MIROS¸AW BARWIK

ZAGINIONE POMNIKI
STARO˚YTNEJ MYÂLI
Po˝ar wielkiej biblioteki aleksandryjskiej, zburzenie Kartaginy wraz z jej bezcennymi skarbami,
wreszcie najazdy barbarzyƒców na cesarstwo rzymskie doprowadzi∏y do unicestwienia znacznej
cz´Êci dorobku kulturowego staro˝ytnego Êwiata. To, co przetrwa∏o owe kataklizmy, pozwoli∏o
ocaliç od zapomnienia przynajmniej niektóre z wielkich dzie∏ staro˝ytnych autorów. W okresie
Êredniowiecza ocalone dzie∏a by∏y czytane, kopiowane i t∏umaczone przez pisarzy arabskich, ∏aciƒskich i przez Greków zamieszkujàcych obszary zajmowane przez cesarstwo bizantyƒskie.
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855 roku Focjusz
(ok.820-891), póêniejszy
patriarcha Konstantynopola, uda∏ si´ do Bagdadu z misjà powierzonà
mu przez cesarza Micha∏a III. Jego zadaniem by∏o dokonanie wymiany jeƒców znajdujàcych si´
wówczas w niewoli u Arabów, w rezultacie wojen
toczonych nieustannie na pograniczu z kalifatem.
Chyba w trakcie tej podró˝y Focjusz napisa∏
wst´p do swego monumentalnego dzie∏a, które
z pewnoÊcià powstawaç musia∏o przez wiele lat
i by∏o Êwiadectwem jego g∏´bokiej erudycji. Dzie∏em tym jest zachowany do dzisiaj w ca∏oÊci Katalog i wykaz przeczytanych przez nas ksià˝ek.... Focjusz omówi∏ w nim i skomentowa∏ 279 dzie∏,
g∏ównie z zakresu teologii, ale nie zabrak∏o tu
równie˝ traktatów z dziedziny historii, geografii,
a tak˝e dzie∏ literackich staro˝ytnych autorów.
W swoim kompendium Focjusz pominà∏ dzie∏a
powszechnie znane, które po wi´kszej cz´Êci przetrwa∏y do naszych czasów. Bezcennà wartoÊç majà jednak omówienia dzie∏ zaginionych, bez których cz´sto nie wiedzielibyÊmy nic, albo prawie
nic, o mniej znanych twórcach. Taki w∏aÊnie charakter ma choçby omówienie niezachowanych
dzie∏ Ktezjasza, lekarza greckiego s∏u˝àcego na
dworze króla perskiego Artakserksesa II (405-361 r. p.n.e.). Z racji pozycji, jakà Ktezjasz zajmowa∏ na perskim dworze, jego Historia Persji,
dzie∏o obszernie streszczone przez Focjusza, ma
ogromne znaczenie dla poznania historii imperium Achemenidów. Omówieniu tego dzie∏a towarzyszy zresztà krótki przeglàd treÊci innego
traktatu napisanego przez tego˝ Ktezjasza, zatytu∏owanego Opis Indii. Informacje przekazane
przez Focjusza na ten temat sà o tyle interesujàce,

˝e ilustrujà stan wiedzy Greków na temat Indii w przededniu wyprawy Aleksandra Wielkiego, który w swoich wyprawach dotar∏ do
granic tej krainy.

Nie jest kwestià przypadku, ˝e dzia∏alnoÊç Focjusza przypad∏a na okres odrodzenia kultury bizantyƒskiej, w czasach panowania dynastii macedoƒskiej. Kontynuatorami jego wysi∏ków byli jego uczniowie.
