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POD PATRONATEM SYLWANA.
KULTUROTWÓRCZA ROLA DRZEW
W KONTEKŚCIE POEZJI RZYMSKIEJ
Aleksandra Arndt
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Klasycznej

Monumentalną sylwetkę zamku gołuchowskiego, dawnej własności Czartoryskich, obecnie zaś – oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, otacza rozległy kompleks parkowy, wchodzący w skład Ośrodka Kultury Leśnej. Wyróżnia się on rzadko spotykaną mnogością drzew i zróżnicowaniem ich gatunków:
powierzchnię arboretum porasta w sumie około 80 tysięcy dendrologicznych
okazów, usytuowanych przy ścieżkach i wzdłuż zabytkowych alei oraz na połaciach ziemi pomiędzy nimi. Na palecie gatunkowej współistnieje obok siebie
kilka odmian dębów, widnieją na niej lipy, graby i daglezje; niektóre z nich cieszą
się statusem żywych pomników przyrody. Obok starego, sięgającego początkami
XIX wieku, drzewostanu, miłośników natury do Gołuchowa przyciąga również,
przynależne formalnie do OKL-u, Muzeum Leśnictwa: wewnątrz stanowiących
jego własność kilku obiektów (Dybulu, Oficyny, Owczarni i Powozowni) prezentowane są stałe i czasowe wystawy, oscylujące wokół tematyki leśnej. Jakkolwiek
na uwagę – zarówno ze względu na wartość merytoryczną ekspozycji, jak i walory architektoniczne budynków – zasługuje każdy z nich, czujność wzmóc warto
zwłaszcza w pobliżu Owczarni. Na tle jej ceglastych murów widnieje, wzniesiona na niewysokiej podporze, głowa osobliwego stwora o rozchylonych ustach,
szerokim nosie i sterczącej w górę parze uszu. Na pierwszy rzut oka trudno
dociec tożsamości osobnika. Dopiero dokładne oględziny pozwalają ustalić, że
mamy tu do czynienia z Sylwanem – starorzymskim patronem lasów. Wyciosana
Adres do korespondencji – Corresponding author: Aleksandra Arndt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Klasycznej Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Artemiss@gmx.de

10

Aleksandra Arndt

w granicie rzeźba bóstwa, dłuta prof. Kazimierza Rykowskiego, dobrze oddaje,
znaną z antycznych przekazów, złożoność jego postaci – pełen atencji stosunek
do zbiorowisk leśnych1 przy jednoczesnej dokuczliwej postawie względem ludzi2. Charakterystyczne usytuowanie posągu – frontem do parkowych zasobów
dendrologicznych – w połączeniu z nieprzyjaznym wyrazem jego twarzy zdają
się sugerować, że współczesny Sylwan pełni w Gołuchowie podobną funkcję, co
jego antyczny odpowiednik w Rzymie: stoi na straży drzew, nastawiony wrogo
do ich potencjalnych niszczycieli.
SYLWAN, RZYMSKI STRAŻNIK LASÓW

Jakkolwiek imię rzymskiego Sylwana wywodzi się najpewniej od Selvansa,
boskiego opiekuna lasów z panteonu Etrusków, jego etymologię wyprowadzano również od słów łacińskich: rzeczownika silva, oznaczającego las, lub przymiotnika silvanus, o znaczeniach ‘związany z lasem’, ‘leśny’3. W odniesieniu do
interesującego nas bożka termin ten po raz pierwszy pojawia się w literaturze
starożytnej bodajże na kartach utworu O gospodarstwie wiejskim – najstarszego
zachowanego zabytku prozy rzymskiej, autorstwa Katona Starszego (III/II wiek
przed Chr.). W owym, pomyślanym jako „zbiór reguł, przepisów i nakazów dotyczących prowadzenia konkretnego gospodarstwa”4, dziele nie panuje jeszcze Sylwan całkowicie niepodzielnie – twórca agronomicznego kompendium, stosownie do przekonań swoich czasów, kojarzy go bowiem, jak się wydaje, z bogiem
Marsem w jego staroitalskiej funkcji strażnika pól5. Efekt scalenia się ze sobą
obydwu tych postaci przekłada się bezpośrednio na treść praktycznej wskazówki, jaką kieruje Katon pod adresem właścicieli wołów – celem zapewnienia sobie
pomyślności stada zaleca oto złożenie ofiary Marsowi i Sylwanowi jednocześnie:
Ofiarę w intencji zdrowia wołów złóż w ten sposób. Za dnia złóż w lesie ofiarę Marsowi, Sylwanowi w intencji każdego wołu… (rozdz. 83; tłum. Ireneusz Mikołajczyk).

1
Zob. przyp. 5.
2
Joël Schmidt w swoim Słowniku mitologii greckiej i rzymskiej (Katowice 1996)
podaje s.v. „Sylwan”, że był on „złośliwy i dokuczliwy, toteż obawiali się go wędrowcy
przemierzający lasy, a rodzice straszyli nim dzieci, kiedy łamały gałęzie drzew”. Ze swojej
strony dodam, że nie zdołałam znaleźć potwierdzenia tych informacji w dostępnych mi
źródłach antycznych.
3
Na temat źródłosłowu imienia oraz suponowanych związkach bożka z jego pierwowzorem etruskim zob. szczegółowo P.F. Dorcey, 1992, The Cult of Silvanus. A Study in
Roman Folk Religion, s. 10–12.
4
I. Mikołajczyk, 2004, Rzymska literatura agronomiczna, s. 33.
5
Kontrowersje związane z pozornym utożsamieniem Sylwana z Marsem omawia
szczegółowo P.F. Dorcey, dz. cyt., s. 9.
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Typowa dla autora suchość stylu oraz zorientowanie na ściśle pragmatyczny
wymiar podawanych informacji sprawiają, że daremnie szukać w przytoczonym
passusie jakichkolwiek wzmianek na temat fizjonomii czy obyczajów Sylwana.
Jedynie sugestia co do wyboru lasu jako miejsca złożenia ofiary wskazuje, że to
właśnie gęsto zadrzewione tereny stanowiły od najdawniejszych czasów obszar
jego bytowania6.
O wiele bardziej obfituje już natomiast w detale wizerunek bożka, jaki jedno stulecie później nakreślili w swoich utworach wybitni poeci z czasów cesarza Oktawiana Augusta (27 przed Chr.–14 po Chr.) – Propercjusz, Owidiusz,
nade wszystko zaś Wergiliusz. Ten pochodzący z Mantui artysta wiadomości
o Sylwanie rozproszył po wszystkich swoich dziełach wieku dojrzałego – zbiorze
bukolik, Georgikach oraz Eneidzie. Pozostając względem siebie w układzie komplementarnym, Wergiliuszowe wzmianki na temat leśnego bóstwa składają się
na barwną deskrypcję Sylwana jako istoty nadprzyrodzonej, organicznie wręcz
związanej z przyrodą.
Z obrazem bożka, jaki w swym podręczniku rolniczym umocnił wcześniej
Katon Starszy, współgra najbardziej uwaga poczyniona przez Wergilego w ostatnim z utworów, eposie narodowym Eneida o protoplaście Rzymian, Eneaszu
(VIII 600–601) – mantuańczyk definiuje w niej bowiem Sylwana przez pryzmat
jego pieczy nad trzodą:
Niesie wieść, że plemię Pelazgów, co w czasach pradawnych
Pierwsze mieszkało w Lacjum, ten gaj i jeden dzień w roku
Bogu roli i trzód, Sylwanowi miano poświęcić (ww. 595–597; tłum. Ignacy Wieniewski)

Warto zauważyć, że bóstwo działa tu już całkowicie autonomicznie, uwolnione niejako od współobecności Marsa (który z protektora pasterzy przeobraził
się w międzyczasie w patrona działań wojennych). Swoiste novum w prezentacji
Sylwana stanowi również poszerzenie obszaru jego działania o pola uprawne;
następnie wskazuje poeta na gaje oraz dni świąteczne jako dalsze zakresy jego
panowania oraz kładzie nacisk na związek kultu bóstwa z plemieniem Pelazgów,
pierwotnych mieszkańców Grecji.
W zgoła innej, bardziej zindywidualizowanej, a przy tym wysoce symbolicznej roli osadza Wergiliusz Sylwana w X ze swoich pieśni bukolicznych, opiewających sielski byt pasterski. Na treść jej składają się dzieje nieszczęśliwej miłości
przyjaciela twórcy, poety Korneliusza Gallusa, do ucieleśniającej antyczną femme fatale artystki imieniem Lykoris. Właściwą oprawę Gallusowego cierpienia
6
W sukurs tej supozycji przychodzi kilka wieków później świadectwo poety elegijnego Propercjusza (I wiek przed Chr.), który skupiska drzewne określał był mianem
„rozgałęzionego domu Sylwana” (IV 3, 5). Również encyklopedysta Pliniusz Starszy
(I wiek po Chr.) w swojej Historii naturalnej (XII 2) postrzegał Sylwana (a właściwie Sylwanów), a wraz z nim fauny i boginki leśne, głównie przez pryzmat opieki nad lasami.
Na związki bożka z terenami zadrzewionymi zwracał wreszcie uwagę Stacjusz w epopei
Tebaida (VI 110).

