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szczyty górskie, nazywane często pępkiem ziemi, centrum, przez któ-
re przechodzi oś świata, punktem łączącym niebo i ziemię (eliade, 

1974, s. 61–66)1, zachwycały literatów niemalże od zawsze. Wędrowcy, 
którzy decydowali się na wspinaczkę ku górskim wierzchołkom, w re-
lacjach ze swoich podróży ukazywali różne ich aspekty. niektórzy, wi-
dząc w potędze i stałości góry duchową wzniosłość, nadawali swojej 
wędrówce mistyczny sens. dla innych natomiast zdobywanie szczytów 
stanowiło okazję do naukowego spojrzenia na przyrodę oraz kontem-
placji piękna krajobrazu (humboldt, 2006, s. 20–38)2. zwłaszcza wul-
kany, których erupcje tworzyły wyjątkowy spektakl, pozwalały bada-
czom na dogłębne studia niecodziennych zjawisk przyrodniczych. nic 
więc dziwnego, że wulkany fascynowały ludzi od najstarszych epok. 
ślady tej fascynacji znajdujemy już w literaturze starożytnej, w której 
chętnie opisywana była zwłaszcza etna, czy to ze względu na swój mo-
numentalny rozmiar, czy niezwykle wręcz regularny kształt, czy może 
z powodu swojej ciągłej aktywności. antyczni pisarze przedstawiali 
pełne grozy etneńskie wybuchy, próbowali znaleźć ich przyczyny, ba-
zując zarówno na mitologii, jak i nauce, oraz relacjonowali pierwsze 
wędrówki na szczyt etny3.

W epoce renesansu, która tak obficie czerpała z dorobku antyku, 
temat etny podjął Pietro Bembo, Wenecjanin pochodzący z arystokra-
tycznego rodu, humanista i kardynał. jako młodzieniec, wiosną 1492 r., 
wraz ze swym przyjacielem angelem gabrielem, udał się na wędrówkę 
mającą doprowadzić go na szczyt etny. i rzeczywiście, wyruszywszy 

 1 mircea eliade pisał o sakralizującej mocy wysokości góry i o kolumnie ko-
smicznej, axis mundi, łączącej i zarazem podtrzymującej niebo i ziemię (zob. eliade, 
1974, s. 61–66).
 2 alexander von humboldt zwracał uwagę na związek między światem widzial-
nym a światem wyższym, wyrażający się w zachwycie nad pięknem przyrody i chęcią 
poznania praw natury (zob. humboldt, 2006, s. 20–38).
 3 o mitach związanych z etną pisali m.in. hezjod (theogonia 823–842), aj-
schylos (Prometheus desmotes 389–408), Pindar (Pythica i), Wergiliusz (Aeneis viii 
416–422), strabon (Geographica vi 2, 9), owidiusz (Metamorphoses v 352–355). 
Próby naukowego wyjaśnienia wybuchów etny podjęli przede wszystkim lukrecjusz 
(De rerum natura vi 639–702) i autor poematu Aetna wchodzącego w skład zbioru 
Appendix Vergiliana.
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z messyny, dotarł na sam wierzchołek sycylijskiego wulkanu. Podróż tę 
Bembo zrelacjonował w De Aetna, swoim pierwszym poważnym dziele, 
napisanym tuż po powrocie z sycylii. jest to równocześnie pierwsza ła-
cińska książka wydana w dopiero co otwartej oficynie alda manucjusza 
(ukazała się drukiem w roku 1496). tekst ma formę dialogu między mło-
dym Bembem a jego ojcem Bernardem. W utworze zawarł autor liczne 
wiadomości przyrodnicze i geologiczno-geograficzne na temat etny oraz 
wykazał się niebywałą erudycją, świadomie nawiązując do wielu pisarzy 
antycznych, którzy podejmowali temat sycylijskiego wulkanu. 

Bembo bardzo szczegółowo scharakteryzował żyzność ziemi i bo-
gactwo flory na stokach etny, uwzględniając jej trzy strefy wegetacyjne. 
dokładnie przedstawił również położenie wulkanu, podając kilka prak-
tycznych informacji na temat poszczególnych odległości czy obwodu 
góry. opis ten może skojarzyć się z notą encyklopedyczną, jednak za-
głębiając się w lekturę, czytelnik odkrywa, że autor nie był szczególnie 
dokładny, podając położenie góry i operując kierunkami geograficzny-
mi. nie myli się Bembo, mówiąc, że etna: „od wschodu wchłania mo-
rze jońskie i u podnóża dźwiga katanię” (s. 61)4. nie sposób również 
zaprzeczyć że: „naprzeciwko strony skłaniającej się na północ leżą góry 
Pelorus5 i znajduje się cieśnina italii” (s. 61)6. trudno jednak zgodzić się 
ze stwierdzeniem, że: „z zachodem słońca chyli się [etna] ku wyspom, 
które nazywają się eolskie, w kierunku, gdzie znajduje się morze tyr-
reńskie” (s. 61)7. Patrząc na mapę sycylii, nie można mieć wątpliwości 

