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 Wiadomo, !e %w. Augustyn przez całe !ycie interesował si" przejawami 

my%li i sztuki. Obdarzony niezwykł# pracowito%ci#, badawczym umysłem 

pełnym ciekawo%ci, pami"ci# granicz#c# z cudem, badał wszystkie dziedziny 

wiedzy. Bez przesady mo!na wnioskowa', !e spo%ród wszystkich pisarzy 

łaci&skich IV wieku był najwi"kszym my%licielem i uczonym. Posiadł ol-

brzymi# kultur" klasyczn#. Ta kultura wyró!nia si" nie tylko zakresem i bo-

gactwem znajomo%ci my%li klasycznej, ale ma tak!e wyra$ny charakter oso-

bisty. My%liciel z Tagasty w swych dziełach ustosunkowywał si" do ró!nych 

współczesnych mu problemów, a w%ród nich cz"sto mówił o teatrze, ponie-

wa! w młodo%ci lubił teatr, a pó$niej, kiedy teatr budził w nim obrzydzenie, 

uwa!ał, !e jego wierni zbyt do& ucz"szczaj#. W Confessiones, czyli Wy-

znaniach, wyja%nił pobudki, jakie czyniły mu teatr drogim, a w innych 

swych pismach podał przyczyny skłaniaj#ce go do pot"pienia teatru. 

 W Confessiones wyja%nia, !e poci#g, jaki czuje si" do teatru, wi#!e si"
ze szczególn# przyjemno%ci#, która w odró!nieniu od innych rado%ci ziem-

skich składa si" tak!e z cierpienia i łez. Na scenie podziwia si" cierpienia, 

które nie maj# w sobie nic rzeczywistego, a jednak budz# wzruszenie i skła-

niaj# do płaczu. Im bardziej s# tragiczne, tym wi"ksza jest przyjemno%'
współczucia w niedoli i prze!ycie w gł"bi serca wszystkich niepokojów 

urojonych osób1.

Ks. prof. dr hab. AUGUSTYN ECKMANN – kierownik Katedry Literatury Wczesnochrze%ci-

ja&skiej w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL; adres do 

korespondencji: Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 

e-mail: augustyn.eckmann@neostrada.pl 
1 Confessiones 3, 2-4. NBA 1 s. 56, 58. Je%li nie zaznaczono inaczej, cytaty pochodz# z dzieł 

%w. Augustyna.  



KS. AUGUSTYN ECKMANN 136

 Współczucie to jest do tego stopnia wła%ciwe teatrowi, !e z jego braku 

tracimy całe zainteresowanie. Idziemy do teatru, aby tam płaka', poniewa!
dusza przepełniona wzruszeniem, które trzeba zaspokoi', odczuwa potrzeb"
wylewania łez. Je%li sztuka nie wstrz#sa nasz# wra!liwo%ci#, wówczas nie 

spełnia swej istotnej roli i wieczór jest stracony. Dostrzegamy tu arystotele-

sowsk#  !"&#$'% w całej swej psychologicznej prawdzie2. Augustyn nie-

w#tpliwie nie znał jej formuł, ale je prze!ywał, i w czasie, kiedy próbuje 

aktem skruchy, płaczu zatrze' %lady łez wylanych nad niedolami Medei czy 

Hekuby, spontanicznie pod jej wpływem od!ywa słynna teoria filozofii pery-

patetyków3.

 Przeprowadzaj#c swoj# analiz", która stanowi jednocze%nie rachunek su-

mienia, Augustyn stawia pytanie, czy owa rado%', jakiej doznaje widz z po-

wodu cierpienia, poza potrzeb# wzruszenia, która w nim działa, nie ma 

jakiej% bardziej ogólnej, ale jednocze%nie gł"bszej przyczyny: 

Z pewno%ci# ka!dy człowiek d#!y do rado%ci. Ale chocia! nikt nie ma ochoty by'
nieszcz"%liwy, mo!e jednak chciałby by' miłosierny? A poniewa! nie jest to mo!-

liwe bez smutku, wi"c mo!e wła%nie dlatego i tylko dlatego lubi si" smutek. 

Wszystko by zatem wypływało ze strumienia przyja$ni
4.