12

Aleksandra Arndt

tworzy pyszna przyroda Arkadii wraz z charakterystycznym dla jej specyfiki
profilem mieszkańców – nimfami i bóstwami leśnymi; w ich gronie znajduje się
Sylwan. Wzorem swoich współtowarzyszy wychodzi on w pewnym momencie
naprzeciw udręczonemu artyście. Przystrojony, jak na pana przyrody przystało,
w kwietne girlandy i wielkie lilie, bożek nie podejmuje dialogu z feralnie zakochanym mężczyzną – już nawet bezgłośne spotkanie obydwu postaci wydaje
się jednak brzemienne w znaczenia. W ten sposób konfrontują się bowiem ze
sobą: witalna siła pierwotnej natury, uosabiana przez Sylwana, lub emocjonalna
słabość jednostki ludzkiej, której ucieleśnieniem staje się Gallus7. I podczas gdy –
jak poucza nas dalsza część X eklogi – poeta w ostatecznym rozrachunku umiera
z powodu nieodwzajemnionego uczucia, co do arkadyjskiej przyrody nie mamy
wątpliwości, że po martwym okresie zimowym odrodzi się ona na nowo. Wieczne cykle natury górują niekwestionowanie nad krótkim żywotem człowieczym.
W innym jeszcze kontekście sytuuje mantuańczyk Sylwana na kartach swoich Georgik, monumentalnego poematu o przyrodzie w IV księgach. Imię bożka
pojawia się tutaj dwukrotnie: najpierw w inauguracyjnych wersach zbioru I, następnie zaś – w finale II zbioru. Zanalizujmy po kolei.
Inicjalną księgę Georgik otwiera krótka zapowiedź treści całego utworu (ww.
1–4), w ślad za nią zaś pojawia się wezwanie poety do dwunastu bóstw rolniczych
z prośbą o wsparcie przy podejmowanych przez wieśniaków zajęciach gospodarskich (ww. 5–23). Imienną enumerację boskich patronów agrarnych, wśród
których nie brakuje tak znamienitych postaci, jak Neptun czy Minerwa, zamyka
apel do Sylwana; jest to jedyne bóstwo rodzimie rzymskie w całym segmencie.
Twórca przydaje mu przy tej okazji atrybut w postaci „cyprysu o delikatnych
korzeniach” (w. 20). Przyporządkowanie bożkowi precyzyjnego gatunku drzewa
nie stanowi jedynie atrakcyjnego pod względem dendrologicznym ornamentu,
jest ono przede wszystkim obciążone informacyjnie: tym oto sposobem konkretyzuje poeta postać Sylwana, czyniąc aluzję do jednej z jego perypetii miłosnych8,
w charakterze swym homoerotycznym. W szczegóły całej love story, nieznanej
skądinąd w literaturze rzymskiej, wtajemnicza nas kilka stuleci później Serwiusz
(IV/V wiek po Chr.), starożytny gramatyk i niezmordowany komentator Wergiliuszowej spuścizny. Jak podaje on w objaśnieniach do Georgik (ad loc.)9, bożek,
opętany namiętnością do młodzieńca imieniem Cyparis, przez nieuwagę zabił
7
Por. S. Stabryła, 1983, Wergiliusz. Świat poetycki, Wrocław, s. 98.
8
O innej, tym razem heteroerotycznej, równie nieszczęśliwej wszelako, relacji miłosnej Sylwana, przeczytać możemy w Przemianach Owidiusza (XIV 639 n.). Dowiadujemy się tam, że bożek, pełen wigoru mimo upływu lat, czynił awanse bogini sadów,
Pomonie, został przez nią jednak odrzucony, podobnie jak satyrowie i bóstwo płodności,
Priap. Serce Pomony zdobył dopiero boski patron pór roku, Wertumnus.
9
Warto zaznaczyć, że przytoczona przez Serwiusza opowieść stanowi rzadki, niepotwierdzony nigdzie indziej wariant popularnego mitu o homoseksualnym uczuciu, jakie
względem Cyparissa żywił bóg słońca, Apollo; w literaturze starożytnej rozpowszechnił
go zwłaszcza Owidiusz na kartach swoich Przemian (X 106–142).
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jego oswojoną łanię, w konsekwencji czego chłopiec pogrążył się w głębokiej rozpaczy i zmarł. Sylwan zamienił go wówczas w drzewo, które nazwał imieniem
ukochanego10.
Z nakreślonym wyżej obrazem Sylwana harmonizuje sposób przedstawienia
bóstwa przez poetę w dalszej części poematu. Znamienny wydaje się już fakt, że
po raz drugi imię jego wspomniane zostaje w księdze II, poświęconej sadownictwu, a także karczowaniu dzikich obszarów leśnych. Z perspektywy owej
dendrologicznej partii dzieła tym wyraźniejszy staje się powód przyzywania
„cyprysowego” bożka w początkowym segmencie I zbioru: jest to zarówno forma zaanonsowania tematyki II zbioru, jak i sposób zapewnienia sadownikom
i drwalom przychylności Sylwana.
Owa druga wzmianka o leśnym bóstwie pojawia się w finale księgi, znanym w literaturze przedmiotu pod hasłem „pochwały życia wiejskiego” (ww.
458–542)11. Artysta dowodzi w niej wyższości pracy na roli nad specyfiką żywota wielkomiejskiego, z upodobaniem wskazując na liczne profity ścisłej koegzystencji człowieka z naturą. Dobrobyt i urodzaj nie należą tu wszelako do zjawisk
bezwarunkowych – celem ich pozyskania winien wieśniak między innymi oddawać należną cześć prastarym bóstwom rzymskim. W ich gronie nie brakuje
oczywiście Sylwana (ww. 493–494):
10 Przytoczona powyżej opowieść mitologiczna z transformacją jednego z bohaterów
w drzewo jako punktem kulminacyjnym nie jest bynajmniej w poezji rzymskiej przypadkiem odosobnionym. Wręcz przeciwnie – wpisuje się ona w szeroki pejzaż opracowanych literacko „dendrologicznych” mitów ajtiologicznych, wyjaśniających boskie
pochodzenie rozmaitych gatunków drzew. Szczególny rezerwuar podobnych historii
stanowią z pewnością Przemiany Owidiusza (I wiek przed Chr./I wiek po Chr.), monumentalny poemat epicki w XV księgach, którego dominantą tematyczną uczynił twórca
metamorfozę (najczęściej) bohaterów mitologicznych w elementy ziemskiej przyrody
nieożywionej lub ożywionej albo w konstelacje gwiezdne. Do najbardziej znanych historii drzewnych, jakie przytacza poeta, należą z pewnością dzieje miłości Apollina do
oready Dafne. Pragnąc pozbyć się natrętnego adoratora, nimfa zwróciła się do swojego
ojca, Penejosa, z prośbą o pomoc. Rodziciel przeobraził wówczas swoją córkę w drzewo
laurowe, poświęcone następnie bogu słońca (Met. I 452–567). Inna opowieść głosi z kolei
przedzierzgnięcie się córek Heliosa, Heliad, w topole, jako wyraz smutku po stracie brata Faetona (Met. II 34–366). Z innej jeszcze czerpiemy informację o pochodzeniu dębu
i lipy od związanej węzłem małżeńskim pary staruszków, Filemona i Baucis. W podzięce
za gościnę, jaką zgotowali oni dla Jowisza i Merkurego, bogowie po śmierci nadali im
postać tych właśnie drzew, by splecione razem gałęźmi, mogły okazywać sobie czułość
również w nowej postaci (Met. VIII 611–724).
Podłoże tego rodzaju antycznych mitów arboralnych, w których podkreślona zostaje boska geneza określonych gatunków drzew, ma swój wymiar antropologiczny. Stanowi ono
echo prehistorycznego kultu drzew, którego pochodzenia możemy doszukiwać się zarówno w sakralnej, jak i czysto pragmatycznej funkcji drzewa w życiu ludzi pierwotnych.
11 Dokładna analiza całego passusu w: F. Klingner, 1931, Über das Lob des Landlebens In Vergils Georgica, „Hermes” 66, s. 159–189.
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Błogosławiony ten również, kto bogów wiejskich otoczył
kultem – starego Sylwana, Pana i nimfy siostrzane! (tłum. Aleksandra Arndt)12

Zachęta poety do pielęgnowania świąt i rytuałów związanych z nadprzyrodzonymi stróżami przyrody wynikała z faktu, że za jego czasów zostały już one
w dużej mierze zapomniane. O dawności kultów najlepiej świadczy „stary” – epitet, jakim w cytowanym dwuwersie obdarzył artysta właśnie Sylwana13. Dobór
określenia wpływa jednak nie tylko na uzmysłowienie sobie przez odbiorcę pewnej antykwaryczności „religii przodków”, ale zmienia również sposób postrzegania przezeń samego bożka. Oto z krzepkiego mężczyzny, zdolnego dzierżyć
w ramionach potężny cyprys, przeobraża się on w starca14. Znamiennym jest, że
na skonstatowaniu podeszłego wieku Sylwana kończą się odniesienia doń w poemacie – dalsza część dzieła, choć ogniskuje się na hodowli zwierzęcej, nie zawiera już żadnych odniesień do bożka.
POETYCKIE ARBORETUM GEORGIK