 4 „ab aurora mare ionium bibit et catanam sustinet imo in pede;” (22), s. 216.
 Wszystkie cytaty (jeśli nie wskazano inaczej; por. przypis 12) w języku polskim 
z De Aetna Pietra Bemba użyte w niniejszym artykule pochodzą z: Bembo, 1997 (nu-
mer strony w tekście głównym za cytatem w języku polskim oznacza jego lokalizację 
w wydaniu), natomiast w języku łacińskim z: Bembo, 2005. liczba podana w nawia-
sie za cytatem łacińskim oznacza numer rozdziału, z którego on pochodzi, natomiast 
następujący po niej numer strony wskazuje na lokalizację cytatu w wydaniu. 
 5 góry Pelorytańskie. na ich temat pisał również Petrarka (Itinerarium ad sepul-
chrum Domini nostri Iesu Christi 44).
 6 „laterorsus, in septentriones vergenti, Pelorus obiicitur et italiae angustiae 
sunt;” (22), s. 216.
 7 „cum sole descendit in insulam, qua tyrrenum pelagus est, et quae aeoliae 
appellantur;” (22), s. 216.
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co do tego, że Wyspy liparyjskie znajdują się dokładnie na północ, nie 
na zachód od etny. skąd taka pomyłka? możliwe, że kwestie dokład-
nego położenia geograficznego wulkanu stanowiły dla Bemba sprawę 
drugorzędną8. znacznie ważniejsze były dla niego samo wejście na etnę 
i, rzecz jasna, zjawiska wulkaniczne, które zobaczył na jej szczycie.

górę Bembo określił jako mirus9, biorąc pod uwagę jej usytuowa-
nie, kształt, wielkość, żyzność oraz płomienie. Według autora żadna 
inna góra czy wulkan nie może dorównać etnie. jest tak ogromna, że 
widać ją z bardzo daleka. ma wyjątkowy kształt ze względu na podnóże 
układające się w niemalże doskonały okrąg o średnicy nie mniejszej niż 
100 tysięcy kroków, czyli około 148 kilometrów. kolejną cechą etny, 
której zawdzięcza swój wyjątkowy charakter, jest fakt, że nie łączy się 
z żadnym pasmem górskim. Bembo osobliwość tę opisał w poetycki 
sposób: „jest niezamężna i nie racząc poślubić żadnej innej góry, cnotli-
wie trzyma się swoich granic” (s. 61)10.

Przedstawiwszy roślinność oraz położenie etny, autor przechodzi 
do najistotniejszego punktu całej wędrówki, a mianowicie do samego 
wierzchołka wulkanu oraz wybuchu, którego był, jak twierdzi, naocz-
nym świadkiem. z opisu Bemba wynika, że na szczycie góry znajdują 
się dwa kratery, z których jeden położony jest trochę poniżej drugiego11. 
młodzieńcy zdołali zbliżyć się tylko do niższego krateru, w pobliżu któ-
rego mieli okazję obserwować ciekawe zjawiska wulkaniczne:

na szczycie są dwa kratery. sami widzieliśmy niższy z nich, wąski, o okrą-
głym kształcie studni, gdy wyrzucił dymiące siarkową zielenią głazy z tej 
i z tamtej strony, jakby z dwóch krawędzi. Wąskim okręgiem otacza go ka-
mienna równina. gdy tylko na nią weszliśmy, uderzeni gwałtownie siarko-
wymi oparami i parzącym, jakby z pieca, dymem, niemal się cofnęliśmy. 

 8 Więcej na temat Bemba jako geografa w: günther, 1903. 
 9 W polskim tłumaczeniu tekstu mirus zostało oddane jako „dziwny”. słowo to 
można rozumieć jednak znacznie szerzej, np. jako „godny podziwu”, „niezwykły” czy 
też „cudowny” (zob. Plezia, 1969, s. 503).
 10 „celebs degit et nullius montis dignata coniugium caste intra suos terminos 
continetur”. (22), s. 216.
 11 dziś na stokach etny znajduje się około 270 kraterów bocznych (tzw. pasożyt-
niczych) oraz 4 kratery szczytowe (zob. kiełkowscy, 2007, s. 261).
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[…] nieustannie wydobywały się z niego [z krateru] wyziewy, niczym dym 
z komina12.

krater opisany przez Bemba odpowiada charakterystyce kraterów 
wulkanów tarczowych, do których zalicza się również etna. tego typu 
kratery na ogół stanowią płaskie zagłębienia otoczone rozległym wznie-
sieniem o słabo nachylonych stokach. Wypełnione są roztopioną lawą, 
która od czasu do czasu wylewa się przez ich brzegi (maślankiewicz, 
1961, s. 45). są to tak zwane erupcje szczelinowe (s. 56), o których 
wspomina Bembo, dodając jednak wzmiankę na temat zawierających 
siarkę kamieni, wyrzucanych przez płynącą lawę.

godne wspomnienia są ambiwalentne emocje towarzyszące mło-
dzieńcom w czasie ich pobytu na szczycie góry, tj. ich zaciekawienie 
i strach. W konfrontacji z tak olbrzymią siłą natury, jaką są zjawiska 
wulkaniczne, zupełnie zrozumiałą reakcją jest lęk. nic ma więc nic 
dziwnego w tym, że Pietro i angelo, widząc po raz pierwszy w życiu 
tego rodzaju widowisko, przepełnieni byli strachem, który jednak prze-
platał się z ciekawością młodych odkrywców. Bembo wspomina o tym, 
jak zaraz po wejściu na krater niemal cofnęli się z powodu gorącego 
dymu, aby po chwili zbliżyć się do niego jeszcze bardziej, nie bacząc 
na ryzyko zranienia przez ogniste skały. Uzasadnione wydaje się pełne 
troski dociekanie ojca, dlaczego młodzieńcy zachowali się tak nieroz-
sądnie. syn swoje działanie tłumaczy ogromną ciekawością, tak charak-
terystyczną dla ludzi epoki renesansu oraz dla młodych osób.

