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WALKA WSCHODU I ZACHODU W LITERATU RZE GRECKIEJ 
OD HEROD OTA DO PROKOPIUSZA Z GAZY

I. MIT HERODOTEJSKI I NARODZINY MYŚLI O PODBOJU WSCHODU

W napisanym z perspektywy kilkudziesięciu lat wojen z Persami historio
zoficznym Prooimion do swojej /YLlor;; Herodot rysuje panoramę narastają
cego konfliktu. Jego ślady znajduje już w mitycznych opowieściach o wzajem
nych porwaniach kobiet, Io, Europy, Medei i Heleny. Historie te opowiada 
Herodot z właściwym sobie humorem i błyskotliwością. Kiedy dochodzi do 
wojny trojańskiej ton staje się poważniejszy. Winą za wywołanie tej brzemien
nej w dziejowe skutki wojny obarcza Greków:

„Twierdzą, że właśnie od tego czasu świat hełłeński był im zawsze wrogi. Persowie 
rządzą Azją wraz ze wszystkimi zamieszkującymi ją łudami, podczas gdy Europa 
i Azja, jak wierzą, tworzą dwa zupełnie różne światy. Tak więc sprawy te przed
stawiają się według Persów. Początków swojej nienawiści do Hełłenów dopatrują 
się więc w zdobyciu Troi"'.

W ten sposób wojny perskie uzyskują w twórczości Herodota perspektywę 
mitołogiczną. Ich bezpośrednią przyczyną jest wzrost imperium perskiego, 
który prowadzi nieuchronnie do starcia despotycznego impcriałizmu z bronią
cymi swojej wolności Grekami. Myśl o odwiecznym konflikcie Wschodu i Za
chodu uczynił Herodot jednym z głównych składników swojej historiozofii. 
/AyfcrM Herodota w sposób nieporównywalny z żadnymi późniejszymi dzieła
mi łiteratury greckiej upamiętniła zarówno heroizm obrońców wolności Hełła- 
dy, jak i odwagę perskiego rycerstwa, co jest widoczne np. w pełnym patetycz
nego piękna opisie szarży i śmierci Mardoniosa^ łub Masistiosa^. Podobnie jak

' Por. /PiKcr/ue ! 4-5, ed. C. Hude, Oxford 1927: „ 'A nó io ijtou  aiEltjyrioaoOanó 'EXXrivtxó'v 
oijńtn dvai jroXeptov. Tr]v yap 'Aabw xat l a  EvotxEOvia E0vEa pńppapa otxrnouviar ot nćpoat. 
it)v &E Eup(i)ni]v xai ló  'EMąvtxóv jjyr)viat XE)(topto0at. Ouno pćv PłEpoat kEyouot yEVEo0ar, xal 
óia n)v łktou aktootv Euptoxouor a(jńor Eouoav if]v apxi)v ifję; EyOpąę irję Eę louę 'EXkąvas" 
(przekład ten i następne -  własny).

" Por. tamże [X 63.
Por. tamże IX 22.
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Homer, Herodot podziwiał odwagę wałczących po obu stronach. W tym wy
miarze był w najlepszym tego słowa znaczeniu uczniem Homera. Żaden 
z pisarzy greckich nie osiągnął tego niezwykłego w swojej wielkoduszności 
uniwersałizmu, jaki cechował Homera i Herodota. I choć historiografię grecką 
wzorem Herodota, który stał się jej prawodawcą, wypełniają opisy kampanii 
wojennych, mowy i ekskursy etnograficzno-geograficzne, które kładą nacisk na 
niezwykłości przyrody Orientu i egzotykę świata jego mieszkańców wraz z ich 
obyczajami i religiami, to jednak w późniejszej historiografii rzadko można 
znałeźć charakterystyczną dla Herodota ciekawość świata i jego autentyczne 
zainteresowanie dziejami i kulturą Wschodu*. Herodota nazywano czasem nie 
bez nuty złośliwości (j)tLol3ćtQ)3aQoę;$. Przychodzi na myśł znane powiedzenie, 
że zrozumieć może tyłko ten, kto kocha.

Niezwykłym zrządzeniem dziejów, wobec trwałości imperium perskiego, 
herodotejska teoria wałki Wschodu i Zachodu stała się trwałym modełem opisu 
rełacji pomiędzy łudami Iranu a Grekami. Napisana pod wrażeniem wzrostu 
potęgi imperium Achemenidów i militarnej konfrontacji z armiami perskimi 
teoria ta stanie się kiedyś ideologiczną podbudową konfliktu pomiędzy Mace
donią Aleksandra Wiełkiego a monarchią Dariusza III, a w dalszej perspekty
wie również wojen Rzymian z Arsakidami i Sassanidami. Miłtiades, Temistokłes 
i Leonidas z bohaterów lokalnej historii staną się z czasem bohaterami wszyst
kich Greków i Macedończyków, by wreszcie zrobić karierę w szkołach rzym
skich, których uczniowie musiełi zmagać się na Bliskim Wschodzie z dziedzicami 
Achemenidów. Herodot nie był twórcą tej osobliwej historycznej konstrukcji, 
która połączyła w jedno wojnę trojańską, stare baśnie greckie i wojny perskie V 
wieku przed Chrystusem. Ałe to on wypowiedział ją w sposób najpełniejszy. Jej 
początki zarysowują się w symetrycznym podziale świata na Europę i Azję jaki 
uwidocznił się już w geograficznym dziele Hekatajosa z Milctu^. Linia podziału

" Rotę przewodników po greckiej historiografii orientahstycznej mogą pełnić następujące 
książki: R. Drews, The Greek /tccon,,^ o / ZTastern 77/story, Cambridge 1973; K. Ctombiowski, 
Zćfezjasz z Zfnidos. Greek, historyk perskie/ monarchii Achemenidów, Gdańsk 1981; L. Pearson. 
The Tost ZZtstories o//tie.rander the Great, London 1960. Oceny rzeczywistej wiedzy Herodota na 
temat Iranu dokonał F. Thordarson, 77erodotas and the 7rnninns „Symbotae Ostoenses" 71 (1996) 
42-58; tenże, 77erodotas and the /raninns, tamże 72 (1997) 91-101. Herodot jako orientalista posiada 
swoją niemałą już bibłioteczkę; oto niektóre znane i wartościowe studia: W. Spiegełberg, The 
Credihihty o /  77erodotns' Account o / Egypt iu the Tight o / the Egyptian AZonuments, Oxford 
1927; A.B. Lłoyd, 77erodotus. Złook 77. vol. 1-3, Leiden 1975-1988; D. Fehłing, Die Que//ennugn/,e 
hei T7erodot, Berłin 1971 (tłum. ang. 1989); O.K. Armayor, 77erodofns' Antopsy o / the Fayoam.' 
Lakę AZoeris and the Tahyrinfh o / Fgypf, Amsterdam 1985; S. West, TTerodotas' Pcrtrnit o/ 
ZZecutnens „Journał of Hełłenic Studies" 111 (1991) 144-160.

3 Por. Płutarchus, De ZZerodoti mn/iguitute 857a.
6 Por. G. Ceausescu, 7/n topos de /a htterafure; /'eferneZ/e guerre entre / Europę et / Asie 

„Latomus" 69 (1991) 327-341, spec. s. 329n.; również epoce wojen perskich V wieku prz. Chr. 
poświęcony jest artykuł: R. Cantarełła, Ta Persin ne/Za Zetterafura greca, w: Atfi de/ conregno su/ 
tema; Ta Persin e i/ tnondo greco-romano, Roma 1966, 489-504.
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przebiegała wzdłuż wód Hełłespontu. Tę granicę światów miał kiedyś potwier
dzić traktat pokojowy Antałkidasa (387 r. prz. Chr.), na mocy którego Persowie 
zobowiązywałi się nie przekraczać ustałonej granicy Azji i Europy. Simonides 
z Keos nazywa Hełłespont miejscem fatałnym, miejscem, gdzie rodzą się stra- 
szłiwe wojny?. Trudno w to uwierzyć, stojąc wśród urzekająco pięknego krajo
brazu cieśnin, jakby stworzonego dła bohaterów sielanki, dła Pana, czy Herony 
i Leandra. Z drugiej strony wspomnienie straszliwej bitwy na Gałipoli z 1915 r., 
bitwy która pochłonęła ok. 100 tysięcy żołnierzy armii sprzymierzonych i osta
tecznie zakończyła się kłęską, może wywołać pytanie, czy Simonides czasem nie 
miał racji. W Perląc/: Ajschylosa, powstałych kiłkadziesiąt łat przed Histerię 
Herodota (472 r. prz. Chr.), Atossa opowiada swój sen: ujrzała dwie kobiety 
ubrane w strój perski i grecki, które Kserkses próbował zaprząc do swojego 
rydwanu; kobieta w doryckim pepłosie broniła się rozpaczliwie, skruszyła jarz
mo i doprowadziła do rozbicia rydwanu^. Niedługo po wystawieniu Persów 
twórcy dekoracji małarskiej Stoa Pojkile zestawili obok siebie Amazonoma- 
chię, Centauromachię i bitwę pod Maratonem^. Z czasem łokałny mit attycki 
stał się mitem Zachodu. Izokrates nawołując do wojny z Persami powoła się na 
przykład wojny trojańskiej, jako pierwszego zwycięstwa Europy nad Azją'". 
Lizjasz'' i Platon'^ widzieii już wojny grecko-perskie w kategoriach ataku per
skiego na całą Europę^. Izokrates sięga do motywu wyższości Greków nad 
Persami'**, motywu, który przeżywa znów renesans we współczesnej kulturze 
masowej Zachodu. Pompejusz Trogus wspomina dwa orły siedzące na dachu 
domu, w którym przyszedł na świat Ałeksander Wiełki; miały one symbolizować 
dwa kontynenty: Europę i Azję'^. Po zwycięstwie pod Gaugamełą Ałeksander 
postanawia odbudować Płateje w uznaniu zasług tych, którzy połegłi w wałce 
o wołność Hełłady w łatach 480-479. Podobnie w łiście do Krotonu nawiązuje do 
bitwy pod Sałaminą^. Ateńska hetera Tais namawia Aleksandra, aby spalił 
Persepołis z zemsty za spalenie Aten przez Kserksesa'". W stepach środkowej 
Azji, jak przystało na bohatera, który poszedł w ślady Herakłesa, Ałeksander

7 Por. Andto/ogin Pa/adna VII 296. 
a Por. Peryae 176-199.
9 Por. C. Robert, Die Marada?nyc/da<dn In der Pcdcdf and wederes aber Po/ygnot, Halle 1895, 

T. Hólscher, GrlecAlscJie //iyforienMder der 5. and 7. dabrdanderry r. Chr., Wurzburg 1973, spec, 
ss. 200-214; E. Harrison, P/te .Soadt Priezf o / tire Mde Penrp/e and t/re Maradmn Painting /n the 
Painied Aoa „American Journal of Archaeology" 76 (1972) 354-378.

Por. He/fne encomiam 67; Panad;enaicay 83; /trc/udnnray 54.
"  Por. Ppńap/]a<y21.
'7 Por. Legey 698b.

