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Egypt, the land of many won
ders, has at no time been more 
prolific in surprises than during 
ihe present generation.

S l i a h a f f y .





PRZEDMOWA.

Praca niniejsza — to owoc 8-miesięcznych studjów 
w Paryżu i Wiedniu. Inicjatywa do niej wyszła od prof. 
Jougueta w Paryżu, a wykonanie planu zawdzięczam mo
żności czerpania z takich rezerwoarów wiedzy, jak Biblio
teka narodowa i uniwersytecka w Paryżu oraz dworska 
i uniwersytecka we Wiedniu.

Punktem wyjścia były dla mnie słowa pomnikowego 
dzieła Wilckena,1) które pojawiło się 1912 : „Fiir die kul- 
furgeschichtlich so wichtige Frage, in welcher Weise das 
Erziehungswesen in Aegypten geregelt worden ist, sind 
die Papyri in grôBerem Zusammenhange bisher noch nicht 
ausgenutzt worden. Die tolgende Skizze rnoge zu einer 
grundlicheren Behandlung anregen."

Ten postulat — o ile mi wiadomo nie doczekał 
się urzeczywistnienia w latach następnych; Schubarta

‘) Mitteis and Wilcken: „Grundztige und Chrestomąthie der 
Papyruskunde". 1. 1. str. 136. — Czem jest dzieło Mitteisa- Wilckena 
dla papirologji — nie tu miejsce szczegółowo oceniać; najlepiej 
określa jego wartość zdanie Schubarta („Einführung in die Papyrus- 
kunde" str. 16.): ,,Die Grundziige und Chrestomąthie der Papyrus- 
kunde von Mitteis und Wilcken und das „Archiv fiir Papyrusforschung" 
sind fiir jeden, der tiefer eindringen will, unen tbeh r l i che Grundlagen".



dzieło1) z natury rzeczy tylko ogólnikowo zajmuje się 
szkolnictwem.

Jak z tytułu podstawowego dzieła Wilckena wynika, 
wszystkie kwestje są w niem traktowane tylko w zarysie, 
a już zarys szkolnictwa jest chyba tylko zarysem zarysu. 
Poza tern mogło jego dzieło uwzględnić publikacje papi
rusowe najdalej tylko do roku 1912; stąd zadaniem niniej
szej pracy będzie, lukę tę w ramach obranego tematu 
wypełnić przez uwzględnienie publikacyj papirusowych 
i wyników badań do roku 1920 włącznie. Lubo materjał, 
jakiego dla naszej kwestji dostarczyły papirusy, jest sto
sunkowo szczupły a w porównaniu z niezwykle bogatym 
materjałem epigraficznym, osobliwie mało-azjatyckim wprost 
znikomy— to przecież po jego przetrawieniu, po ostrożnem 
przyjęciu pewnych rekonstrukcyj na podstawie epigrafiki 
można dać pewną syntezę. Oczywista, że o nakreśleniu 
tak szczegółowego, wszechstronnego i plastycznego obrazu 
szkolnictwa, na jakie pozwalają napisy z Azji Mniejszej 
i wysp, dla Egiptu nawet pomyśleć nie można. Zato mo
żna tu uwzględnić wiele takich szczegółów, których nie 
poruszają napisy z Azji Mniejszej i wysp.

Tytuł wskazuje, że książka niniejsza zajmuje się opra
cowaniem tegosamego tematu na podstawie materjału pa
pirusowego, co rzecz Ziebartha2) na podstawie materjału 
epigraficznego. O ile jednak w szczęśliwszem położeniu był 
Ziebarth, mając do dyspozycji tak obfite źródła napisowe! 
A mimoto nie można się było jeszcze pokusić o w yczer
pujące przedstawienie toku nauki; trzeba się było zado
wolić luźnymi obrazkami z życia szkolnego.

l) Schubart Wilhelm: Einfiihrung in die Papyruskunde. Berlin 1918. 
'-) Ziebarth Erich Dr.: Aus dem griechischen Schulwesen. Wyd. II. 

Lipsk 1914.



Rzecz swoją podzieliłem na się dm rozdziałów a to: 
1) Pogląd ogólny na szkolnictwo w Egipcie grecko- 
rzymskim. 2) Nauka szkolna. 3) Epikrisis. 4) Efebja. 
5) Gimnazjum. 6) Gimnazjarchja. 7) Szkolnictwo zawo
dowe.

Jak widać z dyspozycji, obok właściwej nauki szkol
nej traktuje rzecz moja o kwestjach prawnej natury i o in
stytucjach, związanych ściśle z szkolnictwem.

Wprowadziłem powszechnie przyjęte skrócenia cyta
tów; rozwiązanie ich znajdzie czytelnik w „Literaturze 
przedmiotu" na stronicach 9 —  12.

Moje słowo wstępne nie byłoby zupełne, gdybym 
obecnie, widząc owoc swej pracy, nie wyraził Prof. Jou- 
guetowi serdecznego podziękowania za poddanie mi myśli 
opracowania niniejszego tematu, za wprowadzenie mnie 
w tajniki papirologji i za interesowanie się wynikami mej 
pracy; Prof. Wessely’emu za cenne wskazówki i niezmier
nie życzliwe popieranie mej pracy w Bibljotece dworskiej.

We Lwowie dnia 15. lutego 1921 r.

y iu t o r .



Objaśnienie znaków

Znakiem : [ ]

, O
, II11

„ INI
»  INI

„ l... ]

oznacza się lukę w oryginale.

oznacza się rozwiązanie skrócenia lub symbolu.

„ „ skreślenie, względniej wymazanie, dokonane
już w oryginale.

oznacza się opuszczenie przez pomyłkę w oryginale.

„ „ literę względnie litery, zachodzące w orygi
nale, zupełnie zbędne.

oznacza się przypuszczalną liczbę liter zaginionych lub 
wymazanych.
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WSTĘP.

jak w tylu innych dziadzinach, tak i w dziedzinie szkol
nictwa przekazały nam papirusy mnóstwo szczegółów nie
zmiernie cennych. Mają one tutaj, co prawda, wielkich kon
kurentów w postaci tabliczek ; skorupek, ale —  powiedz
my to odrazu —  tylko w zakresie nauki elementarnej ; do 
zrozumienia kwestvj prawnych i instytucyj, związanych 
ściśle ze szkolnictwem, wyłącznem źródłem są papirusy.
A wszystkie trzy źródła razem — to tak żywe, realne, 
bezpośrednie i niewątpliwe świadki zamarłej przeszłości, 
tak dobitne, jak bardziej być nie może!

Gdy się bierze jedną, drugą tabliczkę szkolną do ręki, 
jedną, drugą kartkę z zeszytu, ma się poprostu wrażenie,>< 
jakgdyby na nich nauka jeszcze wczoraj się odbywała...

1 to jest właśnie tem, co stanowi „największą war
tość papirusów tj., że za okres więcej niż 1000-letni przed
stawiają nam r e a l n e  życie na wielką i małą skalę 
bardzo wyraźnie" (Wilcken).

Gdyby to nie było paradoksem, możnaby powiedzieć 
serjo, że stało się to poprostu dewizą papirusów, stosunki 
d z i s i e j s z e  przedstawiać w perspektywie 2000 lat 
wstecz. Stąd dzięki papirusom tzw. starożytność stała się 
—  można powiedzieć — poprostu fikcją; tzw. starożytność 
stała się nie czem innem jak przesunięciem dziejów dzi



siejszego człowieka o 2000 lat wstecz bez dodawania im 
akcesorjów, związanych z charakterem starożytnym.

