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Bo¿e najwy¿szy, stworzycielu wiat³a, gwiazd kierowniku, wieczny
Królu, wiêty, dope³nij ³askawie tego, czego siê podjê³am, Chocia¿em ciemna, b³agam, zechciej sprawiæ, bym rozpozna³a i osi¹gnê³a
to, co Ci siê podoba, teraz i na wieki w³aciw¹ drog¹ pod¹¿a³a1.

Proemium. Gdy źródła milczą
Historykowi zajmuj¹cemu siê dziejami karoliñskiej kultury Dhuoda
z Septymanii przysparza niema³o strapieñ. Czy bowiem za historyczn¹ mo¿na
uznaæ postaæ, której nie potwierdza nawet w najbardziej lapidarny sposób ¿adAdres/Addresse/Anschrift: dr Ma³gorzata Chudzikowska-Wo³oszyn, Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn,
m.chudzikowska@uwm.edu.pl .
* Niniejszy artyku³ zosta³ zaprezentowany (w wersji skróconej) na konferencji naukowej  Kobieta i Bóg  zorganizowanej przez Instytut Badañ Literackich PAN, która mia³a miejsce w Warszawie
2021 maja 2010 r.
1 Dhuoda, Epigrama operis subsequentis, t³um. J. Strzelczyk, w: J. Strzelczyk, Pióro w w¹t³ych
d³oniach. O twórczoci kobiet w dawnych wiekach. Pocz¹tki (od Safony do Hroswity), Warszawa 2007,
s. 358. Por. M. Thiébaux (red.), Dhuoda. Handbook for her warrior son. Liber manualis (dalej LM),
Cambridge Medieval Classics 8, Cambridge 1998, s. 4244: Deus, summe lucis conditor, poli siderumque auctor, rex aeterne, agius, hoc a me coeptum tu perfice clemens. Quanquam ignara, ad te perquiro
sensum, ut tua capax placita perquiram, praesens et futurum tempus curram aptum.
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ne ród³o historiograficzne? O istnieniu Dhuody zawiadczyæ mo¿e jedynie
pozostawione przez ni¹ dzie³o. Niezwykle oryginalny, przenikniêty erudycj¹
i duchowoci¹ podrêcznik matczynych rad  Liber manualis Dhuodane quem
ad filium suum transmisit Wilhelmum2. Dos³owne t³umaczenie utworu to
 Podrêcznik Dhuody, który (ona) pos³a³a do swego syna Wilhelma. Oryginalnoæ i unikatowoæ dzie³a, jak siê okazuje, nie musi zawsze wp³ywaæ  tylko
i wy³¹cznie  na korzyæ autora. Wielce pozytywne cechy, które wyró¿nia³y
pisarstwo Dhuody, na pewien czas sta³y siê niestety tak¿e i jej przekleñstwem.
Epoka, w której przysz³o ¿yæ ksiê¿nej by³a czasem wyzutym z oryginalnoci
myli i idei. Wprawdzie nasza bohaterka ¿y³a w okresie o¿ywienia intelektualnego i zainteresowania kultur¹, ale ta nie stawa³a siê udzia³em kobiet. Odrodzenie karoliñskie zainicjowa³a nieliczna garstka wysokich urzêdników królewskich skupionych na akwizgrañskim dworze. Kultura karoliñska ewoluuj¹c
wykreowa³a kilka pokoleñ. Jednak bez wzglêdu na to, czy by³a reprezentowana przez imitatorów, czy spekulatywne i racjonalne umys³y, zawsze zarezerwowana by³a tylko dla mê¿czyzn. W tym kontekcie sylwetka Dhuody mo¿e byæ
poddana w w¹tpliwoæ  niepotwierdzona w ród³ach, niepasuj¹ca do swych
czasów, nad wyraz nieszablonowa. W efekcie, w dziejach nauki zrodzi³a siê
hipoteza, ¿e Liber manualis to podróbka. Za³o¿ono, ¿e jaki ambitny karoliñski intelektualista wcieli³ siê w rolê fikcyjnej matki-autorki w celu poæwiczenia
warsztatu retorycznego3. Ten doæ kontrowersyjny problem atrybucji Podrêcznika radykalnie zamkn¹³ w roku 1975 Pierre Riché. Jego wydanie dzie³a Dhuody przyczyni³o siê do ostatecznego sformu³owania zaszczytnej oceny osi¹gniêæ Dhuody i  to co najwa¿niejsze  uznania ich za rzeczywiste.