młodzieńcy zachowali jednak ostrożności i nie zdecydowali się na 
podejście do najwyższego krateru, głównie z powodu bardzo silnego 
wiatru. nie oznacza to, że Bembo pozostawił sam szczyt wulkanu bez 
komentarza. ku zadowoleniu ojca przedstawił mu opis szczytowego 

 12 ten fragment wyjątkowo podaję w tłumaczeniu własnym.
„in supremo crateres duo sunt, quorum alterum, qui minus altissimus est, ipsi vidi-
mus in putei rotunditatem angustum, emissis veluti gemina sponda hinc inde saxis 
sulfureo virore fumigantibus. hunc lapidea planities ambitu angusto circuntenet, quo 
ut primum inscendimus, sulfureis statim nebulis et suburenti fumo, veluti e fornace 
percussi ora paene retulimus gradum; [...] effundebatur inde, sicuti ex camino, fumus 
non intermissa exhalatione”. (26), s. 222.
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krateru, który usłyszał z ust mnicha Urbana13, znajomego obu Bembów, 
będącego dla nich bardzo wiarygodnym źródłem. mnich Urban miał 
dotrzeć na sam wierzchołek góry kilka dni przed Pietrem i angelem, 
a bezwietrzna pogoda pozwoliła mu na dokładne poznanie szczytu. 
dzięki temu autor mógł opowiedzieć ojcu to, co usłyszał od mnicha.

Bembo w swoim dziele opisał wybuch z niższego krateru wulkanu, 
którego miał być naocznym świadkiem, oraz erupcję z krateru szczy-
towego, powołując się na relację mnicha Urbana, przebywającego na 
wierzchołku góry kilka dni przed autorem. nasuwa się pytanie, czy 
Bembo rzeczywiście był świadkiem wybuchu, a jeśli tak, to czy można 
wierzyć we wszystko, co zawarł w swojej relacji.

z tekstu wynika, że opisany przez autora wybuch miał miejsce 
w lipcu 1493 r. zastanawiający jednak wydaje się fakt, że wydarzenie to 
nie zostało wspomniane przez prawie żadnego z badaczy zajmujących 
się etną. dziwi to tym bardziej, że inne erupcje są dość dobrze poświad-
czone i szeroko opisane w licznych źródłach.

Badacze etny14 żyjący w czasach najbliższych erupcji opisanej 
przez Bemba, mimo że znali jego dialog, w żaden sposób nie wzmian-
kują o wybuchu z 1493 r. milczą na ten temat zarówno niemiecki geo-
graf, twórca geografii historycznej, Philip clüver (bardziej znany jako 
Philippus cluverius), jak i antonio filoteo, który badał etnę w pierw-
szej połowie Xvi wieku. Wzmianki o tej erupcji nie znajdziemy też 
u historyka sycylii tommasa fazella, ani u vita carrery, malarza z tra-
pani, piszącego o etnie i jej wybuchach, ani u matematyka, lekarza 
i badacza wulkanów francesca maurolica, który opisał trzęsienia ziemi 
z 1494 i 1509 r. z podobną sytuacją spotykamy się w wiekach później-
szych. osiemnastowieczny wulkanolog i geolog giuseppe recupero, 

 13 Urbanus valerianus (1443–1524), znany jako Bolzanio. do 1472 r. przebywał 
w konwencie franciszkańskim w Udine, studiował teologię w konwencie św. mikołaja 
w Wenecji. do messyny udał się, wracając z konstantynopola, aby słuchać wykładów 
konstantyna lascarisa. Był jednym z nauczycieli giovanniego de medici, przyszłego 
papieża leona X. napisał Institutiones graecae grammaticae. Więcej na temat tej po-
staci zob. naselli, 1934, s. 119.
 14 informacje o badaczach etny zostały zaczerpnięte z artykułu: naselli, 1934, 
s. 116–117.
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mimo że w swoich dziełach poświęconych etnie obszernie cytuje frag-
menty Bemba odnoszące się do flory wulkanu i budowy jego kraterów, 
twierdzi, że od wybuchu w 1447 r. aż do 1536 r. etna nie wykazywała 
żadnej aktywności. opisaną przez Bemba erupcję milczeniem pomija 
również inny wulkanolog tej epoki carmelo maravigna. teorię recu-
pera potwierdza francesco ferrara, znakomity badacz etny. W swoim 
dziele Storia generale dell’etna z 1793 r. zapewnia, że od czasu wybu-
chu z 1447 r. rozpoczął się okres uśpienia wulkanu trwający 90 lat. do-
piero giuseppe alessi jako jedyny, w swojej pracy Storia critica delle 
eruzioni dell’etna wydanej w 1838 r., wysnuwa tezę, jakoby wybuch, 
którego świadkami byli Bembo, gabriele i mnich Urban, naprawdę miał 
miejsce. jako argument podaje fakt, że erupcja z 1444 r. spowodowała 
pogłębienie się szczytowego krateru etny, a filoteo w roku 1533 twier-
dził, że krater ten miał kształt wysokiego i szerokiego stożka. tak więc 
owy stożek usypany został w wyniku akumulacji materiału wulkanicz-
nego, będącego efektem licznych erupcji, mających miejsce w ciągu 
tych prawie 100 lat, a jedną z nich miał być wybuch z 1493 r.

erupcja, o której czytamy u Bemba, nie ma zatem właściwie żadne-
go potwierdzenia w źródłach historycznych. jak wytłumaczyć milcze-
nie badaczy żyjących w tamtym okresie oraz późniejszych historyków, 
zajmujących się historią sycylii? można zaryzykować tezę, że wybuch 
opisany w dialogu De Aetna nie miał nigdy miejsca i stanowi jedynie 
element fikcji literackiej. za taką teorią przemawia kilka argumentów.

