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Problem świadomości upadku państwa zachodniorzymskiego w pismach Ennodiusza
Beat N ä f, Das Zeitbewosstsrin des Ennadius und der Untergang Roms, Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte XXX, 1, 1990, s.
100-123.

W 1967 r. Holender Marinus Anthony W e s opublikował dysertację doktorską o upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego1, w której poddał wyczerpującej analizie znaczenie, jakie dla współcżesnyćh miały wydarzenia 476 r. Nieco później
W. K a e g i specjalnie przestudiował pod tym kątem widzenia źródła bizantyjskie2. Jednakowoż dla. dalszej dyskusji
fundamentalne okazały się rezultaty pracy Wesa.
.Źródła odnoszące się do wydarzeń 476 r. Wes podzielił według ich (zakładanej) politycznej postawy na cztery grupy.
Pierwsza z nich (Auctarium Havniense i niektóre wypowiedzi zanotowane u Malchusa), to źródła, w których odbijał się
przychylny cesarzowi Neposowi lęgitymizm zachodniorzymski. Druga grupa (inne wypowiedzi przechowane u Malchusa
i Prokop) przedstawiała punkt widzenia Konstantynopola, który, najogólniej rzecz ujmując, sprowadzał się do tego, że władca
Wschodu był cesarzem całego państwa rzymskiego, a koniec instytucji cesarza na Zachodzie nie miał żadnego szczególnego
znaczenia. Również trzecia grapa autorów (Kassjodor, Ennodiusz, Excerpta Valesiana) nie widziała w 476 r. cezury, gdyż
kontynuacja państwa zachodniego w czasach ostrogockich była dla nich oczywistością. Największą wagę Wes przykładał do
niezależnego poglądu niektórych rzymskich senatorów (w myśl jego koncepcji senat - jako instytucja - nie miał własnego punktu
widzenia) mającego znajdować odbicie w Historia Romana Symmacha. Wprawdzie dzieło to zaginęło, ale punkt widzenia
Symmacha przechował się - zdaniem Wesa - w kronice komesa Marcellina oraz u Jordanesa.
Fikcję istnienia poglądu legitymistyczno-zaćhodniorzymskiego wykazał już dawno A. D e m a n d t 3 . Przeciwko tezie
Wesa, jakoby w znanych zapiskach Komesa Marcellina i Jordanesa odnoszących się do 476 roku przechował się pogląd jakiejś
grupy senatorów zachodniorzymskich, uzasadnione zarzuty przedstawił В. С г о к e 4 . Rozprawa Näfa jest próbą polemiki ze
stanowiskiem Wesa uznającym, że w dziejach pawijskiego biskupa Ennodiusza brak jakichkolwiek oznak rozumienia roku 476
jako momentu upadku państwa zachodniorzymskiego. Z tak sformułowaną tezą Holendra Näf gotów jest wprawdzie się zgodzić,
ale z istotnym zastrzeżeniem: „w rzeczywistości nie jest jednak tak, że przy lekturze określonych miejsc u Ennodiusza zostaje
tylko wrażenie, iż nie wiedział on w ogóle nic o przemianach, które doprowadziły do likwidacji państwa rzymskiego" (s. 104). Näf
postawił najpierw pytanie czy odpowiednie wyrażenia Ennodiusza można potraktować jako reprezentatywne dla pewnych kół
rzymskiej arystokracji senatorskiej. I ujawniając arystokratyczne pochodzenie jego rodu, rodzinne powiązania z wpływowymi
wówczas Anicjuszami, korespondencyjną znajomość z senatorem Symmaćhem, z którym łączyło go ponadto wspólne poparcie
udzielane kandydaturze papieża Symmacha w czasie „Schizmy Laurencjusza", odpowiedział na to pytanie pozytywnie. Z tymi
ustaleniami niewątpliwie trzeba się zgodzć. Inaczej rzecz ma się, gdy idzie o główne tezy.
Zdaniem Näfa Ennodiusza cechowała świadomość optymistyczno-oportunistyczna. Z jednej strony, odczuwając zmianę
epoki, zaakceptował on nową sytuację polityczną i jak wielu innych przedstawicieli italskiego kleru i arystokracji starał się w niej
„umiejscowić", wierząc, że „nowy początek" (rządy Teodoryka) zabezpiecza interesy religii katolickiej, kleru i arystokracji,
gwarantuje trwałość rzymskiej kultury. Z drugiej strony to, kto władał Rzymem, oraz to, że Rzym był praemium victorum, nie
tworzyło dla Ennodiusza historycznego problemu. „Ze świadomością zmiany epoki związany optymizm i oportunizm były tym,
co przeszkodziło podjęciu tematu upadku Rzymu" (s. 122).
