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ZJV MEMOR/AM ^AACTORUM AfARTFRUM 
EPIGRAMATY DAMAZJAŃSKIE 

W RZYMSKICH KATAKUMBACH

„Ipsi [apides ululant nobiscum"

Istotne zmiany dia organizacji i funkcjonowania rzymskich katakumb* przy
niósł tzw. przełom konstantyński. Wtedy to z inicjatywy cesarza i w porozumieniu 
z biskupami rozpoczęto realizację programu mającego na cełu upamiętnienie 
miejsc pochówku męczenników, które to stawały się w coraz większym stopniu 
ośrodkiem życia rełigijnego chrześcijan. Zmarłych coraz częściej chowano bez
pośrednio w sąsiedztwie grobów męczenników (retro nad którymi
zaczęto wznosić bazyliki przeznaczone dła ceremonii związanych z ich kuitem, 
ten zaś przybrał na siłę zwłaszcza w okresie pontyfikatu Damazego (366-384). 
Jego zasługą było przede wszystkim odnałezienie, odnowienie i udostępnienie 
miejsc pochówku wiełu chrześcijańskich /nartyre^. Ten gorliwy opiekun kata-

' Pojęcie „katakumby" jako określenie podziemnych cmentarzy jest pojęciem nowożytnym; 
pierwotnie używano go tylko na określenie cmentarza św. Sebastiana położonego przy via Appia, 
zwanego „ad catacumbas", por. TLL I!I 588; /./der Rondy/ca/ts, ed. L. Duchesne, Paris 1955, 
1 (= L;d. Pont.) 212. Damazy pragnął być pochowany: „In Catacumbas ubi iacuerunt corpora 
sanctorum Petri et Pauli"; tamże, s. 11: „Mense Januario XIII kal. feb. Fabiani in Calisti et 
Sebastiani in Catacumbas", co oznacza, że 20 stycznia oddawano cześć Fabianowi na cmentarzu 
Kaliksta i Sebastiana, w miejscu określanym jako m Cotocomdoj, położonym przy HI kamieniu 
miłowym przy via Appia.

Por. E. Jastrzębowska, Łer /ondadofH consfondn/ennej a Romę.- regres et monumentu, 
„Archeologia" 44 (1993) 59-68; L. Reekmans, Qoe/^oe^ o6servodons sur /a .s-trati/tcat/on soc/o/e 
et /a „tumu/atio od sottctos" dotM /e  ̂ cotocomdes romomes, w: Z,'m/tomot;ot] pnP;7eg;'ee do /V  ott 
P/J/s/ec/es ett Occ/dent. Acte.; do Codoęoe (Crćteil 16-18 mars 1984), Paris 1986, 245-249.