 Dochodzi do wniosku, !e wzruszenie pochodzi z podwójnego uczucia: 

z pragnienia płaczu i ludzkiego braterstwa.  

 W kontek%cie estetycznego zagadnienia teatru poruszył Augustyn tak!e

jego problem moralny. Postawił pytanie: czy przyjemno%', któr# znajdujemy 

w bólu, jest rozumna? Jest oczywiste, !e nie, brzmi Augusty&ska odpowied$:

Chocia! bowiem człowiek, który si" smuci cudzym cierpieniem, zasługuje na po-

chwał" za swe miłosierdzie, wolałby on przecie!, je%li jego współczucie jest 

szczere, !eby nie istniała przyczyna jego smutku. Gdyby mo!liwy był paradoks – 

na pewno niemo!liwy! – nie!yczliwej !yczliwo%ci, to mógłby człowiek, który 

prawdziwie i szczerze si" lituje, pragn#' istnienia nieszcz"%liwych, aby miał si"
nad kim litowa'. Cierpienie wi"c czasem mo!na pochwala', nigdy jednak nie 

mo!na go kocha'5 .

2 W. T a t a r k i e w i c z. Dzieje sze-ciu poj!.. Warszawa: PWN 1976 s. 110. 
3 Confessiones 3, 2. 4. NBA 1 s. 58, 60. Przekład Z. Kubiaka:  w i " t y  A u g u s t y n. Wy-

znania. Wydanie trzecie poprawione. Warszawa: IW PAX 1987 s. 46. 
4 Confessiones 3, 2. 3. NBA 1 s. 58. Przekład Z. Kubiaka s. 45.  
5 Confessiones 3, 2.3. NBA 1 s. 58. Przekład Z. Kubiaka s. 46. 
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 Z drugiej strony współczucie dla cierpi#cych jest czym% dobrym, ale 

zrozumiałe jest tylko wtedy, gdy chodzi o rzeczywist# niedol", kiedy litu-

jemy si" powodowani miło%ci# nawet nad zbrodniarzem: 

Teraz za% bardziej lituj" si" nad tym, kto prze!ywa rado%' wyst"pn#, ni! nad tym, 

kto si" smuci utrat# rozkoszy niegodziwej i takiego szcz"%cia, które w istocie było 

niedol#. Prawdziwa to jest lito%', ale smutek, jaki j# przenika, nie jest $ródłem 

przyjemno%ci
6.

 Urojone niedole maj# w sobie wielkie niebezpiecze&stwo, bo w miar" jak 

aktor umie odda' wzruszaj#c# swoj# gr# scen", wi#!e nas z tak# osob#, która 

cierpi w naszych oczach. I w miar" litowania si" nad jej nieszcz"%ciem po-

chwalamy nami"tno%ci, którym si" oddaje, i doznajemy wyst"pnej przyjem-

no%ci, bo w naszym sercu budz# si" te same nami"tno%ci:

Ale wtedy w teatrach uczestniczyłem w rado%ci kochanków, gdy wyst"pnie rado-

wali si" ze sob#, chocia! to si" tylko fikcyjnie rozgrywało na scenie. Gdy za% byli 

rozł#czeni, smuciłem si" jakby tkni"ty lito%ci#. I jedno, i drugie było dla mnie 

przyjemne
7.

Augustyn zwrócił uwag" na niezdrowe swe podniecenia, jakie miał w wieku 

lat osiemnastu: 

Ja za% wtedy, nieszcz"%nik, lubowałem si" w smutku. Pilnie szukałem tego, czym 

mógłbym si" smuci'. W obrazie cudzej niedoli – cho'by była fikcyjna, na scenie – 

im wi"cej mi aktor łez wycisn#ł z oczu, tym bardziej mi si" sztuka podobała, tym 

gorliwiej si" jej przysłuchiwałem
8.

 Biskup nie traci zatem sposobno%ci, aby zarzuci' teatrowi pot"g" prze-

wrotno%ci. Teatr pot"pia z trzech głównych powodów: teologicznego, moral-

nego i społecznego. 