Sylwan pełni zatem w Georgikach nade wszystko rolę opiekuna drzew. A jaką
z kolei rolę pełnią w poemacie drzewa? Znajdują się one, by tak rzec, na drugim
miejscu w czterostopniowej hierarchii zagadnień. Wergiliusz tak rozdysponował nagromadzony materiał merytoryczny, by każda kolejna księga opowiadała
o coraz bardziej zawiłych kwestiach gospodarskich. Wątki dendrologiczne, poruszane – jak już wspomniano – zasadniczo w księdze II, poprzedzone zostają
w zbiorze I rozważaniami o zbożach, roślinach niewielkich rozmiarów i – w odróżnieniu od drzew – zaledwie jednorocznych; dalej następuje wykład na temat
bydła, które wszak żywi się florą (księga III), zaś pszczoły, twórczynie najbardziej
skomplikowanych struktur zwierzęcych, opisuje twórca w zbiorze IV15. Dendrologiczna księga Georgik stanowi najobszerniejsze i najbardziej kompleksowe
opracowanie na temat drzew w całej poezji rzymskiej – kompetentne, a przy tym
pełne walorów artystycznych. Chociaż w centrum zainteresowań Wergiliusza
pozostaje tkwiący w drzewach praktyczny potencjał, sporo miejsca poświęca on

12 O ile nie wskazano inaczej, wszystkie przekłady pióra autorki artykułu.
13 Również Horacy, określając w epodzie 2, 22 Sylwana mianem ojca (łac. pater), zdaje
się podkreślać jego dojrzałość.
14 Co ciekawe, taki właśnie obraz Sylwana przeważa również w antycznym malarstwie
i rzeźbie.
15 Warto zauważyć, że wewnętrzny układ dzieła ma swoje przełożenie na specyfikę całej twórczości Wergiliusza. Swój debiutancki utwór, Bukoliki, ogniskuje on wszak wokół
egzystencji stojących najniżej w hierarchii społecznej pasterzy, w następujących po nich
Georgikach koncentruje się na życiu wieśniaków, by na kartach Eneidy skierować swą
uwagę ku losom książąt.
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również ich roli sakralnej; bywa zresztą, że obydwa wymiary splatają się u poety
w jedną nierozerwalną całość.
W dalszej części artykułu przyjrzę się uważnie proponowanym przez artystę
sposobom wykorzystania przez człowieka zarówno terenów zadrzewionych, jak
i pojedynczych egzemplarzy określonych gatunków; posłużą mi one jako drogowskaz w poszukiwaniach analogicznych funkcji drzew u innych poetów rzymskich. Interesować będzie mnie ponadto stosunek, jaki względem drzew przejawiali wieśniacy – oficjalni adresaci i główni bohaterowie Georgik. Postaram się
rozpatrzyć go w kontekście utworów obrazujących relacje, które nawiązywali
z drzewami przedstawiciele odmiennych profesji.
Przed przystąpieniem do analizy poszczególnych passusów poetyckiego arboretum Georgik trzeba mi wszelako wyjaśnić kwestię z zakresu systematyki
roślin. Innymi słowy – podkreślić expressis verbis, że pod pojęciem „drzewo” zarówno Wergiliusz, jak i inni pisarze starożytni, rozumieli nie do końca to samo,
co współcześni botanicy. Fakt ten unaocznia już sposób zaanonsowania przez
twórcę tematu II księgi, zawarty w jej inicjalnych wersach:
Czas ciebie sławić, Bachusie, a z tobą – leśne krzewiny
i drzew oliwnych owoce, co późno wchodzą w dojrzałość.

Wziąwszy pod uwagę, że imieniem Bachusa, rzymskiego boga wina, posłużył
się tu twórca jako metonimią gron winnych, jasnym staje się, iż do drzew – obok
oliwki i dziko rosnących gatunków – zaliczył twórca również winną latorośl. Wer
giliuszowy ogląd na sprawę adekwatny był do ustaleń, jakie poczynił kilka stuleci wcześniej grecki „ojciec botaniki”, Teofrast (III/II wiek przed Chr.)16. W swym
monumentalnym dziele Historia roślin skonstatował on oto, że „drzewo jest to
roślina, której jedyny pień wyrasta z korzenia, posiada wiele gałęzi, gałązek i niełatwo ginie jak np. oliwka, figa, winorośl” (I 3, 1; tłum. Jerzy Schnayder). Podobna
klasyfikacja latorośli stała się następnie, zapewne pod wpływem siły autorytetu jej
twórcy17, „obowiązującą” dla innych twórców antycznych – dość przypomnieć, że
obok Wergiliusza odwoływał się do niej także encyklopedysta rzymski, Pliniusz
Starszy (I wiek po Chr.), autor encyklopedycznej Historii naturalnej w XXVII
księgach. Stwierdził tam (XIV 9), że „winna latorośl, z uwagi na swą wielkość,
słusznie zaliczana jest do starych drzew”. Jako że współczesna systematyka roślin
zakwestionowała właściwość takiego przyporządkowania, Bachusowych „szczepów winnych” w dalszych rozważaniach uwzględniała jednak nie będę.

16 Prace Teofrasta należą do głównych źródeł, na jakich podczas pisania Georgik oparł
się Wergiliusz – zob. W. Mitsdörffer, 1938, Vergils Georgica und Theophrast, „Philologus” nr 93, s. 449–475.
17 Teofrast był uczniem Arystotelesa i kontynuatorem jego myśli w szkole
perypatetyckiej.
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ŚWIĘTE GAJE DĘBOWE

Do gatunków drzew, jakie obdarza Wergiliusz w swoim dziele szczególną
predylekcją, należy z pewnością dąb. Na kartach drugiej księgi wzmiankuje go
twórca kilkakrotnie, niemal każdemu z owych napomknięć nadając wyraźnie sakralny wydźwięk18. Po raz pierwszy „dębu postać szlachetna” pojawia się w obrębie miniwykładu o drzewach powstających z pni lub korzeni (ww. 9–21). Poeta
definiuje w nim roślinę jako „ozdobę gajów Jowisza” i „pewną wyrocznię dla
Greków” (w. 16). Każde z tych określeń wpisuje roślinę w konkretną przestrzeń
kulturową: o ile pierwsze podkreśla relewancję drzewa w rzymskim systemie
wierzeń19, drugie eksponuje jego ważki wpływ na życie duchowe Hellenów20.
Obydwa biorą za podstawę typowe dla antycznego Śródziemnomorza (a także
innych ludów indoeuropejskich, np. Słowian czy Germanów21) zjawisko świętych gajów. Przyjrzyjmy mu się zatem nieco dokładniej.
Ajtiologiczne mity o boskiej genezie rozmaitych gatunków drzew stanowiły,
jak to wspominałam już wcześniej, dalekie echo czci oddawanej drzewom przez
ludzi pierwotnych. Sama powszechność owych opowieści w literaturze antycznej nie realizuje jednak w pełni jeszcze dendrologicznego potencjału sakralnego.
Z innego typu manifestacją przekonań Greków i Rzymian o nadprzyrodzonym
18 Jedynie w wersie 520 mowa jest o dębie, którego owocami żywią się dziki. W późniejszym okresie mięso ich znajdzie się na rzymskich stołach – na temat dzików jako
ulubionego celu łowców antycznych por. Horacy (carm. I 1, 28 i carm. III 12, 12) i Juwenalis (1, 141).
19 Dalej jeszcze w wersie 67 pojawia się definicja dębu jako „drzewa Jowisza”.
20 Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na jeden jeszcze potencjał mitotwórczy dębu,
który obrazuje na kartach Georgik Wergiliusz (II 291–297):
dąb, co wierzchołkiem ku sferze sięga podniebnej,
korzenie zaś wbija niemal w czeluść samego Tartaru.
Nie są go władne obalić ulewy, wichry ni burze;
trwa niewzruszenie ten świadek ciągłej zmienności pokoleń;
wobec kruchości człowieczej byt jego wiecznym się jawi.
Szeroko rozpościerając konarów moc i gałęzi,
solidnym pniem podtrzymuje ogromny cienia baldachim.
Dąb staje się tutaj wykładnią arbor mundi – koncepcji kosmogonicznej o kodzie botanicznym, występującej w wierzeniach religijnych i symbolice magicznej niemal wszystkich ludów, zgodnie z którą trójwarstwowa budowa pozioma drzewa obrazuje niebo,
ziemie oraz zaświaty.
21 Niejakie wyobrażenie o znaczeniu gajów w kulturze Germanów zyskujemy dzięki
następującemu passusowi z monografii etnograficznej Germania, pióra Tacyta: „Ponadto, z uwagi na wielkość tego, co niebiańskie, nie zwykli zamykać bogów w czterech ścianach ani przedstawiać ich jakkolwiek na kształt ludzki. Poświęcają im gaje i lasy, a imiona
bogów nadają temu tajemnemu bytowi, który im jedynie bojaźliwa cześć pozwala dostrzec” (Germ. 9; tłum. T. Płóciennik).
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wymiarze drzewnym mamy do czynienia w przypadku świętych gajów – kompleksów leśnych o charakterze otwartych sanktuariów22. Kryteria ich wyboru
bywały rozmaite. Przy dokonywaniu selekcji kierowano się bądź to walorami
estetycznymi poszczególnych drzew, bądź ich długowiecznością; bywało, że decydujący okazywał się związek danego drzewostanu z lokalnym mitem. Gaje poświęcane były określonym bogom, często w zależności od tego, z którym z nich
łączono porastające je gatunki. Nad dąbrowami władzę sprawowali najwyżsi
rangą bogowie: w Grecji – Zeus23, w Rzymie zaś jego odpowiednik, Jowisz, albowiem dęby właśnie, szczególnie wielkie, długowieczne drzewa ze zdolnością
przyciągania do siebie piorunów, uważali starożytni za właściwe przybytki najpotężniejszych bóstw w swoich panteonach24.
Wykorzystanie świętych gajów podporządkowane było rozmaitym celom.
Funkcjonowały one jako miejsce składania ofiar, służyły schronieniem zbiegom25, znajdowały zastosowanie funeralne jako teren pochówku bohaterów –
założycieli miast i protoplastów rodów (gaj stawał się dzięki temu łącznikiem dla
całej społeczności), doskonale sprawdzały się także jako sceneria igrzysk sportowych wraz z agonami muzycznymi i literackimi, poza tym to właśnie w takich miejscach najwięksi filozofowie antyku, Platon i Arystoteles, zakładali swoje
szkoły. Obszar świętych gajów objęty był zakazem wycinki drzew, zaś samowolnym drwalom groziła kara ze strony bogów26. O skali gniewu, jaki nielegalny
wyrąb wywoływać mógł w boskich zwierzchnikach owych miejsc sakralnych, na
własnej skórze przekonał się syn królewski, Eryzychton z Tesalii: jak podaje Owidiusz na kartach Przemian (VIII 741 nn.), w odwecie za wykarczowanie drzew