Por. Dama.so /, w: Enc;c/oped;'o de; pop/, I, Roma 2000, 349-372 (na ss. 370-372 zebrana 
bibliografia); Ł eto Dootastotto (366-354).' d co/to de; sond e d  decdtto dede cotocomde, w: V. Fiocchi 
Nicolai, Stroftore/oneror/e ed edt/tct d; co/to po/eocr/sdon; d; Romo do/ /P  o/ P /seco/o, Citt^ del 
Vaticano 2001,79-91; A. Ferrua -  C. Carletti, Dameso e / Aforf/r/ Roman;, Citta del Vaticano 1976; 
B. Pawłowska, Sonet; dto/; w dotoA;omdoc/; rzyms/t/cd, „Nowy Filomata" 1 (2002) 57-62; R. Rocca, 
A/emor/o mc/p/tor/o neg/; Ep/grommod d; Ropa Domoso, VetChr 17 (1980) 79-84; C. Smith, Ropę 
Domator Ropt/stery recons/dered, RivAC 64 (1988) 257-286; L. Spera, /ntervent; d; papo Domowo 
ne; santoor; dede cotocomde romone.* d roo/o dedo comm/ttenzo pr/yoto, „Bessarione" 11 (1994) 
111-127; F. Tolotti, / / proh/emo dedo/tore e dedo tomda de/ mordze m o/cone opere d; popa Domowo, 
w: Stadien zorspdtonddert ond 6yzant/scden Rortst, EW. De/cdmarm gew/dmet, Magonza 1986, 51- 
71; B. Wronikowska, Rzym pop/eżo Domozego, „M eander" 51 (1996) 73-77
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kumb, jak sam siebie nazywał „amator et cułtor martyrum", nie szczędził ani sił, 
ani pieniędzy na rozszerzenie, a często nawet monumentałizację grobów poprzez 
ich rozbudowę i dekorowanie krypt marmurem, złotem, małowidłami i inskryp
cjami'*; są to tzw. epigramaty rfamaz/ańskie^ -  poetyckie inskrypcje kommemo- 
ratywne, zawierające niekiedy dane biograficzne o męczennikach, którym były 
poświęcone. Miały one duże znaczenie dła łudzi nawiedzających rzymskie /oca 
MHCfa, stanowiąc dła nich niekiedy coś w rodzaju „przewodnika". Pisane były 
przede wszystkim heksametrem, rzadziej dystychem ełegijnym. Cechuje je dość 
jednostajny stył i łiczne powtórzenia; również ich metryka pozostawia czasem 
wiełe do życzenia. Język wiełu z nich jest dość zawiły, często nawet niezrozumia
ły. Treść epigramatów jest zwykłe podobna, bo stałymi ich motywami są: opisy 
męczeństwa i chwałebnej śmierci, oraz pochwały męczenników; co więcej -  
zawarte w nich informacje nierzadko odzwierciediają funkcjonujące już 
w IV wieku legendarne wersje wydarzeń. Niezastąpiona jest jednak ich roia 
w łokałizacji oraz identyfikowaniu miejsc pochówku męczenników.

Wydaje się, iż Damazy -  między innymi -  poprzez swoje dzieło odnowy 
i rozbudowy rzymskich katakumb dążył do uczynienia z Rzymu f/r/zs -Sacra, 
centrum peregrynacyjnego ówczesnej Europy. Zainicjował proces, którego 
skutki trafnie podsumował jego sekretarz św. Hieronim:

„pył pokrył złoty Kapitoł, świątynie pokryły się pajęczyną, łud nie spieszył już do 
nich, ałe do grobów męczenników chrześcijańskich"^.

I rzeczywiście, u kresu jego 18-łetniego pontyfikatu Rzym otoczony został łicz- 
nymi sanktuariami i miejscami kułtu tych, którzy przełałi swą krew za wiarę. 
Chłubą Roma zfc/eraa stały się wówczas nie wspaniałe budowłe z czasów rzym
skiej republiki czy wczesnego cesarstwa, łecz właśnie konstantyńskie bazyłiki.

Przegląd wybranych epigramatów damazjańskich rozpocznę od epitafium, 
które Damazy „sibi edidit ipse"?. Przebija w nim chrześcijańska wiara w zmar
twychwstanie po śmierci; widoczne są też bardzo mocne nawiązania biblijne:

4 Por. Łih.Poat. 1 212: „Hic mułta corpora sanctorum requisivit et invenit. ąuorum etiam 
versibus decłaravit".

3 Por. A. Ferrua, Epigrammata Dama^iaaa, Citta de) Vaticano 1942; U.M Fasola, Santaari 
soaerraaei di Da/aaso neiie caMcornhe.' i coafrihaii di aaa recenre rcoperla, w: Saecaiaria Dama- 
siaaa. Ani dei Coagre^o /aieraazioaaie per ceateaario deiia morte di papa Damaso /, Citta de) 
Vaticano 1986,175-201; P. Testini, Archeologia crisdaaa. Aozioai geaeraii dai/e origini aiia Jiae dei 
.sec. P7, Bari 1980,454-463; Denis-Boutet N.M., L ÓMcripdoa daaiasieaae„ad caMcaoihas", RivAC 
43 (1967) 111-124.

