Udzia³ wiernych wieckich w wykonywaniu w³adzy rz¹dzenia...
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WENANCJUSZ FORTUNAT, WIERSZE WYBRANE.
PRZEK£AD Z OBJANIENIAMI
Zamieszczony poni¿ej przek³ad piêciu wierszy Wenancjusza Fortunata
(530ok. 600)1, to zaledwie niewielka czêæ jego poetyckiej twórczoci, obejmuj¹cej oko³o 300 utworów2. O Fortunacie powiedziano efektownie, ¿e by³
ostatnim poet¹ staro¿ytnoci, dumnym ze swego rzymskiego pochodzenia,
a jednoczenie pierwszym bardem Merowingów, pierwszym poet¹ redniowiecza, który tradycje antyczne wzbogaci³ o nowe motywy3. Ów prze³om epok
nie jest dla pisarzy i poetów okresem szczêliwym. Zaczynaj¹ siê lata, które
przez wielu nazywane s¹ saeculum obscurum  wieki ciemne. Przecz¹ temu
wprawdzie imiona wspó³czesnych Fortunatowi, czyli Grzegorza Wielkiego
i Grzegorza z Tours oraz trochê tylko póniejszego Izydora z Sewilli, ale jest
prawd¹, ¿e kultura umys³owa w tym czasie upad³a i ¿e stan taki obejmuje a¿
pó³ tysi¹ca lat4. Zainteresowanie poezj¹ urywa siê na antyku. Wenancjusz
Fortunat jest jednak w poezji wyj¹tkiem, poniewa¿ w wieku, w którym ¿y³, by³o
O Wenancjuszu Fortunacie zob. Vita Venantii Hon. Clem. Fortunati, PL 88,
19-52; L. Navarra, Venanzio Fortunato, w: Dizionario patristico e di antichità cristiane, diretto da A. Berardino, vol. II, Roma 1983, 35563558.
2
PL 88; utwory poetyckie zamieszczone s¹ w licz¹cym 11 ksi¹g zbiorze Carmina
miscellanea w tym¿e tomie. Wród najnowszych wydañ krytycznych: Venance Fortunat, Poèmes, t. 13, texte établi et traduit par M. Reydellet, seria Les belles lettres, wyd.
2, Paris 20022004; Oeuvres, t. 4. La vie da saint Martin, texte établi et traduit par
S. Quesnel, wyd. 2, Paris 2002.
3
Por. M. Cytowska, Ostatni poeta staro¿ytnoci  Wenancjusz Fortunatus,
Meander, 1973, z. 78, s. 308309.
4
Por. E. Curtius, Literatura europejska i ³aciñskie redniowiecze, przek³. A Borowski, Kraków 1997, s. 28; E. Auerbach, Jêzyk literacki i jego odbiorcy w pónym
antyku i redniowieczu, przek³. R. Urbañski, Kraków 2006, s. 234236; P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VIVIII w.), przek³. M. Rado¿ycka-Paoletti,
Warszawa 1995, s. 5458.
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jeszcze trochê wykszta³conej publicznoci5. Je¿eli dzi jego imiê wyró¿nia siê
jednak na tle tamtej epoki, to g³ównie za przyczyn¹ kilku utworów, które wesz³y do liturgii brewiarzowej i przetrwa³y stulecia. S¹ to g³ównie hymny Vexilla
Regis oraz Pange, lingua, gloriosi praelium certaminis; pierwszy z nich
znany jest w polskim przek³adzie tak¿e jako pieñ pasyjna Króla wznosz¹ siê
znamiona, a fragment drugiego, od s³ów Crux fidelis inter omnes, to znana
jeszcze bardziej pieñ Krzy¿u wiêty nade wszystko. Nieliczne polskie opracowania dotycz¹ g³ównie tych hymnów, choæ mamy polskie t³umaczenia
równie¿ kilku innych wierszy poety6.
W twórczoci poetyckiej Fortunata spotkaæ mo¿na ró¿ne gatunki, takie
jak utwory panegiryczne, epitalamia, utwory epitafijne, listy poetyckie na rozmaite tematy, hodoeporicon, wiersze o charakterze epigramatów wotywnych
i szereg utworów opisowych, a wiêc opisy ogrodów, rzek, bazylik, malowide³
i inne. Bardzo czêsto s¹ to w³anie charakterystyki kocio³ów czy naczyñ liturgicznych, a jednoczenie pochwa³a budowniczego wi¹tyni lub ofiarodawcy
tych¿e naczyñ, b¹d te¿ pochwa³a wiêtego, ku którego czci koció³ zosta³
wzniesiony. Nie trzeba dodawaæ, ¿e utwory ekfrastyczne, jeli nawet trzeba
braæ pod uwagê konwencjê gatunku, s¹ cennym ród³em pozwalaj¹cym dotrzeæ do historii i tworz¹cych j¹ w tamtej epoce ludzi.
Ni¿ej zosta³ zamieszczony przek³ad na jêzyk polski piêciu wierszy Wenancjusza Fortunata: Gloria celsa pios, Emicat aula decens, Summus in arce
Dei, Quam bene iuncta, Martini meritis. Ich wybór jest zwi¹zany z tematyk¹ niniejszego numeru Kieleckich Studiów Teologicznych. Wiersze te s¹
m.in. powiêcone kilku znanym biskupom w VI wieku w Galii Merowingów,
fundowanym przez nich bazylikom i naczyniom liturgicznym ofiarowanym
na rzecz wi¹tyñ. Jeden z wierszy jest rodzajem toastu przy stole, wyg³oszonego ku czci w. Grzegorza, biskupa Tours.

