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Twórczoæ Aldhelma reprezentuje tak wa¿ny dla dziedzictwa kulturowego Europy prerenesans anglosaski1, on sam jest za pierwszym przedstawicielem nowej chrzecijañskiej kultury, która zaistnia³a na Wyspach Brytyjskich
wraz z pocz¹tkiem VII w.2 Anglicy, pomni zas³ug Aldhelma3, nazywaj¹ go
 the first English man of letters4, choæ jego twórczoæ poddawana by³a,
i wci¹¿ jest, zmiennym ocenom. Wyró¿nia³a go pompatycznoæ5, wyszukany6,
1 Kultura karoliñska by³a silnie zainspirowana anglosaskimi wp³ywami. W VIII w. na kontynent
licznie nap³ywali misjonarze pochodz¹cy z Wysp Brytyjskich. Najs³ynniejszymi intelektualistami anglosaskimi, którzy odegrali znaczn¹ rolê w krzewieniu kultury w pañstwie karoliñskim, byli: Bonifacy
(ok. 675754) i Alkuin z Yorku (ok. 730804).
2 Kultura ta okrelana jest mianem ³aciñsko-anglosaskiej.
3 O Aldhelmie czytamy w nastêpuj¹cych pozycjach: L. Bönhoff, Aldhelm von Malmesbury,
Dresden 1894; E. Duckett, Anglo-Sxon Saint and Scholars, New York 1947; G.K. Anderson, Aldhelm
and the Leiden riddle, w: R.P. Creed (red.), Old English poetry, New York 1967; A. Orchard, The Poetic
Art of Aldhelm, Cambridge 1994; M. Lapidge, The Anglo-Saxon Library, Oxford 2005, s. 34; M. Lapidge,
J.L. Rosier, N. Wright, Aldhelm. The poetic works, Rochester 2009.
4 A. Orchard, The Poetic Art of Aldhelm, s. 1.
5 W. Paton Ker, Wczesne redniowiecze. Zarys historii literatury, t³um. T. Rybowski, Wroc³aw
1977, s. 116.
6 P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VIVIII w., t³um. M. Rado¿ycka-Paoletti,
Warszawa 1995, s. 383.
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sztuczny i wrêcz, jak niektórzy twierdz¹  niestrawny7 styl. Nie zmienia to
jednak faktu, ¿e by³ on prawdziw¹ indywidualnoci¹ literack¹. Okaza³ siê ponadczasowy i inspiruj¹cy dla kolejnych pokoleñ pisarskich. Jak nikt inny potrafi³
podporz¹dkowaæ sobie jêzyk ³aciñski. By³ niepowtarzalny, a jego wirtuozeria
s³owna wiadczyæ mo¿e tylko i wy³¹cznie o ogromnych ambicjach literackich
i temperamencie twórczym.
Ju¿ w XII w. William z Malmesbury (ok. 1090ok. 1143), historyk
i biograf Aldhelma, autor dzie³a De gestis pontificum Anglorum8, zaznaczy³, ¿e
zrozumienie i w³aciwa ocena anglosaskiego mistrza zale¿y od pe³nej i wnikliwej lektury jego dorobku9. Opiesza³oæ i lenistwo czytelnika-recenzenta doprowadzi³y  zdaniem Williama  do deprecjacji literackich zas³ug Aldhelma:
By³ ceniony w mniejszym stopniu ni¿ powinien i zawsze na skutek ludzkiej
opiesza³oci zajmowa³ pozycjê twórcy nieznacznego10. Rzetelne studium
twórczoci Anglosasa przynosi zgo³a odmienne wnioski. Bowiem jeli przeczytasz ze starannoci¹ dzie³a Aldhelma, to dopiero wtedy bêdziesz w stanie
oceniæ jego grekê  jako t¹, która idzie w parze z wytwornoci¹, jego ³acinê,
która po³¹czona jest z elegancj¹ i pojmiesz jego angielski z charakterystycznym dla niego przepychem11.
Czo³owego intelektualistê Brytanii charakteryzowa³a trójjêzycznoæ.
Oprócz rodzimego jêzyka staroangielskiego perfekcyjnie zna³ ³acinê i grekê.
Lingwistyczn¹ bieg³oæ zawdziêcza³ swym kolejnym nauczycielom, którzy reprezentowali ró¿n¹ przynale¿noæ etniczn¹, zwyczaje i potencja³ intelektualny.
Pierwszym mistrzem Aldhelma by³ iroszkocki mnich o imieniu Maildubh12.
Ten w swej uczonoci by³ prawdziwym mêdrcem13. Naucza³ w lesie Selwood,
po³o¿onym w pobli¿u zamku Ingleborn (kilka mil od Wiltshire)14. Aldhelm od
uczonego iroszkota przej¹³ otwartoæ na kulturê klasyczn¹, a w parze z ni¹
doskona³¹ znajomoæ ³aciny i greki. Po roku 669 Anglosas pod¹¿y³ do opactwa
7 E.R. Curtius, Literatura europejska i ³aciñskie redniowiecze, t³um. A. Borowski, Kraków
2005, s. 474.
8 Dzie³o to wzorowane by³o na wczeniejszym historycznym opracowaniu Bedy (672735)
 Historia ecclesiastica gentis Anglorum.
9 Willelmus Malmesburiensis, De gestis pontificum Anglorum libri quinque, PL 179,
kol. 1626CD.
10 [...] semper infra meritum jacuit, semper desidia civium agente inhonorus latuit. Ibidem, kol.
1617B.
11 Quem si perfecte legeris, et ex acumine Graecum putabis, et ex nitore Romanum jurabis, et
ex pompa Anglum intelliges. Ibidem, kol. 1626CD.
12 Ibidem, kol. 1619D.
13 Ibidem.
14 W.F. Bolton, A History of Anglo-Latin Literature. 5971066, Princeton University Press 1967,
s. 70. Wiltshire jest hrabstwem po³o¿onym w po³udniowej Anglii. Nale¿a³o do królestwa Wessex.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Wiltshire jest Stonehenge.
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Canterbury, le¿¹cego na po³udniowo-wschodnim krañcu Brytanii. Pragn¹³ oddaæ siê dalszym studiom w zakresie nauk wyzwolonych, a szko³a w Canterbury, dzia³aj¹ca przy kociele w. Piotra i Paw³a15, prze¿ywa³a w owym czasie
bardzo korzystn¹ dla adeptów nauki reformê kszta³cenia16, tym samym sta³a
siê jednym z najwa¿niejszych orodków studiów w Anglii. Nauczycielem Aldhelma by³ Hadrian, z pochodzenia Afrykanin17. Anglosaski uczeñ w bardzo
szybkim tempie osi¹gn¹³ taki poziom znajomoci klasycznych jêzyków, ¿e
w pewnym momencie móg³ konkurowaæ ze swoimi nauczycielami18. Oko³o
roku 680, Aldhelm uda³ siê do opactwa w Malmesbury, powracaj¹c tym samym do swych rodzinnych stron po³o¿onych w królestwie Wessex19. W Malmesbury sprawowa³ funkcjê opata. Jego zami³owanie do nauki przyczyni³o siê
do utworzenia w opactwie wa¿nej biblioteki20. Zaanga¿owanie naukowe i praca duszpasterska zaowocowa³y kolejn¹ nominacj¹, w roku 705 Aldhelm zosta³
biskupem Sherborne. Cztery lata po tej desygnacji zmar³. Jego cia³o spoczywa
w kociele w Malmesbury.
Na tle bogatej spucizny Anglosasa21 najbardziej wyró¿nia siê  pod
wzglêdem gatunku i tematyki  zbiór stu heksametrycznych zagadek  Aenigmata. Zagadki zosta³y przez autora umieszczone w traktacie De metris22. Ten
15 Klasztor w. Piotra i Paw³a, a tak¿e dzia³aj¹c¹ przy nim szko³ê za³o¿y³ w roku 597 rzymski
duchowny Augustyn, który z polecenia papie¿a Grzegorza Wielkiego prowadzi³ dzie³o misyjne na
terenie Brytanii. Kszta³cenie w Canterbury koncentrowa³o siê przede wszystkim na wnikliwym nauczaniu gramatyki ³aciñskiej i doskonaleniu piewu religijnego.