Już w roku 1897., kiedyto papirologja nie rozporzą
dzała jeszcze pomnikowemi angielskiemi i włoskiemi pu
blikacjami, powiedział na zjeździe niemieckich filologów 
w Dreźnie autor podstawowego dzieła w dziedzinie papi- 
rologji Ulryk Wilcken słowa niezmiernie charakterysty
czne1): „Dank den sich fortwahrend mehrenden Papyrus- 
funden ist der klassischen Literatur in unseren Tagen von 
neuem eine Renaissance beschieden... Ueberraśchung folgt 
auf Ueberraśchung! Weniger packend, weniger glanzend 
auf den ersten Blick sind die Papyrusurkunden. Doch 
geht man tiefer, so wird man bald gewahr, daB diese Ur- 
kunden nicht nur provinzielle Einzelheiten bringen, sondern 
vielmehr von universaler Bedeutung fiir die Altertums- 
wissenschaft ueberhaupt sind“.

Podobnie wyraża się o papirusach Reinach-): ,,L’ in
térêt de ces documents n’ est confiné ni à un pays ni 
à une époque; ces sont des matériaux utiles pour 1’ hi
stoire générale de la civilisation".

Jeżeli Wilcken mówi, że „niespodzianka goni za nie
spodzianką", to istotnie publikacje papirusowe, zwłaszcza 
z ostatnich lat popsuły nas poprostu: obecnie już od każ
dego tomu wymagamy niespodzianek, bośmy się do tego 
powoli przyzwyczaili.

Żeby nie sięgać daleko, wystarczy wziąć do ręki choć
by taki XII. tom papirusów z Oxyrynchus; mamy tam ni 
mniej ni więcej tylko coś w rodzaju publicznej debaty 
szkolnej z przed tylko 1650 lat! To chyba prawdziwe évé
nement dnia! Mamy tu i nieodłączne akcesorja dyskusji *)

*) „Die griech. Papyrusurkunden" str. 8 9 
=) L. c. str. III.



publicznej, a więc i brawa i protesty ... Słowem: „nihil 
novi sub sole!

Okoliczność, że epoka klasyczna jest nawskróś zba
dana tak, że prawie niepodobna jeszcze coś nowego o niej 
powiedzieć, skłania, poza innemi jeszcze motywami, do 
zwrócenia uwagi na epokę hellenistyczną.

Epoka klasyczna istotnie jest kompletnie przetrawiona; 
kwestje, które się rozwiązać nie dały dotąd, (jak Home
rowa, Platońska) są temi wiecznemi kwestjami beznadziej- 
nemi, dla których ratunek jeżeli g d z i e  może się znaleźć, 
to tylko albo w papirusach albo z okazji odkrycia jakiejś 
katastrofy z przed tysięcy lat. Bo „archeologowie tuczą się 
na katastrofach"!1) Ileżbo kwestyj rozświetliły już papirusy! 
(Bakchilides, Arystoteles.) Prawda, że papirusy obok wyja
śnienia wielu kwestyj wprowadziły na porządek dzienny 
cały szereg nowych, trudnych do rozwiązania. Ale takito już 
los wiedzy ludzkiej: „nihil est ab omni parte beatum".

Poza wspomnianym powyżej motywem pociąga do 
zajęcia się papirologją fakt, że w przeciwstawieniu do 
epoki klasycznej, która nam może mimowoli wydaje się 
czemś dalekiem i obcem, epoka papirusów, może dzięki 
niższemu poziomowi a temsamem większej przystępności, 
a może dzięki przedstawianiu nam życia w jego codzien
nych przejawach, wydaje się nam jakoś bliższa, ba nawet 
sprawia, że mutato nomine bardzo często siebie w nich 
odnajdujemy.

Niema tu ni śladu koturnów! Przypisać to należy 
i tej okoliczności, że —• jak świadczą dzieje papirusów —  
ogromna ich masa z woli ich autorów wogóle skazana 
była na zagładę i nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego. *)

*) Paradoks prof. Jougueta.



Wszak mnóstwu papirusów, znalezionych w Arsinoer 
pochodzi jak wykazał Schweinfurth1) — ze wzgórzy 
podmiejskich, na które wywożono śmiecie, a Grenfell 
i Hunt znaleźli w Oxyrynchus całe kosze dobrze za-, 
chowanych aktów, które niewątpliwie wyrzucono przy 
robieniu porządków w biurach.

Gdyby nie ta wieczna dążność ludzka do wydziera
nia tajników zazdrosnej naturze!

W tym jednym wypadku potępiany z reguły system 
biurokratyczny wyszedł kulturze świata na dobre, bo gdy
by nie on, ileżby ważnych przyczynków do dziejów kul
tury ogólno-Iudzkiej było zaginęło bezpowrotnie!

Od początku zajmowania się papirusami podkreślałem 
stale ich a k t u a l n o ś ć .  Żeby tylko jeden wybitny przy
toczyć przykład na to, jakto dziwny zbieg okoliczności 
może stworzyć punkty styczne między naszymi czasami 
a epoką papirusów, w jak dziwny sposób może im nadać 
piętno aktualności: oto, gdyby nie wojna światowa i jej 
konsekwencje, czy byłyby dla nas tak interesujące nad
użycia, w takiej mnogości przekazane nam przez papirusy 
jak: przekroczenia taryfy maksymalnej, spekulacje giełdo
we, nadużycia przy dostawach zboża?

Dzięki swej uniwersalności tj. dzięki temu, że poru
sza tak przeróżne tematy, że wkracza w dziedziny tylu 
różnych umiejętności (wobec czego znikły właściwie gra
nice między gałęziami wiedzy) żadna inna umiejętność nie 
jest tak, jak papirologja właśnie powołana do. stworzenia 
niejako Ligi umiejętności, gdzieby wszystkie gałęzie wie
dzy były równouprawnione, gdzieby nie istniały umieję
tności I. i II. klasy.

0  Patrz „Literatura przedmiotu" Str. 9 —12.



Ale na to, by ugodzić w sedno rzeczy, by dosadnie 
odmalować to, co zawdzięczamy papirusom, by niejako 
wdzięczność wyrazić im za tak obfite i wielostronne wzbo
gacenie wiedzy, na to trzeba temperamentu i pióra fran
cuskiego. Dlatego nie mogę się powstrzymać od zacyto
wania nader charakterystycznego ustępu z Hohlweina1): 
„lis nous fournissent des instantanés de la vie bourgeoise 
et commune avec une précision, une chaleur et une fidé
lité que Г on chercherait en vain ailleurs.

Dans les textes des auteurs?
Ils ne nous ont été transmis, mettons —  le au mieux 

que de seconde main; et valent —  ils dans leur rhétorique, 
leur caractère souvent artificiel et convenu, ces documents 
écrits au jour, sans aucune préoccupation de l’avenir et 
de la postérité?

Dans les inscriptions?
Mais nierait — on qu’ elles sont, la plupart du temps, 

dans leur réalité objective et sèche, aussi froides et aussi 
mortes que le marbre, sur lequel elles sont gravées?

Les papyrus sont des autographes, qui nous révèlent 
jusqu’ aux particularités individuelles de 1’ écriture, c’ est 
—  à —  dire de Г homme, qui en est 1’ auteur; tel scribe, 
au service d’ une administration publique, est doué d’ une 
écriture calme, posée et majestueuse; tel autre, nature 
nerveuse ou pressée dans sa besogne, écrit d’ une façon 
presque illisible; Г amphitryon généreux calligraphie ses 
billets d’ invitation à dîner; le gamin maladroit compose 
avec un effort louable mais aussi mal récompensé, une 
lettre de reproches à son père oublieux... Ce sont là au
tant de bagatelles, qui, cependant, donnent aux papyrus 
une allure particulière, les revêtent d’un intérêt spécial

q Les papyrus grecs. (W stęp.)



.■ r ** ' V

et nous y attachent, parce qu’ ils deviennent, par le fait 
même, plus vivants.

Dans sa forme négligée, dans son style lâche et sans 
recherche, avec son ortographe bâtie à la diable, le papy
rus est bien capable, morceau de vie et de réalité pal
pable".