Por. E. Auerbach, dz. cyt., s. 235.
Przek³ady hymnów: Vexilla Regis prodeunt, przek³. Anonim XV w., w: Muza
chrzecijañska, t. 2: Poezja ³aciñska staro¿ytna i redniowieczna, wstêp, red. i oprac.
M. Starowieyski, Kraków 1992, s. 147148; Pange, lingua, gloriosi praelium certaminis, przek³. P. Galiñski, tam¿e, s. 148150; Crux benedicta nitet, przek³. K. Bardski,
tam¿e, s. 150151; T. Gacia, Motyw krzy¿a w twórczoci Wenancjusza Fortunata na
przyk³adzie Vexilla Regis, RH, t. 46 (1998), z. 3, s. 101112; M., Wiersze o Krzy¿u
Wenancjusza Fortunata. Próba interpretacji, Przegl¹d Tomistyczny, 9 (2003),
s. 281310. Tempora florigero, przek³. A. Kowalkowski, Muza chrzecijañska, t. 2.
dz. cyt., s. 151153; Regali de stirpe, przek³. J. A. Ihnatowicz, tam¿e, s. 153154; Frigoris hiberni, przek³. J. A. Ihnatowicz, tam¿e, s. 154. Przygotowa³em i z³o¿y³em do druku
przek³ady kilku innych utworów: O regina potens, (tekst z³o¿ony do druku w Meandrze), Mens fecunda Deo, Unde mihi rediit, rediit, Mater opima, decens (teksty
z³o¿one do druku w VoxP).
5
6
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Wiersze zawieraj¹ stale wystêpuj¹ce w utworach Fortunata elementy
laudacji osób, którym s¹ dedykowane, albo o których mówi¹. Zosta³y napisane
w dystychu elegijnym; tym, co ³¹czy zreszt¹ zdecydowan¹ wiêkszoæ wszystkich wierszy Fortunata, jest to w³anie metrum. Przek³adowi towarzysz¹ objanienia. T³umaczenia dokonano za wydaniem Venance Fortunat, Poèmes,
t. 14, dz. cyt. W czterech wierszach próbowa³em oddaæ dystych elegijny,
daj¹c naprzemiennie trzynastozg³oskowiec z jedenastozg³oskowcem; w jednym zastosowa³em naprzemiennie czternastozg³oskowiec z trzynastozg³oskowcem. W wersetach parzystych jednosylabowy wyraz na koñcu ma choæby
trochê imitowaæ rytm parzystych wersetów dystychu, w których w obu czêciach koñcowa arsa zbiega siê z koñcem wyrazu, a zatem ma ictus.
Przek³adu, przypomnê, dokonano za wydaniem Venance Fortunat,
Poèmes, t. 14, dz. cyt. Wbrew temu wydaniu zamieszczam w tekcie orygina³u tradycyjn¹ pisowniê: u, U oznacza samog³oskê, v, V  spó³g³oskê;
i, I jest odpowiednio samog³osk¹ lub spó³g³osk¹.

