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WPROWADZENIE

I swim with you in the great beneath,
to the headwaters of the unknown, in the hours

before dawn when fish and men exchange metaphors.

Stanley Moss, Letter to a Fish
(z tomu It’s About Time, Manchester 2015, 68)

Złote wiersze Oppiana

Liczące nieco ponad trzy i pół tysiąca heksametrycznych wersów, 
zgrupowanych w pięciu objętościowo dość równych księgach, dzieło 
Oppiana zatytułowane Halieutika (dosłownie: Rybackie sprawy) od 
początku budziło wielki podziw, zainteresowanie, a pewnie i emocje 
nie mniejsze od tych, jakimi autor obdarzył swoich podwodnych bo-
haterów i wypływających w morze rybaków. Wokół twórcy poematu 
wnet urosła legenda1, która – choć podawała różne sprzeczne szcze-
góły z jego biografii, myliła imiona ludzi i nazwy miejsc z nim związa-
nych – stale podkreślała wysoką wartość artystyczną utworu i jego en-
tuzjastyczne przyjęcie przez odbiorców. Starożytni biografowie poety 
prześcigali się w nazywaniu dokonań poetyckich Oppiana – a napisał 
ponoć także inne utwory, jak chociażby o ptasznictwie (Ixeutika)2 – 
niezwykle wartościowymi, wyjątkowo pięknymi i zadziwiającymi 

1 Znamy ją z tak zwanych Żywotów, które umieszczano przed tekstem utworu. 
W zachowanych rękopisach odnajdujemy dwie, w ogólnym zarysie zbieżne, różnią-
ce się jedynie w szczegółach, redakcje (recensiones) biograficznej legendy Oppiana, 
od których zależą wszystkie znane nam egzemplarze tekstu zawierające życiorys po-
ety. Wydał je Westermann (1845), 63–67. Zob. też Keydell (1939), 698–708; Mazal 
(1967).

2 Tę informację podaje autor bizantyńskiego leksykonu, pochodzącego naj-
prawdopodobniej z X wieku, tzw. księgi Suda.
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(ἀξιολογώτατα, κάλλιστα, θαυμαστά). Wśród nich poemat o rybach 
i rybakach był, zdaniem starożytnych, dziełem najdoskonalszym (ἐν 
τούτοις Ἁλιευτικὰ μάλιστα διέπρεψεν), przyciągającym uwagę czy-
telników, a więc tym, który dał twórcy – jak napisano w wierszowanej 
inskrypcji na jego grobie3 – wieczną sławę (κλέος ἀείδιον), czyli to, co 
od czasów Homera i bohaterów jego arcypoematów było marzeniem 
każdego człowieka, pozwalającym przekroczyć mu granice ludzkiej 
śmiertelnej natury. Docenienie utworu Oppiana przez współczesne-
go mu, nie byle jakiego, bo cesarskiego, odbiorcę niektórzy rozumieli 
całkiem dosłownie, co dało początek historii o niebotycznym hono-
rarium autorskim przyznanym poecie przez władcę4. Mówiono, że 
za każdy wers poematu otrzymał on od niego złotą monetę i z tego 
powodu dzieło zaczęto nazywać złotymi wierszami (χρυσέα ἔπη). To 
dowcipne określenie, ale zarazem i dwuznaczne, bo mogące odnosić 
się zarówno do wysokiej wartości artystycznej dzieła (przymiotnik 

3 Przytaczana przez biografa inskrypcja ułożona jest w pierwszej osobie. Odda-
wanie głosu samemu zmarłemu, na którego mogile znajdować miał się napis, było 
częstym zabiegiem stylistycznym w greckim epigramacie nagrobnym. W wypadku 
naszego poety pośmiertne wyznanie miałoby także odkrywać jego świadomość wła-
snej wartości. Cały epigram brzmi: 

Ja, Oppian, sławę wieczną zdobyłem, jednakże
nić Mojry mnie zawistna porwała i chłodny
Hades wchłonął – młodego wieszcza pięknej mowy.
Gdyby dłużej wśród żywych trwać dała mi zgubna
Zawiść, nikt by czci z moją równej nie dostąpił.

