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Kiedy przed trzema laty, w czerwcu 1997 roku, w rocznic´ m´czeƒskiej Êmierci bis
kupa-misjonarza Êw. Wojciecha, na spotkanie z papie˝em Janem Paw∏em II przybyli do Gnie-

 Europa nostra, s∏owo Prezydenta
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 Unser Europa  Наша Европа

zna prezydenci siedmiu krajów: Czech, Litwy, S∏owacji, Niemiec, Ukrainy, W´gier i Polski
– nazwano to spotkanie drugim Zjazdem Gnieênieƒskim. Istotnie – cele tego spotkania by∏y
zbie˝ne z zamierzeniami, jakie przed tysiàcem lat realizowa∏ ówczesny zjazd, na którym spotkali si´ w∏adcy Niemiec i Polski. Wed∏ug sformu∏owania Jana Paw∏a II: „otworzy∏ on dla Polski drog´ ku jednoÊci z ca∏à rodzinà paƒstw Europy”, dajàc narodowi polskiemu prawo, „by na
równi z innymi narodami w∏àczyç si´ w proces tworzenia nowego oblicza Europy”.
Spotkanie z roku 1997, które zgromadzi∏o przywódców wszystkich paƒstw, istniejàcych dziÊ
na obszarach, do których dociera∏o poÊrednio lub bezpoÊrednio przes∏anie biskupa-m´czennika,
mia∏o podkreÊliç aktualnoÊç i wag´ kontynuacji dzie∏a jednoczenia. Przed tysiàcem lat Êwi´ty
Wojciech ucieleÊnia∏ je swoim pos∏annictwem. Obecnie pragn´liÊmy zwróciç uwag´ na wcià˝
˝ywà potrzeb´ jednoÊci naszej cz´Êci Êwiata i zaÊwiadczyç, ˝e nie ma w niej miejsca na nowe
podzia∏y. Przeciwnie – jest wspólna „ch´ç wspó∏˝ycia i budowania nowej Europy z∏àczonej
wi´zami solidarnoÊci”.
Wo∏anie o jednoÊç obiega dziÊ ca∏à Europ´, ale zapewne najdonoÊniej brzmi w naszej
cz´Êci, w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Przemiany polityczne, które przed dziesi´cioma laty
dokona∏y si´ w naszym regionie, stworzy∏y wyjàtkowà szans´ na wspólny pokój, bezpieczeƒstwo
i dobrobyt, b´dàce udzia∏em wszystkich narodów europejskich. Historia tymczasem – doskonale
to tutaj pami´tamy – zbyt cz´sto i zbyt d∏ugo skàpi∏a krajom naszego regionu tego przywileju.
Nowy rozdzia∏ w naszych politycznych, gospodarczych i spo∏ecznych dziejach, który w∏aÊnie
zapisujemy, ma dla naszych krajów i narodów wartoÊç bezcennà, której nie wolno ani zaprzepaÊciç, ani tym bardziej pozwoliç sobie odebraç. Niepodleg∏oÊç, demokracja, rzàdy prawa
i zreformowana gospodarka sà fundamentem i dêwignià lepszego losu mieszkaƒców naszych
ziem. Umocnienie i utrwalenie tych wartoÊci ubezpiecza naszà przysz∏oÊç.
DziÊ wspó∏czesnoÊç i przysz∏oÊç Europy wyznaczajà procesy integracyjne. Zrodzone z bolesnych doÊwiadczeƒ historycznych przekonanie o wy˝szoÊci wspó∏pracy nad rywalizacjà uznaje si´
obecnie za najw∏aÊciwszy model wspó∏istnienia europejskich paƒstw. PomyÊlnoÊç i bezpieczeƒstwo jednych krajów i narodów jest ÊciÊle zwiàzane z pomyÊlnoÊcià i bezpieczeƒstwem drugich.
Ta wspó∏zale˝noÊç jest oczywistoÊcià i to stàd bierze si´ europejskie dà˝enie do partnerstwa
i zrównowa˝enia, do likwidacji podzia∏ów.
IntensywnoÊç poczynaƒ politycznych, gospodarczych, kulturalnych idàcych w tym kierunku
jest wielka i choç integracja nie ogarn´∏a jeszcze ca∏ego naszego kontynentu – ju˝ widzimy,
˝e na naszych oczach zmienia si´ obraz Europy. Budzi to nadziej´ i uprawnione poczucie dumy
wszystkich ludzi, krajów i instytucji realizujàcych zadanie jednoczenia. My, Polacy, z satysfakcjà obserwujemy skutki tak˝e naszego konsekwentnego zaanga˝owania w to dzie∏o.
Od roku 1989 pozycj´ Polski w Europie buduje wola i solidarny wysi∏ek ca∏ego narodu,
wspomagany zbiorowym rozsàdkiem i odpowiedzialnoÊcià. Wspólnie z post´pujàcymi podobnie,
bliskimi nam Czechami i W´grami, odnieÊliÊmy sukces cz∏onkowstwa w NATO. W niedalekiej
perspektywie liczymy na udzia∏ w Unii Europejskiej. Naszà codziennoÊç wype∏niajà wspólne
dzia∏ania w ramach sojuszniczych uprzywilejowaƒ lub przygotowaƒ do nich. Dajà nam one
poczucie wi´zi i partnerstwa, które stanowià spoiwo wznoszonej pospo∏u budowli, jakà jest
przysz∏oÊç naszego kontynentu. Jej fundamentem jest wspólne dziedzictwo kulturowe, ten
uniwersalny czynnik, który sprzyja porozumieniu i zbli˝eniu spo∏eczeƒstw.

 Aleksandeä Wojciech Miko∏ajczak
«Czas Gniezna»  The Age of Gniezno  Zeit für
Gnesen  Время Гнезна

By∏ przednówek roku Paƒskiego
1000, gdy cesarz Otton III wraz z towarzyszàcym
mu orszakiem podà˝a∏ z Ratyzbony ku granicom
kraju Boles∏awa, który panowa∏ nad s∏owiaƒskimi
ziemiami na wschód od Odry i Nysy ¸u˝yckiej.
Droga by∏a ci´˝ka, gdy˝ roztopy uczyni∏y leÊne
dukty podmok∏ymi i trudnymi do przebycia dla
wozów. Grz´znàc w b∏ocie, cesarz zmierza∏ do grobu swojego przyjaciela Êwi´tego Wojciecha, którego cia∏o – wykupione po m´czeƒskiej Êmierci z ràk
pogan – spocz´∏o w Gnieênie. Wyruszajàc tam
z pielgrzymkà, Otton III mia∏ zamiar spotkaç si´
z polskim ksi´ciem, z którym wiàza∏ du˝e nadzieje
w kwestii swych planów politycznych, majàcych na
celu odrodzenie Imperium Romanorum.
¶ Kawalkada towarzyszàcych cesarzowi wozów
i jeêdêców rozciàga∏a si´ na znacznej d∏ugoÊci,
gdy˝ w orszaku znajdowa∏o si´ wielu duchownych i Êwieckich wielmo˝ów. Z Rzymu podró˝owa∏
z nim patrycjusz Ziazo – namiestnik Italii, jeden
z najpot´˝niejszych i najbardziej wp∏ywowych dostojników cesarstwa. PoÊród kardyna∏ów naczelne
miejsce zajmowa∏ legat papieski – oblacjonariusz
Robert, czyli subdiakon towarzyszàcy zwykle Ojcu
Âwi´temu podczas sprawowania nabo˝eƒstw. Jego
obecnoÊç Êwiadczy∏a o tym, jak wielkà wag´ do cesarskiej pielgrzymki przyk∏ada∏ równie˝ papie˝ Sylwester II. W MiÊni do orszaku do∏àczy∏ tak˝e margrabia Ekkehard, nale˝àcy do grafów, na których
barkach spoczywa∏a realizacja polityki wschodniej
Ottona.
¶ Pielgrzymujàc do grobu Êw. Wojciecha, cesarz
mia∏ lat 20. Jako wnuk Ottona Wielkiego (962973) i syn Ottona II (973-983), wstàpi∏ na tron, b´dàc jeszcze dzieckiem. W tym czasie w∏adz´ sprawowa∏y w jego imieniu dwie regentki – najpierw
matka, cesarzowa Teofano (983-989), a nast´pnie
babka, Adelajda (990-994). Teraz, od szeÊciu lat,
piastowa∏ ju˝ rzàdy samodzielnie, starajàc si´ realizowaç swe m∏odzieƒcze marzenia. Wychowany
w atmosferze uwielbienia dla cesarstwa rzymskiego, okaza∏ si´ najbardziej rzymski wÊród niemieckich w∏adców. Popierani przez niego na tronie piotrowym papie˝e Grzegorz V (996-999) i uczony
Gerbert z Aurillac – póêniejszy papie˝ Sylwester II
(999-1003) – podzielali jego imperialne zamys∏y,
lecz nieprzychylna arystokracja niemiecka i rzymska wcià˝ przeszkadza∏y mu w realizacji ambitnych
planów.

¶

Zimà z 997/998 r. cesarz odby∏ jednak wypraw´ wojennà do Italii, w wyniku której pojma∏
i straci∏ wrogiego sobie przedstawiciela mo˝nej
rzymskiej rodziny, Crescentiusa, oraz przywróci∏
tron piotrowy Grzegorzowi V, który uprzednio
stràcony zosta∏ zeƒ przez antypapie˝a Jana Philogathosa – marionetk´ w r´kach Bizancjum. Wtedy to
zarysowa∏ si´ wyraênie plan odrodzenia chrzeÊcijaƒskiego Imperium Romanorum, czego wyrazem
sta∏o si´ wydanie w roku 998 bulli z napisem: Renovatio Imperii Romanorum. Jesienià nast´pnego roku, w przededniu wyprawy do Gniezna, odby∏ si´
w Italii synod nad „odnowieniem rzeczypospolitej”
(pro restituenda re publica). W trakcie jego obrad
sprecyzowana zosta∏a rola, jakà w imperialnych planach cesarza odegraç mia∏a S∏owiaƒszczyzna i polski ksià˝´ Boles∏aw.
¶ Cesarz s∏ysza∏ o nim du˝o i pomimo swego
m∏odego wieku mia∏ na jego temat wyrobione zdanie. Teraz z niecierpliwoÊcià oczekiwa∏ spotkania,
wiedzàc dzi´ki pos∏aƒcom, ˝e ksià˝´ osobiÊcie wyruszy∏ mu naprzeciw. Gdy cesarski orszak dotar∏
wi´c do siedzib Dziadoszan – jednego z plemion
Êlàskich zamieszkujàcych ziemie mi´dzy Bobrem
i Odrà – dosz∏o do powitania obu w∏adców, którzy odtàd wspólnie odbywali pozosta∏à drogà do
Gniezna.
¶ Ksià˝´ Boles∏aw Chrobry by∏ znacznie starszy
od Ottona. Urodzony w 967 r., liczy∏ 34 lata i mia∏
du˝e doÊwiadczenie w sprawowaniu w∏adzy i zdobywaniu kobiet. Ju˝ w latach 80. – prawdopodobnie z ramienia ojca, Mieszka I, i wuja, Boles∏awa II
Pobo˝nego, ksi´cia czeskiego – rzàdzi∏ Krakowem.
O˝eniony w 984 r. z córkà margrabiego MiÊni Rygdagà, rozwiód∏ si´ z nià, gdy okaza∏a si´ bezp∏odna.
W 986 r. poÊlubi∏ nieznanà z imienia W´gierk´
i mia∏ z nià syna Bezpryma. Oddaliwszy tak˝e t´ ˝on´, w 987 r. pojà∏ kolejnà – Emnild´, córk´ zachodnios∏owiaƒskiego ksi´cia Dobromira, która da∏a
mu 2 synów: Mieszka (II) i Ottona oraz 3 córki.
W 992 r., po Êmierci Mieszka I, Boles∏aw wyp´dzi∏
z kraju swà macoch´ Od´ i jej dzieci, samodzielnie
obejmujàc w∏adz´ ksià˝´cà w Polsce.
¶ Cesarz Otton III mia∏ teraz sposobnoÊç poznaç
bli˝ej swego gospodarza – zw∏aszcza ˝e móg∏ si´
z nim porozumiewaç bez poÊrednictwa t∏umaczy.
Boles∏aw w∏ada∏ bowiem zarówno niemieckim, jak
i pos∏ugiwa∏ si´ ∏acinà, które to j´zyki pozna∏,
przebywajàc w dzieciƒstwie w charakterze [41]

¶

Ksi´ga i, 6. [...] Za godne pami´ci uwa˝amy równie˝
to, ˝e za czasów [Boles∏awa Chrobrego] do grobu Êw. Wojciecha 24 przyby∏ dla modlitwy i pojednania cesarz Otton
Rudy25. Pragnà∏ on zarazem poznaç s∏awnego Boles∏awa 26
– o czym wi´cej mo˝na si´ dowiedzieç z ksi´gi o m´czeƒstwie tego Êwi´tego 27. Boles∏aw przyjà∏ imperatora wspaniale i z wielkimi honorami, tak jak przysta∏o podejmowaç
dostojnego goÊcia – króla i cesarza rzymskiego. Przygotowa∏ dlaƒ godne podziwu widowisko: na rozleg∏ej równinie 28 niczym chóry rozstawi∏ wpierw rozmaite hufce rycer-
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ipsius Otto Rufus imperator ad sanÜum
Adalbertum orationis ac reconciliationis
gratia simulque gloriosi Bolezlavi cognoscendi fama introiviã, sicut in libro dá
passione martyris potest propensius inveniri. Çuem Bolezlavus sic honoriﬁcá
& magniﬁce suscepiã, ut regem, imperatorem Romanum ac tantum hospitem
suscipere decens fuiÑ. Nam miracula
miriﬁca Bolezlavus in imperatoris adventu praeparavit; acies inprimis militum multimodas, deinde principum in
planities patiosa quasi choros ordinavit,
singulasque separatim acies diversitas
indumentorum discolor variavit. & non
¶

Kнига i, 6. [...] Считаем, что достоин памяти
также факт, что при нём [Болеславе Храбрым]
к могиле св. Войтеха 24 прибыл для молитвы и примирения император Оттон Рыжий 25. Желал он также познакомиться со славным Болеславом – больше
об этом можно узнать из книги о мученичестве
этого святого 27. Болеслав принял императора великолепно, с большим почтением, так как и следует
принимать достойного гостя – короля и римского
императора. Устроил для него удивительное зрелище: впереди на просторной равнине 28 расставил,

¶

епископа Титмара

¶

6. [...] Illud quoque memoriæ com¶
mendandum æstimamus, quod tempore

Ksi´ga iv, 44-46. 44. [...] Nast´pnie cesarz 1, dowiedziawszy si´ o cudach, których Bóg dokona∏ przez umi∏owanego swego m´czennika Wojciecha 2, niezw∏ocznie wyruszy∏ [do Gniezna]3, by si´ tam pomodliç. Gdy dotar∏ do
Ratyzbony – wraz z towarzyszàcymi mu patrycjuszem Ziazo4, oblacjonariuszem Robertem5 i kardyna∏ami – zosta∏
z wielkimi honorami przyj´ty przez tamtejszego biskupa
Gebharda. Nigdy jeszcze ˝aden imperator z wi´kszym przepychem nie wkracza∏ do Rzymu, ani te˝ go nie opuszcza∏!
[Arcybiskup magdeburski] Gizyler, który ruszy∏ naprzeciw

 Thietmari, Merseburgensis episcopi,
Chronicoâ  Kronika merseburskiego biskupa Thietmara
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skie, nast´pnie dostojników, poszczególne zaÊ oddzia∏y wyró˝ni∏ odmiennymi barwami strojów.
Book i, 6. [...] What we also consider as worthy to be
remembered is that during Boles∏aw Chrobry’s reign
came Otto the Red-haired 24 to visit the grave of St. Adalbert 25 and to effect reconciliation. At the same time he
wished to meet the famous Boles∏aw 26, the exact description of which is to be found in the book on this Saint’s
martyrdom 27. Boles∏aw received the Emperor with splendour and great honours, as it is fit
for entertainig such a noble guest
– a king and the Emperor of the
Holy Roman Empire. He prepared an ad-mirable pageant: on a
vast plain 28 he first placed various
regiments, then the dignitaries;
individual batallions were distinguished by different colours of
clothing.

 Liber iv

¶

44-46

¶

Buch i, 6. [...] Einer Erinnerung würdig ist unserer Meinung
nach auch das, daß in den Zeiten
von [Boles∏aw dem Tapferen] an
die Grabstätte des Hl. Adalbert 24
zu Gebet und zu Versöhnung der
Kaiser Otto der Rote 25 gekommen war. Sein Wunsch war es, den
berühmten Boles∏aw 26 kennenzulernen – darüber können wir
mehr dem Buch über das Märtyrertum dieses Heiligen entnehmen 27. Prächtig und mit großen
Ehren empfing Boles∏aw den
Imperator, so wie es sich geziemt,
einen ehrwürdigen Gast – den
König und den römischen Kaiser
zu empfangen. Er bereitete ihm
eine bewunderswerte Vorstellung
vor: auf weiter Flachebene 28 stellte er – ähnlich den Chören – verschiedene Rittertruppen auf, dann
die Amtsträger; die einzelnen Einheiten machte er mit Hilfe von
verschiedenen Kleidungsfarben
voneinander unterschiedlich.