Caritas coniugalis et caritas materna,
czyli Dhuody dążenie do spełnienia
Analiza Podrêcznika nie przynosi ¿adnych wskazówek autobiograficznych o autorce. Ksiê¿na milczy na temat swego rodowodu. Odtworzenie najwczeniejszych lat ¿ycia arystokratki le¿y wiêc w sferze hipotez. Historycy
2 Dzie³o Dhuody z Septymanii zachowane zosta³o w postaci trzech manuskryptów  rêkopis N
datowany na X w., rêkopis P pochodz¹cy z XVII w. i ostatni  B  manuskrypt kataloñskiego pochodzenia, którego powstanie mo¿na datowaæ pomiêdzy IX i X w. Wspó³czesne edycje dzie³a to: E. Bondurand
(red.), Leducation carolingienne: Le Manuel de Dhuoda (843), Paris, Nimes 1887; P. Riché (red.),
Dhuoda, Manuel pour mon fils, Paris 1975; M.E. Bowers (red.), The Liber Manualis of Dhuoda: Advice
of a Ninth-Century Mother to her Son, University Microfilms International, Ann Arbor 1977;
M. Thiébaux (red.), Dhuoda. Handbook for her warrior son. Liber manualis. Wszystkie odniesienia do
tekstu zamieszczone w poni¿szym artykule pochodz¹ z edycji M. Thiébaux.
3 Wiêcej na temat hipotetycznej fikcyjnoci Dhuody zob. J. Strzelczyk, Pióro w w¹t³ych d³oniach, s. 373374.
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zak³adaj¹, ¿e urodzi³a siê po roku 800, byæ mo¿e oko³o roku 8064. Istniej¹
przypuszczenia wi¹¿¹ce jej rodowód z Frankami austrazyjskimi5. Czêæ uczonych sk³ania siê ku uznaniu jej za Akwitankê6. Jeszcze inni s¹ zdania, ¿e mog³a
byæ spokrewniona z jakim wizygockim rodem7. Nie mo¿e byæ natomiast ¿adnych w¹tpliwoci co do arystokratycznego pochodzenia Dhuody. Polityczne,
czyli korzystne ma³¿eñstwo, którym zosta³a po³¹czona ze szlachetnie urodzonym Bernardem, kuzynem Karola Wielkiego, stanowczo potwierdza ten pogl¹d.
Topos skromnoci nie pozwoli³ karoliñskiej pisarce wypowiedzieæ siê
w dziele o sobie samej. Wiedziona naturalnym i instynktownym poczuciem
zale¿noci patriarchalnej bez umiaru gloryfikowa³a z kolei ród mê¿a. Z wielk¹
i nieudawan¹ dum¹ wspomina³a o swym ma³¿eñstwie i macierzyñstwie. Rola
matki i ¿ony niew¹tpliwie j¹ wzmacnia³a. Zaraz na pocz¹tku Praefatio Dhuoda
z ogromn¹ dok³adnoci¹ poda³a datê zawarcia swego zwi¹zku ma³¿eñskiego
z komesem pa³acowym Ludwika Pobo¿nego  margrabi¹ Bernardem z Septymanii. Wydarzenie to mia³o miejsce 29 czerwca 824 r. Markiza zaznacza, ¿e
tego dnia zosta³a szczêliwie oddana jako prawowita ma³¿onka swemu
panu8. O Dhuodzie ród³a milcz¹, o Bernardzie  przewrotnie  wypowiadaj¹
siê nieprzerwanie. Komes Ludwika Pobo¿nego, wywodz¹cy siê z zaszczytnego
rodu Wilhelmidów, by³ bezwzglêdnym skandalist¹ i karierowiczem. Przez kronikarzy zosta³ nazwany cz³owiekiem pozbawionym honoru9. Mo¿ni cesarstwa
zbulwersowani byli ob³udn¹ kalkulacj¹, która cechowa³a polityczne decyzje
Bernarda. Dodatkowe pog³oski o rzekomym romansie markiza z piêkn¹ cesarzow¹ Judyt¹10 podsyca³y tylko istniej¹cy od dawna antagonizm. Bernard posiada³ tytu³ margrabiego Septymanii, krainy, która by³a przygraniczn¹ marchi¹
4 Tego zdania jest M. Thiébaux. Por. M. Thieubax, Introduction, w: Dhuoda, Handbook for her
Warrior Son, Liber Manualis, s. 9.
5 Ma za tym przemawiaæ typowo germañskie imiê Dhuody. Ibidem, s. 8.
6 Ibidem.
7 J. Strzelczyk, Pióro w w¹t³ych d³oniach , s. 351.
8 T³umaczenie tekstu Liber manualis zamieszczone w niniejszym artykule pochodzi od autorki.
Por. LM, Praefatio, s. 48: Anno feliciter, Christe propitio, XI, domno nostro Ludovico condam fulgente
in imperio, concurrente V, III Kalendarum iulii diem, in Aquisgrani palatio, ad meum dominum tuumque
genitorem Bernardum legalis in coniugio accessi uxor.
9 Por. Paschasius Radbertus, Epitaphium Arsenii, seu vita venerabilis Walae abbatis Corbeiensis
in Gallia, w: PL 120, 1615B.
10 Judyta Bawarska by³a drug¹ ¿on¹ Ludwika, gdy w roku 818 polubia³a czterdziestoletniego
cesarza mia³a niespe³na trzynacie lat. Niestety, nad wyraz bigoteryjny i apatyczny ma³¿onek zaniedbywa³ piêkn¹ i atrakcyjn¹ córkê hrabiego Welfa. M³odej cesarzowej zaimponowa³ przebywaj¹cy na akwizgrañskim dworze ekscentryczny hrabia z Septymanii. Romans Judyty i Bernarda przebiega³ w atmosferze skandalu i zakoñczy³ siê g³onym w ca³ym cesarstwie procesem z roku 831. Zarówno Judyta, jak
i Bernard wyszli z niego bez szwanku. Po ¿arliwym zapewnieniu o niewinnoci, które cesarzowa z³o¿y³a
na Bibliê, publicznie oczyszczono parê ze stawianych im zarzutów. Warto nadmieniæ, ¿e legendy uznaj¹
Karola £ysego za syna Bernarda.
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imperium karoliñskiego. Zmys³ polityczny i status rodzinny11 zaprowadzi³ go
wprost do cesarza Ludwika, na dwór w Akwizgranie. Szybko sta³ siê zaufanym doradc¹ imperatora, preceptorem jego najm³odszego syna  Karola.
W czasie, gdy Bernard realizowa³ swe pasje polityczne, wie¿o polubiona
ma³¿onka Dhuoda odes³ana zosta³a do twierdzy Uzès, le¿¹cej na po³udniu
Francji12. W imieniu mê¿a sprawowa³a funkcje nadzorcze nad po³o¿onymi
setki mil od Akwizgranu posiad³ociami. Swoje obowi¹zki ksiê¿na wype³nia³a
lojalnie. By³a bezwarunkowo oddana mê¿owi i tym samym wiernie wpisywa³a
siê w realia rz¹dz¹ce wczesnoredniowieczn¹ wspólnot¹ patriarchaln¹. Dwa
lata po lubie Dhuoda urodzi³a syna Wilhelma13, najprawdopodobniej w Akwizgranie, gdzie przebywa³a, towarzysz¹c mê¿owi. W roku 841 na wiat przyszed³ drugi syn ksiê¿nej, nazwany na czeæ ojca  Bernardem. Macierzyñstwo
by³o ¿yciowym spe³nieniem i misj¹ karoliñskiej arystokratki. W ca³ym dziele
odnajdujemy silny nacisk na kwestie zwi¹zane z rodzicielstwem. W stosunku
do dzieci Dhuoda bardzo otwarcie i ¿arliwie wyra¿a³a sw¹ mi³oæ14. W tym
samym czasie, gdy markiza Septymanii urodzi³a drugiego syna, imperium dotkniête zosta³o sporami dynastycznymi. Czterej synowie Ludwika walczyli
o prawo do sukcesji15. Wp³ywowi mo¿ni lawirowali pomiêdzy frakcjami,
chc¹c uzyskaæ dla siebie jak najwiêksze pozycje i znaczenie. Rozchwiany politycznie by³ tak¿e Bernard. W obliczu kryzysu sta³ siê niestety ofiar¹ w³asnych
ambicji. Z racji zdradzieckich poczynañ i wiaro³omstwa musia³ spodziewaæ siê
najgorszej kary. Przewiduj¹c bieg wypadków zdecydowa³ siê na w³¹czenie do
politycznej gry swych dwóch synów  piêtnastoletniego wówczas Wilhelma16
i kilkumiesiêcznego Bernarda17, których ju¿ na zawsze mia³ odebraæ matce.
11 Ojciec Bernarda, Wilhelm z Gellony, by³ synem hrabiego Thierry i Aldany, córki Karola
M³ota. Karol Wielki mianowa³ go ksiêciem Tuluzy i margrabi¹ Septymanii.
12 LM Praefatio, s. 4950.
13 Ibidem, s. 48.
14 Zwracaj¹c siê do Wilhelma, ka¿dorazowo dobiera³a bardzo czu³e s³owa o silnym ³adunku
emocjonalnym, jak choæby: [...] desideratissime fili Wilhelme, por. LM III, 2, s. 88, a tak¿e [...] o mi
fili Wilhelme pulchre et amabilis, por. LM I, 2, s. 68.
15 Spory o imperialn¹ schedê toczy³y siê pomiêdzy Lotarem, Pepinem z Akwitanii, Ludwikiem
Niemieckim i najm³odszym synem Ludwika Pobo¿nego  Karolem £ysym. Nieporozumienia miêdzy
braæmi zaczê³y narastaæ po roku 818, w którym cesarz Ludwik og³osi³ Ordinatio imperii. Na mocy tego
dokumentu najstarszy syn w³adcy  Lotar  stawa³ siê jedynym sukcesorem cesarskiego tytu³u.
16 Wilhelma  w roku 841  Bernard odda³ jako do¿ywotniego zak³adnika po bratobójczej bitwie
cesarskich synów, która rozegra³a siê 25 czerwca pod Fontenay-en-Puisaye w pobli¿u Auxerre. W ten
sposób móg³, choæby na pewien czas, liczyæ na ³askê i wielkodusznoæ zwyciêskiego Karola £ysego.
17 Bernard junior zosta³ zabrany z Uzès przez biskupa Elefanta, który dzia³a³ z polecenia margrabiego. Ojciec musia³ obawiaæ siê o ¿ycie swego najm³odszego spadkobiercy. Starszy syn Wilhelm ju¿ znajdowa³
siê w rêkach Karola £ysego. Dhuoda a¿ do swej mierci nie pozna³a imienia m³odszego syna. W chwili gdy
kilkumiesiêczne dziecko zosta³o jej odebrane, nie nosi³o jeszcze imienia, jego nadanie le¿a³o tylko i wy³¹cznie w gestii ojca, który  w rzeczonym przypadku  permanentnie przebywa³ poza rodzinnymi w³ociami.
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Decyzje mê¿a Dhuoda przyjmowa³a z pokor¹ i pe³nym oddaniem. Wbrew
oczekiwaniu wspó³czesnego odbiorcy, ksiê¿na akceptowa³a wszystkie przedsiêwziêcia Bernarda, jak zreszt¹ przysta³o na wczesnoredniowieczn¹ ¿onê
i matkê. Po rozstaniu z dzieæmi zdecydowa³a siê na napisanie ksiêgi rad zadedykowanej starszemu synowi Wilhelmowi. Utwór podyktowany by³ têsknot¹.
Wype³ni³a go ogromna mi³oæ do Boga, dzieci i jednoczenie tak¿e do mê¿a,
o którym Dhuoda ka¿dorazowo wypowiada³a siê w szlachetny i uni¿ony sposób18. Mi³oæ ma³¿eñska i macierzyñska (caritas coniugalis et caritas materna)  w odniesieniu do autorki dzie³a  najwyraniej stanowi³y jedno19.