3 Epiytaia 57, 1, CSEL 55, 291, Czuj Ił 401.
7 Por. Epig. Dam. 12, Ferrua s. 112: „QVI GRADIENS PELAGI FLUCTUS CONPRESSłT 

AMAROS / VIVERE QV1 PRESTAT MORIENT1A SEM1NA TERRAE / SOLVERE QVł 
POTV1T LETALIA V1NCVLA MORTIS / POST TENEBRAS FRATREM POST TERTIA 
LUM1NA SOLIS / AD SVPERBOS 1TERVM MARTAE DONARE SOROR1 / POST CłNE- 
RES DAMASVM FACIET QV)A SVRGERE CREDO".
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„W ierzę, że T en , k tó ry  krocząc poskrom ił ogrom ne fale morza^
K tóry  przyw raca życie nasionom  um ierającym  pod  ziemią^
K tóry  był w stan ie  uwoinić po  trzech nocach i dniach 
ze śm iertelnych w ięzów śm ierci b ra ta
I ponow nie zwrócić go żyjącym '"
N akaże także z p rochów  wskrzesić D a m az eg o ""

Jedna z poetyckich inskrypcji informuje o wielkiej liczbie męczenników po
chowanych w tzw. „krypcie papieży" na cmentarzu św. Kaliksta przy via Appia^:

Ryc. ł .  E pita/m m  16, F e rm a  s. 121.

„Czy chcesz poznać w ielką liczbę Świętych pogrzebanych w tym  miejscu?
T o tutaj spoczywają ich ciała w godnych czci grobach
Kiedy chw alebne ich dusze k ró lu ją  już  w niebiosach
Tutaj -  tow arzysze Sykstusa'^ niosący tro fea  sw ego zwycięstwa

s Por. Mt 14,24-25; Mk 6, 48-49; J  6,19.
9 Por. IK or 15, 36.

Por. J 11, 38-44.
** Tłum, własne.
'2 Por. Epig. Dam. 16, Ferrua s. 120: „HIC CONGESTA IACET QVAERIS SI TVRBA 

P1ORVM / CORPORA SANCTORVM RETINENT VENERANDA SEPVLCRA / SVBLI- 
MES ANIMAS RAPVIT SIBI R EG IA  CAELI / HIC COMITES XYSTI PORTANT QVI EX 
HOSTE TRO PA EA  / HIC NVMERVS PROCERVM  SERVAT QVI ALT A R IA  XPI / HIC 
POSITVS LONGA VIXIT QV1 IN PACE SACeRDOS / HIC CONFESSORBS SANCTIQVOS 
GRAecia MISIT / H IC IW E N E S  PVERIQ SENES Castiq(ue) nepOTES / QVIS M AGE VIR- 
GINEVM PLACVIT Retinere pudOREM  / HIC FA TEO R  DAMASVS VOLVI Mea condere 
mEMBRA / SED CINeres tIMVI SANCTOS Vexare piORVM".

*2 Por. BHL 7801-7812.
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Tutaj -  wielu szlachetnych obrońców ołtarzy Chrystusa
Tutaj - -  pochowany jest kapłan który żył w wiełkim pokoju
Tutaj -  Święci Wyznawcy którzy przybyłi z Grecji
Tu -  młodzieńcy i starcy z niewinnymi potomkami
Którzy do końca postanowili zachować dziewiczą czystość
I ja Damazy wyznaję, iż chciałbym tu sam złożyć swe ciało
Lecz boję się znieważyć prochów Świętych"'**.

Jednym z ważniejszych miejsc kuku w Rzymie, zwłaszcza od IV wieku był 
cmentarz tu cafact/wóm przy via Appia^. Treść zachowanych tam gra/fin 
w sposób jednoznaczny dowodzi, iż miejsce to było ośrodkiem kułtu dwóch 
Apostołów -  Piotra i Pawła**". Tradycja przeniesienia ich ciał na via Appia była 
siina już w czasach Damazego*?. Nałeży przypuszczać, iż miejsce to przystoso-

'** Tłum, własne.
'5 Por. Lib. Pont. I 212: „Et in catacumbas ubi iacuerunt corpora sanctorum Apostotorum 

