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GILLES MÉNAGE
I JEGO HISTORIA MULIERUM PHILOSOPHARUM

W 1690 r. francuski uczony Gilles Ménage (1613-1692)1, z TaciUska
podpisujYcy siZ Aegidius Menagius, wydaT dzieTko niewielkie, ale wielce
oryginalne i bardzo erudycyjne – Historia mulierum philosopharum (dosTownie: „Historia kobiet filozofek”)2. Pracy tej i jej autorowi chcemy podwiZcie nieco uwagi.
Gilles Ménage urodziT siZ 15 sierpnia 1613 r. w Angers. Jego ojciec,
Guillaume Ménage, byT w tej miejscowodci adwokatem królewskim. Predyspozycje intelektualne skierowaTy Gillesa Ménage’a równiei na drogZ kariery
prawniczej. Zanim skoUczyT dwadziedcia lat, jui praktykowaT jako adwokat
w rodzinnej miejscowodci. W 1632 r. wystZpowaT w kilku sprawach w Paryiu. Z powodu choroby musiaT jednak zakoUczye aktywnY pracZ prawniczY.
ZwiYzaT siZ z KodcioTem. Choe nie miaT dwiZceU kapTaUskich, uzyskaT moiliwode czerpania dochodu z dóbr kodcielnych w Montdidier. NaleiaT do
otoczenia Jean-Françoisa Paula de Gondi (1613-1679), kardynaTa de Retz,
pólniejszego arcybiskupa Paryia (w latach 1654-1662), znanego mecenasa
literatów i artystów. W tym czasie rozpoczYT swojY dziaTalnode literackY.
OkoTo 1648 r. pokTóciT siZ jednak ze swoim patronem. Jak zobaczymy, nie
byTa to jedyna kTótnia, w której uczestniczyT – niewYtpliwie kTótliwode byTa
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jednym z przejawów jego swarliwego charakteru. Ménage przeniósT siZ wiZc
do nowego domu w Paryiu, gdzie zaczYT urzYdzae spotkania literackie, które
nazwaT Mercuriales, jako ie odbywaTy siZ we drody, a droda po Tacinie to
dies Mercurii. Ménage byT nauczycielem Marie-Madeleine Pioche de la
Vergne, pólniejszej ksiZinej de la Fayette (1634-1693), uznanej pisarki:
autorki gTodnego romansu KsiIJna de Clèves (1678), uwaianego za pierwsze
arcydzieTo psychologicznej powiedci francuskiej. NaleiaT do Akademii Francuskiej, utworzonej w 1635 r. przez kardynaTa A.J. du Plessis de Richelieu
(1585-1642). Gilles Ménage zmarT 23 lipca 1692 r. w Paryiu.
Nazwisko Ménage’a, choe filozofem nie byT, historykom filozofii kojarzy
siZ zwykle albo z jego pracY jako wydawcy i komentatora Diogenesa Laertiosa, albo ze wzmiankami o nim w Nowych rozwaJaniach dotyczNcych rozumu ludzkiego Gottfrieda W. Leibniza.
W 1664 r. Ménage opublikowaT w Londynie dzieTo Diogenesa Laertiosa,
znane nam jako Pywoty i poglNdy sQynnych filozofów, pod tytuTem Diogenes
Laertius, Graece et Latine cum Commentario. W swoim wydaniu umiedciT
ponadto nie publikowany wczedniej anonimowy iyciorys Arystotelesa,
okredlany odtYd jako Vita Menagiana, ai do edycji krytycznej tego iyciorysu dokonanej przez Ingemara Düringa w 1957 r.3, w której autorstwo
zostaTo przypisane Hezychiuszowi z Miletu i od tego czasu iyciorys ten jest
identyfikowany równiei jako Vita Hesychii. Ménage napisaT tei Observationes et emendationes in Diogenem Laertium („Uwagi i poprawki do Diogenesa Laertiosa”; Paryi 1663), przedrukowywane w pólniejszych wydaniach dzieTa Diogenesa Laertiosa (Pearson 1664; Meibom 1692; Huebner
1830, 1833).
W Nowych rozwaJaniach dotyczNcych rozumu ludzkiego Leibniz przywoTaT Ménage’a trzykrotnie. Filalet powoTuje siZ na jego Dictionnaire étymologique („STownik etymologiczny”)4 oraz wydane po dmierci Ménage’a
Menagiana5, Teofil mówi zad o ksiYice, którY Ménage miaT zamiar napisae,
a miaTa ona dotyczye „rzeczy jeden raz tylko powiedzianych”6. Prace dotyczYce materii jZzykowej stanowiY gTównY i najbardziej cenionY czZde dorobku Ménage’a. Wspomniany sTownik nosi peTny tytuT: Dictionnaire
étymologique ou origine de la langue françoise (Paryi 1675). Jest to pierw3

Zob. I. D ü r i n g, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Göteborg: Almquist &
Wiksell 1957.
4
Zob. G.W. L e i b n i z, Nowe rozwaJania dotyczNce rozumu ludzkiego, Warszawa: PWN
1955 t. 2, s. 74 (ks. 3, rozdz. 6).
5
Zob. tamie, t. 2, s. 81 (ks. 3, rozdz. 6).
6
Tamie, t. 2, s. 327 (ks. 4, rozdz. 16).