Religijność markizy Septymanii
W kontekcie niniejszych rozwa¿añ wa¿ne staje siê przybli¿enie religijnej
sylwetki autorki Liber manualis. Wiek IX, w którym ¿y³a Dhuoda by³ okresem
wyj¹tkowo pomylnym dla Kocio³a. Reforma instytucji w s³u¿bie Bo¿ego
prawa, ró¿norodna dzia³alnoæ ksiê¿y, mnichów, wieckich arystokratów,
wszystko razem przyczynia³o siê do rozkwitu ¿ycia religijnego20. Od VIII w.
powstawa³o wiele szkó³ przyklasztornych, diecezjalnych, prezbiterialnych.
Kszta³cono kler, który móg³ póniej edukowaæ tak¿e wieckich arystokratów.
Wzrasta³a iloæ skryptoriów i bibliotek.
Podrêcznik nosi w sobie znamiona karoliñskich reform w zakresie edukacji. Jego autorka jest ¿ywym obrazem bardzo religijnej, redniowiecznej matrony. Doskonale reprezentowa³a wieck¹ kulturê karoliñsk¹. Z ide¹ sztuk wyzwolonych musia³a zapoznaæ siê za porednictwem jakiego wykszta³conego
duchownego. Oczywicie, reprezentuj¹c s³absz¹ p³eæ, nie mog³a dowiadczyæ obcowania z wiedz¹ w takim stopniu, w jakim mieli okazjê czyniæ to duchowni na
sta³e przebywaj¹cy w przyklasztornych szko³ach, skryptoriach czy bibliotekach.
Pomimo wszystko jednak, Dhuoda swe naukowe niewiecie kompetencje zdo³a³a
wykorzystaæ maksymalnie. Niedostateczn¹, na miarê swych zdolnoci, dawkê
artes liberales przyswoi³a ³apczywie i zach³annie, aby  w efekcie  spo¿ytkowaæ owoc swych studiów na przenikanie i interpretowanie tajemnic Pisma
wietego, w niczym nie ustêpuj¹c, tym samym, swym mêskim rówienikom.
18 Dhuoda kilkakrotnie napomina³a Wilhelma, ¿e ma bezwzglêdnie kochaæ i szanowaæ ojca. Por.
LM, III, 2, s. 88. Bernarda nazywa³a, zgodnie zreszt¹ z feudalnym zwyczajem, swoim panem. Por. tak¿e:
LM, Praefatio, s. 48 i 50; LM III, 3, s. 80; LM III, 1, s. 84.
19 P. Veyn (red.), Historia ¿ycia prywatnego. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysiêcznego, t. 1,
t³um. K. Arustowicz, M. Rostworowski, Wroc³awWarszawaKraków 2005, s. 507.
20 G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez (red.), Historia chrzecijañstwa. Biskupi, mnisi i cesarze
610-1054, t. 4, t³um. A. Kury, Warszawa 1999, s. 593.
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Wczesnoredniowieczna pisarka z Septymanii nale¿a³a do klasy tzw. laici
religiosi  czyli pobo¿nych wieckich. Jej religijnoæ ukszta³towana by³a
przede wszystkim na podstawie wnikliwej lektury i interpretacji Pisma wiêtego. W Liber manualis odnajdujemy ponad trzysta cytatów i zapo¿yczeñ, sporód których najwiêcej odnosi siê do Ksiêgi Psalmów21. Dla spo³eczeñstwa
karoliñskiego Biblia by³a skarbnic¹ wiedzy. Jêzyk Pisma wiêtego mo¿na by³o
odnieæ do wszystkich doczesnych kwestii i problemów. Ka¿dy aspekt teologii
opiera³ siê na czytaniu biblijnych tekstów. Wed³ug takiej metody postêpowa³a
tak¿e Dhuoda. Wszystkie admonicje wystosowane do Wilhelma, które odnosi³y siê do w³adzy, autorytetu czy spo³eczeñstwa, opar³a na osobistej interpretacji
Biblii. Jej pojmowanie wiata i religii zbudowane by³o na za³o¿eniu o wzajemnej
relacji pomiêdzy Pismem wiêtym, ¿yciem i zbawieniem. Marie Ann Mayeski
nazwa³a ten redniowieczny wariant zale¿noci hermeneutycznym krêgiem22. Karoliñska literatka odnosi³a tekst biblijny do swojego macierzystego kontekstu. Szuka³a w Pimie wiêtym zrozumienia dla spo³ecznej rzeczywistoci jej czasów.
Wed³ug Marie Ann Mayeski rozwa¿ania Dhuody w pewien sposób mog¹
nawet stanowiæ zapowied wszystkich wspó³czesnych pytañ zrodzonych
w obrêbie teologii wyzwolenia23. Zmar³y w roku 1996 jezuita Juan Luis Segundo, propagator teologii wyzwolenia, g³osi³, ¿e interpretacja Biblii jest dyktowana poprzez utrzymuj¹ce siê zmiany w naszej rzeczywistoci, zarówno
osobistej, jak i spo³ecznej. Takie przekonanie towarzyszy³o tak¿e metodzie
interpretacyjnej Dhuody. Na ka¿dym kroku u¿ywa³a konkretnych realiów ze
swego ¿ycia, a¿eby wydobyæ praktyczne znaczenie biblijnego tekstu24.
Teologia ksiê¿nej z Septymanii w bardzo du¿ym stopniu ukszta³towana
by³a znajomoci¹ Regu³y wiêtego Benedykta, myli w. Augustyna, dzie³
Grzegorza Wielkiego i Izydora z Sewilli. Zna³a poezjê Prudencjusza i Fortunata. Lektura Podrêcznika dowodzi tak¿e, ¿e siêga³a do pism Hilarego z Poitiers.
Inspirowa³a siê rzymskim gramatykiem Donatem, którego zreszt¹ sama nazywa³a poet¹25. Ze wspó³czesnych sobie teologów karoliñskich pisarka zna³a
twórczoæ Ambro¿ego Autperta, Alkuina, Paulina z Akwilei i Jonasza z Orleanu. W wielu miejscach Liber manualis przytacza³a b¹d parafrazowa³a cytaty
ze wspomnianych autorów. Dla pisarki moralny rozwój cz³owieka powi¹zany
21 Edukacja karoliñska rozpoczyna³a siê od wnikliwej lektury Psalmów, na bazie których uczono
siê gramatyki ³aciñskiej.
22 M.A. Mayeski, Dhuoda. Ninth Century Mother and Theologian, Scranton 1995, s. 53.
23 Ibidem, s. 5354.
24 Ibidem.
25 LM III, 10, s. 112.
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by³ z rozwojem intelektualnym26. Wierzy³a w ukryt¹ si³ê napisanego s³owa,
które  jej zdaniem  pozwala³o na wyniesienie ducha27. Wiara Dhuody by³a
bardzo g³êboka, jednoczenie jednak posiada³a niezwykle prosty przekaz.
W sformu³owanych przemyleniach na temat religijnoci i mi³oci do Boga,
pisarka ujawnia³a prostotê czy wrêcz naiwn¹ bezporednioæ. Skomponowany
przez ni¹ Liber manualis by³ obrazem jej wiedzy na temat moralnoci i teologii. Przewa¿a³y w nim osobiste przemylenia ani¿eli wiedza katechetyczna czy
doktrynalna. Wprawdzie autorka umieci³a w dziele podstawowe informacje
na temat etymologii, liturgii, katechizmu, symboliki liczb i komputu28, ale
jednak nie odnios³a siê w ¿adnym miejscu do zawi³ych sporów dogmatycznych, które od VIII w. by³y trwale obecne w ¿yciu religijnym imperium karoliñskiego29. Frankoñska pisarka wierzy³a w mi³oæ i mi³osierdzie. Wierzy³a, ¿e
na bazie chrzecijañskiej mi³oci zbudowany by³ ca³y wiat i relacje miêdzyludzkie. Naczeln¹ zasad¹, któr¹ siê kierowa³a, i któr¹ zarazem poleca³a synowi,
umieci³a w III ksiêdze dzie³a: Kochaj wszystkich, a¿eby wszyscy kochali
ciebie30. Dhuoda z wielkim realizmem podchodzi³a do wyzwañ chrzecijañskiego i wieckiego ¿ycia. Jej droga do zbawienia prowadzi³a przez g³êbok¹
mi³oæ rodzinn¹, mi³oæ macierzyñsk¹31 i mi³oæ wzglêdem drugiego cz³owieka. Czytelnikowi ujawnia siê w postaci hieratycznej madonny a¿ do mierci
poszukuj¹cej Boga.

