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i.

М А Ю ΑΉ H E N R Y K S E R E J S K l

н у ш и н м н ш п й νι шт впишу i o m r
Ammianus M arcellinus, ostatni historyk pogański Rzymu, który
w czasach rozkładu kultury starożytnej pokusił się o kontynuowanie
wielkiego Tacyta, może budzić zgóry uspraw iedliw ioną nieufność. Po
bliższem jednak w ejrzeniu, okazuje się, że, pomimo języka i stylu
,,Rerum gestarum libri“, która odbiera zapał do lektury, pomimo „fał
szywej uczoności“ , którą się popisuje zbyt często, pomimo braku do
statecznego krytycyzm u wobec swych źródeł, pomimo także pierw iast
ków retorycznych (czy zresztą obce były którem ukolwiek z dziejopisów rzym skich?) — zasługuje na to, by stanąć w rzędzie znakomi
tych historyków starożytnych.2) Albowiem zostawił nam w wielu częl)
W szkicu niniejszym pragnę rozważyć pewne ideały historyka Ammiana
Marcetlina, drogą analizy „wewnętrznej”, ażeby stwierdzić zgodność Jego z samym
sobą, W Itlyim celu wybrałem przedewszytettkiem te pojęcia (jak np. veritas, aequitas,
humanitas)', które tworzą pewną harmonijną całość i stanowią jedną z podstaw „idteologji" A. M. Świadomie przytem abstrahowałem od dlwierdizainia w pływ ów tradycji,
co zostało już w dużym stopniu uskutecznione w -Opracowaniach, poświęconych
A. М., a co zresztą tyliko częściowo zahacza o mój temat. Pozwoliłem sobie taiksże
na wyeliminowanie z mojego szkicu zestawienia ideałów Ammiana z idea
łami źródle! współczesnych, co musiałoby mnie zbyt daleko zaprowadzić, tem sa
mem przekraczałoby ramy i rozmiary niniejszego przyczynku,
a; Z prac najwowisKych, poświęconych A. M. na uwagę zasługuje, ze w zglę
du na próbę zsumowania wyników dotychczasowych badań: E n s s ł i n Zur Ge
schichtsschreibung und Weltanschauung des Ammians Marcellinus. Kllio. Beiheft 16.
N. Folge III, LLplslk 1923. Z prac wcześniejszych wymienić należy: D a u t r e m e z
Ammien Marcellin. Etude d ’histoire littéraire, Lille 1899. B ü id1i n g e r A. M.
und die Eigenart seines Geschichtswerkes (Denkschrilllien d. Kaisi Akad. d, W iss.
Phil.-IIist, Gl. Tom 44. 18%). S e e c к Zur Chronologie und Quellenkritik des
A. M. Hermes XVI. 1906; oraz Ammianus w Realencycl. Pauly W issowa. 1899.
K l e i n Studien zu A. M. Klio 1914. Beiheft 13. B o r r i e s Die Quellen zu den
Feldziigen Julian d. Abtrünnigen gegen die Germanen. Hermes XXVII, 1892.
K l o t z Die Quellen Ammians in d. Darstellung von Julians Perserzug. Rheinisches
Museum F. Philologie. N. Foilge. T. 7<1, 1916, . M o m m s e n Ammians Geographica.
Hermes XVI. 1'881. Poeatem w Opracowaniach ogólnych: P e t e r Die geschichtliche
Liiteralur über die römische Kaiserzeit bis Theodosius 1. Tom II. Lipsk 1897.
S c h a n z G. d. röm. Lit. 1904, t, IV.
P ree ę ln d H isto ry c zu y . T . V I. z. 3 .
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ściach swego dzieła cenny m aterjał rzeczowy własny, ciekawą inter
pretację psychologiczną w ydarzeń i osób swojej epoki, stając się jej
„najlepszym dziejopisem “, jak oświadczył Mommsen.1) Ale niezależ
nie od tego, przez swój osobisty stosunek uczuciowy, przez szlachetne
dyspozycje i ideały, którem i ożywił pracę, dorównał w zupełności
swym wielkim poprzednikom i mistrzom, stając się dla nas dokum en
tem kultury swojej epoki.
Czasy, w których żył i pisał Ammianus M arcellm us, dalekie były
wprawdzie od „złotego wieku“ państw a i cywilizacji rzymskiej, tem
niemniej nie oznaczały jej zupełnej dekadencji. W łaśnie pod w pły
wem grożącego niebezpieczeństwa barbarzyńskiego, pod wpływem ko
nieczności szukania obrony w kulturze, opartej na pierw iastkach
pogańskich, przed trium fującem chrześcijaństwem , następuje pew 
nego rodzaju „risorgim ento“ w kolach arystokracji rzymskiej.
Rozbudza się żywa działalność literacka, zainteresowanie p rze
szłością, silniejsze przyw iązanie do tradycyj, tęsknota za w skrze
szeniem tego zam ierającego świata, odrodzenia jego cnót. praw 
dziwych czy wyimaginowanych. O statni przywódcy ruchu pogań
skiego w Rzymie — Symmachus, P raetextatus, Nicomachus tw o
rzą to środowisko, w którem zapala się nancwo ognisko dawnej
kultury.2) Ammianus M arcellinus obraca się właśnie w tem
„milieu“. Sam, z pochodzenia G rek z Antiochji, przenosi s"ę na dłuższy
czas do „stolicy św iata“ , ażeby tutaj napisać swą historję. Dowiadu
jemy się, że już pierwsze części jego dzieła (czytane napewno w ko
łach arystokracji pogańskiej) zyskały aplauz czytelników, którzy
stwierdzili, że pobił współczesnych i dorównał swym poprzednikom / )
Po takiem powodzeniu w środowisku, skąd czerpał podnietę i gdzie
znajdow ał zrozumienie, autor postanowił kontynuować pracę, stajać
się w pewnym stopniu wyrazicielem jego ideałów, trosk i dążeń.4)
L iteratura dawna, Cycerona, Liwjusza czy Tacyta była tych ideałów
źródłem , i z niego czerpał nasz historyk pełną garścią. A jednak nie
zatracił przez to w łasnej indywidualności. Nie stał się bowiem jed y 
nie ich retorycznym naśladowcą, ale był raczej ich żywym wskrzesi1) M o m s e,n Ammians Geographica. Hermes XVI,
2) B o i s s i e r
La fin du paganisme. Paryż 1891. T. II. L o m m a t s c h
Litłerarische Bewegungen im Rom in vierten und fünften Jahrhundert n. Chr, Zeit
schrift f. vergleichende Litter&iturgesch. N, F. T. XV. 3erllin 1904 D a u t r e m ez, о
с. S c h a n z o. c, E n s s l i n , o. c. S e e c Ł w e wstępie do w yda
nych dzieł Symmachusa. M, G. H. А. А. T. VI. paire I, Berlin· '1883. G e r e k e u n d
N o r d e n Einleitung in die Altertumswissenschaft. T. I ll, 1914,
s) L i b a n i u s , Efp, 983. S e e с к 1. с. Pauly Wiasowa Realenc. S c h a n z
1. с., 90.
4) E n s s l i n о, с. D a r t r e m e г о. с.