 Teologicznie teatr wydaje mu si" gr# szatanów i chorobliwym przejawem 

złego ducha. Rzymianie bowiem urz#dzali plugawe widowiska dla zjednania 

bogów. 

A zwykle było tak, !e im pobo!niej widowiska te %wi"towano, z tym wi"kszym 

wszetecze&stwem je wi#zano. […] Albowiem dla odwrócenia nieprzyjaciela, który 

6 Tam!e. Przekład Z. Kubiaka s. 46. 
7 Tam!e. Przekład Z. Kubiaka s. 46. 
8 Confessiones 3, 2.4. NBA 1 s. 58. Przekład Z. Kubiaka s. 46. 
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zagra!ał tylko ciałom ludzkim, bogowie nie dali si" pozyska' inaczej jak przez 

zwalczanie cnoty w duszach. Nie wyst#pili jako obro&cy przeciw wrogom burz#cym 

mury miejskie, a! sami stali si" burzycielami dobrych obyczajów. […] Oto jak 

wygl#dały owe odprawiane dla przejednania takich bóstw najbardziej rozwi#złe […] 

obrz"dy. A kiedy ci widzieli, !e dopuszczanie si" takich wyst"pków jest miłe 

bogom, wierzyli, !e trzeba je nie tylko im ofiarowa', lecz tak!e na%ladowa'9.

Augustyn powołuje si" na „uczonych m"!ów”10, a po%ród nich ma na uwadze 

– jak to wynika z dzieła De civitate Dei (O Pa stwie Bo,ym)11 – szczególnie 

Platona i Cycerona, którzy byli bardzo zatroskani o kształtowanie i wy-

chowanie młodzie!y, pragn"li oni bowiem, aby młodzie! na%ladowała raczej 

Katona ni! Jowisza, gdy! Rzymianin jest bardziej godny na%ladowania ni!
król bogów: 

Powaga bowiem najznakomitszych m"!ów, bardzo sławnych w pa&stwie i dysku-

tuj#cych o Rzeczypospolitej potwierdziła, !e bardzo $li ludzie staj# si" gorsi na-

%laduj#c bogów, oczywi%cie nie prawdziwych, lecz fałszywych i zmy%lonych
12.

 Z O Pa stwie Bo,ym wynika, !e autor nawi#zuje tu do Katona, Platona, 

Cycerona i Scypiona13. Platon uwa!ał, !e owe powoduj#ce zgorszenie histo-

rie bogów powinny by' całkowicie przemilczane albo przekazane nielicz-

nym w tajemnicy, bo młodzi ludzie nie s# w stanie os#dzi', co w opowia-

daniach jest symboliczne, a co rzeczywiste14.

 Nauk" traktuj#c# o bogach, czyli teologi", Augustyn dokładnie omawia 

w De civitate Dei, gdzie przytacza m.in. Warrona, który nauczał o trzech ro-

dzajach teologii: mitycznej, filozoficznej i pa&stwowej. Mitycznym rodzajem 

teologii posługuj# si" zwykle poeci, filozoficznym – filozofowie, a z pa&-

stwowej korzystaj# ludy15.

9 De civitate Dei 2, 27. NBA 5/1 s. 154, 156. Przekład W. Kornatowskiego:  w i " t y  A u -

g u s t y n. O Pa stwie Bo,ym. T. 1. Warszawa: IW PAX 1977 s. 171; por. Epistolae 91, 5; 138, 4. 

18. NBA 21 s. 786; NBA 22 s. 190, 192.
10 Epistolae 91, 4. NBA 21 s. 784: „illi doctissimi viri !”.
11 De civitate Dei 2, 7. 8 i 9. NBA 5/1 s. 104, 106, 108. 
12 Epistolae 91, 4. NBA 21 s. 786: „ita clarissimorum virorum in republica excellentium, et de 

republica disputantium auctoritate firmatur, nequissimos homines fieri deorum imitatione peiores, 

non sane verorum, sed falsorum atque fictorum”. 
13 De civitate Dei 2, 7. 8 i 9. NBA 5/1 s. 104, 106, 108. 
14 P l a t o. Politeia II 378 A D. 
15 De civitate Dei 6, 5. NBA 5/1 s. 422, 424. 
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 Tego rodzaju interpretacje uwa!ał Augustyn za nielogiczne, wyszukane 

i sprzeczne16. Przykład takich wyja%nie& znajdujemy w De civitate Dei:

Niektórzy posuwaj# si" a! do tego, !e nawet zbrodni", któr# sami nazywaj# naj-

straszniejsz# i najszkaradniejsz#, czyli po!arcie przez Saturna jego własnych dzie-

ci, obja%niaj# tak, i! to długotrwało%' czasu, oznaczona imieniem Saturna, niszczy 

wszystko, co sama tworzy, albo te! tak, jak s#dzi Warro, i! Saturn oznacza na-

siona, znów powracaj#ce do ziemi, z której si" rodz#. Inni tłumacz# to jeszcze 

inaczej, a podobnie ma si" rzecz i z pozostałymi mitami
17.

 Pod wpływem chrze%cija&stwa, które zarzucało poganom niemoralny cha-

rakter ich mitów, zacz"to coraz cz"%ciej ucieka' si" do alegorii. Dla pod-

trzymania przekona& narodu, który stawał si" coraz bardziej krytyczny wo-

bec staro!ytnej rzymskiej wiary, odbywały si" regularnie (heri et nudius-

tertius)18 publiczne odczyty, maj#ce przeciwdziała' doktrynie chrze%cija&-

skiej. Wszystkie alegoryczne wyja%nienia mitologicznych opowiada& nie mia-

ły wpływu na codzienne publiczne i kulturalne !ycie ludzi, którzy z powodu 

braku norm moralnych i obyczajowych ulegali wpływom sztuki, literatury 

i teatru, przez co ludzkie poczucie wstydu stawało si" coraz bardziej stłu-

mione. Biskup Hippony w zdaniu pełnym ekspresji, uzyskanej przez dzie-

wi"ciokrotny asyndeton poł#czony z aliteracj# (sculpitur, scribitur),

parachezis (funditur, tunditur) i homoioteleutony, tak pisze: „Tot locis pin-

gitur, funditur, tunditur, sculpitur, scibitur, legitur, agitur, cantatur, saltatur 

Jupiter, adulteria tanta committens”19.

 A wi"c malarstwo %cienne i na wazach (pingitur), sztuka kucia i odlewa-

nia, literatura, lektura, komedia, %piew i ta&ce przedstawiaj# Jowisza, który 

dopuszcza si" wielu aktów cudzołóstwa. Spo%ród wielu przygód miłosnych, 

jakie miał Zeus ze %miertelnymi kobietami, tematem dla sztuk pi"knych stały 

si" przede wszystkim romanse z Egin#, Alkmen#, Antiope, Danae, Europ#,

Io, Led#, Semele i Thali#, przy czym sztuk" inspirowały najcz"%ciej postacie 

Europy, Danae, Io i Ledy. Do nich mo!na doł#czy' jako uzupełnienie kra-

dzie! Ganimedesa20.

16 Epistolae 91, 5, NBA 21 s. 786: „Ita vero in templis populis congregatis recitari huiusce-

modi salubres interpretationes heri et nudiustertius audivimus”. Zob. A. E c k m a n n. Dialog 

listowny -w. Augustyna z Nektariuszem. „Roczniki Humanistyczne” 32:1984 z. 3 s. 57-94, zwł. 

s. 80-83. 
17 De civitate Dei 6, 8. 1. NBA 5/1 s. 434, 436. Przekład W. Kornatowskiego t. 1 s. 320. 
18 Epistolae 91, 5. NBA 21 s. 786.  
19 Tam!e. 
20 J. O v e r b e c k. Griechische Kunstmythologie. Bd. 1. Leipzig 1871 s. 398 n. 
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 W swej polemice z kultem poga&skim Augustyn wyst"puje przeciwko 

tego rodzaju rze$bom, które s#, jego zdaniem, obrazem wynaturze& wszel-

kich zewn"trznych objawów zwi#zanych z religi#. Nie poprzestaje jednak na 

tym. Nawi#zuje do ówczesnych widowisk scenicznych, zarówno do mimu 

(agitatur), jak i pantomimy (cantatur, saltatur), w których realistyczne 

sceny sztuk (fabulae) przedstawiano z wyuzdanymi ta&cami, pie%niami i mi-

mik#, w pantomimie ruchami ciała i kunsztownymi skokami (saltatio).