16 W roku 669 do Anglii przyby³ Teodor i Hadrian, wys³annicy papie¿a Witaliana. Mieli oni
zreorganizowaæ Koció³ anglosaski. Teodor pochodzi³ z Tarsu, Hadrian by³ Afrykaninem, opatem
z okolic Neapolu. Oboje wietnie znali grekê i z pewnoci¹ zasilili bibliotekê opactwa w Canterbury
greckimi rêkopisami.
17 William z Malmesbury wspomina³: [...] a¿eby Aldhelm móg³ w pe³ni ch³on¹æ sztuki wyzwolone, podj¹³ kszta³cenie w Canterbury, u stóp Hadriana, tego, który by³ prawdziw¹ studni¹ literatury
i strumieniem wiedzy. Por. Willelmus Malmesburiensis, De gestis pontificum Anglorum libri quinque,
kol. 1620A.
18 Por. Migne, PL 89, kol. 66.
19 Aldhelm mia³ arystokratyczne pochodzenie. W linii bocznej by³ najprawdopodobniej spokrewniony z królem Wessexu  Ine. Por. Willelmus Malmesburiensis, De gestis pontificum Anglorum
libri quinque, kol. 1619C.
20 P. Riché, Edukacja, s. 382.
21 Dorobek Aldhelma to przede wszystkim: spisany proz¹ traktat De virginitate, który autor
zadedykowa³ mniszkom z Wimborne (MGH, Auct. ant. 15, s. 228323) i heksametryczna pieñ o tym
samym tytule  Carmen de virginitate (MGH, Auct. ant. 15, s. 350471). Dalej zamkniêty w dwustu
wersach utwór Carmina rhythmica (MGH, Auct. ant. 15, s. 524528) spisany ¿ywym omiozg³oskowcem trocheicznym. Nastêpnie poetycki zbiór wierszowanych inskrypcji na czeæ wybranych kocio³ów
i o³tarzy. Zbiór ten nosi wspólny tytu³  Carmina ecclesiastica (MGH, Auct. ant. 15, s. 1132). Dodatkowo Aldhelm bardzo intensywnie korespondowa³ z innymi biskupami angielskimi, hierarchami kocielnymi, swoimi uczniami i nauczycielami. Spora czêæ tej korespondencji zachowa³a siê.
22 MGH, Auct. ant. 15, s. 99149.
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z kolei, oprócz dwóch innych  De septenario23 i De pedum regulis24  stanowi³ rozbudowany, poetycki list do króla Nortumbrii Aldfritha, syna Oswy25.
Zainteresowanie zagadk¹ Aldhelm przej¹³  w poredni sposób  od
rzymskiego pisarza Symfozjusza, ojca tego gatunku. Symfozjusz ¿y³ i dzia³a³
na prze³omie IV i V w. Jedyne dzie³o, które przetrwa³o po nim, to zbiór stu
zagadek spisanych w formie trójwersowych heksametrów26, które pe³ni³y charakter ludyczny. Najprawdopodobniej napisane zosta³y na zamówienie, tu¿
przed wiêtem Saturnaliów obfituj¹cym w zabawy i uczty. Forma zagadki,
choæ zainicjowana w warunkach pogañskich, zosta³a szybko przejêta i zaadaptowana przez pimiennictwo chrzecijañskie. Najprawdopodobniej za porednictwem rzymskich misjonarzy dotar³a na Wyspy Brytyjskie. Mia³a s³u¿yæ
chrzecijañskiej dydaktyce. Krótka forma, któr¹ charakteryzowa³a siê enigma,
jej erudycyjnoæ i ¿artobliwoæ sprawi³y, ¿e sta³a siê bardzo popularna.
Aldhelm jest pierwszym znanym nam, zaraz po Symfozjuszu, pisarzem,
który tworzy³ enigmy. Uda³o mu siê na tyle spopularyzowaæ zagadkê na Wyspach, ¿e ostatecznie  w wyniku rozpowszechnienia i ewolucji  na sta³e
zosta³a wpisana w kanon literatury angielskiej. Pocz¹tkowo enigmy by³y pisane po ³acinie27, jednak wraz z rozwojem narodowej literatury anglosaskiej,
sta³y siê popularne w wersji staroangielskiej28. Ten proces doprowadzi³ do
utworzenia nowego gatunku  zagadki staroangielskiej (Old English Riddle).
W zbiorze Aldhelma najwiêcej, bo a¿ dwadziecia, jest enigm tetrastychicznych. Drug¹ pozycjê zajmuj¹ septyny  siedemnacie. Dwanacie strof
zamkniêtych jest w omiu wersach, jedenacie w dziewiêciu. W zbiorze znajdziemy tak¿e pojedyncze utwory, których d³ugoæ waha siê miêdzy dziesiêcioma a szesnastoma wersami. Rozpiêtoci¹ mo¿e zaskakiwaæ ostatnia w komplecie, bo a¿ 83-wersowa zagadka zatytu³owana Creatura29.
Najwiêcej utworów Aldhelm powiêci³ zwierzêtom i rolinom. Pozosta³a
tematyka oscylowa³a wokó³ zjawisk przyrody, przedmiotów i ludzi. Stopieñ
trudnoci enigm jest zró¿nicowany. Ka¿da z nich zosta³a zaopatrzona w tytu³
23
24
25

Stanowi³ numerologiczne rozwa¿ania na temat w³asnoci cyfry siedem.
Porusza³ zagadnienia odnosz¹ce siê do prozodii ³aciñskiej.
Epistola ad Acircium, Liber de septinario, de metris, aenigmatibus et pedum regulis, PL 89,
kol. 161238, a tak¿e MGH, Auct. ant., 15, s. 59204.
26 Symphosius, Aenigmata, CCSL, 133A, Varia collectiones Aenigmatum Merovingicae aetatis,
ed. Fr. Glorie, Turnholti 1968.
27 Znamy enigmy pisane przez Bonifacego (ok. 675754), Tatwina (biskup Canterbury w latach
731734), Euzebiusza (opat Wearmouth ok. 680ok. 750) i Alkuina z Yorku, póniejszego doradcy
Karola Wielkiego.
28 Na prze³omie XI i XII w. powsta³a s³ynna Ksiêga z Exeter, która zawiera ponad dziewiêædziesi¹t zagadek w jêzyku staroangielskim. Czêæ z nich skomponowa³ ¿yj¹cy w VIII w. poeta Cynewulf.
29 Creatura, Aldhelm (dalej: Aldh.), Aenigma 100, w: MGH, Auct. ant. 15, s. 145149.
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(lemmatê), stanowi¹cy rozwi¹zanie. Zwyczaj ten przyj¹³ siê oczywicie od
Symfozjusza i w konsekwencji utrwali³ w redniowiecznej reminiscencji tego
gatunku. Aldhelm, id¹c za swym rzymskim mistrzem, w peryfrastyczny sposób
personifikowa³ przedmiot bêd¹cy treci¹ zagadki. Ten przedstawiaj¹c swe, bardziej lub mniej charakterystyczne cechy, naprowadza³ czytelnika na w³aciw¹
odpowied.
Mena¿eria Anglosasa zaskakuje wyrafinowaniem, nieszablonowoci¹
i poniek¹d tak¿e egzotyzmem. Enigmy zoologiczne wykazuj¹ cis³¹ korelacjê
z Etymologiami Izydora z Sewilli (ok. 560636). Dzie³o to by³o podstawow¹
encyklopedi¹ dla wszystkich redniowiecznych intelektualistów. Dotar³o do
Anglii za spraw¹ Irlandczyków, którzy obok misjonarzy rzymskich, podjêli siê
chrystianizacji tej czêci Europy30.