W kręgu matczynych rad – chrześcijańskie moralizatorstwo
autorki Podręcznika32
Rok 841 by³ dla ksiê¿nej Septymanii pocz¹tkiem wielu zmian i nowo
otwartych rozdzia³ów. W marcu na wiat przyszed³ drugi syn arystokratki
 Bernard. W tym samym czasie, z rozkazu ojca, z Uzès wyjecha³ piêtnastoletni
26

W Liber manualis zachêca³a Wilhelma do kupowania ksi¹¿ek, nak³ania³a do nauki. Por. LM,
Incipit prologus, s. 46.
27 M.A. Mayeski, Dhuoda, s. 29.
28 Komput by³ zbiorem danych koniecznych do budowy kalendarza wi¹t ruchomych. Por.
P. Riché, ¯ycie codzienne w pañstwie Karola Wielkiego, t³um. E. B¹kowska, Warszawa 1979, s. 202.
29 W czasach panowania Karola Wielkiego szeroko dyskutowano nad problemem adopcjonizmu
hiszpañskiego. Zaognione spory wewn¹trz Kocio³a wywo³a³a tak¿e sprawa wokó³ formu³y Filioque.
Dodatkowo w po³owie IX w. pomiêdzy duchownymi trwa³y kontrowersyjne dysputy o predestynacjê.
30 LM III, 10, s. 112: Ama omnes ut ameris ab omnibus.
31 K. Cherewatuk, Speculum matris: Duodas Manual, Florilegium 10 (198891), s. 59.
32 Bardzo ciekawym studium na temat pedagogicznego aspektu Liber manualis jest praca
J. Rysia, Wychowanie moralne w rodzinie arystokratycznej w czasach karoliñskich w wietle Podrêcznika dla syna Dhuody, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace z Historii Owiaty
i Wychowania 201 (1999), s. 924.
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Wilhelm, pierworodny syn Dhuody. Jego los zale¿a³ odt¹d od politycznie zagro¿onego ojca. Na prze³omie lipca i sierpnia, posiad³oæ w Septymanii opuci³
ostatni mêski potomek rodu Wilhelmidów  niespe³na kilkumiesiêczny Bernard.
Dhuoda, zdaj¹c sobie sprawê z tragicznego po³o¿enia mê¿a i synów, podjê³a
decyzjê o napisaniu niezwykle pomys³owego w treci i formie po¿egnalnego
listu. Dzie³o charakterem przypomina parenetyczne zwierciad³o33. Jednoczenie jest tak¿e podrêcznikiem i testamentem, ostatni¹ wol¹ samotnej, têskni¹cej
matki. W jedenastu ksiêgach pisanych przemiennie proz¹ i wierszem, frankoñska pisarka zawar³a ca³¹ swoj¹ wizjê wiata, którego centrum stanowi³ Bóg.
Nakreli³a duchowy i moralny plan, który zaadresowa³a do starszego syna
Wilhelma. Zdefiniowa³a w nim obowi¹zki syna, poddanego oraz cz³onka
chrzecijañskiej wspólnoty.
Swój osobisty Podrêcznik markiza Septymanii spisywa³a przez dwa
lata34. Komponowanie utworu stanowi³o dla niej pokrzepienie i nadziejê, by³o
form¹ duchowej ³¹cznoci, dziêki której mog³a zrealizowaæ siê w roli matki,
nauczycielki i wychowawczyni. Zasadniczym celem pisarstwa Dhuody by³y
ambicje dydaktyczno-pastoralne. Redagowanie dzie³a dawa³o jej mo¿liwoæ
podzielenia siê ze swym pierworodnym synem przemyleniami dotycz¹cymi
tematów doczesnych i niebiañskich. By³o prób¹ opracowania zbioru przepisów
normuj¹cych zasady chrzecijañskiego postêpowania. Dydaktyczne przes³anie
dzie³a karoliñska autorka bardzo mocno zaakcentowa³a ju¿ w Prologu dzie³a:
[...] niechaj stanie siê dla ciebie mi³ym czytanie mojego dzie³ka i oby z pomoc¹
wszechmog¹cego Boga, dla w³asnego dobra, zrozumia³ jego treæ. Odnajdziesz w nim
wszystko cokolwiek zechcia³by poznaæ; znajdziesz tak¿e i zwierciad³o, w którym bez
w¹tpienia bêdziesz móg³ dostrzec zbawienie swojej duszy, oby odnalaz³ upodobanie nie
tylko w ¿yciu doczesnym lecz przede wszystkim w Tym, który ulepi³ ciê z prochu35:
poniewa¿ dla ciebie Wilhelmie ponad wszystko wa¿ne jest, aby w ka¿dym zajêciu tak dla
siebie, jak równie¿ dla wiata móg³ byæ u¿ytecznym. I czyñ tak, aby zawsze móg³ przypodobaæ siê Bogu36.
33