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szy wielki sTownik etymologiczny jZzyka francuskiego. Na temat jZzyka
francuskiego napisaT tei inne dzieTo: Les Observations de M. Ménage sur la
langue françoise. ZajmowaT siZ równiei jZzykiem wToskim, czego wynikiem
jest Origini della Lingua Italiana (Paryi 1669). Obok jZzyka interesowaTa
go równiei literatura zarówno klasyczna, jak pólniejsza. Jednej z komedii
Terencjusza podwiZciT Discours sur l’Heautontimorumenos de Térence (Paryi 1640), a Petrarce Commentarius Italicus in VII. Sonettum Francisci Petrarcae (wyd. razem z Historia mulierum philosopharum, 1690). PróbowaT
tei swoich siT jako poeta w jZzyku greckim, TaciUskim, francuskim i wToskim
(Poemata Latina, Gallica, Graeca et Italica, 1656). NapisaT m.in. elegiZ In
obitum Petri Gassendi („Na odejdcie Piotra Gassendiego”). Jego utwory
poetyckie stanowiY zgrabne nadladownictwo przede wszystkim Owidiusza
i Tibullusa. Menagiana to zbiór mydli i uwag na róine tematy (od literackich, poprzez historyczne i etyczne, po popisy erudycji) oraz bon motów
Ménage’a, zebranych i wydanych jui podmiertnie przez jego przyjacióT pod
kierunkiem Antoine’a Gallanda w 1693 r. Obok prac o Diogenesie Laertiosie
oraz Historia mulierum philosopharum duiY popularnode zyskaTo równiei
jego praca Amoenitates iuris civilis (1664), bZdYca zbiorem esejów na temat
historii prawa.
Ménage jako uczony i bywalec salonów uczestniczyT w licznych sporach
dotyczYcych kwestii etymologii, kryteriów poprawnodci jZzyka czy wartodci
utworów poetyckich, m.in. w 1644 r. z Pierrem de Montmaur (1576-1650) –
profesorem literatury greckiej w Collège de France, bibliofilem i erudytY,
a w 1650 r. z Claudem Favrem de Vaugelas (1585-1650) – czTonkiem
Akademii Francuskiej, autorem Remarques sur la langue françoise, gdzie
wskazuje on jako kryterium poprawnodci jZzykowej uiycie i wymowZ sTów
zgodnY z obyczajami jZzykowymi dworu i salonów. W pidmie Anti-Baillet
(1690) Ménage wystYpiT równiei przeciw Adrienowi Bailletowi (16491706), znanemu jako autor La Vie de Monsieur Des-Cartes (Paryi 1691),
a powodem byTa pochwaTa jansenizmu zawarta przez Bailleta w Jugemens
des savans. Skory do polemik przysporzyT sobie licznych wrogów. StaT siZ
tei tematem kpin Moliera, który sportretowaT go jako Wadiusa w Uczonych
biaQogQowach 7. Molier nawiYzaT tu zresztY do rzeczywistej kTótni, która
miaTa miejsce w jednym z salonów miZdzy Ménagem a Charles’em Cotin
(1604-1682), którego sportretowaT jako Trissotina. Cotin, poeta, filozof
i tTumacz z jZzyka TaciUskiego, greckiego, hebrajskiego i syryjskiego, napisaT
7

Zob. M o l i e r, Uczone biaQogQowy, akt 3, scena 5. Na ten temat zob. T. z e l e U s k i
(B o y), Molier, [w:] t e n i e, Pisma, t. XI. Warszawa: PIW 1956-1992, s. 318.
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przeciwko Ménage’owi satyrZ La Ménagerie (1666). W Uczonych biaQogQowach Wadius wypowiada m.in. takY kwestiZ: „Wierszem, prozY, TacinY,
grekY, ja ci stanZ!” 8, co zTodliwie, acz zwiZlle i zgodnie z prawdY, ukazuje
pole zainteresowaU i wTasnej twórczodci Ménage’a. SzczególnY znajomode
greki podkredla takie Trissotin, przedstawiajYc Wadiusa: „[…] i po grecku
z pewnodciY nikt go nie przegada” 9, by potem w ferworze kTótni nazwae go
„nZdznym bazgraczem” 10, „dmieciarzem literackim i rabusiem” 11. Równiei
Jean de La Bruyère (1644-1696) odmalowaT portret Ménage’a jako Pedanta
w swoich Caractères, dla których pomysT przedstawienia typów ludzkich
charakterów zaczerpnYT od Teofrasta, wzbogaciT jednak swojY pracZ elementami refleksji etycznej, wzorowanej na Montaigne’u, Pascalu i La Rochefoucauld. Osobowe przykTady dla swoich typów La Bruyère czerpaT
z rzeczywistodci, a opisywaT je w taki sposób, ie najczZdciej pierwowzory
byTy bezbTZdnie rozpoznawalne.
Wdród pism Ménage’a jest wymieniona na wstZpie Historia mulierum
philosopharum. Choe prac o charakterze biograficznym, bZdYcych zestawieniem iyciorysów osób znanych, do XVII wieku powstaTo wiele, te podwiZcone wyTYcznie sTynnym kobietom sY nieliczne. PrawdopodobnY inspiracjY
dla Ménage’a mógT bye Plutarch z Cheronei i jego Cnoty kobiet (!"#$%&'#
()*+$,; Mulierum virtutes), odnajdziemy bowiem w tekdcie powoTania siZ na
to pismo. Zbiór Plutarcha moina by wTadciwie, ze wzglZdu na jego trede,
zatytuTowae O mIstwie kobiet czy tei O mIJnych kobietach12. Choe greckie
()*+- oznacza „cnotZ” w ogólnodci, to równiei ma znaczenie bardziej
konkretne: „mZstwo”, „dzielnode” lub „czyn bohaterski”. Przedstawione zad
przez Plutarcha kobiety dlatego sY wyjYtkowe, ie wykazaTy siZ mZstwem,
dokonaTy czynów odwainych, zawstydzajYc czZsto mZiczyzn, mszczYc
dmiere bliskich, wskazujYc wTadciwe drogi postZpowania. Plutarchowi wyralnie przydwiecaT cel moralizatorsko-dydaktyczny, choe nie jest on wolny
od zaspokajania zwykTej ludzkiej ciekawodci. Inne znane dzieTo tego rodzaju
to Giovanniego Boccaccia De mulieribus claris („O sTynnych kobietach”) 13.