3

ID EAŁY Λ I I MI AXA M AR C ELLIN A W Ś W IE T L E ANALIZA' JE G O DZIELĄ

287

cieleni, który zasym ilował je i uczynił swoją własnością. Słowa ,,veri.
tas", ,,aequitas", „hum anitas“ nie są dla Am m iana M arcellina tylko
utartem i frazesami, ale pojęciami pełnem i treści, prawdziwemi, świadomemi dyspozycjami psychicznemi. I dlatego właśnie widzimy w nim
świadectwo żywej kultury. Przejdźm y jednak do ich szczegółowej
analizy.
Jeśli faktem jest,-że Ammianus M arcellinus przez swą zbyt bujną
wyobraźnię i brak orjentacji krytycznej, obniżył objektyw ną w artość
niejednej z podanych wiadomości, to tem niemniej osobista jego wiarogodność, dobra wola nie podlega żadnym zastrzeżeniom .1) Oświad
czenia, które składa nasz historyk kilkakrotnie, że „sponte propria“ al
bo „sciens" praw dy nie opuszcza i nie ukrywa, zasługiwać mogą na cał
kowite zaufanie.2) V eritas i w parze z nim idący objektywizm Ammiana M arcellina jest jego nakazem, do którego stosuje się z wielką skru
pulatnością. U swych bohaterów, zwłaszcza cesarzów, stara się wykazać
jasne strony, choćby to naw et niebardzo pasow ało do całości ich czynów
i charakterów, albo znów czarne plamy, które wcale nie harm onizują
z obrazeim jakiejś świetlanej postaci. Spraw ia to wrażenie naw et pew 
nego nałogu, gdy zestawia obok siebie zalety i w ady panujących. Nic
jest więc pozbawiony dobrych cech K onstancjusz, W alentynjan czy
W alens, którym m a zresztą wiele do zarzucenia.3) A Ju lja n A posta
ta, o którym opowiadanie, jak oświadcza, mimowoli staje się panegirykiem, ma również grzechy na sumieniu i w ady.4) Am m ianus M ar
cellinus nie ukryw a ich, a więc dowiadujem y się, że ukochany boha
ter był nieraz lekkom yślny — „levioris ingenii", „fu s'cr’s linguae" ■'),
zbyt dbał o p o p u larn o ść0), za m ałą zw racał uwagę na m ajestat w ła 
dzy cesarskiej T), i postępow ał czasem „non ut philosophus veritatis
indagandae professor“/ ) Ten objektywizm uw ydatnia się zwłaszcza
4) K l e i n , o. c. E n s s l i n , o. c. P e t e r , o. c. D a u i r e m c z о. с
B ii d i n g e r o. c.
2) A m m i a n u s
M a r c e l 1 i n u s Rerum gestarum libri qui supersunt.
Ed. Clark. Berlin 1910, XIV, 6 „nusquam a veritate sponle sua digressurus”; XV. I,
„utrumque pcitui veritatem scrutari... narravimus”; XXX, 5 „integrfes fida“, „ve
ritatis nulla velata mendacio” ; XXXI, 16 „opus veritatem professum, numquam (ut
arbitrer) sciers silentio ausus corrumpere, vel mendacio”. Także XXX. 8. Porówn.
C i c e r o , De orat. II, 15, 62,
s) A. М. XXI. 16: XXIX. 4 i 7; XXXI. 14
Ч о. с. XVI, 1.
Г|) XXV. 4; XXI, 12. Juljan zarzucai Konstancjuszowi, że w ynosił barba
rzyńców na wysokie stanowiska, a s,am czynił podobnie.
ß) XXII, 7 i 14; XXV, 4.
η XXII, 7.
*) XXII", 4.
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w stosunku do spraw religijnych. Jakkolw iek historyk nasz jest po
ganinem, można zestawić cały szereg miejsc, w których pochlebne
świadectwa wystawia chrześcijaństw u, w rodzaju „absoluta et sim 
plex“, która „nisi iustum suadet et lena“.1) Za złe ma natom iast Ju lja nowi, że on „inclemens“ zakazał nauczania gram atyki i retoryki chrze
ścijańskim profesorom, twierdząc, iż lepiejby było fakt ten „pokryć
wiecznem m ilczeniem “.2) Za praw dziw ą bezstronność, tolerancję reli
gijną, chwali cesarza chrześcijańskiego W alentynjana. bo nie narzucał
nikomu wyznania, ale „medius ste tit“.3)
Że praw da nie jest tylko czczem słowem dla Ammiiana, dowodem
wreszcie szczera sym patja dla tych, którzy nie Uciekają się do kłam 
stwa, naw et w obliczu to rtu r i śmierci4), a pogarda dla kłamliwych
adwokatów i pochlebców,3)
Stosunek do smutnej rzeczywistości, pełnej bezprawia, gw ał
tów i spisków, które stały się chlebem powszednim w czasach
opisanych przez naszego historyka (zachowane księgi obejm ują okres