W zagadkach Aldhelma oprócz psa rasy molos31, kolejno spotykamy jedwabnika32, pawia33 i zadziwiaj¹c¹ salamandrê34, która  jak wierzono  rodzi³a siê i ¿y³a w p³omieniach35. Osobliwa jest tak¿e lataj¹ca
30 Prowadzone na terenie Anglii dzie³o misyjne sta³o siê przyczyn¹ konfliktu pomiêdzy misjonarzami irlandzkimi, spadkobiercami regu³y Kolumbana, a misjonarzami rzymskimi.
31 Molosus. Aldh., Aenigma 10, s. 102. W zagadce Aldhelm informowa³, ¿e podstawowym
przeznaczeniem tego silnego psa by³a obrona domostwa i w³acicieli przed gronymi nieprzyjació³mi.
Molosy by³y bardzo cenione przez Franków. Poeta Angilbert (745814) w eklodze na czeæ Karola
wspomina³, ¿e króla otacza³a sfora molosów, psów zach³annych, które z wciek³oci¹ zwraca³y siê ku
swej zdobyczy. Por. Angilbertus, Carmen de Carolo Magno, v. 175176, w: MGH, SS., 2, s. 396.
Wiadomo tak¿e, ¿e Karol mia³ podarowaæ legatom kalifa Bagdadu  Haruna ar-Raszida  którzy
w roku 802 odwiedzili karoliñskiego w³adcê, oprócz hiszpañskich mu³ów, koni i frankoñskiego sukna,
sforê molosów. Wspomina o tym Notker J¹ka³a (ok. 840912) w swoim panegirycznym utworze
 Gesta Caroli, który napisa³ na czeæ cesarza Karola Oty³ego, prawnuka Karola Wielkiego. Notker
wspomina tak¿e doæ ciekaw¹ historyjkê, zgodnie z któr¹ Arabowie, w¹tpi¹cy w si³ê molosów, mieli
wystawiæ je na próbê. Psy zosta³y sprawdzone w polowaniu na lwa. Ku zaskoczeniu przybyszy molosy
uciskiem swych szczêk unieruchomi³y afrykañsk¹ bestiê. W efekcie Frankowie mogli bez najmniejszego problemu umierciæ dzikie zwierzê. Por. Notker Balbulus, Gesta Karoli, w: MGH, SS rer. Germ.
N. S., 12, s. 6264.
32 Bombix. Aldh., Aenigma 12, s. 103. O jedwabnikach wspomina³ Pliniusz Starszy w Historii
naturalnej 11, 76, a tak¿e Serwiusz gramatyk w komentarzu do Georgik  In Vergili Georgicon Libros,
II, 121.
33 Pavo. Aldh., Aenigma 14, s. 10. Kilka ciekawostek na temat pawia Aldhelm musia³ wyczytaæ
u Izydora z Sewilli, Etymologiae 12, 7, 48. Wzorem autora Etymologii, biskup Sherborne wspomina³
m.in. niebutwiej¹ce miêso tego barwnego i dumnego ptaka.
34 Salamandra. Aldh., Aenigma 15, s. 104.
35 To wierzenie Aldhelm podawa³ najprawdopodobniej za Izydorem z Sewilli, Etymologiae 12,
4, 36. Przed Izydorem o w³aciwociach ognioodpornych salamandry pisa³ ju¿ Arystoteles w Historia
animalium i Pliniusz Starszy w Naturalis Historia 10, 67. Bajeczne opowieci o zwierzêtach by³y
propagowane we wczesnym redniowieczu tak¿e za spraw¹ anonimowego dzie³a o tytule Fizjolog.
Przedstawiony w nim zosta³ wiat przyrody w ujêciu symbolicznym i magicznym. Na temat salamandry
czytamy co nastêpuje: Istnieje zwierzê zwane salamandr¹. Fizjolog powiedzia³ o niej, ¿e kiedy wejdzie
do ognistego pieca, w ca³ym piecu ganie ogieñ, a kiedy wejdzie do paleniska w ³ani, ono ganie. Por.
Fizjolog, t³um. K. Ja¿d¿ewska, Warszawa 2003, s. 51.
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ryba36 i wreszcie tajemniczy mrówkolew37. Informacje o tym dziwnym zwierzêciu Aldhelm naby³ najprawdopodobniej za spraw¹ wspomnianego ju¿ Izydora z Sewilli (ok. 560636), który uwa¿a³, ¿e jest ono co najmniej niebezpieczne38. Mrówkolew pojawi³ siê ju¿ w Septuagincie w postaci transkrypcji
hebrajskiego terminu myrmekoleon. Oznacza³ zwierzê o dwoistej naturze,
które ginie, nie mog¹c znaleæ dla siebie odpowiedniego po¿ywienia39. Starotestamentalny mrówkolew sta³ siê popularny w redniowieczu za spraw¹ anonimowego dzie³ka  Fizjolog, powsta³ego pomiêdzy II i IV w. Dzie³o to mia³o
ogromny wp³yw na rozwój chrzecijañskiej symboliki przyrodniczej. Warto
wspomnieæ, ¿e Symfozjusz przywo³a³ mrówkê w jednej ze swych zagadek40,
ale pozosta³ przy jej jednolitej naturze, bez baniowych czy legendarnych konotacji.
wiat owadów u Aldhelma reprezentowany jest przez pszczo³ê41 i szarañczê42, któr¹ Anglosas, czyni¹c odniesienie do Ksiêgi Wyjcia43, próbowa³
zakamuflowaæ w postaci opisu jednej z biblijnych plag zagra¿aj¹cych ziemi.
Dalej pojawia siê giez44, nastêpnie zwierzê pokroju nartnika45, które zadziwia³o Anglosasa sw¹ zdolnoci¹ niebanalnego przemieszczania zarówno po wodzie, jak i l¹dzie, jest tak¿e i szerszeñ46, przed którego okrutnym oszczepem
36

Luligo. Aldh., Aenigma 16, s. 104. Arcybiskup Sewilli u¿y³ terminu lulligo. Lulligo. Tradunt in Oceano Mauretaniae, non procul a Lixo flumine, tantam multitudinem lulliginum evolare ex
aqua ut etiam naves demergere possint. Por. Isidorus Hispaliensis, Etymologiarum Libri Viginti 12, 6,
47, w: PL 82, 456.
37 Myrmicoleon. Aldh., Aenigma 18, s. 105.
38 Izydor podawa³ ciekaw¹ historyjkê na temat mrówkolwa. Jego zdaniem zwierzê to nale¿a³o
klasyfikowaæ jako niebezpieczne. Ukrywa³o siê w kurzu i atakowa³o mrówki nios¹ce zapasy. Dla innych
zwierz¹t móg³ byæ tylko mrówk¹, ale dla mrówek mia³ niestety postaæ lwa. Por. Isidorus Hispaliensis,
Etymologiarum Libri Viginti 12, 3, 10, w: PL 82, 441442. Formicoleon ob hoc vocatus, quia est vel
formicarum leo vel certe formica pariter et leo. Est enim animal parvum formicis satis infestum, quod se
in pulvere abscondit, et formicas frumenta gestantes interficit. Proinde autem leo et formica vocatur, quia
aliis animalibus ut formica est, formicis autem ut leo est.
39 K. Ja¿d¿ewska, w: Fizjolog, s. 42.
40 Zob. Symphosius, Aenigma 22, CCSL, CXXXIII A, ed. Fr. Glorie, Turnholti 1968, s. 643.
41 Apis. Aldh., Aenigma 20, s. 106. U Izydora jej opis znajdziemy w Etymologiae 12, 8, 1.
W Fizjologu przedstawiona jest w rozdziale II, 12.