Por..Ceausescu, art. cyt., s. 333, również przypisy 18, 19.
'9 Por. Panadrenaicay 47.

Por. Justinus, Hiótonae P/a/ip/ncnf XII 16.
'6 Por. Plutarchus, A/ejtander 34,1.
'7 Por. tamże 38.
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spotkał się również z krółową Amazonek, co utrwałił Onesikritos*^. Jeszcze 
wiełe wieków później, gdy Ammianus Marcełłinus będzie ogłądał z ukrycia 
w Górach Gordiene przemarsz wojsk Chosroesa I, przypomni sobie paradę 
wojsk inwazyjnych Kserksesa w Doriskos^. Herodotejski mit, jak się miało 
okazać, krył również pewne niebezpieczeństwa. Ałkajos z Messeny przeciwsta
wiał niewołę Kserksesa wołności ofiarowanej Hełładzie przez Fiamininusa^. 
Ałkajos myłił się oczywiście, jak wiełu mu współczesnych, ponieważ Rzym nie 
przyniósł Hełładzie wołności, łecz nową, jeszcze cięższą od macedońskiej, nic- 
wołę2*. Na koniec tych rozważań można by podkreśłić, że Homer, który wśród 
Dardanów. Łyków, Sydończyków czy Egipcjan swojej epoki czuł się jak u siebie, 
a w każdym razie jak u swoich dobrych sąsiadów, został wykorzystany na 
potrzeby propagandy wojennej w epoce kłasycznej Grecji w sposób całkowicie 
anachroniczny i niezgodny ze swoimi intencjami. Wiełe wieków później tacy 
łudzie jak H. Schłiemann sprawiłi, że mit Troi przybrał inny kształt. Stał się 
mitem romantycznej przygody i archeołogii.

Znany nam z /AsTorń Hcrodota świat Azji Zachodniej, wyrosły na gruzach 
imperium asyryjskiego, dobiegł swego kresu wraz z wyprawą Ałeksandra 
Wiełkiego. Grecy rozproszyłi się na ogromnych obszarach od Myzji i Bitynii 
po Indus, od Pontu i stepów Azji Środkowej po Egipt i Zatokę Perską. Auto
rem niewiarygodnego pomysłu podboju Błiskiego i Środkowego Wschodu był 
niewątpłiwie Ałeksander Wiełki, ałc myśł o wiełkiej wojnie Greków i Mace
dończyków z Persami dojrzewała już wcześniej w pismach przenikłiwego ob
serwatora swojej epoki Izokratesa. Miał w niej swój udział również Ksenofont 
z Aten, który odkrył coś, co okazało się niezwykłe ważne dła dałszego biegu 
stosunków grecko-orientałnych. W swojej barwnej opowieści o wyprawie 10 
000 w A/m&azie Ksenofont zebrał doświadczenia greckich najemników, którym 
udało się wtargnąć w głąb imperium perskiego, dotrzeć do Babiłonu, i co 
ważniejsze, powrócić przez Armenię nad Morze Czarne. Płutarch podsumo
wał to zbiorowe, brzemienne w następstwa, greckie doświadczenie w następu
jących słowach:

„Wydostań się całi i zdrowi nieomał z samego królewskiego pałacu, przez co 
dowiedłi w sposób niezbity, żc Persowie i dwór króiewski. choć mają pod dostat
kiem złota, kobiet i wszelkiego bogactwa, tak naprawdę nic nie są warci. Stąd też 
cała Helłada nabrała odwagi i zaczęła pogardzać barbarzyńcami"".

Por. tamże 46.
Por. Pe$ gevm- XVHt 6. 23; Herodotus, //Atorme VH 59-60.
Por. /tm/m/ogm Pn/nmm XVI 5.

2' Por. J. Deininger. Der po/ifi.sc/te WiderMnHd gegen Pont u; Griec/ien/emd 2/7-#6 u. C/;t. 
Berlin -  New York 1971; J.D. Gauger, P/t/egou uou Pru/ZeK, miruh. ///. Zn eńtem Doknmmf 
geAtigeu Uńder^mndeó gegeu Pom, „Chiron" 10 (1980) 225-261.

22 Plutarchus. Artutertej 20. 1. ed. K. Ziegler, Leipzig 1970-1971: „E  ̂autów povovouxt TÓv 
IłaoiLeiMY Eoó)0t]oav, E^EkEy^aYieę; xai anot))i']vavteg ta  nepoójY xai IłaotkĆMę jrpaynata ypuoóv
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Ałeksander Wiełki z pewnością czytał Tak więc Ksenofont stał
się chyba jednym z bardzo niełicznych greckich intełektuałistów, którzy bez
pośrednio wpłynęłi na historię stosunków grecko-perskich. Może dłatcgo, że 
był prawdziwym awanturnikiem, zawodowym żołnierzem i wybitnym history
kiem w jednej osobie.

IL IDEA ZGODY NARODÓW ALEKSANDRA WIELKIEGO
I JEJ DZIEDZICTWO W EPOCE HELLENISTYCZNO-RZYMSKIEJ

Wśród wojen tej epoki natrafiamy na śłady refleksji tych, którzy próbowałi 
przełamywać naturałne bariery między łudźmi mówiącymi zupełnie różnymi 
językami i wierzącymi w innych bogów. Płutarch zastanawia się, czy Ałeksan- 
der przywdziewając persko-medyjską szatę chciał rzeczywiście sam przyjąć 
miejscowe obyczaje, ponieważ wiedział, że żyjąc zgodnie z nimi pozyska sobie 
przyjaźń perskiej arystokracji, czy też może, jak podejrzewał autor jego bio
grafii, Ałeksander usiłował przyzwyczaić Macedończyków do orientalnego 
obyczaju upadania na twarz przed krółem:

„Najpierw więc ubrał barbarzyńską szatę. Być może chciał przystosować się do 
miejscowych obyczajów. Wszak wiemy, że przez naśładowanie obyczajów naro
dowych najprędzej można pozyskać sobie łudzi. Niewykłuczone również, że 
próbował przyzwyczaić Macedończyków do obyczaju padania przed nim na 
twarz"T

Możemy być chyba pewni, że Ałeksander chciał jednak tego pierwszego. 
Płutarch powtarza również za historykami Ałeksandra, że zachowaniem swoim 
krół oswajał z miejscowymi obyczajami wszystkich Macedończyków, wiedząc, 
że poprzez wzajemne zbłiżenie, współpracę i dobrą wołę więcej osiągnie niż 
siłą^. Jednym ze sprawdzianów szczerości jego intencji był śłub z Roksaną, 
księżniczką Roszanak, który zyskał mu sympatię jego perskich poddanych:

„Małżeństwo to sprawiło, że barbarzyńcy poczuli się pewniej w towarzystwie
Macedończyków"^.

ovia nokiw xcd ipu(j)T)v xcd yuvaIxaĘ. id  ó'akkct iti(j)ov xat dkaęoveiav. naoct tj 'Ekkaę 
E^EOappąoE xai xaiE<j)póvriOE itóv jSagt5apwv".

Por. Plutarchus, /l/f.iunder 45. 1, ed. K. Ziegłer: „nptuiov EYEÓuoaio it)V PapPaptxąv 
oiokr]v. EtiE poukópEvog auióv ouvo,xEtotiv rotę Enrympton vópot$, óg pśya npÓĘ E îipEgo)otv 
ćrvOpMJtMv ló ouvriOE5 xat ópó())t,kov, EtTajrójiEtga itę ń(j)Etio irjc; ^gooxuvąoEiDę atini rotę 
MaxEÓóoi.".

"** Por. tamże 47, 3: „OłiiM óń xał it]v &ianav en pakkov ótpoiou IE nję Emxtapion Eamóv, 
EXEivous IE jrpooriyE lots MaXE6ovtxots E0Eotv, avaxgaoEt xai xotvwvig pakkov 6t' Etivoiaę 
xaiaoifioEoOar ra  trgdypaia vopHu)v łj pig".

'5 Tamże 47, 4.
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Te próby pośrednictwa rodziły czasem przedziwne owoce. Wraz z Alek
sandrem udał się na Wschód cynik Onesikritos. Odkrywał on raz po raz, że 
naukę Diogenesa i Antisthenesa wiełe łączy z poglądami Brahmanów i filozo
fów buddyjskich. Inspiracja ta długo przetrwała w literaturze greckiej. Wiełe 
stułeci później w jakiejś mierze właśnie pod wpływem indyjskiej fiłozofii, Pere- 
grinus dokonał z kamiennym spokojem samounicestwienia w płomieniach pod
czas igrzysk olimpijskich w 165 roku^. Wzorem dla niego był sławny gymno- 
sofista Kałanos, który spałił się przed obliczem Aleksandra, gdzieś na obsza
rach współczesnego Pakistanu^. Samobójcza śmierć Peregrinusa w Oiimpii 
miała chronołogiczny związek ze stłumionym krwawo antyrzymskim powsta
niem na Peloponezie^. Historia ta kojarzy się z wstrząsającymi fiłmami, uka
zującymi akty samospałenia mnichów buddyjskich w południowym Wietnamie 
w proteście przeciw niszczeniu świątyń i prześladowaniu rełigii.

Płutarch zauważył jednocześnie, że niekiedy spotkania różnych kułtur mo
gą przynosić owoce hybrydalne. W swoim żywocie Krassusa opisał ucztę ar
meńskiej i perskiej arystokracji, podczas której greccy aktorzy recytowałi Ba- 
c/Mnfk: Eurypidesa. W pewnej chwiii do komnaty wszedł poseł i rzucił przed 
zebranych skrwawioną głowę Krassusa, a wtedy aktor Jazon z Trałłeis zmienił 
strój i zaczął recytować wstrząsającą pieśń obłąkanej Agaue, która przynosi 
z Kithajronu nabitą na tyrs głowę własnego syna^.

Jeszcze jedną próbę budowania pomostów w kosmopolitycznej epoce he!- 
łenizmu podjęła grupa żydowskich pisarzy aleksandryjskich, aby oswoić swoich 
pobratymców z kułturą hełłeńską. Gdyby nie naukowa sumienność Euzebiusza 
z Cezarei prawdopodobnie nic byśmy o nich nie wiedzieli^. Odrzuceni przez 
swoich, zlekceważeni przez obcych, zostań zapomniani. Epoka hellenistyczna 
przynosi również pisma historyczne, które można by okreśłić jako nurt fiłorien- 
tałizmu w literaturze greckiej. Świadectwa na ten temat zebrał Diodor w pierw
szych dwóch księgach swojej BiMofe/nBi. Cytuje on w niej obszerne fragmenty

26 Por. Lucianus, De /norie Peregri/ii'; Ch. Jones. Cynis/ne er sagesse barbare. Le cas de Pere- 
griniis Proieas, w: M.O. Goulet-Caze -  R.Goulet (red.), Le cynis/ne ancien ei ses proiouge/ne/ifs. 
Paris 1993, 305-317; H. Hornsby, The Cyn/ccsn! o/Peregrinns Proieas, „Hermathena" 48 (1933) 65- 
84; M.O. Goulet, AN RW II 36,4. Berlin 1960,2764-2767; J. Fiiiiozat, /.'abandon de/a tue par ie sagę 
ei /es ^incidey dii cri/aiaei ei dii heros daas /a iradidon indienne, „Arts Asiatiques" 85 (1967) 65-88.