Dydaktyczny gatunek zwierciad³a  speculum  pocz¹tkami siêgaj¹cy do V w. przed Chr. by³
bardzo popularny w okresie karoliñskim. Dawa³ mo¿liwoæ prezentowania modelowych, chrzecijañskich wzorców w³adców i mo¿nych. Na prze³omie VIII i IX w. zwierciad³a pisali m.in. Alkuin, Smaragd, Jonasz z Orleanu i Seduliusz Szkot.
34 LM XI, 2, s. 238.
35 Rdz 2, 7: [...] wtedy to Pan Bóg ulepi³ cz³owieka z prochu ziemi [...].
36 Por. LM, Incipit prologus, s. 48: Licet sint tibi multa adcrescentium librorum volumina, hoc
opusculum meum tibi placeat frequenter legere, et cum adiutorio omnipotentis Dei utiliter valeas intelligere. Invenies in eo quidquid in brevi cognoscere malis; invenies etiam et speculum in quo salutem
animae tuae indubitanter possis conspicere, ut non solum saeculo, sed ei per omnia possis placere qui te
formavit ex limo: quod tibi per omnia necesse est, fili Wilhelme, ut in utroque negotio talis te exibeas,
qualiter possis utilis esse saeculo, et Deo per omnia placere valeas semper.
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Moralizatorskie rady pisarka rozpoczê³a od podkrelenia wagi wiernoci,
zaufania i czci nale¿nej Bogu. Pierwsza ksiêga wype³niona zosta³a wskazówkami dotycz¹cymi mi³owania i poszukiwania Stwórcy. Tylko na drodze prowadz¹cej do Boga le¿a³y, zdaniem karoliñskiej erudytki, ziemskie sukcesy i powodzenie: [...] godnie i w³aciwie czcz¹c Boga, zdo³asz wznieæ siê na
szczyt37. Przewodni¹ tez¹ zawart¹ w Liber manualis by³o przekonanie, ¿e
istnieje nierozerwalna paralela pomiêdzy niebem i ziemi¹. Autorka czêstokroæ
nawi¹zywa³a do tej zale¿noci. Realizowa³a zrównanie i pojednanie zmiennego oblicza egzystencjalnej rzeczywistoci z niezmiennym wiecznym porz¹dkiem. Odkry³a mechanizm, zgodnie z którym mog³a zrozumieæ polityczne
wydarzenia epoki38. Wystarczy³o tylko przetransponowaæ je do kontekstu biblijnego. Dhuoda wypracowa³a tutaj bardzo przydatne dla siebie continuum, na
mocy którego biblijni przodkowie, a tak¿e dawni cz³onkowie jej rodziny, stawali siê modelowymi wzorcami dla wspó³czesnych jej arystokratów39. Pisarka
traktowa³a Pismo wiête jako ¿yw¹ i aktywn¹ obecnoæ Boga. Kieruj¹c siê
paralelami, ksiê¿na porówna³a ziemski autorytet ojca do autorytetu Boga Ojca
obecnego w Trójcy wiêtej. W wietle tej synchronicznoci, napomina³a Wilhelma, aby szacunek wobec ojca rodziny by³ niekwestionowany. Solidarnoæ
rodowa stawiana by³a przez ni¹ nawet ponad pos³uszeñstwem okazywanym
suwerenowi. Frankoñska arystokratka wierzy³a tutaj w zbawcze dzia³anie pos³uszeñstwa. Ca³a trzecia ksiêga zdominowana by³a radami dotycz¹cymi czci.
Ksiê¿na szczegó³owo informowa³a syna, w jakiej kolejnoci i z jak¹ moc¹ ma
okazywaæ uni¿onoæ wobec miertelników. Oczywicie w jej rozwa¿aniach
pokora wzglêdem Boga by³a najwa¿niejsza i nieograniczona40. Na drugim
miejscu nawo³ywa³a do lojalnoci nale¿nej ojcu rodziny41, póniej akcentowa³a czeæ w stosunku do monarchy i ostatecznie respekt, którym darzyæ siê
powinno duchownych42. Tak ustanowiona hierarchia, w ocenie Dhuody, by³a
naturalnym porz¹dkiem rzeczy, którego przestrzeganie gwarantowaæ mia³o ³ad
i szczêcie. Ksiê¿na jawi siê nam tutaj niczym bohaterska idealistka. Namawia³a do realizowania wznios³ych celów, wierzy³a w odkupienie win i nie traci³a
nadziei. Mamy wra¿enie, ¿e odnalaz³a antidotum na ogromny kryzys, który
37 LM, I, 1, s. 58: [...] illa semper perquiras ubi cum dignis et abtis Deumque diligentibus, ad
certum possis scandere culmen, [...].
38 M.A. Claussen, Fathers of Power and Mothers of Authority: Dhuoda and the Liber Manualis,
French Historical Studies vol. 19, 3 (1996), s. 794.
39 M.A. Mayeski, Dhuoda, s. 48.
40 On zawsze jest tu i teraz, trwa³ w czasach minionych, trwa w obecnych i przysz³ych, uwa¿a
siê, ¿e u Niego jest wszystko co trzeba. A i to w zestawieniu z Nim przepada, gdy on mówi: Jestem Alf¹
i Omeg¹ i Ja jestem, który jestem. Por. LM I, 2, s. 60.
41 LM III, 2, s. 88.
42 LM III, 11, s. 122.
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dotkn¹³ jej kraj i najbli¿sze dla niej osoby. Wbrew wszystkiemu podpowiada³a
Wilhelmowi: Kochaj wszystkich43.
Moralizatorstwo Dhuody nie opiera³o siê na dokuczliwym i natrêtnym
napominaniu. Dalekie by³o od straszenia, ostrzegania czy prezentowania domniemanych piekielnych kar. I to wszystko w czasach, w których Bóg jawi³ siê
trwo¿liwym poddanym pod postaci¹ karc¹cego i surowego sêdziego. Autorka
Liber manualis wypracowa³a odmienn¹ metodê, któr¹ mo¿na nazwaæ ³agodnym nauczaniem. Postêpuj¹c zgodnie z zamierzonym przez siebie algorytmem, dobrodusznie, ale i metodycznie udziela³a rad i napomina³a. Przede
wszystkim zachêca³a syna, a¿eby trwa³ w nieustaj¹cym czytaniu i modlitwie44,
modlitwie ¿arliwej i pokornej45, któr¹ nazywa³a krzykiem serca46. Instruowa³a Wilhelma jak siê modliæ i za kogo47. Przekonywa³a do pobo¿noci pozaliturgicznej. W jej ostatecznych rozwa¿aniach prawdziwa wiara oparta by³a
jednak nie tylko na modlitwie oraz ci¹g³ym czytaniu i interpretowaniu Biblii,
stawa³a siê kompletn¹ dopiero, gdy w³¹czano do niej dzia³anie. W Liber manualis czytamy: [...] oby przez mylenie, mówienie i dzia³anie uwierzy³, ¿e
Ten, który jest nazywany Bogiem mo¿e trwaæ na wieki48. I dalej podobne:
Módl siê ustami, krzycz sercem, pro dzia³aniem, aby Bóg zawsze tobie spieszy³ z pomoc¹ dniami i nocami, w ka¿dej godzinie i w ka¿dym momencie49.
Dhuoda wskazywa³a wiêc na trzystopniowy proces maj¹cy prowadziæ do autentycznej wiary, która nie polega³a tylko na rozumieniu Boga, ale przede
wszystkim na trwaniu w ci¹g³ym zwi¹zku z Bosk¹ rzeczywistoci¹50. Matka
inspirowa³a wiêc syna do podejmowania czynów zgodnych z chrzecijañskim
nauczaniem. Namawia³a do mi³osierdzia wobec blinich, które objawia³o siê
poprzez rozdawanie ja³mu¿ny51, jak równie¿ poprzez sprawiedliwe, prawe
i pobo¿ne uczynki52.
43
44
45
46
47

LM III, 10, s. 112: Ama omnes ut ameris ab omnibus.
LM VIII, 1, s. 196.
LM II, 3, s. 76.
LM II 3, s. 78: Ora ore, clama corde, roga opere.
Ca³a ksiêga VIII powiêcona jest kwestii modlitwy. W kolejnych rozdzia³ach Dhuoda prosi³a
Wilhelma o duchowe wsparcie dla kap³anów, biskupów, magnatów i seniorów (rozdzia³ 3, 4, 5, 6). Ze
szczególnym naciskiem podkrela³a wagê modlitwy w intencji rodzonego ojca (rozdzia³ 7). Nalega³a,
a¿eby nie zapomina³ o tak wa¿nej modlitwie za wszystkich zmar³ych (rozdzia³ 10, 14, 16). W ksiêdze X
b³aga³a wreszcie, a¿eby modli³ siê za ni¹ sam¹ (rozdzia³ 4).
48 LM I, 5, s. 64: [...] bene cogitando, bene loquendo, bene operando, sine fine posse credas
manentem ipsum qui dicitur Deus.
49 LM II, 3, s. 78: Ora ore, clama corde, roga opere, ut tibi Deus succurrat semper diebus et
noctibus, oris atque momentis.
50 M.A. Mayeski, Dhuoda, s. 53.
51 LM IV, 9, s. 162.
52 Ibidem, s. 136138.
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Tak skomponowany poradnik mia³ zbudowaæ w adresacie przekonanie, ¿e
celem i sensem ¿ycia jest naladowanie Chrystusa. Autorka pragnê³a, aby jej
piêtnastoletni syn poszed³ ladem Bo¿ego Syna, sta³ siê Jego uczniem53; postêpowa³ szlachetnie, powiêca³ siê, wybacza³, a nawet cierpia³. Ksiê¿na zaanga¿owa³a
siê przede wszystkim w realizowanie teologii praktycznej. Ca³emu dzie³u przywieca³ cel soteriologiczny. Zosta³o ono zaplanowane z myl¹ o zbawieniu
Wilhelma. Mia³o daæ odpowied na pytanie  jak osi¹gn¹æ zbawienie54?

Mistycyzm Dhuody
Zawartoæ Liber manualis nie sprowadza siê tylko i wy³¹cznie do sumarycznego zbioru zasad i wskazówek, które matka-nauczycielka pieczo³owicie
stara³a siê zamkn¹æ w podrêcznikowej formie. Dzie³o zyskuje na znaczeniu
i nabiera indywidualnych cech poprzez bardzo subiektywne zaanga¿owanie
autorki. Partie instrukta¿owe utworu zosta³y wzbogacone osobistymi rozwa¿aniami i opisem kontemplacji. Glenn Olsen nazwa³ Podrêcznik Dhuody wiadectwem pierwszej medytacji na temat w³aciwej duchowoci55.
W ka¿dym rozdziale dzie³a autorka wtajemniczy³a czytelnika w sw¹ bardzo intymn¹ modlitwê. Wybra³a intymn¹ przestrzeñ modlitwy, modlitwê serca,
owoc g³êbokiej ascezy. Ksiê¿na zatapia³a siê w rozwa¿aniach, jednoczy³a
z Bogiem w modlitwach uwielbiaj¹cych, dziêkczynnych, a tak¿e b³agalnych.
Wielbi³a i interpretowa³a Absolut na wiele sposobów. Liber manualis to bardzo
g³êbokie studium Pisma wiêtego, które dla karoliñskiej arystokratki by³o drogowskazem. Ju¿ samo czytanie Psalmów stanowi³o formê modlitwy56, budowa³o myli, oceny i wiatopogl¹d. Psalm by³ gatunkiem umo¿liwiaj¹cym obcowanie cz³owieka z Bogiem. Stanowi³  i stanowi nadal  ponadczasow¹ lirykê
konfesyjn¹, refleksyjn¹ i poznawcz¹57. Dla Dhuody, tak jak i dla wiêkszoci
ludzi ¿yj¹cych w wiekach rednich, rzeczywistoæ by³a nierozerwalnie powi¹53
54

