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W klasycznej poezji greckiej i rzymskiej znano trzy odmiany poetyckiego motywu 

rozkosznego miejsca, locus amoenus. Są to: krajobraz dzikiej przyrody, albo przyrody 

pasterskiej, tło dla miłości i poezji, a także ogród oraz wyidealizowana sceneria związana 

z motywem Złotego Wieku i Elizjum. W późnym antyku i u początków średniowiecza 

upodobanie twórców budzi już raczej krajobraz kultywowany, przekształcony przez działalność 

człowieka, oddzielony od dzikiej przyrody. W utworach poetyckich tego okresu widać znowu 

trzy odmiany idealnej scenerii, analogiczne wobec tradycyjnych ujęć: wiejska posiadłość (villa), 

ogród oraz jego szczególna postać, jaką jest raj. Niniejsza dysertacja ma na celu zaprezentowanie 

przekształceń w ujmowaniu topiki amoenitas w dziełach poezji łacińskiej na przestrzeni czterech 

stuleci (od wieku III po początek VII) z koniecznymi odwołaniami do epoki klasycznej. 

Przemiany te dotyczą nie tylko kompozycji utworów, czy obecności poszczególnych elementów, 

które tradycyjnie wiązano z amoenitas, ale i warstwy znaczeniowej tego motywu. Analizy 

utworów pokazują z jednej strony ciągłość pewnych wyobrażeń i elementów, z drugiej zaś 

umiejętność ich przepracowania zgodnie z nowymi prądami twórczości późnoantycznej 

i wczesnośredniowiecznej. 

Prezentowana rozprawa dzieli się na trzy rozdziały. Pierwszy z nich (Vernat amoenus 

ager) przedstawia scenerię wiejską, jaką odmalował Wergiliusz w dydaktycznych „Georgikach”, 

a także podobny motyw w twórczości Horacego i Tibullusa. Klasycznemu obrazowi wsi , który 

prezentuje pierwszy paragraf, odpowiada w późnym antyku villa, a zatem wiejska posiadłość, 

charakterystyczny element życia ówczesnej elity. Tę transformację ukazano w dwóch aspektach: 

z jednej strony krajobraz w badanych utworach nabiera charakteru erudycyjnego, z drugiej, 

co jest typowe zwłaszcza dla twórczości Wenancjusza Fortunata, opisy posiadłości ciążą 

wyraźnie ku laudacji. Na końcu pierwszego rozdziału umieszczono też paragraf poświęcony 



ekfrazom wiosny, które łączą uroki wsi, dzikiej przyrody i ogrodu. Ten motyw również uległ 

pewnym modyfikacjom w poezji późnoantycznej.  

Drugi rozdział (Oblectat hortus, avocat) poświęcono opisom ogrodów. Zwracamy 

tu uwagę na trzy punkty. Pierwszym jest konstytutywny aspekt wydzielenia, czy to fizycznego, 

czy to mentalnego, przestrzeni ogrodu. Po drugie ekfrazy ogrodu ujawiniają wielość znaczeń. 

Widać to przede wszystkim w erudycyjności ekfraz, analogicznej wobec przedstawionych 

w pierwszym rozdziale opisów późnoantycznych posiadłości wiejskich. Erudycyjny 

i wieloznaczny charakter przestrzeni ogrodu w utworach poetyckich ma swoją szczególną postać 

w połączeniu ogrodu i miłości. Wreszcie na koniec prezentujemy motyw ogrodu w postaci 

zredukowanej do dwóch elementów, które ewokują cały obraz, a mianowicie do kwiatów i do 

drzewa. Dodać należy, iż kolejność prezentacji poszczególnych utworów wynika z kryterium 

coraz wyraźniejszej wieloznaczności, a zatem zbliżania się opisów ogrodu ku metaforze czy 

alegorii.  

Ostatni rozdział (Hotrus... felicior omnibus) poświęcono przedstawieniu motywu ogrodu 

w szczególnej formie. Posłużył on bowiem poetom późnoantycznym do wykreowania obrazów 

raju. Ten nowy motyw poetycki, który wywodzi się ze świata wyobrażeń judeochrześcijańskich, 

ma swój treściowy pierwowzór w Biblii i odpowiednik w poetyckich wizjach Złotego Wieku 

i Elizjum. Szczególne znaczenie dla ukształtowania się w poezji chrześcijańskiej motywu ogrodu 

rajskiego zajmuje przypisywany Laktancjuszowi utwór De ave Phoenice. Jest on pośrednim 

ogniwem między klasycznymi wizjami szczęśliwych krain, a analogicznymi ujęciami u poetów 

późnoantycznych. Najwięcej miejsca w tym rozdziale poświęcono prezentacji poetyckich wizji 

raju, które ukazano w dwóch odsłonach. Lektura źródeł pokazuje bowiem, iż w ujęciach ogrodu 

Eden, czy raju ziemskiego, który, według Genesis, wieńczył świat stworzony, a obrazem raju 

eschatologicznego, który również prezentowano jako ogród, zachodzą pewne istotne różnice. 

Widać je zarówno w kompozycyjnym umiejscowieniu ekfraz, jak i w warstwie ideowej 

poszczególnych utworów. 

Dodajmy na zakończenie, że poszczególne aspekty badanego motywu zostały 

zaprezentowane nie w porządku chronologicznym, lecz w kolejności, którą sugerują 

poszczególne odmiany motywu locus amoenus w poezji późnoantycznej 

i wczesnośredniowiecznej. 