Warto zwrócić uwagę, że tylko nieliczne fragmenty dzieła odnoszą 
się do samego wybuchu. zastanawia to tym bardziej, że Bembo dokład-
nie opisał wędrówkę z messyny do podnóża etny oraz wejście na jej 
szczyt. nie poskąpił czytelnikowi licznych detali związanych z roślin-
nością i położeniem wulkanu. jeśli jednak chodzi o sam wybuch, to jego 
opis jest znacznie bardziej ogólnikowy i pobieżny. można odnieść wra-
żenie, że brak w nim emocji, które dało się wyczuć przy okazji lektury 
dotyczącej początkowej fazy wędrówki Pietra i angela. Bembo w swo-
im dziele umieścił opisy dwóch erupcji – z niższego krateru, której był 
świadkiem, oraz z krateru szczytowego, której sam nie widział, lecz 
opowiedział mu o niej mnich Urban. Wybuch widziany przez autora 
musiał wywrzeć na nim tak ogromne wrażenie, że był w stanie zaryzy-
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kować nawet własne życie, aby tylko móc przyglądać się z bliska temu 
widowisku. ograniczył się jednak do podania tylko kilku ogólnikowych 
informacji na jego temat. Podobnie sytuacja przedstawia się, jeśli cho-
dzi o wybuch z górnego krateru. Bembo od mnicha Urbana dowiedział 
się jedynie, że podczas erupcji słychać było grzmoty, a wulkan wyrzucał 
ze swojego wnętrza płonące skały. jest to właściwie wszystko, co au-
tor może powiedzieć o zjawisku, które miało wywrzeć na nim przecież 
tak wielkie wrażenie. jeśli między opisanym przez Bemba wybuchem 
a rozmową z ojcem upłynęłoby dużo czasu, można by pomyśleć, że 
wydarzenie to po prostu zatarło się w pamięci autora. jednak zważyw-
szy na to, że wybuch miał miejsce zaledwie kilkanaście miesięcy przed 
napisaniem dialogu De Aetna15, pobieżne i beznamiętne opisanie tego 
zjawiska jest bardzo zastanawiające. 

co ciekawe, również wiele lat później, wspominając w listach 
swój pobyt na sycylii oraz wspinaczkę na etnę, Bembo nie czyni żad-
nej aluzji do wybuchów. W 1540 r., a więc w wieku 70 lat, pisze do 
swojego przyjaciela z okresu studiów w messynie Pietra faraonego: 
„se io fossi, dove voi siete, crederei un’altra volta e volere e poter risa-
lire il vostro incomparabile e meraviglioso monte etna” (naselli, 1934, 
s. 122). również w liście do francesca maurolica Bembo wspomina 
etnę: „[...] ero illa me pars epistolae tuae, quam dico, mirifice delectavit, 
credo propterea, quod eum adivi montem dum istic moram traherem: 
neque vidi unquam quicquam in vita, quod me vidisse magis gaudeam” 
(naselli, 1934, s. 122). W żadnym z tych dwóch listów nie ma wzmian-
ki o wybuchu. to bardzo zastanawiające, jeśli Bembo rzeczywiście był 
świadkiem tego wydarzenia.

Warto zatrzymać się nad postacią mnicha Urbana, który stanowił 
dla Bemba źródło informacji o wybuchu ze szczytowego krateru. jeśli 
prawdą jest zawarta w dialogu informacja, że Bolzanio był świadkiem 
erupcji, oznacza to, że musiał on przebywać na sycylii w czerwcu lub 
lipcu 1493 r. jednak różne źródła podają, że prowadził w tym czasie 

 15 Pobyt Bemba na etnie przypada na lipiec 1493 r., natomiast jego dialog z oj-
cem miał miejsce między wrześniem 1494 r. (wtedy to Bembo wrócił do Wenecji) 
a lutym 1495 r. (data wydania dzieła).
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szkołę języka greckiego w Wenecji. Bardzo możliwe, że Bembo, chcąc 
rozbudować swoje dzieło, zwrócił się do mnicha, którego często wi-
dywał w Wenecji, z prośbą o udzielenie mu kilku informacji o etnie. 
taki układ mógł być korzystny również dla Urbana, który być może 
liczył na to, że dzięki znanemu nazwisku i talentowi młodego pisarza 
zyska rozgłos i szacunek wśród uczonych tamtej epoki (naselli, 1934, 
s. 122).