22 Por. Piutarchus, Aierrander 69.
26 Por. /disioria Aiigasia. Pius 5, 5.
22 Por. Piutarchus, Crassas 32, 3-5.
2" Artapanos, Aristobulos, Eupolemos, Ezechiel i in.; por. J. Giblet, Eapoie/ae ei /'hisio- 

riographie dii /uduis/ne hede/tisdiyae, EthL 39 (1963) 539-554; W. Speyer, Die hierarische Pai- 
sc/iitng i/n heidai.se/ien uud chrisdichen A/ieriiini, Milnchen 1972, 152nn; J. Wienecke (rec.), Pze- 
ch;e/i's /adaei poeiae A/exandrini /abu/ae qiiae inscribiiar EEAPOP///rag/nenia, Monasterii 1931; 
zob. jej polski przekład R. Sawy; Ezechiel Tragik, Wyprowadzenie, VoxP 10 (1990) z. 19, 867-884.

2' Por. A. Burton, Diodoriis Siciiias. Bcok /. A Ccnwieniury, Leiden 1972; E. Murphy, The 
Aadpaides o / Asia. A Trans/adon wiih Aoies o / Boo/c / /  o /  ihe Pibrary o / /bisiory o / Diodoriis

heidai.se/ien
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wielkiego entuzjasty kultury egipskiej Hekatajosa z Abdery, jednego z dwor
skich pisarzy Ptolemeusza II Filadelfa, zauważając również, że Chaldejczycy 
stworzyli solidną wiedzę dzięki stałości i konsekwencji swoich przekonań, pod
czas gdy Grecy w swojej bezustannej pogoni za zyskiem tworzą coraz to nowe 
szkoły filozoficzne, pogrążone w bezustannych konfliktach, co owocuje stanem 
chaosu i zamętu w umysłach młodzieży i ostatecznie przez całe życie^.

Myśl o pojednaniu Wschodu i Zachodu powracała więc wielokrotnie 
w historii kultury grecko-rzymskiej, mimo iż kolejne krwawe konflikty obra
cały ją w utopię. Powróciła również w interesującym pomyśle Dioklecjana, 
który polecił wybudować na Wyspie File w Górnym Egipcie świątynię Ozyry
sowi i Izydzie, w której to świątyni służbę sprawować mieli kapłani zarówno 
rzymscy jak i miejscowi. Dioklecjan wierzył, że przez wspólnotę kultów religij
nych zdoła pojednać walczących ze sobą Blemmjów, Nabatów, Egipcjan i Rzy
mian. Świątynia ta, jak opowiada nam Prokopiusz z Cezarei, została zamknięta 
na rozkaz Narscsa, a jej posągi odesłano do Bizancjum^. Theophylactos Sy- 
mokatta przytacza list Chosroesa II (590-628) do Maurycjusza, którego autor 
charakteryzuje dwa wielkie imperia -  perskie i rzymskie -  jako fundament 
światowego porządku z woli boskiej opatrzności^. Tak więc po stuleciach 
konfliktów pojawia się w historiografii greckiej myśl o charakterze uniwersal
nym, wypowiedziana być może pod wpływem poczucia narastającego zagroże
nia, zagrożenia, którego skala przekraczała ramy konfliktów regionalnych. 
Ciekawe, że myśl ta pojawia się dopiero w przeddzień dziejowej katastrofy, 
która dotknęła jednocześnie świat rzymsko-grecki i irański, ale były to już inne 
czasy. Ówczesny Bliski Wschód ulegał stopniowej chrystianizacji. Drakoncjusz 
pozostawił nam obraz Piotra Apostoła błogosławiącego zgodzie Europy i Az- 
jps. Tej kolejnej optymistycznej wizji zaprzeczył po raz kolejny podział Koś
ciołów chrześcijańskich na Wschodzie, który zapadł na stulecia wzdłuż granic 
językowych: Kościoły syryjski, egipski, etiopski czy ormiański wybrały własną 
drogę rozwoju, w środowisku własnego języka narodowego i własnej kultury, 
odrzuciwszy język grecki i kulturę hellenizmu.

Wyprawa Aleksandra stanie się trwałym elementem myślenia o Wschodzie 
w historiografii greckiej, ale także w greckiej i rzymskiej polityce wschodniej,

5/c;;/Mr, New Brunswick 1989; tenże. P/te Ant/tya/t/er o/Lgypt. A fraas/at/on w/t/t tiofen o /  Bock o / 
t/te L/hrary o / DLlory o/D/<?doru.r 5/ctt/tn, New Brunswick N.J. 1990.

Por. B/6//ot/:eca II 29, 6.
33 Por. H/sfor/a 6e//crum. Perlica 1 19; P. Nautin, La ccnferj/on da temp/e de P/tZ/ae en Lg/Zse 

c/tret/enne, „Cahiers Archćoiogiąues" 17 (1967) 1-43.
3** Por. Mstcr/ae IV 11; okresowi temu poświęcony jest artykuł A. Pertusi, La Pery/a ne//e/ontZ 

6/zaaa'ne de/ ^eco/o V//, w: Aa/ de/ ccnregno ZnternazZotta/e .w/ tema. La Pens/u ne/ med/oefo, 
Roma 1970, 605-632; a także: G. Carrateiii, La Pers/a de/ Amutt/d/ ne//a jtor/ogra/ta rotnatta da 
Amm/ano a Proccp/o, tamże, ss. 597-604.

33 Por. Landem De/ 111 230.
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a nawet w wojskowości. Pamięć o niej utrzyma się w świecie kiasycznym przez 
długie stulecia. Przetrwa niepowodzenia i kłęski. I właściwie trudno się temu 
dziwić. Wszak swoją obecność w Syrii, Egipcie czy nawet w Babiłonii, jako 
uprzywiłejowanej kłasy administratorów i właścicieli, zawdzięczałi Grecy Ałek- 
sandrowi. Szłakiem Ałeksandra wyruszy później m.in. Krassus. Jego niespo
dziewana kłęska i śmierć pod Carrhae (Harran) (53 r. prz. Chr.), obecnie nad 
samą granicą turecko-iracką, odegrała w refleksji historycznej Greków i Rzy
mian rołę podobną, jak kłęska w Lesie Teutoburskim (9 r. po Chrystusie). I jak 
się miało okazać, bitwa pod Carrhae na trwałe wyznaczyła granicę zasięgu 
imperium rzymskiego na Wschodzie. Carrhae i mierzący z łuków jeźdźcy pers
cy stałi się prawdziwym kompleksem literatury rzymskiej, co pokazał na wiełu 
przykładach E. Paratore w obszernym artykule La Pem a ne//n /eHera/Mra 
/ańna^. Płutarch zachował przejmujący opis pustyń noszący wszelkie znamio
na autentyczności, opis przekazany przypuszczalnie przez któregoś z ocałałych 
z pogromu żołnierzy Krassusa:

„Na początku droga była prosta i wygodna, potem  już tyłko trudna. Nogi zapadały 
się głęboko w piachu, a wokół ciągnęły się bczdrzew ne, bezwodne i bezkresne 
równiny, na których nie było na czym oprzeć oczu. Nie tyłko pragnienie i trudy 
m arszu powodowały wyczerpanie, łecz przede wszystkim bezkres wywołujący 
niemożłiwe do wypowiedzenia przygnębienie w duszach żołnierzy. Nie znajdowa- 
łi na równinach żadnej rośłiny, żadnego strum ienia, żadnego górskiego grzbietu, 
żadnej ziełeniejącej trawy. W idać było jedynie pofałow ane wydmami bezkresne 
morze pustyn i"^ .

Podjęte w II wieku po Chr. przez Trajana, Marka Aureliusza i Septymiusza 
Sewera nowe wojny na Bliskim Wschodzie, przyniosą renesans zainteresowań 
wojnami grecko-perskimi i wyprawą Ałeksandra. Swoją rołę odegra tu również 
związany z nurtem Ił sofistyki zwrot ku przeszłości klasycznej. Świadectwem 
tych zainteresowań jest Artaha^a Fławiusza Arriana, wzorowana na Anabazie 
Ksenofonta, poczytny RowarM A/eCsanrfra, który w epoce wypraw krzyżowych 
w łacińskiej wersji zawędrował aż do Krakowa, mowy Połemona na cześć bo
haterów poległych pod Maratonem, czy ekfraza A/e^a/rtfer .swe Aeńon Lukiana 
z Samosate^. Również w tej epoce pojawiła się literatura nowojońska wzoro-

For. E. Paratore, La Persie ;;e//a /eiieraiara /aiiaa, w: / ta i  de/ ccnyegno s;d tema.' La Persia e 
i/rno,;do greco-romnao, Roma 1966, 505-558.

Por. Crarsas 22, ed. K. Ziegłer: „ó&óv Enremfj xcn xoń<jmv ló  ngójToy, Erta nox0i]gav. 
ćąątou paOeiaę t)no&ExogEvrn xai KE&icov ćt&EV&gu)v xat avń6gmv xai ngóę ou6cątf) jiEga$ 
E())Lxióv aiaOijaEL nauopEVMv. MoiE pij póvov &h[jEt xai yukEJtÓTąn ifję jropeiaę ajrayopEUErs. 
akka xai ló  i fn  órpEM  ̂ aJtapa[.mOT)iov aOupiay jtagEXEW, o t  <})Uióv ógd)ow, ot) gEl0gov, ou 
n:gol3okijv ógouĘ xaOLĆvioę, o t  jtóav pkaoiavouoav, a W  aiExviI)5 jtEkay;óv n  yeupa 0tvóv 
Epljn<j)V ^EgtEtXE ióv oigaióv".