Kto wie, jak wiele zachowa∏oby si´ do naszych czasów z dzie∏ wielkiego Platona,
gdyby nie Aretas z Patraj, uczeƒ Focjusza
i póêniejszy arcybiskup Cezarei. Kaza∏ on
skopiowaç wielki manuskrypt z dialogami
filozofa, przechowywany na wyspie Patmos, u brzegów Azji Mniejszej. Bizancjum
przekaza∏o nam wi´cej tego typu kompendiów i literackich opracowaƒ znanych dzie∏
staro˝ytnoÊci. Wspomnijmy Antologi´ Palatyƒskà z bezcennym zbiorem staro˝ytnych
epigramów, spisanych w koƒcu X w.
w Konstantynopolu. Ten bizantyƒski manuskrypt zawierajàcy a˝ 3700 epigramów
odkryty zosta∏ w 1606 r. w Bibliotece Palatyƒskiej w Heidelbergu, i jest o tyle wa˝ny,
˝e zachowa∏ si´ w tym jednym odpisie.
Najstarszy zachowany przekaz Biblioteki
Focjusza pochodzi z dwóch pergaminowych
manuskryptów przechowywanych w Biblioteca Marciana w Wenecji. Trafi∏y one tam
w 1469 r. jako dar kardyna∏a Bessariona,
który po zdobyciu Konstantynopola przez
Turków zgromadzi∏ w Italii imponujàcy zbiór
greckich manuskryptów. Jak si´ przypuszcza,
jeden z manuskryptów Biblioteki zawiera korekty i uzupe∏nienia dokonane r´kà samego
Bessariona. Owe humanistyczne zainteresowania piel´gnowali jednak równie˝ sami
W∏osi, ch´tnie uczàcy si´ j´zyka greckiego
i czytujàcy staro˝ytnych autorów. W owych
czasach najwi´kszà poczytnoÊcià cieszy∏y si´
dzie∏a Cycerona, ale tak˝e Homer i Wergiliusz. Dopiero póêniej przyjdzie moda na Platona, którego myÊl zainspiruje najwybitniejszych filozofów doby Renesansu.
Wiadomo, ˝e zamo˝ni Florentyƒczycy
z zapa∏em gromadzili kolekcje starych manuskryptów, a prym w tej dziedzinie wiod∏y
rodziny Strozzich i Medyceuszy. By∏a to pasja Kosmy Medyceusza, dla którego humanista Leonardo Bruni w 1420 r. przet∏umaczy∏ nawet Ekonomik´ Arystotelesa. Wielkim
kolekcjonerem staro˝ytnych dzie∏ by∏ tak˝e
jego wnuk, Wawrzyniec Wspania∏y. Pod je-

go to patronatem znajdowa∏y si´ florenckie
biblioteki w San Marco i San Lorenzo, a tak˝e biblioteka w opactwie San Francesco
w Fiesole. Wawrzyniec z zapa∏em gromadzi∏
manuskrypty staro˝ytnych dzie∏, a gdy mia∏
trudnoÊci z pozyskaniem orygina∏ów, kaza∏
je po prostu kopiowaç. W taki w∏aÊnie sposób wszed∏ w posiadanie Staro˝ytnoÊci rzymskich, których autorem by∏ Dionizjusz z Halikarnasu. Egzemplarz tego dzie∏a znajdowa∏
si´ w kolekcji ksi´cia Ercole d’Este z Ferrary.
Wawrzyniec pos∏a∏ wi´c do Ferrary pewnego
Greka z poleceniem, by ten skopiowa∏ grecki tekst traktatu. Wtedy zresztà powsta∏o
pierwsze w∏oskie t∏umaczenie tego dzie∏a.
Warto zauwa˝yç, ˝e w czasach Renesansu
znano jeszcze i czytano niektóre z zaginionych póêniej dzie∏ klasycznych autorów, jak
choçby niewielki traktat Cycerona zatytu∏owany O s∏awie. Jego egzemplarz mia∏ podobno w swoim posiadaniu Petrarka, gdy jednak po˝yczy∏ swojemu przyjacielowi, wszelki s∏uch o rozprawie zaginà∏. Z drugiej jednak strony ten˝e Petrarka odkry∏ w bibliotece kapitu∏y katedralnej w Weronie zapomniane ju˝ wtedy listy Cycerona, dzi´ki którym mo˝emy dziÊ poznaç Êwiat myÊli i prywatne ˝ycie wielkiego rzymskiego mówcy.
Poniewa˝ nie móg∏ odkupiç manuskryptu,
zdecydowa∏ si´ przepisaç go, a praca ta zaj´∏a mu kilka miesi´cy.