22 Warto tu przypomnieć, że w opinii Pliniusza Starszego (XII 2) były drzewa pierwotnymi „świątyniami bóstw”.
23 Pierwsze świadectwa na temat związków sakralnych Zeusa z dębem znajdują się już
u Homera: w Iliadzie XVI 233–245 (wezwanie Achillesa do Zeusa jako władcy Dodony
z prośbą o roztoczenie opieki nad Hektorem w jego „zmaganiach bitewnych” przeciwko
Grekom) i Odysei XIV 327–330 i XIX 296–299 (poszukiwanie przed Odysa w Dodonie
odpowiedzi na pytanie, czy wrócić do domu jawnie, czy też po kryjomu).
24 Analogiczną estymą cieszyły się dęby również w obrębie innych kultur; z bóstwami
– zwłaszcza gromowładnymi – kojarzono je zwłaszcza u Słowian (zob. A.M. Kempiński,
1993, Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań, s.v. „Perun”) i Bałtów (Perkun –
zob. A. Kowalik, 2004, Kosmologia dawnych Słowian. Prolegomena do teologii dawnych
Słowian, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, s. 151–152).
25 W późniejszym okresie prawo nietykalności przeszło na obiekty sakralne i ołtarze.
26 W części artykułu poświęconej specyfice gajów w obrębie grecko-rzymskiego Śródziemnomorza oparłam się w znacznej mierze na znakomitym studium I. Kaczor, 2001,
Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 3.
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rosnących w jej gaju, bogini rolnictwa Ceres zesłała na przestępcę niemożliwy do
zaspokojenia głód27.
Niektóre gaje przewyższały swą sławą inne. W Helladzie szczególną popularnością cieszyła się dąbrowa w epirskiej Dodonie, na której terenie znajdowała
się najstarsza wyrocznia grecka – to właśnie do niej odnosi się cytowany wcześniej wyimek Wergiliuszowego poematu. W najwcześniejszym okresie istnienia
oraculum kapłani zwani selloi odczytywali tam wolę Zeusa na podstawie szumu
gałęzi dębowych. W późniejszym okresie przekonanie o wizjonerskiej sile dębu
stało się również udziałem Rzymian. I tak, wspomniany już Pliniusz Starszy odnotowuje w swojej Historii naturalnej (XVI 87) konsultacje, jakie pod trzema
dębami w Tyburze odbywać miał założyciel tego miasta, Tybernus. O świętym
statusie interesującego nas drzewa niejakie wyobrażenie daje poza tym passus
z Wergiliuszowej Eneidy (Aen. XI 1–11), w którym tytułowy bohater jako hołd
dla Jowisza Kapitolińskiego składa na dębowym pniu zbroję, pancerz i kity z hełmu pokonanego wcześniej wroga.
DĘBY MIODEM PŁYNĄCE

Kolejną, interesującą w kontekście niniejszych refleksji, uwagę na temat dębów czyni Wergiliusz pod koniec II księgi (ww. 434–453), przy okazji przeglądu
drzew, jakie pominął milczeniem we wcześniejszych wersach. Stara się wykazać
tu głównie ich „pozaalimentacyjną” użyteczność dla ludzkości – w budownictwie, żegludze czy podczas działań wojennych (będzie o tym mowa w dalszej
części artykułu) – bez wskazania wszelako na okoliczności, w jakich posiadł człowiek umiejętność obróbki drewna28:
Cóż rzec o drzewach mam większych? Wierzby i drobne janowce
służą za pokarm dla bydła, pasterzom cieniem się kładą,
są niczym płot dla zasiewów, miodu esencję stanowią.
Ileż uroku ma Kytor, po którym spływa falami
bukszpan! Jak piękny jest Naryks – sosen na żagwie ojczyzna!
Tak cieszą serce uprawy wolne od trudów człowieczych.
27 Z kolei „w sanktuarium Asklepiosa na Kos nie wolno było ścinać cyprysów pod karą
tysiąca drachm” (J.G. Frazer, 1978, Złota gałąź, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa, s.
121).
28 Zainteresowanym problematyką genezy wycinki drzew oraz pochodnych jej aktywności (stolarstwa, ciesielstwa itp.) w sukurs przychodzi na szczęście grecki historyk
Diodor Sycylijski (I wiek przed Chr.). Na kartach swej monumentalnej Biblioteki historycznej (IV 76, 4–5) podaje on mitologiczne wyjaśnienie fenomenu, jako wynalazcę jego
wskazując siostrzeńca budowniczego Dedala, Talosa. Miał on przepiłować pień drzewa
za pomocą znalezionej szczęki wężowej, który to wyczyn stał się dlań impulsem do prac
nad skonstruowaniem pierwszej piły żelaznej.
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Eurus, bóg wichru wschodniego, bez przerwy szarpie i targa
lasy na szczytach Kaukazu. Nie rodzą one owoców,
jednak na różne sposoby drewno ich może się przydać:
sosna budulcem okrętów, cyprys i cedr – ludzkich siedzib,
ponadto również wieśniacy drewna kaukaskie zasoby
wykorzystują w konstrukcji kół oraz łodzi kadłubów.
Tak w krocie witek obrasta wierzba, jak wiąz – w krocie liści,
mirt do wyrobu dzid zdatny, dereń się sprawdza na wojnie;
gałąź cisową na broń swą łucznik z Arabii wygina,
kształty domowych przedmiotów ostre narzędzia nadają
pniom chropowatym bukszpanu i lipy drewnu lekkiemu.
Lekkie też czółno olchowe, na rwącej wznosząc się fali,
płynie po Padzie, tymczasem rój pszczeli gniazdo swe mości
pod korą i w dziuplach dębów: starych i wiecznie zielonych.