наподобие хоров, рыцарские дружины, за ними
вельмож, а каждая группа отличалась расцветкой
нарядов.

[29]

Nie by∏y to bynajmniej pstre i tandetne ozdoby, lecz najcenniejsze materie, jakie tylko mo˝na by∏o znaleêç w szerokim Êwiecie. Za czasów Boles∏awa ka˝dy bowiem rycerz
i ka˝da dama dworu miast lnianych i we∏nianych sukien
przywdziewali kosztowne p∏aszcze 29. Tak˝e cennych skór –
nawet nowych – nie noszono na jego dworze inaczej, jak
tylko podszytych materià i zdobionych z∏otymi fr´dzlami.
U wszystkich zaÊ z∏oto by∏o wówczas tak pospolite, jak dzisiaj srebro, srebro zaÊ tak tanie, jak s∏oma. Majàc zatem na
wzgl´dzie chwa∏´, pot´g´ i bogactwo Boles∏awa, cesarz
ones – were worn in his court in
no other way, but with lining and
with gold fringes. At those times
gold was as common as silver is
today, silver, on the other hand,
was as cheap as hay. Taking into
account Boles∏aw’s glory, power
and wealth the Roman Emperor
cried in admiration: For my the
sake of Empire’s crown! What I see
here surpasses the rumour! Following the advice of his magnates 30,
he added in public: It is inappropriate for a statesman that grand

rzymski zawo∏a∏ z podziwem: Na koron´ mego cesarstwa!
To, co widz´, przewy˝sza to, co g∏osi∏a fama. Za radà zaÊ
swych wielmo˝ów 30 publicznie doda∏: Nie wypada, by tak
wielkiego m´˝a,
Their clothing, however, was neither mottled nor shoddy,
the fabrics were the most valuable one could find the
whole world over. In Boles∏aw’s times, each knight and
every lady-in-waiting, in lieu of linen and woolen robes,
wore precious cloaks 29. Even valuable skins – even new

quælibeã erat ibi vilis varietas ornamenti, sed quicquid potest usquam gentium
pretiosius reperiri; quippá Bolezlavi
tempore quique milites & quæque feminæ curiales palleis pro liniis vestibus
vel laneis utebantuä, nec pelles quantumlibeã pretiosæ, licet novæ fuerint, in
eius curia sine pallio & aurifrisio portabantuä. Aurum enim eius tempore commune quasi argentum ab omnibus habebatuä, argentum vero vile quasi pro
stramine tenebatuä. Cuius gloriam &
potentiam & divitias imperator Romanus considerans, admirando dixiÑ: Per
coronam imperii mei, maiora sunt, quae
video, quam fama percepi; suorumquá
consultu magnatum coram omnibus
adieciÑ: Non eÇ dignum tantum ac vi-

Es waren jedoch keine grellen und
wertlosen Verzierungen, sondern
aus wertvollstem Material, welches
man in der weiten Welt finden
konnte. Denn in der Herrschaftszeit von Boles∏aw hatte jeder Ritter und jede Hofdame statt Leinen- und Baumwollkleidung wertvolle Mäntel an 29. Auch wertvolle
– sogar neue – Felle wurden am
Hofe nicht anders getragen als mit
Material gefüttert und mit goldenen Fransen verziert. Das Gold
war damals bei allen so allgemein
wie heute Silber, und das Silber so
billig wie Stroh. Als der römische
Kaiser die Ehre, die Macht und
den Reichtum von Boles∏aw sah,
rief er mit Bewunderung aus: Auf
die Krone meines Königreiches! Das
was ich sehe, überbietet alles, was
erzählt wurde. Auf Rat seiner
Hochgeborenen 30 fügte er dann öffentlich hinzu: Es ziemt
sich nicht, einen so großen Mann

И не были это крикливые и низкопробные
украшения, но самые ценные ткани, какие только
можно было найти в широком мире. Во времена
Болеслава каждый рыцарь и каждая придворная дама
облачались не в льняные и шерстяные одежды, а в
драгоценные плащи 29. Также ценную кожу – даже
новую – на его дворе носили не иначе, как только
подшитую тканью и украшенную золотой
бахромой. У всех же золото было так

обычно, как сегодня серебро, серебро же – дешёво как
солома. Имея ввиду славу, могущество и богатство
Болеслава, римский император воскликнул с
восхищением: Клянусь короной моей империи! То, что
я вижу, превосходит то, что гласила молва. А по
совету своих вельмож 30 публично добавил во
всеуслышание Не годится такого великого мужа
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cesarza, odzyska∏ po cz´Êci jego ∏ask´6 i przy∏àczy∏ si´ do
orszaku. 45. Gdy cesarz przyby∏ do miasta ˚ytyc (Zeitz),
w prawdziwie godny sposób podejmowa∏ go tam trzeci
z kolei biskup tej diecezji, Hugo II.

44. [...] Postae cesar auditis mirabilibus, quæ per dileÜum sibi martyrem
Deus fecit Aethelbertum, orationis gra- ¶
tia eo pergere festinavit. Sed cum Ratisbonam venireã, a Gebehardo, eiusdem
æcclesiæ antistite, magniﬁco honore sus- Buch iv, 44-46. ¶44. [...] Nachder Kaiser 1 von den Wunceptus est, comitantibus secum Ziazone dem
dern erfahren hatte, die Gott
seinen geliebten Märtyrer
Ñunc patricio & Robberto oblacionario durch
Adalbert 2 vollbrachte, brach er
sofort [nach Gnesen]3 auf, um
cum cardinalibus. Nullus imperator ma- dort
zu beten. Als er nach Resamt den ihn begleitiori umquam gloria Ö Roma egreditur gensburg
enden Patrizier Ziazo 4 und
Oblationarius Robert 5 sowie
neque revertitur. Huic Gisillerus obviam Kardinälen
kam, wurde er mit
großen Ehrenbezeigungen durch
pergens gratiam eius quamvis non ﬁr- den
dortigen Bischof Gebhard
Noch nie zuvor zog
mam promeruit & comitatuä. 45. Ce- empfangen.
ein Imperator in Rom mit einer
derartig großen Pracht ein oder
sar autem ad Citicensem perveniens ur- es auch mit einer solchen verließ! [Erzbischof von Magdebem, a secundo Hugone, eiusdem sedis burg]
Gisiller, der dem Kaiser
konnte zum Teil
provisori tercio, uÑ decuit imperatori, entgegeneilte,
dessen Gnade 6 wiedergewinnen
durfte sich seinem Gefolge
suscipituä. Deindeque reÜo itinere Mis- und
anschließen. ¶45. Als der Kaiser
¶

Kнига iv, 44-46. 44. [...] Затем император 1, узнав
о чудесах, которые Бог сотворил посредством своего
возлюбленного мученика Войтеха 2, незамедлительно
отправился [в Гнезно]3, чтобы там помолиться. Когда
он прибыл в Регенсбург – вместе с сопровождающими его патрицием Зиазо4, облатионарием Робертом 5
и кардиналами – с большими почестями принял его
тамошний епископ Гебхард. Никогда ещё ни один
император не вступал в Рим, и не покидал его в таком
великолепии! [Архиепископ магдебургский] Гизилер,
который выехал навстречу императору, отчасти
отыскал его доверие 6 и присоединился к свите.

in die Stadt Zeitz kam, wurde er
dort in einer wahrhaft würdigen Weise von dem dritten
Bischof dieser Diözese in Folge Hugo II. empfangen.
45. Приехавшего в город Цейц императора весьма
¶достойным
образом принял Гугон II, очередной,

¶

¶

 Or´dziá Papie˝Ö do prezydentów
siedmiu paƒstw europejskich  John Paul II’s
message to seven European presidents  Botschaft des Papstes an die
Präsidenten von sieben europäischen Staaten  Послание Папы
римского к президентам семи европейских государств

to be called a prince or a comes, as if he only were a dignitary;
he deserves to ascend a royal throne and to be crowned. Removing the emperor’s diadem from his own head, he put it
on Boles∏aw’s 31. As a token of friendship, instead of a banner, he presented him a nail taken from Lord’s Cross together with the spear of St. Maurice 32; in return, Boles∏aw gave
the Em-peror the shoulder of St.
Adalbert 33. So great was the love
that bonded those two people
that the Emperor recognized him
as a brother and aide in the Empire 34, calling him a friend and an
ally of the Roman nation 35. To
Boles∏aw and his successors, he
also transfered all the power, previously vested in the Holy Roman
Empire, which concerned the
promotion to high clergy status 36
– both in the Kingdom of Poland
and on the barbarian territories,

wie einen Würdenträger nur als
Fürst oder Comes zu bezeichnen,
sondern es ziemt sich, ihn auf den
Königsthron zu erheben und ihm
eine Krone aufzusetzen. So nahm
er seinen Kaiserdiadem von seinem Haupt und setzte ihn auf das
Haupt von Boles∏aw 31. Und als
Zeichen künftiger Freundschaft
schenkte er ihm statt der Triumphalfahne einen Nagel aus dem
Kreuz des Herrn samt dem Spieß
des Hl. Mauritius 32; und Boles∏aw schenkte dem Kaiser als
Gegenleistung den Arm des Hl.
Adalbert 33. An diesem Tag hat die
Beiden eine derartig große Liebe
miteinander verbunden, daß der
Imperator ihn zum Bruder und
Partner des Kaiserreiches erklärte 34 und als Freund und Verbündeten der römischen Nation nannte 35. Er übertrug ebenfalls auf Boles∏aw und seine Nachfolger alle Macht, die
dem Kaiserreich im Bereich der Verleihung der Kirchenehren zustand 36 – sowohl im polnischen Königreich als
auch in den bereits untergeordneten oder auch künftig zu
unterwerfenden Gebieten der Barbaren.
следникам всякую власть, принадлежащую империи
в области передавания церковных должностей 36
– так в польском королевстве, как и на землях
варваров,
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František Tomašek said that St. Adalbert is “a symbol of
Europe’s spiritual unity”. Indeed, the memory of this
outstanding Saint is particularly alive in Central
Europe.
Hl. Adalbert als Symbol der geistigen
Einheit Europas
Eure Exzellenzen, Sehr geehrte Herren Präsidenten
Ihre Anwesenheit in Gnesen im Augenblick als wir
feierlich das tausendjährige Jubiläum des Martyriums
des Hl. Adalbert begehen, ist ein
besonderes Zeichen. Ich heiße
Sie mit Achtung in diesem
besonderen Augenblick willkommen und danke dafür, daß
Sie gewillt waren zu kommen,
um samt der Kirche diesem
großen Heiligen an dem Ort,
wo sich sein Grab beﬁndet, Ehre
zu erweisen. Vor zehn Jahren
sagte der Kardinal František
Tomašek, daß der Hl. Adalbert
„ein Symbol der geistigen Einheit Europas” sei. Tatsächlich,
die Erinnerung an diesen großen Heiligen ist in Mitteleuropa besonders lebendig
geblieben.

¶
¶

 Âw. Wojciech symbolem

duchowej jednoÊci Europy
Ekscelencje,
Szanowni Panowie Prezydenci,
¶
Wasza obecnoÊç w Gnieênie, w chwili gdy obchodzimy uroczyÊcie tysiàcleciá m´czeƒstwa Êw. Wojciecha, posiada
szczególnà wymow´. Witam was z szacunkiem w tym wyjàtkowym momencie i dzi´kuj´ za to, ˝e zechcieliÊcie przy- С В
byç, aby wraz z KoÊcio∏em oddaç czeÊç Е¶ Ваши Превосходительства,
Господа Презиtemu wielkiemu Âwi´temu w miejscu, уважаемые
денты ¶ Ваше присутствие
в Гнезне, в моменте, когда
gdziá znajduje si´ jego grób.
Przed торжественно
отмечается
мученичества
dziesi´ciu laty kardyna∏ František Toma- тысячелетие
св. Войтеха, имеет особое
Хочу приветствоšek powiedzia∏, ˝e Êw.Wojciech jest «sym- значение.
вать Вас и выразить моё уваи благодарность Вам
bolem duchowej jednoÊci Europy». Is- зажение
то, что вы прибыли, чтобы
с Католической Церtotniá, pami´ç o tym wielkim Âwi´tym вместе
ковью воздать почести этому
Святому там, где
pozosta∏a szczególniá ˝ywa w Êrodko- великому
находится его могила. ¶ Де-

¶

ВЯТОЙ

ОЙТЕХ КАК СИМБОЛ

ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА
ВРОПЫ

¶

¶

Thietmari, Merseburgensis episcopi, Chronicon,
ed. R. Holtzmann,
Mon. Germ. Hist., Scriptores,
Nova Series, t. IX, Berlin 1935

называть, как одного из сановников, князем или комесом. Следует вознести его на королевский престол
и увенчать короной. И сняв со своей головы императорскую диадему, увенчал ею голову Болеслава 31. В залог дружбы, вместо триумфальной хоругви, преподнёс ему гвоздь из Христового креста и пику св. Mаврикия32, а в благодарность Болеслав подарил императору руку св. Войтеха 33. Так велика была любовь, соединившая их в этот день, что император определил
Болеслава своим братом и партнёром империи 34,
называя его другом и союзником римского народа 35.
Кроме того, он предоставил Болеславу и его на-

¶

¶

Przela∏ ponadto na Boles∏awa i jego nast´pców wszelkà
w∏adz´, jaka przys∏ugiwa∏a cesarstwu w zakresie udzielania
godnoÊci koÊcielnych 36 – tak w królestwie polskim, jak
i na ziemiach barbarzyƒców, czy to ju˝ zdobytych,

rum talem, sicut unum de principibus,
ducem aut comitem nominari, sed in
regale solium glorianter redimitum diademate sublimari. & accipiens imperiale diadema capitis sui, capiti Bolezlavi
in amicitiæ fœdus imposuiÑ, & pro vexillo triumphali clavum ei de cruce Domini cum lancea sanÜi Mauricii dono
dediã, pro quibus illi Bolezlavus sanÜi
Adalberti brachium redonavit. & tanta
sunt illa die dileÜione coniuncti, quod
imperator eum fratrem & cooperatorem
imperii constituiÑ & populi Romani
amicum & socium appellaviã. Insuper
etiam in ecclesiasticis honoribus quicquid ad imperium pertinebat in regno
Polonorum vel in aliis superatis ab eo
vel superandis regionibus barbarorum

St. Adalbert as a symbol of Europe’s
spiritual unity
Your Exellencies, Messieurs Presidents
The fact
that you are present here at the time when the millennium of St. Adalbert’s martyrdom is being solemnly
commemorated, is of particular signiﬁcance. At this
special moment I wish you all welcome and would like
to thank you for coming here in order to, together with
the Roman Catholic Church, pay homage to this great
Saint at his place of rest. Ten years ago, Cardinal

¶

Book iv, 44-46. 44. Then the Emperor 1, on learning
about the wonders God had done through His martyr
Adalbert 2, immediately set out [for Gniezno] 3. When he
reached Regensburg – accompanied by patrician Ziazo4,
oblationary Robert 5 and cardinals – he was received with
great honours by the local bishop
Gebhard. Never before had an
emperor entered, or left Rome,
with greater pageantry! [The
Archbishop of Magdeburg] Gisillerus, having set out to meet the
Emperor, partially regained his
favour 6 and joined the entourage.
45. When the Emperor reached
the city of Zeitz, Hugo II, the
third bishop in turn in that diocese, received him in a truly stately manner.

niczym jednego z dostojników, nazywaç ksi´ciem lub komesem, lecz godzi si´ wynieÊç go na tron królewski i uwieƒczyç
koronà. Zdjàwszy zatem diadem cesarski ze swej g∏owy,
w∏o˝y∏ go na g∏ow´ Boles∏awa 31. Na zadatek zaÊ przyjaêni,
zamiast choràgwi tryumfalnej, darowa∏ mu gwóêdê z krzy˝a Paƒskiego wraz z w∏ócznià Êw. Maurycego 32, w zamian
za co Boles∏aw ofiarowa∏ cesarzowi rami´ Êw. Wojciecha 33.
Tak wielka w owym dniu po∏àczy∏a ich mi∏oÊç, ˝e imperator uzna∏ go za brata i partnera cesarstwa 34, nazywajàc go
przyjacielem i sprzymierzeƒcem narodu rzymskiego 35.

„L’osservatore Romano”, Wydanie Polskie,
nr 7 (194) 1997, s. 30

сять лет тому назад кардинал
Франтишек Томашек сказал, что св. Войтех является «символом духовного единства Европы». Действительно, в Центральной Европе до сих пор жива
память этого великого Святого.