.

—



ROZDZIAŁ I.

Ogólny pogląd na szkolnictwo w Egipcie 
grecko-rzymskim.

Przez długi czas pokutował w nauce pogląd, że epoka 
hellenistyczna jest epoką upadku w porównaniu z epoką 
klasyczną. Dopiero wytrawna analiza tej epoki położyła 
kres temu zapatrywaniu, wykazując, że i ta epoka jest epo
ką rozkwitu lubo całkiem innej natury. Co więcej: okazało 
się, że jest ona jedną z najważniejszych epok w ewolucji 
świata.

Nie ulega wątpliwości, że, jeżeli chcemy zrozumieć 
wszystkie właściwości ducha greckiego —  ta epoka jest 
równie ważna jak epoka niepodległości greckiej.

Przedewszystkiem bowiem znajomość świata grec
kiego, oparta tylko na znajomości Aten i Grecji od VI— IV. 
wieku przed Chr. jest znajomością niekompletną a po
nadto w znacznej mierze nietrafną. Dlaczego? Bo z ko
nieczności odpada jeden z najważniejszych rysów świata 
greckiego: uniwersalizm ducha greckiego. Największe ar
cydzieła literatury klasycznej stały się dopiero teraz dzie
łami światowemi. Stąd Rostowcew idzie nawet tak daleko, 
iż twierdzi, że ludzie, którzy znają Ateny, a którzy równo
cześnie nie znają Aleksandrji, Pergamonu i Antjochji, nie 
znają właściwie Grecji.



Najpodatniejszym terenem dla rozwoju kultury grec
kiej w tej epoce okazała się Azja Mniejsza’); nieporówna
nie mniejszą rolę odegrał tu Egipt. Wytłumaczyć da się —  
mojem zdaniem — ten fakt tern, że w Azji Mniejszej i na 
wyspach element grecki stał od wieków na silnych nogach, 
że nie przeciwstawiał się tak starodawnej i wysokiej kul
turze jak egipska, że wreszcie i liczebnie był silny. Nato
miast w Egipcie centra greckie są tylko oazami na roz
ległych pustyniach elementu egipskiego.

Zresztą z a s a d n i c z o  nie mógł Egipt stać się- 
terenem zbyt sprzyjającym rozwojowi kultury greckiej, tak 
djametralnie różnej od egipskiej. Dlaczego? Wypływało to 
z indywidualnych zasadniczych rysów społeczeństwa egip
skiego, które znakomicie scharakteryzował krótko Rostow- 
cew* 2): „Duch narodu był duchem obojętności i ślepego 
posłuszeństwa niewolnika, który nie znał żadnej inicjaty
wy, żadnego ożywienia ani patrjotyzmu, którego wszyst
kie myśli koncentrowały się w kwestji codziennego chleba 
i interesów ekonomicznych".

Mimoto dwa potężne wpływy ścierają się. Toteż, o ile 
w religji państwa ptolemejskiego przeważają rysy egipskie, 
o tyle duchowa kultura Egiptu pozostaje od czasów Ale
ksandra W. pod przemożnym wpływem ducha greckiego.

Egipska wiedza i sztuka w pewnym zakresie utrzy
mywały się wprawdzie i nadal, ale ich zakres stoi daleko 
w tyle poza rozległością wpływu kultury greckiej.

Aleksandrja ząjmuje za Ptolemeuszów szczególniejsze 
miejsce w rozwoju ówczesnej literatury i umiejętności, 
jest ona miastem uawskróś greckiem.

’) Mommsen w „Rómische Geschichte" V. 334.: „Die allgemei- 
ne Bildung ist wahrscheinlich nirgends waiter verbreitet und eirigrei- 
fender gewesen ais in Kleinasien".

2) L. c. str. 10.



Z Aleksandrii spływała grecka kultura ku południo
wi wszędzie tam, gdzie osiedlali się Grecy.

Odkrycie papirusów literackich wskazuje na to, że 
Homer, lirycy, literatura V. i IV. wieku a. C. a osobliwie 
Eurypides byli pilnie czytani; a już „Homer stał się nie- 
tylko książką szkolną, lecz poprostu węzłem duchowym, 
łączącym Greków całego świata". (Schubart.)

W jakim zakresie ogarnęła kultura helleńska sfery 
Greko-Egipcjan —  na to trudno odpowiedzieć; dużo mówi 
fakt, że literackie papirusy znaleziono w odległych wios
kach prowincji Fajum, ba nawet w bardzo dalekiej So- 
knopaiu-Nesos.

Co się tyczy nauki szkolnej, to u właściwych Egip
cjan ograniczała się ona tylko do synów kapłanów, którzy 
nabywali od bakałarzy przy świątyniach tylko te wiado
mości, jakie im będą potrzebne w ich przyszłym zawodzie, 
a więc zapewne nie wiele więcej ponad zapoznanie się 
z pismem hieroglificznem, hieratycznem i demotycznem 
oraz ponad powierzchowną znajomość literatury religijnej.

Słusznie —  zdaje się, —  przypuszcza Schubart, że 
ówczesny program tej nauki był mniej więcej takisam, jak 
dzisiejszej arabskiej, która ogranicza się do nauki czyta
nia, pisania i zasad Koranu. Języka greckiego uczono się 
niekiedy u nauczycieli prywatnych.

Teb. II. 291. z r. 162. p. C. daje nam wyobrażenie 
jakie wykształcenie wstępne wymagane było dla objęcia, 
godności kapłańskiej. Oto kandydat na ten urząd zgłasza 
się przed komisję tzw. hierogrammatów czyli uczonych 
w piśmie, aby złożyć dowód, że zna się na piśmie „świę
tem i egipskiem", Celem skonstatowania tego przedkła- 
Ją mu uczeni w piśmie jedną z ksiąg świętych.

Papirus ten jest jednym z dowodów na to, że świą
tynie egipskie stanowiły ośrodek narodowej kultury egip



skiej. Jak długo istniał kult egipski, tak długo musiała- 
istnieć i znajomość pisma egipskiego.

Charakterystycznem jest, co wynika z powyższego- 
papirusu, to, że w świątyniach uprawiano naukę także de- 
motycznego pisma.

Wedle Diodora całe masy Egipcjan nie miały wogóle 
wykształcenia szkolnego. Oto parafraza tego, co mówi Dio- 
dor1): Kapłani uczą swoich synów pisma dwojakiego: hie- 
roglificznego i demotycznego, Gorliwie leż pielęgnują geo- 
metrję i arytmetykę ze względów praktycznych. Skutkiem 
bowiem wylewów Nilu z każdym rokiem zmienia się kon
figuracja terenu, dzięki czemu ustawicznie są potrzebne- 
pomiary gruntów. Arytmetyka potrzebna im jest ze względu: 
na potrzeby życia codziennego ą także dla obliczeń geo
metrycznych; zresztą potrzebna jest ona dla tych, co zaj
mują się astrologią.

Sztuki pisania uczą się przez krótki czas i to nie 
wszyscy; gimnastyki i muzyki uczyć się nie jest u nich 
w zwyczaju, bo gimnastyka —  ich zdaniem nie daje- 
zdrowia lecz tylko siłę krótkotrwałą, a wogóle uchodzi za 
niebezpieczną; muzykę zaś uważają nietylko za bezużyte
czną lecz poprostu za szkodliwą, jako że wydelikaca 
dusze słuchaczy.