Petri et Pauii, in quo łoco Płatomam ipsam ubi iacuerunt corpora sancta [Damasus] versibus 
exornavit"; zob. M. Guarducchi, 7/ 29 giugno. /esta degii apostoli Piętro e Paolo, „Atti dełła 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia" 58 (1987) 115-128; E. Jastrzębowska, t/nfersMc/mn- 
gen zum christiischen 7*otenma/:t au/grund der A/onumente der 5. und 7. 7/]. o o ter der Złasiiika der 
777 Sebastian in Pont., Frankfurt a. M. 1981 (studium poświęcone zwyczajom związanym z kultem 
zmarłych, praktykowanym w kompleksie cmentarnym pod bazyliką św. Sebastiana); A. Lepone, 
Złnzyiikn św. Sebastiana w Rzymie.' historia wykopalisk, tłum. P. Wojciechowski, w: Z antycznego 
świata. Religio -  Cuitus -  7/omines, red. W. Appel -  P. Wojciechowski, Toruń 2000, 242-243; 
F. Tolotti, Mentorie degii Apostoli in Catacumbas. riliero critica delta ntentoria e delta basilica 
Apostolorum al 777 ntiglio delta Via Appia, Citta de] Vaticano 1953 (zestawiony materiał archeo
logiczny z najważniejszych wykopalisk prowadzonych w tym kompleksie); B. Iwaszkiewicz-Wro- 
nikowska, Festigia cbristianorant, Lublin 1994, 157-168.

'6 Por. A. Ferrua, Riieggendo i gra^iti di S. Sebastiano, „Civilta Cattolica" 66 (1965) nr 3,428- 
437; 66 (1965) nr 4.134-141.

'7 W Depositio martyrum, a więc źródle z 1. poł. IV wieku odnajdujemy zapis: „III kal. iul. 
Petri in Catacumbas et Pauli Ostiense, Tusco et Basio cons." (MGHaa IX 71; Lib. Pont. I 212), 
który mówi o oddawaniu czci Piotrowi in Catacumbas, czyli na cmentarzu przy via Appia, zaś 
Pawłowi przy Drodze Ostyjskiej -  obu 29 VI; dalsza część zdania („za konsulatu Tuskusa i Bassiu- 
sza") wskazuje wyraźnie na rok 258. Datowanie to kojarzy się z prześladowaniem za czasów 
cesarza Waleriana (253-260), wydarzeniem, które pozostawiło wyraźny rys w dziejach historii 
Kościoła. Być może więc obawa o relikwie Apostołów, albo też groźba zamknięcia dostępu do 
cmentarzy, w których dotychczas oddawano im cześć, mogły spowodować translację ich szczątków 
na cmentarz położony przy III kamieniu milowym przy drodze appijskiej, zw. coetneteriunt ad 
catacumbas. Jest to hipoteza wysunięta w 1886 r. przez L. Duchesne (zob. Liber Ponti/tcaiis, I, 
s. CIV-CVII). Ze zdecydowaną jej krytyką wystąpił H. Delehaye w 1927 r., uznając, że translacja 
relikwii (sprzeczna z rzymskim prawem, które zabraniało naruszania grobów) nie była możliwa. 
Dowodził ponadto, iż samo przenoszenie relikwii w okresie szalejących prześladowań i składanie 
szczątków męczenników w miejscu powszechnie dostępnym i znanym nie gwarantowało im żad
nego bezpieczeństwa, por. H. Delehaye, 77agiograpA!e et archeologie romairtes, II: Le satictuaire 
des Apótres sur la rie Appienne, AnBol 45 (1927) 297-310. Późniejsze badania również nie roz
strzygnęły ostatecznie sporu, zob. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Aajsfarsze świadectwa kultu 
męczenników w Rzymie, w: Sympozja Kazimierskie, IV, Lublin 2004, 153, przyp. 27.
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wano do kuku właśnie w okresie jego pontyfikatu. W jednej z inskrypcji da- 
mazjańskiej, która ozdobiła kryptę czytamy^:

„Powinieneś wpierw poznać przebywających tu Świętych,
Imiona ich to Piotr i Paweł
Wschód wysłał Uczniów, których teraz wyznajemy,
Którzy z powodu przełania krwi dia Chrystusa do nieba wstępują,
Do Króiestwa Błogosławionych jako męczennicy,
Rzym swych najgodniejszych obywatełi postanowił zatrzymać,
A ich zasługi Damazy przypomniał swymi pieśniami"'9.