Jak widzimy, dla dębów rezerwuje poeta ostatnie, kulminacyjne miejsce
w enumeracji gatunków (ww. 452–453). Zwieńczenie całej „listy arboralnej”
obrazem dębu w jego pierwotnej funkcji naturalnego ula pszczelego wyjaśnić
możemy na kilka sposobów. Po pierwsze, całą deskrypcję zainicjował twórca
wzmianką o „wierzbach i drobnych janowcach” jako „miodu esencji” – dzięki
przywołaniu miododajnych insektów w finale opisu zyskał cały segment kunsztowną budowę pierścieniową. Po drugie, za jego pośrednictwem odsyła niejako
poeta do dalszej części poematu; „rój pszczeli” to wszak swoista zapowiedź IV,
apiologicznej w treści księgi. Wydaje się jednak, że na tym nie koniec. Zamierzenia Wergiliusza wykraczają wszak daleko poza strukturę i treść Georgik, przenosząc odbiorców w nieuchwytną czasowo przestrzeń Złotego Wieku.
W kulturze grecko-rzymskiego Śródziemnomorza stanowi Złoty Wiek do
pewnego stopnia odpowiednik raju z tradycji judeo-chrześcijańskiej. Oznacza
on mityczny etap w dziejach ludzkości, sprzed powstania cywilizacji, kiedy to
władzę nad ludźmi sprawował łaskawy bóg Saturn, bezpośredni poprzednik
Jowisza. Period ów wyrażał się stanem permanentnego pokoju na świecie oraz
samoistnym zaspokajaniem przez przyrodę wszelkich potrzeb egzystencjalnych
człowieka – tak w każdym razie definiowali go twórcy antyczni. Wysoka frekwencja opisów Złotego Wieku w poezji zarówno Hellenów, jak i Rzymian świadczy
o ogromnej popularności motywu przez cały okres starożytności29.
29 Warto doprecyzować, że do literatury antycznej wprowadził go grecki poeta Hezjod
(VII wiek przed Chr.) na kartach swego poematu dydaktycznego Prace i dnie. Własne
warianty złotowiecznych opisów proponowali następnie najwybitniejsi artyści starożytni kolejnych stuleci: hellenistyczny twórca astronomicznego dzieła Fajnomena, Aratos
z Soloi (III/II wiek przed Chr.), poeci doby augustowskiej (na analizie ich deskrypcji
koncentruje się część główna artykułu), wreszcie późnoantyczny Ojciec Kościoła, Laktancjusz, który w monumentalnym dziele Podstawy nauki Bożej poddał zresztą Złoty
Wiek interpretacji chrześcijańskiej.
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Nie pora tutaj na rozważanie każdego z osobna komponentu złotowiecznych
deskrypcji – dość przypomnieć, że w niemal każdym z nich pojawia się fenomen
miododajnego dębu. Jowiszowe drzewo uwalnia oto potencjalnych konsumentów pszczelego wyrobu od konieczności działań, jakim w późniejszym okresie
będą musieli stawić czoło najpierw bartnicy, następnie zaś pszczelarze w pasiekach. Samo zaspokaja ludzki głód, działając kojąco na zmysł smaku30.
Wbrew wszelkim pozorom, przynajmniej w twórczości Rzymian nie stanowi miododajny przybytek Jowisza oczywistej wykładni mitycznego dobrobytu
zamierzchłej przeszłości. Owszem, zdarza się, że wraz z pozostałymi składowymi Złotego Wieku symbolizuje etap zamknięty, równie dobrze może jednak
odnosić się do przyszłości. Szczególnie szeroki wachlarz wariantów czasowych
rozwija przed nami grono poetów augustowskich. W najbardziej konwencjonalnych wyobrażeniach złotowiecznego błogostanu – pióra twórcy pieśni elegijnych, Tibullusa (55–19/18 przed Chr.), czy wzmiankowanego już Owidiusza
– dąb jako własnowolny producent miodu jest istotnie elementem ery minionej:
„same dęby dawały miód”, konstatuje elegik (I 3, 45); „z zielonego dębu ciekły
płowe miody”, wtóruje mu autor Przemian (I 112). W ujęciach obydwu poetów
nietrudna do uchwycenia jest nuta pewnej nostalgii za wysoką jakością życia
obrazowanego etapu – zwłaszcza że przeciwstawiają mu trudy i znoje wieków
późniejszych, łącznie z epoką, w której przyszło żyć im samym – tak zwanym
Wiekiem Żelaznym.
Inaczej Wergiliusz. Dla mantuańczyka, który z tak wielką atencją wszak wyraża się o miododajnym drzewie Jowiszowym na kartach Georgik, w jednym
z wcześniejszych dzieł staje się ono komponentem wizjonerskiego obrazu przyszłości. Mowa tu o bukolice IV, najbardziej enigmatycznej z całego zbioru eklog.
Na treść jej składa się zapowiedź narodzin oraz wizja życia tajemniczego Dziecka
(łac. puer)31, któremu towarzyszyć będzie powrót na ziemię Złotego Wieku wraz
ze wszystkimi dobrodziejstwami tego okresu. Powszechnie uważa się, iż sama
koncepcja odmalowania przez artystę w utworze wizji idyllicznej przyszłości
30 Zagadnieniu apiologii i miodu poświęciłam niedawno oddzielny artykuł pt. Miód
z nieba, rój z bydła, pszczeli król bez żądła – wizerunek pszczół w literaturze rzymskiej.
Ukazał się on wkrótce drukiem jako rozdział monografii Pszczoły, miód, wosk pszczeli
w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii przez Antyk do Liturgii Kościoła, 2018,
red. I. Wieżel, ks. G. Baran, Kraków, s. 117–142.
31 Spekulacje nad tożsamością owego Dziecka rozpoczęły się jeszcze w okresie starożytności. Autorem najsłynniejszego z domysłów był Święty Augustyn z afrykańskiej
Hippony (IV/V wiek po Chr.), w tajemniczym chłopcu dopatrujący się Jezusa Chrystusa
(Epist ad Rom. inc. expos. 3). Przekonanie to nie znalazło uznania w oczach współczesnych filologów, którzy ze swojej strony chętnie wiązali bukoliczne Dziecko z rzymskim
kręgiem dworskim – potomkami Oktawiana Augusta lub z samym władcą. Jako że żadnemu z badaczy nie udało się dotąd przekonująco uargumentować którejś z hipotez, problem wciąż domaga się wyjaśnienia. Zob. na ten temat również W. Stroh, 2016, Łacina
umarła, niech żyje łacina! Mała historia wielkiego języka, tłum. A. Arndt, PTPN Poznań,
s. 104–105.
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stanowiła odzwierciedlenie nastrojów, jakie dominowały w państwie rzymskim
w połowie I wieku przed Chr. Italią wstrząsały wówczas kolejne wojny domowe, burzące skutecznie wśród mieszkańców poczucie ładu i bezpieczeństwa.
Oczekiwano na przełom, nagły zwrot wypadków historycznych, które mogłyby
przywrócić utęskniony pokój. IV sielanka Wergiliusza stała się swoistą projekcją artystyczną tych pragnień. Poeta stworzył w niej przejmujący – niewolny od
elementów konwencjonalnych, zarazem jednak pełen oryginalnych pomysłów
– opis „rajskiego” etapu w dziejach ludzkości, którego lektura funkcjonowała zapewne w gronie odbiorców na zasadzie konsolacji. W kwestii najbardziej interesującego nas tu beneficjum Złotego Wieku, miodu, wieszczy poeta, że „będą
potnieć nim silne dęby” (IV 30). Sformułowanie to, na wskroś poetyckie, wydaje
się przebogate znaczeniowo. Na uwagę zasługuje już sam epitet „silne” (łac. durae), sugerujący stabilność i niezawodność drzewa w jego roli dawcy pożywienia.
Określoną funkcję spełnia w nim poza tym metafora „potnieć” (łac. sudabunt)
– przeniesienie reakcji fizjologicznej, typowej dla ludzi i zwierząt, na roślinę powoduje swoiste wyniesienie jej ponad obszar dendrologiczny i przybliżenie pod
względem funkcji życiowych do człowieka, co w efekcie prowadzić będzie do
zacieśnienia jego więzi z otaczającą przyrodą.
SOSNY, KTÓRE NIE PŁYNĄ

W przywoływanym już passusie z Georgik o utylitarnych atutach drzew pojawia się jeszcze jedna konstatacja, która myśli odbiorcy kieruje momentalnie
ku Wiekowi Złotemu – chodzi o stwierdzenie „sosna budulcem okrętów” (II
443). Odmiennie, niż ma to miejsce w przypadku miododajnych dębów, traktujące o żegludze morskiej elementy złotowiecznych deskrypcji kontrastują silnie
z cytowaną frazą: neguje się w nich oto wyobrażenie o drzewach jako surowcu
umożliwiającym żeglugę. Aetas aurea zaspokajała wszystkie potrzeby człowieka,
czyniąc zeń istotę osiadłą. W grę nie wchodziły jeszcze ani wyprawy wojenne, ani
podróże kupieckie – obciążone ryzykiem śmierci najczęstsze przyczyny późniejszych wojaży32. To dlatego właśnie poeci augustowscy w swoich przedstawieniach
Złotego Wieku podkreślają brak związków pomiędzy sosną – w dalszym okresie najczęstszym materiałem strukturalnym okrętów – a komunikacją morską33.
I tak, Wergiliusz, kreśląc w eklodze IV powrót złotowiecznego błogostanu, prorokuje, iż „żeglowna sosna mieniać towarów nie będzie” (ww. 38–39; tłum. Kajetan
Koźmian); w jego wizji okres szczęśliwości związany jest zatem przede wszystkim
z wolnością od wymiany handlowej. Z kolei Owidiuszowi w Przemianach zaniechanie wyrębu sosen pod budowę statków kojarzy się głównie z pozostawaniem
32 Zob. np. Horacy, carm. I 1, 15–18 i Tibullus I 1, 49–50.
33 Motyw ten przejęli być może od wspomnianego już Aratosa z Soloi (zob. przyp.
27), który jako pierwszy ze znanych nam twórców wprowadził go do swej deskrypcji
Wieku Złotego (Fajnomena 110 n.).
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ludzi w obrębie znanych im obszarów: „Jeszcze z gór swych rodzimych nie zstąpiła na fale morza ścięta sosna, by ujrzeć inne kraje. Ludzie nie znali obcych,
dalekich brzegów” (ww. 94–96; tłum. Anna Kamieńska). Na inny jeszcze aspekt
nieistnienia złotowiecznej żeglugi zwraca uwagę Tibullus – najstarszy z elegików
nie snuje bezpośrednich rozważań nad potencjalnymi zmianami, jakie przetarcie
szlaków wodnych przyniesie ludziom, przyjmuje natomiast perspektywę samych
akwenów, udręczonych jakoby przytłaczającym ciężarem drewnianych okrętów:
„Jeszcze nie pogwałcała wody morskiej sosna” (I 3, 37–38). Prawdziwy powód
niechęci poety względem wodnej formy transportu ma wszelako podłoże osobiste, a twórca pada niejako jej ofiarą – jak wynika z pieśni I 3, to właśnie z uwagi
na konieczność zamorskiej podróży zmuszony zostaje opuścić Rzym i rozstać
się na dłużej ze swoją ukochaną, Delią. Warunkowana wyrębem drzew żegluga wpływa tu bezpośrednio na kondycję psychiczną człowieka, stając się przeszkodą dla jego emocjonalnej realizacji, odbierając mu poczucie bezpieczeństwa
i harmonii. Na tym jednak nie koniec. W skromnej konstatacji elegijnego twórcy,
podobnie jak w omawianej wcześniej bukolice IV Wergilego, nieoczekiwanie dopatrzyć można się również wymiaru wizjonerskiego; objawia się on w całej pełni
przy poddaniu stwierdzenia współczesnej na wskroś reinterpretacji ekologicznej.
Czy bowiem żegluga na sposób literalny nie pogwałca istotnie wód morskich
i oceanicznych? Czy ich nie zanieczyszcza? Nie odbiera spokoju stworzeniom,
dla których zbiorniki owe stanowią naturalne środowisko życia? Tibullus, jakkolwiek skoncentrowany na indywidualnych doznaniach, celnie zidentyfikował
też przyszłe zagrożenie dla kolektywu istnień na Ziemi34.
Z DREWNA DOMY POWSTAJĄ