Nie wszystkie skarby staro˝ytnej literatury dotar∏y do nas za poÊrednictwem Bizancjum, czy renesansowych W∏och. Wiele
z nich poznajemy dzi´ki znaleziskom papirusowym pochodzàcym z Egiptu, wÊród
których znajdujà si´ równie˝ odpisy dzie∏
klasycznych autorów. Do najbardziej spektakularnych znalezisk tego rodzaju nale˝à
z pewnoÊcià papirusy pochodzàce z Oksyrynchos, które, poza niezliczonymi dokumentami zwiàzanymi z ˝yciem codziennym
ówczesnych mieszkaƒców Egiptu, pozwoli∏y
tak˝e wype∏niç niejednà luk´ w naszej wiedzy na temat staro˝ytnej literatury. Znaleziska tego rodzaju pochodzà jednak równie˝
z innych miejscowoÊci na terenie Egiptu.
W 1956 r. w jednym z antykwariatów
w Egipcie wystawiono na sprzeda˝ papirusowy kodeks (datowany na III/IV w. n.e.) ze
znanà wczeÊniej tylko z tytu∏u komedià Menandra Odludek albo Mizantrop, jedynà kompletnie zachowanà sztukà tego poczytnego
autora z czasów hellenistycznych. Bezcenny

kodeks zakupiony zosta∏ do kolekcji Martina
Bodmera w Szwajcarii. A nie jest to jedyna
ze sztuk s∏awnego komediopisarza, jakà
przekaza∏y nam papirusy znalezione w piaskach Egiptu. Z tego samego kodeksu odczytano jeszcze dwie inne komedie Menandra, a inne znaleziska papirusowe dostarczy∏y dalszych fragmentów. WczeÊniej o kunszcie tego autora mo˝na by∏o tylko snuç domys∏y na podstawie rzymskich przeróbek jego sztuk. Dzi´ki znaleziskom papirusowym
z Egiptu zachowa∏y si´ tak˝e wi´ksze lub
mniejsze fragmenty dzie∏ takich twórców,
jak Herondas, autor tzw. mimów, aleksandryjski poeta Kallimach, czy te˝ znacznie
starszych autorów greckich – Bakchylidesa,
Alkajosa i Safony. Nie wiedzielibyÊmy nic
o traktatach Arystotelesa poÊwi´conych
konstytucjom miast-paƒstw greckich, gdyby nie odnalaz∏ si´ (w 1891 r.) papirusowy
egzemplarz Ustroju Aten tego˝ autora. Zachowany odpis dzie∏a sporzàdzono oko∏o
100 r.n.e., na czterech zwojach papirusowych (o ∏àcznej d∏ugoÊci ponad 5,5 metra).
Choç nie jest znane miejsce pochodzenia papirusów zakupionych przez British Musuem
w Londynie, mo˝na przypuszczaç, ˝e ich
w∏aÊciciel móg∏ mieç jakiÊ zwiàzek ze Ârodkowym Egiptem, skoro wczeÊniejszy tekst,
jaki na nich zapisano, sk∏ada∏ si´ z rachunków niejakiego Didymosa, zarzàdcy majàtku znajdujàcego si´ gdzieÊ nieopodal Hermopolis, a nale˝àcego do Epimachosa, ˝yjàcego w czasach panowania cesarza Wespazjana.
Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych
XX w. Uniwersytet w Mediolanie zakupi∏
kartona˝1 okrywajàcy egipskà mumi´,
obiekt, który zapewne nie wzbudza∏by
wi´kszego zainteresowania, gdyby nie fakt,
˝e wykonany zosta∏ zgodnie z ówczesnym
zwyczajem z papirusowej makulatury.