Wnioski Autora powstały na grancie wyizolowanej z szerszego kontekstu historycznego analizy pism Ennodiusza, analizy
obciążonej przejętym z literatury naukowej założeniem, że Odoaker, apo nim Teodoryk ufundowali w Italii państwo germańskie,
względnie rzymsko-germańskie (co zresztą rozmaicie bywa rozumiane). Tymczasem ustalenie, czy Ennodiusz był takim samym
oportunistą jak np. Drakoncjusz, czy także Sidonius Apoffincevis, zależy przede wszystkim od naświetlenia politycznoprawnych
realiów państwa, w którym jego pisma powstały. Nie miejsce tu na taką analizę, w odniesieniu do czasów „ostrogockich".
Przeprowadziłem ją w innej rozprawie5, dochodząc do wniosku, że nie może być mowy o powstaniu państwa gockiego w Italii za
panowania Teodoryka przy zachowaniu dyskryminującego barbarzyńców rzymskiego prawa publicznego, które Amalowie
mogli zmieniać (i tak postępowali) tylko w granicach przewidzianych w traktatach z Bizancjum6. Trzeba natomiast przypomnieć
kilka faktów, które zbyt często pozostają niedocenione przez badaczy zajmujących się komentowaniem tekstów literackich, które
uznają rok 476 za koniec istnienia państwa zachodniorzymskiego.
Po obaleniu uzurpatora Basiliskosa przez Zenona (późne lato 4767, z inicjatywy zachodniego cesarza Romulusa
Augustulusa senat wysłał do władcy Wschodu poselstwo z propozycją zniesienia odrębnej instytucji cesarza na Zachodzie
i powierzenie tam rządów Odoakrowi (w randze patrycjusza). Zenon ten projekt zdecydowanie odrzucił, dając legacji jasno do
zrozumienia, że dla niego prawowitym władcą Zachodu jest w dalszym ciągu Nepos 8 .
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Zachodzie jest naturalnie obszerniejsza. Tu ograniczam się do minimum koniecznej dokumentacji.
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Ponieważ poselstwo Zachodu występowało jednocześnie również w imieniu Odoakra można z tego wyciągnąć tylko
jeden wniosek; celem jego „rewolucji" nie była likwidacja państwowości rzymskiej i zastąpienie ją germańską. Na podstawie
oszczędnego sprawozdania Malchusa trudno rozstrzygać, czy likwidacja instytucji zachodniego cesarza miała również
oznaczać zniesienie odrębności administracyjnej Zachodu. W każdym razie projekt ten wyprzedzał znacznie koncepcję
bizantyjskich egzarchatów z drugiej połowy VI w. Zenon pomysł ten odrzucił, a tym samym odrębna państwowość
zachodnia została utrzymana. Z innych już źródeł wiadomo, że Odoaker nie podporządkował się kontrpropozycjom Zenona
(ponowne uznanie zdetronizowanego przez Orestesa cesarza Neposa) i w ten sposób stał się w oczach Bizancjum uzurpatorem (tak traktuje go też Ennodiusz). Uzurpację tę miał zlikwidować i zlikwidował z cesarskiego mandatu Teodoryk. Nie
brak wszakże oficjalnych danych dowodzących, że Teodoryk i Anastazjusz w dalszym ciągu uznawali istnienie dwóch państw
rzymskich®. Każdy kto zapoznał się z rozległą podstawą źródłową przyznać musi rację Th. M o m m s e n o w i : odrębność
państwową Zachodu zlikwidował dopiero Justynian. Znalazło to formalny wyraz w sformułowaniach Sankcji Pragmatycznej
z 554 r.
Fakt formalnej i faktycznej egzystencji odrębnego Zachodu (choć bez własnych cesarzy i z licznymi koncesjami na rzecz
barbarzyńców) nie mógł nie wywrzeć wpływu na sposób myślenia i pisania Italczyków. Dostrzegali oni zmiany, ale nie mieli
żadnego powodu, by dostrzec koniec swego państwa w wydarzeniach 476 r.