od K onstancjusza II do śmierci W alensa) uwydatnia, jak silne jest
w autorze poczucie sprawiedliwości i praw a (aequitas, iustitia).
Am m ianus M arcellinus wierzy i potw ierdza przykładam i, że osta
tecznie trium fuje zawsze Iustitia; „niedrzem iące oko Sprawiedliwo
ści“ widzi wszystkie gwałty, czuwa, by prędzej czy później karząca
ręka dosięgła prześladowców i zbrodniarzy niewinnych ofiar,6) J e st to
jedną z najśw ietniejszych zasług Ju ljan a, że za jego panowania wrócić
mogła na ziemię, jak mawiał, „vetus illa Iustitia“.7) C esarz ten rozsą
dzał wszystko „aequo iure6), był „indeclinabilis iustorum iniustorumque distinctor", który nie pozw alał sędziom opuszczać drogi sp ra 
wiedliwości9), i sam z niej nie schodził.11’) A le nasz skrupulatny histo
1) Cytaty wszystkie zestawione u S c h a n z a o. c. 96, D a u t r e m e z о. c.;
A. M. XXI. 16; XXII, 11.
2) A. M.
XXII, 10; XXV, 4.
■) XXX, 8; XXV. 4. O Jitl'janie mówi autor, że feyil „superstitiosus", tyle ofiar
składał bogom, że zachodziła oibawa, gdyby wrócił z wyprawy perskie'), przed za
nikiem wołów.
4) XIX, 12;
XXIX, 1 i inn.
Η XXX, 4; XV, 1; XXX, 8; XXIX, 1.
6)
XXX, 2
„sempiternus iustótliae vigor"; XIV, 11 „sed vigijlaviit utrubique
suipertm numinis aequitas"; Nemezis — córka lustitiae — „uiltJrix facinorum im pio
rum, bonorum praemiatrix”; XXVIII, 6 vigilavit lustitiae ocuhtsi sempiternus;
także XXIX, 2; XXVIII, 1; XIX. 12 .„aequa sors veritatte adiutrix".
τ) XXII, 10. XXV, 4.
*) XXII, 9; podobnie XXI, 12.
“) XVIII, 1.
XXII, 10.
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ryk nie może pominąć milczeniem, że J u lja n przeciwko ,,ius aequis
simum“ n akładał ciężary m unicypalne na tych, którzy na podstawie
przywilejów byli od nich wolni,1) następnie, że powołał do Komisji,
sądzącej byłych urzędników Konstanc) u sza, ludzi nieodpowiednich.
To też wyroki przez nią wydane były słuszne tylko wobec niektórych
osób, naogół „vehementius aequo bonoque"; szczególnie w skazaniu na
śmierć Ursulusa, nad czem sprawiedliwość „mihi videtur flesse“ .2)
W surowych wyrokach i represjach stosowanych za panowania G al
lu s a 2), K onstancjusza J) , W a le n sa 5), W alentynjana e) — Am m ia
nus M arcellinus widzi bezprawie, chciwość, okrucieństwo, intrygi, k tó 
rych oskarżeni są niewinnemi ofiarami. „Sądy są świątyniami spraw ie
dliwości“ , gdy „postępują praw idłow o“, w przeciwnym wypadku
stają się „foveae fallaces et caecae“ r). Jakże często właśnie odbie
gają od tej prawidłowości! To też tak ą ocenę ich wygłasza historyk
przez usta oskarżonego Euzebjusza, który napróżno żąda uroczystego
postępow ania i formalnego oskarżyciela: „To nie jest sąd, ale roz
bój!“,8) Sądy, które winne być niezależne i opierać się na prawach,
w ydają wyroki „ex voluntate dom inantis" (W ałensa) albo decyzje ich
„non ex veritate, sed unius nutu pensari“ , ®) Przykładów takiego
stosunku Am m iana do faktów niesprawiedliwości i bezpraw ia możnaby mnożyć dowolnie, przykładów, które wszystkie razem w ykazują
szczególną pod tym względem wrażliwość naszego historyka. Sympatje i uznania jego są zawsze dla tych, którzy, piastując władzę,
wykonyw ują ją sprawiedliwie i zgodnie z p raw e m 10), a naw et wolą
ją złożyć, niż torturow ać niew innego.11)
Z głębokiego poczucia praw a wynika legitymizm Ammiana, lo jal
ne uznanie prawnie panującego władcy (powołanego wolą cesarza

p XXII, 9.
2)
XXII, 3. Ursulus — ,,comes lar gili i-oinis" siał się ofiara. ,,ilra militaris", albo
wiem miał nieopałrzność oświadczyć 'kiedyś, że armja zbyt dużo kosztuje, a nie
umiała obronić Iprzed Persami Amidy.
η XIV, 1 i 5
h XV, 3, 5, 6; XVI. 8; XIX, 12; XIV, 9.
5) XXIX, 1 i 2; XXVII. 7.
°) XXX, 5; 8: XXVIII, 1; XXIX, 3
7) XXX, 4.
R) XIV. 9.
9) XXIX, 1; XXVI, 10 ,,ad voluntatem
XXXI, 14.