42 Locusta. Aldh., Aenigma 34, s. 112.
43 Wj 10,5.
44 Scnifes. Aldh., Aenigma 36, s. 113. Por. u Izydora Etymologiae 12, 8, 14.
45 Tippula. Aldh., Aenigma 38, s. 114. O owadzie tym wspomina³ w IV w. Afrykañczyk Noniusz
Marcellus w swym encyklopedycznym dziele De compendiosa doctrina. Kilka uwag na temat nartnika
znajdziemy w ksiêdze II zatytu³owanej De honeste set nove dictis per litteras. Por. Noni Marcelli
Compendiosa Doctrina: Emendavit et Adnotavit Lucianus Mueller, Bibliolife 2009, s. 264. Aldhelm
musia³ znaæ kompendium Marcellusa.
46 Crabro. Aldh., Aenigma 75, s. 131.
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t³umy pierzcha³y w pop³ochu47. Przywo³uj¹c insekty Aldhelm siêgn¹³ do zupe³nie nowatorskiej tematyki. Symfozjusz swego czytelnika zabawia³ nieco
innymi stawonogami  molem ksi¹¿kowym48, much¹49 i wo³kiem zbo¿owym50.
Poród ptaków, oprócz wspomnianego ju¿ pawia, na uwagê Aldhelma
zas³u¿y³ s³owik51, którego przedstawi³ w nieco brudnym kolorze52; dalej
kogut53 dzier¿¹cy na czubku g³owy karbowany grzebieñ54 ; bocian55 , którego dziób  zgodnie z zagadkowym opisem  pe³ni³ rolê ko³atki56. Dalej
kolejno odnajdujemy enigmatycznego nocnego kruka57 , jaskó³kê58, or³a59,
kruka60 i go³êbicê61.
Bardzo zagadkowy jest wspomniany u Aldhelma nocny kruk, który nazywany bywa tak¿e lepowronem. Jak zaznacza³ w zagadce Anglosas, ptaka tego
cechowa³ nocny tryb ¿ycia62. Warto nadmieniæ, ¿e nycticorax pojawia siê
w Wulgacie w Ksiêdze Psalmów, a w t³umaczeniu uznawany jest za sowê63.
47
48
49
50
51

Agmina defugiunt iaculis exterrita diris. Por. Aldh., Enigma 75, v. 10, s. 131.
Tinea. Symphosius, Aenigma 16, CCSL, s. 637.
Musca. Symphosius, Aenigma 23, CCSL, s. 644.
Curculio. Symphosius, Aenigma 24, CCSL, s. 645.
Acalantida. Aldh., Aenigma 22, s. 106107. U Wergiliusza w III ksiêdze Georgik w wersie
338 odnajdujemy ornitologiczne okrelenie acalantida. Zofia Abramowiczówna w komentarzu do
Georgik informuje, id¹c za komentatorem Wergiliusza  Serwiuszem, ¿e ptak o nazwie  acalantida
 uwa¿any by³ przez niektórych za szczyg³a. Jednak z ca³¹ pewnoci¹ chodzi tutaj o s³owika, który jako
jedyny ptak piewa po zachodzie s³oñca i w takich okolicznociach w³anie opisa³ go Wergiliusz. Por.
Z. Abramowiczówna, w: Wergiliusz. Bukoliki i Georgiki, Wroc³aw 2006, s. 125.
52 v. 3: Spurca colore [...].
53 Gallus. Aldh., Aenigma 26, s. 108.
54 v. 5: Serratas capitis gestans in vertice cristas. W tym opisie Aldhelm musia³ bazowaæ na
Eneidzie Wregiliusza. W ksiêdze VI, 779 czytamy: [...] geminae stant vertice cristae.
55 Ciconia. Aldh., Aenigma 31, s. 110.
56 v. 3: [...] nam faxo crepacula rostro. Bociana odnajdujemy tak¿e poród zagadek innego
Anglosasa Euzebiusza, opata Wearmouth. Por. Aenigma 56, CCSL, 103, s. 265.
57 Nycticorax. Aldh., Aenigma 35, s. 112.
58 Hirundo. Aldh., Aenigma 47, s. 117. W opisie zauwa¿alne wp³ywy Wergiliusza, Georgiki IV
306 i Pliniusza Naturalis Historia VIII, 98. Jaskó³kê opiewa³ tak¿e w swych utworach Owidiusz. Zob.
Fasti I, 152 oraz Ars Amatoria II 150.
59 Aquila. Aldh., Aenigma 57, s. 123. U¿yta przez Aldhelma symbolika w odniesieniu do or³a
nosi znamiona treci zawartych w Fizjologu I, 6. Anglosas zbudowa³ zagadkê na kanwie biblijnego
przes³ania o odradzaj¹cej siê m³odoci or³a (Pwt. 14,17). Eliksirem prowadz¹cym do odzyskania na
powrót m³odzieñczej postury by³a dla ptaka o¿ywiaj¹ca k¹piel w ródle. Przy doborze rodków wyrazu
pomocny okaza³ siê dla Aldhelma Wergiliusz, Georgica IV, 18 i jego okrelenie liquidi fontes.
U Aldhelma jako fontibus in liquidis.
60 Corbus. Aldh., Aenigma 63, s. 126. Opis zawiera lady Seduliusza, Carmen paschale I, 175
i Izydora, Etymologiae 12, 7, 43.
61 Columba. Aldh., Aenigma 64, s. 126
62 v. 3: Raro me quisquam cernet sub luce serena.
63 Ps, 101,7: [...] factus sum sicut nycticorax in ruinis. [...] sta³em siê jak sowa w ruinach.
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W poetyckim wiecie wodnych zwierz¹t Aldhelma pojawiaj¹ siê rak64,
pijawka65 i ryba66. Anglosaski enigmatograf w opisie raka przypomnia³, ¿e
staro¿ytni Rzymianie okrelali go terminem nepa67.
Treci¹ enigm biskupa Sherborn sta³ siê tak¿e bóbr68 i ³asica69. W aluzyjnym opisie, pierwsze ze zwierz¹t, to wojowniczy nurek, który szczêkami
porównanymi do haczykowatych toporów70, powala grube pnie drzew. Jego
po¿ywienie stanowi szorstkie ³yko i gorzka kora71. Natomiast ³asica to zwierzê, które wed³ug prastarego pogl¹du rodzi swe m³ode przez uszy72.
W kolejnych zagadkach ods³aniaj¹ siê przed nami bezsenny kot73,
uzbrojony baran74, pi¹cy z otwartymi oczami lew75, wielb³¹d ze swym
straszliwym obci¹¿eniem76, a tak¿e bojowy s³oñ77, któremu nie straszne
64
65
66

Cancer. Aldh., Aenigma 37, s. 113. Wp³yw Etymologii Izydora z Sewilli, ks. 12, 6, 51.
Sanguisuga. Aldh., Aenigma 43, s. 116. Izydor wymienia³ pijawkê w ks. 12, 5, 3 Etymologii.
Piscis. Aldh., Aenigma 71, s. 129. Zagadkê o rybie skomponowa³ tak¿e Euzebiusz. Por.
Aenigma 40, w: CCSL, CXXXIII, s. 250.
67 V. 1: Nepa mihi nomen veteres dixere Latini [...]. Tak¹ informacjê podawa³ te¿ Noniusz
Marcellus. Por. Noni Marcelli Compendiosa Doctrina: Emendavit et Adnotavit Lucianus Mueller, s. 209:
Nepam quidam cancrum putant [...].
68 Castor. Aldh., Aenigma 56, s. 122. Aldhelm z pewnoci¹ zna³ VIII ksiêgê Historii naturalnej
Pliniusza. Rozdzia³ 109 tego dzie³a powiêcony by³ bobrom. Dostrzegamy tak¿e wp³yw Izydora. Por.
Etymologiae 12, 2, 21.
69 Mustela. Aldh., Aenigma 82, s. 135.
70 v. 4: [...] securibus uncis.
71 v. 9: Libris corrosis et cortice vescor amara. Gorzk¹ korê znajdujemy w VI Eklodze
Wergiliusza, v. 62.