Świadomość dalszej egzystencji dwóch państw rzymskich bodaj najdobitniej wyraziła się u Ennodiusza w komentarzu do
zwycięskiej dla Teodoryka kampanii w Pannonii (504—505): interea ad limitum suum Romana régna remearunt, dictas more
veterum praecepta Sermiensibus, de suis per vicinitatem tuam dubitant qui hactenus nostra tenuerunt10. Näf ani nie zwrócił uwagi na
pluralis we frazie „ad limitum suum Romana regna remearunt", ani na ogólną wymowę całości (s. 109). Szczególną wagę
przywiązuje on za to do sformułowania zawartego w piśmie gratulacyjnym Ennodiusza skierowanym do Boecjusza z okazji
objęcia przez niego urzędu konsula (r. 510), dostrzegając w nim „schwaches Indiz für ein Bewusstsein vom Ende Roms bei
Ennodius" (s. 108). Przytaczam je wraz z kontekstem.
fuerit in more veteribus curulium celsitudinem campi sudore mercari et
contempu lucis honorum sole fulgere: sed aliud genus virtutis quaeritur, p о s t q и am p r a e m i и m facta
est
Roma
V i с t о r и m. noster candidatus post manifestom decertationem debitum triumphum, dum numquam viderit bella, soritur".
Moim zdaniem z tego tekstu pożądanej przez Näfa wskazówki wyczytać się nie da. Nie ma żadnej pewności, że pluralis
victorum w zdaniu („odkąd Rzym stał się nagrodą dla zwycięzców") musi odnosić się do Odoakra i Teodoryka, a nie do
zwycięskich Gotów jako zbiorowości. Są natomiast okoliczności przemawiające za tą drugą możliwością interpretacyjną.
Według Excerpta Valesiana, źródła najpełniej informującego nas o warunkach umowy Teodoryka z Zenonem w 488 r.
czasowe rządy Amala w Italii miały być nagrodą za zwycięstwo nad Odoakrem (cui [sc. Zenoni] Theodoricus pactuatus est,
ut, si victus fuisset Odoacar, pro merito laborum suorum loco eius, dum adveniret, tantum praeregnaret12. Warunki tej umowy
były bardzo dobrze znane w kołach kierowniczych Italii i to wyjaśnia genezę słów Ennodiusza praemium facta est Roma
victorum. Baczniejszą uwagę należy też zwrócić na zdanie: noster candidatus post manifestom decertationem debitum
triumphum, dum numquam viderit bella, soritur. Dobrze znany jest fakt, że już za rządów cesarskich wielu arystokratów (jeśli
nie większość) uzyskiwała konsulat bez odnoszenia sukcesów na polach bitew. Nie o to więc Ennodiuszowi tutaj chodziło.
Jest to raczej, w powiązaniu ze zdaniem poprzednim, sformułowany pod adresem Teodoryka zarzut, iż (o czym dokładnie
wiadomo z innych źródeł) pozbawił on Rzymian możliwości sprawowania funkcji dowódczych w armii. Ponieważ za
Odoakra sytuacja w tym względzie była inna 13 , uniemożliwia to ostatecznie łączenie słówka victorum z jego osobą. Tym
samym niknie jedyna poważna w całej argumentacji Näfa podstawa do przypisywania Ennodiuszowi podwójnej
świadomości.
Na dowód, że na Zachodzie rzeczywiście istniała współcześnie świadomość definitywnego upadku państwa. Autor ten
przywołuje wypowiedź Eugippiusza (Per idem tempus, quo Romanum constabat imperium, multorum milites oppidorum pro
custodia limitis publicis stipendiis alebantur; qua consuetudine desinente simul militares turmae sunt deletae cum limite, Batavino
utcun que numéro perdurante14) - s. 117,122. Kluczowe jej słowa (per idem tempus, quo Romanum constabat imperium) interpretuje
w sensie w tym czasie, w którym jeszcze istniało państwo rzymskie", powołując się w tym miejscu na argumentację F.
L o 11 e r a 1 5 . Tymczasem już Wes zwrócił uwagę, że Eugippiuszowi chodziło o czas, w którym na terenie prowincji Noricum
istniała jeszcze władza rzymska 16 , czyli o okres przed jej ewakuacją przez Odoakra w 488 r. Wiele przemawia za tym, że to właśnie
Wes, a nie polemizujący z nim Lotter ma rację.
Drugie i ostatnie miejsce, w którym Eugippiusz użył słowa imperium, (c. 17.2: ex duro barbarorum imperia) poucza nas, iż
rzeczywiście używał on tego terminu w sensie „władza", „panowanie" 17 podczas gdy brak jest świadectwa posłużenia się nim
w znaczeniu „państwo". Ogólnie wiadomo, że Eugippiusz napisał swój Żywot św. Seweryna w 511 r. w klasztorze zbudowanym
na terenie castellum Lucullanum koło Neapolu. W żadnym razie nie mógł więc wyrażać się o istnieniu państwa rzymskiego
w czasie przeszłym bez precyzyjnego zaznaczenia, że chodzi mu o pars Occidentis, gdyż pars Orientis nadal rządzona była przez
9

Utraque res publicae, s. 82 mi.