третий епископ этой епархии.
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W zwiàzku z podj´ciem przez nasze wydawnictwo w porozumieniu
z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu wydania dwuj´zycznej
serii tekstów antycznych, zwracamy si´ z propozycjà doﬁnansowania przez
Waszà Firm´ tego zadania. W zamian proponujemy promocj´ i reklam´
Waszej Firmy, której wsparcie ﬁnansowe zostanie odpowiednio wyeksponowane w przygotowywanej przez nas ksià˝ce.
Liczymy, ˝e dzi´ki Waszej pomocy ﬁnansowej uda nam si´ z po˝ytkiem
dla kultury polskiej wydaç tom pierwszy tej serii, którym b´dzie nigdy
nie t∏umaczone na j´zyk polski dzie∏o Owidiusza «Halieutica».
Waldemar Kie∏bowski
redaktor naczeln

W za∏àczeniu przekazujemy:
1. List intencyjny precyzujàcy zasady
Waszego udzia∏u w przedsi´wzi´ciu;
2. Informacj´ o ksià˝ce, t∏umaczu
i wydawnictwie podejmujàcym edycji.

l.dz.: gfg/39/97
gniezno, 1997.08.09

OﬁcynaWydawnicza «TUM» z Gniezna w porozumieniu z naukowcami Instytutu
Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podj´∏a inicjatyw´ wydania niepublikowanych dotàd w Polsce dzie∏ znanych klasyków prozy
i poezji antycznej.
Zamiarem naszym jest stworzenie w ramach serii Rara Avis niekonwencjonalnych dzie∏ ∏àczàcych zarazem aspekty naukowe, edytorskie, jak i popularyzatorskie. Nieprzypadkowo dobrana nazwa «Rara Avis» (Bia∏y Kruk) sprawia, ˝e
b´dzie to niskonak∏adowa i edytorsko wysmakowana seria wydawnicza. Pierwszym
utworem, który jà zapoczàtkuje b´dzie dzie∏o Publiusza Owidiusza Naso Halieutica, czyli Sztuka rybo∏ówstwa.
W zwiàzku ze zbyt ma∏ym doﬁnansowaniem przez UAM postanowiliÊmy
zwróciç si´ do Waszej Firmy, jako ewentualnego sponsora tej inicjatywy.
Sugerujàc si´ proﬁlem Waszej produkcji (znanej z wyÊmienitych i cieszàcych
si´ du˝à popularnoÊcià wyrobów) zdecydowaliÊmy si´ zaproponowaç Wam partycypowanie w kosztach wydania skalkulowanego na kwot´ 15250 z∏, z czego: 2100 z∏
pokrywa dotacja UAM, 4000 z∏ Oﬁcyna «TUM» (razem 40%) i ca. 9000 z∏ (60%)
doﬁnansowanie sponsora.
W przypadku g∏ównego sponsora przewidujemy nast´pujàce formy uwidocznienia wk∏adu Waszej Firmy w realizacji tego przedsi´wzi´cia edytorskiego:
1. Umieszczenie imiennego podzi´kowania w kolofonie ksià˝ki;
2. Zamieszczenie informacji o Waszej Firmie wraz z logo i sloganem reklamowym
w formie ulotki do∏àczonej do ksià˝ki;
3. Wymienienie sponsora w informacji o ksià˝ce zamieszczonej w Internecie,
w rozbudowanej sieci informacji o ksià˝ce, itp.
W przypadku cz´Êciowego sponsorowania przedmi0towego wydawnictwa formy
uwidocznienia Waszej Firmy pozostajà do negocjacji.
W ten sposób Wasza Firma uzyska niebanalnà form´ reklamy, nie tylko w Polsce, lecz tak˝e za granicà. Przewidujemy bowiem dystrybucj´ Sztuki rybo∏ówstwa zarówno na rynku europejskim, jak i amerykaƒskim. Ksià˝ka ze wzgl´du na
swój charakter i wieloj´zycznoÊç dotrze do wielu opiniotwórczych Êrodowisk naukowych stajàc si´ jednoczeÊnie wizytówkà Waszej dzia∏alnoÊci na rzecz wspierania
badaƒ naukowych i kultury europejskiej.
Biblioﬁlska forma publikacji umo˝liwi Wam wykorzystanie tej ksià˝ki tak˝e
jako cennego upominku w bezpoÊrednich kontaktach z kontrahentami.

List intencyjny
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PIEÂ¡ G¸¢BIN
Lecz niektórzy z nas, przyglàdajàc si´ morzu
ze zrozumieniem i mi∏oÊcià, widywali je starym,
jak gdyby niepami´tne wieki wydêwign´∏y si´
na jego powierzchni´ z dna, z nietkni´tego mu∏u.
Joseph Conrad, Zwierciad∏o morza, prze∏. A. Zagórska
A
Kiedy Caius Plinius Secundus, zwany tak˝e Pliniuszem Starszym, piszàc swà
Historià naturalnà, dotar∏ do ksi´gi XXXII poÊwi´conej rybom i innym zwierz´tom morskim, jednym ze êróde∏ jego wiedzy ichtiologicznej sta∏o si´ dzie∏ko poety z Sulmony. «Zadziwiajàce wydaje mi si´ – pisa∏ – to, co Owidiusz
podaje o màdroÊci ryb w woluminie, który nosi tytu∏ Halieutica».1 W istocie
trudno wyobraziç sobie wi´ksze przeciwieƒstwo, ni˝ natchnienie poety sk∏adajàcego swój talent na o∏tarzu Wenery i temat poematu tak dalece przesiàkni´ty ch∏odem i wilgocià g∏´bin.2 SprzecznoÊci takie wpisane sà jednak – jak
zobaczymy – w samà istot´ poezji Owidiusza, stanowiàc nieledwie jej zasadniczà osnow´.
W Sztuce rybo∏ówstwa, ta kszta∏towana przez zbie˝noÊç rozmaitych uwarunkowaƒ harmonia przeciwieƒstw (coincidentia oppositionum), wydaje si´ tak
naturalna, ˝e przywodzi na myÊl dzia∏anie twórczych si∏ przyrody. Po-dobnie
bowiem jak natura rodzi dzie∏a, zespalajàc w swym ∏onie pierwotne ˝ywio∏y,
tak te˝ poetyckie utwory Owidiusza zdajà si´ samorodnie wy∏aniaç z g∏´bin
jego ducha:
sponte sua carmen numeros veniebat od aptos
et quod temptabam dicere, versus, erat,
(Trist. IV 10, 25-26)
pieÊƒ z w∏asnego pop´du, zgodnie z metrum p∏yn´∏a
i wszystko com chcia∏ powiedzieç wnet poezjà czyni∏a,
(prze∏. A.W. M.)
W tej przyrodzonej naturalnoÊci – zwanej przez niektórych talentem – upatruj´ te˝ przyczyny, dla której rozmaite kompleksy zagadnieƒ kosmologicznych, psychologicznych, antropologicznych, historycznoliterackich i estetycznych tworzà w Sztuce rybo∏ówstwa jednolità struktur´. Podtrzymuje jà
wewn´trzna to˝samoÊç, wynikajàca wszelako nie z jednoÊci, lecz z wieloÊci
aspektów bytu. Stàd szkic ten dzieli si´ na pi´ç rozdzia∏ów, odpowiadajàcych pi´ciu podstawowym wymiarom opisujàcym treÊç Owidiuszowego poematu. Dla podkreÊlenia dominujàcej w nim symboliki wody poszczególnym
cz´Êciom nadano tytu∏y b´dàce imionami nereid: Aktaje, Eukrate, Kranto,
Panope i Temisto. Grecka alfa otwierajàca esej oznacza poczàtek, zaÊ zamykajàca go omega wyra˝a spe∏nienie i koniec – co wydaje si´ byç ukrytym przes∏aniem treÊci Halieutica.
I. Aktaje – kosmologia wody
Sztuka Rybo∏ówstwa jest poematem ichtiologicznym, który Publiusz Owidiusz Naso u∏o˝y∏ pod koniec ˝ycia, przebywajàc na czarnomorskim wygnaniu w Tomi.3 Dzie∏ko dotrwa∏o do naszych czasów w formie jednego d∏u˝szego fragmentu (134 wersy), mocno uszkodzone i ska˝one licznymi b∏´dami
oraz opuszczeniami kopistów. Byç mo˝e jednak poeta stworzy∏ tylko szkic
utworu, nad którym zamierza∏ jeszcze pracowaç – dopóki Êmierç w 17 lub 18 r.
po Chr. nie wytràci∏a mu pióra z r´ki.4

[..........................................]
accepit mundus legem: dedit arma per omnes
admonuitque sui: uitulus sic namque minatur,
qui nondum gerit in tenera iam cornua fronte;
sic dammae fugiunt, pugnant uirtute leones
et morsu canis et caudae sic scorpius ictu,
concussisque leuis pinnis sic euolat ales.
Omnibus ignotae mortis timor, omnibus hostem
praesidiumque datum sentire et noscere teli
uimque modumque sui. Sic et scarus arte sub undis
si n[assae in patulas fraudes de uimine textas]
decidit adsumptaque dolos tandem pauet esca,
non audet radiis obnixa occurrere fronte:
auersus crebro uimen sub uerbere caudae
laxans subsequitur tutumque euadit in aequor.
Çuin etiam, si forte aliquis, dum praenatat, arto
mitis luctantem scarus hunc in uimine uidit,
auersi caudam morsu tenet atque ita ...
[libera ut e nassa quae texit praeda resultet.]
Sepia tarda fugae, tenui cum forte sub unda
deprensa est – iam iamque manus timet illa rapacis –
inﬁciens aequor nigrum uomit illa cruorem
auertitque uias oculos frustrata sequentis.
[..........................................]
gdy Êwiatu nadano prawa, ka˝dy byt dla obrony
or´˝ dosta∏ i wiedz´, jak broni u˝ywaç w potrzebie:
stàd bóÊç pragnie cielaczek, choç rogów jeszcze nie nosi,
p∏ocha ∏ania umyka, lew zaÊ walczy zaciekle,
z´by psim sà or´˝em, ˝àd∏em k∏ujà skorpiony,
trzepotem skrzyde∏ ptaki ulatujà w przestwory.
Wszyscy znajà l´k Êmierci, lecz ka˝dy si´ czuje
bezpieczny wobec wroga, gdy zna swà moc i szykuje
skutecznà broƒ na niego. Tak sparysoma w toni,
gdy [w gardziel jej si´ zdarzy sprytnej wpaÊç pu∏apki,]
fortelem si´ nie daje przechytrzyç przyn´cie
i nie Êmie ∏bem nacieraç na splecione siatki,
lecz uderzaniem ogona sieç mocno tràcajàc,
poszerzy w pletni otwór, w toƒ przezeƒ pierzchajàc.
Jeszcze lepiej, gdy jakaÊ mi∏a sparysoma,
widzàc towarzyszk´, jak z siecià si´ szamota,
wnet jà w ogon kàsa, by w∏aÊnie tym sposobem ...
[oﬁar´ wyrwaç z sieci, która jà oplot∏a.]
Niespieszna w ruchach màtwa, gdy przypadkiem w g∏´binie
nagle ku niej wyciàgnàç niebezpiecznà r´k´,
czarnà krwià rzyga, plamiàc przestwór wody –
chcàc skryç przed wrogim okiem ucieczki swojej drog´.

V. 1 ante uersum lac. coni. edd. || accepit codd. : praecepit Birt || 2 admonuitque
ABCD1 : admouitque D || namque Sannazar : manuque ABC nempe Burmann
magna Baehrens manca Vollmer || minatur AE : miratur BC || 3 nondum DE : nundum A1C mndum A mundum B || tenera A1CDE : tenerco A teneraco B ||
4 dammae Sann. Saint-Denis : damae CDE dammate AB || pugnant CDE : et pugnant AB || 5 morsu CDE : morou AB || scorpius CDE : seurpius AB || 6 concussisque CD1E : cum cursisque AB concursisque D || ales CE : alis AB in ras. D ||
7 ignotae E : sic nocte ABC innatus Burmann || 8 praesidiumque codd. : perniciemque Birt || sentire CDE : sintire A1B sitire A || 9 sui codd. : sui est Riese ||
10 sin ABDE : om. C si (nassae in fraudem pellectus uentris ab ira) suppl.Vollmer
si n(assae in patulas fraudes de uimine textas) Owen, uid. comment. si n(...) SaintDenis || 11 decidit codd. : incidit Gesner Heinsius || adsumptaque... esca Schenkl Lenz
Richmond Capponi : adsumptaque... escan A adsumptaque... escam BC adsumptamque... escam D absumptamque... escam E || dolos Baehrens Richmond cf. v. 26 :
dolo codd. Heinsius Lenz Capponi || 12 occurrere fronte CDE : occurre fronte A1
occurrere f´ronte A obcurrere frontem B
wers 1. Êwiatu nadano prawa : Wobec braku poczàtku poematu rodzi si´ pytanie,
kogo poeta uwa˝a∏ za dawc´ tych praw? Byç mo˝e Natur´, co zgadza si´ ze stoickà
koncepcjà ˝ywego i rozumnego Êwiata. Por. Cyceron (106-43 przed Chr.) O naturze
bogów 1, 14, 37 : «Kleanthes (...) twierdzi, ˝e to sam Êwiat jest bogiem, i miano to
przys∏uguje ca∏ej Naturze z racji jej rozumnoÊci i duszy».
w. 3. Wers ten zawiera topos zapo˝yczony z Lukrecjusza (ok. 99-55 przed Chr.)
Poematu o naturze 5, 1033-1035 : «Ka˝dy bowiem czuje swà si∏´, nim wreszcie zdo∏a
jej u˝yç. Zanim si´ zrodzà sterczàce rogi po obu stronach na czole cielaka, ju˝ nim
godzi w gniewie i wrogo bodzie» (prze∏. A. Krokiewicz).
w. 4. ∏ania : U˝yte w oryginale s∏owo damma nie pozwala na bli˝szà identyﬁ-kacj´ zwierz´cia, które poeta ma na myÊli. W j´zyku ∏aciƒskim mo˝e ono oznaczaç zarówno gazel´, ∏ani´, jak i kozic´.
w. 7. wszyscy znajà l´k Êmierci : Na temat instynktu samozachowawczego zwierzàt
podobnà opini´ wyra˝a∏ Seneka (ok. 5 przed Chr. – 65 po Chr.) w Listach 121, 19 :
«majà one (tzn. zwierz´ta) rozeznanie rzeczy szkodliwych, nie nabyte jednak w drodze doÊwiadczenia. Zaczynajà bowiem mieç si´ na bacznoÊci wczeÊniej, nim mog∏y
zdobyç doÊwiadczenie» (prze∏. W. Kornatowski).
w. 9-10. Lakun´ w w. 10 uzupe∏niamy koniekturà S. G. Owena (Oxford 1915),
który powo∏uje si´ na podobny opis u Kassiodora (ok. 485-580) w Varia 11, 40, 8 :
«oszukana przyn´tà sparysoma, dostawszy si´ do wyplecionego z sitowia kosza, gdy
tylko pozna, ˝e na swà zgub´ zosta∏a zwabiona, zaczyna poruszaç ogonem i powoli
wydostaje si´ z gardzieli». Opisana przez Owidiusza pu∏apka by∏a rodzajem ˝aka z∏o˝onego z ob∏´ków, do których mocowano wyplatane z sitowia tzw. gard∏a. Ryby naprowadza∏y do nich, rozpi´te na ˝erdziach, boczne «skrzyd∏a» sieci.
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tycznych tworzà w Sztuce rybo∏ówstwa jednolità struktur´. Podtrzymuje jà
wewn´trzna to˝samoÊç, wynikajàca wszelako nie z jednoÊci, lecz z wieloÊci
aspektów bytu. Stàd szkic ten dzieli si´ na pi´ç rozdzia∏ów, odpowiadajàcych pi´ciu podstawowym wymiarom opisujàcym treÊç Owidiuszowego poematu. Dla podkreÊlenia dominujàcej w nim symboliki wody poszczególnym
cz´Êciom nadano tytu∏y b´dàce imionami nereid: Aktaje, Eukrate, Kranto,
Panope i Temisto. Grecka alfa otwierajàca esej oznacza poczàtek, zaÊ zamykajàca go omega wyra˝a spe∏nienie i koniec – co wydaje si´ byç ukrytym przes∏aniem treÊci Halieutica.
I. aktaje – kosmologia wody
Sztuka Rybo∏ówstwa jest poematem ichtiologicznym, który Publiusz Owidiusz Naso u∏o˝y∏ pod koniec ˝ycia, przebywajàc na czarnomorskim wygnaniu w Tomi.3 Dzie∏ko dotrwa∏o do naszych czasów w formie jednego d∏u˝szego fragmentu (134 wersy), mocno uszkodzone i ska˝one licznymi b∏´dami
oraz opuszczeniami kopistów. Byç mo˝e jednak poeta stworzy∏ tylko szkic
utworu, nad którym zamierza∏ jeszcze pracowaç – dopóki Êmierç w 17 lub 18 r.
po Chr. nie wytràci∏a mu pióra z r´ki.4
Halieutica poza akribià wydawców 5 nie pobudza∏y dotàd szczególnej
uwagi ﬁlologów. Wyjàtek stanowi∏a kwestia autorstwa, budzàca wàtpliwoÊci
z racji niezwyk∏ej, jak na poet´ z Sulmony, treÊci poematu.6 Nie chc´ powtarzaç tej dyskusji, gdy˝ za rozstrzygajàce w tej kwestii uwa˝am przytoczone na
wst´pie tego eseju Êwiadectwo Pliniusza Starszego.7 Pragn´ natomiast zajàç
si´ sprawami, które uchodzi∏y dotàd «szkie∏ku i oku» uczonych komentatorów poematu. Zamierzam powiedzieç o poetyckoÊci i symbolice Sztuki rybo∏ówstwa, które zdajà si´ wytryskaç z samego wn´trza ludzkiego marzenia
o morzu i wodnym ˝ywiole.
Gaston Bachelard, który w swej twórczoÊci zajmowa∏ si´ symbolicznà kosmologià, w poetyckiej transﬁguracji ognia, powietrza, ziemi i wody widzia∏
___________