Tyle Diodor.
Surową była dyscyplina szkolna już w Egipcie Fara

onów: długiego snu nietolerowano,plagi wymierzano obficie.
Nauka polegała wtedy w znacznej mierze na tern, 

że uczniom, którzy posiedli juź sztukę pisania, dawało się 
przepisywać wzorowe ustępy, żeby mogli zaprawiać się 
równocześnie w kaligrafji, ortografji i w stylu. Czasem za
dowalał się nauczyciel dyktowaniem jakiejś bajeczki, bądź: *)

*) I. 81. i 87.



ustępu z jakiejś religijnej czy magicznej książki, nówszego 
lub starszego utworu poetyckiego, Częściej atoli wybierał 
on wzór taki, któryby równocześnie dorzucał cegiełkę do 
ogólnego wykształcenia chłopca a więc: mądre zdania lub 
reguły przyzwoitości.

W epoce grecko-rzymskiej poziom szkół był oczy
wista bardzo nierówny: z pewnością stały szkoły aleksan
dryjskie o całe niebo wyżej od prowincjonalnych.

Rzadko słyszymy o zawodzie nauczycielskim; o przy
gotowaniu do zawodu, o wynagradzaniu i o jego stano
wisku społecznem nie słyszymy nic.

W sprawie kwalifikacji na nauczyciela żądał ongiś 
Platon1) co następuje: „U qùtov tdv tov g ôiôaa/àXovç avvovç 
dvay/uÇtiv Liav&dvf-Lv xcti èjtcuvsïv, oïç à’ ïxv urj dçéanj] ciïv 
didaoxdhoi’, où '/QÎo'ha tovtoiç ovvtoyoiç, ovç d av tu tncdi'uj 
OV/.llpfjCpOlÇ £%tj, tovtoiç xqiôusvov tovç véovç avroiç JTCtQllÔlÔÔvCU 
ôiôdoxeLv те /.ai naiâeveivu.

Tymczasem wbrew temu postulatowi nie żądano w tej 
epoce nawet w Azji Mniejszej żadnej kwalifikacji, lecz do
bierano nauczycieli podług tego, jak osobistość nauczyciela 
naogół odpowiadała zgromadzeniu.

Wykształcenie nauczycieli grecko-egipskich nie mu
siało być wielkie; przeważnie może wystarczało prócz 
greczyzny znać jeszcze język egipski. Błędnie atoli o tern 
wnosi Beudel, skoro czyni to na podstawie listu* 2), w któ
rym matka cieszy się, iż syn uczy się pisma egipskiego; 
tego bowiem uczy się on tylko w tym celu, by móc uczyć 
dzieci lekarza egipskiego; niezależnie od tego mógł on po
siadać szersze wykształcenie.

Mówić o nauczycielach lekceważąco nie należało 
w starożytności do rzadkości; wogóle nie cieszył się w sta

‘ ) Leges 811. E.
2) Lend. 1. str. 48.



rożytności poważaniem stan nauczycielski. Tak np. wedle 
Vita Hadriani 15. 10. cesarz ten „professores omnium ar- 
tium semper ut doctior risit, contempsit, obtrivit".

Zaś Semptimius Severus miał na łożu śmierci wy
powiedzieć pamiętne słowa, dosadnie malujące stosunek, 
państwa do szkoły: 1Of.iovosiTs, tous otqcctiütccç ti\ ovti£sts, 
г oil1 l'ûXotv л cc t'T iov  /avacpQOveÏTe.

Z drugiej strony czytamy w „Dikaiomata"1), że Pto- 
lemajos Filadelfos uprzywilejował stan nauczycielski przez to, 
że zwolnił nauczycieli oraz ich potomków od podatku solnego.

Honorarjuin nauczyciela w Egipcie nazywa się: 
„tpiXńv9-Qwnovu ,2)

Na podstawie wielu dokumentów i listów dochodzi
my do wniosku, że e l e me n t a r n e  wykształcenie było 
w Egipcie szeroko rozgałęzione; rezultaty jednak nauki są 
często bardzo nikłe, jak to widać z ortografji i wyrażeń 
uczniów. Jeszcze mniej pochlebnie o rozwoju nauki ele
mentarnej świadczy wielka liczba ludzi, którzy bądź cał
kiem pisać nie umieją, bądź piszą z trudem, niezgrabnie; 
wielu wreszcie jest takich, którzy po ukończeniu szkoły 
wogóle pióra do ręki nie biorą. Jaskrawym tego przykła
dem jest fakt, że wedle Оху. 1. 71. nie umie pisać... arcy
kapłan z Arsinoe. Jaskrawym zaś dowodem na to, jak ni
kłe bywają rezultaty nauki, jest choćby taki list Theona8) 
zawierający co najmniej 24 błędów, który niniejszem w ca
łości przytaczam:

Qéwv Qtiovt то л иго} yuioeir. y.celwę inolrjoeç (zamiast 
èxtoirjaaç) ovx drtfvrjyéç (zam. àutvtyy.aq) its uses (zam. itstix) 
oov się ni'ihv. rt (zam .et) ov д-éliç (zam. Xslsiç) mcsvty.y.siv

‘) Str. 260. i. n.

') Otto, 1. c. II. 25. 
')  Оху. I. lit).



(zam. èhr ereyyAîf) itéré (zam. и era) aov elç \AXe£avôç>ia v ot 
■firj ygatpi'i ae (zam. aoi) èmaroXrjv ovre XaXw ae (zam. aoi) 
•otrę viyévw (zam. vytaivio) ae erra av ôè ëXS~g]Ç elç '^4XeS,avôqiav 
■or firj la  fi оj yelqav (zam. ytloa) iragù aov nvre l ia it ( zam. 
n a ltv ) yaioio ae Xvuôv. (zam. Xoutôv) au urj fXéXrjÇ fhtevëy.at 
(zam. dnrevéyxat) fie ravra yeivere (zam. ylverat.) K  ai rj firjzrg 
uov eu te 'Aoyeldtp оri àvaararoï fié (zam, firj) dggov (zam. 
aiotov). avrôv -/m Î üjç ôè ènoirfoeç (zam. êrroirjaag) ôtugu fiot 
tuefiipeç (zam. ënefixpag) fteyâXa à ou/, ta ntnXavrf/.avrxnoae~/.e 
(zam. ттепХш’гукег fjuiv ixeî) rrt rjfitça l.fi art tnXevaeç (zam. 
tïtXevoaç). Xvqov (zam. Ivgav) néftipov tïç  /ле лада/.аХы ae. dfi 
ut] rtéfaprjg av fié (payai, or firj neivw ravra. ègodiadé (zam. 
èpodioShu) ae evyouat. rГг fit rv. Verso: dnôôoç Qéwvi ало  
Qewrùroç viw (zam. tîov).

W zawody idą tu: brzydkie pismo, nieudolna styliza
cja i biedy gramatyczne oraz ortograficzne. Cóż więc dzi
wnego, że wydawcy ferują na ten list wyrok potępiający: 
„The letter is written in a rude uncial hand and spelling 
leave a good deal to be desired".1)

Gimnazjum, rozpowszechnione wśród Greków Egiptu 
pielęgnowało nietylko cielesne wychowanie i poczucie 
greckości ale także i wykształcenie muzyczne. Dowodem 
na to rozwój i rozpowszechnienie się związków mu
zycznych.

Tylko pośrednio możemy poznać wykształcenie wyż
sze, które, odpowiadając naszemu studjum uniwersytec
kiemu, przysposabiało młodzieńca na uczonego, na retora 
i do zawodów temu ostatniemu stojących otworem. Wielka 
liczba fragmentów mów, protokoły procesów, wyroki i ak
ta urzędowe, przesiąknięte retoryką, wskazują na szeroko

1) Por. ponadto listy: Soc. V. 540., Оху VII. 1067., Оху XIV 
1678., BGU  602. 814. oraz Pap. Graecae Berol. nr. 17.
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4F rozgałęzione studja retoryczne. Kto posiadł wykształcenie 
retoryczne, miał dużo sposobności do praktycznego wyko
rzystania go w urzędzie.

Poza tem wchodzi w grę działalność retora w roli 
adwokata przed sądem.