8

M o l i e r, SzkoQa mIJów. SzkoQa Jon. Chory z urojenia. Krytyka szkoQy Jon. Uczone biaQogQowy, tT. T. zeleUski (Boy), Warszawa: Polskie Media Amer.com S.A. 2004, s. 403.
9
Tamie, s. 397.
10
Tamie, s. 402.
11
Tamie.
12
W ten sposób zrozumiaT to Jan Kochanowski, który przedstawiajYc wolne tTumaczenie niektórych sylwetek z pisma Plutarcha, nadaT swojej pracy tytuT Wzór Pa^ mIJnych.
13
PrzekTad na jZzyk polski: G. B o c c a c c i o, O sQynnych kobietach, tT. P. BaUkowski,
I. Grzedczak, A. SzopiUska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013.
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Jest to drugie po De casibus virorum illustrium („O przypadkach znakomitych mZiów”) jego dzieTo o charakterze biograficznym. Zauwaiye naleiy,
ie O przypadkach znakomitych mIJów, wbrew temu, co sugerowaTby tytuT,
zawiera równiei biografie kobiet. Praca O sQynnych kobietach zostaTa zadedykowana kobiecie i napisana jest przede wszystkim dla kobiet. Boccaccio,
wybierajYc subiektywnie, opisuje iyciorysy kobiet od Ewy po wspóTczesnY
mu JoannZ, królowY Jerozolimy i Sycylii. Obok postaci mitologicznych
umieszcza historyczne, obok bogiU – kobiety z krwi i kodci, obok poganek –
chrzedcijanki, ale przedstawia tylko jednY kobietZ zwiYzanY z filozofiY –
Leontion14, która odmieliTa siZ pisae przeciwko Teofrastowi (odnajdziemy jY
takie u Ménage’a wdród epikurejek). Przedstawia postZpki kobiet ku nauce
moralnej, ale równiei po prostu dla przyjemnodci intelektualnej i zaspokojenia
naturalnej ciekawodci. Choe Boccaccio opiera siZ na licznych lródTach, nie
podchodzi do nich krytycznie, a interpretacjZ pozostawia czytelnikom. Sam
Ménage odwoTuje siZ do dzieTa Apoloniusza z Tyru, stoika (I wiek przed
Chr.), które znane jest ze wzmianki w Bibliotece Focjusza. Czytamy tam
o pidmie Apoloniusza „o kobietach, które zajmowaTy siZ filozofiY lub dokonaTy jakiegod sTawnego czynu i doprowadziTy poszczególne rodziny do zgody”15.
WyjYtkowode tematyki swojej pracy Ménage zdaje siZ podkredlae jui
w samym tytule poprzez pozornY redundancjZ: mulierum philosopharum
(gen. pl., „kobiet filozofek”). JZzyk TaciUski jako jZzyk fleksyjny (podobnie
jak jZzyk polski) rozróinia rodzaje dziZki odpowiednim koUcówkom wyrazowym, a wiZc forma genenetivu pluralis I deklinacji: philosopharum (od
philosopha, -ae), czyli „filozofek”, wskazuje na rodzaj ieUski. Mimo to
Ménage dodaje jeszcze drugi rzeczownik w tym samym przypadku mulierum
(od mulier, -is), czyli „kobiet”. Oczywidcie mogTo to wynikae z faktu, ie
w jZzyku TaciUskim w I deklinacji z koUcówkami gramatycznymi rodzaju
ieUskiego wystZpujY tei wyjYtki rodzaju mZskiego, klasyfikowane ze wzglZdu na rodzaj naturalny, m.in. nazwy zawodów. KomponujYc w ten sposób
tytuT, Ménage usuwa wszelkie wYtpliwodci. Dodajmy w tym miejscu, ie
w poszczególnych czZdciach odnoszYcych siZ do róinych szkóT filozoficznych Ménage konsekwentnie uiywa form ieUskich na okredlenie przedstawicielek tych szkóT. SY wiZc: Platonicae, Dialecticae, Cyrenaicae, Megaricae, Cynicae, Peripateticae, Epicureae, Stoicae, Pythagoricae16.
14

Zob. tamie, s. 345 n.
F o c j u s z, Biblioteka, tT. O. Jurewicz, t. I-IV, WrocTaw: Ossolineum-DeAgostini 2006 –
t. I, s. 333 (kodeks 161).
16
W wydaniu pólniejszym z 1692 r. wystZpujY równiei Academicae.