3 Pliniusz Starszy stwierdza jednoznacznie, ˝e Owidiusz rozpoczà∏ pisanie swojego
poematu pod koniec ˝ycia: in Ponto ... ubi id uolumen supremis suis temporibus inchoauit (NH 32, 152).
4 H. Fränkel, Ovid ein Dichter zwischen zwei Welten, Darmstad 1970, s. 176.
5 Zob. Nota wydawnicza.
6 Próby podsumowania dyskusji na ten temat dokona∏ J. Kot∏owski, De poematis
Ovidio falso adscriptis, II: De argumentorum ﬁde in Halieuticis ab Ovidio auctore abiudicandis, «Eos» LI (1961), s. 109-118.
7 Podobnie Kot∏owski, l.c. i Fränkel, op. cit., s. 176-178, ostatnio zaÊ M. Cytowska
i H. Szelest, Literatura rzymska: Okres augustowski, Warszawa 1990, s. 564.
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zniesienie opozycji mi´dzy «ja» i Êwiatem.8 Uwa˝a∏, ˝e «˝ywio∏owy» wymiar
poezji jest nie tyle wizjà Êwiata, ile raczej ekspresjà cz∏owieka i ludzkiego podmiotu w Êwiecie. «W j´zyku symboli – jak wyrazi∏ to Fernand Verhesen – nie
ma ju˝ bowiem przeciwstawienia mi´dzy marzeniem a zmys∏owà rzeczywistoÊcià».9 Jest za to: «tajemnicze porozumienie w przejÊciowej streﬁe pe∏nej
delikatnego zg´szczenia».10
Symbolika wody, ju˝ przez Talesa z Miletu (prze∏. VII/VI wieku przed
Chr.) uwa˝anej za poczàtek rzeczy, nale˝y do tych wizji kosmologicznych,
które zdajà si´ ogarniaç wyobraêni´ na kszta∏t metaﬁzycznego tchnienia.
W istocie jej poetycka transﬁguracja, która dokonuje si´ w Owidiuszowej
Sztuce rybo∏ówstwa, ma w sobie coÊ z Arystotelesowskiego konceptualizmu
wywiedzionego z kombinatoryki: ciep∏a, zimna, suchoÊci i wilgoci.
Wczytujàc si´ w Owidiuszowà Sztuk´ rybo∏ówstwa odnosimy bowiem
wra˝enie, ˝e ocieramy si´ o coÊ wilgotnego i ch∏odnego, co zdaje si´ nas ogarniaç wraz z rytmem heksametrów, prowadzàcych w g∏àb ku milczàcemu
Êwiatu g∏´bin. Woda jawi si´ w tej poetyckiej kosmologii jako materia prima,
która zawiera w sobie wielkie natchnienie alchemików – wizj´ makrokosmosu Êwiata b´dàcego odbiciem mikrokosmosu cz∏owieka. 11 Jest to makrokosmos zhumanizowany przez poetyckie marzenie. W wygnaƒczych Tristia (˚ale) Owidiusza nadaje ono ˝ywio∏om Êwiata – ziemi i wodzie, kszta∏t odczuç
rodzàcych si´ w ludzkiej duszy:
dum tamen et terris dubius iactabar et undis,
fallebat curas aegraque corda labor:
ut via ﬁnita est et opus requievit eundi,
et poenae tellus est mihi tacta meae,
nil nisi ﬂere libet, nec nostro parcior imber
lumine, de verna quam nive manat aqua.
(Tr. III 2, 15-20)

Dopóki ˝y∏em wÊród ciàg∏ych zagro˝eƒ na làdzie i morzu, trud
zag∏usza∏ me troski i cierpienia duszy. Lecz kiedy droga dobieg∏a
ju˝ kresu i skoƒczy∏ si´ trud w´drówki, dotknà∏em ziemi wygnania
___________

8 G. Bachelard, Poétique de la r˘verie, Presses Universitaires de France 1960, s. 144.
9 F. Verhesen, La lecture heureuse de Gaston Bachelard, cyt. za G. Durand,Wyobraênia symboliczna, prze∏. C. Rowiƒski, Warszawa 1986.
10 Bachelard, op. cit., s. 144.
11 Na temat alchemicznej symboliki w kontekÊcie psychologii g∏´bi zob. C. G.
Jung, Psychologie und Alchemie, [w:] Gesammelte Werke, Olten und Freiburg im
Breisgau, t. XII, 1972.
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aspera num saxis loca sint – nam talia lentos
deposcunt calamos, at purum retia litus –
«pami´ç» pierwotnego stanu natury, podÊwiadomie prowadzi ku powtórnemu spe∏nieniu, w którym pierwiastki: ludzki, boski i zwierz´cy ∏àczà si´ ze
sobà w jednej wszechogarniajàcej chorei natury.
III. kranto – taniec ryb w g∏´binach
W tradycji greckiej – której Owidiusz by∏ twórczym kontynuatorem – chorea oznacza∏a «taniec», «korowód taneczny», «ruch okr´˝ny», zawierajàcy
w sobie trójjednoÊç gestu, melodii i s∏owa.25 Jej ekspresja narodzi∏a si´ ze
zbiorowego prze˝ywania misterium ˝ycia wymykajàcego si´ ludzkiemu poznaniu i dlatego pozostajàcego sacrum. Istotà chorei by∏a zaÊ manía, której
pochwa∏´ znajdujemy w znanym fragmencie Platoƒskiego Fajdrosa:
Tymczasem my najwi´ksze dobro zawdzi´czamy szaleƒstwu, które,
co prawda, bóg nam zsy∏aç raczy. Przecie˝ to prorokini w Delfach i owe
kap∏anki w Dodonie ju˝ wiele dobrego zrobi∏a ludziom i paƒstwom
helleƒskim w szale (...), (XXII 244 AB, prze∏. W. Witwicki).
Twórca Akademii, który uto˝samia∏ chore´ z kulturà, uwa˝a∏, ˝e jej êród∏em
by∏a zgodnoÊç ruchu cia∏a i drgania g∏osu z wewn´trznymi poruszeniami duszy.26 Na okreÊlenie obu tych ruchów j´zyk grecki mia∏ jeden czasownik –
mélpein. Urobiony od niego imies∏ów rodzaju m´skiego melpómenos, odnosi∏
si´ wprost do Dionizosa – bóstwa witalnych si∏ natury i przewodnika chórów
bakchicznych.
Chorea natury by∏a odpowiedzià cz∏owieka na zew dzikiej przyrody.
W ekstatycznym taƒcu, pieÊni i dêwi´kach instrumentów powtarza∏a archaiczne doÊwiadczenie spo∏ecznoÊci agrarnych ˝yjàcych zgodnie z rytmem
wschodów i zachodów s∏oƒca oraz powtarzajàcych si´ pór roku. By∏a zbiorowà màdroÊcià, która w boskim szaleƒstwie ods∏ania∏a przed cz∏owiekiem
tajemnic´ bytu.27 Odsy∏ajàc bowiem do niewys∏owionego signiﬁée (oznaczanego) – dokonywa∏a zarazem poetyckiej kreacji signiﬁant (znaczàcego).
Halieutica, których ukryta symbolika prowadzi ku archetypom zbiorowej
wyobraêni, bliskie by∏y owemu misterium przyrody nie tylko z racji ichtiologicznej tematyki, lecz tak˝e z powodu «ekstatycznego» stosunku do natury.
Owidiuszowy poemat wpisywa∏ si´ bowiem w antropologiczny wymiar chorei dzi´ki «genetycznym» zwiàzkom z pierwotnà trójjednoÊcià gestu, melodii
___________

25 Zob. E. Zwolski, Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978, s.5-6;
zob. te˝ T. Georgiades, Musik und Rhytmus bei den Griechen, Hamburg 1958; T. B. L.
Webster, The Greek Chorus, London 1970.
26 Platon, Prawa II 653d – 654 a.
27 Tez´ o boskim szale jako êródle màdroÊci rozwija G. Colli w Narodzinach ﬁlozoﬁi, prze∏. i wst´pem opatrzy∏ S. Kasprzysiak, Warszawa – Kraków 1991, s. 23-31.
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(Hal. 86-87)

bacz te˝ na brzeg skalisty, gdzie gi´tkiej trzeba w´dki –
tak jak na p∏askim wybrze˝u potrzebne ci b´dà sieci;
Trzeba wszak wiedzieç, gdzie si´ chce w´dkowaç – zw∏aszcza, ˝e
wach morskich stosuje sà rozmaite techniki, z których ka˝da wym
sowania innego rodzaju sprz´tu. W Halieutica Owidiusz porus
same kwestie, którymi zajmujà si´ wspó∏czesne poradniki w´dka
skiego.48 Omawia wi´c:
1. ¸owienie w streﬁe przyboju i w streﬁe przybrze˝nej (w. 862. ¸owienie z ∏odzi, w którym wyró˝nia:
– ∏owienie z powierzchni (w. 100-101);
– ∏owienie w toni (w. 85);
– ∏owienie z gruntu (w. 118-119).
3. Po∏owy pe∏nomorskie, zwane dziÊ «big-game» (w. 83).
___________

45 Zob. J. Jundzi∏∏, Rzymianie a morze, Bydgoszcz 1991, s. 104.
46 Suetonius, Aug. 76; Nero 30, 35.
47 Martialis, Epigr. X 30.
48 Powy˝szy podzia∏ w´dkarstwa morskiego ze wzgl´du na charakte
po∏owowego zaczerpni´ty zosta∏ z rozdz. Europejskie w´dkarstwo morski
rofal, C. Militz, Ryby morskie, prze∏. i adapt. H. Garbarczyk i E. Nowak
szawa 1976.
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PieÊƒ g∏´bin
Lecz niektórzy z nas, przyglàdajàc si´ morzu
ze zrozumieniem i mi∏oÊcià, widywali je starym,
jak gdyby niepami´tne wieki wydêwign´∏y si´
na jego powierzchni´ z dna, z nietkni´tego mu∏u.

A
PieÊƒ g∏´bin / 7
IIi. A / 7
IIi. Aktaje – kosmologia wody / 8
Iii. Eukrate – mit z∏otego wieku / 10
iii. Kranto – taniec ryb w g∏´binach / 14
iv. Panope – dydaktyka marzenia / 16
v. Temisto – ryby i ludzie / 20
IIi. Ω / 24
Nota wydawnicza / 27
Summary · Halieutica – Song of Depths / 31
Übersetzung · Halieutica – Gesang der Tiefen / 41
Wybrana bibliograﬁa / 53
Conspectus siglorum / 59
Sztuka rybo∏ówstwa / 61
Leksykon ryb i zwierzàt morskich / 89
Index nominum & rerum / 115
Indeks nazw i rzeczy / 117

Joseph Conrad, Zwierciad∏o morza, prze∏. A. Zagórska

Kiedy Caius Plinius Secundus, zwany tak˝e Pliniuszem Starszym, piszàc swà
Historià naturalnà, dotar∏ do ksi´gi XXXII poÊwi´conej rybom i innym zwierz´tom morskim, jednym ze êróde∏ jego wiedzy ichtiologicznej sta∏o si´ dzie∏ko poety z Sulmony. «Zadziwiajàce wydaje mi si´ – pisa∏ – to, co Owidiusz
podaje o màdroÊci ryb w woluminie, który nosi tytu∏ Halieutica».1 W istocie
trudno wyobraziç sobie wi´ksze przeciwieƒstwo, ni˝ natchnienie poety sk∏adajàcego swój talent na o∏tarzu Wenery i temat poematu tak dalece przesiàkni´ty ch∏odem i wilgocià g∏´bin.2 SprzecznoÊci takie wpisane sà jednak – jak
zobaczymy – w samà istot´ poezji Owidiusza, stanowiàc nieledwie jej zasadniczà osnow´.
W Sztuce rybo∏ówstwa, ta kszta∏towana przez zbie˝noÊç rozmaitych uwarunkowaƒ harmonia przeciwieƒstw (coincidentia oppositionum), wydaje si´
tak naturalna, ˝e przywodzi na myÊl dzia∏anie twórczych si∏ przyrody. Podobnie bowiem jak natura rodzi dzie∏a, zespalajàc w swym ∏onie pierwotne
˝ywio∏y, tak te˝ poetyckie utwory Owidiusza zdajà si´ samorodnie wy∏aniaç
z g∏´bin jego ducha:
sponte sua carmen numeros veniebat od aptos
et quod temptabam dicere, versus, erat,
(Trist. IV 10, 25-26)

pieÊƒ z w∏asnego pop´du, zgodnie z metrum p∏yn´∏a
i wszystko com chcia∏ powiedzieç wnet poezjà czyni∏a,
(prze∏. A.W. M.)

W tej przyrodzonej naturalnoÊci – zwanej przez niektórych talentem – upatruj´ te˝ przyczyny, dla której rozmaite kompleksy zagadnieƒ kosmologicznych, psychologicznych, antropologicznych, historycznoliterackich i este___________

1 Historia naturalna 32, 11.
2 Stàd np. krytyczna ocena Sztuki rybo∏ówstwa przez Georga Schmida w «Philologus Supplbd» 11, z którà poÊrednio polemizuje K. Morawski, Owidiusz i elegicy
w epoce Augusta, Kraków 1917, s. 196-197.
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literackà. By nie màciç j´zykowej jednorodnoÊci oraz zachowaç spójnoÊç
z przek∏adem, cytaty antycznych autorów podaj´ w polskim t∏umaczeniu.
Leksykon wype∏nia osobny rozdzia∏ ksià˝ki, zawierajàc opisy blisko 70 gatunków ryb i innych stworzeƒ morskich.
Ksià˝ka ta zawdzi´cza swe powstanie ˝yczliwoÊci wielu osób, którym pragn´ w tym miejscu najserdeczniej podzi´kowaç za wszystko, czym bezinteresownie wspomagali mnie w czasie jej pisania. Szczególne wyrazy wdzi´cznoÊci kieruj´ ku Panu Profesorowi Andrzejowi Wójcikowi, wybitnemu znawcy
poezji augustowskiej, który zechcia∏ skonfrontowaç przek∏ad Halieutica
z ∏aciƒskim orygina∏em i dzielàc si´ ze mnà swà niezrównanà eksperiencjà
oraz wybornym smakiem literackim, naprowadzi∏ mnie na trop wielu rozwiàzaƒ translatorskich. Z serca dzi´kuj´ tak˝e Pani ¸ucji Danielewskiej,
która z wra˝liwoÊcià poetki przyjrza∏a si´ polskim wersom Sztuki rybo∏ówstwa, przyczyniajàc si´ w niejednym do ich artystycznego udoskonalenia.
Aleksander Wojciech Miko∏ajczak

Halieutica-song of depths

Caius Plinius Secundus, while writing (Book 32) to his Naturalis Historia,
dedicated to ﬁsh and other sea creatures, used a small work of a poet from
Sulmona-Ovid. It seemed amazing to him that this poet, Ovid, gathered so
much information about ﬁsh in his Halieutica. Indeed, it is hard to imagine
a more striking contrast than this one, between poetic inspiration and a work
permeated with the coldness and moisture’. Nevertheless, in this essay I am
going to prove that contrasts are the essence of Ovid’s poetry.
In Halieutica, the harmony of contrasts (coincidentia opositionum) seems
to be genuine, as it reminds us of the creative powers of nature. This bona
ﬁde style, which I call a talent, enables one to see the reason for the homogenous structure of Halieutica, made up by diversiﬁed problems of cosmology,
psychology, anthropology, literature and art. This structure is maintained by
its internal identity, rising from the diversity of existence.
Halieutica is a poem on ichthyology, written by Ovid at the end of his life
in Tomi, where he was in exile. Nowadays this work is available only in one
excerpt (134 versus). It is damaged and contains numerous errors made by
copyists. It is possible, however, that Ovid wrote only one draft of this poem
and he still wanted to improve his work. Unfortunately, he died in 17 or 18
B. C. Halieutica used to be a very interesting work for publishers rather than
for philologists. The only exception was the matter of its authorship. The
topic of the poem seemed to be unusual for Ovid. I do not want to repeat
well known arguments, because to me the words of Caius Plinius Secundus
are sufﬁcient evidence. I will concentrate on matters that are far beyond the
interest of comentators by taking into consideration both the poetry and
symbols contained in Halieutica.
Gaston Bachelard who dealt with symbolic cosmology in his works,
found, in the poetic transﬁguration of ﬁre, air, earth, and water, the suppression of a contrast between an «ego» and the world. He thought that the sensuality of poetry reflected the feelings of human being rather than a «vision»
of the world.
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5