Prócz tego miał retor pole do popisu przy uroczy
stościach państwowych i gminnych. Te wszystkie względy 
w połączeniu z licznie odkrywanemi fragmentami reto- 
rycznemi robią wrażenie, że i w Egipcie odgrywała reto
ryka wybitną rolę.

Nauka matematyki znajdowała w Egipcie swój wyraz 
w zajmowaniu się szczególnem astronomją a w związku 
z tem kalendarzem, przedewszystkiem jednak w wielkiem 
zapotrzebowaniu mierniczych.

Geometrja należała w Egipcie do tych umiejętności, 
które miały szerokie zastosowanie w życiu praktycznem.

Ponieważ w Aleksandrji kwitła matematyka, przeto 
i szkoła musiała się nią zajmować gorliwie. Wątpliwem 
jest natomiast, czy zwykła szkoła zajmowała się naucza
niem obcych języków; zato ci, którzy reflektowali na wy
sokie stanowiska w przyszłości, uczyli się w epoce ce
sarstwa łaciny zapewne już w szkole; wskazują na to, 
preparacje do Wergiliusza, przekłady bajek Babriosa, roz
mówki grecko-łaciriskie itp.

Okaz takiego przekładu zachował nam Amh. II. 26., 
zawierający tekst Babriosa bajek: 11, 16, 17, wraz z tłu
maczeniem łacińskiem.

Papirus pochodzi albo z końca III. albo z początku 
IV. wieku. Wartość przekładu określają wydawcy krótko 
a dosadnie: „Ma się wrażenie, że dokonała go osoba, która 
bardzo mało umiała po łacinie, a przepisała inna, która 
umiała jeszcze mniej".



Weźmy dla przykładu bajkę 16., poprzedzoną takim 
wstępem: , aygor/og гулейире vrpuio iiidtj xXch[ovtl aiya ary 
as г w hz.to oiipo)“l)

Tekst grecki:

Ivr.oç ô’ axovaag xryv rt ygavv сйгЭтиг 
vofuaag sf.ieivsv wç егтра ôtucvrawv 
ewg о rrcag utv eanegceg sz.oiurfî^ 
avroç de jtivwv /.eu yaviov Xvxog ne год 
ctnrft&s xpvygaig t in t  tu v srsôgsvaag 
h  /cuvci à aveov rj ovvevvog Tjçana 
mog ovôsv rf/.thg «gag 10g régir eico&eig 

nô
y.axeivoç et/rcjjyj nwg yctg og yvrarzi ~niais\v\w.

Przekład łaciński :

Luppus autem auditus anucellam vere dictu[m 
putatus m[a]nsit quasi parata cenaret 
dum puer quidem sero dormisset 
ipse porro esuriens et luppus enectus ver[e 
redivit frugiti||s|| spebus frestigiatur 
luppa enim eum coniugalis interrogabat 
quomodjo njihil tulitus venisti sicut sole[bas 
et ille [dixjit quomodo enim quis mulieri cr[edo.

Jak wyglądać mogła preparaeja, o tern daje nam wy
obrażenie rodzaj preparacji szkolnej z V. w. do Cicerona 
„In Catilinam" II. 14,— 15., przeznaczonej dla czytelnika, 
mówiącego po grecku, nie dość jeszcze obeznanego z ję
zykiem łacińskim3). Weźmy §. 14.

q Pokazuje się, że metoda nianiek, straszących niegrzeczne 
dzieci wilkiem, jest nieśmiertelna.

2) Ryl. 1. 61.



converterit 
non ille a me 

spoliatus 
armis audaciae 

non obstupefactus 
ac perterritus 
mea diligentia 

non de spe 
conatuque

l U T H T l Q l l j l f - V

OVV- 8VLSÏVOS i n ’ spot' 
ytpv ыд-siç 

bnhov т/dfiaç (sic.) 
ov yaranlayeig  
y.cù ftCTOrjptVOÇ 

êprj êm p éle ia  
oiy dnô U n i dog 

y.ai êntytiçijuarnç

Wreszcie fragment słownika łacińsko-greckiego, zna
leziony przez prof. Flindersa-Petriego 1894., mamy w Lond. 
481. str. 321. z wieku IV. Wyrazy łacińskie pisane są tu 
literami greckiemi. Liczne są błędy ortograficzne i gra
matyczne. Oto próbka:

araageg 
Io w a

oz rjlaę ( = m ï ’lca) 

y.rjliog (coelum!) 
etfieęroę 
ftewoę 
ovag

voy.cn (nuces) 
ôay.zvloç

yiftirag n o m  eon

Żaden zawód naukowy nie zdarza się spotkać 
w Egipcie tak często, jak zawód lekarza. Sztuka leczenia 
z dawien dawna wchodziła w Egipcie w zakres działania 
stanu kapłańskiego. Ale dzieła medyczne kapłanów nie. 
robią wrażenia badań umiejętnych. Toteż odróżnić należy 
ich medycynę od umiejętnej medycyny Greków, która kwi
tła w Aleksandrji. Papirusy treści medycznej przemawiają

Xivsç (= y jji’tę) 
oeXtjvrj 

aozeęeg 

ovqavog 
yipov 

avepog 
OTcnpvhv 
y aqvôiv 

cpvvr/.iv

n o li  s



za szerokiem rozpowszechnieniem się medycyny jako po
ważnej umięjętności.

Liczne odkrycia pozwalają nam na dokładniejsze 
wglądnięcie w stosunki szkolne owych czasów lubo nie 
tak, byśmy mogli szczegółowy rozwój szkolnictwa podać. 
Temsamem nie możemy przedstawienia rzeczy podzielić 
na epoki: ptolemejską i rzymską.

To można orzec na pewno, że nie istniały ani 
w Egipcie Faraonów ani w ptolemejskim elementarne szko
ły publiczne; dzieci posyłano bądźto do szkoły prywatnej, 
którą otworzył jakiś nauczyciel i nazywał ją od swego 
imienia1), bądź też angażowano nauczyciela domowego:
/((d-rjyrjTrig.

Chłopcy z domów zamożnych mają prócz nauczycie
la jeszcze guwernera: naidayioyóg i służbę2).

Wedle Herondasa3) płacono nauczycielowi honora- 
rjum 30-go dnia w miesiącu. Ponadto należy do stałych 
miesięcznych wydatków szkolnych powlekanie tabliczki 
świeżą warstwą wosku, co w rachunkach gospodarskich4) 
figuruje jako „rjQoZ xai yowpiLov jtmôwv ofioXôg ‘.

Ponieważ i po wsiach odkryto ślady prac uczniow
skich, przeto można wnioskować o szerokiem rozpowszech
nieniu się szkół a conajmniej nauczania. Ale, ilu uczniów 
uczyło się razem, jak dzielono ich na klasy, —  to pytania, 
na które nie możemy dać odpowiedzi. Pewnikiem nato
miast jest to, że z nauki szkolnej korzystały także dziew
częta5).

‘) O aleksandryjskich М и о х а Ш а  wspomina Oxy 111. 471.
2) О ху III. 531.

3) III. 9.
4) О ху IV. 736. kol. II.
5) G iessen  80  i 85.



Wiele dowodów przekazały nam papirusy na to, jak 
ścisły był kontakt domu ze szkołą, jak dalece rodzice in
teresują się nauką dziecka, bawiącego poza domem, jak 
zajmują się najdrobniejszeini nawet szczegółami. Na to 
wszystko dowody składają nam listy. Jest to jedna z naj
bardziej interesujących kart papirologji.

Rozrzewniającym jest list1), w którym syn w liście 
z błędami, jak umie, wyznaje swą wdzięczność za to „że 
go ojciec dobrze wychował".