15
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Swoje dzieTo Ménage zadedykowaT Anne Dacier (1654-1720), piszYc, ie
idzie za przykTadem Diogenesa Laertiosa, który swoje Pywoty i poglNdy
sQynnych filozofów miaT podwiZcie kobiecie17. Ménage nazywa Madame Dacier (bo tak jY okredlali wspóTczedni) feminarum quot sunt, quot fuere,
doctissima („spodród kobiet, ile ich jest, ile ich byTo, najbardziej uczonY”) 18
i choe trochZ w tym kurtuazyjnej przesady, to rzeczywidcie byTa to kobieta
niezwykle wyksztaTcona. ByTa ona córkY Tanaquila Fabera (1615-1672),
zajmujYcego siZ wydawaniem tekstów autorów klasycznych, na przykTad
Anakreonta, Safony, Terencjusza, Wergiliusza czy Horacego, a ionY André
Daciera (1651-1722), czTonka Akademii Francuskiej, bibliotekarza i wydawcy, podobnie jak jej ojciec, autorów klasycznych. Madame Dacier daTa
siZ poznae przede wszystkim jako znakomita tTumaczka na jZzyk francuski
literatury greckiej i TaciUskiej. PrzeToiyTa IliadI i OdysejI Homera. TTumaczyTa równiei Anakreonta, SafonZ, Plauta, Terencjusza i Horacego. Razem z mZiem braTa udziaT w redagowaniu tomów ad usum Delphini. UczestniczyTa w sTynnym sporze miZdzy „staroiytnikami” a „nowoiytnikami” –
Querelle des Anciens et des Modernes, który rozgorzaT we Francji w drugiej
poTowie XVII wieku. Obok Nicolasa Boileau-Despréaux (1636-1711) i Jeana
de La Fontaine’a (1621-1695) byTa reprezentantkY „staroiytników”, przekonanych o aktualnodci kulturotwórczej grecko-rzymskiego antyku, o uiytecznodci jego toposów literackich, znaczeniu wychowawczym, a postulujYcych jedynie jego reinterpretacjZ. Na ataki „nowoiytników” odpowiedziaTa
najpierw we WstZpie do swojego przekTadu prozY Iliady (1699), a nastZpnie
w pracy Des causes de la corruption de goût („O przyczynach zepsucia
smaku [literackiego]”, 1714)19. „Staroiytnicy” ostatecznie spór przegrali,
jZzyk grecki wszak jui duio wczedniej, a jZzyk TaciUski wTadnie wtedy byT
w odwrocie, coraz mniej osób posTugiwaTo siZ tymi jZzykami w mowie. Jedli
damy wiarZ dwiadectwu wspóTczesnych, równiei Madame Dacier miaTa
problemy z bezbTZdnym mówieniem po Tacinie20.
Przejdlmy teraz do tredci Historii kobiet filozofek. Na poczYtku pracy
w pierwszym wydaniu z 1690 r. czytamy, ie Ménage znalazT 65 przykTadów
kobiet filozofek i ie dziwi go, ii w niektórych ksiYikach padajY tylko poje17

Uwaia siZ, ie tY kobietY byTa Arria, iyjYca w II wieku po Chr. platoniczka zaprzyjalniona
z cesarzem Septymiuszem Sewerem.
18
Historia mulierum philosopharum scriptore Aegidio Menagio, s. 5.
19
Zob. J.  a n o w s k i, WstIp, [w:] H o m e r, Iliada. WrocTaw: ZakTad Narodowy im. OssoliUskich – Wydawnictwo 1986, s. LXVIII.
20
Zob. F. B l u c h e. Pycie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, tT. W. BieUkowska,
wiersze przeT. H. Igalson-Tygielska, Warszawa: PIW 1990, s. 92 n.
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dyncze imiona kobiet zajmujYcych siZ filozofiY. W wydaniu z 1692 r. zostaTy
jeszcze dodane pewne sylwetki21.
Choe tytuT mógTby sugerowae, ie autor przedstawi szereg filozofek od
czasów najdawniejszych ai po mu wspóTczesne, to Ménage skupia siZ na
staroiytnodci, w tradycji greckiej siZgajYc jednak po czasy Bizancjum22. Jak
jui wspomnielidmy, Ménage uporzYdkowaT biogramy zgodnie z przynaleinodciY filozofek do szkóT filozoficznych, poczynajYc jednak od tych kobiet,
co do których tej przynaleinodci okredlie nie moina. PojawiajY siZ takie
postacie kobiet, co do których rzeczywistego istnienia sY wYtpliwodci i ma je
takie Ménage (na przykTad Katarzyna Aleksandryjska), ale jedna budzi takie
wYtpliwodci co do tego, czy moina jY zaliczye do kobiet. Ménage jako
pierwszY wymienia bowiem Hippo, córkZ centaura Chirona, która miaTa
nauczye Eola kontemplacji natury. Jako lródTo podaje tu Klemensa Aleksandryjskiego Kobierce 23. Wydaje siZ, ie mamy tu do czynienia z jednym
z licznych w tej ksiYice popisów erudycji autora.
Biogramy sY róinej dTugodci, niektóre to tylko imiona i lródTo, w którym
zostaTy wymienione, inne mogY ciYgnYe siZ przez kilka stron. NajdTuisze sY
opowiedci o Julii Domnie (ionie cesarza Septymiusza Sewera, II/III wiek),
Eudokii (ionie cesarza Teodozjusza II, V wiek), dw. Katarzynie Aleksandryjskiej (legendarnej dziewicy-mZczennicy z IV wieku), Hypatii (filozofce
neoplatoUskiej, IV/V wiek), Teano (ionie Pitagorasa, VI wiek przed Chr.),
Myi (córce Pitagorasa i Teano) i Timysze (filozofce pitagorejskiej, IV wiek
przed Chr.). NajliczniejszY grupZ stanowiY pitagorejki, choe wiele z nich wymienianych jest tylko z imienia wraz z tekstem lródTowym, z którego zostaTa
zaczerpniZta informacja. Obszernode opisów nie zawsze jest zwiYzana z wielodciY wiadomodci o iyciu i poglYdach danej postaci. Ménage moie bowiem
podawae za róinymi lródTami rozmaite wersje tych samych wydarzeU czy
snue rozwaiania natury jZzykowej, chociaiby o uiywanych wariantach jakiegod imienia. Nie stroni tei od przytaczania róinych anegdotycznych wydarzeU, nie zawsze zwiYzanych bezpodrednio z opisywanY postaciY.