Powróćmy jednak do Wergiliusza. Przywołany wcześniej dendrologiczny segment „utylitarny”, niezależnie od tego, że – jak już wykazałam – zawiera
34 U Tibullusa napotykamy ponadto wzmiankę świadczącą o wykonywaniu z drewna
posągów bóstw wiejskich: „Łatwiej było dochować wierności, gdy skromny/Stał w ubogim
domostwie bóg – rzeźbiony z drzewa” (I 10, 19–20). Rustykalny charakter bogów koresponduje tutaj z powszechnością materiału, w jakim wyobrażono ich wizerunki; drewno
staje się synonimem sielskiej prostoty i bezpretensjonalności tudzież postulowanego przez
twórcę „poprzestawania na małym”. Kontrastuje ono poza tym z – postrzeganymi przez
artystę jako przejaw pychy i zbędnego luksusu – wielkomiejskimi statuami rzeźbionymi
w drogocennym marmurze: „(Łupieżca) zamorskich chce marmurów, więc wśród zgiełku
miasta/Już tysiąc licznych zwierząt wlecze mu kolumnę” (II 3, 46–47). Elegikowi wtóruje
Pliniusz Starszy w swojej Historii naturalnej, pisząc: „Drewniane były też posągi bóstw,
wtedy kiedy to ścierwa dzikich zwierząt nie osiągnęły jeszcze niesłychanej ceny, kiedy nie
doszło jeszcze do tego stopnia zbytku, zapoczątkowanego przez posągi bogów, by wystawiać na widok publiczny zrobione z tej samej kości słoniowej twarze boskie i nogi stołowe”
(XII 5; tłum. I. i T. Zawadzcy). Na temat drewna w roli tworzywa rzeźbiarskiego epoki
antycznej zob. więcej T. Wujewski, 2017, Życie starożytnych posągów, Poznań, s. 13–28.
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odniesienia do mitycznej epoki szczęśliwości, uwypukla jednak przede wszystkim świeckie obszary działalności człowieczej, dla których podstawę stanowi obróbka drewna. Z bogatego wykazu gatunków, jakie wychodzą naprzeciw „przyziemnym” potrzebom jednostek, uwagę przykuwają zwłaszcza cyprys i cedr,
idealne zdaniem twórcy do tworzenia „ludzkich siedzib” (w. 443). Jakkolwiek
Wergiliusz nie wychodzi w swoim poemacie poza tę lakoniczną uwagę na temat
drewnianej architektury świeckiej, w innych utworach epoki raz po raz napotykamy dłuższe wywody na ten temat – bywa zresztą, że kontrastujące ze sobą.
Z przykładem dwóch spolaryzowanych ujęć niereligijnego budownictwa do czynienia mamy w przypadku elegii II 1 Tibullusa oraz passusu z II księgi Fasti, kalendarza poetyckiego Owidiusza. Swoistą sferą polemiki pozostaje tutaj nie tylko
sama konstrukcja, ale również rodzaj zadaszenia, zaś podstawowym kryterium
oceny obydwu elementów – tożsamość związanych z nimi bóstw. Przyjrzyjmy się
sprawie szczegółowo.
Tibullus omawia zagadnienie w ramach tzw. hymnu kletycznego do bogów
wiejskich35 (ww. 37–50), wplecionego w strukturę programowej pieśni II zbioru
elegii. Bogowie przedstawieni zostają w nim jako nauczyciele ludzi pierwotnych,
podpowiadający im rozmaite ulepszenia techniczne – za ich sprawą prymitywnie
żyjący „uczniowie” przeobrażają się w uzdolnionych rękodzielnie wieśniaków,
zaś dzikie obszary przyrodnicze, na których dotąd bytowali, zmieniają się sukcesywnie w zorganizowane wsie. Boskie innowacje dotyczą rozmaitych aspektów
rustykalnej egzystencji – od powstrzymania chłopów od diety opartej na zbieractwie (żołędzie jako podstawa pożywienia) po zachęcanie ich do konsumpcji
wykwintnych napojów winnych. Pomiędzy obydwoma biegunami sytuuje poeta
wzmiankę o przyswojeniu sobie przez wieśniaków za pośrednictwem boskim
ciesielstwa oraz dekarstwa:
Oni [sc. bogowie] pierwsi uczyli spajać z sobą belki
i zielonym listowiem kryć ubogie domy (II 1, 39–40).

W percepcji poety stają się drewniane budynki o liściastym zadaszeniu symbolem postępu człowieka tudzież ich swoistego triumfu nad pełną niebezpieczeństw dziką naturą, zaś fakt, że projekt domów stanowi w swej istocie odzwierciedlenie myśli boskiej, przenosi je dodatkowo w sferę sacrum.
Zupełnie inaczej widzi rzecz Owidiusz. Dla poety z Sulmony typ budownictwa, do jakiego z atencją odnosi się najstarszy z elegików, stanowi zaledwie jedną
z wykładni prymitywizmu, nieobycia i braku dobrego smaku, jakie typowe były
dla pierwotnych mieszkańców Arkadii:
35 Co prawda, poeta rezygnuje tutaj z przywoływania konkretnych imion bóstw, na
podstawie pozostałych elegii możemy wszelako spróbować odtworzyć sobie ów rustykalny panteon. W skład jego wchodziła najprawdopodobniej bogini Cerera (wspomniana
wcześniej w I 1, 15 oraz II 1, 4), Bachus (m.in. II 1, 3), Priap (I 1, 17–18; I 4 [passim]) czy
Pales (I 1, 36).
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(Arkadyjczycy) życie wiedli zwierzęce, bez żadnej ogłady,
jak naród nieuczony i nieokrzesany
Z liści dom budowali, z ziół robili strawę.
Nektarem była woda dłońmi naczerpana (II 300–304; tłum. Elżbieta Wesołowska).