praetumidae

potos tatis,";

także

10) XIV, 5 .,insitissimus rector”, który staje w obronie uciskane; ludności; XV, 7,
iustissimus (prefekt Leontius); XXVII, 3 (Praetextatus, Sym m aAus) i t. p.
” ) XXI, 6.
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arm ji lub wyższych urzędników) 4), oraz nieuznawanie uzurpatorów .
N aw et stosowanie tortur jest dopuszczalne, gdy chodzi o „salutem
legitimi principis, propugnatoris bonorum et defensoris", zastrzega się
jednak autor: ,,sed exsultare m aestis casibus effrenate non decet, ne vi
deatur licentia regi subiecti, non po testate“,2) Dlatego nie protestuje
przeciwko podstępnem u naw et zamordowaniu Silwana, chociaż pchnęły
go na drogę uzurpacji intrygi dworskie. Tak samo nie może bronić
Prokopjusza, który sięgnął po w ładzę nieprawnie,3) Narzuca się je
dnak pytanie', jak autor poradził sobie ze swym bohaterem — Ju lja nem, który mianowany cezarem, w drodze zamachu stanu stał się
augustus i w ystąpił zbrojnie przeciw prawowitem u w ładcy — Konstancjuszow i?
W tej spraw ie Ammianus nie jest całkiem konsekwentny, ale nie
puszcza jej jednak płazem. Po pierwsze przedstaw ia tak całą sprawę,
jakgdyby arm ja z własnej inicjatywy, wbrew naw et woli Ju ljan a,
ogłosiła go cesarzem i poprostu zmusiła do przyjęcia tej godności.4)
Następnie, po zamachu Ju lja n w liście do K onstancjusza proponował
pokojową i kompromisową likw idację powstałego konfliktu, co praw o
w ity cesarz odrzucił.3) „Genjusz" Ju lja n a nakazał mu kategorycznie· nie
zrzekać się w ładzy mu narzuconej ()), K onstancjusz powinien był ra 
czej ustąpić, niż „inclem enter" ją utrzym yw ać.7) G dy przed starciem
z Juljanem K onstancjusz nagle um iera, historyk skwapliwie pod
chw ytuje pogłoskę m ało prawdopodobną, że cesarz na łożu śmierci
przekazał w ładzę swą J u lja n o w i8), co m iałoby oczywiście ulegalizować ią ostatecznie.
W swym lojalizmie posuwa się Ammianus tak daleko, że uw ażał
by za niemożliwe opublikowanie jakichś listów sekretnych J u lja n a do
Konstancjusza, które były „obiurgatoriae et m o rd aces"9), natom iast
zadowolony jest z godnej odprawy, którą dał senat Juljanow i w od
powiedzi na mowę, pełną inwektyw przeciw Konstancjuszowi.10) .
*) E n s s l i n о. с,
2) XIX, 12.
η XV, 5; XXVI. 5—9.
’ ) XX, 4; usprawiedliwić zamach mogłyby także intrygi dworskie przeciw Ju1jamowi — XVI, 7; 12,
Ч XX, 8 i 9.
") XX, 5.
■) XXI, 16.
») XXI, 15.
■') XX, 8; (podobna lojalność także XX, 3.
10)
XXI, ,10 „auctori tuo reverentiam rogamus“ oświadczyli senatorowie. Do tejże
kategorji lojalfemu zaliczyć można sąd A. M., gdy prefekt ' Domic.jam, wysiany
przez Konstanc,jiusza do Gallusa, nie złożył mu wizyty, „contempto Caesare quem
videri decuerat" (XIV, 7), chociaż autor jest najgonsizego mniemania o ceza-rze
Gallusie (choćby XIV, 1).
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Staw iając bardzo wysoko godność c e sa rs k ą 1), historyk pragnie
jednak, ażeby „im perium “ było „iustum" i „civile“, I znów mamy tu
do czynienia z określonym ideałem naszego autora.
Celem takiej
władzy winno być dobro i pożytek wszystkich o b y w ateli2), albo: „ni
hil aliud esse imperium , u t sapientes difiniunt, nisi curam salutis
alienae, bonique esse m oderatoris, restringere potestatem , resistere cupididati omnium rerum , et implacabilibus iracundiis“.4) Takie zasady
są probierzem, który konsekwentnie stosuje w ocenie panujących.
Razi go więc w szelka samowola, która przekształca „im perium “ w tyranję. l) Naw et jej formy zewnętrzne. K onstancjusz, który nazywał
siebie „A eternitatem meam", „orbis totius... dominum“ tem samem kłam
zadaw ał swemu oświadczeniu, że dąży „ad aem ulationem civilium
principum “. )
D ioklecjan w prow adził „externo et regio m ore“ zwyczaj całow a
nia szat cesarskich przy pow itaniu/’) W alens był „regaliter turgidus“.')
W postępow aniu J u lja n a za to było „m ulta civilia“.8)
„Civilitas", k tó ra nie pozw ała w ładcy wywyższać się zbytnio, nadu
żywać swego stanowiska, sprzeczna jest z wszelkiem okrucieństwem.
Haniebne jest, mówi autor „ad ard u a imperii supercilia, etiam acer
bitatem naturae adiungi“/ ) K onstancjusz postępow ał „acrius quam
civiliter“, podejrzliw y o uzurpatorów , „przew yższał nieludzkość Kaliguli, Domie jana i Kommoda“.10) N atom iast komes Lauricius „homo
civilis prudentiae“ um iał wiele zmienić na lepsze, przy pomocy sa
mych gróźb, nie uciekając się do okrucieństw a.11)
Sprawiedliwość, ścisłe przestrzeganie praw nie w yczerpuje naka
zów, które Am m ianus M arcellinus staw ia rządzącym . Łagodność,
' ) XXIX, 6: „eveninlaet profeoto lunc inexpiabile scelus”, gdyby córka cesarska
dostała się do niewoli. В ii id i n g e r. o. c.
-) XXX. 8 ,,finis enim iu sti imperii (ut sapientes docent) lülilitas oboedien
tium aestim ator e t isailus” albo XXV, 3 .Justi esse finem infcerii oboedientium com 
modum et satotem”.
'*) XXIX, 2. Porówin. Cicero, de offic. I. 25, 85 — D a u i t r e m e z o. c. E n c 
l i n о. с.