jest więc mało prawdopodobne, by wybuchy opisane w dialogu De 
Aetna miały naprawdę miejsce. Wydaje się raczej, że Bembo zjawiska 
wulkaniczne potraktował jako okazję do stworzenia dzieła, które trafi-
łoby w gusta literackie ówczesnej epoki, co też utorować miałoby mu 
drogę do kariery pisarskiej. dlatego też młody autor skupił się raczej na 
elegancji swojej łaciny, pragnąc jak najbardziej zbliżyć ją do wzorów 
cycerońskich oraz na poszukiwaniu wiadomości geologicznych i histo-
rycznych na temat góry. możliwe, że Bembo podczas swojego wejścia 
na etnę obserwował zwykłe zjawiska wulkaniczne, charakterystyczne 
dla aktywnych wulkanów. nie zmienia to jednak faktu, że wyjaśnił on 
w sposób niezwykle, jak na tamte czasy, dokładny zjawiska geologicz-
ne. mimo że Bembo nie był geografem, niewątpliwie nie można mu 
odmówić miana uczonego humanisty, który dzięki swoim wnikliwym 
studiom nad fenomenami geologicznymi tak dokładnie przekazał na-
ukowe informacje dotyczące aktywności wulkanów, posługując się 
przykładem etny (günther, 1903, s. 882–883).

Warto zastanowić się, dlaczego Bembo zdecydował się wejść na 
etnę. znał ją przecież doskonale z licznych przekazów pisarzy antycz-
nych. to jednak nie wystarczało, aby mógł zaspokoić swoją młodzień-
czą ciekawość. Pietro odznaczał się nie tylko zapałem i energią, wła-
ściwą młodzieńczemu wiekowi, ale również duchem przygody, który 
pobudzał współczesnych mu wielkich odkrywców. Ponadto Bembo 
przepełniony był niepohamowaną ciekawością poznawania nowych 
rzeczy. to właśnie owa cupiditas videndi terras, czyli pragnienie oglą-
dania różnych krain (Borowski, 1992, s. 21), tak charakterystyczna dla 
humanistów, spowodowała, że młody poeta zdecydował się na podjęcie 
trudu związanego z wejściem na wulkan. 
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dla ludzi epoki renesansu bezpośrednia obserwacja zjawisk zaję-
ła miejsce analiz opartych na tekstach starożytnych autorów. literatura 
ustępowała empirycznemu zapoznawaniu się z rzeczywistością. Po-
wstawanie nowożytnej nauki głęboko oddziaływało na umysły ludzkie, 
otwierając przez nimi nowe perspektywy poznawcze i kierując je ku no-
wym zainteresowaniom (copleston, 2004, s. 248). stąd też model uczo-
nego wędrowca, za którego pierwowzór można uznać Petrarkę i którym 
niewątpliwie chciał się stać również Bembo. zamiłowanie Petrarki do 
niezwykłych zjawisk natury oraz chęć empirycznego ich poznawania 
doskonale opisał jan Parandowski (1975, s. 154):

kochał to, od czego stronił człowiek starożytny i średniowieczny: nagie ska-
ły, dzikie wąwozy, strumienie lecące w przepaść. Przekonał się, że nie wy-
starczy zatapiać się w księgach, aby wiedzieć, co czuli i myśleli inni, trzeba 
jeszcze i nade wszystko zanurzyć się w siebie i z całą szczerością, na jaką 
nas stać, odsłonić mechanizm swych czynów i dążeń.

Petrarka był dla Bemba wielkim mistrzem i bardzo możliwe, że 
młody humanista, udając się w wędrówkę ku szczytowi etny, inspiro-
wał się jego podróżami. ten pierwszy nowoczesny podróżnik, jak czę-
sto nazywany jest Petrarka, opisuje, co skłaniało go do odbywania tak 
licznych i długich podróży: „i mnie pragnienie nowych widoków po-
gnało na lądy i morza, na koniec świata zaciągnęłoby mnie obrzydze-
nie do wciąż tych samych rzeczy i nienawiść do uparcie niezmiennych 
obyczajów” (Parandowski, 1975, s. 26). zapewne to samo pragnienie 
pchnęło Bemba w stronę etny. Bardzo możliwe, że pisząc De Aetna, 
w dużej mierze wzorował się na słynnym opisie wejścia na mont ven-
toux, zawartym w liście Petrarki do augustianina dionigiego da Borgo 
san sepolcro (epistolae familiares 4.1). mimo że te dwie relacje pod 
niektórymi względami znacznie się różnią, to jednak można zauważyć 
wiele punktów wspólnych. 

Powszechnie wiadomo, że Petrarka lubił rozkoszować się pięknem 
przyrody i jednocześnie kontemplować ludzkie życie i relację człowie-
ka z Bogiem. nie tylko w doskonały sposób opisywał naturę, ale bezpo-
średnio z nią obcował. natrafienie na fragment Dziejów Rzymu liwiu-
sza, w którym sojusznik hannibala, król filip macedoński, wszedł na 
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tesalską górę hajmos, oraz nieokreślone pragnienie spojrzenia na świat 
z wyższej perspektywy, pozwalającej na ogarnięcie szerokiego widno-
kręgu, sprawiają, że Petrarka decyduje się wyruszyć w drogę. Wraz ze 
swoim bratem gerardem, mimo ogromnego trudu i wysiłku, dociera na 
wierzchołek mont ventoux. mozolna wędrówka wiodąca na szczyt sta-
nowi dla poety okazję do podróży w głąb siebie, do dogłębnych przemy-
śleń dotyczących własnego życia. dlatego też próżno oczekiwać opisu 
widoku rozciągającego się z góry. to nie chęć opisania piękna krajobra-
zu staje się przyczyną wspinaczki. nie dlatego, że Petrarka przestał być 
na nie wrażliwy, przeciwnie, wrażenie, którego doświadczył na szczy-
cie, było zbyt silne (Burckhardt, 1991, s. 187–188). Po zdobyciu góry, 
rozmyślając nad przemijaniem i własnymi grzechami, otwiera Wyznania 
świętego augustyna i natrafia na fragment doskonale pasujący do sytu-
acji, w której obecnie się znajduje: „oto ludzie wędrują, aby podziwiać 
szczyty gór, spiętrzone fale morza, szeroko rozlane rzeki, ocean otacza-
jący ziemię, obroty gwiazd. a siebie samych omijają” (św. augustyn, 
2007, s. 289).