Noty o poszczególnych filozofkach Ménage ukTada wedTug podobnego
schematu. Na poczYtku podaje imiZ, nastZpnie pochodzenie (miejscowode,
z której wywodzi siZ postae oraz rodzina, czyli zwykle wskazuje, czyjY byTa
córkY; czasami tylko jednY z tych informacji, czasami iadnej, o ile takie nie
21
SY to: Novella i Heloiza, dodane do filozofek, co do których nie moina, wedTug Ménage’a,
okredlie przynaleinodci do szkoTy filozoficznej, oraz Cerellia – akademiczka.
22
W wydaniu z 1692 r. pojawia siZ przedstawicielka zachodniego dredniowiecza – Heloiza.
23
Zob. K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i, Kobierce, 1, 73, 4-5 oraz 1, 132, 4.
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sY mu znane), dalej wiadomodci o iyciu i dokonaniach. PodajYc informacje,
potwierdza je, powoTujYc siZ na teksty lródTowe, czZsto wrZcz przytaczajYc
odpowiednie fragmenty.
Jak wielkim popisem erudycji jest Historia mulierum philosopharum, pokazuje liczba wskazanych lródeT zarówno autorów klasycznych, jak i wspóTczesnych Ménage’owi. Przedstawieniem i analizY tych lródeT teraz siZ zajmiemy. CzerpiYc z wielu tekstów, Ménage porównuje je, ale czZsto dla nas
jego cytowania sY trudne do zlokalizowania ze wzglZdu na sposób, w jaki
oznacza przytaczane miejsca. Moie to zniechZcae do korzystania z jego pracy jako tekstu lródTowego, tak jak to miaTo miejsce w przypadku amerykaUskiej badaczki Mary E. Waithe, wydawczyni wielotomowej pracy podwiZconej kobietom w filozofii A History of Women Philosophers 24. Inni jednak, na
przykTad Maria Dzielska, autorka cenionej monografii o Hypatii, przywoTujY
Ménage’a jako tekst lródTowy25.
Ménage najczZdciej powoTuje siZ na dzieTa takich autorów jak: Plutarch
z Cheronei (I/II wiek), Klemens Aleksandryjski (II/III wiek), Kasjusz Dion
Kokcejanus (ok. 155-235), Diogenes Laertios (III/IV), Porfiriusz (234-303),
Jamblich (III/IV wiek), Focjusz (ok. 820-891) oraz na tak zwanY KsiIgI
Suda. Choe odwoTuje siZ do autorów i dzieT znanych, to wydaje siZ zasadne
podwiZcie im tutaj nieco uwagi, choeby ze wzglZdu na specyfikZ tych prac
oraz sposób ich cytowania lub powoTywania siZ na nie przez Ménage’a.
Z dzieT Plutarcha z Cheronei wykorzystuje piZe z grupy pism filozoficznodydaktycznych, okredlanych wspólnie jako Moralia. SY to: Uczta siedmiu
mIdrców, Zagadnienia biesiadne, O wychowaniu dzieci, Zalecenia maQJe^skie
oraz O cnotach kobiet. SiZga równiei do pism biograficznych znanych jako
Pywoty sQynnych mIJów (konkretnie do iywotów Peryklesa i Brutusa).
Jedli chodzi o pozostaTych wymienionych autorów, to Ménage wykorzystuje pojedyncze dzieTa; oczywidcie w przypadku niektórych w ogóle tylko
pojedyncze dzieTa sY znane.
Ze spudcizny Klemensa Aleksandryjskiego wybraT Kobierce – podzielone
na osiem ksiYg wielowYtkowe zapiski, stanowiYce jednak wykTad doktryny
chrzedcijaUskiej z silnymi wpTywami mydli dw. PawTa, ale takie filozofii
greckiej. Nie przytacza dosTownie cytatów. NajczZdciej podaje autora, tytuT
i ksiZgZ, czasami streszcza odpowiedni fragment.

24

Zob. M.E. W a i t h e (ed.), A History of Women Philosophers, t. 1, Dordrecht–Boston–
Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers1987, s. IX.
25
Zob. M. D z i e l s k a, Hypatia z Aleksandrii, Kraków: Universitas 2006, s. 185 i 193.
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Kasjusz Dion Kokcejanus przez 22 lata swego iycia pracowaT nad HistoriN rzymskN w osiemdziesiZciu ksiZgach, obejmujYcY dzieje Rzymu od zaToienia miasta do czasów Aleksandra Sewera. Z dzieTa tego zachowaTy siZ
w caTodci ksiZgi XXXVI-LIV, czZdciowo ksiZgi XVII, LXXIX-LXXX. Trede
ksiYg zaginionych znana jest dziZki skrótom dwóch bizantyUskich autorów:
Ksifilinosa oraz Zonarasa. To wTadnie lokalizacja cytatów Ménage’a z tego
dzieTa nastrZcza najwiZksze problemy; byToby oczywidcie o wiele prodciej,
gdybydmy mieli dokTadnie to wydanie, z którego on korzystaT.
Diogenes Laertios to oczywidcie Pywoty i poglNdy sQynnych filozofów. DzieTo w dziesiZciu ksiZgach, które rozpoczyna siZ od siedmiu mZdrców, a koUczy
Epikurem i epikurejczykami, równiei dzisiaj stanowi jedno z gTównych lródeT
do historii filozofii staroiytnej. Dodajmy na marginesie, ie choe Diogenes
Laertios przywoTuje imiona wielu kobiet zwiYzanych z filozofiY, to tylko
jednej, Hipparchii z Maronei, ionie filozofa cynickiego Kratesa, podwiZca
osobny rozdziaT. Filozofka ta uwzglZdniona zostaTa równiei przez Ménage’a.