W tym wypadku owà makulatur´ stanowi∏y karty staro˝ytnego zwoju z utworami
hellenistycznego poety Posejdipposa (III
w.p.n.e.), pochodzàcego z macedoƒskiej Pelli, ale dzia∏ajàcego g∏ównie na dworze Ptolemeuszy w Aleksandrii. O ile przedtem
znanych by∏o zaledwie trzydzieÊci wierszy
poety, to dzi´ki nowemu odkryciu mamy
teraz do dyspozycji ponad sto nowych
utworów. Zupe∏nie wyjàtkowy charakter
mia∏o odkrycie zwojów papirusowych
w Herkulanum, w willi nale˝àcej niegdyÊ
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do Lucjusza Kalpurniusza Pizona2, dziÊ nazywanej Willà papirusów. Odkrycia tego dokonano w bardzo szczególnych okolicznoÊciach. Aby dotrzeç do staro˝ytnych pozosta∏oÊci, konieczne by∏o wykopanie g∏´bokich na dwadzieÊcia metrów szybów - poszukiwania prowadzono wi´c metodami
iÊcie górniczymi3. Odkryto, ˝e Will´ Pizonów zdobi∏a ciekawa kolekcja rzeêb bràzowych, b´dàcych doskona∏ymi kopiami rzeêb
greckich mistrzów. By∏y wÊród nich portrety greckich pisarzy i myÊlicieli, co mia∏o bez
wàtpienia zwiàzek z intelektualnymi zainteresowaniami staro˝ytnego w∏aÊciciela willi.
W jednym z pomieszczeƒ willi natrafiono
na jego bogatà bibliotek´. Na drewnianych
pó∏kach le˝a∏y papirusowe zwoje (naliczono
ich ponad 1800), zapisanych g∏ównie w j´zyku greckim, ale równie˝ po ∏acinie. Niestety, papirusy by∏y zw´glone, bo jak wiadomo Herkulanum pokryte zosta∏o lawinà
b∏otnà po gwa∏townej erupcji Wezuwiusza
w sierpniu 79 r.n.e., kiedy to sàsiednie Pompeje pogrzebane zosta∏y pod warstwà wulkanicznych popio∏ów.4
Tego donios∏ego odkrycia dokonano
w latach pi´çdziesiàtych XVIII wieku i od
razu przystàpiono do pierwszych prób odczytania tekstów zapisanych na zw´glonych
zwojach z biblioteki Pizona. Dzi´ki zw´gleniu papirusy przetrwa∏y do naszych czasów,
ale stan w jakim si´ zachowa∏y wymaga∏ zastosowania specjalnych technik, aby umo˝liwiç ich rozwini´cie. Pionierem w tej dziedzinie by∏ Antonio Piaggio, zakonnik zatrud-
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niony w Bibliotece Watykaƒskiej i sprowadzony do Neapolu tu˝ po odkryciu papirusów. Skonstruowa∏ on specjalnie urzàdzenie
(macchina), dzi´ki któremu by∏ w stanie rozwijaç kruche zw´glone zwoje, choç trzeba
przyznaç, ˝e technika ta by∏a niezwykle
˝mudna i powolna. W ciàgu ponad czterdziestu lat, jakie poÊwi´ci∏ tej pracy, uda∏o
mu si´ rozwinàç zaledwie oko∏o 15 zwojów.
A i rezultaty tej pracy nie zawsze by∏y zach´cajàce. Poniewa˝ nie dysponowano wówczas
odpowiednimi technikami dokumentacyjnymi, konieczne by∏o przepisywanie tekstów
zapisanych na papirusach zaraz po ich rozwini´ciu5. Niestety, prac´ te wykonywa∏y cz´sto osoby nie znajàce w wystarczajàcym
stopniu j´zyka greckiego, stàd i jakoÊç tych
odpisów nie zawsze jest zadowalajàca
w oczach wspó∏czesnych badaczy.