jak widzimy, relacja z wejścia na etnę Bemba i opis zdobycia mont 
ventoux Petrarki ukazują dwa różne aspekty wspinaczki górskiej. Bem-
bo koncentruje się raczej na podaniu jak najbardziej dokładnego opisu 
przyrody oraz dostarczeniu jak największej liczby informacji geologicz-
nych, a celem nadrzędnym jego dzieła wydaje się dogłębne wytłumacze-
nie zjawisk przyrodniczych. Petrarka natomiast skupia się na ukazaniu 
wędrówki jako alegorii życia. W jego relacji rozciągający się ze szczytu 
góry krajobraz również jest ważny, ale nie kluczowy. mimo tych funda-
mentalnych różnic obu tekstów mają one wiele cech wspólnych.

zarówno Petrarka, jak i Bembo, chcąc zdobyć górski szczyt, godzą 
się na podjęcie trudu wędrówki. Petrarka w wielu miejscach swojego 
listu wspomina wysiłek, który towarzyszył wspinaczce. opisuje surowy 
górski krajobraz, przez który droga staje się trudna do przejścia nawet 
dla młodego, pełnego werwy wędrowca. również Bembo, wskazując 
na krajobraz etny, nie ukrywa, jak wiele wysiłku kosztowało go zdoby-
cie tego wulkanu:
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z trudem uwierzysz, jak wielki jest wysiłek przy tym przedzieraniu się i jak 
silnych wymaga kolan, zwłaszcza że naniesione kamienie usuwają się, gdy 
wędrowiec nadepnie na nie bez zastanowienia, a przy szybkim wchodzeniu, 
jeśli nie postawisz nogi właściwie, toczy się, kiedy poruszysz jeden, cała ich 
lawina i wali się na ciebie. dodaj jeszcze i to, że jeśli upadniesz na równym 
miejscu, ranią swoją szorstkością, a ręce, jeśli ich nie osłonisz, zostaną po-
kaleczone na skutek częstego dotykania (s. 89)16.

obaj podróżnicy bardzo pragnęli zdobyć szczyt. chęć wędrówki 
była tak wielka, że młodzieńcy nie baczyli ani na ostrzeżenia starszych 
i bardziej doświadczonych od siebie osób, ani na górskie niebezpieczeń-
stwa. Petrarka pisze o pasterzu, który wiele lat wcześniej zdobył mont 
ventoux i, wspominając swoją własną podróż, uprzedzał go o trudach 
wspinaczki na tę górę. te przestrogi jednak wzmogły tylko u poety chęć 
wędrówki. Podobnie Bembo, przyznając się ojcu do oglądania wybuchu 
wulkanu z niewielkiej odległości od krateru, wskazuje na swoje ogrom-
ne pragnienie obserwacji, tak podobne do nieodpartej chęci Petrarki do 
wyruszenia w drogę. Pietro doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak 
ryzykowne jest przebywanie tak blisko krateru. Przyznaje przecież ojcu, 
że zna historię śmierci Pliniusza starszego. jednak mimo to pragnął ob-
serwować zjawiska wulkaniczne z niewielkiej odległości, nie zważając 
na niebezpieczeństwo:

Bembo ojciec: i po cóż tak daleko bez zastanowienia podeszliście?
Bembo syn: Ponieważ sądziliśmy, że możemy tam zarówno bezpiecznie 

stać, jak i poniosła nas również ciekawość lub raczej niepohamowane pra-
gnienie obserwacji.

Bembo ojciec: czy nie wiedzieliście, że w ten sposób zginął sławny Pli-
niusz starszy, gdy nieostrożnie17, aby nie powiedzieć nierozważnie, obser-
wował wybuch Wezuwiusza?

 16 „reptationis eius labor haud facile credas quam durus est quamque indigens 
virentis genu; quippe quia degravante viatore temere ingesti lapides concedunt et 
in ascensu raptissimo, ni probe posueris pedem, dimoto uno tota congeries devolvitur 
et in te ipsum ruit. adde quod etiam, si in plano cecideris, laedunt scabritie sua, et ma-
nus crebro contactu, nisi contexeris, offenduntur” (44), s. 240.
 17 nimium diligenter, czyli raczej „zbyt pilnie”.
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Bembo syn: dlaczego mielibyśmy tego nie wiedzieć, ojcze? jednak za-
trzymała nas tak wielka przyjemność płynąca z takiego widoku, tak wielka 
nowość zjawiska, pojawiło się tak wielkie zdumienie, że nikt z nas nie trosz-
czył się już wystarczająco o siebie samego (s. 69)18.