10

[..........................................]
accepit mundus legem: dedit arma per omnes
admonuitque sui: uitulus sic namque minatur,
qui nondum gerit in tenera iam cornua fronte;
sic dammae fugiunt, pugnant uirtute leones
et morsu canis et caudae sic scorpius ictu,
concussisque leuis pinnis sic euolat ales.
Omnibus ignotae mortis timor, omnibus hostem
praesidiumque datum sentire et noscere teli
uimque modumque sui. Sic et scarus arte sub undis
si n[assae in patulas fraudes de uimine textas]
decidit adsumptaque dolos tandem pauet esca,
non audet radiis obnixa occurrere fronte:

sparysoma
kreteƒska
Scarus

V. 1 ante uersum lac. coni. edd. || accepit codd. : praecepit Birt || 2 admonuitque
ABCD1 : admouitque D || namque Sannazar : manuque ABC nempe Burmann
magna Baehrens manca Vollmer || minatur AE : miratur BC || 3 nondum DE : nundum A1C mndum A mundum B || tenera A1CDE : tenerco A teneraco B ||
4 dammae Sann. Saint-Denis : damae CDE dammate AB || pugnant CDE : et pugnant AB || 5 morsu CDE : morou AB || scorpius CDE : seurpius AB || 6 concussisque CD1E : cum cursisque AB concursisque D || ales CE : alis AB in ras. D ||
7 ignotae E : sic nocte ABC innatus Burmann || 8 praesidiumque codd. : perniciemque Birt || sentire CDE : sintire A1B sitire A || 9 sui codd. : sui est Riese ||
10 sin ABDE : om. C si (nassae in fraudem pellectus uentris ab ira) suppl. Vollmer
si n(assae in patulas fraudes de uimine textas) Owen, uid. comment. si n(...) SaintDenis || 11 decidit codd. : incidit Gesner Heinsius || adsumptaque... esca Schenkl
Lenz Richmond Capponi : adsumptaque... escan A adsumptaque... escam BC
adsumptamque... escam D absumptamque... escam E || dolos Baehrens Richmond
cf. v. 26 : dolo codd. Heinsius Lenz Capponi || 12 occurrere fronte CDE : occurre
fronte A1 occurrere f´ronte A obcurrere frontem B
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[..........................................]
gdy Êwiatu nadano prawa, ka˝dy byt dla obrony
or´˝ dosta∏ i wiedz´, jak broni u˝ywaç w potrzebie:
stàd bóÊç pragnie cielaczek, choç rogów jeszcze nie nosi,
p∏ocha ∏ania umyka, lew zaÊ walczy zaciekle,
z´by psim sà or´˝em, ˝àd∏em k∏ujà skorpiony,
trzepotem skrzyde∏ ptaki ulatujà w przestwory.
Wszyscy znajà l´k Êmierci, lecz ka˝dy si´ czuje
bezpieczny wobec wroga, gdy zna swà moc i szykuje
skutecznà broƒ na niego. Tak sparysoma w toni,
gdy [w gardziel jej si´ zdarzy sprytnej wpaÊç pu∏apki,]
fortelem si´ nie daje przechytrzyç przyn´cie
i nie Êmie ∏bem nacieraç na splecione siatki,

wers 1. Êwiatu nadano prawa : Wobec braku poczàtku poematu rodzi si´ pytanie, kogo poeta uwa˝a∏ za dawc´ tych praw? Byç mo˝e Natur´, co zgadza si´ ze
stoickà koncepcjà ˝ywego i rozumnego Êwiata. Por. Cyceron (106-43 przed Chr.)
O naturze bogów 1, 14, 37 : «Kleanthes (...) twierdzi, ˝e to sam Êwiat jest bogiem,
i miano to przys∏uguje ca∏ej Naturze z racji jej rozumnoÊci i duszy».
w. 3. Wers ten zawiera topos zapo˝yczony z Lukrecjusza (ok. 99-55 przed Chr.)
Poematu o naturze 5, 1033-1035 : «Ka˝dy bowiem czuje swà si∏´, nim wreszcie zdo∏a
jej u˝yç. Zanim si´ zrodzà sterczàce rogi po obu stronach na czole cielaka, ju˝ nim
godzi w gniewie i wrogo bodzie» (prze∏. A. Krokiewicz).
w. 4. ∏ania : U˝yte w oryginale s∏owo damma nie pozwala na bli˝szà identyﬁkacj´ zwierz´cia, które poeta ma na myÊli. W j´zyku ∏aciƒskim mo˝e ono oznaczaç
zarówno gazel´, ∏ani´, jak i kozic´.
w. 7. wszyscy znajà l´k Êmierci : Na temat instynktu samozachowawczego zwierzàt podobnà opini´ wyra˝a∏ Seneka (ok. 5 przed Chr. – 65 po Chr.) w Listach 121,
19 : «majà one (tzn. zwierz´ta) rozeznanie rzeczy szkodliwych, nie nabyte jednak
w drodze doÊwiadczenia. Zaczynajà bowiem mieç si´ na bacznoÊci wczeÊniej, nim
mog∏y zdobyç doÊwiadczenie» (prze∏. W. Kornatowski).
w. 9-10. Lakun´ w w. 10 uzupe∏niamy koniekturà S. G. Owena (Oxford 1915),
który powo∏uje si´ na podobny opis u Kassiodora (ok. 485-580) w Varia 11, 40, 8 :
«oszukana przyn´tà sparysoma, dostawszy si´ do wyplecionego z sitowia kosza,
gdy tylko pozna, ˝e na swà zgub´ zosta∏a zwabiona, zaczyna poruszaç ogonem
i powoli wydostaje si´ z gardzieli». Opisana przez Owidiusza pu∏apka by∏a rodzajem ˝aka z∏o˝onego z ob∏´ków, do których mocowano wyplatane z sitowia tzw.
gard∏a. Ryby naprowadza∏y do nich, rozpi´te na ˝erdziach, boczne «skrzyd∏a» sieci.
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100

105

ac durus xiphias ictu non mitior ensis
et pauidi magno fugientes agmine thunni,
parua echenais – at est, mirum, mora puppibus ingens –
tuque, comes ratium tractique per aequora sulci,
qui semper spumas sequeris, pompile, nitentes,
cercyrosque ferox scopulorum ﬁne moratus,
cantharus ingratus suco; tum concolor illi
orphos caeruleaque rubens erythinus in unda,
insignis sargusque notis, insignis iulis

100

105

a tak˝e groêny miecznik, o klingi ostrym ciosie;
p∏ochliwe ∏awice tuƒczyków pierzchaç zawsze gotowe
i ma∏a dziwaczna podnawka, co statków wstrzymuje ˝eglug´;
ty zaÊ rybo pilocie – morska towarzyszko ∏odzi,
wcià˝ po∏yskujesz w pianie burzàcej si´ na fali.
Blisko przylàdków trzyma si´ z dzikoÊci znany cercyros,
wstr´tny w swym smaku cantharus i równy mu w kolorze
granik w wód skryty b∏´kicie, szkar∏atny erythinus,
pasiasty tak˝e dubiel i iulis podobnie znaczony,

Miecznik,
W∏ócznik
Xiphias

Tuƒczyk
b∏´kitnop∏etwy
Thunnus

Podnawka,
Remora
Echenais
97 durus BCD1 : duros AD duro E || xiphias ACDE: xiphas B || 98 thunni E :
thinni A thynni C dunni B || 99 echenais CDE : echenair A ethena ir B || at est
Haupt Saint-Denis : adest codd. ut et Heinsius || 100 comes CD1E : comis ABD ||
101 pompile E : pomphile ACD phomphi B || nitentes codd. : natantes Birt || 102
cercyrosque ADE : certyoresque B cercyoresque C || moratus DE : moratur ABC
|| 103 ingratus codd. : et gratus Birt || 104 orphos E : orphas ABCD || caeruleaque
CDE : caerol– A czerol– B || rubens ABCE : nitens D || erythinus Sann. SaintDenis : erith– A1B lerith– A || 105 sargusque CDE : –qui AB || iulis Birt SaintDenis : i.alis AB et alis CDE
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w. 97. miecznik : Owidiusz u˝ywa jego gr. nazwy xiphias, nie ulega jednak
wàtpliwoÊci o jakà ryb´ chodzi, gdy˝ Pliniusz Starszy w Historii naturalnej 32, 15
wyraênie powiada : «xiphias, czyli miecznik (gladius)».
w. 99. Staro˝ytni wierzyli, ˝e podnawka przysysajàc si´ do statków potraﬁ
wstrzymywaç ich ruch; stàd jej ∏ac. nazwa: remora – «zw∏oka». Por. Izydor z Sewilli
(ok. 560-636), Etymologia 22, 6, 34 : «echeneis, maleƒka rybka, którà autorzy ∏aciƒscy zwà remora, poniewa˝ zatrzymuje statki».
w. 100-101. Por. Pliniusz Starszy Historia naturalna 32, 153 : «ryba pilot, która
zawsze towarzyszy okr´tom».
w. 102. cercyros : Niezidentyﬁkowana ryba morska; por. tak˝e Pliniusz Starszy
Historii Naturalnej 32, 152 : «cercyros ˝yjàcy wÊród ska∏».
w. 104. granik : Owidiusz u˝ywa greckiej nazwy tej ryby (orphós), którà rybacy
egejscy dotàd okreÊlajà mianem granika wielkiego.
w. 105. dubiel : U˝yta w oryginale nazwa dubiela sargus (z gr. sárgos) przetrwa∏a
w j. nowogreckim, we w∏oskim sargo i francuskim sargue i sarguet.
iulis : Nazwa ta jest koniekturà T. Birta (Berlin 1878) korespondujàcà z greckim okreÊleniem tej ryby ioulís, które spotykamy u Arystotelesa i Oppiana.
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15

20

auersus crebro uimen sub uerbere caudae
laxans subsequitur tutumque euadit in aequor.
Çuin etiam, si forte aliquis, dum praenatat, arto
mitis luctantem scarus hunc in uimine uidit,
auersi caudam morsu tenet atque ita ...
[libera ut e nassa quae texit praeda resultet.]
Sepia tarda fugae, tenui cum forte sub unda
deprensa est – iam iamque manus timet illa rapacis –
inﬁciens aequor nigrum uomit illa cruorem
auertitque uias oculos frustrata sequentis.
Clausus rete lupus, quamuis inmitis et acer,
dimotis cauda submissus sidit harenis

Màtwa
Sepia
13 auersus codd. : auersae Heinsius || uimen BCE : uimens A ueniens D || caudae
CE : –de B –det A candet D || 14 aequor CDE : equor B equore A || 15 aliquis
codd. : alius Heinsius Birt || dum praenatat arto Heinsius Lenz Richmond Capponi
Saint-Denis : dam pronatareto ABC nataret D om. E pone nataret Gesner pronatat
extra Vlitius damna notarit Birt || 16 mitis codd. : intus Riese || scarus ADE : escarum BC || uidit A1 BC E : uidt A ui D || 17 auersi caudam ADE : auersum causam
BC || ita BC : lita AD || 18 uberrer uato quem texit q : (texit quem B) resultet AB
uberret nato quem texit quem resultat C ubesser nato quem texit que resultet D
liber seruato quem texit ciue Heinsius donec seruato quem texit ciue resultet Birt
uerbere seruato quem texit ciue resultat Riese libera ut e nassa quae texit praeda
resultet Vollmer Mozley liber, seruato quem texit ciue, resultat Richmond liber seruato quem texit uterque resultat Capponi †uberer uato quem texit q: resultet† SaintDenis || 19 sepia B : saepia A || 20 illa codd. : hilla Birt Mozley || rapacis D1E :
–paces CD –petis AB || 21 illa CDE : illac AB ore Achilles Statius Burmann inde
Schenkl ante Castiglioni || cruorem codd. : colorem Castiglioni || 22 uias ABCE :
uices D Logus || sequentis codd. : –tes Logus || 23 inmitis Sann. Saint-Denis edd.
immitis DE inmititis A inmitatis B inmans C inmanis Logus Heinsius Burmann ||
24 dimotis A1 B : de– A || submissus B : –misus A –nisus Vollmer || sidit Pantagathus : redet A ridet BC om. DE sedet Logus
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130

...........................................
........................................]
lubricus et spina nocuus non gobius ulli
et nigrum niueo portans in corpore uirus
lolligo durique sues sinuosaque caris
et tam deformi non dignus nomine asellus
tuque, peregrinis acipenser nobilis undis
[.......................................]

130

...........................................
........................................]
zwinna babka z kolcem – niegroêna wszak nikomu,
i kalmar, co jad czarny chowa w Ênie˝nym ciele,
porywcze morskie «wieprze», wygi´te w ∏uk krewetki,
wreszcie ryba «osio∏» haniebnie tak przezwana
i ty w´drowny jesiotrze, co szczytnie ci´ niesie fala
[.......................................]

jesiotr
zachodni
Acipenser

krewetki
Caris

rogatnica,
«wieprz» morski
Sus (marinus)

post 127 duorum uersuum spat. rel. praebent ADE || 130 gobius C : gouius ABDE ||
ulli Vollmer Lenz Saint-Denis : ullis A (?) ulla B Richmond Capponi ulta Birt una
Hausman || post 131 unius uersus spat. praebent ADE || 132 durique sues ABCE :
dur // quaerens D dirique sues Gesner || sinuosaque C1DE : sin uoraque A sinuoraque B sinu oraque C || caris ABC : om. DE || 134 acipenser CDE : accipiens er
AB || neque ﬁnem neque lac. ind. A sequitur sine ulla insciptione carmen (Anth. Lat.,
391) AB sequitur Gratti Cynegeticon CDE

86

w. 130. babka : W oryginale gobius. F. Capponi (Leiden, 1972) na podstawie
nazwy i opisu identyﬁkuje t´ ryb´ jako babk´ czarnà (Gobius niger).
w. 131. kalmar : W oryginale loligo; zob. komentarz do w. 19.
w. 132. morskie «wieprze» : Por. Izydor z Sewilli, Etymologia 12, 6, 12 : «wieprze
morskie, zwane popularnie Êwinkami, poniewa˝ gdy szukajà ˝eru, jak Êwinie ryjà
dno pod wodà».
krewetki : Owidiusz pos∏uguje si´ ich gr. nazwà caris, którà spotykamy tak˝e
u Arystotelesa w Historia animalium 4, 2, 1 nn.
w. 133. ryba «osio∏» : Pliniusz Starszy w Historii naturalnej 9, 61 wspomina dwie
ryby, które okreÊla jako «os∏y» (aselli). Charakterystyka drugiej z nich (bacchus)
pasuje do opisu Owidiusza i pozwala uto˝samiç jà z morszczukiem zwyczajnym.
w. 134. jesiotr : W oryginale acipenser; zob. komentarz do w. 96.
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siàcach zimowych i wiosennych. Od˝ywiajà si´ ma∏ymi zwierz´tami dennymi, przede wszystkim wieloszczetami, skorupiakami (wioÊlarki, pàkle, kraby)
oraz ma∏ymi Êlimakami i ma∏˝ami.

«WIEPRZ» MORSKI
zob. ROGATNICA
«WILK» MORSKI zob. TASERGAL
«WÓ¸» MORSKI zob. MOBULA
«ZAJÑCE» MORSKIE zob. O˚ADY
«˚ABA» MORSKA zob. ˚ABNICA
˚ABNICA «˝aba» morska
Lophius piscatorius, Owid. rana, w. 126.
Nale˝y do rodziny ˝abnicowatych (˝abnicokszta∏tne). Cia∏o ma sp∏aszczone, z ty∏u zaÊ bocznie ÊcieÊnione, d∏. do 2 m. Wyró˝nia si´ du˝à, p∏askà
g∏owà o bardzo szerokim, pó∏kolistym otworze g´bowym. Skóra mi´kka
i pozbawiona ∏usek (Owid. «˝aby» o mi´kkim grzbiecie, w. 126), pokryta fr´dzelkowatymi wyrostkami. Grzbiet bràzowawy lub zielonkawobràzowy, strona brzuszna bia∏a. Wyst´puje w p∏n. Atlantyku, we wsch. cz´Êci od Morza

LEKSYKON RYB
I ZWIERZÑT MORSKICH
Zdarza si´, ˝e wyst´pujàce w tekÊcie oryginalnym nazwy w∏asne ryb,
w przek∏adzie polskim umieszczono w sàsiednich wersach.
W takich wypadkach numery wersów orygina∏u
∏aciƒskiego w leksykonie podane zosta∏y w nawiasach.

AMAREL
Diplodus vulgaris, Owid. sparulus, w. 106.
Licznie wyst´pujàcy gat. ryb z rodziny pra˝mowatych (okoniokszta∏tne).
Cia∏o majà owalne, bocznie sp∏aszczone, d∏. do 40 cm. Grzbiet bràzowoz∏ocisty, na bokach 15-16 z∏otych pasów (Owid. amarel o z∏otym grzbiecie w Êwietle po∏yskliwy, w. 106), brzuch srebrzysty. Dwie czarne plamy, jedna mi´dzy
oczami a p∏etwà i druga na trzonie ogona. Wyst´puje w p∏n. Atlantyku od
Maroka, Madery i Azorów do Zatoki Biskajskiej oraz w Morzu Âródziemnym. Przebywa najch´tniej ponad poroÊni´tym glonami, skalistym pod∏o˝em i piaszczystymi ∏awicami, na g∏´bokoÊci 2-20 m. Amarele od˝ywiajà si´
g∏ównie wieloszczetami i drobnymi skorupiakami. Tar∏o odbywajà w paêdzierniku. Jaja oraz larwy sà pelagiczne i dopiero po przeobra˝eniu w m∏ode
ryby w´drujà do wód przybrze˝nych.