LM XI, 2, s. 238 oraz VII, 1, s. 190.
Od pierwszej linijki tej ksi¹¿eczki a¿ do ostatniej sylaby, poznaj to, co zosta³o zapisane dla
twojego zbawienia. Por. Liber manualis X, 1, s. 218.
55 G.W. Olsen, One Heart and One Soul (Acts 4:32 and 34) in Dhuodas Manual, Church
History, vol. 61, 1 (1992), s. 33.
56 R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr, t³um. I. Badowska, Warszawa 1990, s. 53.
57 Wspó³czesna pisarka Anna Kamieñska podczas swoich rozwa¿añ na temat Biblii, w ten sposób podkrela³a poznawcze walory Psalmów: [...] Teologia i antropologia Psalmów  s¹ cile ze sob¹
splecione. Zasada humanistów: poznaj samego siebie  na tym terenie musia³aby brzmieæ: poznaj siebie,
poznaj¹c Boga. Por. A. Kamieñska, Na progu s³owa. Siedem wyk³adów o poezji i Biblii, Poznañ
2004, s. 65. Dhuodê od Kamieñskiej dzieli dziesiêæ wieków, okazuje siê jednak, ¿e kolejne, krocz¹ce
ladami Dawida pokolenia, wci¹¿ na nowo i niezmiennie poszukuj¹ w Biblii odpowiedzi na pytanie
o miejsce cz³owieka w dziele stworzenia.
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zana z chrzecijañstwem i jednoczenie Bibli¹. Ona by³a wiêc uk³adem, do
którego odnoszono resztê ludzkoci, na jej mocy ludzie mogli okreliæ swój
stosunek do innych58. Karoliñska autorka lekturê Pisma wiêtego poddawa³a
tzw. rozwiniêtemu procesowi interpretacyjnemu. Rozpoczyna³a oczywicie od
prostego lectio, które w naturalny sposób przeistacza³o siê w meditatio. Medytacja z kolei  i tu rozpoczyna siê trzeci, niezwykle wa¿ny krok procesu
 mia³a inspirowaæ do kszta³towania i rozwijania chrzecijañskiej wiadomoci, pomagaæ w wype³nianiu zobowi¹zañ wobec Boga i ludzi. Ostatecznie wiêc
proste w za³o¿eniu lectio nabiera³o wymiaru etycznego, prowadzi³o do doskonalenia cz³owieka, który w³asnym ¿yciem wiadczy³ o jednoci ze s³owem
Bo¿ym. Dhuoda zdaje siê tutaj postêpowaæ zgodnie z nauk¹ i wskazówkami
Grzegorza Wielkiego, który powiedzia³, ¿e tekst przeczytany, musi zostaæ
przetworzony przez samego czytelnika59.
Z osobist¹ interpretacj¹ mamy do czynienia nie tylko w odniesieniu do
Biblii. Autorka Podrêcznika darzy³a szczególn¹ estym¹ Regu³ê wiêtego Benedykta. To w³anie Benedykt z Nursji rozszerzy³ naukê ascetyczn¹ Jana Kasjana
o poszukiwanie osobistej drogi cz³owieka do Boga. Tak zdefiniowane poszukiwanie Boga sta³o siê  w konsekwencji  udzia³em samej Dhuody, która
w swym wieckim ¿yciu realizowa³a monastyczne idea³y. W Liber manualis
kilkakrotnie parafrazowa³a ustêpy ze zbioru przepisów cenobijnych wiêtego
Benedykta. Na jej duchowoæ ogromny wp³yw mia³ choæby VII rozdzia³ Regu³y
traktuj¹cy o pokorze60. Dhuoda zwraca³a siê do pierworodnego syna s³owami
samego Benedykta: Wilhelmie, czuwaj, upraszaj Go i módl siê s³owami krótkimi, niezmiennymi i czystymi61. Ksiê¿na Septymanii w ¿arliwych medytacjach wci¹¿ na nowo poszukiwa³a Boga i odkrywa³a Jego nieskoñczone tajemnice. Do osobistego poszukiwania nak³ania³a tak¿e Wilhelma:
Ja i ty, synu, powinnimy szukaæ Boga: istniejemy w jego woli, w Nim ¿yjemy,
poruszamy siê i jestemy62. Bez w¹tpienia tak¿e i ja, chocia¿ niegodna jestem i s³aba
niczym cieñ, tak jak potrafiê szukam Go, szukam Jego pomocy i nieustannie proszê, a¿ebym
zdo³a³a dowiedzieæ siê i zrozumieæ. Jest mi to potrzebne, pod ka¿dym wzglêdem63.
58 Por. J. Le Goff, Kultura redniowiecznej Europy, t³um. H. Szymañska-Grossowa, Warszawa
1970, s. 147.
59 Grzegorz Wielki, Moralia in Iob 1, 33, 46. Por. tak¿e G.W. Olsen, One Heart and One Soul, s. 790.
60 Do VII rozdzia³u Regu³y  De reverentia orationis  Dhuoda nawi¹za³a w trzecim rozdziale
II ksiêgi Podrêcznika.
61 LM II, 3, s. 78: Tu autem, fili Wilhelme, vigila, pete eum et ora in brevi et fixo puroque
sermone. Por. Regu³a wiêtego Benedykta z Nursji, O zachowaniu uszanowania podczas modlitwy:
Modlitwa winna byæ krótka i czysta [...] (t³um. Benedyktyni Tynieccy, Tyniec 1985, s. 96).
62 Dz 17, 28.
63 LM I, 2, s. 60: Quaerendus est Deus, fili, mihi et tibi: in illius nutu consistimus, vivimus,
movemur et sumus. Certe et ergo, quanquam indigna fragilisque ad umbram, eum, ut valeo, quaero, et
eius adiutorium, ut scio et intelligo, et indesinenter peto. Est etenim mihi valde per omnia necesse.
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Próbuj¹c zrozumieæ relacjê z Bogiem, pisarka powo³ywa³a siê na tzw.
wiêt¹ matematykê. Symbolika liczb mia³a jej pomóc w ods³anianiu prawd
duchowych. W wiecie karoliñskim uprawianie chrzecijañskiej numerologii
by³o bardzo popularne. Stanowi³o ono kontynuacjê tradycji augustyñskiej64,
w której liczbowa struktura rzeczywistoci by³a niezwykle istotnym elementem ca³ej nauki o relacji Boga do wiata65. wiêty Augustyn g³osi³ przekonanie, ¿e w Bo¿ym umyle istniej¹ wzory rzeczy stworzonych. W ten sposób
wiêc rzeczy istniej¹ w sobie samych, w swojej naturze i jednoczenie w bo¿ych ideach66. Poszukiwania numerologiczne porz¹dku i przyczyny wszechrzeczy zainspirowane by³y starotestamentaln¹ dewiz¹: Ty wszystko urz¹dzi³e
wed³ug miary, liczby i wagi67. Dhuoda nadawa³a cyfrom specjalne, mistyczne
znaczenia. Dowodzi³a, ¿e jedn¹ z dróg do pojêcia Bo¿ej m¹droci jest liczbowa
interpretacja rzeczy stworzonych. Liczba by³a pojmowana jako zasada harmonii i proporcji zarówno w wiecie, jak i w ka¿dej rzeczy stworzonej68.
W chrzecijañskiej myli redniowiecza pojawi³a siê platoñska idea ³adu ca³ego kosmosu, zgodnie z któr¹ regu³y mylenia, liczby, proporcja, harmonia
dwiêków i cia³ niebieskich by³y odbiciem rozumnoci Logosu69. Numerologiczny zmys³ literatki przejawia³ siê w dokonywaniu najró¿niejszych liczbowych interpretacji oraz wielu dzia³añ matematycznych. Niektóre fragmenty jej
dzie³a przypominaj¹ podrêcznik rachunkowoci. Z niezwyk³¹ determinacj¹, typow¹ dla poszukuj¹cego i niecierpliwego umys³u, autorka odkrywa³a choæby
mistykê liczb ukrywaj¹cych siê w s³owie Deus. W ksiêdze pierwszej odnajdujemy nastêpuj¹ce rozwa¿ania:
64