kolejną wspólną cechą obydwu wędrówek jest wybór towarzysza 
podróży. zarówno Petrarka, jak i Bembo zdecydowali się wyruszyć 
w drogę wraz z bliską sobie osobą – Petrarka wybrał brata, Bembo zaś 
serdecznego przyjaciela. W relacji z wejścia na mont ventoux poeta pi-
sze, jak trudno było wybrać towarzysza podróży. Bembo nie wspomina 
o kłopotach związanych z wyborem kompana, jednak nie ma wątpliwo-
ści co do tego, jak wysoko cenił swojego przyjaciela angela. świadczy 
o tym nie tylko fakt, że to właśnie jemu zadedykował swoje dzieło, ale 
również to, w jaki sposób opisuje ich przyjaźń:

Ponieważ jako chłopiec wysyłałem ci moje pisemka, jakby gorycze19 nie-
mowlęcego umysłu, tak i teraz skieruję również do ciebie pierwsze z kolei 
płody mojej młodości, lecz nie po to, abyś mnie bardziej kochał. nie sądzę 
bowiem, aby to było możliwe. zrozumiałem jednak, że tak między nami 
powinno być i nie wierzę, aby ktoś był komuś droższy, niż ty jesteś mnie 
(s. 35)20.

innym elementem wspólnym dla obu tekstów jest ich forma. Petrar-
ka zawarł opis wejścia na górę w liście do swojego przyjaciela, dioni-

 18 „Bernardus Bembus Pater – Quid enim vos tam ultra temere procedebatis?
Petrus Bembus filius – Quia cum licere illic nobis tuto consistere putabamus, tum 
etiam perlustrandi studio vel potius aviditate ferebamur.
Bernardus Bembus Pater – an nesciebatis Plinium illum maiorem ita occidisse, dum 
nimium diligenter, ne dicam inconsulte, veseviana incendia pertentaret?
Petrus Bembus filius – Quid ni sciremus, pater? verum tanta nos delectatio illius spec-
taculi detinebat, tanta rei novitas, tantus invaserat stupor, ut sui ipsius iam nemo satis 
nostrum recordaretur” (27–28), s. 224.
 19 Acerbitas, co można rozumieć jako cierpkość, związaną z niedojrzałością.
 20 „Quare sicuti pueri scriptiunculas nostras, quasi lactentis ingenii acerbitatem, 
detulimus ad te, sic nunc deinceps etiam ad te adolescentiae nostrae primos foetus de-
feremus, non quo me ipse plus ames (nam iam id fieri posse vix puto), sed plane quia 
ita debemus inter nos: neque enim arbitror cariorem fuisse ulli quenquam quam tu sis 
mihi” (2), s. 194; 196.
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giego da Borgo san sepolcro. Podobnie Bembo umieścił dialog, w któ-
rym opowiada ojcu o wędrówce na etnę, w liście zaadresowanym do 
towarzysza studiów i podróży angela gabriele.

tak więc zarówno Petrarka, jak i Bembo zdecydowali się na podję-
cie trudów wspinaczki w towarzystwie bliskiego przyjaciela. U obydwu 
poetów wola wędrówki była silniejsza niż napomnienia starszych czy 
też czyhające na nich niebezpieczeństwa. jednak opis wejścia na mont 
ventoux i relacja z wędrówki na etnę pod wieloma względami wyraźnie 
różnią się od siebie. nie należy zapominać o tym, że te dwa teksty wpi-
sują się w ducha dwóch różnych epok (między jednym a drugim dzie-
łem upłynęło niemalże 150 lat21) i ukazują odmienne aspekty wędrówki. 
Petrarka w swojej relacji ze zdobycia szczytu mont ventoux przedsta-
wił wspinaczkę w sposób alegoryczny, nawiązując do tradycji średnio-
wiecznej. Poeta na początku listu stwierdza, że powodem wspinaczki 
jest jedynie „chęć ujrzenia miejsca, które słynie z wysokości”, jednak 
opis tej wędrówki miejscami niewiele ma wspólnego z relacją turystycz-
ną (olszaniec, 2009, s. 17). autor opisuje swoje mozolne wspinanie się 
na szczyt góry, podkreślając, że, w przeciwieństwie do swojego brata 
i towarzysza podróży gerarda wybierał zawsze ścieżki, które wydawały 
mu się dogodniejsze i mniej strome, ale ostatecznie często sprowadzały 
go na manowce. nietrudno dostrzec alegoryczne znaczenie opowieści: 
gerardo, jako osoba duchowna, w życiu wybrał drogę trudną, ale pro-
wadzącą go na duchowe wyżyny. francesco zaś zawsze podążał łatwy-
mi ścieżkami, prowadzącymi donikąd. opowiadanie Petrarki można 
nazwać „starannie skonstruowaną alegorią, w której pragnienie wejścia 
na szczyt to nie tyle ambicja wspinacza, co bolesna aspiracja człowieka 
poszukującego wyżyn duchowych” (olszaniec, 2009, s. 18).