Nie zawsze jednak stosowano metod´ opracowanà przez Piaggio. Znacznie cz´Êciej
zwoje by∏y po prostu rozcinane. W ten sposób ods∏aniano kolejne partie tekstu, który
nast´pnie by∏ przepisywany. Niestety, procedura ta prowadzi∏a do niemal ca∏kowitego
zniszczenia zw´glonego zwoju. Z tego te˝
wzgl´du, w czasach wspó∏czesnych dà˝ono
do opracowania metod rozdzielania poszczególnych warstw zwoju metodami chemicznymi, niestety bezskutecznie. Dopiero niedawno opracowano nowatorskà metod´ rozdzielenia warstw papirusu, zwanà metodà
z Oslo. Po raz pierwszy zastosowano jà
w trakcie konserwacji dwóch zw´glonych
papirusów ze zbiorów biblioteki Institut de

France w Pary˝u6, a nast´pnie dalszych zwojów b´dàcych w∏asnoÊcià Biblioteca Nazionale w Neapolu.
Mimo trudnoÊci zwiàzanych z odczytaniem zw´glonych papirusów, wÊród dzie∏
przechowywanych w bibliotece Pizona uda∏o
si´ zidentyfikowaç dzie∏a filozofa epikurejskiego Filodemosa z Gadary, dzia∏ajàcego
w Italii w I w.p.n.e. Jeszcze wi´ksze znaczenie mia∏o odkrycie wielu zwojów niezachowanego dzie∏a samego za∏o˝yciela szko∏y –
Ateƒczyka Epikura. Chodzi mianowicie
o jedno z najwa˝niejszych jego dzie∏ – traktat
O naturze, który jak g∏oszà êród∏a staro˝ytne,
spisany by∏ w 37 ksi´gach. W bibliotece znalaz∏y si´ tak˝e inne dzie∏a Epikura, jak choçby traktat O chorobach i o Êmierci. Ten ostatni,
w wykazie licznych dzie∏ Epikura sporzàdzonym przez Diogenesa Laertiosa, zacytowany
zosta∏ pod tytu∏em MyÊli o chorobach – do Mitrasa. Trudno przewidywaç, co jeszcze przyniosà
przysz∏e odkrycia, nale˝y bowiem zauwa˝yç,
˝e znaczna cz´Êç zwojów wcià˝ jeszcze czeka
na rozwini´cie i odczytanie.
Wiadomo, ˝e rzymscy arystokraci gromadzili na swój u˝ytek ksià˝ki, a ˝e mieli
wtedy niczym nieskr´powany dost´p do bibliotek Grecji i Wschodu, zbiory te urasta∏y
nieraz do znacznych rozmiarów. Znany arystokrata Lukullus udost´pni∏ nawet do powszechnego u˝ytku swojà prywatnà bibliotek´, która znajdowa∏a si´ w jego willi w Tuskulum. Ksià˝ki Lukullusa pochodzi∏y zapewne z ró˝nych êróde∏, cz´Êç z nich jednak
przywióz∏ jak si´ zdaje z Azji, gdzie prowadzi∏ wojn´ z królem Pontu Mitrydatesem.
Gdy w 86 r.p.n.e. rzymski dyktator Sulla
zdoby∏ Ateny, skonfiskowa∏ i wys∏a∏ do Rzymu bibliotek´ Arystotelesa i Teofrasta, znajdujàcà si´ wtedy w posiadaniu niejakiego
Apellikona. Historia staro˝ytnych kolekcji
ksià˝ek to jednak zupe∏nie inna opowieÊç.
Fot. autor
PRZYPISY
1
Kartona˝e wykonywano z p∏ótna bàdê papirusu i pokrywano zaprawà.
2
By∏ on teÊciem Cezara i mo˝nym protektorem ma∏o skàdinàd
znanego filozofa ze szko∏y epikurejskiej, Filodemosa z Gadary.
W roku 58 p.n.e. Pizon piastowa∏ konsulat.
3
Willa do dzisiaj znajduje si´ pod ziemià.
4
Papirusy zw´gli∏y si´ na skutek wysokiej temperatury b∏ota
zmieszanego z wulkanicznym popio∏em (300-320?C), nie uleg∏y jednak spaleniu z uwagi na brak dost´pu tlenu.
5
Dokumentacja ta jest dzisiaj przechowywana w Neapolu i Oksfordzie.
6
W 1802 roku szeÊç zw´glonych zwojów z Herkulanum przekaza∏ Instytutowi Napoleon Bonaparte, który otrzyma∏ je w darze
od króla Neapolu Ferdynanda IV.