ANTIAS
Anthias antias, Owid. anthias, w. 46.
Niewielka ryba z rodziny strzàpielowatych (okoniokszta∏tne), dorastajàca
do 15-24 cm d∏. Cia∏o pod∏u˝nie owalne, silnie po bokach sp∏aszczone. D∏uga p∏etwa grzbietowa zaopatrzona w twarde i mi´kkie promienie; trzeci twardy promieƒ jest u samców iglasto wyd∏u˝ony (Owid. ufny w moc swego ciernia, w. 47). Grzbiet i boki czerwone, strona brzuszna ró˝owa. Spotykany
w Atlantyku, od p∏d. Biskajów do Madery i Azorów, oraz w Morzu Âród-
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Ubarwienie grzbietu czarnoniebieskie, strona brzuszna bia∏osrebrzysta. Tuƒczyki ˝yjà w p∏n. Atlantyku, we wsch. cz´Êci od Norwegii do Afryki, a tak˝e
w Morzu Âródziemnym. W okresie rozrodu, w czerwcu, ∏awice tych ryb w´drujà z Atlantyku do przybrze˝nych rejonów Morza Âródziemnego (Owid.
p∏ochliwe ∏awice tuƒczyków, w. 98). Jaja Êrednicy 1,2 mm unoszà si´ swobodnie
w wodzie. M∏ode ryby ˝ywià si´ skorupiakami, starsze polujà na ka∏amarnice
oraz Êledzie, makrele, belony i in. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà pod koniec 4
roku ˝ycia, przy d∏ugoÊci cia∏a 1,2 m i masie 16-27 kg. Do˝ywajà do ok. 15 lat.

TURBOT skarp
Psetta maxima, Owid. rhombus, w. 125.
Przedstawiciel rodziny skarpiowatych (p∏astugokszta∏tne), odznaczajàcy
si´ prawie okràg∏ym, silnie grzbietowo-brzusznie sp∏aszczonym cia∏em i oczami umieszczonymi po jednej stronie g∏owy. Osiàga wielkoÊç do 1 m. Strona
oczna ubarwiona w zale˝noÊci od miejsca przebywania ryby, najcz´Êciej jednak na szarobràzowo z ˝ó∏tymi i bràzowymi c´tkami. Strona Êlepa jest bia∏awa. Turboty spotykane sà w p∏n. Atlantyku, Morzu Pó∏nocnym, Ba∏tyku oraz
w Morzu Âródziemnym. Sà dennymi rybami przebywajàcymi w m∏odoÊci,
w bardzo p∏ytkich, przybrze˝nych wodach (Owid. s∏awa pla˝ Adriatyku,
w. 125), w starszym wieku tak˝e g∏´biej, do 80 m. Lubià dno muliste, piaszczyste lub ˝wirowate. Tar∏o odbywajà wiosnà i latem – jaja unoszà si´ planktonicznie w toni wodnej. Turboty od˝ywiajà si´ skorupiakami, ma∏˝ami
i ma∏ymi dennymi rybami. Pokrewnym gatunkiem jest turbot czarnomorski
(P. maeotica) ˝yjàcy we wschodniej cz´Êci Morza Âródziemnego i w Morzu
Czarnym.

WARGACZ MERULA

«kos» morski
Labrus merula, Owid. merula, w. 114.
Ryba z rodziny wargaczowatych (okoniokszta∏tne). Cia∏o ma pod∏u˝nie
owalne, o stosunkowo ma∏ej g∏owie i krótkim pysku. Maksymalna d∏ugoÊç
45 cm. Ubarwienie ciemne, oliwkowe lub szaroniebieskie, które mo˝e w wodzie zielonkawo migotaç (Owid. «kosy» zielonob∏yskie, w. 114). Ryby te ˝yjà
w p∏n. Atlantyku, od brzegów Portugalii po wody zachodnioafrykaƒskie oraz
w Morzu Âródziemnym i Morzu Marmara. Przebywajà g∏ównie w p∏ytkich,
przybrze˝nych wodach, w pobli˝u skalistych urwisk i kamiennych raf oraz na
podwodnych ∏àkach trawy morskiej, na g∏´bokoÊci 2-50 m. Wargacze merula nale˝à do typowych ryb strefy brzegowej. Nie sà dobrymi p∏ywakami i nie
oddalajà si´ zbytnio od swych kryjówek mi´dzy skalnymi blokami. Tar∏o odbywajà w okresie póênozimowym lub na przedwioÊniu. Ikrà, którà samica
sk∏ada na trawie morskiej, opiekuje si´ samiec. Pokarm tych ryb stanowià
g∏ównie je˝owce, mi´czaki, stawonogi oraz robaki.

WARGACZ ZIELONY
Labrus viridis, Owid. saxatilis, w. 109.
Zalicza si´ do rodziny wargaczowatych (okoniokszta∏tne) i charakteryzuje wyd∏u˝onym cia∏em, o du˝ej g∏owie i wyciàgni´tym pysku. Dorasta do 45
cm. Ubarwienie zmienne, niejednokrotnie ca∏kowicie zielone ze szmaragdowymi plamami (Owid. zielono∏uskie wargacze, w. 109). Wyst´puje w p∏n.
Atlantyku od Portugalii do Maroka oraz w Morzu Âródziemnym. Ryby te
przebywajà w pobli˝u skalistych wybrze˝y oraz na podwodnych ∏àkach trawy
morskiej, na g∏´bokoÊci 2-50 m (starsze osobniki poni˝ej 15 m). Ich tryb ˝ycia jest ma∏o znany. Cz´sto spotyka si´ je le˝àce na dnie na boku i wówczas
pozwalajà si´ do siebie zbli˝aç na ma∏à odleg∏oÊç. Wargacze zielone zmieniajà w ciàgu ˝ycia p∏eç. Wi´kszoÊç osobników o d∏ugoÊci cia∏a poni˝ej 28 cm to
samice, które przekszta∏cajà si´ z wiekiem w samce. Tar∏o odbywa si´ w mie-
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conspectus siglorum

INDEX NOMINUM & RERUM
Cyfry odnoszà si´ do wersów orygina∏u.
Indeks obejmuje wyst´pujàce w oryginale imiona
w∏asne, u˝yte przez Owidiusza nazwy zwierzàt
(morskich i làdowych), a tak˝e okreÊlenia sprz´tów
s∏u˝àcych do po∏awiania ryb.

A = Cod. Vindobonensis 277; saec. VIII-IX
B = Cod. Parisinus Lat. Thuaneus 8071; saec. IX
C = Cod. Ambrosianus S. 81 sup.; saec. XVI
D = Cod. Vindobonensis 277; saec. XVI
A = Cod. Vindobonensis 3261; saec. XVI
A1, B1 ... &c. = prima manus correctoris
A2, B2 ... &c. = secunda manus correctoris

acipenser 134
anthias 46
aper (terrestris) 60
asellus (marinus) 133
bos (marinus) 94
calamus 36, 87
canis 5, 75, 81
cantharus 103
caris 132
cercyros 101
ceruus 65
channe 108
chromis 121
chrysophrys 111
conger 115
damma 4, 64
echenais 99
elops 96
epodes 126
equus 66
erythinus 104
esca 11, 38, 119
faber 110
funis 85
glaucus 117
gobius (122), 130

Hadriacus 125
hamus 37, 42, 48
hippurus 95
iulis 105
lamiros 120
leo 4, 53, 71
lepus (terrestris) 64
linum 48
lolligo 132
Lucanus 58
lupus (marinus) 23, 39, 112
maena 120
melanurus 113
merula (marina) 114
miluus (marinus) 95
mormyr 110
mugil 38
mullus 123
muraena 27, 43, 114
nassae 10, 18
orphos 104
passer (marinus) 125
perca 112
phager 107
polypus 32
pompilus 101
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Eine Ergänzung der Bände Capponis (aber ohne ihre elephantiasis) ist die
Edition, die von E. de Saint-Denis in der Reihe Belles Lettres (Paris 1975) herausgegeben wurde. E. de Saint-Denis hat den Text mit seiner synoptischen
Übersetzung in die französische Sprache und mit einem umfangreichen
Kommentar vorbereitet. Er hat die früheren Editionen, vor allem Lenzens
(Turin 1956), Richmonds (London 1962), Capponis durchgesehen und noch
mal mit der handschriftlichen Tradition der Kodexe A, B, C, D, E und mit
den Konjekturen der Korrektoren A1, B1, A2, B2 verglichen.
Die vorliegende erste polnische Auﬂage der Fischfangskunst habe ich auf
die E. de Saint-Denis-Edition angelehnt. Die Stellen, die durch den französichen Herausgeber nicht ergänzt wurden, verglich ich mit anderen Editionen:
Ich griV zu Vollmer, Owen, Lenz, Richmond und Capponi. Die von ihnen
entnommenen Konjekturen habe ich in eckigen Klammern gesetzt. Die Stellen, die ich nicht rekonstruieren konnte, habe ich mit Punkten bezeichnet.
Angesichts großer Unterschiede in lateinischen Auﬂagen des Poems
wurde es notwendig, einen kritischen Apparat unter dem Text zu setzen. Er
ermöglicht uns, auch abgelehnte Versionen und fragliche Konjekturen parallel zu verfolgen. Da ich die vorliegende Edition auf die Redaktion des E. de
Saint-Denis-Textes angelehnt habe, habe ich auch von E. de Saint-Denis die
Struktur des Apparats übernommen. Er enthält sowie die Versionen der Kodexe A und B (mit Korrekturen der ersten und der zweiten Hand) als auch
die Versionen der Manuskripte C, D, E auch mit hinzugeschriebenen Verbesserungen.
Die den lateinischen Text begleitende Übersetzung ist der erste Übersetzungsversuch des Poems Halieutica ins Polnische. Besondere Schwierigkeiten
hatte ich bei der Identiﬁzierung der Fischgattungen und bei der Fischnomenklatur. Hier waren mir wieder die französische Übersetzung von E. de
Saint-Denis, sein Vocabulaire des animaux marins en latin classique (Paris
1947) und opus maximum Capponis nützlich. In der ichthyologischen Nomenklatur habe ich mich von W. WiÊniewski (J. H. Reichholf, G. Steinbach:
Wielka encyklopedia ryb (Die große Enzyklopädie der Fische). Übersetzung und
wissenschaftliche Bearbeitung von W. WiÊniewski, Warszawa 1994) und teilweise von H. Garbarczyk und E. Nowakowski (F. Terofal, C. Militz: Ryby
morskie (Die Meeresﬁsche). Übersetzung und Aneignung von H. Garbarczyk
und E. Nowakowski, Warszawa 1996) leiten lassen. Die Namen der Fische,
die ich nicht identiﬁzieren konnte, lasse ich im Original (kursiv gedruckt).
Ein wichtiges Problem war die Wahl der literarischen Form der Übersetzung. Für den lateinischen Hexameter gibt es eine Entsprechung im polnischen Versbau – den Vers mit dreizehn Silben. Da dieser Dreizehnsilbenvers
der Poesie gewiße «Zügel» anlegt, habe ich eine freiere Form, nämlich den
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Potrzeba pisania, jako wytchnienia – otium, splata si´ jednak w Sztuce rybo∏ówstwa tak˝e z rozrywkà jakà by∏y dla Rzymian godziny sp´dzone z w´dkà.42
Bez trudu mo˝emy sobie wyobraziç poet´, który siedzàc na skale, raz po raz
zarzuca w´dk´ w rybne wody Pontu. W tym tak˝e zawiera si´ ró˝nica mi´dzy
wyraﬁnowanym intelektualizmem greckich poematów a bardziej pragmatycznym i zarazem empirycznym duchem utworów pisanych przez Rzymian.
Dla Owidiusza bowiem êród∏em wiedzy o ˝yciu morza by∏y tak˝e jego w∏asne obserwacje, które zdobywa∏ przyglàdajàc si´ po∏owom czarnomorskich
rybaków i sprzedawcom «owoców morza» na targu.43 Stàd kolejna przeciwstawnoÊç, którà dostrzegamy w Halieutica – mi´dzy gabinetowà uczonoÊcià
Greków a wiedzà praktycznà, mi´dzy szelestem papirusowych zwojów a nawo∏ywaniem handlarzy ryb na targowisku w Tomi.
V. temisto – ryby i ludzie
Pragmatyzm Halieutica wynika∏ zatem nie tylko z racji ich gatunkowej przynale˝noÊci do poezji dydaktycznej, lecz tak˝e z przyczyny ich genezy. Rybo∏ówcza bieg∏oÊç Owidiusza budzi bowiem szacunek i zas∏uguje na uwag´. Jego informacje o ˝yciu morza poszerzajà ichtiologicznà wiedz´ czytelnika
i podsuwajà rozmaite sposoby przechytrzenia ukrytych w topieli ryb. Noster
in arte labor positus, spes omnis in illa (Hal. 82) – «Nasz trud jednak w sztuce
pok∏ada swà nadziej´». Ars uto˝samia si´ tu z greckà epistemé – «znajomoÊcià»
˝ycia mieszkaƒców g∏´bin, z czego p∏ynàç ma nauka ich ∏owienia. Rozmi∏owanie w tym zaj´ciu, jak i praktyczne rady jakich autor udziela adeptom tej
sztuki dowodzà, ˝e poeta sam praktykowa∏ w´dkarstwo morskie. Co wi´cej
jego Halieutica zawierajà tak˝e cechy myÊlenia, które dzisiaj nie waha∏bym si´
nazwaç pro-ekologicznym.44
Miejscem «rozbrzmiewania» Owidiuszowego poematu by∏a bowiem
przestrzeƒ cywilizacji, zawierajàca si´ pomi´dzy cz∏owiekiem i jego naturalnym Êrodowiskiem. Poemat Owidiusza wpisywa∏ si´ w ów Êwiat poÊredni
(niem.Zwischenwelt) zmieniony przez narz´dzia i ludzkà prac´. Poeta jednak
u∏o˝y∏ Sztuk´ rybo∏ówstwa nie dla prostych rybaków, w pocie czo∏a wyciàgajà___________

42 Zob. J.H. D’Arms, Romans on the Bay of Naples, Cambridge Mass. 1970, s. 40-41.
43 Przypuszczenie to wydajà si´ potwierdzaç s∏owa Pliniusza: quae apud neminem
alium reperiuntur, sed fortassis in Ponto nascentia, ubi id volumen supremis suis temporibus inchoavi (NH XXXII 54, 152). Zob. te˝ Cytowska, Szelest, op. cit., s. 563.
44 Niektórzy ekolodzy przestrzegajà przed «historyzacjà problemów ekologicznych» jako niepowtarzalnych w ramach cywilizacji, widzà jednak sens wskazywania
prekursorów takiego myÊlenia, na zasadzie angielskiego prawa precedensu. Zob. H.
Lübbe, E. Stöker, Probleme im Kulturellen Wandel, Wilhelm Fink Verlag 1986, wst´p.
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cych sieci, lecz dla amatorów, którzy pragn´li odpoczàç z dala od ˝aru i wielkomiejskiego zaduchu Rzymu.45 W´dkowanie by∏o dla nich cz´sto jedynym
sposobem odnawiania zmys∏owo-duchowych zwiàzków ze Êrodowiskiem naturalnym.
W póêniejszych czasach pasji tej ulegali nawet cezarowie. August – jak
podaje Swetoniusz – «nieraz dla rozrywki ∏owi∏ ryby na w´dk´». Neron u˝ywa∏ do tego celu z∏oconej sieci, której sznury uplecione by∏y ze szkar∏atnej purpury.46 Zapalonym w´dkarzem by∏ te˝ Antoninus Pius. Marcjalis
z∏oÊliwie twierdzi nawet, ˝e niektórzy z owych wykwintnych w´dkarzy ∏owili ryby nie wstajàc z ∏o˝a – i to z pomyÊlnym skutkiem.47
Dla tych maj´tnych amatorów Sztuka rybo∏ówstwa stanowi∏a coÊ w rodzaju hobbystycznego poradnika. W swej pragmatycznej funkcji dzie∏ko
Owidiusza jest bowiem w´dkarskim vademecum zawierajàcym przyst´pnie
podane informacje o ˝yciu ryb oraz praktyczne rady dotyczàce techniki i sposobów ich ∏owienia, np.:
aspera num saxis loca sint – nam talia lentos
deposcunt calamos, at purum retia litus –
(Hal. 86-87)

bacz te˝ na brzeg skalisty, gdzie gi´tkiej trzeba w´dki –
tak jak na p∏askim wybrze˝u potrzebne ci b´dà sieci;
Trzeba wszak wiedzieç, gdzie si´ chce w´dkowaç – zw∏aszcza, ˝e przy po∏owach morskich stosuje sà rozmaite techniki, z których ka˝da wymaga zastosowania innego rodzaju sprz´tu. W Halieutica Owidiusz porusza zatem te
same kwestie, którymi zajmujà si´ wspó∏czesne poradniki w´dkarstwa morskiego.48 Omawia wi´c:
1. ¸owienie w streﬁe przyboju i w streﬁe przybrze˝nej (w. 86-87).
2. ¸owienie z ∏odzi, w którym wyró˝nia:
– ∏owienie z powierzchni (w. 100-101);
– ∏owienie w toni (w. 85);
– ∏owienie z gruntu (w. 118-119).
3. Po∏owy pe∏nomorskie, zwane dziÊ «big-game» (w. 83).
___________

45 Zob. J. Jundzi∏∏, Rzymianie a morze, Bydgoszcz 1991, s. 104.
46 Suetonius, Aug. 76; Nero 30, 35.
47 Martialis, Epigr. X 30.
48 Powy˝szy podzia∏ w´dkarstwa morskiego ze wzgl´du na charakter stanowiska
po∏owowego zaczerpni´ty zosta∏ z rozdz. Europejskie w´dkarstwo morskie, [w:] F. Terofal, C. Militz, Ryby morskie, prze∏. i adapt. H. Garbarczyk i E. Nowakowski, Warszawa 1976.
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Halieutica-song of depths