3" Por. P. Stadter, P/afias Arriar;as.' d;e New Neaop/ma. „Greek, Roman and Byzantinian 
Studies" 8 (ł967) 155-161; E. Budge, The t/isiory o/A/ejraader i/;e Greai heiag i/;e 5yriac Persie; o/ 
i/;e P& Ca//i.sd;eaes, Cambridge 1889; R. Merkelbach, Die gaei/ea der griec/]ise/;ea A/e.yaaderro-
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wana na stylu Herodota. Jej świadectwami są /ndica Arriana czy Dea Syria ze 
zbioru pism Lukiana z Samosate^. Trajan stając nad wybrzeżami Zatoki Per
skiej przypomni Aleksandra Wielkiego. Za swoje efemeryczne zdobycze, które 
nie przetrwają zdobywcy, zapłaci życiem. Kilkadziesiąt lat później legiony Mar
ka Aureliusza zajmą Ktezyfont, ale zdziesiątkowane zarazą będą musiały cofnąć 
się za Eufrat. Przez następne kilkanaście lat przywleczona przez rzymską armię 
ze Wschodu dżuma będzie szalała w granicach całego Imperium. Jest rzeczą 
interesującą, że nie zachował się żaden zapis tych działań wojennych. Posiadamy 
jedynie krytykę dzieł historyków tej wojny pióra Lukiana z Samosate, który 
określa je jako rzekomo nieadekwatne wobec wielkości zwycięstw rzymskich. 
Lukian atakuje również ich styl, jego zdaniem, odbiegający daleko od poziomu 
narracji historycznej Tukidydesa. Mam tu na myśli utrzymane w pretensjonal
nym, dworskim stylu pismo Lukiana Ch/ornoc/o /tiMoria corucribertt/a ML Przy 
całym swoim talencie retora i pisarza, Lukian nie starał się zrozumieć historii 
politycznej i militarnej. Pisma historyków Marka Aureliusza, ocenione przez 
niego z perspektywy klasycystycznych standardów II sofistyki, zostały skazane 
na zapomnienie. Można tylko wyrazić żal, że nie przetrwały. W kategoriach 
manii Kasjusz Dion opisał kult, jaki żywił dla Aleksandra Wielkiego Karakal- 
la"°, który pijał z kubków Aleksandra, hodował słonie, prześladował arystote- 
lików, ponieważ twierdził, że to Arystoteles był winien śmierci ubóstwianego 
władcy Macedończyków; w liście zaś do senatu wyjaśniał, że to on Karakalla jest 
wcieleniem Aleksandra, którego krótki żywot znalazł w nim swoje dopełnienie. 
Chęć odzyskania nietrwałych zdobyczy swojego wojowniczego ojca w Mezopo
tamii Karakalla przypłacił życiem. Jego następcę Heliogabala Kasjusz Dion 
nazywa Sardanapalem, pisząc z odrazą o jego orientalnych obyczajach, strojach 
i praktykach religijnych"^. Ostatni przedstawiciel rodziny Sewerów z podobnych 
powodów, co jego kuzyni, dołączył do swojego oficjalnego imienia przydomek 
„Aleksander", i jest znany historii współczesnej pod imieniem Aleksander 
Sewer. Jeśli jeszcze przypomnieć poniżającą majestat Rzymu niewolę i śmierć 
Waleriana na dworze Szapura I (240-272), o czym wzmiankę zachował autor 
/Ji.storia AugusTa^, śmierć Juliana i upokarzający odwrót Jowiana, których

ma,M, Monachium 1954; Polemo, Dec/nmniione^ (Callimachus, Cynegirus), ed. H. Hinck, Leipzig 
1873.

Por. F. AHinson, P^eur/o-ZoaMn! In the Seconr/ Ceninry A.D., „American Journai of Phiio- 
iogy" 7 (1886) 203-217; J. Garstang -  H. Strong, 77;e Syrinn GorMess, Being n 7rn,M/n!ion o/ 
Lnciun's De Den Syria', London 1913; C. Clemen, Lu/ciorM Schri/i iiber die Syrisc/te Goffin iiher- 
^eizt und er/naierl, Leipzig 1937; H. Stocks, Sinr/ien zn LuŁinnr De .Syria Den', „Berytus" 4 (1937) 
1-40; R. Odeń, Studies iu Łacina'.! De Syria Den', Missouia 1977; M. Horig, Den Syria, Neukirchen- 
Viuyn 1979; J.L. Lightfoot, Łacina on t/;e Syrinn GotMe.w, Oxford 2003 (tekst, tłumaczenie, 
komentarz).

4" Por. //i.Horin Poranna LXXV111 6, 7.
Por. tamże LXXVIII 6, 30.
Por. Lfisiorin /lngnMa, Fn/erin! 1-4.
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pamięć w swojej szczegółowej relacji ocałił piszący po łacinie Grek Ammianus 
Marcełłinus"^, a wreszcie zmagania z Chosroesem I (531-579) wojsk rzymskich, 
które nie były w stanie zapobiec zdobyciu i złupieniu Antiochii, co z kołei 
w swoich naznaczonych goryczą przegranej Per.H%#c/: opisał Prokopiusz z Ce
zarei"", to można dojść do wniosku, że w długotrwałym biegu historii ten ob
szerny korytarz pomiędzy pustyniami współczesnej Syrii, Jordanii i Arabii Sau
dyjskiej a Wyżynami Iranu, w historii sprawnych i zaawansowanych technicznie 
armii rzymskich, odegrał rolę tunełu śmierci. Pisząc o wojnach w Górnej Me
zopotamii w 2. poł. IV wieku Ammianus Marcełłinus rozwiązuje niektóre hasła 
rzymskiego szyfru wojskowego: Granikos oznacza łokałną rzekę Anzaba, słowo 
Grecja, odczytywane jest jako Cesarstwo, przekroczenie zaś Hełłespontu to kod 
rozpoczęcia wojny z Rzymem"^.

III. M ILITARYZM  RZYMSKI W OBEC ASPIRACJI NARODÓW  WSCHODU 
W EPOCE KONFRONTACJI Z IRANEM

Jan Ksyfiłin ocałił niezwykle cenny fragment z zaginionej części Historii 
Rzymu Kasjusza Diona, dotyczący przejęcia władzy w Iranie przez pierwszego 
z Sassanidów na tronie perskim -  Ardaszira, oraz ocenę tego faktu z perspek
tywy rzymskiej:

„Ardaszir stał się dła nas groźny, ponieważ posiadając wiełką armię zagrażał nie 
tytko Mezopotamii i Syrii, łecz jednocześnie zapowiadał, iż odzyska wszystko co 
mu się nałeży po przodkach, a więc wszystkie ziemie aż po Morze Egejskie, 
którymi kiedyś władałi Persowie. Pogróżki te same w sobie nie byłyby groźne, 
gdyby nie fakt, że wojska nasze były tak zdemorałizowane, że ałbo skłaniały się 
ku Persom, ałbo w ogółe nie chciały stawiać oporu"^.

Zwracają uwagę ostatnie słowa, które świadczą o trudnościach utrzymania 
w posłuszeństwie wobec Rzymu rodzimej ludności wschodnich prowincji Ce
sarstwa. Ludność ta w niewielkim tylko procencie pochodzenia irańskiego, 
w zdecydowanej części semicka, szczególnie w okresie kryzysów ujawniała 
swoje sympatie wobec władców Iranu dopatrując się w nich alternatywy wobec

"3 Por. gcstae XXV 3-7.
44 Por. Historia iteiiorMtrt. Rersica II 7-9.
43 Por. Res gastae XVIII 6, 18.
43 Por. Historia Rotnarta LXXX 3, 4, ed. V. Boissevain (Berłin 1895-1913): „ouióę TE ouv 

(jtojłEgos T)ptv EyśvEio oipctiEupań TE jtokkĄ ou póvov if) MEaonoiapięt akka xat tjj łupię 
E<j)E&pEuactĘ xał anEÓ.ćw KvaxifioEoOat Jtavia, tbę xal npoafixovia oł Ex npoyóvurv, ooa noiE 
ol jiai.at IlEpoat pśypt ifję 'EXXąvtxfjs Oakaooąę Eoyov, oux on auióę kóyou nvóę a^toę żoxEt, 
a/,7' on  ounu ra  orpantunxa riptv ótaxEtiat tuoiE louę xał jrpoorłOEoOat auTM iouę ŚE oux 
EOśŻEw apuYEoOat".
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greckojęzycznej administracji rzymskiej. Dwieście iat później Prokopiusz 
z Cezarei przekazuje, że po kapitulacji garnizonu rzymskiego w syryjskiej 
Beroi większość jej mieszkańców odeszła z wojskami Chosroesa I (531- 
579)47. sfonmiłowany w kontekście konfliktów z Błemmjami i Nobatami po
gląd Prokopiusza z Cezarei na temat istoty stosunków Rzymu z barbarzyńcami, 
stanowi cenny aneks do herodotejskiej teorii walki Europy z Azją w jej kształ
cie hellenistyczno-rzymskim:

„Istnieje tylko jeden sposób zapewnienia sobie iojalności barbarzyńców -  strach 
przed potęgą miiitarną Rzymu"^.

Prokopiusz nie doczekał się wydarzeń, które z całą jasnością ukazały to, do 
czego ostatecznie prowadzi mentalność kolonialna w stosunkach z ludami 
Wschodu, mentalność którą podzielało wiełu Greków, już w epoce klasycz- 
nej49, a także, jakie skutki przynosi myślenie w kategoriach czysto militar
nych. Po klęsce Herakliusza w bitwie nad rzeką Jarmuk w lipcu 638 r., Syryj
czycy i Egipcjanie nie stawiając oporu pożegnali Greków i zaakceptowali pa
nowanie arabskie. Może więc mają rację ci, którzy twierdzą, że fenomen od
rodzenia języków i kultury syryjskiej i egipskiej w III wieku ma swoje źródła 
również w osłabieniu władzy rzymskiej na tych terenach w okresie wielkiego 
kryzysu Cesarstwa.

Zacytowany wyżej fragment z Hólora Kasjusza Diona zawiera jeszcze 
jeden istotny element: perską antytezę klasycznej teorii konfliktu Wschodu 
i Zachodu. Tak jak Rzymianie odwoływali się do zwycięstw w wojnach grec- 
ko-perskich V wieku przed Chr. oraz do wyprawy Aleksandra, tak Ardaszir 
i Szapur I (240 -  ok. 272) przywoływali dziedzictwo Achemenidów i czynili 
z niego program swojego panowania -  odzyskanie dawnych prowincji perskich 
do Hellespontu. Licznie zachowane grecko-orientalne pisma profetyczne 
świadczą wyraźnie, że grecko-rzymska teoria walki Wschodu z Zachodem po
siadała swoje orientalne a/fer ego. Ta zachowana w znacznej części w języku 
greckim anonimowa literatura, uzupełnia milczenie i wyniosłą izolację wielkich 
dzieł literatury antyku grecko-rzymskiego. Ocaliła ona zarazem coś z rzeczy
wistej motywacji, łeżącej u podłoża antygreckich i antyrzymskich buntów na 
Bliskim Wschodzie. Oraca/a Siby//;7ia -  dzieła anonimowych autorów egip
skich, żydowskich i syryjskich, pogan i chrześcijan -  zostały zredagowane 
w XIV księgach w późnym antyku. Odnoszą się one do wydarzeń historycz
nych z okresu obejmującego od II wieku przed do VII po Chrystusie^".