Ermodi Panegyricus dictus clementissimo regi Theoderico, w: idem, Opera omnia, reo. E. V о g e 1, MGH AA,7, Berolini 1885, ХП 69. 32-34, s.211.
Ennodi epist. 8.1, V о g e 1, s. 268. Podkreślenie - J.P.-P.
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Excerpta Valesiana, ed. J. M o r e a u - V . V e l k o v , Lipsiae 1968, c. 49.
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Stosunkowo dobrze znana jest kariera Pieriusa (comes domesticorum), który przeprowadzał akcję ewakuacji Noricum, a w 490 roku (bitwa nad Addą) był jednym
z wyższych dowódców w wojsku Odoakra -J.R. M ar t i n d al e, The Prosopographyofthe Later Roman Empire, 2. A.D. 395-527, Cambridge etc. 1980, s. v. Pierius5.
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Eugippius, Das Leben des heiligen Severin. Lateinisch und Deutsch..., v. R. N o 11, Berlin 1963, c. 20.1.
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Lebensformen, Stuttgart 1976, s. 204-210.
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Wes, Ende, s. 52 nn.
17
Lotter (Severinus, s. 206 przyp. 110) z nieznanych powodów bagatelizuje znaczenie с. 17.2.
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cesarzy18. Trzeba tu zauważyć, że Eugippiusz znał cząstkowe określenia państwa rzymskiego i w razie potrzeby posługiwał się
nimi. Np. V. S. 1.4: — dei famulus Severinus de partibus Orientis adveniens —, Eugipp. epist. ad Pasch. 10. 20-21 — Orientis —
fervore—; îb. 10.25 Orientis urbes. W odniesieniu do państwa zachodniorzymskiego raz jeden użył upowszechniającego się
w V stuleciu określenia Italia
Za tym, że słowa per idem tempus, quo Romanum constabat imperium należy czytać: „w tym czasie, kiedy jeszcze istniała
rzymska władza [w Noricum]" przemawia wreszcie i to, że w 487 lub w 488 r. Odoaker ewakuował stamtąd Rzymian i prowincja
przeszła pod władzę Germanów. W 511 r. w odniesieniu do Noricum, można było o rzymskiej władzy mówić już w czasie przeszłym.
Sumując, Autorowi nie udało się zachwiać tezami Wesa, który zaobserwował u Ennodiusza brak uznania roku 476 za datę
epokową. Nie przedstawi on również wytrzymujących krytykę dowodów, że biskup wiedział cokolwiek o istnieniu takiej cezury,
a przechodził nad nią do porządku. W pełni należy natomiast docenić jego wkład w wydobycie z pism Ennodiusza 20 oceny rządów
Odoakra, Teodoryka oraz niektórych cesarzy. Poważnie ułatwi to dalsze badania nad tą ciekawą epoką.
Jan Prostko-Prostyński

Emil J. P o l a k , Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Census of
Manuscripts Fonnt in Eastern Europe and the Former U.S.S.R., Leiden-New York-KSln 1993, Davis
Medieval Texts and Studies, УШ, s. ХХП+324.
Jest to pierwszy z planowanych przez Emila Polaka trzech oddzielnych repertoriów rękopisów średniowiecznych
i wczesnonowożytnych, zawierających traktaty o sztuce pisania listów i formularze kancelaryjne. Autor zakreślił granice
chronologiczne swego dzieła poczynając od traktatu na temat ars dictandi Alberyka z Monte Cassino (zm. 1108 г.), a kończąc na
roku 1700. Granice zaś terytorialne wynikają z minionych podziałów politycznych, czyli są to kraje dawnego tzw. bloku
wschodniego. Konsekwencją tego jest np. ograniczenie w tym tomie Niemiec tylko do byłej NRD. W omawianym repertorium
zastosowano układ według krajów, a w ich obrębie - miast, wreszcie - bibliotek, archiwów, muzeów, w których znajdują się dane
rękopisy. Całość opatrzono indeksami: rękopisów według miejsca ich przechowywania, incipitów, autorów dzieł retorycznych
oraz tytułów dzieł anonimowych.
Kwerenda Autora objęła około dwustu bibliotek i archiwów. W wyszukiwaniu rękopisów z tekstami retorycznymi
i formularzowymi pomocą były katalogi i inwentarze, choć, jak podaje, do jednej trzeciej materiału dotarł przez bezpośrednią
kwerendę, bez wspomnianych pomocy.