72 v. 6: Quin magis ex aure praegnantur viscere fetu. W Fizjologu, którego fantastyczne przypowieci na temat zwierz¹t musia³y mieæ wp³yw na naszego Anglosasa, czytamy: Fizjolog powiedzia³
o ³asicy, ¿e ma nastêpuj¹c¹ w³aciwoæ. Jej gardziel pobiera nasienie od samca, gdy za ³asica stanie siê
brzemienna, rodzi przez uszy. Por. Fizjolog, s. 43. Izydor z Sewilli próbowa³ negowaæ bajeczn¹ opowieæ w Etymologiach 12, 3, 3.
73 Muriceps, Aldh., Aenigma 65, s. 127. [...] conservans pervigil aedes, v. 1. Opis kota zawiera
wiele stylistycznych nawi¹zañ do Georgik i Eneidy Wergiliusza.
74 Aries. Aldh., Aenigma 86, s. 137. Sum namque armatus rugosis cornibus horrens, [...], v. 1.
75 Leo. Aldh., Aenigma 39, s. 114. Dormio nam putalis, non claudens lumina, gemmis, v. 6.
O tej w³aciwoci pisa³ Fizjolog  ks. III, 1, a póniej powtórzy³ j¹ Izydor, Etymologiae 12, 2, 3.
76 Camellus. Aldh., Aenigma 99, s. 145, v. 3: Nunc onus horrendum reportant corpora gippi
[...].
77 Elefans. Aldh., Aenigma 96, s. 142. W zagadce nawi¹zania do Historii naturalnej Pliniusza,
ks. 8, 12. Anglosas móg³ równie¿ znaæ geograficzne dzie³o Soliniusza  Collectanea rerum memorabilium, pisarza rzymskiego ¿yj¹cego w III w. Soliniusz by³ przede wszystkim ekscerptorem, który trudni³
siê sporz¹dzaniem naukowych kompilacji. Bazowa³ przede wszystkim na Pliniuszu Starszym, Pomponiuszu Meli i Swetoniuszu. Dzie³o, które stworzy³ zawiera³o opis przeró¿nych osobliwoci i ciekawostek
geograficznych Italii, Germanii, Galii, Brytanii i Hiszpanii. Jego Zbiór rzeczy godnych pamiêci cieszy³o
siê ogromn¹ popularnoci¹ u schy³ku staro¿ytnoci i w redniowieczu. (Por. Z. Stein, Solinius,
w: A. widerkówna (red.), S³ownik pisarzy antycznych, s. 426). W rozdziale 20, 7  wspomnianych
Collectanea rerum memorabilium  Soliniusz wymienia ³osia ¿yj¹cego w Germanii. Informuje czytelnika, ¿e zwierzê to, na podobieñstwo s³onia, nie jest w stanie zgi¹æ stawów kolanowych i tym samym udaæ
siê w pozycji le¿¹cej na spoczynek. Tê w³aciwoæ powtórzy³ Aldhelm w wersie 14 swojej zagadki.
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okrutne pomruki Marsa78. W szaradach du¿o starszego Symfozjusza znajdujemy, jakby do kompletu, koæ s³oniow¹79, która choæ trochê, w tym przypadku, mo¿e ³¹czyæ dwóch enigmatografów.
Tytu³y dwóch kolejnych zagadek  Byczek80 i Maciora81 nasuwaj¹ tak¿e
pewn¹ paralelê z pisarzem rzymskim. Ten stworzy³ enigmy zatytu³owane
Byk82 i Wieprz83. Jednak ich treci i aluzje s¹ zgo³a odmienne od tych, których
u¿y³ Anglosas. W przypadku byka peryfrastycznoæ Symfozjusza polega³a na
zastosowaniu aluzji mitologicznych84, Aldhelm skupi³ siê na opisie potencja³u
zwierzêcia85.
Dostrzegalna i ciekawa paralela zachodzi pomiêdzy rzymsk¹ enigm¹
 Cebula86, a anglosask¹  Pokrzywa87. Aldhelm wykorzysta³ s³owny paradoks, figurê retoryczn¹, któr¹ mo¿na porównaæ do pleonazmu, tak¹ któr¹
wczeniej zastosowa³ jego mistrz Symfozjusz. Zagadka powiêcona cebuli rozpoczyna³a siê od s³ów: Mordeo mordentes [...], czyli dokuczam dokuczaj¹cym, a w powsta³ym dwa wieki póniej utworze Pokrzywa czytamy: Torqueo
torquentes [...]  drêczê drêcz¹cych.
Rzymski zagadkopisarz w swych utworach powo³ywa³ siê tak¿e na postaci mityczne. Oprócz wspomnianego ju¿ wiêtego byka, który uwiód³ w XXXII
zagadce Pazyfae, napotykamy u niego dodatkowo feniksa88, centaura89 i kozê
Amaltejê90, opiekunkê Zeusa. Z kolei Aldhelm, pod¹¿aj¹c tym samym mitycz78
79
80

v. 6: Cernere non pavidus didici trux murmura Martis.
Ebur. Symphosius, Aenigma 49, CCSL, s. 670.
Iuvencus. Aldh., 83, Aenigma 83, s. 136. Zagadkê o tym samym tytule odnajdujemy w zbiorze
Euzebiusza, Aenigma 37, s. 247. Nicolas Howe t³umaczy iuvencus jako steer, co w jêzyku angielskim oznacza wykastrowanego byka w wieku oko³o roku, brak tutaj lepszego polskiego odpowiednika
do przet³umaczenia tego terminu. Por. N. Howe, Aldhelms Enigmata and Isidorian Etymology, Anglo-Saxon England 14 (1985), s. 43. Enigmê o byku napisa³ tak¿e inny pisarz wywodz¹cy siê z anglosaskiego krêgu  Bonifacy. Musia³ on byæ pod silnym wp³ywem Aldhelma, skoro jego utwór posiada
bezporednie zapo¿yczenia z enigmy biskupa Shereborne. Por. Bonifatius, Aenigma 11, MGH, Poetae I,
s. 23.
81 Scrofa praegnans. Aldh., Aenigma 84, s. 136.
82 Taurus. Symphosius, Aenigma 32, CCSL, s. 653.
83 Porcus. Symphosius, Aenigma 36, CCSL, s. 657.
84 Rzymski enigmatograf nawi¹za³ do mitu o Pazyfae, ¿onie kreteñskiego króla Minosa, która
zakocha³a siê w wiêtym bia³ym byku i urodzi³a potwora. Symfozjusz nazwa³ tytu³owego byka cudzo³o¿nikiem królewskim. Por. Symphosius, Aenigma 32, v. 1, CCSL, s. 653.
85 Idzie za etymologicznym tropem Izydora, który zaproponowa³ teoriê, ¿e miano iuvencus
wziê³o siê od s³owa iuvare  pomagaæ. Por. Isidor, Etymologiae 12, 1, 28.
86 Cepa. Symphosius, Aenigma 44, CCSL, s. 665.
87 Urtica. Aldh., Aenigma 46, s. 117. Zauwa¿alny wp³yw Izydora, Etymologiae 17, 9, 44.
88 Phoenix. Symphosius, Aenigma 31, CCSL, s. 652.
89 Centaurus. Symphosius, Aenigma 39, CCSL, s. 660.
90 Capra. Symphosius, Aenigma 35, CCSL, s. 656.
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nym tropem, w swych utworach zaszyfrowa³ Minotaura91, jednoro¿ca92, bazyliszka93 i Scyllê94.
wiat rolin anglosaskiego pisarza reprezentuj¹ kolejno: pieprz, pokrzywa, krwawnik, heliotrop, cis, jab³oñ, drzewo figowe, palma, dziki bez i ciemierzyca czarna95. W opisie aromatycznego krwawnika Aldhelm nawi¹za³ do Pliniusza i przytoczonej przez niego ³aciñskiej nazwy tej byliny  milifolium96,
która wziê³a siê od tysi¹ca lici gêsto porastaj¹cych ³odygê. Pachn¹cy heliotrop
z kolei odznacza³ siê korelacj¹ ze s³oñcem, której zawdziêcza³ sw¹ nazwê.