"7 Por. HlMona hel/orant. Perstca I 7, 27.
"8 Tamże I 19, 33: „otinus aga PapfSapouc; aitaviaę oubepta ptizcwą btaotuoaoOat njv 

'Ptopatouc; nionv on pt) 5eet tórv aprjvonEvmv aTpctnwthW".
49 Por. Pseudo-Arystoteles, Oeconomtca II 1, 7.
5° Por. Oracu/a &&y//;na, ed. J. Geffcken, GCS 8, Leipzig 1902; J.J. Collins, 77;e .SyM/ate 

Orac/as o/ Lgyppan Jadatjai, Missouta 1974; A. Peretti, La SiM/a baMonese ne//a propaganda
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W swojej pojawiającej się już w Księdze Danieia wizji następstwa króiestw, 
Oracu/a Sióy/Ziaa zapowiadają upadek potęgi Macedończyków i Rzymian oraz 
ostateczny tryumf ludów Wschodu^. Oraca/a óihy//iaa były, jak ukazuje to 
w swojej książce H. Fuchs^, prawdziwym orężem Wschodu w walce z Zacho
dem. Miały one swój odpowiednik w postaci greckojęzycznej profetycznej 
literatury Egiptu z czasów wojny partyzanckiej przeciw Macedończykom w H 
wieku prz. Chrystusem. Egipska apokaliptyka tej epoki nawiązuje do dawnych 
wzorów demotycznych sięgających okresu Nowego Państwa^. Flegon z Tral- 
leis, jeden z historyków Hadriana, przytacza za Antisthenesem z Rodos wizję 
upadku Rzymu, zawartą w proroctwach Buplagosa, poległego pod Termopila- 
mi oficera Antiocha III (191 r. prz. Chr.), a następnie serię przepowiedni, jakie 
wygłosił w przedśmiertnym natchnieniu rzymski oficer Publiusz (Scypion Afry
kański?). Są to wizje wojny, rabunku i niewoli, jakie przyniosą na Zachód 
wojska Wschodu^". Podobnie jak Antioch III, O ra c /a  S/hy/Z/nn wykorzysty
wał w propagandzie wojennej przeciw Rzymowi również Mitrydates VI (121- 
63)55. z  kolei Laktancjusz zachował fragment irańskiej przepowiedni Hystas- 
pesa: „Władza wróci do Azji, Wschód znowu będzie panował, a Zachód będzie 
mu służył'^. Wiemy o wielokrotnie podejmowanych urzędowych próbach

e/ienisiica, Firenze 1943; Siky/kniscke Weissagnngen, t/r,e.v, und /?6erse,zung, ed. A. Kurfess, 
Munchen 1951; D.S. Russell, Tke A7e,kod and A/essage o/Jewisk Apocn/ypkc 200 BC -  AD 200, 
London 1964; V. Nikiprowetzky, La ,roisieme Siky/ie, Paris 1970.

3' Por. Craca/a Siky/kna III 171-195; 350-361; VIII 37-49; J.W. Swain, 77, e 77,córy o/,ke Loar 
A/onarc/aeó'. Opposi,ion 7/L,ory nader ,ke Bon,an Empire, „Classical Philology" 35 (1940) 1-21.

52 Dergeiskge Widersiand gegen Bom, Berlin 1938, repr. Darmstadt 1964.
55 Por. F. Dunand, L'orac/e dn poker e, /a /brmaiion de /'apoca/ypkpue en ^gypie, w:

LApoca/ypipue. ^iudes des /'kisioire des re/igions, III, ed. M. Philonenko -  M. Simon, Paris 
1977, 41-67; J. Bergman, /n,rodne,ory Bemarks on Apoca/ypiicism in Egyp,, w: D. HeHholm, 
Apoca/ypiicism in ,ke A7edi,erranean Wor/d and ,/,e /Vear Eas,, w; Broceedings o / d,e 7n,erna,iona/ 
Co//o$uium on Apoca/ypiicism (Uppsaia 1979), Tiibingen 1983, 51-60; tamże: M. Krause, Die 
/i,erariscken Cadnngen der Apoka/ypsen von /Vag 77amn,adi, ss. 621-637; L. Koenen, Die Propke- 
ze/ungen des 7*op/ers, „Zeitschrift fur Papyroiogie und Epigraphik" 2 (1968) 178-209; Corpns 
77erme,icum //. Asc/epins, ed. A.D. Nock -  A.J. Festugiere, Paris 1973; /Vag /Lammadi Codices, 
V 2-5 and V/, ed. D. Parrot, w: Aag 7/annnadi B,ndies 267, ed. M. Krause -  J. Robinson -  F. Wisse, 
Leiden 1979. O wojnie domowej w Egipcie Lagidów, zob. C. Preaux, Espnisse d'nne kisioire des 
reao/tnions egypnennes sons /es Lagides, „Chronique d'Ćgypte" 22 (1936) 522-552; M. AHiot, La 
Lkekaideen /u„e ccn,re /es rois d'A/e.randriesons P/n/opnior e, ^pipkanes (276-784), „Revue Beige 
de Phiiologie et d'Histoire" 29 (1951) 421-443; L. Koenen, OEO/E/A/ E26OBOE. E/n einkeimi- 
seker Gegenkonig in Agypien (732/7), „Chronique d'Egypte" 34 (1959) 103-119; T. Polański, 
Oriens mik',ans: E.r,reme 7radi,iona/is, A7ouemen,s in ,ke Bro^incia/ Bopn/ace o / ,ke B,o/emaic 
Egyp, and ,keir 7deo/ogy, „Studies in Ancient Art and Civiiisation" 9 (1999) 23-48.

54 Por. F. Jacoby (ed.), Die Eragmenie der grieckiscken 77is,oriker, Leiden 1923-1958,2b, 257
F.26.

55 Por. H. Fuchs, Dergeisiige Widersiand gegen Bom, Berlin 1938.
55 Diuinae 7ns,i,n,iones VII 15, 11, CSEL 19, 632: „Imperium in Asiam revertetur ac rursus 

Oriens dominabitur atque Occidens serviet"; H. Windisch, Die Orake/ des 77ysiaspes, Amsterdam
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zniszczenia orientalnej literatury profetycznej w okresie Cesarstwa^. Zmagają 
się z nią urzędnicy, pomagają im intelektualiści, jak Lukian z Samosate, który 
szydzi z Orncn/n najwyraźniej jednak bezskutecznie. Dostępną nam
dokumentację tej walki zebrał W. Speyer w swojej znakomitej książce Buc/ter- 
jWMic/ifM/ig and Ze/nur dcy GeżsTas Z?e; Heidcn, JuJen tmr/ C/trEfen (1981). 
Prawdopodobnie w odpowiedzi na wpływową i popułarną łiteraturę profetycz
ną Błiskiego Wschodu, w której walka Europy z Azją należy do najczęściej 
spotykanych motywów, rodzą się podobne utwory w literaturze Zachodu. 
Podczas pobytu Aleksandra Wielkiego w Lykii, w okolicach Ksanthos rzeka 
wyrzuca ze swoich głębin starożytną przepowiednię dotyczącą upadku impe
rium perskiego^. Likofron w swoim mrocznym i trudno zrozumiałym bez 
pomocy schołiów poemacie, imituje stył przepowiedni sybillińskich, a jedno
cześnie odwołuje się do herodotejskiej wizji konfłiktu Wschodu i Zachodu, aby 
namalować jego epicką panoramę poczynając od porwań lony i Europy, po
przez Medeę, Heraklesa i Amazonki i wojnę trojańską, aż do ostatecznego 
podboju Azji przez Aleksandra^". Wspomnieć wypada w tym kontekście rów
nież urzekająco piękną i sugestywną /V Ek/og^ Wergilusza zapowiadającą 
narodziny małego chłopca i nadejście złotego wieku^'. Porównanie bogactwa 
orientałnej łiteratury profetycznej z podobnymi dziełami literatur Zachodu 
prowadzi do wniosku, że ta dziedzina twórczości była domeną kułtur irań
skich, semickich i afrykańskich.

Obszerny aneks kłasycznej teorii wałki Azji z Europą stanowią stereoty
powe charakterystyki łudzi Orientu, ich obyczajów, religii i mentałności. 
Wybieramy tu załedwie parę przykładów spośród wielu. Przygotowując sce
nę dla zbrojnego konfliktu pomiędzy Septymiuszem Sewerem i Nigrem He- 
rodian zestawia okrucieństwo, siłę i odwagę ludzi północy ze słabością 
i zniewieściałością Syryjczyków, żołnierzy Nigra^. Tak więc Herodian powta-

1929; J. Bidez -  F. Cumont, t e j  mage.s /tel/enijej. Zoroojfre, Oj/anej et t/yjtajpe d'aprej /a tradifion 
grectyae. Paris 1938; G. Widengren, Leitende /deen and Qne//en der iranijc/ten Apota/yptiZ:, w: Apo- 
ca/yptieijnt In t/te A/editerranean World and t/te IVear Eajt, ed. D. Hellholm, Tiibingen 1983, 77-162.

Por. Suetonius. Attgttjtttj 31, 3.
Por. De monę Deregrtnt 29.
Plutarchus, A/e.rander 17, 2; Kallistenes powołuje się na proroctwa Sybilli dotyczące Alek

sandra, zob. Strabon, Gecgrn/tcn /typom,tenrala XVII 1,13.
6" Por. A/e.rattdra 1253-1450. Najlepszym wprowadzeniem do całości probłematyki A/e/rsand- 

ry pozostaje nadał: K. Ziegłer, Lycop/trcn (8), RE XIII 2316-2381; uzupełnienie: S. Josifović, 
ty/;op/tron, RE Suppl. XI 888-930; najłepsze wydanie tekstu ze schołiami: E. Sheer, Lycop/trcntj 
A/ertandra, voł. 1-2, Berłin 1881-1908; S. West, tycop/tron 'j A/exandra. 7tótdjtg/tf a j /orejig/tl 
nta/ter no jenje', w: M. Depew -  D. Obbink (ed.), Matricej o/genre. Aat/tors, Canottj attd docię
ty, Harvard 2000, 153-166; tenże, tycop/tron ita/tcijed, „Journał of Hełłenic Studies" 104 (1984) 
127-151; G. Shade, tycop/tronj 'Odyjjee'. A/e.randra 64&<S/9, Berlin 1999.

Por. R.G. Nisbet, Vtrgt7'j Eottrt/t Ec/ogtte; Eajfertterj a/td Wejtertterj, „Bułłetin of the 
Institute of Cłassicał Studies of the University of London" 25 (1978) 59-78.