OdwoTujYc siZ do Diogenesa Laertiosa, Ménage okredla miejsce w tekdcie
poprzez imiZ filozofa, o którym traktuje dana ksiZga lub rozdziaT Pywotów.
Zarówno Porfiriusz, jak i Jamblich napisali biografie Pitagorasa, pierwszy
zatytuTowanY Pywot Pitagorasa, drugi – O Jyciu pitagorejskim. Obie te prace Ménage cytuje bardzo czZsto, zwTaszcza Jamblicha, gTównie wskazujYc
autora i tytuT. Odnosi siZ nadto do Pywota Pitagorasa anonimowego autora.
Focjusz to autor nieocenionej takie dzisiaj skarbnicy wiedzy o pisarzach
antyku, czyli Biblioteki. DzieTo to stanowi wyciYg z 280 pisarzy staroiytnych zarówno pogaUskich, jak chrzedcijaUskich. TytuT pochodzi z dwóch
pólnych rZkopisów szesnastowiecznych, gdzie kopidci zaczynali poszczególne rozdziaTy od sTów: „z Biblioteki Focjusza”. Uiywane obecnie okredlenie „kodeks” (codex) dla poszczególnych rozdziaTów przyjZTo siZ od XVII
wieku. Ménage, przywoTujYc to dzieTo, najczZdciej pisze po prostu: „Focjusz
w Bibliotece”, nie precyzujYc, w którym miejscu, lub podajYc tylko autora,
o którym w danym kodeksie mówi Focjusz.
Ostatnie z wymienionych lródeT – tak zwana KsiIga Suda – powstaTo
w drugiej poTowie IX wieku lub w wieku X po Chr. TytuT grecki, caTkowicie
niezrozumiaTy nie tylko dzisiaj dla nas, ale nawet jui dla czytelników okresu
pólno bizantyUskiego, spowodowaT, ie potraktowano go jako imiZ wTasne
i przerobiono na „Suidasa”, stYd czZsto tei pozycjZ tZ okredla siZ jako KsiIga
Suidasa i tak tei jest u Ménage’a. Jest to bizantyUski leksykon, zawierajYcy
okoTo 12 000 haseT, z czego 900 biograficznych, i stanowiYcy takie dzid jedno
z wainiejszych lródeT poznania, m.in. historii literatury greckiej.
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Inna praca obecna w Historia mulierum philosopharum Ménage’a, na
którY chcielibydmy zwrócie uwagZ, to znany obecnie jako Scriptores historiae Augustae („Historycy cesarstwa rzymskiego”) zbiór 30 biografii cesarzy
rzymskich, napisany po Tacinie i róinie datowany – od koUca III do nawet VI
wieku. RZkopisy wymieniajY szedciu autorów, sY to: Aelius Spartianus,
Iulius Capitolinus, Vulcacius Galicanus, Aelius Lampridius, Trebellius Pollio oraz Flavius Vopiscus. Biografie 1-21 przypisywano czterem pierwszym,
22-30 zad dwóm ostatnim. Ménage kaidY z biografii cytuje oddzielnie, tytuTujYc od imienia opisywanego cesarza i podajYc przypisywanego jej autora.
Obecnie uwaia siZ, ie caTy zbiór zostaT napisany przez jednego anonimowego autora nie wczedniej nii w V wieku. Praca jest wartodciowa ze wzglZdu
na ciYgTY relacjZ o panowaniu cesarzy II i III wieku.
Kilkakrotnie Ménage przywoTuje równiei wielce erudycyjne greckie dzieTo Atenajosa z Naukratis (III wiek) zatytuTowane Sofidci przy uczcie, pierwotnie skTadajYce siZ z 30 ksiYg, z których zachowaTo siZ 15. CytujYc, wymienia jedynie autora, nigdy tytuT. Podobnie jak w przypadku Kasjusza Diona Kokcejanusa mamy tu przy lokalizowaniu cytatów bardzo utrudnione
zadanie.
Ménage odwoTuje siZ równiei do prac na temat historii KodcioTa i dzieT
Ojców KodcioTa. Odnajdziemy wiZc przede wszystkim HistoriI KodcioQa
Sokratesa Scholastyka (IV/V wiek), HistoriI KodcioQa Ewagriusza Scholastyka (VI wiek), anonimowY greckY KronikI PaschalnN (pierwsza poTowa
VII wieku), listy Synezjusza z Cyreny (IV/V wiek), Adversus Iovinianum,
Apologia ultima ad Rufinum oraz Vita Sancti Pauli, primi eremitae dw.
Hieronima (IV/V wiek) oraz De virginitate dw. Ambroiego (IV wiek).
Ponadto sporadycznie Ménage cytuje BibliZ.
ZwracajY równiei uwagZ przywoTane bizantyUskie teksty historyczne,
wdród nich prace: Anny Komneny (1083-1153/1155), Jana Zonarasa (XI/
XII) czy Nikefora Gregorasa (ok. 1295-1359/60). Ménage cytuje wiZc: AleksjadI Anny Komneny (opis panowania jej ojca Aleksego I), Skrót historii
Jana Zonarasa (kronika od „stworzenia dwiata” do Jana II Komnena; bardzo
bogata trede, krytyczne wykorzystanie lródeT) oraz HistoriI rzymskN Nikegora Gregorasa (37 ksiYg, obejmujYcych lata 1204-1359, interesujYca ze
wzglZdu na formZ filozoficznego pamiZtnika).