Kołejnym męczennikiem, którego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu 
appijskim, a którego pamięć przywołał Damazy swym epigramatem był Tarsy- 
cjusz2°. Zestawienie jego postaci z osobą św. Szczepana (nie wiemy czy cho
dziło wyłącznie o rodzaj śmierci), a także fakt pochowania go w krypcie razem 
z biskupem Zefirynem^', wskazuje na to, że był diakonem, a nie -  jak chciała 
późniejsza łegenda -  tyłko akolitą^:

Gdy przeczytasz napis, który Damazy wyrył na grobie
Stwierdzisz, iż równe były ich zasługi:
Szczepana, który odniósł zwycięstwo nad nieprzyjacieiem , 
iud żydowski ukamieniował^,
Wierny łewita pierwszy z rąk wroga 
porwał wieniec męczeństwa dła swej skroni.
Kiedy św. Tarsycjusz niósł Chrystusa Ciało,
Podła ręka wrogów wydrzeć mu je chciała,
Wołał jednak on sam raczej zakończyć życie pod ciosami przemocy,
Niż nikczemnym łudziom niebiańskie świętości wydać^.

'8 Por. Epig. Dam. 20, Ferrua s. 142: „HIC HABITASSE PRIVS SANCTOS COGNOSCE- 
RE DEBES / NOMINA QVISQ. PETRI PARITER PAVLIQ. RELIQVIRIS. / DISCIPVLOS 
ORIENS MISIT QVOD SPONTE FATEMUR / SANGVINIS OB MERITUM Xpumq. PER 
ASTRA SECVTI / AETHERIOS PETIERE SINVS REGNAQUE PIORVM / ROMA SVOS 
POTIVS MERVIT GEFENDERE CIVES / HAEC DAMASVS VESTRAS REFERAT NOVA 
SIDERA LAVDES".

*9 Tłum, własne.
2° Por. BHL 1156; BS XII 136-138.
2' Por. De /ocM Mmcńs marfyrum 10, 51-52; CCL 175, 317: „Et ibi sanctus Tarsicius et sanctus 

Geferinus in uno tumuło iacet"; Nota/a de o/ea 55. Mar/yram, 36-37, CCL 175, 290; /tmerar/am 
Ma/merbar/ease 10, 78-80, CCL 175, 327.

22 Por. Ep/g. Dam. 15, Ferrua s. 117: „PAR MERITVM QVICVMQ. LEGIS COGNOSCE 
DV0RVM / QVIS DAMASVS RECTOR TITVLOS POST PRAEMIA REDDIT / IUDAICVS 
POPVLVS STEPHANVM MELIORA MONENTEM / PERCVLERAT SAXIS, TVLERAT 
QVI EX HOSTE TROPAEVM: / MARTYRIVM PRIMVS RAPVIT LEVITA FIDELIS. / 
TARSICIVM SANCTVM Xpi SACRAMENTA GERENTEM / CVM MAŁE SANA MANVS 
PREMERET W LG A R E PROFANIS / IPSE ANIMAM POTIVS VOLVIT DIMITTERE 
CAESVS / PRODERE QVAM CANIBVS RABIDIS CAELESTIA MEMBRA"

