają w płomieniach,
25 Strawione ogniem nagle, tak, że nawet popiół po nich nie zostanie,
 tak niech i ciało Delfisa ogarną płomienie.

Iynx, me magiczne koło, przywiedź do domu mego mężczyznę, którego kocham.

33 Teraz spalę zboża łupiny. A ty Artemis, 
która moc posiadasz zdolną niewzruszone bramy Hadesu poruszyć i wszystko inne tak 
nieugięte – 
Testylis, psy w mieście ujadają; bogini przybyła na dróg rozstaje. 
Szybko, w spiż uderzaj.

Iynx, me magiczne koło, przywiedź do domu mego mężczyznę, którego kocham.

Och morze, ciche pośród łagodnych fal i bryza ucichła, 
lecz ma męka wciąż trwa, lecz ja nadal płonę ogniem, 
40 za nim, za tym który uczynił mnie tak nędzną,
nie dziewicą, ani żoną.

Iynx, me magiczne koło, przywiedź do domu mego mężczyznę, którego kocham.

28 Z twoją pomocą bogini wosk topię, 
tak ma właśnie zmarnieć Delfis z miłości do mnie
I tak jak dzięki mocy Afrodyty kręcę rhombos,
31 niech i on zawróci do moich drzwi. 

Iynx, me magiczne koło, przywiedź do domu mego mężczyznę, którego kocham.

43 Trzy razy wznoszę libacje, moja Pani i trzy razy wykrzykuję te słowa: 
jakakolwiek kobieta czy mężczyzna spoczywa teraz przy nim, 
45 niech zaraz o nich zapomni, tak jak mówią ludzie zapomniał 
Tezeusz o Ariadnie.

Iynx, me magiczne koło, przywiedź do domu mego mężczyznę, którego kocham.

W Arkadii ziele hippomanes rośnie, i z jego powodu wszystkie źrebięta 
i wszystkie rącze klacze biegają w szalonym galopie pośród wzgórz.
50 Takim też chcę widzieć Delfisa, niech jak szaleniec przybędzie 
z gimnazjonu do domu mego.
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Iynx, me magiczne koło, przywiedź do domu mego mężczyznę, którego kocham.

Ten oto kraj szaty, przez Delfisa zgubionej, drę teraz i rzucam 
w okrutne płomienie. Ach, okrutna Miłości, czemu trzymasz się mnie
55 niczym pijawka z moczar i wysączasz całą
ciemną krew z ciała mego.

Iynx, me magiczne koło, przywiedź do domu mego mężczyznę, którego kocham

Stłukę jaszczurkę na zły napój i jutro mu go przyniosę. 
Lecz teraz Testylis, weź te zioła magiczne i póki wciąż noc nam służy 
60 namaść nimi próg domu jego, a czyniąc to, szeptem powiedz:
 „Zgniatam Delfisa kości” (tłum. M. K.).

Magical Reality and Literary Fiction in Theocritus’ Second Idyll. Analysis of Ancient 
Magical Rituals

SU M M A RY

The purpose of this article is to analyze Theocritus’ second idyll, its magical and comical 
elements, heroes and their motives. The author points out major resemblance between the 
text of Theocritus’ idyll and authentic magic papyri. Furthermore, he proves that the ancient 
poet had to have great wisdom in this subject-matter.
The article refutes former statements about social status of the chief heroine of the idyll. At 
the same time the author reveals all the mistakes in Theocritus’ work and proves that the ma-
jority of these mistakes were created deliberately by the poet.
After a deep and careful analysis of the idyll text and many ancient sources it is stated that 
the Theocritus’ second idyll is in reality an erudite joke. Exaggerated parody of the real 
magic ritual, intended to be understood by the circle of Alexandrine intellectualists, who 
were able to fully appreciate the hidden erudite humor and enormous amount of knowledge 
included in it.
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