Ménage pisze o filozofkach, ale dzieT filozoficznych cytuje bardzo maTo,
co dowodzi równiei tego, ie filozofowie staroiytni rzadko wspominali o kobietach zajmujYcych siZ filozofiY, których zresztY, ze wzglZdu na uwarunkowania spoTeczne, byTo niewiele. Ménage przywoTaT dzieTa Platona (Menekse-
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nos, Uczta), Arystotelesa (Metafizyka, Kategorie, Meteorologika, Retoryka,
Poetyka), Cycerona (O przeznaczeniu, O naturze bogów) oraz Marka Aureliusza (Rozmydlania). Zaznaczye tei trzeba, ie tylko czZde tych przywoTaU
dotyczy konkretnie filozofek.
Ménage’owi znane byTy poza tym nastZpujYce dzieTa: Dzieje Herodota
(485-ok. 425 przed Chr.), Historia naturalna Pliniusza Starszego (ok. 2379), WIdrówki po Helladzie Pauzaniasza (ok. 115-po 180), Obrazy oraz
PochwaQa muchy Lukiana z Samosat (ok. 120-ok. 190), a takie Pywoty
sofistów Filostratosa Flaviusa (ok.178-ok. 248).
Bardzo nieliczne sY odniesienia do poezji antycznej. Odnajdziemy tylko
nastZpujYce dzieTa: Iliada i Odyseja Homera, Acharnejczycy Arystofanesa
(ok. 445-ok. 385 przed Chr.), Epody Horacego (65-8 przed Chr.), Epigramaty Marcjalisa (ok. 40-104), Satyry Juwenalisa (ok. 60-130) oraz AntologiI Palaty^skN, z której epigramaty Ménage cytuje w przekTadzie na jZzyk
TaciUski H. Grocjusza (1583-1645).
Wdród lródeT Ménage’a przewaiajY teksty greckie o charakterze historycznym, filozoficzno-moralizatorskim i encyklopedycznym. Gdy przytacza
z nich fragmenty, robi to w oryginale, dajYc jednak tTumaczenie na jZzyk
TaciUski26. Prace, na które powoTywaT siZ Ménage, sY znane takie dzisiaj
i podobnie oceniane ze wzglZdu na ich wartode poznawczY.
Nie moiemy nie wspomniee, ie Ménage powoTuje siZ równiei na prace
uczonych nowoiytnych, a nawet na osobiste z niektórymi kontakty. Przez to
niewielkie dzieTko przewija siZ caTy poczet zachodnioeuropejskich uczonych
XVI i XVII wieku, zajmujYcych siZ wydawaniem, komentowaniem i przekTadaniem na jZzyki nowoiytne autorów antycznych, czyli caTy poczet filologów klasycznych. W pracy Ménage’a odnajdziemy wiZc odwoTania do
róinych komentarzy, dzieT encyklopedycznych i historycznych, których
autorami byli m.in.: Cesare Baronio (1538-1607), wToski kardynaT, historyk
i hagiograf, autor dwunastotomowego dzieTa Annales ecclesiasticia a Christo nato ad annum 1198; Joseph Justus Scaliger (1540-1609)27, francuski
uczony, autor podstaw chronologii staroiytnej i komentarzy do autorów
26
Zauwaiye tu naleiy, ie sam Ménage przyznawaT siZ do tego, ie teksty greckie czyta,
posiTkujYc siZ przekTadami. Zob. Menagiana ou les bons mots et remarques critiques, historiques,
morales & d’érudition, de Monsieur Menage, recueillies par ses Amis, A Paris, Chez Florentin
Delaulne, ruë Saint Jacques, à l’Empereur, MDCCXV, t. 3, s. 61-62.
27
Na temat J.J. Scaligera i wspomnianego dalej I. Casaubona zob. L.D. R e y n o l d s, N.G.
W i l s o n. Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwaQy do naszych czasów, tT. P. Majewski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008,
s. 234 n.
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klasycznych, na przykTad Diogenesa Laertiosa; Jacques Sirmond (15591651), wydawca wielu TaciUskich i bizantyUskich dzieT; Gerrit Janszon Vos
(1577-1649), niderlandzki uczony i teolog, dziaTajYcy równiei we Francji
i Anglii, autor m.in. Etymologicum linguae Latinae, De historicis Graecis,
De historicis Latinis oraz The Times of the Ancient Poets; Claude Saumaise
(1588-1653), wydawca tekstów antycznych i dredniowiecznych, komentator
Scriptores historiae Augustae, autor pracy o wojsku rzymskim; Florence
Estienne Méric Casaubon (1599-1671), syn wybitnego filologa Isaaca Casaubona (1559-1614), dziaTajYcy we Francji i Anglii wydawca dzieT klasycznych, szczególnie cenionej edycji Rozmydla^ Marka Aureliusza. Ménage
wspomina tei, ie o pewnych rzeczach dowiedziaT siZ bezpodrednio od uczonych. O klasztorze dw. Katarzyny na górze Synaj miaT go pouczye Eusèbe
Renaudot (1646-1720), teolog i orientalista, o którym Ménage z podziwem
mówi jako o czTowieku, który biegle posTuguje siZ jZzykiem arabskim28.
InformacjZ zad o tym, ie w pewnym niesygnowanym rZkopisie, znajdujYcym
siZ w Bibliotece Królewskiej, niewzruszonY postawZ Timychy dochowania
w tajemnicy zasad pitagoreizmu nawet za cenZ iycia przypisano Teano, miaT
mu przekazae Charles du Fresne, sieur du Cange (1610-1688), prawnik,
historyk i leksykograf, którego sTowniki jZzyka greckiego i TaciUskiego sY do
dzid wykorzystywane przez naukowców 29.
