„Ethos” 28(2015) nr 1(109) 41-49
41
DOI 10.12887/28-2015-1-109-04

Rémi BRAGUE
PRZEKAZYWANIE DZIEDZICTWA ANTYKU*
Żyjemy na cmentarzu cywilizacji, wśród ruin minionych światów, które stały się
przedmiotem badań archeologii. Paul Valéry w często cytowanych słowach sugeruje, że cywilizacje dopiero niedawno zyskały świadomość swojej śmiertelności.
O samym fakcie ich śmiertelności wiemy jednak od tysiącleci. Nowość, którą
podkreśla Valéry, polega na tym, że my rozumiemy, iż sami możemy do umarłych
cywilizacji dołączyć.

Nowożytność nie przyszła po prostu po tym, co było przed nią. Z tego, co
ją poprzedziło, coś również przejęła. Pamięć o tym, w jaki sposób wykorzystała ona dziedzictwo starożytności mogłaby pomóc przekazać je dalej – temu,
co po nowożytności nastąpi.
Tytuł mojego tekstu jest podwójnie tautologiczny. Przede wszystkim jest
taki na poziomie słów. Francuska „tradycja” (franc. tradition) stanowi w gruncie rzeczy transliterację łacińskiej „traditio” i nie oznacza niczego innego niż
„przekazywanie”. Tautologia ta jest jednak fortunna, słowo „tradycja” stało
się bowiem podejrzane. Wielu ludzi, których mózg przestaje pracować po
usłyszeniu drugiej lub trzeciej sylaby słowa, nie odróżnia „tradycji” od „tradycjonalizmu” ani też „narodu” od „nacjonalizmu”. „Tradycję” można jednak
pozbawić reakcyjnej aury i nadać jej charakter trzeźwego opisu za pomocą bardzo prostej operacji intelektualnej: zastąpienia transliteracji tego łacińskiego
słowa jego francuskim przekładem, który – jak właśnie powiedziałem – brzmi
„przekazywanie” (franc. transmission).
Druga tautologia odnosi się do pojęć. Nie ma bowiem dziedzictwa bez
przekazywania, ani przekazywania bez dziedzictwa. Aby to wyjaśnić, muszę
sięgnąć do historii.
KRWAWY ATRAMENT

„Dziedzictwo antyku” było i wciąż jest przedmiotem niemal nieprzerwanej
serii renesansów. Pojawiły się one po okresie starożytności mniej więcej wtedy,
gdy zaczęto sobie uświadamiać możliwe lub rzeczywiste o d d a l e n i e s i ę
*
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od niego. Ów tysiącletni proces przebiegał w wielu etapach. Można by go ująć
malarsko w postaci fresku przedstawiającego rozpoczęte w jedenastym wieku
przyswojenie Corpus areopagiticum, czytanie Timajosa oraz dzieł Owidiusza
w dwunastym wieku we Francji, w Chartres i gdzie indziej, renesansy włoskie
od trzynastego do szesnastego wieku, twórczość Racine’a, zachłyśnięcie się
kulturą romańską przez angielską arystokrację, następnie czasy Napoleona,
klasycyzm weimarski, ruch filologiczny trwający aż do naszych dni, a także
konkretyzacje tego nurtu w działalności kolegiów jezuickich i oratoriańskich,
w liceach republikańskich czy szkołach z czasów cesarstwa, w brytyjskich
public schools czy gimnazjach humanistycznych w Europie środkowej, i wiele
jeszcze innych zjawisk.
Ja podkreśliłbym raczej tragiczne aspekty tej historii, ponieważ przekazywanie to nie przypomina długiej, spokojnie płynącej rzeki. Jego dzieje są
barwne i mają nie tylko barwę atramentu. Mówimy w języku francuskim
o przemianie krwi w atrament (franc. on se faire un sang d’encre1), należałoby
jednak mówić również o krwawym atramencie. Nawet najcichsze skryptorium
w najbardziej ustronnym klasztorze, nawet najspokojniejsze pracownie uczonych przenika poczucie grożącej katastrofy, której trzeba usiłować zapobiec,
lub przynajmniej należy próbować ją opóźnić. W dziejach tych zewnętrzna
przemoc i wewnętrzny niepokój nigdy nie są bardzo od siebie odległe.
Spotykają się one już u zarania tych dziejów, na początku szóstego stulecia,
w emblematycznej historii Boecjusza. Ów rzymski patrycjusz w służbie „barbarzyńskiego” króla Teodoryka powziął tytaniczny plan dokonania przekładu
z greki na łacinę wszystkich dzieł Platona i Arystotelesa i opatrzenia ich komentarzami. Skąd taka właśnie idea? Do owej chwili wąska wykształcona elita
republiki, a później cesarstwa rzymskiego, nie potrzebowała przekładu. Od
czasów Scypiona, od drugiego wieku przed Chrystusem, jej przedstawiciele
uczyli się języka greckiego, w tym języku mówili i czytali. Boecjusz jednak
przeczuwał, że słabnąca już od wieków zdolność bezpośredniego odniesienia
do greki zaniknie2. Chcąc zachować dziedzictwo antyku, trzeba było je czym
prędzej tłumaczyć. Boecjusza zgubiła jednak jego rola polityczna. Podejrzewano go o zmowę z cesarstwem Konstantynopola, przygotowującym się już
wówczas do ponownego podboju Zachodu, który miało rozpocząć za rządów
Justyniana. Boecjusz został stracony za zdradę w roku 524. Jego śmierć pozbawiła łaciński Zachód dzieł klasycznej filozofii greckiej – na całość traktatów
Arystotelesa trzeba było czekać do trzynastego wieku, a na dialogi Platona aż
do wieku piętnastego.
1
W języku francuskim zwrot ten oznacza: „obawiać się śmiertelnie”, „zamartwiać się na
śmierć” – przyp. tłum.
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