Tematami sztuk były najcz"%ciej miłosne przygody natury mitologicznej, jak 

np. romanse Ledy, Europy, Danae, Adonisa, Atysa, Marsa, Venus21. W mi-

mie wyst"powało kilku aktorów (histriones), którzy – inaczej ani!eli w wy-

padku pantomimy, atelany, komedii i tragedii – pojawiali si" na scenie bez 

masek. Z tej racji role kobiece musiały gra' kobiety. Aktorki stawiano na 

równi z meretrices22 i na %wi"ta ku czci bogini Flory były one równie! przez 

nie zast"powane. Ulubiony temat mimu sta-

nowiła zdrada mał!e&ska23 zarówno w%ród

ludzi, jak i bogów. Pouczaj#cy jest krater 

z Paestum, znajduj#cy si" w Muzeum Waty-

ka&skim, na którym przedstawiono przygod"
najwy!szego boga w ten sam sposób, a była 

ona grana przez aktorów mimu. Z jednej 

strony znajduje si" Jowisz z siw# brod# i dra-

bin#, po!#dliwie spogl#daj#cy w gór" w kie-

runku okna, w którym wida' pi"knie ubran#
kobiet" (Alkmen"?), oczekuj#c# na kogo%, po 

drugiej za% stronie – Hermes z grubym brzu-

chem i z wielkim, przywi#zanym z przodu 

Priapem, który lamp# o%wietla swego ojca. By'
By' mo!e ow# scen" miał przed oczyma 

Augustyn, gdy pisał w De civitate Dei:

Czy brodatego Jowisza i pozbawionego zarostu Merkurego maj# tylko poeci, 

a kapłani nie maj#? Czy Priapowi tylko mimowie przyprawili ogromne narz#dy 

płciowe, a kapłani tego nie uczynili? Czy bóstwo to, gdy dla odbierania hołdów 

21 Zob. De magistro 3. 5. NBA 3/2 s. 734: „Nam et histriones totas in theatris fabulas sine 

verbis saltando plerumque aperiunt et exponunt”. Zob. De ordine 2, 3. 4 ; 2, 11. 34 ; 2, 25. 38; 

Q u i n t. Inst. XI 3, 87. 
22 Q u i n t. Inst. V 5, 7.
23 O v i d. Tristia II 496-506. 

Krater z Paestum, malowana ceramika, 

360-330 przed Chr. 
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stoi w po%wi"conych miejscach, wygl#da inaczej ni! wtedy, gdy dla po%miewiska 

kroczy w teatrze?
24

 Mimy i pantomimy cieszyły si" coraz wi"kszym powodzeniem – pierwsze 

przede wszystkim w%ród warstw ni!szych, a drugie w%ród wy!szych, tote!
przedstawiały coraz %mielsze sceny. Za Heliogabala realizm osi#gn#ł swoje 

apogeum, poniewa! „in mimicis adulteriis ea, quae solent simulato fieri, 

effici ad verum iussit”, Heliogabal ponadto wy%miewał si" z nauk Chrystusa 

i sakramentów. Ko%ciół rozpocz#ł przeciwko mimom i pantomimom walk",

która w czasach Augustyna osi#gn"ła swój punkt szczytowy25. Augustyn 

kilkakrotnie wyra!a swój s#d o mimie i pantomimie, o ich niemoralnym 

charakterze i zgubnym wpływie26.