Tekst i przek³ad z objanieniami o bazylice w. Szczepana7
Gloria celsa pios Domini circumdat
amicos,
quorum diffusum vivit in orbe
decus.
Pertulit hic martyr pro Christo
orientis in axe:
ecce sub occasu templa beatus habet.
Fundatus virtute Dei, de morte
triumphans
excepit lapides cui petra Christus erat.
Gens Iudaea ferox, Stephanum quem
perdere credis,
etsi carne, tamen nescit honore mori.
Ille tenet palmam meritis, tu crimine
poenam.
Possidet ille polos, tu magis ima petis.
Haec sacra Palladius levitae templa
locavit
unde sibi fiat non peritura domus.

Wznios³a chwa³a otacza wiêtych przyjació³
Pana,
po ca³ej ziemi szerzy siê o nich wieæ.
Szczepan poniós³ mêczeñstwo za Chrystusa
na Wschodzie,
a oto teraz Zachód sk³ada mu ho³d.
Moc¹ Bo¿¹ wspierany odniós³ triumf nad
mierci¹,
poród kamieni ska³¹ Chrystus mu by³.
Plemiê ¿ydowskie harde, chcesz umierciæ
Szczepana,
choæ ginie cia³o, czeæ jego bêdzie trwaæ.
On dzier¿y zas³ug palmê, tobie za zbrodniê
 kara,
w niebo on idzie, ty za na piek³a dno.
Tê wi¹tyniê Paladiusz wzniós³ wiêc na
czeæ diakona,
by dziêki temu mieæ niezniszczalny dom.

Wers 4. Nie posiadamy wiadectw kultu w. Szczepana z pierwszych
stuleci. Mówi¹ o nim dopiero ród³a z IV wieku. Pocz¹tek o¿ywionego
kultu pierwszego mêczennika ³¹czy siê ze s³awnym odkryciem jego relikwii
7

I 3, Poèmes, t. 1, s. 23.
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w Jerozolimie w 415 roku. Za Cyryla Jerozolimskiego wzniesiono tam bazylikê ku jego czci. Relikwie diakona zosta³y przewiezione do Konstantynopola,
do Europy i do Afryki, gdzie propagatorem jego kultu by³ w. Augustyn,
por. De civitate Dei XXII 8,11-20; por. te¿ G. D. Gordini, Stefano, Bibliotheca Sanctorum XI, 13811384. Wiele kocio³ów biskupich na Zachodzie, tak¿e
w Galii, otrzyma³o tytu³ w. Szczepana, por V. Saxer, Stefano protomartire,
DPAC II 33103311. Grzegorz z Tours wymienia m.in. katedrê w Bourges:
Haec est nunc ecclesia apud Biturigas urbem prima, miro opere composita,
et primi martyris Stephani reliquiis illustrata, Historia Francorum I 29, PL
71, 176 oraz kaplicê w Metz w Lotaryngii. Podczas najazdu Hunów kaplica
ta zosta³a ponoæ cudownie uratowana z po¿aru dziêki probie w. Szczepana,
skierowanej do wiêtych Piotra i Paw³a, którzy mieli siê ukazaæ pewnemu
pobo¿nemu mieszkañcowi Metzu i daæ tak¹ gwarancjê, por. Historia Francorum II 6, PL 71, 198.
Wers 9. Levita  diakon.
Wers 10. Palladius  biskup Saintes, uczestniczy³ w synodzie w Pary¿u
w 573 r. i w Mâcon w 585 r., por. M. Reydellet, Notes, w: Poèmes, t. 1, s. 168.
By³ biskupem uwik³anym zbytnio w ówczesne wydarzenia i intrygi polityczne,
jak ukazuje to Grzegorz z Tours, por. Historia Francorum VIII 2, PL 71, 449;
VIII 43, PL 71, 477.

O bazylice w. Marcina8
Emicat aula decens venerando in culmine Lni przepiêkna wi¹tynia, a¿ po szczyt
ducta,
ozdobiona
nomine Martini sanctificata Deo.
Bogu na chwa³ê i ku Marcina czci.
Cui vitae merito fiducia tanta coruscat,
On przez czyn swego ¿ycia ufnoæ wród
wiernych budzi,
ut populis tribuat quod pia vota rogant. ¿e gdy b³agaj¹, kornych wys³ucha prób.
Extulit hanc Faustus devoto corde
Tê wi¹tyniê wzniós³ Faustus, biskup
sacerdos,
o sercu gorliwym,
reddidit et Domino prospera dona suo.
Panu za dary sp³aci³ szczêliwie d³ug.