22 Por. Dz 7, 54-60.
29 Tłum, własne.
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Wielkim kuitem poświadczonym już od IV wieku cieszyła się również św. 
Agnieszka. Depcsmo MarfyrHW dostarcza nam informacji, że oddawano jej 
cześć 21 stycznia przy Drodze Nomentańskiej^. Dane źródłowe dotyczące 
tej męczennicy są bardzo ogółnikowe, a niekiedy nawet sprzeczne ze sobą; 
już w IV wieku jej postać spowita była nicią legendy^. Pewne wskazówki 
odnajdujemy w epigramie Damazego. Zaczyna on jednak swój wiersz słowa
mi: „FAMA REFERT", co -  jak nałeży przypuszczać -  świadczy o tym, iż jego 
wiedza opiera się raczej na zasłyszanej tradycji, aniżełi na materiałe źródło
wym^. Wszystkie przekazy podają zgodnie informacje o jej młodym wieku, 
o zachowanym dziewictwie i o oddaniu życia za wiarę^. W epigramacie da- 
mazjańskim czytamŷ '**:

Por. Deposirio Martyrnm, MGHaa IX 71: „XII kał. Feb. Agnetis in Nomentana"; Alb. Pont.
I 12.

23 Męczennica rzymska z przełomu III i IV wieku, prawdopodobnie z czasów prześladowań 
Diokłecjana (303 r.); ASS. Ianuarii II, Venezia 1734, 350-363; BHL I 27-28,156-167; BS I 382-411; 
Maximus Tauriensis, Ser,no 56, PL 57, 645-648 (/n Nata/is S. Agnetis); EK I 179-180; P. Franchi 
de'Cavaiieri, Santa Agnese ne/ia tradizione e ne/ia legenda, Roma 1899; S. Wałewicz, Życie 
i męczeństwo św. Agnieszki, „Przewodnik Katołicki" 2 (1896) nr 3, 17-18.

22 U św. Ambrożego w traktacie De virginiims (I 2, 5, PL 16, 200, tłum. W. Szołdrski -  
K. Obrycki, PSP 35. 180) odnajdziemy znamienne słowa: „Lecz cóż godnego możemy o niej [tj. 
o Agnieszce] powiedzieć? Przecież z samego jej imienia bije błask chwały" (Sed <pad digntan de ea 
/opni pcssnmns, ctmts ne nomem ątadem racnnm ince iaadi.s /ni,?); por. także tłum, połskie 
A. Bober, Anto/ogia patrystyczna, Kraków 1965, 165-167.

2" Por. Prudentius, Peristep/tanon XIV 11-13, CCL 126, 386, tłum. M. Brożek, PSP 43, 293: 
„Dziewczynka ta, właśnie w pierwszych łatach życia pałając miłością do Chrystusa dziełnie / Oparła 
się niecnym nakazom oddania"; tamże, 7-9, CCL 126, 386, PSP 43, 293: „Podwójny się wieniec 
dostał męczenniczce: Za nietknięte żądzą skazą jej dziewictwo / Za zaszczytną śmierci dobrowołnej 
chwałę"; por. też traktat Ambrożego De ^irginibas I 2, 9, PL 16, 201-102, PSP 35, 181-182: „Oto 
macie jedną ofiarę a dwa męczeństwa: czystości i rełigii. I dziewicą została i męczeństwo otrzyma
ła". Prudencjusz opisuje, iż zginęła od miecza, por. Peristephanon XIV 85-87, CCL 126, 388, PSP 
43, 295: „Nie będę zwlekała z gorącym pragnieniem / żełazo w pierś całe przytułę i siłę / Miecza 
w samo serce przygarnę głęboko [...]. Po tych słowach głowę pochyłiwszy, kornie / Błagała Chrys
tusa, by szyja schylona / Z całą gotowością szła pod cios grożący". Późniejsze opisy męczeństwa 
oparte w dużym stopniu na świadectwie Damazego i Ambrożego, podają jeszcze dodatkową, 
„poszerzoną" wersję jej męczeńskiej śmierci -  próbę spałenia jej żywcem (por. Dpig. Dam. 37, 
6-8, Ferrua s. 176: „Ogień, który przedtem szedł w górę, w chwiłi wrzucenia do niego na śmierć 
skazanej, buchnął gwałtownie w boki i ogarnął najbtiżej stojących. Dziwniejsze było to, że dałej 
w boki szedł coraz dałej, a w górze ukazała się wszystkim Agnieszka, kłęcząca z rękami wznoszą
cymi się... jakby w modiitwie pogrążona"; F. Grygłewicz, Męczeństwo św. Agnieszki, „Przewodnik 
Katołicki" 37:1931, nr 3, 39). a gdy ta się nie powiodła -  skazano ją na ścięcie.