 O tym, jakie błaze&stwa odbywały si" w przybytku Jowisza, Junony i Mi-

nerwy i jak tam dotarł mim, Augustyn opowiedział ustami Seneki w De

civitate Dei:

Wst#piłem na Kapitol: wstyd pobudza głupota popisuj#ca si" tym wszystkim, co 

czcze szale&stwo uznało za swoj# powinno%'. Jeden podrzuca bogu imiona, a 

drugi oznajmia Jowiszowi godzin"; jeden jest zaj"ty jego nacieraniem, a drugi 

namaszczaniem, pró!nymi ruchami r#k na%laduje takiego, który rzeczywi%cie na-

maszcza. S# kobiety, które Junonie i Minerwie rozczesuj# włosy (stoj#c z dala 

nie tylko od pos#gu, ale i od %wi#tyni, poruszaj# palcami na sposób tych, co 

przystrajaj# uczesanie), s# te! takie, które trzymaj# zwierciadła. S# m"!czy$ni, 

którzy wzywaj# bogów do pomocy na swych procesach […] Siedz# […] na 

Kapitolu pewne kobiety, które wyobra!aj# sobie, !e Jowisz je miłuje; i nawet 

spojrzenie Junony, tak bardzo pop"dliwej, je%li wierzy' poetom, nie napawa ich 

l"kiem
27.

 To zło pełne ha&by i bezbo!no%ci mogło si" rozszerza' w%ród ludów, 

odbiera' uwielbienie w %wi#tyniach, wywoływa' %miech w teatrach, ponie-

24 De civitate Dei 6, 7, 21. NBA 5/1 s. 428, 430. Przekład W. Kornatowskiego t. 1 s. 317; zob. 

M. B i e b e r. Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum. Leipzig 1920 s. 140. 
25 E. W ü s t. Mimos. RE XV 175; G. B o i s s i e r. Mimus. W: Dictionnaire de la mythologie 

Grecque et Romaine. T. 3. Cz. 2. Paris 1958 s. 1899-1907; B i e b e r. Die Denkmäler s. 175; 

O. N a v a r r e. Pantomimus. W: Dictionnaire de la mythologie t. 4 s. 316-318. 
26 Epistolae 91, 5. NBA 21 s. 786: „quantum erat ut in suo saltem Capitolio ista prohibens 

legeretur? Haec mala dedecoris impietatisque plenissma, si nemine prohibente in populis fer-

veant, adorentur in templis, rideantur in theatris, cum his victimas immolant vastetur pecus etiam 

pauperum, cum haec histriones agunt et saltant effundantur patrimonia divitum, civitates florere 

dicuntur?”; De civitate Dei 2, 4. 20. 26 nn.; 6, 7. NBA5/1 s. 98, 100, 128, 130, 150, 152, 154, 156. 
27 De civitate Dei 6, 10. NBA 5/1 s. 446, 448. Przekład W. Kornatowskiego t. 1 s. 327. 
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wa! nikt mu si" nie sprzeciwiał. Prawo zabraniało poetom krytykowania 

współobywateli28.

 Siła oddziaływania aktorów na ludzi była wielka. W oczach Augustyna 

histrio nie oznaczał ju! aktora teatralnego, lecz odnosił si" tylko do „aktora 

mimu i pantomimy”, poniewa! wszystkie niemal formy teatru przesycone 

były pantomim#29. Teatr odznaczał si" wielk# sił" przyci#gania bogatych 

i biednych, skoro Augustyn pisze, !e niektórzy składali na& w ofierze nawet 

cały swój maj#tek.

 Tak wi"c z punktu widzenia moralnego teatr jest szkoł# zepsucia: stanowi 

ruin" obyczajów, czaruje nasze uszy, ale kosztem czysto%ci. Wskutek upad-

ku dobrych obyczajów („ruentibus moribus”) nast"puje ruina pa&stwa, 

chocia! stoj# nadal mury miasta („stantibus moenibus”)30. Augustyn przy-

pomina o szalonej nami"tno%ci Rzymian do sceny, zabaw i teatru31. Zdaniem 

Biskupa Hippony całemu temu rozpasaniu winna była wymy%lna Flora, po-

niewa! widowiska sceniczne urz#dzane ku jej czci odznaczały si" niezwykł#
rozpust#. Flora była %rodkowoitalsk# bogini# kwitn#cych ro%lin, szczególnie 

zbó!32. Owa „Flora mater”33 nale!ała do „di indigetes”, z własnym kapłanem 

zwanym flamen Floralis. Jej stara %wi#tynia znajdowała si" na Kwirynale. 