') XIV, 1 (o panowaniu Gallusa) „civili iustoque imperio ad voluntatem con
verso cruentam". W i r r
Ammians Beziehungen zu seinem Vorbildern. P hilolo
gus 36. 1877. —. Sattelt. Jug. 85. 35.
—
г’) XV, 1; pycha Konsi'.ancjusza ośmieszona jest przez autora (XVI, 10; XXI, 16).
,!) XV, 5; Porówin, E ul; r o p ; Breviarium ab urbe condita IX, 26,
·) XXIX, 1.
') XVIII, 1.
Ч XXIX, 2.
,й) XXI, 16; przeciwieństwem jelsit Juljan, który potrafi zupełnie zlekceważyć
doniesienie o (przygotowanej uzurpacji (XXII, 19).
” ) XIX, 13.
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współczucie, ludzkość (clementia, lenitudo, m oderatio, hum anitas)
winny zdobić tych, którzy m ają władzę, ażeby mogli korygować zbyt
surową sprawiedliwość. Takie cnoty posiada w łaśnie J u l j an. Zawsz e
jest on gotowy do darow ania kary, naw et temu, kto prosił Konstamcjusza o jego głowę: „clemens", „serenus im perator et clem ens" „pla
cabilis", który łatw o w ybacza naw et wrogom.1)
W alentyaijan zato nie m iał wcale litości, nigdy nie zm niejszał
kar, nie zdaw ał sobie spraw y z tego, jaką ucieczką dla skazańców
jest „lenitudo principum". A mógłby znaleźć u przodków i u obcych
świetne wzory „hum anitatis e t pietatis".2) I W alens daleki jest od
tych wzorów, w śród jego otoczenia „signa hum anitatis fuisset m entio
rara, hanc appellantium tard itatem “.3) G allusa zbrodnicze instynkty
podniecała jeszcze jego m ałżonka, praw dziw a M egera, a raczej winna
była „lenitate feminea ad veritatis hum anitatisque viam reducere
utilia suadendo".4)
K onstancjusz copraw da dbał o to, ażeby był uważany za spraw ie
dliwego i łagodnego, ale przeczyło temu jego postępow anie.3) G racjan
scharakteryzow any jest jako „m oderatus" „clemens“ .6) G dy W alentynijan zachw ala go przed arm ją, jako upatrzonego swego następcę,
podkreśla, że pomimo braku doświadczenia wywiąże się dobrze ze
swego zadania „quoniam hum anitate et studiis disciplinarum soller
tium est expolitus“.7) Euzebję, - cesarzową, której wstawiennictwu
zawdzięczał Ju lja n swoją wolność i podniesienie do godności cezara,
i która okazyw ała mu w najtrudniejszych chwilach współczucie i opie
kę, nazywa historyk „in culmine tam celso hum ana".s)
Ta „ludzkość" jest piękną cnotą preifekta Olybriusa, który rządzi
zawsze z umiarem, nie dopuszcza do tego, by postępow anie jego mo
gło być „asperum “.'·’) Idzie ona często w parze z wykształceniem :
Teodor, zaprawiony za młodu w naukach, jest „m odestia prudentia huq XXI, 12: XXIV, 4; XXII, 14; XXV, 4; XVI; 5.
г) XXX, 8;
3) XXIX, 1; 2; XXVII, 7 — „asperatas".
4) XIV, 1.
5) XXI, 16.
6) XXXI, 10.
η XXVII, 6.
8) XXI, 6; XXI, 13. konstancjusz po zamachu Jul:ja,na w mowie do armji stwier
dził, że to był błąd z jego strony, ,.αιύη potius (si dici liceat verum) humanitatem,
quam credidi negotiis communibus proluturam”.
9) XXVIII, 4: „rmmquam ab humanitatis statu deiccfculs” ; przeciwieństwo stano
wią umzędnicy, Idtórzy łupią ludność, chciwi zysków uciskają ją „inhumanius”
(XXX, 5).
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m andate gratia litteris ornatissim us“.1). A okrutny Valens był w ła
śnie „subagrestis ingenii пес bellicis пес liberalibus studiis eruditus“.2)
J a k z powyższych przykładów wynika, owa hum anitas, która cha
rakteryzuje tak wielu pisarzów dawnych :|), u Ammiana stała się znów
żywem uczuciem, którem przepoił całe swe dzieło.
Dla uzupełnienia naszych rozważań ciekawe może być również
zanalizowanie stosunku historyka do zjawiska, które stało się chro
niczną chorobą organizmu państwowego i społecznego Rzymu — sołdateski. Ammianus wysoko ceni powołanie żołnierza, podkreśla na
końcu swego dzieła, że pisał je ,,ut miles quondam “ 4), chętnie opo
wiada o swych przygodach wojennych, gdy był oficerem do specjal
nych poruczeń (protector domesticus) 5), z wielkim kultem mówi
0 swym dowódcy Ursycynie. który był „bellicosus sane milesque sem
per et militum ductor“ , a nie znał się na innych spraw ach,0) Triumfy
arm ji nad wrogami budzą w nim zawsze uczucia radości i dumy,
1 zdaje się, że wierzy w to, co m iał napisać K onstancjusz do króla
Persów: ,,id experiendo legendoque scientes, in proeliis quibusdam raro
rem titubasse Romanam, in summa vero bellorum, num quam ad dete
riora prolapsam “.7) Uważa jednak autor za niebezpieczne zbytnie wy
wyższanie wojskowych. Taki zarzut staw ia W alentynjanow i, który ofi
cerom. wszystko p o z w a la łs), gdy przeciwnie K onstancjusz nie dawał
m ieszać się do „civile negotium“, i, co było w ielką zaletą jego pano
wania, „numquam erigens cornua m ilitarium ",0) Ammianus skarży się
często na chciwość wojska, samowolę i brak w ierności10) dla praw ow i
tej w ładzy. Komes Afryki Roman, który, zam iast w yruszyć przeciw
najeźdźcom , żąda przedtem od nieszczęsnej ludności niezliczonej ilości
wielbłądów i p ro w ian tu 11), przew yższał wrogów ,,in vastandis provin-

Ч
4
8)
4

XXIX.
XXXI,
Schn
XXXI,

1.
14.
e i d e w i n n Die antike Humanität 1897,
16.