6- Por. DEfortae II 9, 11; II 7, 9-10.
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rza charakterystykę Syryjczyków, przedstawioną kiedyś przez Posejdoniosa 
z Apamei^, rozpoznawainą również w Liwiuszowym opisie zdemoralizowa
nych wojsk perskich Dariusza 111 ,̂ i jeszcze raz powtórzoną przez Prokopiu- 
sza z Cezarei w mowie arabskiego szejka Aiomundarosa, skierowanej do 
perskiego króla Kabadesa^. Chcąc przedstawić charakter Chosroesa I Pro- 
kopiusz z Cezarei odwołuje się do znanego już Herodianowi stereotypu 
człowieka Wschodu, który posiadł sztukę ukrywania swoich rzeczywistych 
intencji za zasłoną obłudnego języka i pozornych działań, mistrza podstępu 
i obłudy66. Podobnie Kasjusz Dion charakteryzując Karakałłę napisze, że 
odziedziczył on po swoich przodkach to co najgorsze: afrykański prymity
wizm i dzikość, oraz syryjską przebiegłość^. Herodian z prawdziwą odrazą 
przedstawia obyczaje, stroje, kosmetykę, barbarzyńskie praktyki rełigijne 
i seksuałne dewiacje Hełiogabała, zasiadającego na tronie rzymskim potom
ka arabskiej rodziny kapłańskiej z Emezy^. Jako dzikich i nieujarzmionych 
barbarzyńców, żyjących tyłko w namiotach i przemierzających na swoich 
koniach i wielbłądach rozległe ziemie Azji Zachodniej i północno-wschod
niej Afryki, przedstawia Arabów Ammianus MarceHinus*^. Można by się 
dziwić przekazanej w TYtsforMc/t Tacyta charakterystyce rełigii żydowskiej 
jako ponurego zabobonu, gdyby nie fakt, że znana jest nam ona z wiełu 
innych dzieł wpływowych uczonych, retorów i historyków greckich epoki 
hełłenistyczno-rzymskiej, z pism Mołona, Apiona, Diodora czy Posejdoniosa 
z ApameP°. Szyderstwa z egipskiego kułtu zwierząt stanowią jeszcze jeden 
/octrs' commtmM literatur kłasycznych składający się na grecko-rzymski wize
runek Orientu^*; powraca w nich obraz fanatycznych i prymitywnych Egip
cjan^. Lukiana z Samosate razi orientalny fanatyzm Frygów (A/extm&r), 
chrześcijan i brahmanów (De morfę Peregrńń). Kolejnym elementem tworzą
cym ten wizerunek jest charakterystyka języków orientalnych, egipskiego, 
perskiego, syryjskiego czy hebrajskiego, których barbarzyńskie, bełkotliwe

"  Por. Athenaeus, Detpnospop/tistae V 46.
64 Por. AA urbe conditn IX 18.
66 Por. Mstorta be//oratn. Perstca I 17, 37.
66 Por. tamże II 9, 8; Septymiusz Sewer u Herodiana. //istortae II 9, 13; szejk Abgaros 

u Plutarcha, Crassus 21.
67 Por. /y/jtorta Romana LXXVIII 6, la, ed. V. Boissevain.
6s Por. Mstowie V 5, 3 -  6,10.
67 Por. Res gestae XIV 4, 1-7.
7" Por. M. Stern (ed.), Greek and Lattu Ani/tors on 7ews anddudatsm, 1-11, Leiden 1974,1980, 

Suppl. Jerozolima.
7' Por. K.A.D. Smelik -  E. Hemelrijk, 'Wko knows not wkat ntonsfers demented Egypt 

wors/ttps ? Optntons on Egypttan antma/ worsktp tn onttputty as part o / t/te aticteni conceptiott o/ 
Rgypt, ANRW II 17. 4. ss. 1852-2000.

77 Por. Juvenatis, Saftra XV; list Hadriana w Mstortn Augusta „gnadragattn tyrannorunt" 7,4- 
8, 10.
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brzmienie razi uszy wykształconych Greków^. Jeśii do tego wszystkiego 
dodamy jeszcze motyw, który zgodnie z tradycjami polskiej literatury mog
libyśmy zatytułować „pocałowaniem wszczepiłem w duszę jad co was będzie 
pożerać...", a więc motyw zarazy, który pojawia się w związku z wojną par- 
tyjską w czasach Marka Aureliusza, kiedy to w splądrowanej świątyni Bela 
żołnierze według różnych wersji, albo rozbijają w poszukiwaniu skarbów 
jakąś szkatułkę^, albo otwierają jakąś podziemną komnatę^, z której wy
pełza dżuma, i jeśli dalej przypomnimy sny z bóstwami orientalnymi, które 
według wiedzy Artemidora zapowiadają nieszczęścia lub śmierć^, to możemy 
odnieść wrażenie, że kulturę, która obrazy te wydała, przenikał jakiś szcze
gólny lęk, jakiś /lorror OrigfilM, nieobcy również współczesnej masowej kul
turze Zachodu. Wschód tymczasem pozostawał nieprzenikniony za zasłoną 
swoich języków, religii i obyczajowości.

IV. RELIG IJN E IN TER PR ETA C JE KONFLIKTU 
W EPO C E PÓ ŹN EG O  ANTYKU

W literaturze greckiej późnego antyku pojawiają się nowe elementy zwią
zane z chrystianizacją świata rzymskiego. Prokopiusz z Cezarei opisuje kampa
nię wojenną Chosroesa I z 544 r. w kategoriach wojny religijnej:

„Chosroes nie skierował swojego ataku ani przeciw Justynianowi, cesarzowi Rzy
mian, ani żadnemu innemu człowiekowi, lecz wyłącznie przeciw bogu, któremu 
oddają cześć chrześcijanie"^.

Odwrót spod murów Edessy magowie perscy odczuli jako upokorzenie ze 
strony Boga chrześcijan. Zdobycie Edessy stało się więc dla Chosroesa 
I sprawą osobistej ambicji i nabrało wymiaru rywalizacji religijnej. Otóż 
Edesseńczycy swoją pewność czerpali z obietnicy zawartej w korespondencji 
króla Edessy Abgara Czarnego z Chrystusem. W ostatnich słowach sławnego 
apokryfu Chrystus odwdzięczając się za ofiarowywaną mu gościnę miał obie
cać Edesseńczykom, że miasto ich nigdy nie wpadnie w ręce barbarzyńców. 
Korespondencję tę znamy z zachowanych w języku syryjskim apokryficznych

73 Por. Lucianus, A/eaander 13, 51 (syryjski, hebrajski); Decru/n concdtan! 9,14 (perski i inne 
języki Orientu); Dta/ogt areretncńłar 4, 5; /appder tragoeday 13; J. Bompaire, Lactea ecrtfatn. 
/aidadon et creadot], Paris 1958, 151.

7" Por. /Jtyforta Aagaytu, 1/fray 8, 1-4.
73 Por. Ammianus Marceiłinus, Rey geytae XXIII 6, 24.
73 Por. O/arocndca I 37; I I 12; II 39, ed. R. Pack, Leipzig 1963.
77 /Jtytoria hedorta?]. Per.sicn II 26,2-3, ed. J. Haury, Leipzig 1905-1913: „au ią  $E r) EoPokij ią) 

XooQÓT) I0UTM ou jipóę 'Iouonvtavóv ióv 'Ptopataw Paorkća jtEnoiT)icu, ou pr]V ou&E En' akktov 
óvOgMnu)V ou&śva, o n  pp m i TÓy 0EÓv oanEp XgLOii.avot OE[3ovTtn póvov".
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Mntk A/?o.sfo/<r Prokopiusz przedstawia treść iistu w dużym skrócie,
dodając, że historycy tych czasów nic nie wspominają o żadnej obietnicy^. 
Ostrożność okazała się tym razem uzasadniona. Edessa wpadła w ręce per
skie niedługo po śmierci Prokopiusza. Wojna Justyniana z Chosroesem 
I ukazuje się Prokopiuszowi jako wojna uniwersałna, której istota sięga źró
deł kosmicznego porządku. Poprzedziło ją pojawienie się na niebie dużej 
komety, której początek zwracał się w stronę wschodu, koniec zaś w stronę 
zachodu. Zapowiadając dziejowe nieszczęścia kometa ukazała się na tłc zna
ku Łucznika. Jej kształt jednym kojarzył się z mieczem, jakby w zgodzie 
z wizjami autorów proroctw sybiłłińskich, innym przypominał brodę^". Nie
trudno odczytać symboiikę tego budzącego ięk astronomicznego zjawiska. 
Zarówno „łucznik" jak i „broda" kojarzyły się Grekom z Persami. Ełement 
cudowności pojawia się również w rełacji ataku Chosroesa I na Apameę 
syryjską. W godzinach zagrożenia kapłani odprawiałi procesję z rełikwiami 
drzewa Krzyża Świętego, najświętszą rełikwią Apamei. Prokopiusz opisuje 
cud światła, który dokonał się na oczach wiernych. Chosroes po wzięciu 
okupu wycofuje się spod murów miasta. Prokopiusz nie miał wątpłiwości. 
że Apamea ocałała w sposób cudowny^*.

W PerMkac/i Prokopiusza ujawnia się nie tyłko nowa chrześcijańska wraż- 
łiwość, ałe chyba również narastające wśród Greków orientalnych poczucie 
beznadziejności sytuacji. Jerzy Pizydes nazwie Chosroesa II wprost „Anty
chrystem"^. Motyw Lignuwr Crncis prowadzi nas już do epoki wojen średnio
wiecza z isłamem. W zwycięskiej bitwie pod Ain Anżar rycerstwo chrześcijań
skie wyruszy do ataku z rełikwiami Krzyża Świętego. Sytuacja ta powtórzy się 
w pamiętnej bitwie pod Hattin (1187), ałe tym razem Lignttnt CrucM dostanie 
się znowu w ręce mahometan.

Por. G. Philips, The .Doc/rhie o / AddaZ, the Aporde, London 1876; Die teh re  der AporteZr 
AddaZ. w: C. Brockeimann, Syrirchc GrananatZk md ParadZgnren, LZferatnr, ChrerZo/natZae and 
G/orrar, Leipzig 1960; posiadamy poiski przekład z syryjskiego W. Witakowskiego ze wstępem 
i komentarzem: Mmka Aporto/a Addaya, STV 22 (1984) z. 2, 181-213; M. Starowieyski. Apokry- 
/Zczna korespondencja kroZa AZrgara z C/iryrfare/n, tłum, z greckiego. STV 15 (1977) z. 2,177-200: 
J. Ortiz de Urbina, Patro/ogZa SyrZacu, Romae 1965, 44; C. Brockełmann. w: Gerc/nc/ne der 
c/trZrt/Zc/ten LZferatnren der OrZentr, Leipzig 1909 (repr.1972), 7.

Por. 7/ZrtorZa ZreZZornm. PerrZca 11 12, 25-26.
"" Por. tamże 11 4, 1-2.

Por. tamże 11 9. 14nn.
Por. D. Bródka, Dar BZ/d der PerrerkottZgr Chorroer 7 Zn den „BeZ/a" der Prokopior ton 

ZCaZrareZa, „Cłassica Cracoviensia" 4 (1998) H5-124, spec. 123n; W. Speyer. Gotter/eZnd. w: RACh 
XI 1981. spec. 1035. Dr D. Bródce serdecznie dziękuję za konsułtacje odnośnie epoki późnego 
antyku ora/, za cenne informacje bibłiograficzne.
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V. KONFLIKT WSCHODU I ZACHODU 
JAKO PRZEJAW MITOLOGIZACJI HISTORII