Na jej cze%' obchodzono Floralia lub ludi Florales, które w czasach Augu-

styna trwały od trzydziestego kwietnia do trzeciego maja. Podczas tego 

%wi"ta kobiety ubierały si" w kolorowe szaty34. Jako symbole rozpoczy-

naj#cej si" wegetacji rzucano w %rodek tłumu ziarna zbó!, fasol", groch i in-

ne nasiona. Floralia rozpoczynały si" od przedstawie& sztuk teatralnych; 

przede wszystkim mimu, w którym aktorki zast"powane były cz"sto przez 

nago wyst"puj#ce meretrices35. Ostatni dzie& przeznaczano na wyst"py cyr-

kowe, podczas których wypuszczano i płoszono zaj#ce i kozy. Całymi wie-

czorami z ogromn# wystawno%ci# ucztowano przy %wiatłach36. Rozwi#zło%'

28 De civitate Dei 2, 12. NBA 5/1, s. 112. 
29 L. F r i e d l a e n d e r, G. W i s s o w a. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. Vol. 

4. Leipzig 1932 s. 535. 
30 De civitate Dei 1, 33. NBA 5/1 s. 82. 
31 Epistolae 138, 2. 14. NBA 22 s. 186; Confesssiones 3, 2. 2. NBA 1 s 56, 58. 
32 De civitate Dei 4, 8. NBA 5/1 s. 264: „florentibus frumentis deam Floram (praefecerunt)”.
33 C i c e r o. Verr. V 36 ; L u c r. V 739; O v i d. Fasti V 183. 
34 O v i d. Fasti V 356. 
35 L a c t. Inst. I 20, 10: „meretrices quae tunc mimarum funguntur officio”. Podobno Katon 

Utyce&ski opu%cił cyrk, aby swoj# obecno%ci# nie działa' deprymuj#co na swawol" publiczno%ci 

(zob. V a l. M a x. II 10, 8; S e n. Ep. 97, 8). 
36 O v i d. Fasti V 361. 
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Floraliów stanowiła powa!ny problem dla ojców Ko%cioła, a wi"c i dla 

Biskupa Hippony37. Bogini" Flor" nazywa on demonem („daemonium”),

gdy! nie daje si" przebłaga' ani ofiarami z ptaków, ani z czworonogów, ani 

nawet krwi# ludzk#, lecz jedynie ofiar# z wstydliwo%ci ludzkiej, co stanowi 

wi"ksz# zbrodni". Augustyn wyja%nia t" my%l szerzej przez usta Seneki, 

kiedy pisze: „Tamten […] obcina sobie m"skie cz"%ci ciała, ów kraje własne 

ramiona”38 i nieco dalej: „W %wi#tyniach za% ludzie sami si" ci"!ko kalecz#,

ranami swymi i krwi# błagaj# bogów”39

 Ze społecznego punktu widzenia Augustyn zarzuca teatrowi odwracanie 

obywateli od widoku wzruszaj#cej rzeczywistej sytuacji w pa&stwie przez 

przedstawianie urojonych niedoli. Po obl"!eniu Rzymu Rzymianie nie od-

wa!yli si" spojrze' w oblicze swego nieszcz"%cia, uj%cia dla swej rozpaczy 

szukali w teatrze. W tym szale&stwie Biskup Hippony widzi niebezpie-

cze&stwo narodowe, prawdziw# ucieczk" przed wrogiem, czemu zdecydowa-

nie si" sprzeciwia: 

O nierozumne rozumy! Có! to za ogromny nie bł#d ju!, ale obł"d, !e podczas gdy 

upadek wasz opłakuj#, jak słyszymy, ludy Wschodu
40

, a najwi"ksze miasta w naj-

bardziej odległych krajach smuc# si" i urz#dzaj# publiczn# !ałob", wy szukacie 

teatrów, tłoczycie si" w nich i wypełniacie je, czyni#c widowiska bardziej bez-

sensownymi, ani!eli były dawniej! Tego wła%nie zepsucia i zara!ania dusz, tej za-