Caius Plinius Secundus, while writing (Book 32) to his Naturalis Historia,
dedicated to ﬁsh and other sea creatures, used a small work of a poet from
Sulmona-Ovid. It seemed amazing to him that this poet, Ovid, gathered so
much information about ﬁsh in his Halieutica. Indeed, it is hard to imagine
a more striking contrast than this one, between poetic inspiration and a work
permeated with the coldness and moisture’. Nevertheless, in this essay I am
going to prove that contrasts are the essence of Ovid’s poetry.
In Halieutica, the harmony of contrasts (coincidentia opositionum) seems
to be genuine, as it reminds us of the creative powers of nature. This bona
ﬁde style, which I call a talent, enables one to see the reason for the homogenous structure of Halieutica, made up by diversiﬁed problems of cosmology,
psychology, anthropology, literature and art. This structure is maintained by
its internal identity, rising from the diversity of existence.
Halieutica is a poem on ichthyology, written by Ovid at the end of his life
in Tomi, where he was in exile. Nowadays this work is available only in one
excerpt (134 versus). It is damaged and contains numerous errors made by
copyists. It is possible, however, that Ovid wrote only one draft of this poem
and he still wanted to improve his work. Unfortunately, he died in 17 or 18
B. C. Halieutica used to be a very interesting work for publishers rather than
for philologists. The only exception was the matter of its authorship. The
topic of the poem seemed to be unusual for Ovid. I do not want to repeat
well known arguments, because to me the words of Caius Plinius Secundus
are sufﬁcient evidence. I will concentrate on matters that are far beyond the
interest of comentators by taking into consideration both the poetry and
symbols contained in Halieutica.
Gaston Bachelard who dealt with symbolic cosmology in his works,
found, in the poetic transﬁguration of ﬁre, air, earth, and water, the suppression of a contrast between an «ego» and the world. He thought that the sensuality of poetry reflected the feelings of human being rather than a «vision»
of the world.
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[..........................................]
accepit mundus legem: dedit arma per omnes
admonuitque sui: uitulus sic namque minatur,
qui nondum gerit in tenera iam cornua fronte;
sic dammae fugiunt, pugnant uirtute leones
et morsu canis et caudae sic scorpius ictu,
concussisque leuis pinnis sic euolat ales.
Omnibus ignotae mortis timor, omnibus hostem
praesidiumque datum sentire et noscere teli
uimque modumque sui. Sic et scarus arte sub undis
si n[assae in patulas fraudes de uimine textas]
decidit adsumptaque dolos tandem pauet esca,
non audet radiis obnixa occurrere fronte:

conspectus siglorum
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A = Cod. Vindobonensis 277; saec. VIII-IX
B = Cod. Parisinus Lat. Thuaneus 8071; saec. IX
C = Cod. Ambrosianus S. 81 sup.; saec. XVI
D = Cod. Vindobonensis 277; saec. XVI
A = Cod. Vindobonensis 3261; saec. XVI
A1, B1 ... &c. = prima manus correctoris
A2, B2 ... &c. = secunda manus correctoris

10

sparysoma
kreteƒska
Scarus

V. 1 ante uersum lac. coni. edd. || accepit codd. : praecepit Birt || 2 admonuitque
ABCD1 : admouitque D || namque Sannazar : manuque ABC nempe Burmann
magna Baehrens manca Vollmer || minatur AE : miratur BC || 3 nondum DE : nundum A1C mndum A mundum B || tenera A1CDE : tenerco A teneraco B ||
4 dammae Sann. Saint-Denis : damae CDE dammate AB || pugnant CDE : et pugnant AB || 5 morsu CDE : morou AB || scorpius CDE : seurpius AB || 6 concussisque CD1E : cum cursisque AB concursisque D || ales CE : alis AB in ras. D ||
7 ignotae E : sic nocte ABC innatus Burmann || 8 praesidiumque codd. : perniciemque Birt || sentire CDE : sintire A1B sitire A || 9 sui codd. : sui est Riese ||
10 sin ABDE : om. C si (nassae in fraudem pellectus uentris ab ira) suppl. Vollmer
si n(assae in patulas fraudes de uimine textas) Owen, uid. comment. si n(...) SaintDenis || 11 decidit codd. : incidit Gesner Heinsius || adsumptaque... esca Schenkl
Lenz Richmond Capponi : adsumptaque... escan A adsumptaque... escam BC
adsumptamque... escam D absumptamque... escam E || dolos Baehrens Richmond
cf. v. 26 : dolo codd. Heinsius Lenz Capponi || 12 occurrere fronte CDE : occurre
fronte A1 occurrere f´ronte A obcurrere frontem B

5

10

[..........................................]
gdy Êwiatu nadano prawa, ka˝dy byt dla obrony
or´˝ dosta∏ i wiedz´, jak broni u˝ywaç w potrzebie:
stàd bóÊç pragnie cielaczek, choç rogów jeszcze nie nosi,
p∏ocha ∏ania umyka, lew zaÊ walczy zaciekle,
z´by psim sà or´˝em, ˝àd∏em k∏ujà skorpiony,
trzepotem skrzyde∏ ptaki ulatujà w przestwory.
Wszyscy znajà l´k Êmierci, lecz ka˝dy si´ czuje
bezpieczny wobec wroga, gdy zna swà moc i szykuje
skutecznà broƒ na niego. Tak sparysoma w toni,
gdy [w gardziel jej si´ zdarzy sprytnej wpaÊç pu∏apki,]
fortelem si´ nie daje przechytrzyç przyn´cie
i nie Êmie ∏bem nacieraç na splecione siatki,

wers 1. Êwiatu nadano prawa : Wobec braku poczàtku poematu rodzi si´ pytanie, kogo poeta uwa˝a∏ za dawc´ tych praw? Byç mo˝e Natur´, co zgadza si´ ze
stoickà koncepcjà ˝ywego i rozumnego Êwiata. Por. Cyceron (106-43 przed Chr.)
O naturze bogów 1, 14, 37 : «Kleanthes (...) twierdzi, ˝e to sam Êwiat jest bogiem,
i miano to przys∏uguje ca∏ej Naturze z racji jej rozumnoÊci i duszy».
w. 3. Wers ten zawiera topos zapo˝yczony z Lukrecjusza (ok. 99-55 przed Chr.)
Poematu o naturze 5, 1033-1035 : «Ka˝dy bowiem czuje swà si∏´, nim wreszcie zdo∏a
jej u˝yç. Zanim si´ zrodzà sterczàce rogi po obu stronach na czole cielaka, ju˝ nim
godzi w gniewie i wrogo bodzie» (prze∏. A. Krokiewicz).
w. 4. ∏ania : U˝yte w oryginale s∏owo damma nie pozwala na bli˝szà identyﬁkacj´ zwierz´cia, które poeta ma na myÊli. W j´zyku ∏aciƒskim mo˝e ono oznaczaç
zarówno gazel´, ∏ani´, jak i kozic´.
w. 7. wszyscy znajà l´k Êmierci : Na temat instynktu samozachowawczego zwierzàt podobnà opini´ wyra˝a∏ Seneka (ok. 5 przed Chr. – 65 po Chr.) w Listach 121,
19 : «majà one (tzn. zwierz´ta) rozeznanie rzeczy szkodliwych, nie nabyte jednak
w drodze doÊwiadczenia. Zaczynajà bowiem mieç si´ na bacznoÊci wczeÊniej, nim
mog∏y zdobyç doÊwiadczenie» (prze∏. W. Kornatowski).
w. 9-10. Lakun´ w w. 10 uzupe∏niamy koniekturà S. G. Owena (Oxford 1915),
który powo∏uje si´ na podobny opis u Kassiodora (ok. 485-580) w Varia 11, 40, 8 :
«oszukana przyn´tà sparysoma, dostawszy si´ do wyplecionego z sitowia kosza,
gdy tylko pozna, ˝e na swà zgub´ zosta∏a zwabiona, zaczyna poruszaç ogonem
i powoli wydostaje si´ z gardzieli». Opisana przez Owidiusza pu∏apka by∏a rodzajem ˝aka z∏o˝onego z ob∏´ków, do których mocowano wyplatane z sitowia tzw.
gard∏a. Ryby naprowadza∏y do nich, rozpi´te na ˝erdziach, boczne «skrzyd∏a» sieci.
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quin laude insignis caudae melanurus et ardens
auratis muraena notis merulaeque uirentes
inmitisque suae conger per uolnera gentis
et capitis duro nociturus scorpius ictu
ac nunquam aestiuo conspectus sidere glaucus.
At contra herbosa pisces laetantur harena,
ut scarus, epastas solus qui ruminat escas,
fecundumque genus maenae lamirosque smarisque
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z powodu p∏etwy ogona, oblada wielce s∏awiona,
z∏ociÊcie b∏yszczàce mureny i «kosy» zielonob∏yskie,
konger – wróg krwio˝erczy swoich w∏asnych braci,
skorpena zdolna raziç nag∏ym ciosem g∏owy,
wreszcie glaucus bia∏y – letnià nie widziany porà.
Istniejà wszelako te˝ ryby, które dno zaros∏e wabi –
jak sparysoma, co pokarm prze˝uty sama trawi,
liczne odmiany szprotek, lamiros oraz smaris,

LEKSYKON RYB
I ZWIERZÑT MORSKICH
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Éuid laus prima canum quibus est audacia praeceps
uenandique sagax uirtus uiresque sequendi,
quae nunc elatis rimantur naribus auras
et nunc demisso quaerunt uestigia rostro
et produnt clamore feram dominumque uocando
increpitant? quam, si conlatis effugit armis,
insequitur tumulosque canis camposque per omnes.
Noster in arte labor positus, spes omnis in illa.
Nec tamen in medias pelagi te pergere sedes
admoneam uastique maris temptare profundum:
inter utrumque loci melius moderabere funem
[..........................................]

strwolotka,
«jastrzàb» morski
Miluus (marinus)
75 quid E Burmann Lenz Mozley Saint-Denis : qui ABD Capponi quin Birt Richmond quae Logus || 76 sagax DE : sacax AB || 77 naribus ADE : auribus B || auras
DE : aurara AB auram Haupt Richmond || 78 et codd. : at Vollmer || 80 increpitant
AB1DE : –piant B || quam Richmond : quem codd. Lenz Mozley Capponi quae
Vlitius Heinsius Luck || effugit ADE : –gitque B || 81 insequitur AB1DE : increpiant B || camposque A1BDE : –pisque A || post 81 lac. susp. Birt || 85 loci D1 : coci
AB1D quoci B oculis E || moderabere DE : –rauere AB || funem Bersmann Vlitius
Burmann : ﬁnem codd. Lenz Richmond Capponi linum Merkel Vollmer Mozley ||
post 85 lac.

AMAREL
Diplodus vulgaris, Owid. sparulus, w. 106.
Licznie wyst´pujàcy gat. ryb z rodziny pra˝mowatych (okoniokszta∏tne).
Cia∏o majà owalne, bocznie sp∏aszczone, d∏. do 40 cm. Grzbiet bràzowoz∏ocisty, na bokach 15-16 z∏otych pasów (Owid. amarel o z∏otym grzbiecie w Êwietle po∏yskliwy, w. 106), brzuch srebrzysty. Dwie czarne plamy, jedna mi´dzy
oczami a p∏etwà i druga na trzonie ogona. Wyst´puje w p∏n. Atlantyku od
Maroka, Madery i Azorów do Zatoki Biskajskiej oraz w Morzu Âródziemnym. Przebywa najch´tniej ponad poroÊni´tym glonami, skalistym pod∏o˝em i piaszczystymi ∏awicami, na g∏´bokoÊci 2-20 m. Amarele od˝ywiajà si´
g∏ównie wieloszczetami i drobnymi skorupiakami. Tar∏o odbywajà w paêdzierniku. Jaja oraz larwy sà pelagiczne i dopiero po przeobra˝eniu w m∏ode
ryby w´drujà do wód przybrze˝nych.

Konger
Conger

Skorpena
Scorpius (marinus)
113 quin laude ADE : quum laude B quum laudo C quid laude Heinsius ||
caudae DE : –date AB –datae C || melanurus A1BCE: mel≤nrus A melancrus D ||
114 muraena C1D1E : munera ABD || merulaeque Sann. Saint-Denis : merolateque A merelateque B || 115 immitisque suae CE : imi– AB inmitis querulae D
infamisque suae Haupt intutusque suae Riese || conger E Logus Ciofanus Heinsius
Burmann Saint-Denis : cancer ABCD Pithou Vlitius Richmond Capponi gonger
Vollmer Lenz Mozley || gentis CDE : –tei A –tes A1B –ti Vollmer Richmond ||
116 capitis codd. : captus Ciacconus Vollmer || duro ACDE : diro B || scorpius DE :
–pio ABC || ictu DE : iacet AB tactu C || 117 aestiuo CDE: stiuo AB || 118 laetantur Riese Vollmer Owen Mozley Saint-Denis : laxantur codd. Capponi luxantur Haupt
Ehwald Richmond || 119 scarus CD1E : \\ rus A carus A1BD || ruminat CDE :
–net AB || 120 maenae lamirosque Pantagathus Saint-Denis : menate lamirosque
AB menae mirosque C menae ///// E om. D || smarisque ABC : om. DE
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W 1998 roku nagroda Gazety Wyborczej – „Punkt”

w. 113. oblada : Poeta u˝ywa zlatynizowanej formy gr. nazwy tej ryby melánuros
(czarny ogon), co umo˝liwia jej identyﬁkacj´ jako oblady noszàcej u nasady ogona
du˝à, czarnà plam´.
w. 114. «kosy» zielonob∏yskie : Wyst´pujàca w oryginale nazwa merula (dos∏.
kos), dosz∏a do nas we francuskim okreÊleniu wargacza merula (merleau, merlot).
Zaskakujàcy w stosunku do kosów epitet virentes (zielone), t∏umaczyç mo˝na tym,
˝e wiele ciemnych ryb mieni si´ w wodzie zielonkawymi reﬂeksami.
w. 115. konger : Arystoteles w Historia animalium 8, 2, 191a wymienia kongera,
jako szczególnie zajad∏ego kanibala.
w. 117. glaucus : Nazwa u˝yta przez Owidiusza pochodzi od gr. glaucón i wskazuje na bia∏awo ubarwionà ryb´. Por. Izydor z Sewilli, Etymologia 12, 6, 28 : «glaucus okreÊlany tak od swego bia∏ego koloru; Grecy nazywajà bowiem to co bia∏e
s∏owem glaucón.
w. 119. Por. Arystoteles, Historia animalium 8, 2, 591 b : «wydaje si´, ˝e tylko
ryba zwana scarus (sparysoma) prze˝uwa pokarm, tak jak czynià to czworonogi».
w. 120. odmiany szprotek : Owidiusz u˝ywa nazwy maenae, która przetrwa∏a
na okreÊlenie szprotek w j. hiszpaƒskim mena i w∏oskim menua, menella.
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ANTIAS

89

85

w. 77. z pyskiem wzniesionym w nozdrza wiatr wciàgajà : Do polowaƒ Rzymianie wykorzystywali g∏ównie psy goƒcze, które rozpoznawa∏y oﬁar´ wzrokiem oraz
tzw. górnym wiatrem, tzn. tropi∏y jà Êladem unoszàcego si´ w powietrzu zapachu.
w. 78-79. z ∏bem przy ziemi tropià Êlad : Istnia∏a grupa psów tropicieli, które
goniàc tzw. dolnym wiatrem odnajdowa∏y zwierzyn´ po Êladach pozostawionych
na ziemi. Por. Lukrecjusza Poemat o naturze 1, 404-406 : «Albowiem, jak psy bardzo cz´sto, stanàwszy raz na pewnym tropie, w´chem wynajdujà zakryte liÊçmi
legowiska górskiej zwierzyny» (prze∏. A. Krokiewicz).
w. 80-81. gdy zwierz si´ wymknie myÊliwemu... psy go gonià : U˝ywano do tego
psów zwanych dziÊ posokowcami, które podà˝a∏y tropem rannej zwierzyny, zostawiajàcej krwawy Êlad – posok´.
w. 82. w sztuce pok∏ada... nadziej´ : S∏owo ars (zr´cznoÊç, sztuka, bieg∏oÊç),
którym poeta okreÊla w oryginale rybo∏ówstwo jest ∏ac. odpowiednikiem gr. terminu téchne. Stàd tytu∏ Halieutica, od gr. halieutiké z domyÊlnym techné, czyli t∏umaczymy jako Sztuka rybo∏ówstwa.
w. 85. na Êredniej... g∏´binie : Miejsce niepewne, ska˝one b∏´dami kopistów.
W oryginale brzmi to : inter utrumque loci (mi´dzy oboma miejscami), co naszym
zdaniem odnosi si´ do toni znajdujàcej si´ pomi´dzy otwartym morzem (w. 83-84)
a brzegiem (w. 86-91). Dla jasnoÊci przek∏adu okreÊlenie to t∏umaczymy wi´c opisowo: «na Êredniej... g∏´binie».
Po w. 85 wyst´puje najprawdopodobniej lakuna, poniewa˝ w wierszu 86 orygina∏u num wraz z sint wprowadza zawieszone w «pró˝ni» pytanie zale˝ne.
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ROGATNICA «wieprz» morski

Balistes carolinensis, Owid. sus (marinus), w. 132.
Zaliczana jest do rodziny rogatnicowatych (naje˝kokszta∏tne). Posiada
wysokie, bocznie sp∏aszczone cia∏o, osiàgajàc zwykle 25 cm d∏. (maksymalnie
40 cm). Ubarwienie zmienne, zazwyczaj zielonkawe, szare lub ˝ó∏tobràzowe.
Ryby te wyst´pujà w Atlantyku, Morzu Âródziemnym i rzadziej w Czarnym.
Sà samotnikami trzymajàcymi si´ przybrze˝nych wód i przebywajàcymi
g∏ównie ponad skalistym pod∏o˝em, na g∏´bokoÊci 10-100 m. Poruszajà si´
w charakterystyczny sposób, na przemian wykonujàc faliste ruchy raz p∏etwà
grzbietowà, raz odbytowà. Tar∏o odbywa si´ w Morzu Âródziemnym na
wiosn´, gdy temperatura wody si´ga 21 oC. Rogatnice, gdy pobierajà pokarm
(ma∏e skorupiaki i mi´czaki) z pod∏o˝a, najpierw «wydmuchujà» naƒ silny
strumieƒ wody, by potem chwyciç oczyszczonà ze szlamu zdobycz. Robi to
wra˝enie gwa∏townego rycia przez nie w piachu (Owid. porywcze morskie
«wieprze», w. 132).