Drobne kwiaty wspomnianej roliny budzi³y siê do ¿ycia wraz ze wschodem
s³oñca97. Chc¹c najtrafniej przybli¿yæ cis, Aldhelm opisuje go jako rolinê
wiecznie zielon¹, której gêstego odzienia nie zdo³a pozbawiæ swymi podmuchami Circius, Boreasz czy nawet zimny Kaurus98. W zagadce o jab³oni czytamy co nastêpuje: [...] to z mego powodu, podówczas, wziê³a siê przyczyna
91 Minotaurus. Aldh. Aenigma 28, s. 109. Ostatni  5  wers zagadki paralelny z Etymologiami
Izydora. Por. Etymologiae 11, 38. Jak zaznacza N. Howe, Aldhelm przy etymologicznej interpretacji
imienia  Minotaur, powieli³ pewien dyskretny b³¹d hiszpañskiego encyklopedysty. W rzeczywistoci
bowiem wspomniane imiê jest po³¹czeniem s³ów Minos  król Krety, ma³¿onek Pazyfae, tej która
zrodzi³a dwukszta³tn¹ bestiê, ze s³owem taurus  czyli byk. Anglosas za Izydorem za podaje, ¿e termin
Minotaur powsta³ z po³¹czenia s³ów  cz³owiek i byk. Traktuj¹c tym samym przedrostek -mino jako
bardzo ogólnie odpowiednik, czy te¿ synonim cz³owieka, a nie konkretnej postaci mitologicznej. Por.
N. Howe, Aldhelms, s. 42. Opis dwukszta³tnego potwora zawiera odniesienia do Eneidy Wergiliusza,
VI, 2225.
92 Monocerus. Aldh., Aenigma 60, s. 124. W tytule u¿yte s³ówko proweniencji greckiej. Opis
niezwyk³ych cech tego fantastycznego stworzenia, jak choæby ogromna si³a i wy³¹cznoæ na pokonywanie s³oni, powsta³ na kanwie Izydora  Etymologiae 12, 2, 12. Aldhelm wspomnia³ tak¿e o tzw. s³abym
punkcie jednoro¿ca, którym jest dziewica mog¹ca zwabiæ go, upiæ i pokonaæ. Bajeczna opowieæ
o jednoro¿cu musia³a rozprzestrzeniæ siê we wczesnym redniowieczu m.in. za spraw¹ Fizjologa. Por.
I, 22; IV, 13. Pliniusz Starszy opisa³ w³aciwoci jednoro¿ca w ksiêdze 8, 21 Naturalis Historia.
93 Basiliscus. Aldh., Aenigma 88, s. 138. U Izydora z Sewilli bazyliszek przedstawiony zosta³
w ksiêdze 12, 4, 6. Wspomina o nim Pliniusz  Naturalis Historia 18, 149 , a tak¿e Fizjolog IV, 5.
94 Scylla. Aldh., Enigma 95, s. 142. Dostrzegalna inspiracja Owidiuszem  Metamorphoseon
XIV, 58 oraz Wergiliuszem  Eneida III 208, 668, 556.
95 Zagadki przyrodnicze Aldhelma to kolejno: Piper 40, s. 114; Urtica 46, s. 117; Myrifyllon 50,
s. 119; Eliotropus 51, s. 119120; Taxus 69, s. 128; Melarius 76, s. 132; Ficulnea 77, s. 12; Palma 91,
s. 139; Ebulus 94, s. 141; Elleborus 98, s. 144.
96 Naturalis Historia 24, 152: Myriophyllon, quod nostril milifolium vocant, caulis est teneri,
similis feniculo, plurimis foliis, unde et nomen accepit. U Aldhelma Aenigma 50, v. 2, s. 119: Mille
vocor viridi folium de cespite natum. Anglosas podawa³ dalej drugie miano krwawnika ³¹cz¹ce go
z postaci¹ Achillesa, v. 1: Prorsus Achivorum lingua parter Latina [...]. Nazwa systematyczna byliny
to Achillea millefolium. Wierzono, i¿ Achilles znaj¹c dzia³anie przeciwzapalne tej roliny stosowa³ j¹ na
rany. Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw i rolin leczniczych, Warszawa 1983, s. 170.
97 Cecha tej roliny przytoczona za Izydorem z Sewilli. Por. Etymologiae 17, 8, 87.
98 Aenigma 69, v. 34, s. 128: Tempore non ullo viduabor tegmine spisso, Circius et Boreas
quamvis et flamina Chauri [...]. Ostatni z wymienionych wiatrów, pó³nocno-zachodni Kaurus wspomniany by³ przez Wergiliusza w Georgikach, III, 356: [...] i wist lodowaty Kauru podmuchów [...];
t³um. Z. Abramowiczówna, w: Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, s. 127.
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pradawnego grzechu, odda³am s³odkie jab³ka nieokrzesanym kolonom99. Palma daktylowa, dodaj¹c sobie zas³u¿onego splendoru, przedstawi³a siê jako
victrix, która rozs³awia chwa³ê w³adców100.
Wszechwiat i zjawiska przyrody stanowi¹ wi¹¿¹cy temat trzeciej grupy
enigm Aldhelma. Pojawi¹ siê tutaj utwory, w których autor peryfrastycznie
opisa³ ziemiê101, wiatr102, chmurê103, naturê104, têczê105, ksiê¿yc106, gromadê
Plejad107, s³oñce108, magnes109, wodê110, ogieñ111, gwiazdê Arktura112
i gwiazdê wieczorn¹113. Tê grupê wzbogacaj¹ tak¿e zagadki o bañce wodnej114, ródle115 i iskrze116.
W metaforycznym kamufla¿u Aldhelma ziemia zostaje nakrelona jako
altrix cunctorum117. Dalej przedstawia siê wiatr. Ten próbuj¹c wywo³aæ trwo99 Aenigma 76, v. 34, s. 132: Ex me tunc priscae processit causa ruinae, dulcia quae rudibus
tradebam mala colonie.
100 Aenigma 91, v. 23, s. 139. Zagadka zainspirowana Izydorem, Etymologiae 17, 7, 1 i Pliniuszem Starszym, Naturalia Historia 13, 30.
101 Terra. Aldh., Aenigma 1, s. 99. U Euzebiusza odnajdujemy zagadkê o tym samym tytule. Por.
Eusebius, Aenigma 11, CCSL, s. 216.
102 Ventus. Aldh., Aenigma 2, s. 99100.
103 Nubes. Aldh., Aenigma 3, s. 100. Zagadkê o chmurze pod wp³ywem Aldhelma napisa³ tak¿e
Bonifacy, MGH, Poetae I, s. 21.
104 Natura. Aldh., Aenigma 4, s. 100. Dostrzegalna inspiracja Eneid¹ Wergiliusza, VI, 848.
105 Iris. Aldh., Aenigma 5, s. 100.
106 Luna. Aldh., Aenigma 6, s. 101. Zagadkê o ksiê¿ycu skomponowa³ tak¿e Euzebiusz, CCSL,
s. 221.
107 Pliades. Aldh., Aenigma 8, s. 101102. Lektura zagadki dowodzi, i¿ Aldhelm zna³ Plejady
z opisu Izydora, por. Etymologiae 3, 70, 13.
108 Salis. Aldh., Aenigma 19, s. 105. S³oñce znalaz³o siê tak¿e w zbiorze zagadek Euzebiusza,
CCSL, s. 220.
109 Magnes ferrifer. Aenigma 25, s. 108. Inspiracje Aldhelma siêga³y do Izydora z Sewilli,
Etymologiae 16, 4, 1 i Pliniusza, Naturalia Historia 37, 5861.