Augustyn opowiada³ siê za studiowaniem numerologii w De doctrina christiana i De musica.
O symbolice liczb pisa³ tak¿e Izydor z Sewilli. W Etymologiach (3,4,1) podkreli³ ich znaczenie
w egzegezie Pisma wiêtego. Inne dzie³o Izydora  Liber numerorum  zawiera syntezê redniowiecznej
wiedzy o alegorycznym znaczeniu liczb wystêpuj¹cych w Pimie wiêtym. Utwór ten jest jednoczenie
recepcj¹ wczeniejszych za³o¿eñ Augustyna i Marcjana Kapelli. Tzw. wiêta matematyka nie by³a obca
tak¿e Bedzie Czcigodnemu, który w podrêczniku De temporum ratione ustanowi³ redniowieczny system komputu. Symbolik¹ liczb zajmowa³ siê równie¿ Alkuin. W traktacie biblijnym De comparatione
numerorum Veteris et Novi Testamenti roztacza³ rozwa¿ania nad liczbow¹ struktur¹ rzeczywistoci biblijnej. Nastêpnie  wspó³czesny Dhuodzie  Hraban Maur w Enarrationes in librum numerorum,
parafrazuj¹c Izydora z Sewilli, podkrela³ si³ê i znaczenie liczb. Dodatkowo Hraban opracowa³ na
potrzeby duchowieñstwa karoliñskiego Liber de computo. Dzie³o to oparte by³o na wspomnianym podrêczniku Bedy.
65 A. Kijewska, Czasy wiêtego Brunona z Kwerfurtu okiem historyka filozofii, w: A. Kopiczko
(red.), wiêty Brunon. Patron lokalny czy symbol jednoci Europy i powszechnoci Kocio³a, Olsztyn
2009, s. 81.
66 E. Gilson, Historia filozofii chrzecijañskiej w wiekach rednich, t³um. S. Zalewski, Warszawa
1966, s. 72.
67 Mdr 11, 20.
68 A. Kijewska, wiêty Augustyn, Seria: Myli i Ludzie, Warszawa 2007, s. 204.
69 G. DOnofrio, Historia teologii. Epoka redniowiecza, t. II, prze³. W. Szymona, Kraków 2005,
s. 6970.
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[...] w imieniu  Deus  zawarte s¹ dwie sylaby i cztery litery70. Gdy te odkryjesz
i przeczytasz, có¿ innego powiesz jeli nie to, ¿e to niezwyk³e s³owo zawiera w sobie wielk¹
tajemnicê. [...] Mianowicie nasza litera D, od której zaczyna siê imiê Deus, u Greków jest
nazywana delt¹  Ä. Wyra¿ona zgodnie z ich porz¹dkiem liczenia71 zawiera w sobie liczbê
 cztery, liczbê doskona³oci; zapisana zgodnie z naszym ³aciñskim systemem jako znak
 D, wznosi siê ku sumie 500. Tej przypisana jest tak¿e najwiêtsza tajemnica72.

I dalsze rozwa¿ania pisarki:
Liczba piêæ odnosi siê do piêciu zmys³ów cielesnych, oczywicie do wzroku, s³uchu,
smaku, powonienia i dotyku; liczba cztery mieci w sobie cztery cielesne doznania  ciep³o,
zimno, wilgoæ i suchoæ b¹d te¿ cztery cnoty, które powinno siê posiadaæ, mianowicie:
sprawiedliwoæ, odwagê, roztropnoæ i powci¹gliwoæ; tak¿e nauki czterech ewangelistów,
które powinno siê poj¹æ i przestrzegaæ, cztery strony wiata czyli wschód, zachód, pó³noc
i po³udnie. Liczba trzy zawiera w sobie perfekcyjn¹ Trójcê, któr¹ pojmuje siê w najwy¿szym znaczeniu jako Bóg Ojciec, Syn i Duch wiêty, tak¿e jako trzy dary  nieskaziteln¹
zdolnoæ mylenia, wiêt¹ mowê i doskona³oæ w dzia³aniu, a te wszystkie dziêki Temu,
Którego nazywa siê Bogiem. Liczba dwa, oznacza dwa ¿ycia, to znaczy czynne i kontemplacyjne, tak¿e dwie cnoty, myl i dzia³anie, które podlegaj¹ dwóm boskim przykazaniom, oczywicie mi³oci wzglêdem Boga i mi³oci wzglêdem blinich. Natomiast liczba jeden, która
przewy¿sza wszystkie pozosta³e, pojmij, ¿e odnosi siê do Tego, Który nazwany jest Bogiem73.