Wers 1. Fortunat nie mówi, w jakim miecie zbudowana zosta³a opisana
przez niego wi¹tynia.
Wers 5. Faustus  najprawdopobniej biskup Auch, zm. w 585 r., por.
M. Reydellet, Notes, w: Poèmes, t. 1, s. 24 (note 20). Grzegorz z Tours wzmiankuje biskupa o tym imieniu: In locum Fausti Auscensis episcopi, Fabius episcopus est subrogatus, Historia Francorum VIII 22, PL 71, 464.

8

I 4, Poèmes, t. 1, s. 2324.

Wenancjusz Fortunat, wiersze wybrane

219

O kielichu biskupa Leoncjusza9
Summus in arce Dei pia dona Leontius
offert,
votis iuncta sacris et Placidina simul.
Felices quorum labor est altaribus
actus,
tempore qui parvo non peritura ferunt.

Wielki biskup Leoncjusz dar pobo¿ny
przynosi,
a Placydyna w wiêtej ³¹czy siê czci.
Szczêliwi ofiaruj¹ swe dzie³o przed
o³tarzem,
To zdobywaj¹c, czego nie zniszczy czas.

Wers 1. Leoncjusz II, nastêpca Leoncjusza I, zasiad³ na stolicy biskupiej
w Bordeaux, po roku 549; por. M. Reydellet, Notes, w: Poèmes, t. 1, s. 176
(note 34). Fortunat powiêci³ Leoncjuszowi II epitafium Omne bonum velox,
IV 10, Poèmes, t. 1, s. 142143.
Pia dona to kielich mszalny, na którym mia³a byæ wykonana inskrypcja;
o jej istnieniu pisze M. Reydellet, Notes, w: Poèmes, t. 1, s. 33 (note 62),
powo³uj¹c siê na dzie³o C. Jullian, Inscription romaines de Bordeaux, II,
s. 51, opubl. 1887. Prawdopodobnie do tego kielicha Fortunat nawi¹zuje
w nastêpnym utworze Inter quos genuit  I 15, ww. 7778: Muneribusque
piis dotasti altaria Christi,/ cum tua vasa ferunt viscera sancta Dei, Poèmes,
t. 1, s. 36.
Wers 2. Placydyna, ¿ona Leoncjusza, córka Arkadiusza i Placydyny, wnuczka Sydoniusza Apolinarego, biskupa Clermont, który polubi³ córkê konsula,
póniejszego imperatora Awitusa, por. M. Reydellet, Notes, w: Poèmes, t. 1,
s. 37 (note 77). Placydyna prze¿y³a Leoncjusza. Fortunat wspomina j¹ w dwóch
ostatnich wersetach epitafium Omne bonum velox: Funeris officium, magni
solamen amoris, / dulcis adhuc cineri dat Placidina tibi (ww. 2526), IV 10,
Poèmes, t. 1, s. 143.
Votis iuncta sacris  M. Reydellet s³usznie, moim zdaniem, uwa¿a, ¿e
votum oznacza w tym kontekcie przyrzeczenie, obietnicê z³o¿enia przez Placydynê razem z mê¿em (simul)  daru dla kocio³a, nie za ma³¿eñstwo Placydyny
z Leoncjuszem (votis iuncta), por. Notes, w: Poèmes, t. 1, s. 33 (note 63).
Wers 3. Labor est altaribus actus  idê za cytowanym wydaniem, tymczasem PL 88, 77  labor est altaribus aptus.
Wers 4. Tempore qui parvo non peritura ferunt  nie zgadzam siê
z przek³adem M. Reydelleta, Poèmes, t. 1, s. 33: et qui, sans délai, y apportent
des dons impérissables; t³umacz ³¹czy tempore i paruo i odczytuje jako abl.
temporis, rozumiej¹c parvum jako breve, st¹d sans délai  bez zw³oki. Wed³ug
mnie parvo to abl. pretii  za niewiele; Leoncjusz i Placydyna s¹ szczêliwi,
bo uwa¿aj¹, ¿e ich dar jest skromny, a daj¹c go, zyskuj¹ non peritura  to, co
nie zginie, nie zniszczeje tempore  z up³ywem czasu, a zatem nagrodê wieczn¹.
9