110 Aqua. Aldh., Aenigma 29, s. 109. Analogiczny utwór u Euzebiusza, CCSL, s. 233. Aldhelm
oprócz enigmy o wodzie skomponowa³ tak¿e utwór o ródle. Por. Fons, Aldh., Aenigma 73, s. 130.
111 Ignis. Aldh., Aenigma 44, s. 116. Zagadkê o ogniu odnajdujemy tak¿e u Tatwina, CCSL, 103,
s. 200 oraz Euzebiusza, CCSL, s. 218.
112 Arcturus. Aldh., Aenigma 53, s. 120. Najjaniejsz¹ gwiazdê pó³nocy opisywa³ wczeniej
Izydor w dziele De Natura Rerum Ad Sisebestum Regem Liber 26, 3: Arcturus est ille quem Latini
Septentrionem dicunt, qui septem stellarum radiis fulgens, in seipso revolutus rotatur, qui ideo Plaustrum
vocatur, quia in modum vehiculi vulvitur [...].
113 Vesper sidus. Aldh., Aenigma 58, s. 123. Wieczorn¹ gwiazdê, widoczn¹ nad horyzontem po
zachodzie s³oñca, opisa³ Izydor w: De Natura Rerum Ad Sisebestum Regem Liber 26, 12.
114 Famfaluca. Aldh. Aenigma 62, s. 125. Opis bañki wodnej zosta³ zainspirowany retoryk¹
wergiliañsk¹. U Aldhelma: [...] udo gurgite nantem [...], u Wergiliusza w Eneidzie I, 118: [...] nantes
in gurgite vasto [...]. W bezmiarze kipieli [...] p³yn¹cy, t³um. Z. Kubiak, w: Wergiliusz, Eneida,
Warszawa 1998, s. 50.
115 Fons. Aldh., Aenigma 73, s. 130.
116 Scintilla. Aldh., Aenigma 93, s. 140141. Zagadka o iskrze u Tatwina, CCSL, s. 149.
117 Aenigma 1, s. 99, v. 1. Altrix cunctorum, quos, mundus gestat, in orbe nuncupor [...].
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gê, wo³a: Jestem zdolny rozkruszyæ d¹b, dysponuj¹c straszliwymi si³ami118.
Chmura to szafarz wilgoci119, natura jest matk¹, bez której nic by nie
zaistnia³o120, ksiê¿yc zawiaduje wol¹ mórz121, s³oñce lni twarz¹ podobn¹
do popio³u122, woda stanowi trzeci ¿ywio³123, a ogieñ bierze swój pocz¹tek
z suchej podpa³ki, przez moment jest czym na kszta³t jasnej gwiazdy, a¿
wreszcie ganie pokonany w zgliszczach czarniejszych ni¿ smo³a124.
Doæ spory i zró¿nicowany zbiór tworz¹ zagadki opisuj¹ce przedmioty
u¿ytkowe. Tutaj tematem enigm sta³y siê m.in. miech kowalski, dziêki któremu, zgodnie z opisem Aldhelma, mo¿liwa jest sztuka ozdabiania skrz¹cego
siê metalu125. Dalej autor pyta³ o instrument, którego wnêtrznoci wyrzucaj¹
z siebie piew126, prawid³owym i trafnym rozwi¹zaniem by³y organy. Kolejne
zagadki, w porednim opisie, przedstawia³y: pi³ê zgrzytaj¹c¹ ochryp³ym szeptem127, wagê o dwóch bliniaczych szalach128, tabliczkê do pisania, któr¹
przeoruje ¿elazna ostroga rylca129 oraz nielêkaj¹cy siê pocisków pancerz130.
W szaradzie o garnku131 Aldhelm pos³u¿y³ siê takimi samymi epitetami,
które wczeniej w opisie tytu³owej br¹zowej skrobaczki132, zosta³y u¿yte przez
118
119

Aenigma 2, s. 100, v. 34. Viribus horrisonis valeo confringere quercus [...].
W zagadce Aldhelma mówi o sobie, to ja mog³abym sprawiæ, ¿eby wiat pokry³ siê wilgotnymi kroplami. Por. Aenigma 3, s. 100, v. 4.
120 Aenigma 4, s. 100, v. 1: Crede mihi, res nulla manet sine me moderante [...].
121 Aenigma 6, s. 101, v. 1: Nunc ego cum pelagi fatis communibus insto [...].
122 Aenigma 19, s. 105, v. 4: Nam cineri facies nivibusque simillima nitet.
123 Aenigma 29, s. 109, v. 6: Tertia pars mundi mihi constat iure tenenda.
124 Aenigma 44, s. 116, v. 2, 7, 8.
125 Poalum, Aldh., Aenigma 11, s. 10210, v. 3: Ars mea gemmatis dedit ornamenta metallis.
126 Barbita. Aldh., Aenigma 13, s. 103, v. 3: Centenos tamen eructant mea viscera cantus.
W zagadce 68 Aldhelm zaszyfrowa³ inny instrument  tr¹bkê. Por. Salpix, Aldh., Aenigma 68, s. 128:
Jestem wydr¹¿ona, a ha³asem sprawiam, ¿e podrywaj¹ siê waleczne serca [...].
127 Lima. Aldh., Aenigma 21, s. 106, v. 5: [...] rauco cum murmure stridens. rodki wyrazu
zastosowane przez Aldhelma zdaj¹ siê nawi¹zywaæ do Metamorfoz Owidiusza, ks. 13, 567: At haec
missum rauco cum murmure saxum morsibus insequitur. Warkot, który wydaje pi³a zosta³ nakrelony
po wp³ywem owidiañskiego opisu ujadaj¹cej królowej Hekabe.
128 Trutina. Aldh., Aenigma 23, s. 107. Inspiracja encyklopedycznym opisem wagi biskupa Sewilli, Etymologiae 16, 25, 4.
129 ¯elazna ostroga przeoruje rozkoszne oblicze deklinacjami, por. Pugillares. Aldh., Aenigma
32, s. 111, v. 4. Tabliczka do pisania by³a bardzo popularnym motywem zagadki staroangielskiej. Odnajdujemy j¹ w enigmie Tatwina, De membrano, CCSL, s. 172 i Euzebiusza De membranis, CCSL, s. 242.
130 Lorica. Aldh., Aenigma 33, s. 111. W innej czêci zbioru Aldhlema odnajdujemy koresponduj¹c¹ ze wspomnianym pancerzem  tarczê. Por. Clipeus, Aldh., Aenigma 87, s. 137. Id¹c tematycznym tropem militariów zauwa¿amy tak¿e szaradê powiêcon¹ machinie wojennej  Fundibalum. Aldh.,
Aenigma 74, s. 131.
131 Lebes. Aldh., Aenigma 49, s. 119. Utwór rozpoczyna siê od s³ów: Horrida, curva, capax,
putalis fabricata metallis [...]. W zbiorze Aldhelma znajduje siê tak¿e enigma dotycz¹ca tzw. dwojaków. Por. Cocuma duplex. Aldh., Aenigma 54, s. 121.
132 Strigilis aenea. Symphosius, Aenigma 87, CCSL, s. 708. Tu zagadkê otwiera³a nastêpuj¹ca
fraza: Robea curva capa, alienis humida guttis [...].
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Symfozjusza. Natomiast przywo³ana w 52 enigmie wieca133, za spraw¹ biskupa Shereborne, znalaz³a siê póniej tak¿e w zbiorze zagadek Euzebiusza134.
Jeszcze wiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³ siê utwór o piórze135, który zaraz po
Aldhelmie próbowali w aluzyjny sposób opisaæ inni Anglosasi  Tatwin136,
Bonifacy137 i Euzebiusz138.
W enigmach, oprócz wspomnianego ju¿ garnka, pojawi³y siê tak¿e inne
przybory kuchenne  sitko139, kad na wino140 i szklany kielich141. Ten ostatni
w peryfrastycznym opisie sta³ siê przedmiotem pozostaj¹cym w intymnym
zwi¹zku z cz³owieczymi ustami142.