Niemniej wzruszającym jest list Aureliusza Diusa* 2) 
do ojca, w którym po zapewnieniu, że codziennie zasyła 
na jego intencję modły do bogów, prosi ojca, by nie oba
wiał się o rezultaty nauki; pracuje gorliwie, więc wszystko 
pójdzie gładko. Nie mając zaś nic więcej tak dalece wa
żnego do pisania, dalszą większą część listu zapełnia ucałowa- 
niami dla członków rodziny, których wymienia szczegółowo.

Ale obok takiego Diusa trafia się bachor spieszczony, 
krnąbrny, niesforny, który równocześnie o coś prosi i gro
zi3). To Theon î jemu podobni.

Między nauczycielem domowym a uczniem wywiązuje 
się niekiedy stosunek nader serdeczny. I tak w pap. Gies
sen 80. mamy list, który zawiera polecenie, by gołębie 
i inne ptactwo jadalne posłać nauczycielowi uczenicy 
Herajdus „Tva q>ikojtovłpn się avrrv“.

Jak żywo zajmują się rudzice nauką dziecka, odda
nego w obce ręce, mamy interesujący dowód w liście 
matki do syna Ptolemajosa4), którego właśnie opuścił su
mienny bardzo nauczyciel dotychczasowy, bo udał się 
w podróż. Matka dowiedziawszy się o tern od córki, wy

0 BGU  423.
’ )  О ху X . 1296.

3) Оху I. 119.
*) О ху VI. 930.



raża swoje ubolewanie z tego powodu i poleca synowi, 
by wraz z swym guwernerem oglądnął się za nowym od
powiednim nauczycielem.

Ale najciekawszym szczegółem listu matki jest to, że 
na zapytanie listowne, co stanowi lekturę syna, otrzymała 
odpowiedź że VI księga, zapewne Iliady...

Inny dowód pieczołowitości o dziecko mamy w liście 
prawdopodobnie zamężnej córki do ojca zapewne w spra
wie jego wnuka1). Między innemi pisze ona: „Osoîç di i& -
oig, on  vQ£(jt Y.al T(7 jtaidl rtodîç, y.cd 7rQoçsÔQsr£i lę tc\ 
jmd-t'uara' ÇrjXnl -/do irjv исп')г(Ш’“.

Ciekawe światło rzuca na proces hellenizowania się 
Egipcjan, a zarazem podaje wyjaśnienie tego, w jaki spo
sób wykształcone sfery egipskie starają się przez przy  ̂
swojenie sobie greckiej kultury zdobyć wyższe stanowi
sko społeczne, bond. I. str. 48. Matka daje tutaj wyraz; 
swemu zadowoleniu, że syn uczy się pisma demotycznego 
i że potem, przybywszy do miasta, będzie uczył dzieci 
lekarza egipskiego, dzięki czemu złoży sobie jaki grosz 
na starość.

Na podstawie tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, 
zrozumiałem staje się nam, dlaczego lekarz e g i p s k i  
angażuje Greka a nie Egipcjanina.

Innego pokroju jest syn, którego list w ostrym tonie 
zachował się nam w BGU 814. Mamy tu przed sobą typ 
chłopca krnąbrnego, trwoniącego grosz, mającego do ro
dziców ciągłe pretensje i zazdrośnie patrzącego, gdy jego 
koledzy mają to, czego on nie ma. List streszcza się w żą
daniu przysłania mu 200 drachm i garderoby oraz lepszego 
na przyszłość obchodzenia się z nim.

Wreszcie jako próbkę listu ojca, dającego synowi 
wskazówki, a zarazem rzucającego światło na wychowanie *)

*) Soc. I. 94.



syna z zamożnego domu, przytaczam w przekładzie cały 
list Corneliusa do syna Hieraksa1).
„Cornelius zasyła pozdrowienia najsłodszemu synowi Hie- 
raksowi. Wszyscy w domu serdecznie całujemy Ciebie 
i Twoich wszystkich. Co się tyczy tego człowieka, o któ
rym piszesz mi nieraz, nie miej żadnej pretensji, aż ja,, 
da Bóg, przyjadę do Ciebie szczęśliwie wraz z Vestinusem 
i osłami. Jeśli bowiem bogowie pozwolą, przyjadę do Cie
bie rychlej, ale w każdym razie dopiero po miesiącu Me- 
chejr (luty), ponieważ na razie mam na głowie pilne sprawy.

Staraj się nikomu w domu nie dokuczać, lecz, od
dając się nauce, całkowicie zajmij się swojemi książkami, 
bo z nich będziesz miał korzyść. Odbierz za pośrednictwem 
Onnofrisa białe ubrania, które mają być noszone wraz 
z płaszczami purpurowymi; inne ubrania będziesz nosił 
z płaszczami koloru mirtowego. Za pośrednictwem Anuba- 
sa poszlę Ci zarówno pieniądze jak i zapasy na 1 miesiąc 
i drugą parę szkarłatnych płaszczów.

Wziąłeś nas za serce Swoimi przysmakami, za którei 
zapłatę przeszlę Ci również za pośrednictwem Anubasa; 
zanim wszelako Anubas do Ciebie przybędzie, musisz 
opłacić z własnych pieniędzy utrzymanie swoje i służby,, 
dopóki Ci nie przyszlę. Za miesiąc Tybi (styczeń) mam 
dla Ciebie tyle, ile żądasz, dla Fronimosa drachm 16, dla 
Abaskantosa i jego towarzyszy oraz dla Myrona drachm 9, 
dla Secundusa drachm 12. Poszlij Fronimosa do Askle- 
piadesa w mojem imieniu i każ mu odebrać od niego od
powiedź na list, który doń napisałem, i przyszlij mi ją. 
Czego tylko potrzebujesz, donieś mi Synu. Bywaj zdrów!“

W sprawie dyscypliny szkolnej możemy z całą pew
nością stwierdzić, że kij należał podówczas do popularnych

‘) Oxy 111. 531.



środków pedagogicznych. Panowała niewątpliwie zasada 
Menandra: „<> iirj ôuotig avfrçcmoç nô nuiôiîatiai,“, dziecko 
nie bite nie wychowa się!

T oteż przypomina to nauczyciel uczniowi podczas nauki 
abecadła, skoro każe mu pisać na tabliczce słowa : „у<Л#>- 
nôvsi, 10 пей, urt дссщд" („pracuj, chłopcze, gorliwie, byś 
nie dostał bicia*.)

Jak się odbywał proceder bicia, wyobrażenie o tern 
może nam dać fresk pompejański1).

Jeden uczeń bierze delinkwenta na swoje barki, a dru
gi trzyma wysoko jego nogi; to się nazywa „ъат' iouov 
âsÏQcu.“ . Zresztą posługiwanie się kijem i to zarówno 
w szkole jak w domu stwierdza już dla wychowania staro- 
attyckiego Grasberger-): „nawet efebowie, młodzieńcy 
18-letni odczuwali na swoich grzbietach kij gimnazjarcha“.

Jeżeli może być mowa o wieku szkolnym w Egipcie, 
to wchodzą tu w grę trzy źródła, które nam coś mogą 
o tern powiedzieć:

1. Fior. 56., z którego dowiadujemy się, że chłopiec 
9-letni jeszcze nie umie pisać;

2 Spis ludności z r. 215/16 p. C.3), który wymienia 
członków rodziny pewnego Greka, osiadłego w Herakleo- 
polis; czytamy tam, że dwaj jego synowie: jeden 13-letni, 
drugi 10-letni pobierają naukę elementarną.

3. Poza tern słyszymy, że w Aleksandrji 17-letni chłopcy 
uczęszczają jeszcze do tzw. ôiôaa/.аЫог tj. do szkoły ele
mentarnej.4)

Z powyższych danych widać, że do wieku, w którym 
dzieci pobierały naukę elementarną, nie można przykładać 
miary dzisiejszej; rozgraniczenie wieku studjum elemen-

•) Baum eister 111. fig. 1658.
2) L  с. II. 93.
3) W essely : Studien II. 27.
9  О х у III. 471.
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tarnego od wieku studjum wyższego nie da się przepro
wadzić.