4 X V III, 6; 8; XIX, 1 -8; S e e c k , R ealency cl. o. c. E n s s l i n о. с. D a u t r e
m e ·ζ о. с.

») XIV, 9.
■) XVII, 5.
s) XXVII, 9 „hunc imperatorem omnium primum, in mains militaires fastus ad
damna rerum auxisse communium, dignitates,, opesque eorum sublimius erigentem .
'») XXI, 16,
in) XXVI, 1: armatorum mobilitas, saepe versabilis; XXI, 5; rerum cupida no
varum; XXX, 9; „quae non semper dicatae legitimorum prineipum fidei, velut im
periorum arbitrae, ausurae niovum quoddam in tempore sperabantur".
U) XXVIII, 6.

294

IDEAŁY ΛΜΜ1ΛΧΛ MARCKLLIXA W ŚW IETLE ANALIZY JEGO DZIEŁA

10

cMs“ J) Gdzieindziej znów historyk wskazuje na zniewieściałość w oj
ska, pijaństw o (puhary mieli cięższe od mieczów), w ydając taki suro
wy sąd: ,,adeo autem ferox in suos illis temporibus miles et rapax,
ignavus vero in hostes et fractus“, 2)
W świadomości Ammiana M arcellina .ideały jego i zasady, z któ
rych stanowiska ocenia rzeczywistość, n'e są czfemś nowem, ale
opierają się na dawnej tradycji rzymskiej. Powtar.zają się w ielokrot
ne motywy w rodzaju: ,,prisca iustitia“ 2), albo „vetus illa Romana
virtus et sobria“.4) Pow ołuje się autor na przykłady dawnych cnót,
które właśnie chciałby widzieć w cesarzach w spółczesnych,5) Spuści
znę tych ideałów widzi w literaturze starożytnej, i dlatego jest jej
gorącym wielbicielem i propagatorem . Nauka wskazuje, jak należy
rządzić rozumnie i sprawiedliwie, nauka łagodzi obyczaje, „O p raecla
ra inform atio doctrinarum “, woła autor, „munere caelesti indulta fe
licibus, quae vel vitiosas naturas saepe excoluisti!“ °) W alens był tak
okrutny, bo nie miał wcale w ykształcenia, a Ju lja n - filozof najlepiej
spełniał zadania władcy. T) W iedza powinna zdobić „nobiles“ s). ale
jak się okazuje, niektórzy senatorowie unikają jlej jak tru c iz n y 9),
a w czasie głodu w r. 383 z Rzymu wypędzono obcych profesorów,
zatrzym ując za to wszystkie przybyłe tancerki.10) Tego braku kultu
dla nauki nie może przeboleć Ammianus 11), a tymczasem „dulcedo li
beralium studiorum “ jest tak silna, że jeden z satrapów perskich dla
niej związał się z państw em rzymskiem i oddaw ał mu usługi w cza
sie wojny.12)
Pomimo rzeczywistości, która tak często kłóci się z szlachetnemi
ideałam i naszego historyka, całość ich uważa on za właściwość

3) XXVII. 9; przeciwieństwem jest wódz Teodozjusz, oszczędzający ludność —·
XXIX, 5.
2)
XXII, 4; o „aviditas“ armji — „insidiatrix sae,pe. Romani militiis fuit" —
XXIII. 5; „intemperantia m ilitis"— XXIX, 4; XVI, 42.
8) XXVIII, 1; XXX, 1; iaikże XXII, 10 i XXV. 4.
4) XV, 4, XIV, 6; XXII. 16; XXXI, 10; D a u t r e m e z о. с. E n s s l i n о. с.
·■) XXX, 8; XVI, 11;
<') XXIX, 2.
") о Wailensie XXXI. 14; о Juiljanie — passim.
s) XIV, 6 Orfitus byt „minus quam nobilem decuerat institutus".
XXVIII, 4.
lu) XIV, 6, Dawniej „nobiiles“ ściągali do Rzymu obcych „humanitatis multi
formis officiis".
31) Bialdla mad paleniem ksiąg pogańskich (XXIX. 1 i 2),
32) XVIII, 6.