22 Por. Dpig. Dam. 37. Ferrua s. 176: „FamA REFERET SANCTOS DVDVM RETVLISSE 
PARENTES / AgNEN CVM LVGVBRES CANTVS TVBA CONCREPVISSET / nVTRICIS 
GREMIVM SVBITO LIQVISSE PVELLAM SPONTE TRVCIS CALCASSE MINAS RA- 
BIEMQ* TYRANNI / VRERE CVM FLAMMIS VOLVISSET NOBILE CORPUS / VIRIB* 
INMENSVM PARVIS SVPERASSE TIMOREM / NVDAQVE PROFVSVM CRINEM PER 
MEMBRA DEDISSE / NE DOMINI TEMPLVM FACIES PERITVRA VIDERET / O VENE-
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„Jak niesie tradycja, święci rodzice już dawno obwieścili,
iż Agnieszka zdeptała śmiało
wściekłość pełną pogróżek złego okrutnika.
Gdy jej uszy przeniknął ponury śpiew trąby,
Porzuciła dziewczynka piastunki swej objęcia,
I mimo swych wątłych sił pokonała ogromną trwogę,
Gdy kat ciało jej szlachetne patić chciał płomieniem 
Włosami nagość przykryła, by widokiem swym 
nie skałać świątyni Pana.
O czcigodna i bez skazy Męczennico,
Bądź łaskawa usłyszeć modły zanoszone przez Damazego" .

NtA-SIRRlE C J

Ryc. 2. Eiogium (37) św. Agnieszki, Ferrua s. 177.

O tym, jak wiełką „popularnością" w Wiecznym Mieście cieszyły się miejs
ca upamiętnione męczeńską śmiercią Piotra i Pawła oraz innych męczenników, 
zaświadcza w jednym ze swych komentarzy biblijnych św. Hieronim:

„Kiedym jeszcze jako chłopiec przebywał w Rzymie na studiach miałem zwyczaj 
nawiedzać co niedziełę grobu apostołów i męczenników, razem z rówieśnikami 
i jednako ze mną myśłącymi kolegami. Wchodziiiśmy często do krypt wykopanych 
w głębokościach ziemi. W ścianach po obu stronach od wejścia mieściły się ciała 
pogrzebanych. Krypty były tak ciemne, że prawie spełniało się tutaj powiedzenie 
proroka: „Niech żywcem zstąpią do otchłani" (Ps. 54, 16). Z rzadka przenikające 
tu światło z góry łagodzi nieco grozę ciemności, bo wsącza się tu nie przez okno 
tyłko przez otwory. W głąb zapuszczać się można tyłko idąc krok za krokiem, bo 
ciemna noc otaczająca cię zewsząd, przywodzi na pamięć znany wiersz Wergitiu- 
sza: «Zewsząd pada groza na duszę i nawet sama cisza przerażam"

RANDA MIHI SANCTVM DECVS ALMA PVDORIS / VT DAMASI PRECIB* FAVEAS 
PRECOR INCLYTA MARTYR".

3° Tłum, własne.
3* Hieronymus, CommenMrii in Ezechielem 12, 40. CCL 75. 556-557: „Dum essem Romae 

puer et łiberatibus studiis erudirer, sołebam cum ceteris eiusdem aetatis et propositi, diebus 
Dominicis sepułcra, apostołorum et martyrym circumire, crebroąue cryptas ingredi quae, in terra
rium profunda defossae, ex utraque parte ingredientium per parietes habent corpora sepułtorum, 
et quia obscura sunt omnia ut propemodum iHud propheticum compteatur: «Discendant ad infer-
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W V, a zwłaszcza w VI wieku, Rzym nawiedziły straszne katastrofy -  
najazdy barbarzyńców^. Przy rabunkowym płądrowaniu okołicy nie oszczę
dzili również coewefena suburbia. Pamięć o jednym z takich wydarzeń prze
chowała się w poetyckiej inskrypcji umieszczonej przez Wigiłiusza (538-555) na 
cmentarzu św. Pryscyłii. Czytamy na niej^:

„Kiedy Goci rozbiii na zgubę obóz pod Miastem
Wszczęii haniebne wojny ze Świętymi
I najpierw sprofanowaii groby Świętych Męczenników
Z nieprawości serca, według zwyczajów niegodnych
Damazy przypomniał wierszami tych, którzy zasługują na chwałę niebios
Lecz po rozbiciu nagrobków zniknęły święte napisy na marmurze
Papież Wigiłiusz zaraz po wypędzeniu wrogów
Odnowił całe to dzieło^.

I pomimo faktu, iż od V wieku coraz to nowe hordy barbarzyńców pustoszyły 
Rzym, to jednak cńTHfena /orM ciwRUM Rcwine jeszcze przez długi czas pozos
tały miejscami kułtu łicznie nawiedzanymi przez mieszkańców i to nie tyłko 
z Itałii.

num viventes«, et raro desuper łumen admissum, horrorem temperet tenebrarum, ut non tam 
fenestram quam foramen dimissi łuminis putes, rursumque pedetemptim inceditur et caeca nocte 
circumdatis iłłud Vergiłianum proponitur: «Horror ubique animo, simuł ipsa siłentia terrent*, tłum, 
po). A. Bober, Amo/ogia, s. 216; Aeneis H 755.

Rok 410 -  najazd Gotów pod wodzę Ałaryka; 455 -  Genzeryk sprowadza Wandałów; 537 - 
Witiges sprowadza Ostrogotów (przyp. aut.); por. T.S. Bums, Barharians w/dun tke Gafes o/Home, 
w: A 5iudy o/Rom aa Afdiiary Ro/icy and ike Barhariams (ca. 375-425 A.D.). Błoomington 1994, 
224-246; L. Pani Ermini, Roma da A/arico a 7*eoderico, in: 77:e 7*rausybrmanons o / t/rhs Roma m 
Laie Amięudy, Porthsmouth 1999, 35-52; M. Satamon, Rozpad i upadek Cesarsfwa Rzymskiego. 
.SpoZeczeasfwo wohec aowyck siruktur po/ifyczayck, w: Starczymy Rzym we wspo/czesnyck 6ada- 
ttiack, red. J. Wołski, Kraków 1994, 191-209.

3̂  Wydana wśród epigramatów Damazego, por. Epig. Dam. 41, Ferrua s. 182: „Dum peritura 
Getae POSVISSENT CASTRA SVB VRBE / moverunt sancTIS BELLA NEFANDA PRIVS / 
istaque sacriłegO VERTERVNT CORDE SEPVLCHRA / martyribus quoNDaM RITE SAC- 
RATA PI1S / quos monstrante deO daMASVS SIB1 PAPA PROBATOS / affixo monuit carmine 
iure cołi. / Sed peńit titułus confracto marmore saNCTVS / nec tamen his iterum posse łatere fuit / 
Diruta Vigiłius nam mox haec papa gemeSCENS / hostibus exputsis omne novavit opVS".

Tłum, własne.
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IN MEMORIAM SANCTORUM MARTYRUM 
EPIGRAMMATA DAMASIANA IN DEN RÓMISCHEN KATAKUMBEN

(Zusammenfassung)

Der Kult der Martyrer entwickelte sich besonders in der zweiten Haifte des IV. 
Jahrhunders (wahrend des Pontifikats von Damasus). Ihm verdanken wir vor ailem 
Ausbau, Verbreitung und Zugangiichkeit von christiischen /ocu MMCM. Damasus hat 
kein Geid gespart, um die Grabstatte zu erweitern, sie mit Marmorpiatten, Goid und 
Inschriften zu schmucken. Epigrammatu enthaiten Biographien der Mar
tyrer, Beschreibungen ihrer martyrerischen und lobenswerten Tod. Heutzutage ist 
ihre Roiie unersetziich fur die Lokaiisation und Identifikation von Martyrergrab- 
statten.