Postulat powszechnego nauczania i przymusu szkol
nego jest stary: postawili go już Platon i Arystoteles; 
mimoto właśnie ateńskie szkolnictwo było raczej przeci
wieństwem przymusu szkolnego. Mówić zaś o przymusie 
szkolnym w Egipcie byłoby śmiesznem; przemawia przeciw 
temu i świadectwo Diodora i ogromna liczba analfabetów. 
Toteż przeciw niemu oświadczyli się i Wilcken i Schubart.

Ziebarth, opierając się między innemi na 1. G. XII. 9. 
194., przyjął go dla Azji Mniejszej i wysp. Mianowicie na 
wyspie Keos w okolicy Tamynaj znaleziono święte prawo 
z postanowieniami, dotyczącemi procesji na cześć Askle
piosa. Owóż, żeby tzw. leQorrnioi wiedzieli, na ilu chłopców 
i dziewcząt udział mogą liczyć, wypisywano ich nazwiska 
w świątyni na tablicy. Ta tablica służyła do skontrolowa
nia obecnych, bo we w. 16. czytamy o postępowaniu wzglę
dem tych, co się nie zjawią. We w. 28. w słowach: niv- 
&ovę or/ć/ov =  „z powodu żałoby w rodzinie" dopatruje 
się Wilhelm usprawiedliwienia nieobecności.

Ale i tu nie można przyjąć słuszności poglądu Zie- 
bartha bez zastrzeżeń. Ziebarth odnosi bowiem ten przy
mus do udziału w uroczystościach, a to nie jest identyczne 
z przymusem szkolnym, lubo nie przeczę, że w starożytności 
uroczystości odgrywają w życiu szkolnem bez porównania 
większą rolę aniżeli dzisiaj.

Kwestją analfabetyzmu w Egipcie w świetle papiru
sów zajął się Majer-Leonhard w rozprawie pt. „'Луцацца- 
to i“. Jasne, ścisłe i wyczerpujące przedstawienie tej spra
wy jest ważne w pierwszej linji dla rozstrzygnięcia kwestji: 
czy istniał czy nie istniał przymus szkolny w Egipcie?

Rzecz Majera-Leonharda opracowana jest wprawdzie 
z pedantyzmem iście niemieckim; mimoto jest mało czem



więcej jak zebraniem rhaterjału, który —  zdaniem Schubar- 
ta — wymaga dokładniejszego opracowania.

Na usprawiedliwienie autora trzeba powiedzieć, że 
praca na tern polu jest bardzo niewdzięczna, raz z powo
du fragmentaryczności aktów, powtóre z powodu ich nie
jasności i nieścisłości w przedstawieniu rzeczy. Stąd ścisłe 
obliczenia statystyczne są bardzo trudne do przeprowa
dzenia. Trudności pomnaża jeszcze ta okoliczność, że czę
sto cały akt pisany jest jedną ręką, a podpis pochodzi od 
drugiej ręki; nasuwa się więc wniosek, że akt sam pisał 
pisarz zawodowy, a strona tylko się podpisała, co nie jest 
jeszcze identyczne z umiejętnością pisania u danego 
osobnika.

Formuła, stwierdzająca analfabetyzm, brzmi najczęś
ciej: byęatfia V7ÙQ amm: urj sldórog ygaufiara lub: tygaipa 
irićo (imoZ dyęauitdini (twroę) lub: tygaxpa vnio cahoi did 
1 1) fifj eîôèvat ctvvàv yoùuuïaa.

Żeby uczynić swe obliczenia możliwie najprawdopo
dobniejszemu, sporządził autor 3 indeksy, z których pier
wszy obejmuje analfabetów, drugi — umiejących pisać, 
trzeci —  półanalfabetów tj. takich, którzy umieją się za
ledwie podpisać lub, co najwyżej, jeszcze parę słów na
pisać niezgrabnem pismem uncjalnem.

Największą trudność miał autor z tymi papirusami, 
w których podpis nie pochodzi od tejsamej ręki, bo w tym 
wypadku autor był w zupełności zdany na sąd wydawcy. 
Dodajmy do tego, że często bardzo trudno jest rozstrzy
gnąć, czy podpis pochodzi od tejsamej ręki, która cały 
akt pisała. Dlaczego — wyjaśnia Mitteis w wydaniu papirusów 
lipskich:1) „Manche Personen gewóhnen sich fiir ihre Un-

- 0  Str. 48 49



terschrift einen besonderen, von ihrem gewohnlichen ab- 
weichenden Ductus an so, daB es schwer zu entscheiden 
ist, ob Unterschrift und Kontext von derselben Hand her- 
rtihren".

Przypatrzmy się wreszcie najciekawszym tj. cyfrowym 
rezultatom badań Majera-Leonharda. Owóż wedle jego 
badań stwierdzają papirusy, wydane do roku 1913., że 
wśród osób, wzmiankowanych w tekstach, było:

807 analfabetów, w tein 173 kobiet, 1308 nie-analfabe- 
tów, w tern 34 kobiet, 30 pół-analfabetów, w tern 4 kobiety.

Oczywista, że wszystkie te obliczenia musimy — 
w myśl tego, co się powiedziało wyżej — przyjąć z za
strzeżeniami, ile że często jedną rubryką w grupie anal
fabetów objęty jest n i e jeden analfabeta, co autor za
znacza bądź wyrazem: „complures" bądź: „X homines 
videntur", bądź pytajnikiem.

Uderza wśród analfabetów wielki procent kobiet.
Wedle wieków nie można miarodajnie obliczyć cyfry 

analfabetów, bo im dalej wstecz przed Chr., tern mniej 
mamy dokumentów.

Interesująca jest statystyka Majera Leonharda jeszcze 
i z tego względu, że podaje zawody, reprezentowane w gru
pie analfabetów.

Oto są pokrótce zabrane owoce pracy Majera-Leon- 
harda, rezultaty mimo ogromnej pracowitości autora płynne, 
wiszące w powietrzu z powodów — można powiedzieć —  
od autora niezależnych. Żeby uplastycznić ogrom trudno
ści, jakie czekają każdego badacza na tern polu, wystarczy 
przytoczyć opinję tak wytrawnego przedstawiciela papiro- 
logji jak Wilcken, który mówi o tern co następuje:1) „Vo-

') Grundzüge I. 1. 137. uw. 4.



raussetzung fiir das Gelingen einer solchen Urtersuchung 
ware allerdings, daB in den Editionen die Verschiedenheit 
der Hande genauer als es bisher vielfach geschehen ist, 
festgestellt wiirde“.

Cennym przyczynkiem do badań Majera-Leonharda 
jest to, co podaje Westermann1) w swoim artykule o kon
traktach:

1) Konstatuje on szczegół bardzo charakterystyczny, 
że wszyscy tkacze, którzy figurują w zachowanych nam 
kontraktach, są analfabetami;

2) Podaje ciekawą statystykę kobiet analfabetek i nie- 
analfabetek z pierwszych 3 wieków cesarstwa na podsta
wie 27 aktów, pomieszczonych w zbiorach papirusów 
z Oxyrynchus, Tebtunis, Hibeh, hamburskim, genewskim, 
strassburskim i w Greek-Papyri.

1 cóż się pokazało? Oto liczba analfabetek we wspo
mnianych aktach wynosi 21, nie-analfabetek 11, jeżeli się 
wliczy tu 2 kobiety, które umiały się tylko podpisać ma- 
juskułą. A więc w obrębie 27 aktów z 3 pierwszych wie
ków po Chr. stosunek analfabetek do nie-analfabetek wy
nosi: 65 : 35.