Consumatum est74
Dzie³u nakrelonemu w Uzès zarzuca siê niedoskona³oæ jêzykow¹. £acina Dhuody  zdaniem jêzykoznawców  przybiera miejscami niezgrabn¹ postaæ. Cechuj¹ j¹ fragmentaryczny niedow³ad fleksyjny i sk³adniowy. Taki stan
70 Jest bardzo prawdopodobne, ¿e Dhuoda inspirowa³a siê tutaj naukami Augustyna i jego komentarzem do Ewangelii wed³ug w. Jana  In Iohannis evangelium tractatus 29,4 lub te¿ Questiones in
heptateuchum 2,120.
71 W alfabecie greckim i hebrajskim kolejne litery alfabetu s³u¿y³y do zapisu liczb.
72 LM I, 5, s. 62: Ad nomen qui dicitur Deus, duae continentur sillabae et quatuor litterae. Cum
has inveneris et legeris, quid aliud dicis nisi: Deus hoc magnum admirabilem continet sacramenstum? [...]
D. enim nostra, a quo Dei incipit nomen, apud Graecos vocitatur Ä, delta. Nam id expressa, secundum
illorum compoti elementa, quaternarium perfectionis continet numerum; secundum latinitatem quoque
nostram, praescripta D. quinquies centum erigit ad summum. Et hoc non vacat a sacrosanto misterio.
73 LM I, 5 , s. 64: [...] quinarius enim ad quinque corporis sensus, videlicet visu, auditu, gustu,
odoratu et tactu, pertinet custodiendum; quaternarius vero ad IIII, sive per quatuor elementa corporum,
hoc est calidam, frigidam, humidam et siccam, in se retinendum; sive per quatuor virtutes, videlicet iustitiam,
fortitudinem, prudentiam et temperantiam, in se custodiendas; vel quatuor evangelicorum dicta; per quatuor
mundi partes, hoc est oriens, occidens, septentrio atque meridies, in se intelligendam custodiendamque
agnoscat. Ternarius quoque perfectum trinum continet numerum, quod intelligitur ad summum Deus, Parwe et
Filius et Spiritus Sanctus; sive tria data haec sunt: cogitatio munda, locutio sancta, opus perfectum, et haec
omnia per ipsum qui dicitur Deus. Duae autem, duae intelligunt vitae; hoc est activa et contemplativa, vel
certe duae virtutes, intellectus et operatio, quae in duobus pendent mandatis, in dilectionem videlicet Dei
et dilectionem proximi. Unum autem, qui omnia praecellit, ipsum intellige qui dicitur Deus.
74 Odniesienie do s³ów Dhuody, która w ten w³anie sposób wieñczy swe dzie³o, u¿ywaj¹c cytatu
zaczerpniêtego z Ewangelii wed³ug w. Jana  Dokona³o siê (J 19,30).
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rzeczy  paradoksalnie  nie dyskredytuje autorki ani tak¿e nie powoduje
zdeprecjonowania samego dzie³a. Dhuoda kolorytem swego jêzyka dowiod³a,
¿e jej ³acina by³a ¿ywym i ewoluuj¹cym systemem komunikacyjnym. Swe
nieco odmienne pisarstwo uprawia³a w czasach niezwyk³ej dba³oci o poprawnoæ ³aciny. Reforma karoliñska mia³a powstrzymaæ zamêt stylistyczny
w liturgii, administracji i w literaturze. Pionierom odnowy uda³o siê wypracowaæ wypolerowan¹ przejrzystoæ jêzyka ³aciñskiego, ale jednoczenie doprowadzili oni do zerwania ³¹cznoci pomiêdzy jêzykiem a rozwojem spo³eczeñstwa. £acina zosta³a ograniczona do pimiennictwa i liturgii, mia³a staæ siê
ju¿ na zawsze jêzykiem martwym75. W tym kontekcie starania pisarskie Dhuody nabieraj¹ bardzo indywidualnych w³aciwoci. Z ogromn¹ determinacj¹
stara³a siê wyraziæ myli na swój bardzo osobisty sposób76. Zmaga³a siê
z pisarstwem bez presji przebiegaj¹cej pod has³em  poprawnoæ ponad
wszystko. Dziêki temu uzyska³a efekt niekonwencjonalnoci i oryginalnoci.
Dhuodzie uda³o siê wyraziæ ca³¹ g³êbiê i ¿arliwoæ swej religijnoci, a tak¿e
mi³oci macierzyñskiej. Zrobi³a to w jedyny znany dla siebie sposób, otworzy³a przed czytelnikiem swoj¹ duszê. Chwytaj¹c za pióro, mia³a wiadomoæ
braku swych pisarskich kompetencji. Nazywaj¹c siebie kobiet¹ cieniem77,
wnios³a do literatury prawdziwy topos skromnoci.
Potrzeba pisania i kontemplowania Boga okaza³y siê jednak silniejsze.
Wbrew ograniczeniom le¿¹cym w rodkach wyrazu, Dhuoda stworzy³a wielop³aszczyznowe dzie³o, w którym naprzemiennie wciela³a siê w rolê lirycznej
poetki, gawêdziarki, a tak¿e nauczycielki. Czytelnikowi da³a mo¿liwoæ obcowania z rozwa¿aniami natury etymologicznej, numerologicznej i egzegetycznej.
Determinacja literacka pozwoli³y jej na eksperymentowanie, wprowadzanie neologizmów, akrostychów oraz s³ów greckiego i hebrajskiego pochodzenia. Dopiero w tak strukturalnie z³o¿onym dziele uda³o siê jej zamkn¹æ pe³niê wiedzy
o otaczaj¹cym j¹ wiecie. Liber manualis stanowi wiêc sumê wiedzy teologicznej i moralnej oraz syntezê duchowoci. Jest bardzo silnym w wymowie zbiorem refleksji religijnych, których podjê³a siê kobieta wiecka. Si³a przekazu
75 E. Auerbach, Jêzyk literacki i jego odbiorcy w pónym antyku ³aciñskim i redniowieczu, t³um.
R. Urbañski, Kraków 2006, s. 110111.
76 P. Dronke, Women Writers of the Middle Ages. Critical Study of Texts from Perpetua to
Marguerite Porete, Cambridge 1984, s. 36.
77 [...] jestem s³aba niczym cieñ, LM I, 4, s. 62. Swoj¹ drugorzêdnoæ i wiadomoæ u³omnoci,
któr¹ posiada z racji bycia kobiet¹ podkrela³a na ka¿dym kroku. Mówi³a, ¿e reprezentuje s³ab¹ p³eæ,
por. Liber manualis, Incipit prologus, s. 46. Konkludowa³a tak¿e: Brakuje mi zrozumienia dla wielu
oczywistych spraw, które pozostaj¹ dla mnie wci¹¿ nieodkryte, por. Liber manualis, Incipit prologus,
s. 46; a tak¿e: [...] ja Dhuoda (jestem) s³aba, ospa³a i niepewna i zawsze kierujê siê w otch³añ, Liber
manualis II, 3, s. 78.

356

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn
Historia

tkwi¹ca w traktacie spowodowa³a, ¿e Dhuoda jako jedyna wczesnoredniowieczna autorka uniknê³a anonimowoci. Liber manualis porusza kolejne pokolenia
czytelników, pozwala przelotnie zajrzeæ w serce i duszê têskni¹cej matki, która
ukojenie znalaz³a w mi³oci do Boga.

LIBER MANUALIS OF DHUODA, THE DUCHESS OF SEPTIMANIA
(CA 803–843), AS AN INSTRUCTION AND TESTIMONY
TO THE CONTEMPLATION OF GOD
(SUMMARY)

Present-day readers owe everything they know about this erudite Frankish duchess from
Septimania to Liber Manualis (Handbook), a very original work she left, dedicated to her son
William. The book is unique because Dhuoda was the only woman in ten centuries to hand down
such a personal testimony to her writing to history. She compiled this work in a genre very popular
among Carolingian scholars, the so-called speculum  the mirror. At the same time, this genre has
a rich literary tradition dating back to antiquity. The dramatic circumstances in which the young
aristocrat found herself became the impulse for her to compose the Handbook. Brutal internal
politics took her beloved sons away. The physical separation from her closest family became
a source of unspeakable longing and suffering for Dhuoda. The didactic work which she decided to
write in the face of such great emotions became a kind of a spiritual link between a loving mother
and her sons staying far away. The spiritual testament created by Dhuoda is the result of deep
reflections on Christian love. It is a moral and religious instruction for her children. The book of
the Frankish aristocrat became the first such personal testimony to meditation of God by a layperson. It contains numerous advice on earthly and spiritual matters. It is an extremely creative
masterpiece which the duchess decorated with maternal and didactic issues based on the Christian
truth about mercy. An analysis of the treatise tells us that the only source of Dhuodas strength and
hope was her love for God. According to the author, every righteous deed of man is an elaboration
of thanks in the adoration of God and she tried to pass on this kind of rule to her descendants.
Dhuoda not only contemplates God by herself, but also suggests how to get closer to sacrum.
Thus, Liber manualis gives us the possibility of fleeting insight into the heart and soul of a very
miserable, but at the same time deeply devout, woman living in the Middle Ages.

LIBER MANUALIS VON DHUODA HERZOGIN VON SEPTIMANIEN
(ETWA 803–843) ALS LEITFADEN UND ZEUGNIS
DER KONTEMPLATION GOTTES
(ZUSAMMENFASSUNG)

Alles, was über die fränkische Herzogin von Septimanien bekannt ist, entstammt ihrem
Werk  Liber manualis (Handbüchlein). Die Autorin widmete dieses Werk ihrem Sohn Wilhelm.
Die Einzigartigkeit des Büchleins besteht darin, dass Dhuoda zehn Jahrhunderte lang die einzige
Frau war, die ein persönliches Zeugnis ihrer Arbeit schuf. Ihr Werk zählt zu einer Gattung, die bei
den karolingischen Gelehrten sehr beliebt war, dem sogenannten Speculum principis  Fürsten-

Liber manualis księżnej Dhuody z Septymanii (ok. 803–843)...

357

Studia Warmińskie 49 (2012)

spiegel. Gleichzeitig hat diese Gattung eine reiche Tradition in der Literatur des Altertums.
Die dramatischen Umstände waren bedeutsam für dieses Werk: Brutale Innenpolitik nahm Dhuoda
ihre geliebten Söhne. Die physische Trennung von geliebten Menschen ist die Quelle Dhuodas
unbeschreiblicher Sehnsucht. Das Werk, das sie im Angesicht großer Emotionen entschied zu
schreiben, war wie eine geistige Verbindung zwischen ihr als liebender Mutter und ihren Kindern.
Das geistliche Testament, das Dhuoda schrieb, ist das Ergebnis einer tiefen Reflexion über die
christliche Liebe. Es ist eine moralische und religiöse Unterweisung für die Kinder. Die Arbeit der
fränkischen Frau war das erste persönliche Laienzeugnis einer Gottesmeditation. Es enthält eine
Reihe von Hinweisen in Bezug auf weltliche und geistliche Probleme. Die Analyse des Werkes
legt nahe, dass die einzige Quelle der Kraft und Hoffnung für Dhuoda die Liebe zu Gott war. Liber
manualis gibt die Möglichkeit, Einblick zu nehmen in das Herz und in die Seele einer sehr
unglücklichen, aber tief religiösen Frau, die im Mittelalter lebte.