4 Ta szczodrość cesarza, którego tożsamość identyfikowano różnie (zob. dalsze 
rozważania w niniejszym Wprowadzeniu), wobec poety miała zapewne dowodzić, 
w intencji opowiadających o niej, a ceniących Oppiana autorów, zarówno geniuszu 
twórcy, jak i obeznania władcy z literaturą. Z czasem stała się jednak narzędziem 
wczesnochrześcijańskiej propagandy, potępiającej w czambuł wszystko, co pogań-
skie, a wynoszącej pod niebiosa ludzi i czyny związane z nową religią: Hermiasz 
Sozomen, żyjący w V wieku n.e. autor Historii Kościoła, służalczo dedykując dzieło 
cesarzowi Teodozjuszowi, przywołuje opowieść o cesarzu hojnie dającym Oppiano-
wi „po sztuce złota za każdy wiersz miernej poezji” (przekład S.  Kazikowskiego). 
Sozomen, rzecz jasna, deprecjonuje utwór Oppiana i zachwycającego się nim cesarza 
po to, by retorycznie (i jakże lizusowsko!) zestawić dawnych twórców i elitarnych 
czytelników ich dzieł z własnym pisaniem i rzekomo prawdziwym koneserstwem 
Teodozjusza „w nocy z zapałem pogrążającego się w książkach” i „wzorem Króla nie-
bieskiego […] udzielającego darów bez liku”. 
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„złoty” oznaczał w grece wszystko, co najlepsze), jak i owego szczo-
drego honorarium, nie było zresztą żartem oryginalnym, gdyż znamy 
podobne, wcześniejsze słowne żonglerki Greków lubujących się we 
wszelkiego rodzaju grach słownych, w których literalne i przenośne 
znaczenie jakiegoś wyrazu bez zbędnego wielosłowia trafiało w sed-
no opowieści5. Musiało ono utkwić w pamięci i podobać się czytelni-
kom Oppiana, skoro nawiązał do niego po wiekach barokowy esteta 
i znawca starożytności, Giambattista Marino, który w swojej wierszo-
wanej Galerii umieścił Oppiana obok takich sław, jak Homer, Pindar, 
Anakreont, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Teokryt i Lukian, kazał 
mu samemu nazwać się „dźwięcznośpiewnym rybakiem” i włożył 
w jego usta słowa6:

Z łaski Augusta hojnego, szczodrego,
bogatymi łupami objuczonego,
zmieniłem wiersze w haczyki – tak oto
ściągnąłem nimi, miast ryb, srebro i złoto.

Utwór z czasem stał się podręcznikiem, z którego uczyła się 
młodzież. Poświadcza to przechowany w Antologii Planudejskiej 
anonimowy dwuwiersz7, którego autor wypowiedział się o walorach 
Oppianowego poematu, używając udanej kulinarnej metafory, na-
wiązującej do znanego z najwcześniejszych zabytków greckiej poezji 
toposu smakowania poezji. Czytamy: 

Rody morskich pływaków Oppian wierszem schwytał
 i dał całej młodzieży ten przysmak bezmierny.

Jest to tyleż ciekawe, co intrygujące, gdyż dydaktyczny epos Oppia-
na, choć traktuje o łowieniu morskich stworzeń przez ludzi, słowem 

5 Hermippos, biograf i filozof z drugiej połowy III wieku p.n.e., opowiada histo-
rię (fr. 63 Wehrli, ap. Ath. 11.505e) o Gorgiaszu, który umieścił w Delfach ufundowa-
ny przez siebie własny posąg ze złota. Po powrocie do Aten miał zostać przywitany 
przez Platona słowami: „przybył do nas szlachetny złoty Gorgiasz”.