Znamiona religijne nosz¹ trzy sporód zagadek biskupa Sherborne, s¹ to
kolejno: tabernakulum143, Lucyfer144 i Arka Przymierza145. Tabernakulum odnajdujemy poród póniejszych zagadek Tatwina146, Arkê u Euzebiusza147.
Ostatnia grupa zagadek Aldhelma to ta, która powiêcona jest ludziom.
Bardzo ciekawa jest enigma o matce blini¹t148, zainspirowana jêzykiem Symfozjusza149. To id¹c jego wzorem, Aldhelm zastosowa³ kalambury o charakterze matematycznym. Pisa³: Mam szecioro oczu i korzystam z takiej samej
iloci uszu, posiadam dziesiêæ palców razy szeæ [...]150. Natomiast enigma
Rzymianina odkrywa³a przed czytelnikiem nastêpuj¹c¹ szaradê: [...] mia³am
trzy dusze zamkniête w g³êbi, dwie siê od³¹czy³y, a trzecia prawie dope³ni³a
swego ¿ywota151.
Zagadka Aldhelma w historii literatury europejskiej to fenomen literacki.
Jacques Fantaine nazwa³ biskupa z Shereborne najstarszym klasykiem An133
134

Candela. Aldh., Aenigma 52, s. 120.
De candela, CCSL, s. 238. Z kolei Bonifacy skomponowa³ enigmê o lampie olejnej. Por.
Bonifatius, De lucerna, MGH, Poetae I, s. 23.
135 Penna. Aldh., Aenigma 59, s. 124.
136 De penna. Tatuinus, Aenigma 6, CCSL, s. 173.
137 De penna. Bonifatius, Aenigma 9, MGH, s. 2223.
138 De penna. Eusebius, Aenigma 35, s. 245.
139 Cribellus. Aldh., Aenigma 67, s. 127.
140 Cupa vinaria. Aldh., Aenigma 78, s. 133.
141 Calix vitreus. Aldh., Aenigma 80, s. 134.
142 Ibidem, v. 78: [...] przydzielam poca³unki wargom  sk³adaj¹c s³odkie ca³usy ustom przywieraj¹cym do mnie [...].
143 Crismal. Aldh., Aenigma 55, s. 122.
144 Lucifer, Aldh., Aenigma 80, s. 134.
145 Arca Libraria. Aldh., Aenigma 89, s. 138.
146 Por. Tatuinus, Aenigma 12, CCSL, s. 179.
147 Por. Eusebius, Aenigma 33, CCSL, s. 243.
148 Puerpera geminat enixa. Aldh., Aenigma 90, s. 139.
149 Mulier quae geminos pariebat. Symphosius, Aenigma 92, CCSL, s. 713.
150 Ibidem, v. 12.
151 Symphosius, Aenigma 92, CCSL, v. 23, s. 713.
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glii, który by³ jednoczenie wiadkiem postêpu dokonuj¹cego siê w kulturze
wyspiarskiej152. Twórczoæ Aldhelma reprezentuje pocz¹tki formowania siê
narodowej literatury anglosaskiej i, co najwa¿niejsze, wnosi do niej cenne
impulsy. Sta³a siê kanonem, na który powo³ywali siê wszyscy najwiêksi uczeni
Brytanii. I nie bez przyczyny, gdy¿ same tylko enigmy anglosaskiego mistrza
zdradzaj¹ nadzwyczaj rozleg³¹ kulturê poetyck¹153. Uniwersalizm i ponadczasowoæ Aldhelma polega³y na perfekcyjnej umiejêtnoci ³¹czenia treci wiêtych ze wieckimi. Niepowtarzalne zagadki zdradzaj¹ wolnoæ ducha klucz¹cego
pomiêdzy tradycj¹ anglosask¹, rzymsk¹, irlandzk¹, a tak¿e wizygock¹154.

Wykaz skrótów:
CCSL 133  Corpus Christianorum, Series Latina.
PL  Patrologiae cursus completus. Series Latina, ed. J.P. Migne, Paris 18441855.
MGH, Auct. Ant, 15  Auctores antiquissimi, Monumenta Germaniae historica inde ab
Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, ed. Societas
riendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii Aevi.
MGH, Poetae I  Poetae Latini aevi Carolini I, Monumenta Germaniae historica inde ab
Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, ed. Societas
riendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii Aevi.
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THE GLOSS TO THE ALDHELM OF SHERBORN RIDDLES
(SUMMARY)

Though the Latin language appeared on British Island in common with Roman Invasion,
exactly after 55 AD, yet his real popularization had become until after 597 AD, in which the
Romans missionary gets to the Anglo-Saxon Canterbury and started great evangelization on this
lands. The British Clergy and Aristocracy were very quickly mastered the arcana of Latin language
which in this days was a synonym of a culture and a imperial traditions. Anglo-Saxon like any
another nation managed to subordinate to themselves the Church language and not resign at the
same time about an old traditions and fondness. Remarkable thing is that the anglo-saxon literature
was creating on the spur of the three abnormally valuable inspiration source  the Roman, Irish
and nativ influence  settled in Celtic culture. Creativeness of an Adhelm who was writing about
VII and VIII AD was perfectly mirrored the colour of medieval culture of British Island. His
corpus of a hundred riddles display over the reader unprecedented in early middle ages universal.
In Sherborne bishop enigmas we can find an Irish boldness which didnt want to fight with the
Greek and Roman paganism but on the contrary it foster an advancement of Christian latin culture.
In riddles we can find an Irish culture as well which cherish the bard tradition, attached attention to
152
153
154

J. Fontaine, Chrzecijañska literatura ³aciñska, t³um. J. S³omka, Tarnów 1997, s. 193.
Ibidem.
Ibidem.
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art of word and found an likes in that what is mannerism and vivid. And finally the Roman culture
along with latin alphabet and monastery scholarship contribute to final combined all of drifts
forming the original writing of Adhelm.

EINE GLOSSE ZU DEN RÄTSELN VOM ALDHELM
VON SHERBORN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Latein erschien in Großbritannien schon mit der römischen Invasion, also nach dem Jahre
55. Jedoch erst seit dem Jahre 597, als römische Missionäre nach angelsächsischen Canterbury
kamen und eine große Aktion der Christianisierung begannen, fing diese Sprache echt populär zu
sein an. Die Geistlichen und Adligen von Großbritannien beherrschten sehr schnell Geheimnisse
der lateinischen Sprache, die gleichzeitig ein Synonym der kaiserlichen Kultur und Tradition
bedeutete. Die Angelsachsen, wie kein anderes Volk, konnten sich, ohne Verzicht auf ihre früheren
Traditionen und Vorlieben, die Kirchensprache unterstellen. Man soll unterstreichen, dass die
angelsächsische Literatur sich unter dem Einfluss von drei sehr wichtigen Inspirationsquellen
 römischen, irischen und einheimischen  gestaltete. Diese Einflüsse stammten von der keltischen
Kultur. Die Tätigkeit von Aldhelm, um die Wende des 7. zum 8. Jahrhundert, widerspiegelt ganz
gut die Stimmung der frühmittelalterlichen literarischen Kultur von Großbritannien. Seine Sammlung von hundert Rätseln stellt dem Leser einen im Frühmittelalter kaum getroffenen Universalismus vor. In den Änigmen von Bischof Sherborne findet man einen irischen Mut, der das griechisch-römische Heidentum nicht bekämpfte, sondern umgekehrt führte zur Entwicklung der fortgeschrittenen christlichen lateinischen Kultur. In den Rätseln findet man auch eine keltische Kultur, die eine Tradition von Barden pflegte, achtete auf die Wortkunst und lobte den Manierismus
und Farbenreichtum. Endlich führte auch die römische Kultur mit dem lateinischen Alphabet und
der klösterlichen Gelehrsamkeit zur endgültigen Verbindung von allen Motiven, die die eigenartige
Schriftstellerei von Aldhelm bildeten.