Na koniec parę refleksji dotyczących ograniczeń teorii wiecznej wojny 
Wschodu i Zachodu, którą Herodot uczynił jednym z najistotniejszych elemen
tów swojej fitozofii dziejów. Czy teoria ta, a może raczej zbiór rozrzuconych po 
iiteraturze greckiej refłeksji na temat wojen wschodnich, miała związek z rze
czywistością historyczną? Czy nie była to jedynie stworzona w kręgach łudzi 
wykształconych łiteracka fikcja, która przetrwała długie stułecia mimo zmie
niającej się sytuacji historycznej? Z doświadczeń ostatniego stułecia wiemy, że 
teorie mogą z całą mocą kształtować rzeczywistość wbrew zdawałoby się oczy
wistej wiedzy historycznej, gospodarczej czy psychołogicznej, a nawet wbrew 
zdrowemu rozsądkowi. Nie chciałbym przekonywać do prawdziwości teorii 
Herodota, i zamieniać, jakby to powiedział R. MacMułłen, historycznego do
świadczenia łudzi w długie, uczenie brzmiące zdania^. Czy więc konfłikt Euro
py i Azji istniał w rzeczywistości? Konfłikt grecko-perski czasów Herodota, 
zmitołogizowany w łiteraturze greckiej, z perspektywy perskiej był jednym 
z granicznych konfłiktów wiełkiego imperium. Był jednak o tyłe ważny, że 
wyznaczył jego zachodnią granicę wzrostu. Podobnie rzecz się miała z innymi 
konfliktami monarchii Cyrusa Wiełkiego: na północy z Massagetami, na wscho
dzie z mieszkańcami dołiny Indusu. Ten ostatni konfłikt można by również 
rozpatrywać jako konfłikt Wschodu i Zachodu. Anałogicznie można by przed
stawić trwały i nierozwiązywalny konfłikt łudów irańskich z ludami środkowej 
Azji, które historycy greccy nazywają Hunami, Massagetami, czy Scytami. 
Konfłikt ten możemy okreśłić podobnie, posługując się tymi samymi kryteria
mi, jako konfłikt Północy i Południa, co nawet łepiej brzmi dla współczesnych 
uszu. Rzym odziedziczył opanowany przez Macedończyków obszar wschod- 
niośródziemnomorski, a wraz z nim endemiczny konfłikt z władcami Iranu. 
Tak rozpoczynają się długie zmagania pomiędzy dwoma imperiami o kontrolę 
nad tym obszarem. Ciekawe, że jakby na przekór teorii wiecznej wałki Wscho
du z Zachodem oba imperia upadną od uderzeń sąsiada i sojusznika z Południa, 
Arabów. Stanowi to jeszcze jeden dowód na to, że istotą wojen nie jest jakaś 
stworzona przez historyków geografia, łecz, jak chciał Tukidydes, koncentracja 
siły militarnej, która nieuchronnie prowadzi do imperializmu^. Konfrontacja 
Persji z Macedonią i Rzymem nie wynikała więc z jakiegoś modełu kontynen- 
tałnego czy kulturowego, łecz z koncentracji siły w tym samym czasie historycz
nym na Bałkanach, potem w Itałii, i w Iranie. C. Jaspers w swojej znanej książce

m Por. R. MacMuHen, Caemiej o /  dig Roman Order. Preajoa, t/aresi, and A/ienndon /a fhe 
Rmpire, Cambridge Mass. 1966, 207.

"4 Por. H. tmmerwahr, Cbaeydidgj, w: Cambridge /Jisiory o /  C/ayjica/ Lderaiare, Cambridge 
1985,441-456, spec. 452.



346 TOMASZ POLAŃSKI

Vcm CrjprMng Zie/ rfer Ge ĉAicArê  ̂zauważa, że z jakichś względów w tym 
samym czasie wzdłuż strefy podzwrotnikowej na północnej półkułi, niezałeżnie 
od siebie, wyrosły w Ameryce Środkowej, w Europie na Bałkanach, w Anatołii 
i na Błiskim Wschodzie, w Iranie i w Chinach zaawansowane cywiłizacje. Tak 
więc konflikt Wschód-Zachód był jakby wpisany w geografię tego świata. 
Trzeba jednak dodać, że cywiłizacje te nieustannie zmagały się z zagrożeniami 
pochodzącymi od kułtur zwanych chętnie peryferycznymi, kułtur z Północy 
i Południa. Swoją szczególną rangę w literaturze grecko-rzymskiej konflikt 
z Persją zawdzięcza temu, że była to konfrontacja z dziedzicami prastarych 
cywilizacji Orientu. Historiografia grecka spycha w cień endemiczny konfłikt 
z Berberami, ludami Etiopii i Sudanu, czy pustyń Arabii. Mieszkańcy tych 
krain nie zasługiwali na uwagę podobną tej którą poświęcano Persom. Ger/na-

Tacyta jest jednak dowodem, że teoria walki ze Wschodem, była tyłko 
jednym z elementów myśłenia historycznego polityków, wojskowych i uczo
nych grecko-rzymskich. Nie był to więc konflikt światów, Europy i Azji, lecz 
zuniwersalizowany w kulturowych ramach lokalnej tradycji regionalny konflikt 
dwóch potęg -  śródziemnomorskiej i irańskiej, ogniskujący się w rejonie Bli
skiego Wschodu, a więc oczywiście w rejonie bardzo ważnym ze względów 
strategicznych i gospodarczych.

VI. PRZEMILCZANE WOJNY W GRECKIEJ HISTORIOGRAFII

Dochodzimy w tym miejscu do zagadnienia przemilczanych wojen histo
riografii klasycznej. Jest rzeczą zadziwiającą, jak mało wiemy o długiej i krwa
wej wojnie w Palestynie w łatach 132-135 po Chrystusie. Kasjusz Dion opo
wiada nam o wałkach w podziemnych tunełach, o zawziętości powstańców, 
o okrutnej wojnie połączonej z eksterminacją ludności cywilnej^. Ciekawe, że 
pamięć o tej wojnie ocalił w swoim Sermi/cK Artemidor z Efezu, zwany 
Dałdianos, zapisując koszmar, jaki nawiedzał jednego z oficerów rzymskich 
długie lata po wojnie. Zlany zimnym potem budził się po nocach widząc miecz 
z tajemniczą inskrypcją t x 9 ('Ioubatotę, KupiivaŁotę;, 9avaroę)^. Długo 
powątpiewano w istnienie jakiegoś Bar Kochby, którego imię ocalił skrupu
latny i dokładny badacz przeszłości Euzebiusz z Cezarei^. Nie chciano mu 
wierzyć, choć to przecież tyłko on spośród historyków starożytnych wykorzys
tał skarby zgromadzone w zbiorach bibliotecznych palestyńskiej Cezarei. 
I dopiero ciekawość archeologów penetrujących groty Pustyni Judzkiej po-

35 Ziirich 1949.
33 Por. /Rrfona Romana LXIX 12-14; Y. Yadin, Rar-Rok/tba, Jerozolima 1971; P. Schafer, 

Der Rar Rok/rha-Aa/Kand, Tubingen 1981.
37 Por. Omrocrihca IV 24, ed. R. Pack, Leipzig 1963.
33 Por. HE IV 6, 2.
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twierdziła istnienie znanego tyłko Euzebiuszowi powstańczego dowódcy. 
W ukrytej wśród skał Nahał Deragot jaskini Mura'baat znałeziono resztki 
jednego z jego archiwów. Ta chęć spuszczenia zasłony miłczenia i zapomnie
nia na historię antygreckich i antyrzymskich buntów rodzimej ludności na 
Wschodzie jest cechą źródeł klasycznych w epoce hełłenistyczno-rzymskiej. 
Załedwie parę zdań poświęca Połibiusz długiej i krwawej wojnie domowej 
w Egipcie, choć jej dzieje są kłuczem do zrozumienia stopniowej i nieodwra
calnej degradacji jednej z najbogatszych monarchii świata grecko-rzymskie
go^. Omałże zapomniano również o powstaniu egipskich Bukołów, po któ
rym pozostało jedno zdanie w //Mforia napisanej około 150 łat
później^. A przecież, żeby stłumić ten długotrwały zbrojny bunt, trzeba było 
łegionów Awidiusza Kasjusza; po dziś dzień brak Bukołów w leksykonach 
klasycznych. Damna/io fnewioriae historiografii klasycznej ma nadal siłę obo
wiązującą. I jeżeli wspomnienie jednej czy drugiej wojny o wolność narodów 
Wschodu, żyjących pod panowaniem macedońskim czy rzymskim ocalało 
w integralnym kształcie, to zawdzięczamy ten fakt piszącym po grecku auto
rom pochodzenia orientalnego, jak Józef Fławiusz czy autorzy JCs/rig Mac/ta- 
be/y/cic/t. Ten pierwszy, odrzucony przez swoich jako renegat, ci drudzy wy
kreśleni z rejestru Ksiąg Świętych przez synod w Jamnia, zostali ocałeni przez 
chrześcijan, którzy szczęśliwie posługiwali się greckim tłumaczeniem ałek- 
sandryjskim jako Pismem świętym Kościoła^'. Fakty te wpłynęły na naszą 
selektywną znajomość historii stosunków grecko-orientalnych. Symbolem 
oporu Wschodu w tradycji Zachodu pozostają powstania Machabeuszy i zni
szczenie Świątyni Jerozolimskiej w 70 r. po Chrystusie. Tymczasem w epoce 
współczesnej Machabeuszom, Grecy i Macedończycy zmagali się również 
z innymi ludami Azji Zachodniej: Ełamitami, Frygami, Karami, Partami, 
Cyłicyjczykami, Egipcjanami czy Nubijczykami^. Nie umniejszając znacze
nia ich wałki dła historii Żydów, Machabeusze mogli poszczycić się rozbiciem 
jakiegoś oddziału greckiego. W wałce z Ełamitami, również o świątynię, a więc 
w podobnym konflikcie na tle religijnym, zginął sam Antioch III (187 r. prz. 
Chrystusem). Ałe to właśnie partyzantka Machabeuszy stała się za pośred
nictwem chrześcijan jednym z mitów Zachodu, podczas gdy Syryjczycy, Ara
bowie czy Partowie, którzy nie tyłko powstrzymywali skutecznie pochód 
wojsk rzymskich w głąb Bliskiego i Środkowego Wschodu, ałe i potrafili 
najeźdźcom zadawać dotkłiwe klęski, pozostań w cieniu popularnej wersji 
historii Zachodu.

89 Por. ///Monae V 105.
9" Por. /Ariona Angaria. Pinr 5, 5.
9' Por. W. Speyer, Biłc/ier^emic/iluag nad Zearar der Geirler 6ei /Jeidea, Judea nad C/inrlea, 

Miinchen 1981, 116 i 161.
92 Panoramę tych konfliktów maluje w swojej fascynującej książce S. Eddy, 77:e Mag ir Dead. 