6 Zob. Pieri (1979), 160–164.
7 AP XVI 311.
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nie wspomina o kulinarnym celu tych połowów8, kładąc raczej nacisk 
na pociągający człowieka element ryzyka tkwiący w zawodzie ryba-
ka, agonistyczny aspekt zmagania się z żywiołem i dający okazję do 
wykazania się dzielnością trud działania na morzu, aniżeli na czysto 
praktyczny czy wręcz ekonomiczny przymus skłaniający Greka do 
opuszczenia lądu. Metaforyczne opisywanie przyjemności płynącej 
z obcowania z poezją jako kosztowania smacznych potraw9, musia-
ło w każdym razie przemawiać do wyobraźni czytelników Oppiana, 
skoro jeszcze w XII wieku Jan Tzetzes, bizantyński uczony i poeta, 
autor objaśnień10 do tego bardzo popularnego w tamtych czasach 
utworu, skierowanych do uczniów zdobywających wiedzę o litera-
turze, powrócił do kulinarnej topiki w wierszowanej dedykacji, któ-
ra poprzedzała szczegółowy komentarz do poszczególnych wersów 
poematu. Wyraził w ten sposób podziw dla talentu komentowanego 
autora, a przy okazji kreował siebie na znawcę i interpretatora Oppia-
nowych słów, które mogą okazać się nazbyt trudne i wyrafinowane 
dla początkującego miłośnika literatury. Mówi:

Siecią rozumu, chłopcze, ruszyłem, z głębiny
Oppianowych rozkoszy łup słów najpiękniejszy
wyłowiłem dla ciebie. Żebyś przykrych smaków
nie musiał cierpieć, ucztę ze wszech miar wspaniałą
sporządziłem. I z góry jakby przysmakami
obsypałem radami, wskazówek domieszką.
I całe teraz niosę dla ciebie to danie.

Z innych niezbitych dowodów na popularność poematu Oppiana 
wśród czytelników wszystkich czasów wspomnijmy tu chociażby za-

 8 Warto tu wspomnieć, że nieco młodszy od Oppiana rzymski pisarz Apulejusz 
z Madaury (ok. 125 – ok. 170 n.e.) w Apologii (rozdz. 31) pyta retorycznie: „A do 
czego ma służyć ryba, jeśli nie do gotowania i postawienia na stole?”, podkreślając 
tym samym oczywistość gastronomicznego pożytku z łowienia ryb.

 9 Smakowanie poezji to bardzo stary topos, pojawiający się w literaturze grec-
kiej już w okresie archaicznym. Na ten temat zob. Bartol (1996) i Bartol (2004).

10 Najprawdopodobniej napisał on szczegółowy komentarz do poszczególnych 
ksiąg utworu Oppiana. Nie wiemy nic o charakterze jego komentarzy. Na ten temat 
zob. Colonna (1963) i Budelmann (2002), 160.
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chowanie się stosunkowo dużej (ponad 70) liczby rękopisów11, głów-
nie bizantyńskich, z tekstem utworu, scholiów12, a także jego proza-
torskich parafraz13. Powszechnie wszak wiadomo, że nie kopiuje się, 
ani nie streszcza utworów, które nie budzą żywego zainteresowania 
i nie mają wzięcia wśród tych, którzy czytają i kupują książki, a im 
więcej egzemplarzy dzieła, tym większe są jego szanse na przetrwanie 
do naszych czasów. Tak więc bogata tradycja rękopiśmienna, z jaką 
mamy do czynienia w przypadku Oppiana, dowodzi żywej obecności 
jego utworu w kanonie czytelniczym greckojęzycznej późno- i po-
klasycznej kultury śródziemnomorskiej. Najwcześniejszym potwier-
dzeniem podziwu, jaki wzbudzać musiał poemat Oppiana o rybach 
i rybakach jest jednak powstanie na początku III wieku n.e., za cza-
sów panowania cesarza Karakalli14, poematu o zwierzętach lądowych 
i sposobach polowania na nie, na tyle ściśle wzorowanego na mor-
skiej opowieści naszego poety, że zapomniano imienia artysty, który 
go stworzył, i utożsamiono z Oppianem od ryb. Trzeba było czekać 
wieki, by w końcu ich rozdzielić15 i nazwać artystę zafascynowane-
go autorem poematu o rybach Pseudo-Oppianem. Dla naukow-

11 Przekaz rękopiśmienny utworu i antycznych scholiów szczegółowo omawia 
Fajen (1969) i (1979). Na ten temat – zob. uwagi w dalszej części tego Wprowadzenia. 

12 Wydał je Bussemaker w roku 1849 w Paryżu. 
13 Jedna z nich, pochodząca najprawdopodobniej z IV wieku n.e., zachowała się 

we fragmentach. Ciekawe uwagi na temat autora i charakteru tej parafrazy zawarła 
Isabella Gualandri w wydaniu z roku 1968.