I 14, Poèmes, t. 1, s. 33.
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Do Feliksa, biskupa Bourges, wiersz o jego wie¿yczce
[=cyborium]10
Quam bene iuncta decent, sacrati
ut corporis agni
margaritum ingens aurea dona ferant!
Cedant chrysolitis Salomonia vasa
metallis,
ista placere magis ars facit atque fides.
Quae data, Christe, tibi Felicis munera
sic sint,
qualia tunc tribuit de grege pastor
Abel.
Et cuius tu corda vides, pietate
coaeqes
Siraptae merito quae dedit aera duo.

Jak¿e Cia³u Baranka dary przystoj¹ z³ote,
godne s¹ nosiæ ten przenajwiêtszy skarb!
Nad chryzolit wyborny w naczyniach
Salomona
piêknem janieje sztuki i wiary ho³d.
Przyjmij dar, który sk³ada Tobie, Feliks,
o Chryste,
jest on jak ongi Abla pasterza dañ.
Serce Feliksa widzisz, przeto jego oddanie
cenne niech bêdzie jak owej wdowy grosz.

Jest to krótki list poetycki do Feliksa, biskupa Bourges. W PL 88, 144
oraz w wyd. M. Reydelleta utwór nosi tytu³ Ad Felicem episcopum Biturigensem [Biturigum] scriptum in turrem [turre] eius.
W Vita Germani 63 Fortunat informuje, ¿e Feliks zosta³ wywiêcony na
biskupa Bourges przez biskupa Pary¿a, Germana, PL 88, 473. Feliks swój
urz¹d pasterski sprawowa³ od 568 roku. Zmar³ nied³ugo po roku 575, kiedy
wzi¹³ udzia³ w IV Synodzie Paryskim. wiêtoæ Feliksa wychwala Grzegorz
z Tours; opowiada tak¿e o cudach, które dzia³y siê przy jego sarkofagu
i o zachowaniu jego cia³a w stanie nienaruszonym dwanacie lat po mierci,
por. De gloria beatorum confessorum, 102, PL 71, 982.
Feliks poleci³ wykonaæ naczynie w kszta³cie wie¿y do przechowywania
cz¹stek Eucharystii. O wie¿ach (turris) w znaczeniu puszki na Eucharystiê
mamy wiadectwa w staro¿ytnych tekstach. Wed³ug Liber Pontificalis 34
Konstantyn Wielki da³ do bazyliki watykañskiej patenê z najczystszego z³ota
z wie¿¹  patenam ex auro purissimo et turrem, z kolei papie¿ Innocenty
przekaza³ do bazyliki wiêtych Gerwazego i Protazego srebrn¹ wie¿ê z paten¹
i poz³acan¹ go³êbicê  turrem argenteam cum patena et columbam dearatam (tam¿e, 42), papie¿ Hilary ofiarowa³ Bazylice w. Jana na Lateranie srebrn¹
wie¿ê z delfinami i z³ot¹ go³êbicê  turrem argenteam cum delfinis,
pensantem libras LX, columbam auream, pensantem libras II (tam¿e, 48).
Go³êbica wisia³a otoczona ko³em delfinów, to jest lamp, które pali³y siê na czeæ
Najwiêtszego Sakramentu. Sakramentarz gelazjañski podaje formê b³ogos³awieñstwa, w którym m.in. wymienia wie¿ê: Precamur te, Domine, tuam
majestatem, ut hunc calicem, patenam et turrem, in quo celebaturi sumus
10