óladier fa 1/ie Aear /Tarłem /terirlaace lo //edeaira! J3J-.1/ BC, Lincoln 1961.
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VII. UTRACONE DZIEDZICTWO 
GRECKIEJ LITERATURY ORIENTALNEJ

Nie znajdujemy również refieksji na temat przyczyn utraty zdobyczy Alek- 
sandra na Wschodzie oraz niezdolności do przejęcia dziedzictwa Seleukidów 
przez Rzym. Jest rzeczą zagadkową, że Antioch III wyruszywszy znad Oronte- 
su, w ciągu kilku lat przeszedł przez Iran, doszedł do stóp Hindukuszu, 
a następnie przez tereny współczesnego Afganistanu i ziemie Ełamu dotarł 
do Zatoki Perskiej, którą przekroczył, aby zakończyć swoją wyprawę tryum
fem w Babilonie. Podobnych wyczynów dokonał również Eukratidas, generał 
Antiocha IV Epifanesa (175-164 prz. Chrystusem)^. A przecież Posejdonios 
z Apamci, a w ślad za nim i Liwiusz, przedstawiają syryjskich poddanych 
Seleukidów jako ludzi zniewieściałych i słabych, budzących pogardę urodzo
nych żołnierzy, za jakich mieli się Rzymianie^. Rodzi się więc pytanie, dlacze
go Rzymianie nie byli w stanie przejąć dziedzictwa Seleukidów, mimo swojej 
wyższości militarnej i tężyzny fizycznej. Tego pytania historycy epoki cesarstwa 
sobie nie zadawali, a przynajmniej nie robili tego głośno. Czy na pewno sobie 
nie zadawałi tego pytania, nie wiemy. Nie znajdujemy również refleksji nad 
dalekimi skutkami sławionego zwycięstwa Rzymu nad Antiochem III, skutka
mi, które stały się widoczne dla Rzymian najpóźniej w okresie, gdy do Syrii 
wkroczył Pompejusz (64 r. prz. Chrystusem). Klęska Antiocha III w latach 190- 
189 prz. Chr. zadecydowała o bezpowrotnej utracie wpływów greckich na 
ogromnych obszarach Bliskiego i Środkowego Wschodu. Niszcząc flotę Seleu
kidów i dokonując rozbrojenia ich armii (które obejmowało również okrutne 
okaleczenie słoni), podcięto samą możłiwość kontrolowania tych obszarów 
przez orientalnych Greków. Bitwa z Partami w północnym Iranie w roku 129 
prz. Chr., w której ginie Antioch VII Sidetes, stanowi zamknięcie pewnej epoki 
historycznej. Był to prawdziwy koniec imperium Aleksandra, a więc i znaczącej 
obecności Greków na obszarach na wschód od Eufratu. Diodor Sycylijski 
zachował nam opis wydarzeń 129 r. na Wschodzie^. Ten zazwyczaj oszczędny 
i rzeczowy historyk opisuje przejmującą żałobę, jaka dotknęła każdy dom 
w Antiochii, oraz powszechny i zbiorowy łament nad poległymi. Jednak żołnie
rzy poległych w przegranych bitwach nie wspomina się chętnie w szkołach. Tak 
więc historiografia grecko-rzymska, a wraz z nią cała literatura kłasyczna, 
uznała za kłuczową inną datę tej epoki, rok 146, rok upadku Kartaginy 
i Koryntu. W istocie nie była to data przełomowa. Losy bowiem Kartaginy

93 Posiadamy monografię panowania Antiocha IV: O. Morkhpłm, Artłtoc/t /V o/ .Syria, Co- 
penhagen 1966.

9" S. Sherwin-White i A. Kuhrt (Front .Sanmrk/ttmd to Sartiis. A New Approac/t to thp êiettciii 
Empire, London 1993) podjęty próbę odsłonięcia rzeczywistego obrazu monarchii Sełeukidów 
spod nawarstwień rzymskiej propagandy, fałszywych stereotypów i deformacji.

93 Por. RiMior/tectt XXXIV-XXXV 17, ed. C. Fisher et ałii, Leipzig 1888-1906.
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i Koryntu, jak i całego obszaru wschodniośródziemnomorskiego zadecydowały 
się już wcześniej, na przełomie 111/H wieku prz. Chr. w okresie wojen z Hanni- 
bałem, Fiłipem V i Antiochem III.

Kołejnym nieudanym wyprawom Rzymian w głąb Błiskiego Wschodu pa
tronował mit Ałeksandra. Można odnieść wrażenie, że mit ten stał się jakąś 
fatałną pułapką myśłenia historycznego, a z nim razem i politycznego Greków 
i Rzymian epoki cesarstwa. Rzymianie doznałi wicłu kłęsk, a ich zwycięstwa 
okazywały się efemeryczne. Czas mijał, sytuacja ułegała zmianie, a grecko- 
rzymskiemu myśleniu o Wschodzie patronowały nieustannie dwie łcgendy: 
jedna stworzona przez Herodota, druga przez Ałeksandra. Skąd ten brak 
nowej refleksji? Jakiś wpływ miała na to głęboka alienacja, autoizołacja i grec
kie poczucie wyższości w stosunku do barbarzyńców, ałe również chyba brak 
istotnego wpływu na bieg połityki państwowej wobec scentralizowanego sys
temu rządów ze strony łudzi, którzy zagadnienia Wschodu rozumień łepiej. 
Wiełką i niepowetowaną szkodę greckiej myśłi historycznej przyniosło zni
szczenie u schyłku epoki hellenistycznej ośrodków alternatywnych, których 
istnienie zawsze odgrywa w kułturzc rołę inspirującą. Korneliusz Nepos wspo
mina Silenusa i Sosylosa, greckich antyrzymskich historyków skupionych wo
kół Hannibala^. Podobne, niezależne od Rzymu, środowisko otaczało Mitry- 
datesa VI (107-63 prz. Chrystusem)^. Inne gromadziło się wokół dworu 
w Antiochii. Środowiska te w sposób oczywisty były predestynowane do od
egrania szczególnej roli w analizie sytuacji w Azji Zachodniej swoich czasów. 
Historycy podzielili jednak los swoich panów. Zostali zniszczeni wraz ze swoim 
dorobkiem. Zwycięzcy nie zdawali sobie sprawy z dalekosiężnych skutków 
tego bezmyślnego niszczycielstwa intelektualnego dorobku swoich przeciwni
ków. Po Herodocie i Aleksandrze zwyciężył wizerunek barbarzyńcy mówiące
go bełkotliwym żargonem, kulturowy model autoizolacji, zwyciężył miłitaryzm 
i mentalność kolonialna, dla których nic dopuszczano alternatywy. Jedną 
z podstawowych barier dla stworzenia głębszej wiedzy o narodach Błiskiego 
Wschodu w epoce cesarstwa była nieznajomość języków orientalnych wśród 
intelektualistów greckich i rzymskich. Bariera ta była tak silna, że nawet chrześ
cijaństwo ze swoim uniwersalnym posłaniem, które początkowo zaowocowało 
fascynującym odrodzeniem literatur narodowych na Wschodzie, etiopskiej, 
koptyjskiej, syryjskiej czy ormiańskiej, poddało się ostatecznie podziałom na 
kościoły o tradycji greckiej i orientałnej. Podziały zapadły więc wzdłuż barier 
językowych. Nie wszystkiemu oczywiście winni są politycy i historycy rzymscy.

Por. De u/r/j /Ra^/r/haj. DnamRa/13, 3.
99 Por. H. Fuchs, Der gerrage Wń/erramr/ gegen Rom m c/er am/Rea We/f, Berlin 1938 

(repr.1964); J. Deininger, Der po/iajc/re Wa/erramR gegea Rom a? Cr;ec/;ea/aar/ 277-S6 tr C/ir., 
Berlin -  New York 1971; analogiczne antyrzymskie środowisko skupione było wokół Zenobii: 
F. Millar, Raa/ o / Ramosaia, Zeao/ua anc/ rtare/am.' </te C/iarc/i, /.oca/ CaRare aur/ Rc/iaca/ 
/lRegamce m 77nrr/ Cemary Ryr/n, „Journal of Roman Studies" 61 (1971) 1-17.
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W cieniu akademickiej historiografii, której przez stulecia w opisie konfliktów 
na Wschodzie patronowaii Herodot i historycy Aleksandra Wieikiego, pozos
tawały rzeczywiste i istotne problemy w stosunkach Wschodu i Zachodu, jak 
choćby właśnie trudne do pokonania bariery językowe, a wraz z nimi odręb
ność irańskiej, semickiej i afrykańskiej tradycji kulturowej. Tak więc nikt nie 
był w stanie, lub nie chciał, odpowiedzieć, dlaczego Aleksandrowi, Antiochowi 
III, Eukratidasowi, czy greckim królom baktryjskim, udało się dokonać tego, 
czego dokonali na Wschodzie w znaczeniu militarnym, politycznym i kulturo
wym, i zarazem odpowiedzieć dlaczego innym nie udało się ich sukcesów 
powtórzyć, choć zdawałoby się, że dysponowali lepszymi środkami. Mam wra
żenie, że pełnej odpowiedzi na te pytania potrafiliby udzielić, w jakiejś wyima
ginowanej zbiorowej publikacji, Herodot, Aleksander Wielki i Antioch III.

Kiedy po upływie długich stuleci czytamy wspaniałą prozę Erharta Kastne- 
ra, odnosimy wrażenie, że myśl historiozoficzna, która towarzyszyła Herodoto- 
wi podczas pisania jego FRyforń, jest nadal żywa we współczesnej kulturze 
Zachodu. Jeden z bohaterów książki D;g RtMMdentrcwme/ pom hefhgen Berg 
Athos, uciekinier z Trapezuntu, greckiej kolonii nad Morzem Czarnym, wspo
mina swoje rodzinne miasto, które opisał kiedyś Fallmerayer, i mówi: „Aber 
1916 die Russen und 1922 die Turken: jetzt ist da nichts mehr zu beschreiben. 
Trapezunt ist eins unter dem Vielen, was das vorrtickende Asien verschluck- 
te"98. Refleksja jakże bliska każdemu, kto staje wśród imponujących ruin jednej 
z największych świątyń chrześcijaństwa, Bazyliki św. Jana w Efezie, w podcieniu 
naw opuszczonego już przed tysiącem lat martyrium św. Filipa w Hierapolis, 
budowli której architektura mimo postępującej ruiny, zachowuje coś z dosko
nałości klejnotu, czy w tylu innych miejscach Turcji, Syrii, Palestyny i Egiptu.

EAST-WEST CONFLICT IN THE GREEK LITERATURĘ 
FROM HERODOTUS TO PROCOPIUS OF CAESAREA

(Summary)

Herodotus presented the conflicts between Europę and Asia on both the mytho- 
logical and historical level and madę them one of the main structural and ideological 
components of his work. The idea of war against the Achaemenids interpreted as

98 E. Kastner, po/n AeMgen Rerg Frankfurt am Main 1995, 89.
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centrai to the Greek historicai destiny returned time and again in the Greek ietters, 
aiways biended with the symptomatic feeiing of superiority and simphfied standard 
view of the Orientais (Euripides, Xenophon of Athens, Plato, Isocrates). The efforts 
to unitę the Greeks and Macedonians with the Orientais which were undertaken by 
Aiexander the Great, found iittie understanding among the Greeks (Ptutarch). His 
myth as a conqueror of Asia became an ideoiogicai trap of the Heiienic as weii as 
Roman historicai thinking (Cassius Dio). Renewed and unsuccessfui efforts to foiiow 
Aiexander's steps brought interesting iiterary testimonies shaped by coHective ex- 
periences of the insuperabie ciimate, the fear of the epidemics, and confrontation 
with cunning, cruei and eiusive adversaries (Piutarch, Procopius of Caesarea). The 
Greek iiterary testimonies had their a/ter ego in the Eastern prophetic writings, 
which expressed hostiiity towards the Greeks and Romans and predicted a finai 
victory for the East over the West (Oraca/a Si/?y//iaa, TAe Orac/e o / f/re Potrę/*, 
The Orac/e o/Z/yj/aj-pe^). In the Waw of Procopius of Caesarea a pessimistic, pureiy 
miiitarist view came to the surface. It said that the ioyaity of the Orientais couid be 
secured oniy through the use of miiitary power. In that period we aiso observe 
a factor of reiigious inspiration in the war propaganda on both sides (Procopius of 
Caesarea, Georgios Pisides).