Każda pozycja recenzowanego tomu zawiera następujące elementy: sygnatura, materiał pisarski, czas powstawania
rękopisu, krótka, w paru słowach charakterystyka zawartości - niestety często nic nie mówiąca, np. sole works, oznaczenie
miejsca (karty), gdzie znajduje się dana ars dictandi lub formularz, jego autor i tytuł, incipit i explicit oraz kolofon, jeśli taki jest,
odesłanie do katalogu lub inwentarza bibliotecznego. Jeśli utwór jest znany, E. Polak podaje bibliografię zawierającą: 1°
opracowania o autorze, 2° wydania utworu, 3° studia monograficzne na temat utworu. Te informacje bibliograficzne są
niewątpliwie szczególnie cenne dla badacza interesującego się sztuką pisania w średniowieczu i renesansie.
Sposób prezentacji materiału - według państw - skłania do refleksji nad etapami rozwoju średniowiecznej (bo rękopisy
średniowieczne stanowią znaczną większość) kultury piśmienniczej w Europie Środkowej. Najbardziej rzuca się w oczy bogactwo
rękopisów w średniowiecznych Czechach w XIV i XV w., które to rękopisy zawierają większość znanych podręczników pisania
listów, takich jak dictamina Piotra z Blois czy Piotra de Vineis (delia Vigna). Szczególne miejsce zajmuje formularz pióra
kanclerza Karola IV Jana ze Środy (Johannes Noviforensis, von Neumarkt), poprzedzony chronologicznie przez zbiór listów
z kancelarii Przemysła Ottokara 11 oraz inny - z czasów Jana Luksemburczyka. Summa cancellariae Jana ze Środy jest znana
z około 20 rękopisów, w tym kilku czternastowiecznych śląskich. Rozkwit piśmiennictwa w tej dziedzinie w czternastowiecznych
Czechach nie został, jak można byłoby się spodziewać, przerwany wraz z okresem wojen husyckich, na co wskazuje pokaźna
również liczba piętnastowiecznych rękopisów. W porównaniu z Polską obserwujemy w Czechach wyprzedzenie co najmniej
o wiek, co odnosi się także do Śląska, rozwijającego się w ramach krajów Korony czeskiej już od П ćwierci XIV w.
Recepcja zachodnich traktatów epistolograficznych oraz rodzima twórczość formularzowa dokonała się w Polsce dopiero
za panowania Jagiełły, choć znano u nas już wcześniej - w Х1П w. traktaty teoretyczne jak Summa dictaminis Tomasza z Capui.
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Komes Marzellinus i Jordanes zaznaczali przecież wyraźnie, że chodziło o Hesperium Romanae gentis imperium- Wobec tego problemu L o t t e r (Severinus, s.
207) zajął następujące stanowisko: wenn nach der Meinung des Eugippius zur Zeit der Herrschaft des Theoderich das römische Reich nicht mehr bestand, bedeutet dies
einmal, dass Eugippius das oströmisch - byzantinische Reich nicht mit dem römischen Reich schlechthin indentifiziert, sondern ihm Eigenständigkeit bescheinigt. Trudno
nie posądzić autora o petitio principi. Przecież twierdzenie zawierające się w pierwszej części jego komentarza samo wymaga udowodnienia.
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Eugipp. V. S. 7.1 : Inter quos el Odovacar. quiposlea regnavit Italiae. W tym miejscu nie może oczywiście chodzić o Italię w geograficznym znaczeniu tej nazwy, gdyż
oprócz Italii właściwej państwo rządzone przez Odoakra obejmowało również Dalmację, Noricum i początkowo również część Galii. Że pars Occidentis była potocznie
nazywana Italią, świadczą następujące przykłady: po śmierci Marcjana LEO Orientis, Maiorianus Italiae suscepit imperium — Cassiodori chronicon, w: Chronica minora
saec. IV. V. VI. VU., ed. Th. M о m m s e n, 1, MGH AA, 9, Berolini 1892, s. a. 457; Euricus illi ItaÊicifines imperii, quos trans Gatiicanas Alpesporrexerat - Ennodi Vita
Epifani, 80. 7-8, V о g e 1, s. 94; ib. 88.11, s. 95: Nepos, cui regimen Italiae ordinatio divina commisit. Oprócz tego termin Italia używany był w ściślejszym, geograficznym
znaczeniu. Tak również u Eugippiusza we wszystkich pozostałych miejscach.
20
Szkoda jednak, że przeoczył on nader cenną pracę Rosalby F i с с a r a, Fonti letterarie e motivi topici nd panegirico a Teodorico di Magno Felice Ennodio, w:
Scritti in onoredi Salvatore Pugliatti, 5. Scritti vari (= Pubblicazioni dell'istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali délia université di Messina, 111),
Milano 1978, s. 233-254.