III 20, Poèmes, t. 1, s. 118.
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sancrosancta mysteria, caelesti benedictione santifices atque benedicas ut sanctis vasculis tuis acceptabilem deferat famulatum, Liturgia Romana vetus,
tria sacramentaria complectens, Leonianum scilicet, gelasianum et antiquum Gregorianum, edente Ludovico Antonio Muratorio, qui et ipsam
cum aliarum gentium liturgiis contulit: denique accedunt missale gothicum, missale Francorum, duo gallicana et duo omnium, Lozanna 1748,
t. 2, s. 957.
Dawne wie¿yczki na Eucharystiê niewiele ró¿ni³y siê od ówczesnych relikwiarzy w kszta³cie wie¿yczek. Puszka przypominaj¹ca wie¿yczkê stanowi³a
rodzaj ma³ego budyneczku, formy okr¹g³ej, cylindrowej lub szeciobocznej ze
sto¿kowatym daszkiem. ciany by³y pokryte symbolicznymi p³askorzebami.
Nie ma prawie ani jednej sceny biblijnej, której by nie pokazano. Wie¿yczki
przechowywano w armarium lub  co by³o powszechniejsze  nad o³tarzem,
zawieszane na bloczku. Dla udzielania Eucharystii zdejmowano je z góry lub
przynoszono na o³tarz. Nad wie¿yczk¹ znajdowa³ siê baldachimek. Czeæ dla
Najwiêtszego Sakramentu wymaga³a zakrycia go przed oczami wiernych.
Wie¿yczka by³a po³¹czona za pomoc¹ trzech lub czterech ³añcuszków z ozdobnym, okr¹g³ym baldachimem, z którego zwiesza³a siê zas³ona w kszta³cie
p³aszczyka  velum tentoriolum. Aby naczynie wyj¹æ, zas³onê zdejmowano.
Baldachim wraz z firaneczk¹ zmiania³ swe barwy stosownie do szat liturgicznych. Zob. na ten temat A. Nowowiejski, Wyk³ad liturgii Kocio³a katolickiego, t. II, Warszawa 1902, s. 574578.
Wers 2. Margaritum ingens  wyra¿enie w takiej dok³adnie formie znajdziemy u Prudencjusza, Psychomachia, 873, PL 60, 87. Terminu margarites
Grecy u¿ywali na okrelenie cz¹stek z hostii, które  po spo¿yciu jej czwartej
czêci przez kap³ana  przechowywano dla chorych. Naczynie, gdzie je sk³adano, nazywano tak¿e margarites. Na temat przechowania cz¹stek hostii pod
krzy¿em na rodku o³tarza por. PL 88, 144-145. W kanonie 3 synodu w Tours
w 567 roku postanowiono: Ut corpus Domini in altari, non in imaginario ordine, sed sub crucis titulo componeretur, czyli  jak siê wyjania  nie pomiêdzy
obrazami stawianymi na o³tarzu, lecz pod samym krzy¿em, który by³ na rodku
o³tarza, por. C. Baronio, A. Pagi, E. Noris, Annales ecclesiastici, t. 10, Lozanna 1741, s. 286. Na temat pónoantycznego u¿ycia terminu margirites
w znaczeniu Eucharystii por. Jonas Bobbiensis, Vita Ioannis abbatis Reomanensis, 9: vidit venerabilem virum, dextera gemmam eucharistiae ferentem,
ante stratum adstare, w: B. Brusch, W. Levison, Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici et atiquiorum aliquot, Hahn 1979, s. 511.
Wers 5. Na zasadzie metonimii wie¿yczka z cia³em Chrystusa jest tu
potraktowana jak samo cia³o Chrystusa. Podobieñstwo pomiêdzy Ofiar¹
eucharystyczn¹ a darem, o jakim mowa w tym utworze, jest widoczne w inskrypcjach grawerowanych przez ofiarodawców na przedmiotach liturgicznych,
por. E. Magnani, Du don aux églises au don pour le salut de lâme en
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Occident (IVe-XIe siècle): le paradigme eucharistique, Bulletin du centre
détudes médiévales dAuxerre [En ligne], Hors série n° 2 | 2008, mis en
ligne le 19 janvier 2009, Consulté le 04 juin 2010. URL: http://cem.revues.org/
index9932.html.
Wers 6. Ofiara Abla zostaje tu przywo³ana jako figura ofiary Chrystusa.
To z pewnoci¹ reminiscencja modlitwy z Kanonu Rzymskiego: et accepta
habete sicuti accepta habere dignatus munera pueri tui iusti Abel.
Wers 8. Siraptae merito  Fortunat pope³ni³ b³¹d, ³¹cz¹c dwa epizody
biblijne w jeden  opowiadanie o wdowie z Sarepty, która nakarmi³a Eliasza
(por. 1 Krl 17,8, £k 4,26) z opowiadaniem o wdowim groszu z Ewangelii
(por. Mk 12,42, £k 21,1n). W przek³adzie odchodzê od oryginalnej treci, nie
tyle chc¹c skorygowaæ myl autora (nawet b³êdn¹), ile raczej dla zachowania
rytmu w polskim wierszu.