n
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cywilizacji rzym skiej, przeciw staw iając ją w swej świadomości w ro
gom Rzymu, W rogowie ci nie są jednakowo traktow ani: prawdziwi
barbari — to są Germanowie, wobec których Ammianus w sądach
swych jest bezw zględny.1) A le i Persom nie chce przyznać autor
równego z kulturą rzym ską stanowiska. G dy król Persów nakazał
uszanować zakonnice w zdobytem mieście, to nie uczynił tego z po
budek szczerej ludzkości, ale ,,lenitudinem profecto in tem pore simu
lans, ut omnes, quos antehac diritate crudelitateque terrebat, sponte
sua metu rem oto venirent, exemplis recentibus docti, hum anitate eum
et moribus eiam placidis m agnitudinem tem perasse fortunae“.2) Pokój,
zaw arty po śmierci Ju ljan a, na ciężkich dla Rzymu w arunkach, um o
żliw iający jednak powrót arm ji rzym skiej do ojczyzny, nazyw a autor
,,pax specie hum anitatis in d u lta“.8), Z tego wynika, że tak wzniosłe
skłonności, jak „hum anitas * obce być m uszą Persom. A le co ciekaw
sza, Ammianus naw et w sztuce perskiej widzi jakiś pierwiastek
niższości w porównaniu z rzymską, G dy w czasie w ypraw y Ju lja n a
znalazł się w domu perskim, obserw ując tam m alow idła ścienne, wy
obrażające, jak król poluje na zwierzęta, nie mógł się pow strzym ać od
złośliwej uwagi: „U nich się nic innego nie m aluje i nie rzeźbi, prócz
rozm aitych zabójstw i w ojen“. 4) Tem silniej przeciw staw ia autor w ar
tości m oralne i kulturalne Rzym ian barbarzyńcom . Nie m iejsce tutaj
zestaw iać wszystkie opisy ludów barbarzyńskich, któreby po
tw ierdziły naszą tezę. Ograniczę sę tylko do kilku szczegółów. Te
dzikie ludy odznaczają się w ielką wojowniczością, kochają się w nie
bezpieczeństwach, uw ażają za szczęście śmierć na polu walki, a gardzą
tymi, którzy dożyją późnej starości, drwią z tych, co um ierają śm ier
cią naturalną — uw ażając ich za „degeneros e t ignavos“. 5).
Taka wojowniczość, k tórą tłum aczy autor tem, że ludy te były „ab
humaniore cultu longe discreti“ 6), opiera się tylko na popę
dach i sile fizycznej. G dy stają naprzeciw siebie arm ja rzym 
ska i barbarzyńska, Ammianus przeciw staw ia je w sposób na

*) E n s s l i n o. c. S e e c k Geschichte d Untergangs d. antiken W elt T. V. 1921.
t ., ал tyger m a nizin '' A. M.).
2) XVIII, 6.
:i) XXV, 8;
XXV, 6 i 7 „fingentes humanorum respectu".
4) XIX, 6,,
Ten sąd będzie bardziej ciekawy, gdy się go zelslti&wi
z ogólnym
-.poglądem A. M. na barbarzyńców (patrz niżej),
r') Takimi są: Partowie
(XVIII, 6), Hunnowie (XXXI, 2), Alanowie (XXXI, 2),
°) XV, 11: „a,put veteres Belgae docebantur esse fortissimi, en propter quod ab
humaniore cultu discreti, nec adventiciis effemimaiti deliciis,diu oum tr a n s rhenanis
certavere Germanis". Porówn. C a e s a r , De bello Call. I, 1.
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stępujący: ,,A lam anni robusti et celsiores, milites usu nimio dociles:
illi feri et turbidi, hi quieti et cauti; animis isti fidentes, grandissi
mis illi corporibus freti“.1) Rzymianie potrafią staw iać rzoło liczbą
silniejszym Gotom, pewni zwycięstwa ,,ob iustiorem sui causam “.2)
Barbarzyńców cechuje w iarołom ność3) , „humiles in adverses, disparesque in secundis“ 4); prawo ich — to siła, „barbaris esse omne ius
in viribus“ 5); albo znów autorowi nasuw a się porównanie: „ut bestiae
custodum neglegentia rap tu vivere solitae“ °).
Powyższy pogląd na barbarzyńców uspraw iedliw ia dumne słowa
Ammiana o podbojach Rzymu· „ideo urbs venerabilis, post superbas
efferatum gentium cervices opressas, latasque leges, fundam enta liber
tatis et retinacula sem piterna.,.“ T), albo „Romanae potentiae iugo sub
didere colla iam dom ita“ . 8) Przez usta Ju ljan a, zarzuca jego po
przednikom, że „kupowali pokój od barbarzyńców , płacąc złotem" °)
a dzielny cesarz na podobne żądania Saracenów znalazł w łaściw ą od
powiedź: „ferrum habere non aurum “.10) Czy wobec takiego stanowiska
obowiązują w stosunku do barbarzyńców , do wrogów, zasady, których
konsekwentnie bronił dotąd nasz historyk? Z daje się, że tutaj łamie się
trochę prostolinijność Ammiana. Umie w kilku wypadkach, nawet
z wielką siłą, wystąpić przeciwko jakimś rażącym aktom łam ania p ra 
wa „międzynarodowego“ , prowokowania wrogów.
Budowę fortyfikacyj na terytorjum , należącem do Kwadów „quasi
Romano iure iam vindicat:s“ nazyw a „glorioso quidem sed nimio", ale
nie ma już słów do w yrażenia swego oburzenia, gdy wódz rzymski „in
omne nefas avidus“ zaprasza króla Kwadów ń a ucztę „hum anitate si
m ulata“ i każe go zamordować: „hospitalis officM sanctitate nefarie
violata", „perfidia ducis“ , „scelus", n ) Podobnie reaguje na podstęp
ne zabójstwo, zaproszonego również na ucztę króla A rm enji — „im-p:o conceptae consilio“, „nefaria decepta cru d elitate“.12) Postępow anie
chciwych wodzów rzymskich z Gotami, którzy osiąść mieli na teryXVI. 12
2) XXXI, 7.
2) XVIII, 2; XXVII. 10.
4 XVI, 12.
■·) XVII, 12.
«) XVI, 5.
-) XIV, 6.
s) XVII, 10 (o zwycięskich wojnach Juljuleiza z Germanami).
») XXIV, 3.
ln) XXV, 6; autor wypowiada się również przeciwko zaciąganiu barbarzyńcóa
do armji rzymskiej (XIX, 11 i podobnie XXIII, 2).
o ) XXIX, 6; XXX, 1.
’2) XXX, 1.
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torjum państw a rzymskiego, nazywa „triste et inauditum “ . 1) P o
chwala natom iast Ju ljan a, gdy nie godzi się przem aszerow ać przez
kraj sprzym ierzonych barbarzyńców „ne (ut saepe contigit) per in
civilitatem militis occurentia vastantis, abrupte foedera frangeren
tur", *) Łagodne postępowanie K onstancjusza ze zwyciężonymi S a r
m atami osądza jako „benignitas iuncta aequitati“ 8), i swoje stano
wisko w yraża za pośrednictw em mowy tegoż cesarza do arm ji, gdy
skłania ją do przyjęcia prośby ukorzonych Allem anów o pokój: „non
est inertiae sed m odestiae hum anitatisque". ‘) J a k dotąd, prawo
i „ludzkość" obowiązują.
Przytoczone fakty nie w yczerpują jednak całości zagadnienia.
Z najdujem y bowiem świadectwa wręcz przeciwnego stanowiska Ammiana, Pom ijam y to, że autor nie protestuje nigdy przeciw temu, że
arm ja rzym ska w zdobytych m iastach m orduje w pień całą ludność 5) ,
że żołnierz rzymski musi się nasycić krwią, mordowaniem barbarzyń
c ó w 0), bo takie było wówczas prawo wojny. A le m am y n a to inne
dowody. Oto Sasi, po nieudanym najeździe, na w łasną prośbę, uzy
skują pokój uroczysty. Rzymianie łam ią go niespodzianie, napadając
i m asakrując oddział Sasów. A utor m a zapewne pewne skrupuły,
jednakże oświadcza: „Ac licet iustus quidam arbiter rerum factum in
cusabit perfidum e t deforme, pensato tam en negotio, non feret indigne
manum latronum exitialem , tandem copia data, c a p ta m " .7)
U w ażając wrogów za bandę zbrodniarzy, Ammianus oświadcza
tym razem, że wobec nich niema żadnych zobowiązań ani zasad sp ra 
wiedliwych. W innym wypadku autor zdaje się uw ażać za zbędne
wszelkie uspraw iedliw ianie postępow ania wcale nieludzkiego z G o
tami: Po klęsce pod A drjanopolem , m agister militum Ju lju sz n a k a 
zuje w oznaczonym dniu zamordować wszystkich Gotów, rozsiedlo
nych po prowincjach wschodnich. P.ozkaz był skrupulatnie w ypełnio
ny, „quo consilio prudenti sine strepitu vel m ora completo, orientales
provinciae discriminibus ereptae sunt magnis". °) Je śli autor tak zde
cydowanie pochwala ten czyn, to m a potem u powody. Był on odpo
wiedzią na bunt Gotów, którzy dopuszczali się takich okrucieństw,
’)
2)
=)
*)
tego
■')
•i
■)
')