Praca Ménage’a naleiy wiZc do tego rodzaju nielicznych prac o charakterze biograficznym, które sY zestawieniami iyciorysów sTynnych kobiet, co
prace Plutarcha i Boccaccia. PowstaTa jednak w duiym stopniu jako popis
erudycji autora, mniej ze wzglZdów moralizatorskich czy dydaktycznych.
Pokazuje nam jednak, po pierwsze, pewien kanon lródeT, z którego moina
byTo w XVII wieku korzystae, oczywidcie w duiej mierze pod warunkiem,
ie znaTo siZ jZzyki klasyczne, a przede wszystkim grekZ; po drugie, udwiadamia, ile staroiytnych tekstów nadal wydaje siZ i komentuje na zachodzie
Europy w wieku XVI i XVII, kontynuujYc dzieTo wToskich humanistów; po
trzecie wreszcie, jest dowodem na to, ie w wieku XVII obecnode kobiet
w filozofii byTa, jak w wiekach poprzednich, ciekawostkY i tematem rzadko
podejmowanym. Jeieli zad ktod czuTby niedosyt po przeczytaniu Historii kobiet filozofek Ménage’a, niech mu odpowie on sam sTowami: philosophia de30
gustanda non ingurgitanda est („filozofiZ naleiy smakowae, a nie poierae”) .

28

Zob. Historia mulierum philosopharum scriptore Aegidio Menagio, s. 44.
Zob. tamie, s. 107.
30
Tamie, s. 123-124.
29
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GILLES MÉNAGE
I JEGO HISTORIA MULIERUM PHILOSOPHARUM
Streszczenie
ArtykuT podwiZcony jest francuskiemu uczonemu Gilles’owi Ménage’owi (1613-1692) i jego
niewielkiej objZtodciowo, ale imponujYcej erudycjY pracy Historia mulierum philosopharum
(1690). Ménage znany jest przede wszystkim jako wydawca i komentator Diogenesa Laertiosa,
autor powaianych prac na temat jZzyka (np. Dictionnaire étymologique ou origine de la langue
françoise) oraz poeta tworzYcy w jZzyku greckim, TaciUskim, wToskim i francuskim. SzczególnY
pozycjY w jego dorobku jest Historia mulierum philosopharum. Praca zadedykowana zostaTa
znanej ówczesnej badaczce i tTumaczce dzieT autorów klasycznych – Anne Dacier (1654-1720).
Jest to dzieTo zestawiajYce iyciorysy bardziej lub mniej znanych filozofek. Autor koncentruje siZ
na antyku, choe siZga tei po czasy Bizancjum. Filozofki zostaTy podzielone wedTug ich przynaleinodci do szkóT filozoficznych, poczynajYc jednak od tych, co do których nie moina takiej
przynaleinodci jednoznacznie okredlie. Biogramy sY róinej dTugodci, ale uToione wedTug podobnego schematu: imiZ filozofki, pochodzenie, wiadomodci o iyciu i dokonaniach, przeplatane
erudycyjnymi ekskursami oraz odwoTaniami do lródeT. Ilode lródeT jest imponujYca. SY to zarówno autorzy staroiytni, jak i wspóTczedni Ménage’owi, o czym szeroko mówi siZ w artykule.
Analiza dzieTa Ménage’a pozwala wskazae kanon dostZpnych wówczas lródeT klasycznych, oczywidcie w duiej mierze pod warunkiem znajomodci greki i Taciny; udwiadamia, jak wiele jeszcze
tekstów staroiytnych w XVII wieku wydawano i komentowano na zachodzie Europy, kontynuujYc dzieTo wToskich humanistów; jest równiei dowodem, ie obecnode kobiet w filozofii
w XVII wieku byTa nadal swoistY ciekawostkY.
GILLES MÉNAGE
AND HIS WORK HISTORIA MULIERUM PHILOSOPHARUM
Summary
The article is devoted to French scholar Gilles Ménage (1613-1692) and his not extensive but
impressive in its erudition work Historia mulierum philosopharum (1690). First of all, Ménage is
known as the editor and the commentator of Diogenes Laertius, the author of esteemed works
about language (for example: Dictionnaire étymologique ou origine de la langue françoise), and
the poet writing in Greek, Latin, Italian and French. Historia mulierum philosopharum is the
special work in his achievements. This writing was dedicated to Anne Dacier (1654-1720)—the
famous French scholar and the translator of the classical authors. It presents biographies of
women philosophers, some of them acclaimed, some others not as popular. The author concentrated on Greco-Roman antiquity, but he also wrote about the Byzantine era. The profiles of
women philosophers are classified according to philosophical schools, beginning with those
thinkers whose philosophical affiliation is unknown. The biographic entries have different sizes,
but they follow the similar scheme: a name of a woman philosopher, her origin, the information
about her life and achievements with erudite commentaries and acknowledgments. The number of
sources is impressive. Plenty of works of the classical and contemporary to Ménage authors are
cited. These many threads are broadly discussed in this article. First, the analysis of Ménage’s
work Historia mulierum philosopharum shows the canon of available in the times of Ménage
sources (of course on the condition that their user had some command of Greek and Latin).
Second, it informs us how many classical texts were still published and commentated in the 17th
century in the west of Europe as the continuation of the Italian humanists’ work. Third, it proves
also that a presence of women in philosophy of the 17th century was, nonetheless, a peculiarity.
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