Bez wątpienia domostwo z liści, będące zapewne rodzajem altanki, zajmuje
w hierarchii osiągnięć architektonicznych miejsce niższe aniżeli drewniany dom
o liściastym dachu, który wzmiankuje Tibullus. Jak się wydaje, nie z tego jednak powodu budzi ono niechęć, ba! może nawet pewną odrazę mantuańczyka.
Kluczową rolę odgrywa tu raczej teren, na którym stawiano liściaste szałasy –
Arkadia. Usytuowana na Półwyspie Peloponeskim, pełna gęstych lasów i jezior,
kraina ta uchodziła w starożytności za niedostępną, co sprzyjało tworzeniu się
wokół niej legend i mitów36. Jeden z nich w arkadyjskiej przestrzeni upatrywał
ojczyzny Pana, opiekuna pasterzy o półczłowieczej a półkoźlej postaci, słynącego
z grubiaństwa i ekscesów seksualnych37. To właśnie specyfika „panicznego”38 bóstwa rzutuje na sposób postrzegania przez Owidiusza rdzennych mieszkańców
Arkadii oraz ich metod wykorzystania roślinności w pierwotnym budownictwie.
DREWNO GRA NA EMOCJACH

Pośród wielu podawanych przez Wergiliusza informacji na temat sposobów
pragmatycznego wykorzystania drzew na szczególną uwagę zasługuje jeszcze
wskazówka odnośnie do Naryksu39 jako ojczyzny „sosen na żagwie” (w. 438).
Pozornie beznamiętna, zyskuje silnie emocjonalny koloryt, gdy tylko uświadomimy sobie specyfikę kontekstów literackich, w jakich pojawiają się sosnowe (drewniane) łuczywa. Krótko mówiąc, chodzi o małżeństwa niekoniecznie
zresztą szczęśliwe. Tak się składa, że poezja rzymska dostarcza nam dwa przeciwstawne przykłady zaślubin, którym towarzyszy płomień pochodni – podczas
gdy pierwszy z nich, autorstwa Katullusa (I wiek przed Chr.), ogniskuje się wokół
radosnych obrzędów weselnych, w kolejnym, pióra Propercjusza (I wiek przed
Chr.), mamy do czynienia z rozłąką świeżo poślubionych, wynikłą z obowiązków
żołnierskich pana młodego. Przyjrzyjmy się uważnie obydwu historiom.
36 Por. Mała encyklopedia kultury antycznej, 1968, red. Z. Piszczek, PWN, Warszawa,
s.v. „Arkadia”.
37 O jednej z licznych perypetii erotycznych Pana wspomina nawet sam Wergiliusz
w III księdze Georgik: „Pan, arkadyjski bóg, zdołał ciebie, o pani Księżyca,/w głąb lasów
zwabić wysokich i nie wbrew woli twej uwieść” (ww. 393–394).
38 Mitologizm frazeologiczny „paniczny strach” bierze swój początek właśnie od postaci Pana, wprawiającego swym krzykiem w lęk ludzi i zwierzęta, którzy przeszkodzili
mu w drzemce.
39 Chodzi tu najpewniej o kalabryjskie Locri w południowej Italii – por. Virgil, 1979,
The Eclogues & Georgics, R.D. Williams, Nowy Jork, s. 172.
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Utwór LXI poety z Werony stanowi w swej istocie epitalamium – pieśń weselną, napisaną na okoliczność zaślubin pary arystokratów, Manliusza Torkwata i Winii; artystycznie zobrazowany rejestr poszczególnych wydarzeń z dnia
zaślubin w dużym stopniu stanowi tu, jak się uważa, odzwierciedlenie autentycznych rzymskich rytuałów godowych. Zasadniczo rzecz biorąc, można było
wyodrębnić wśród nich trzy podstawowe części: ucztę weselną w domu panny
młodej, przejazd-procesję do domu pana młodego oraz scenę pod drzwiami
sypialni nowożeńców. Z punktu widzenia niniejszych rozważań najistotniejszy wydaje się inicjalny segment pieśni, czyli hymn kletyczny (przyzywający)
do boga małżeństwa, Hymenajosa (ww. 1–75), poprzedzający opis weselnych
obrzędów. Podane zostają w nim dokładne instrukcje odnośnie do optowanej
przez weselników „odsłony” bóstwa – zarówno jego nastroju („przyjdź radosny”, w. 8), jak i odzienia („w welonie”, „obuwszy stopy… żółtym sandałem”,
ww. 9–10), wreszcie aktywności artystycznej (śpiew i taniec). Ostatnie miejsce
wśród dezyderatów zajmuje prośba do Hymenajosa o potrząsanie sosnową żagwią. Zostanie ona później, zgodnie z obyczajem, przeniesiona w pochodzie do
miejsca zamieszkania narzeczonej w atmosferze ogólnej wesołości. Ze względu na fakt, że cały utwór wybrzmiewa życzeniami wszelkiej pomyślności pod
adresem głównych bohaterów uroczystości, szczędząc wszelkich szczegółów
na temat jakości późniejszego pożycia małżeńskiego, Katullusową pochodnię
sosnową zapamiętamy głównie jako jeden z wielu komponentów święta odpowiedzialnych za jego radosny i harmonijny przebieg. Rzecz bynajmniej nieoczywista – na przykładzie pieśni IV 3 Propercjusza zobaczmy bowiem, że łuczywo
weselne jest w stanie implikować sobą również ogromne cierpienie, a nawet
prognozować nieszczęście.
Odmiennie niż u Katullusa, utwór umbryjskiego poety pomyślany został nie
jako epitalamium, ale jako list miłosny, osnuty wokół rozłąki niedawno poślubionych sobie Aretuzy i Lykotasa (pod tymi greckimi pseudonimami kryły się
zapewne jakieś bliżej nieidentyfikowalne osobistości świata rzymskiego). W roli
nadawczyni występuje młoda małżonka; słowa epistoły kieruje ona do męża,
który udał się na daleką wyprawę wojenną. Dominantą emocjonalną pisma staje
się tęsknota kobiety za jej ukochanym, a wraz z nią – obawy o jego pomyślny powrót z wojskowej ekspedycji. Wskutek przedłużającej się nieobecności Lykotasa
zaczyna Aretuza przeczuwać rychłą śmierć małżonka oraz obciążać osoby postronne winą za zjawisko starć militarnych. Jak się okazuje, w przypadku obydwu
tych refleksji istotną rolę odgrywa drzewo. I tak, lęk przed odejściem mężczyzny ze świata żywych wyraża bohaterka za pomocą poetyckiej omowni, w której
istotną rolę odgrywa palone w dniu zaślubin łuczywo40:

40 Propercjusz nie doprecyzowuje tu co prawda materiału, z jakiego wykonano ów
nośnik oświetlenia, z całą pewnością była to jednak albo sosna, albo inne drzewo żywiczne por. L. Winniczuk, 1983, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, cz. 1,
Warszawa, s. 50.
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Snadź pochodnię weselną – znak złowieszczych losów –
Zapalono od żaru śmiertelnego stosu! (IV 3, 13–14; tłum. Anna Świderkówna).

Przekonanie Aretuzy, że żagiew godowa zwiastuje zgon jej partnera, opiera się
tu na supozycji o pochodzeniu płonącego na niej ognia wprost ze stosu pogrzebowego41. Funeralna proweniencja weselnego płomienia zdaje się tu przesądzać
o tragicznej przyszłości małżeństwa. Na tym jednak nie koniec. Wpływ na koleje
mariaży miał w opinii bohaterki także ten spośród ludzi, który „z drzewa wały
stawiać zaczął” (w. 19; tłum. Anna Świderkówna), a więc wykorzystał drewno do
tworzenia wojskowych nasypów. Konstatacja ta współgra z przywoływaną wcześniej myślą Wergiliusza o przydatności drewna w sztuce wojennej (ww. 447–448:
„mirt do wyrobu dzid zdatny, dereń się sprawdza na wojnie;/gałąź cisową na
broń swą łucznik z Arabii wygina”). O ile jednak mantuańczyk skoncentrował się
w swoim wywodzie na dendrologicznej palecie gatunków szczególnie atrakcyjnych bojowo, Propercjusz zdołał przeniknąć niejako konsekwencje konfliktów
zbrojnych, unaoczniając na ich destrukcyjny wpływ na kondycję emocjonalną
indywiduów42.
SKRAJNE DRZEWNE EMOCJE

Elegijną love story Aretuzy i Lykotasa potraktować można – z uwagi na prezentowany w niej pośrednio stosunek bohaterki względem wyrobów drewnianych – jako impuls do poszukiwań w poezji rzymskiej emocjonalnych relacji pomiędzy człowiekiem a samym drzewem (drzewami). Jak się okazuje, podlegają
one zmianom w zależności od profesji i statusu społecznego poszczególnych jednostek. Inną reakcją na widok kompleksów leśnych wykaże się drwal, odmienne
nastawienie do nich przejawi poeta, różna od pozostałych będzie wreszcie postawa względem drzew i lasów istoty nadprzyrodzonej…
Relatywnie największy praktycyzm wobec zasobów dendrologicznych, połączony przy tym ze swoistą bezwzględnością i indyferencją odnośnie do piękna
tej części natury, zaobserwować możemy u pierwszego z wymienionych. Takie
właśnie stanowisko drwala prezentuje Wergiliusz w II księdze Georgik:

41 Był to typowy dla Rzymian rodzaj pochówku. Po wystygnięciu stosu pozostali przy
życiu członkowie rodziny zbierali szczątki zmarłego do urny, którą składali następnie
w familijnym grobowcu.
42 Warto tu, pokrótce chociażby, wspomnieć jeszcze o „antymiłosnym” kontekście,
w jakim występuje rozpalona żagiew. Chodzi o pieśń I 2, 61–64 Tibullusa, w której usiłuje poeta, uwikłany w zgubne uczucie do dziewczyny imieniem Delia, ze wszystkich sił
odciąć się od niego. W tym celu zatrudnia czarownicę. Wśród praktyk magicznych, jakie
stosuje wiedźma dla „odkochania” swojego klienta, figuruje m.in. oczyszczenie z pomocą
rozpalonego łuczywa.
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Podobnie sprzyja też zbożu miejsce, skąd oracz w afekcie
Las wykarczował, co długo nie był nikomu korzyścią,
Unicestwiając w ten sposób ptaków pradawne domostwa:
Podczas gdy one w popłochu z gniazd wyfruwały ku górze,		
Dziewicza ziemia już lśniła ostrzem wbitego w nią pługa (ww. 207–211).