traty uczciwo%ci i prawo%ci bał si" dla was ów wasz Scypio, gdy zabraniał budo-

wa' teatry, gdy przewidywał, !e pomy%lno%' mo!e was łatwo znieprawi' i do-

prowadzi' do upadku, gdy nie chciał, !eby%cie byli wolni od strachu przed wro-

giem. Dobrze bowiem rozumiał, !e nie mo!e by' szcz"%liwe to pa&stwo, które ma 

wprawdzie mury nie naruszone, ale obyczaje zniszczone. Niestety, pokusy prze-

wrotnych demonów wzi"ły w czas gór" nad ostrze!eniami przezornych ludzi. St#d

si" wywodzi, !e nie chcecie, aby wam przypisywano zło, które czynicie, podczas 

gdy złem, którego sami doznajecie, obarczacie czasy chrze%cija&skie. Albowiem 

37 Por. L a c t. Inst. I 20; A r n o b. Adv. nat. VII 33. Augustyn pisze na ten temat m.in. w De 

consensu evangelistarum I 5 i w De civitate Dei 2, 27. Zob. G. W i s s o w a. Flora. RE t. 6 s. 

2427-2449; t e n ! e. Floralia. RE t. 6 s. 2749-2752; J. A. H i l d. Flora. W: Dictionnaire de la 

mythologie t. 2 s. 1189 n.; t e n ! e. Floralia. W: tam!e s. 1190 n.; J.  r u t w a. Widowiska epoki 

klasycznej w ocenie Ko-cioła Afryka skiego II-V wieku „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 

27:1980 z. 4 s. 45-50. 
38 De civitate Dei 6, 10. NBA 5/1 s. 446. Przekład W. Kornatowskiego t. 1 s. 326. 
39 Tam!e. Przekład s. 326 n. 
40 Na Wschodzie znajdował si" wówczas %w. Hieronim, który ubolewał w swych listach nad 

spustoszeniem i zaj"ciem miasta Rzymu przez Gotów. Zob. jego listy: 126, 2; 127, 12 oraz In

Ezechiel 3 (wst"p). 
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w d#!eniu do własnego bezpiecze&stwa szukacie bynajmniej nie pokoju dla pa&-

stwa, lecz mo!no%ci bezkarnego uprawiania rozpusty
41.

 Biskup Hippony dowodzi, !e nami"tno%' do widowisk przyczynia si" do 

upadku obyczajów rzymskich, a to z kolei prowadzi do upadku pa&stwa. 

 Analiza tekstów wskazuje, !e w umy%le autora dzieł zagadnienie moralne, 

jakie stawia teatr, jest %ci%le zwi#zane z zagadnieniem estetycznym. Zło, któ-

re przyczyn# jest teatr, wyja%nia si" przyjemno%ci# uwodz#c#, doznawan# na 

skutek wzruszaj#cej sceny, która niepokoi serca i osłabia wol", pozostawia-

j#c j# bezbronn# wobec nagłych powrotów przebudzenia instynktu. Wzru-

szenie pochodzi z pragnienia płaczu i ludzkiego braterstwa. Teatr staro!ytny, 

współczesny sobie, pot"pia Biskup Hippony z trzech głównych powodów: 

teologicznego, moralnego i społecznego. Teologicznie teatr wydaje mu si"
gr# szatanów i chorobliwym przejawem złego ducha. Pod wzgl"dem moral-

nym teatr jest szkoł# zepsucia. Ze społecznego punktu widzenia Augustyn 

zarzuca teatrowi odwracanie obywateli od widoku trudnej, rzeczywistej 

sytuacji w pa&stwie, przez przedstawianie urojonych niedoli. W Augustyno-

wym dowodzeniu dostrzegamy wielk# sił" wyrazu i geniusz psychologicz-

nego oddziaływania. 
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AESTHETIC AND MORAL ISSUE OF THE THEATRE 

IN THE WRITINGS OF SAINT AUGUSTINE 

S u m m a r y  

An analysis of texts indicates that in the mind of the author of the writings, the moral question 

the theatre poses is closely related to the issue of aesthetics. The evil the theater causes is 

explained by seducing pleasure, experienced as a result of touching scene, which disturbs the 

heart and weakens the will, leaving it defenseless against a sudden return of awakening instinct. 

The emotion comes from the desire of crying and human brotherhood. The Bishop of Hippo 

condemns the ancient theatre of his times for three main reasons: theological, moral and social. 