RYBA PILOT

P¸ASTUGA zob. G¸ADZICA
PODNAWKA

Anthias antias, Owid. anthias, w. 46.
Niewielka ryba z rodziny strzàpielowatych (okoniokszta∏tne), dorastajàca
do 15-24 cm d∏. Cia∏o pod∏u˝nie owalne, silnie po bokach sp∏aszczone. D∏uga p∏etwa grzbietowa zaopatrzona w twarde i mi´kkie promienie; trzeci twardy promieƒ jest u samców iglasto wyd∏u˝ony (Owid. ufny w moc swego ciernia, w. 47). Grzbiet i boki czerwone, strona brzuszna ró˝owa. Spotykany
w Atlantyku, od p∏d. Biskajów do Madery i Azorów, oraz w Morzu Âród-

80

A który z psich przymiotów pochwaliç wpierw wypada:
odwag´, zr´cznoÊç ∏owów czy wytrwa∏oÊç gonu? –
patrz jak z pyskiem wzniesionym w nozdrza wiatr wciàgajà,
to znów z ∏bem przy ziemi tropià Êlad zwierzyny
i g∏oÊno ujadajàc, przywo∏ujà pana;
a gdy zwierz si´ przypadkiem wymknie myÊliwemu,
psy go wnet gonià przez wzgórza i otwarte pola.
Nasz trud jednak w sztuce pok∏ada swà nadziej´:
nie radzi∏bym ci zatem p∏ynàç na otwarte morze,
by zg∏´biaç tam otch∏anie niezmierzonych toni –
lepiej link´ zapuÊç na Êredniej jakiejÊ g∏´binie
[..........................................]
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ch´tnie zarówno w streﬁe otwartej wody, jak i w pobli˝u dna nad piaszczystym i mulistym pod∏o˝em do g∏´bokoÊci 200 m. Sà szybkimi i wytrawnymi
p∏ywakami. W Morzu Âródziemnym tar∏o odbywajà od marca do maja na
g∏´bokoÊci powy˝ej 100 m. ˚ywià si´ ma∏ymi rybami oraz ka∏amarnicami –
podp∏ywajàc powoli, nagle chwytajà je wysuni´tym do przodu pyskiem.

Zdarza si´, ˝e wyst´pujàce w tekÊcie oryginalnym nazwy w∏asne ryb,
w przek∏adzie polskim umieszczono w sàsiednich wersach.
W takich wypadkach numery wersów orygina∏u
∏aciƒskiego w leksykonie podane zosta∏y w nawiasach.
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remora
Echeneis naucrates (Remora remora), Owid. echenais, w. 99.
Ryba nale˝àca do rodziny podnawkowatych (podnawkowce) o wyd∏u˝onym, pokrytym maleƒkimi, kolistymi ∏uskami ciele d∏. do 64 cm. Pierwsza
p∏etwa grzbietowa jest przekszta∏cona w du˝à przyssawk´ umieszczonà na
g∏owie i cz´Êciowo grzbiecie. Ubarwienie jednolicie ciemnobràzowe lub szarobràzowe. Podnawki wyst´pujà w tropikalnych i umiarkowanie ciep∏ych
wodach na ca∏ej kuli ziemskiej. Wykorzystujàc swe przyssawki przywierajà do
du˝ych morskich zwierzàt – rekinów, ryb kostnych, ˝ó∏wi, a tak˝e do ∏odzi
(Owid. statków wstrzymuje ˝eglug´, w. 99), odbywajàc z nimi d∏ugie w´drówki. Podnawki od˝ywiajà si´ paso˝ytniczymi raczkami znajdowanymi na skórze swych przewoêników. Odrywajàc si´ od nich na chwil´ zjadajà te˝
dostrze˝one w pobli˝u inne skorupiaki oraz ma∏e ryby. Rozród odbywa si´
latem i jesienià (Morze Âródziemne), narybek zaÊ unosi si´ w toni wodnej, by
po osiàgni´ciu 3 cm d∏ugoÊci przyczepiç si´ do cia∏a gospodarza.
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pilot
Naucrates ductor, Owid. pompilus, w. (101), 100.
Przynale˝àc do rodziny ostrobokowatych (okoniokszta∏tne), ryby te odznaczajà si´ wyd∏u˝onym, bocznie sp∏aszczonym cia∏em dochodzàcym do 35
cm d∏. (rzadko do 70 cm). Ubarwione sà na niebieskoszaro z 5-7 szarymi,
bieg-nàcymi poprzecznie, ciemniejszymi pasami. Wyst´pujà we wszystkich
ciep∏ych i umiarkowanie ciep∏ych wodach na ca∏ej kuli ziemskiej – tak˝e
w Morzu Âródziemnym. Swà nazw´ zawdzi´czajà rzekomemu naprowadzaniu rekinów na zdobycz. W rzeczywistoÊci piloty po prostu ch´tnie przebywajà w pobli˝u rekinów, mant, du˝ych ˝ó∏wi morskich, a tak˝e ∏odzi i jachtów, towarzyszàc ich w´drówce (Owid. rybo pilocie – morska towarzyszko
∏odzi, w. 100). Tar∏o odbywa si´ w miesiàcach jesiennych i zimowych, a ich
jaja, o Êrednicy 1,3 mm, i larwy sà planktoniczne. ˚ywià si´ g∏ównie skorupiakami i planktonem oraz resztkami z posi∏ków rekinów i innych wielkich
drapie˝ników.
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PieÊƒ g∏´bin
Lecz niektórzy z nas, przyglàdajàc si´ morzu
ze zrozumieniem i mi∏oÊcià, widywali je starym,
jak gdyby niepami´tne wieki wydêwign´∏y si´
na jego powierzchni´ z dna, z nietkni´tego mu∏u.
Joseph Conrad, Zwierciad∏o morza, prze∏. A. Zagórska

A
Kiedy Caius Plinius Secundus, zwany tak˝e Pliniuszem Starszym, piszàc swà
Historià naturalnà, dotar∏ do ksi´gi XXXII poÊwi´conej rybom i innym zwierz´tom morskim, jednym ze êróde∏ jego wiedzy ichtiologicznej sta∏o si´ dzie∏ko poety z Sulmony. «Zadziwiajàce wydaje mi si´ – pisa∏ – to, co Owidiusz
podaje o màdroÊci ryb w woluminie, który nosi tytu∏ Halieutica».1 W istocie
trudno wyobraziç sobie wi´ksze przeciwieƒstwo, ni˝ natchnienie poety sk∏adajàcego swój talent na o∏tarzu Wenery i temat poematu tak dalece przesiàkni´ty ch∏odem i wilgocià g∏´bin.2 SprzecznoÊci takie wpisane sà jednak – jak
zobaczymy – w samà istot´ poezji Owidiusza, stanowiàc nieledwie jej zasadniczà osnow´.
W Sztuce rybo∏ówstwa, ta kszta∏towana przez zbie˝noÊç rozmaitych uwarunkowaƒ harmonia przeciwieƒstw (coincidentia oppositionum), wydaje si´
tak naturalna, ˝e przywodzi na myÊl dzia∏anie twórczych si∏ przyrody. Podobnie bowiem jak natura rodzi dzie∏a, zespalajàc w swym ∏onie pierwotne
˝ywio∏y, tak te˝ poetyckie utwory Owidiusza zdajà si´ samorodnie wy∏aniaç
z g∏´bin jego ducha:
sponte sua carmen numeros veniebat od aptos
et quod temptabam dicere, versus, erat,

most difﬁcult part of my work. Again, I have found very helpful both
Capponi’s opus maximum and E. de Saint-Denis’s French edition, especially
his Vocabulaire des animaux marins in latin classique (Paris, 1947).
In terms of ichythyological vocabulary I follow W. Wisniewski (J. H.
Reichholf, G. Steinbach – Wielka encyklopedia ryb – The Great Encyclopedia
of Fish, translated and edited by W. Wisniewski, Warsaw, 1994), and partly
H. Garbarczyk and E. Nowakowski (F. Terofal, C. Militz – Ryby morskie –
Sea ﬁsh, translated and adopted by H. Garbarczyk and E. Nowakowski,
Warsaw, 1996) Fish names that I did not manage to identify, I left in Latin,
written in italics.
The choice of a proper literary form created a separate problem. A thirteen syllable verse in Polish versiﬁcation is an equivalent to Latin hexameter.
However,in order to avoid its overregularity, I chose a freer form of Polish
hexameter. I am trying to follow the pattern of Mickiewicz’s poem as much
as possible; keeping 13-16 syllables in verses and a proper order of dactyls and
trochees at the end of the verses (a descent), as well as a stable initial stress
and six stresses in a verse with the use of accompanying stresses.
The Polish translation is accompanied with philological commentary
and a lexicon of ﬁsh and animals. The commentary helps one to understand
the semantic relations between the poem and its external reality. In my edition I also included ancient testimonia which help the reader to compare
Ovid’s text with Greek and Latin literature. In order to maintain both the
unity of language and the original text and its translation, I quote ancient
authors, which are already translated into Polish. The above mentioned lexicon is a separate chapter of the book and contains nearly 70 species of ﬁsh
and other sea creatures. The main sources for that chapter were the
Ichthyological Encyclopedia of J. H. Reichholf and G. Steinbach and the
excellent commentaries of F. Capponi and E. de Saint-Denis.

(Trist. IV 10, 25-26)

pieÊƒ z w∏asnego pop´du, zgodnie z metrum p∏yn´∏a
i wszystko com chcia∏ powiedzieç wnet poezjà czyni∏a,

Aleksander Wojciech Miko∏ajczak
Translated by
Monika Kwapisz

(prze∏. A.W. M.)

W tej przyrodzonej naturalnoÊci – zwanej przez niektórych talentem – upatruj´ te˝ przyczyny, dla której rozmaite kompleksy zagadnieƒ kosmologicznych, psychologicznych, antropologicznych, historycznoliterackich i este___________

1 Historia naturalna 32, 11.
2 Stàd np. krytyczna ocena Sztuki rybo∏ówstwa przez Georga Schmida w «Philologus Supplbd» 11, z którà poÊrednio polemizuje K. Morawski, Owidiusz i elegicy
w epoce Augusta, Kraków 1917, s. 196-197.

Halieutica-gesang der tiefen

Als Caius Plinius Secundus (Plinius der Ältere) während seiner Arbeit am
Werk Historia Naturalis zum Band über Fische und andere Meereswesen
kam, benutzte er Ovids Poem Halieutica als eine der Çuellen seines ichthyologischen Wissens. Plinius der Ältere bewunderte das Poem, in dem Lyriker
Publius Ovidius Naso über die kalten und unzugänglichen Tiefen schrieb.
Solche Gegensätze sind – wie man bemerken kann – für die Poesie des
Dichters aus Sulmona der Kern der Sache und spielen eine wichtige meritorische Rolle: sie sind die Fabeln seiner Dichtkunst.
In Halieutica hat diese mysteriöse Übereinstimmung der Gegensätze
(coincidentia oppositionum) einen so natürlichen Charakter, daß man diese
literarische Struktur mit den schöpferischen Naturkräften leicht vergleichen
kann. Der Dichter vereinigt in seiner Fischfangskunst verschiedene Komplexe
von kosmologischen, psychologischen, anthropologischen, literarhistorischen und ästhetischen Problemen, die in einer guten Harmonie existieren
und im Werk eine homogene Struktur bilden.
Die Fischfangskunst ist ein ichthyologisches Poem; es wurde von Publius
Ovidius Naso in seiner Verbannung in Tomi am Schwarzen Meer geschrieben. Das Werk hat sich bis zu unseren Zeiten nur als ein Fragment (134 Verse)
erhalten und zwar defekt, mit vielen durch Kopisten begangenen Fehlern
und Auslassungen. Vielleicht hat Ovid zuerst eine Skizze des Werkes gefaßt
und hatte die Absicht, es zu erweitern oder zu bearbeiten. Er stand damals
am Lebensabend, und es ist anzunehmen, daß sein Tod im Jahre 17 oder 18 n.
Chr. die Arbeit unterbrochen hat.
Halieutica war bis heute kein besonderes Forschungsobjekt für Philologen. Nur das Problem der Autorschaft des Poems aufgrund seines ungewöhnlichen Inhalts wurde zu einer Streitfrage. Die Zweifel sind – wie ich
meine – von Caius Plinius Secundus behoben worden (ich habe am Anfang
meines Essays darüber erwähnt). Ich will mich hier mit Problemen befassen,
die durch Deuter noch nicht besprochen wurden, nämlich mit dem poetischen Charakter und mit der Symbolik der Fischfangskunst.
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ziemnym, rzadko te˝ w Morzu Czarnym. Trzymajà si´ ma∏ymi grupami na
p∏ytkich wodach, od 5-30 m g∏´bokoÊci, nad ∏àkami trawy morskiej lub
skalistym dnem – nierzadko w cieniu du˝ych bloków skalnych. Sà bardzo
wra˝liwe na zimno i przy nag∏ych za∏amaniach pogody cz´sto ginà. Tar∏o
odbywajà zimà na otwartym morzu, schodzàc na wi´ksze ni˝ zwykle g∏´bokoÊci. ˚ywià si´ rakami i mi´czakami, które rozgniatajà silnymi z´bami
˝ujàcymi.

DORSZ zob. ÂLEPIOR
DRUM KANARYJSKI

umbryna
Umbrina canariensis, Owid. umbra, w. 111.
Ryba z rodziny kulbinowatych (okoniokszta∏tne), osiàgajàca wielkoÊç do
40 cm. Odznacza si´ kr´pym, krótkim cia∏em o wydatnie zaokràglonym pysku. Ubarwienie szarosrebrzyste ze stalowymi, pod∏u˝nymi paskami powy˝ej
linii bocznej cia∏a (Owid. drum stalowogrzbiety, w. 111). Wyst´puje w zach.
cz´Êci Morza Âródziemnego i we wsch. Atlantyku od Zatoki Biskajskiej po
Angol´. Ryby te sà samotnikami i przebywajà na wi´kszych g∏´bokoÊciach
50-300 m (przewa˝nie 160-180 m), ponad mulistym i piaszczystym pod∏o˝em. Drumy z Morza Âródziemnego odbywajà tar∏o w czerwcu. Od˝ywiajà
si´ drobnymi zwierz´tami dennymi, ma∏ymi rakami i bezkr´gowcami.

DUBIEL
Puntazzo puntazzo, Owid. sargus, w. 105.
Zalicza si´ do rodziny pra˝mowatych (okoniokszta∏tne) i charakteryzuje
owalnym, bocznie sp∏aszczonym cia∏em, osiàgajàcym do 45 cm d∏. Ubarwie-
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siàcach zimowych i wiosennych. Od˝ywiajà si´ ma∏ymi zwierz´tami dennymi, przede wszystkim wieloszczetami, skorupiakami (wioÊlarki, pàkle, kraby)
oraz ma∏ymi Êlimakami i ma∏˝ami.

«WIEPRZ» MORSKI
zob. ROGATNICA

«ZAJÑCE» MORSKIE zob. O˚ADY

˚ABNICA «˝aba» morska

Lophius piscatorius, Owid. rana, w. 126.
Nale˝y do rodziny ˝abnicowatych (˝abnicokszta∏tne). Cia∏o ma sp∏aszczone, z ty∏u zaÊ bocznie ÊcieÊnione, d∏. do 2 m. Wyró˝nia si´ du˝à, p∏askà
g∏owà o bardzo szerokim, pó∏kolistym otworze g´bowym. Skóra mi´kka
i pozbawiona ∏usek (Owid. «˝aby» o mi´kkim grzbiecie, w. 126), pokryta fr´dzelkowatymi wyrostkami. Grzbiet bràzowawy lub zielonkawobràzowy, strona brzuszna bia∏a. Wyst´puje w p∏n. Atlantyku, we wsch. cz´Êci od Morza
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