Niewątpliwie, mantuańczyk pragnął za sprawą cytowanego passusu uświadomić odbiorcom swojego dzieła nie tylko wieśniaczą konieczność „walki o byt”
oraz przetransformowywania przez chłopów przyrody stosownie do własnych
zapotrzebowań. Walka z drzewami uzbrojonego w siekierę rolnika to w dużej
mierze także metafora rzymskiego sposobu zdobywania obcych miast, polegająca na zrównywaniu ich z ziemią (przysłowiowym przykładem tego modus operandi stał się los Kartaginy)43,44.
Na antypodach świata drobnych wieśniaków z ich gotowością do beznamiętnej wycinki dużych połaci drzewnych plasują się poeci. Artyści słowa odnoszą
się do drzew z ogromną atencją, zdając się dostrzegać w nich równorzędnych
partnerów siebie samych tudzież mieć na względzie boski pierwiastek, obecny
w tej właśnie formie roślinności. Znakomity przykład estymy i zarazem czułości,
z jaką twórca odnosi się do drzew, znajdujemy w elegii I 18 Propercjusza. Autor
pieśni, notabene mieszkaniec wielkiego miasta par excellence, doznawszy zawodu miłosnego, decyduje oto o wyjeździe z Rzymu wprost do leśnej głuszy; na powierników swych cierpień emocjonalnych mianuje tam ściśle określone gatunki
dendrologiczne:
Niech mi będą świadkami drzewa, co tu rosną:
Ty, buku, i Panowi tyle miła sosno!
Jakże często spoczywam tu pod liścia cieniem
I znaczę waszą korę mej Cyntii imieniem! (ww. 19–22; tłum, Anna Świderkówna).

Lektura passusu prowokuje oczywiście pytanie o kryterium selekcji arboralnych sprzymierzeńców w sercowej udręce. W przypadku pierwszego z nich,
buku, o wyborze przesądziły zapewne względy czysto praktyczne – to najpewniej
gładką powierzchnię jego pnia ornamentował twórca imieniem swojej ukochanej (zwyczaj spotykany w parkach po dziś dzień). Co do sosny, rzecz wydaje się
mieć bardziej uczuciowe podłoże. Na wyodrębnieniu przez Propercjusza tego
gatunku zaważyła zapewne tożsamość związanego z nim bóstwa, wspomnianego

43 Zob. N. Holzberg, 2006, Der Dichter und sein Werk, München, s. 98–99.
44 Współcześnie do owej politycznej interpretacji można by dodać jeszcze jedną –
ekologiczną. Przywołany passus za sprawą powiązań pomiędzy drzewami a ptactwem
uzmysławia wszak ścisłą zależność od siebie poszczególnych elementów tzw. przyrody
ożywionej oraz szkody w postaci efektu domina, jakie wywołać może w naturze unicestwienie jednego gatunku – czy to flory, czy fauny.
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już wcześniej45 Pana – także i jego udziałem stało się wszak odtrącenie przez
wybrankę, oreadę Pitys46.
Związki greckiego bóstwa z drzewami nie kończą się bynajmniej na owym
incydencie, a charakter ich nie zawsze stawia Pana w charakterze miłosnego natręta. I tak, z utworu II 3, przynależnego do zbioru Sylwy autorstwa rzymskiego
poety Stacjusza (I wiek po Chr.), wyłania się raczej obraz Pana jako dendrologicznego entuzjasty, wykorzystującego swe nadprzyrodzone moce dla zoptymalizowania drzewnych warunków bytowych…
Wspomniana sylwa ma charakter ajtiologiczny: wyjaśnia okoliczności, w jakich nad sadzawką niejakiego Meliora wyrósł platan. Z treści utworu wynika, że
posadziło go tam „paniczne”47 bóstwo in persona. Co prawda, i za tą inicjatywą
Pana kryła się jego niepohamowana lubieżność48, bożek na miejsce dla drzewa
wybrał bowiem brzeg akwenu, w którym przepadła ścigana przez niego wcześniej
najada. Pod wpływem zniknięcia nimfy w wodach sadzawki okazał wszelako swą
niespodziewaną szczodrobliwość – zarówno względem niedoszłej kochanki, jak
i świeżo posadzonego drzewa:
Żyj długo, drzewo, jako pamiętny zastaw mojej żądzy i pochylone przynajmniej ty
kochaj ukryte schronienie bezlitosnej Nimfy i okrywaj wodę liśćmi. Ona, doprawdy,
zasłużyła na karę, lecz niech z góry nie praży ją słońce ani grad bezlitosny nie uderza;
tylko pamiętaj, aby powierzchnię tej sadzawki zmącić liśćmi. A ja w zamian będę
strzegł ciebie i panią życzliwej sadzawki i oboje uratuję od uciążliwej starości. Nawet
drzewa Jupitera, Feba, topole o różnobarwnym listowiu i nasze sosny osłupieją z podziwu nad twoimi młodymi pędami (tłum. S. Śnieżewski).

W efekcie pomiędzy najadą a jej arboralnym strażnikiem narodziła się
przyjaźń.
***
Zadanie, jakim bożek obciążył „swój” platan – wychodzenie naprzeciw potrzebom ukochanej – oraz, w efekcie, czuły związek pomiędzy rośliną a boginką,
mają swój głęboki wymiar symboliczny. Unaoczniają one ścisłą relację zachodzącą zarówno pomiędzy drzewem a człowiekiem, jak pomiędzy kompleksami leśnymi a całą ludzkością. Rzymianie, jakkolwiek wolni jeszcze od obaw
o „zieloną” przyszłość błękitnej planety i skorzy nierzadko do bezrefleksyjnej
45 Zob. s. 16.
46 Zgodnie z przekazem Nonnosa, autora monumentalnego eposu Historia Dionizosa w XLVIII księgach (I 108), bożek zapałał niegdyś miłością do owej nimfy, ta jednak
odrzuciła jego zaloty; w trakcie ucieczki przed niepożądanym adoratorem zamieniła się
w sosnę (greckie słowo Πίτυς oznacza właśnie sosnę), odtąd poświęconą Panowi.
47 Zob. przyp. 38.
48 Por. przyp. 37.
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„rabunkowej gospodarki leśnej”, świetnie zdawali sobie sprawę również z nieodzowności drzew w swoim życiu, dostrzegając przy tym sens w ich multiplikowaniu. Niezwykle ujmującym jawi się zwłaszcza obraz boga, który samodzielnie
„z wysiłkiem zasadził młody platan (…), obsypał go świeżym piaskiem, podlał
upragnioną wodą” (tłum. S. Śnieżewski). Trudno o bardziej wdzięczną zachętę do zalesiania bezdrzewnych obszarów w świecie borykającym się z globalną
deforestacją! Kto jednak nie zdecyduje się chwycić za szpadel i własnoręcznie
wkładać w ziemię sadzonek, niech przynajmniej nie wyciąga rąk na już rosnące
okazy, pamiętając o jednym: starożytni, bywało, utożsamiali Pana z Sylwanem49,
ten zaś, jak mogliśmy się przekonać na początku artykułu, wciąż jeszcze bywa
mściwy w stosunku do dendrologicznych destruktorów!
POD PATRONATEM SYLWANA. KULTUROTWÓRCZA ROLA DRZEW
W KONTEKŚCIE POEZJI RZYMSKIEJ

Streszczenie
Jedno z najbardziej kompleksowych starożytnych opracowań literackich na
temat drzew stanowią Georgiki Wergiliusza. Szczególnie druga księga poematu
zogniskowana jest wybitnie wokół tematyki dendrologicznej; poeta podejmuje
w niej kwestię uprawy drzew, zwraca również uwagę na związki poszczególnych
gatunków z szeroko pojętą kulturą. Problematykę relacji pomiędzy drzewami
a różnymi dziedzinami życia ludzkiego podejmują w swoich utworach również inni twórcy antyczni. W dziełach swych sporo miejsca poświęcają ponadto
rzymskiemu patronowi lasów, Sylwanowi.
Słowa kluczowe: Sylwan, las, poezja rzymska, drzewo, drewno

UNDER THE PATRONAGE OF SILVANUS. THE CULTURE-FORMING
ROLE OF TREES IN THE CONTEXT OF ROMAN POETRY

Summary
One of the most complex ancient literary studies on trees are The Georgics of
Virgil; in particular, the second book of the poem is very much focused around
dendrology. The poet takes up the issue of growing trees in it, he also draws attention to the connections between individual species and the broadly understood
culture. The problems of relations between trees and various areas of human life
are also taken up by other ancient artists in their works. In their works, they also
devote a lot of space to Silvanus, the Roman patron of the forests.
Keywords: Silvanus, forest, Roman poetry, tree, wood
49

Zob. Plutarch, Żywoty równoległe. Katon Młodszy 22.
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Ryc. 1. Współczesna rzeźba Sylwana, dłuta prof. Kazimierza Rykowskiego
Fig. 1. Contemporary sculpture of Silvanus by professor Kazimierz Rykowski