W rocznicê wiêceñ biskupa Grzegorza  wiersz przy stole11
Martini meritis per tempora longa,
Gregori,
Toronicum foveas pastor in urbe
gregem.
Conciliis sacris sis norma et vita
piorum,
Exemploque tuo crescat adeptus honor.
Lumen apostolicum populis tua lingua
ministret,
et caeli donum, te radiante, micet.

Za przyczyn¹ Marcina przez lat wiele,
Grzegorzu,
w miecie Tours jako pasterz czuwaj nad
stadem swym.
wiêtych zgromadzeñ wzorem i ¿yciem
b¹d wierz¹cych,
niechaj biskupia godnoæ ronie przez
przyk³ad twój.
Niech Aposto³ów wiat³o jêzyk twój
ludziom niesie,
w blasku twoich promieni niech lni
niebiañski dar.

Wiersz w wyd. M. Reydelleta nosi tytu³ Item versus in natalicium Gregorii episcopi, cum antiphonam dicere rogaretur, in mensa dictum. Termin
natalicium oznacza rocznicê wiêceñ. Utwór poprzedzaj¹cy komentowany
wiersz (V 3, Poèmes, t. 2, s. 1618) jest adresowany do mieszkañców Tours
z okazji objêcia przez Grzegorza biskupstwa w tym miecie, co mia³o miejsce
w 573 r., por. M. Reydellet, Notes, w: Poèmes, t. 2, s. 166 (note 37); por.
te¿ M. Simonetti, Gregorio di Tours, DPAC II 17211722 r. Na temat pocz¹tków rz¹dów biskupich Grzegorza, w tym okolicznoci jego ordynacji, zob.
D. A. Sikorski, Wstêp, w: Grzegorz z Tours, Historie (Historia Franków),
przek³. K. Liman, T. Richter, wstêp, opracowanie, komentarz D. A. Sikorski,
Kraków 2002, s. 1112.
11

V 4, Poèmes, t. 2, s. 1819.
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Wersy 12. Grzegorz by³ biskupem Tours do 594 r., por. M. Simonetti,
Gregorio di Tours, DPAC II 17211722. W najstarszym kociele Tours
(ecclesia prima) na biskupa zosta³ wywiêcony w. Marcin; koció³ zrekonstruowa³ biskup Grzegorz. Przy katedrze rozros³y siê liczne budowle sakralne,
które wznoszono w zwi¹zku z pielgrzymkami wiernych do Tours. Wokó³
antycznego castrum uformu³owa³o siê z czasem nowe centrum miejskie. Otrzyma³o ono nazwê Martinopolis. Na temat Tours jako centrum kultu w. Marcina zob. L. Pietri, Tours, DPAC II 34833485; ten¿e, La ville de Tours du
IV au VI siècle: naissance ï une cité chrètienne, Roma 1984; por. J. Fontaine, Martino do Tours, DPAC II 21312133; S. Quesnel, Introduction,
w: Venance Fortunate, Oeuvres. La vie de saint Martin, dz. cyt., s. XIX
XXI (rozdzia³ Le cult de saint Martin du IV au VI siècle. Littérature
et iconographie martiniennes).
Summary
VENANTIUS FORTUNATUS, SELECTED POEMS.
TRANSLATED WITH A COMMENTARY
This paper includes five poems by Venantius Fortunatus, a sixth century poet of
Merovingian Gaul: Gloria celsa pios, Emicat aula decens, Summus in arce Dei, Quam
bene iuncta, Martini meritis. The work of Venantius Fortunatus among various types
of poetry, such as epitalamia, epitaphia, panegyrics, poetic letters, hodeoporicon and
votive epigrams, includes also descriptive poems. Often they are descriptions of basilicas or liturgical vessels, together with praise of the builder or founder or the saint in
whose honor the church was built. His poetry is a precious source giving us an insight
into the life and society of that era between antiquity and the middle ages.
Key terms: Venantius Fortunatus, poetry, basilica, Gregory of Tours, bishop, gift,
offering, eucharistic ciborium.
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