Petrarka nie bez powodu nazywany jest prekursorem humanizmu, 
łączącym tradycję średniowieczną z tradycją renesansową. mimo że 
opis wejścia na mont ventoux tak pełen jest charakterystycznej dla 
średniowiecza alegorii, to odczuć w nim jednak można początek no-
wej epoki. choć wędrówka ukazana jest bardziej jako „przygoda nie 

 21 choć list Petrarki datowany jest na rok 1336, to najprawdopodobniej powstał 
dopiero w roku 1353 (olszaniec, 2009, s. 20).
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ciała, lecz ducha” (Parandowski, 1975, s. 37), to nie da się jednak 
zaprzeczyć, że list Petrarki, podobnie jak dialog Bemba, jest relacją 
z wejścia na górę zawierającą opisy poszczególnych jej partii i eta-
pów podróży. tekst, często uznawany za zapis najwcześniejszego epi-
zodu nowożytnej turystyki górskiej (olszaniec, 2009, s. 17), stanowi 
w pewnym sensie zapowiedź renesansu. nikt bowiem w średniowie-
czu nie wspinał się na szczyty górskie, by podziwiać piękno przyrody. 
Ponadto podróż Petrarki jest również podróżą w głąb siebie. autor na 
szczycie góry nie kontempluje Boga, lecz kieruje wzrok ku swojemu 
wnętrzu. W ten sposób po raz pierwszy dochodzi do głosu nowe, hu-
manistyczne poczucie subiektywizmu (olszaniec, 2009, s. 19). moż-
na powiedzieć, że opis wejścia na mont ventoux łączy w sobie tra-
dycję średniowieczną i nowego ducha renesansu, wpisując się w nurt 
prehumanizmu.

Bembo, jako pisarz doby pełnego renesansu, swojej relacji z wej-
ścia na etnę nadał nieco inne zabarwienie niż Petrarka. W dialogu De 
Aetna nie ma śladu alegorii, a autor skupia się na dość szczegółowym 
opisie geograficznego położenia wulkanu, na jego roślinności i w końcu 
na naukowych dywagacjach na temat samych zjawisk wulkanicznych. 
jak na prawdziwego humanistę przystało, do swojego tekstu wplata 
wiele nawiązań do literatury starożytnej. Wyjaśniając erupcje etneńskie, 
w dużej mierze opiera się na twierdzeniach i opisach zawartych w De 
rerum natura lukrecjusza, w poemacie Aetna ze zbioru Appendix Vergi-
liana oraz w relacji z wybuchu Wezuwiusza z listu Pliniusza młodszego 
do tacyta. jest więc Bembo kontynuatorem literackiej tradycji opisy-
wania i wyjaśniania zjawisk wulkanicznych. jednakże nie same tylko 
dogłębne studia nad literaturą antyczną, ale połączenie ich z tym, czego 
faktycznie doświadczył, pozwoliły mu na napisanie pierwszej nowożyt-
nej relacji z wejścia na wulkan. nowatorstwo Bemba (również Petrarki) 
polega więc na opisie własnych doświadczeń związanych z wędrów-
ką, zdobyciem szczytu i obserwowaniem tego, co na nim ujrzał. istotny 
jest fakt, że mało prawdopodobne wydają się wybuchy, których był on 
rzekomym świadkiem. można powiedzieć, że autor dialogu De Aetna 
zrelacjonował to, co sam zobaczył, a to, czego nie udało mu się ujrzeć, 
zaczerpnął z literatury. fikcyjność opisanych przez Bemba erupcji nie 
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umniejsza jednak nowatorstwa jego empiryzmu, może jedynie czyni go 
nieco bardziej iluzorycznym. 

mimo tych podstawowych różnic między przedstawieniem wejścia 
na mont ventoux i wędrówki ku wierzchołkowi etny wysoce praw-
dopodobny wydaje się fakt, że Bembo wiele inspiracji zaczerpnął od 
Petrarki, a jego podróż, motywowana chęcią empirycznego poznania 
różnorakich miejsc oraz zamiłowaniem do wszelkich zjawisk natural-
nych, stała się doskonałą okazją do napisania dzieła będącego próbą 
literackiego współzawodniczenia z podziwianym przez siebie autorem.

De Aetna jest więc wynikiem osobistych doświadczeń autora oraz 
dogłębnych studiów nad literaturą antyczną. W relacji z wejścia na wul-
kan Bemba znajdujemy zarówno nowatorstwo, jak i kontynuację lite-
rackiej tradycji. dzieło w pełni zasługuje na miano renesansowego. jak 
pisze mieczysław rokosz: „spotykamy w tym utworze nową, wyzutą 
z wszelkich, właściwych średniowieczu skojarzeń i wyobrażeń, zgoła 
materialistyczną w duchu starożytnego przyrodoznawstwa próbę obja-
śnienia zjawiska” (rokosz, 2001, s. 74). Bembo, kierowany humani-
styczną ciekawością świata, świata, od którego – jak sam pisze – „nie 
ma nic godniejszego podziwu” (rokosz, 2001, s. 74), opisując swą et-
neńską wycieczkę, wpisał się, obok Petrarki, do grona pionierów nowo-
czesnego zdobywania gór. stworzył jeden z pierwszych nowożytnych 
opisów wejścia na szczyt górski, a na pewno pierwszą nowożytną rela-
cję z wejścia na wulkan.
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Znak.

Streszczenie: artykuł ukazuje w jaki sposób Pietro Bembo opisał swoją wędrówkę ku szczytowi 
etny. skupia się głównie na renesansowych elementach tekstu oraz na inspiracjach, które Bembo 
zaczerpnął z epistolae familiares 4.1 Petrarki. Ukazane zostały podobieństwa i różnice między relacją 
Petrarki z wejścia na mont ventoux i tekstem Bemba. celem artykułu jest ukazanie dwóch stron opisu 
Bemba: innowacji, którą jest empiryzm, czy też raczej empiryzm iluzoryczny, nazwany tak z powodu 
nikłego prawdopodobieństwa autentyczności wybuchu etny rzekomo widzianego przez autora, oraz 
kontynuacji literackiej tradycji pisania o etnie.
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