XXXI. 4; 5: 6.
XVIII. 2.
XVII, 12.
XIV, 10; XXIV, 1. Juljan „humaniore cultu' pozwala ludności perskiej zdoby
miasta spokojnie przesiedlić się.
XXIV, 2; 4.
XIX, ii ; XVII, 13.
XXVIII. 5.
XXXI. 16.
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rozbojów i spustoszenia, że skarżono się na Fortunę, ,,jako bezlitosną
i ślepą“.1) Pow ażniejsze jeszcze motywy mogły tu kierować Ammianem. H istoryk przeczuwa w Gotach najniebezpieczniejszego wroga
Rzymu. Opisując ich pokojową przepraw ę przez Dunaj, za zgodą W alensa, z żalem zauważa: ,,et novabatur opera diligens (Rzymianie po
magali w tej przepraw ie), nequi Romanam rem eversurus relinquere
tu r“, albo ,,ita turbido instantium studio, orbis Romani pernicies duce
b a tu r“. 2)
W te.n sposób zasady, dotąd stosowane, załam ują się o najgłęb
szy interes państw a, o jego istnienie. Ammianus, którego dzieło całe
świadczy o szczerym patrjotyzm ie, musi cofnąć się ze swego zasadni
czego stanowiska, godząc się na używanie „środków barba
rzyńskich“ dla obrony Rzymu, który „ma żyć wiecznie“ 3), dla obrony
cywilizacji. R atunku zresztą szuka przedew szystkiem w odrodzeniu
dawnych cnót.
Nie chcąc, by czytelnik pozostał pod smutnem wrażeniem straszli
wych Gotów, którzy obalić m ają „Romanam rem ", autor przeciwstawia
się rozpaczy, przypom inając, że już nieraz ojczyzna była atakow ana
przez najeźdźców, ale wychodziła cała z najtrudniejszych opresyj.
W yjaśnienia jednak, dlaczego wówczas po klęskach w racano szybko
do dawnego stanu, wbrew woli historyka, napaw ać m usiały pesym iz
mem. Nie było w tedy takiej gonitwy za zyskami i rozwiązłego życia,
,,sed unanim anti ardore, summi et infimi inter se congruentes, ad spe
ciosam pro re publica mortem, tam quam ad portum aliquem tranquil
lum properabant et placidum “. 4) Taki patrjotyzm wskrzesić można
było chyba tylko w marzeniu.
R ozw ażana powyższe prow adzą do następującego wniosku.
W świetle analizy stosunku do rzeczywistości, k tórą opisu
je, Ammianus M arcellinus staje przed nami nie jako retoryczny n a 
śladowca dawnych zasad i ideałów, ale jako ich prawdziwy, konse
kwentny obrońca. Suma tych zasad i ideałów tworzy harm onijną ca
łość, w yrażając świadomość kulturalną autora, jego postawę psy
chiczną, a jeśli czasami następuje w nim załam anie wewnętrzne, to
dlatego, że w życiu są one tylko wytycznemi, a nie dogmatami.
!) XXXI, 6 i 8.
η XXXI, 4.
3) XIV, 6; XXVI, 1.
q XXXI, 5.
4) XV, 12. Autor stwierdza, że wśród Gallów nie było taskich, którzy, jak
w Italji, obcinają sdbie pake, ażeby nie pójść do armiji t. zw. nairci.
XXXI. 2. Zapal do "wojny widzi autor u dzikich Alanów, przeciwstawiając im
ludzi łagodnych, ,k tórzy wolą „otium" (to zn. przedewszystkiem Rzymiani).