14 Panował samodzielnie w latach 212–217 n.e. i ten właśnie okres uznaje się za 
najbardziej prawdopodobny czas powstania poematu.

15 Pierwszym, który wysunął tezę, że mamy do czynienia z dwoma autorami 
był Johann Gottlob Schneider, filolog klasyczny z uniwersytetu Viadrina i zarazem 
ichtiolog, autor wydania utworu Oppiana o rybach z roku 1776. Zauważył on różnice 
stylistyczne w obu utworach, ale przede wszystkim oparł swoje twierdzenie na inter-
pretacji dwóch autoreferencjalnych wersów odnoszących się do odmiennych miejsc 
pochodzenia twórcy utworu o rybach i o polowaniu. I choć natychmiast pojawili się 
uczeni, którzy nie chcieli zweryfikować utrwalonego tradycją poglądu i – jak cho-
ciażby Jacque Nicolas Belin de Ballu, który w roku 1786 wydał wraz ze słynnym 
Turnebusem (Adrien Turnèbe) oba utwory – wprowadzali do tekstu poprawki, by 
ujednolicić wskazanie miejsca pochodzenia autora, przeważa dziś pogląd o dwóch 
autorach. Przegląd stanowisk daje Hamblenne (1968). W roku 2001 opublikowany 
został utrzymany w duchu zdecydowanie unitarystycznym artykuł Heather White 
(2001), ale jej stanowisko pozostaje dziś odosobnione.
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ców postawienie tego kwalifikatora przed imieniem autora utworu 
O łowiectwie (Kynegetika) jest tylko korektą, neutralnie przywraca-
jącą prawdziwy stan rzeczy, dla czytelników może być sygnałem kry-
tycznoliterackim, zaproszeniem do porównania sztuki obu poetów. 
I choć Pseudo-Oppian (zwany niekiedy także Oppianem z syryjskiej 
Apamei16 dla odróżnienia od naszego, z małoazjatyckiej Kilikii) ze 
znawstwem stosuje wiele technik emulacyjnych17, jego heksametry 
o polowaniach nie mają Oppianowej potoczystości i lekkości, a co 
najważniejsze, brak im pomysłowości w przetwarzaniu tematów zna-
nych z dawniejszej poezji, świeżości ujęcia tradycyjnego obrazu bądź 
frazy, nade wszystko zaś głębokiej emocjonalności i szczerej empa-
tii dla mieszkańców nie-ludzkiego świata, jaka przebija z opowieści 
Oppiana o morskich stworzeniach18. 

Zanim spróbujemy uchwycić powody długowiecznej popularno-
ści poematu Oppiana zatrzymajmy się na chwilę przy samym autorze 
i kontekście macierzystym jego działalności artystycznej.

W Hermesa świętym okręgu w Kilikii

Przywoływane przez antycznych biografów fakty z życia Oppia-
na i zawarte w utworze o rybach i rybakach wzmianki samego au-
tora o różnych miejscach i wydarzeniach, układają się w mozaikę 
pstrej opowieści mieszającej prawdę historyczną z upodobaniem do 
poetyckiej konfabulacji i wykorzystaniem zakorzenionych w grec-
kiej tradycji przekonań dotyczących genezy artystycznego natchnie-
nia. Nasz poeta przedstawia siebie jako natchnionego przez bóstwo 
twórcę, nawiązując w ten sposób do wyobrażeń dawnych poetów, 
którzy opisywali swoje spotkania z Muzami bądź Apollonem jako 

16 To miejsce nad rzeką Orontes nazywa autor poematu o łowiectwie swoim 
miastem, czyniąc aluzję do jego drugiej nazwy, Chersonez (Cyn. II 127).

17 Zwięźle, lecz bardzo instruktywnie, przedstawiła utwór Mary Whitby (2007), 
125–134.

18 W 1863 roku Th.-Henri Martin (1863), 71, tyleż zwięźle, co trafnie określił 
wartość artystyczną poematu Pseudo-Oppiana w porównaniu z Oppianem. Nazwał 
poemat o polowaniach po prostu trè-inférieur.