Oczywista mamy tu przed sobą tylko względnych 
analfabetów tzn., że nie jest wykluczonem, iż ludzie ci, nie 
umiejący pisać po grecku, umieli pisać po egipsku. Jedna
kowoż nie można tego względnego analfabetyzmu zbytnio 
uniewinniać, zestawiając go np. z nieznajomością języka 
państwa zaborczego w czasach nowożytnych zwłaszcza, że 
zachodzi on u osób wysoko postawionych. O ile bowiem 
rząd zaborczy nadaje podbitemu narodowi autonomję, na
tenczas językiem urzędowym staje się język podbitego 
narodu, a wobec tego nieznajomość języka zaborcy nie *)

*) Patrz „Literatura przedmiotu" str. 9 — 12.



daje się we znaki; o ile zaś rząd zaborczy nie obdarza 
podbitego narodu autonomią, natenczas dziś mniej więcej 
wszyscy poddani bądź z musu, bądź we własnym intere
sie przyswajają sobie język urzędowy państwa zaborczego* 
by móc obcować z władzami. Zato t o w a r z y s k i m  ję
zykiem jest chyba z małymi wyjątkami zawsze rodzimy 
język danego narodu.

Inaczej było w Egipcie grecko-rzymskim. Tu był ję
zyk grecki nawet przez długi czas po zawojowaniu Egiptu 
przez Arabów nietylko językiem urzędowym ale i towa
rzyskim. W urzędowem użyciu był on tak dalece rozpo
wszechniony, że nawet w epoce rzymskiego imperializmu 
władze cesarskie nie próbują wydawać rozporządzeń w ję
zyku innym jak greckim. Stąd nieznajomość języka grec
kiego musiała się podówczas niewątpliwie silnie dawać 
odczuwać.

Nie od rzeczy będzie podać tutaj na podstawie od 
niedawna stosunkowo znanego papirusu1), że w 11. poło
wie 111 wieku p. C. kobieta, mająca ius trium liberomm 
i posiadająca sztukę pisania, może prosić o przyznanie 
jej prawa występowania wobec władz bez opiekuna.

') О ху XII. 1467. z r. 263. p. C .



ROZDZIAŁ II.

Nauka szkolna.

Tym razem słuszność każe przyznać, że rozporządzamy 
wcale obfitym materjałem tak, że jesteśmy w stanie od
tworzyć żywy obraz nauki elementarnej. Niejako w zawo
dy idą tu i papirusy i tabliczki i skorupki, które zresztą 
wszystkie zaliczyć można do jednej grupy a to ze wzglę
du na wspólną im cechę, że są autografami.

jak w Atenach i w Azji mniejszej, obejmowała na
uka zapewne i w Egipcie 3 kursa tj. uczniowie pobierali 
naukę naprzód u gramatysty, potem u gramatyka a wre- X 
szcie u retora. Oczywista, że trudno tu pociągnąć ścisłe 
granice między wykształceniem elementarnem, wyższem 
i najwyższem. I tak nauka gramatysty i gramatyka była 
w Egipcie zapewne skupiona w jednem ręku, a niewąt
pliwie gramatyk wkraczał niejednokrotnie w dziedzinę retora.

Myślę jednak, że możnaby przyjąć mniej więcej 15 
etapów nauki szkolnej w Egipcie w następującem meto- 
dycznem uszeregowaniu: 1. Pisanie liter. 2. Pisanie zgło
sek. 3. Pisanie wyrazów. 4. Pisanie zdań. 5. Nauka dekli
nacji. 6. Nauka konjugacji, początków fonetyki i składni- 
7. Odmiana krótkich zdań. 8. Dłuższe dyktaty. 9. Ćwicze
nia w formie pytań i odpowiedzi. 10. Chryje. 11. Para
frazy. 12. Scholia. 13. Listy. 14. Opowiadania na podsta
wie mitu, 15. Ethopeje.



Jeżeliby chcieć koniecznie rozdzielić te etapy między 
3 kursa, to §§. 1— 4 przydzieliłbym do kursu I-go, §§. 
5—9 do kursu Ii-go a resztę do kursu Iii-go.

Dla ćwiczeń używał uczeń bądź tabliczek drewnia
nych powleczonych białą farbą lub woskowanych bądź 
kart papirusowych bądź wreszcie skorupek.

Liczne ślady prac uczniowskich, które się nam za
chowały nieraz wraz z poprawkami i oceną nauczyciela, 
dają nam plastyczny obraz nauczania i uczenia się w owych 
czasach.

Jak pisał nauczyciel swój wzór?
Na podstawie „Protagorasa"1) wnoszą jedni uczeni, 

że posługiwano się linjowaniem. Inni rozumieją to miejsce 
tak, że nauczyciel pisał słowo lub zdanie jako wzór, któ
ry mieli naśladować uczniowie, lub, że nauczyciel z lekka 
zaznaczał kontury liter, które uczniowie następnie pogru
biali2).

Podręcznikiem szkolnym i wogóle punktem central
nym wykształcenia był Homer, którego fragmenty dzięki 
tej właśnie okoliczności tak często się odkrywa. Do Ho
mera mieli uczniowie coś w rodzaju słowników, które ob
jaśniały wyrażenie poetyckie prozaicznem.

Poza tern wogóle główną rolę odgrywała lektura 
poetów. Czytano więc obok Homera Hezjoda, Babriosa, 
sentencje Diogenesa i Anacharsisa.

Na słowach poetów uczono zasad gramatycznych.
Podstawą lektury był, wobec braku egzemplarzy, 

dyktat nauczyciela lub odpis tego, co nauczyciel napisał 
na tabliczce.

■) 320 D.
-) Szereg ćw iczeń w pisaniu cytuje Preisigke w  „Sammelbuch  

griechischer Urkunden aus A egypten" pod nr. 4 6 8 8 — 4690 oraz 4804  
do 4812.



Resztki zachowanych podręczników szkolnych wy
kazują, że metoda uczenia u obu narodowości w Egip
cie była w zasadzie takasama. Trzymała się ona teorji 
Dionizjusza z Halikarnasu, zalecającej zaczynać naukę od 
wpajania dzieciom naprzód nazw liter a potem dopiero 
ich kształtów1) czyli zupełnie odmiennie od teorji Kwin- 
tyliana.2) '

Trudne to wprawdzie do pojęcia, jak można było 
uczyć tylko nazw liter bez równoczesnego pokazywania 
ich kształtów; niemniej faktem jest, że taka metoda ist
niała i że metody wspomniane przeciwstawiano sobie na
wzajem.

W miarę jednak, jak nauka postępowała,'kombino
wano obie metody, na co wskazuje alfabet spisany na pe- 
wnem ostrakon.3) Pisma używano w szkole w epoce grec
kiej i rzymskiej dwojakiego: uncjalnego i kursywnego. Na
uka zaczynała się od uncjalnego.

Ponieważ znaki liczb z małymi wyjątkami były iden
tyczne ze znakami liter, przeto dzieci miały równocześnie 
z nauką alfabetu naukę pisania liczb.

Z biegiem czasu wytworzyła się przepaść między 
językiem potocznym a literackim; stąd stanęło przed szkołą 
nowe zadanie: tę przepaść wyrównać u uczniów za po
mocą ćwiczeń gramatycznych. Stądto zachowało się sto
sunkowo wiele ćwiczeń z zakresu konjugacji osobliwie 
w zbiorach arcyks. Rainera.

Przejdźmy z kolei poszczególne etapy nauki szkolnej.

ł) D e  C om p os verborum 2 5 : llo on o v  u h ' тй ôvùuaza (zùiv y ç a u /m miii) 
■ lu a v ÿ d to u e r , enыти тог!„• zinzovy xcti tùç ëSvvà/zHs, e №  ovtot ràg (tvëëc'.iih 

■uoyuuf&lt ynâzpezz1 xtà àvuyivûoxtiv xazà ffyAAa/Sijv.

») I. 1. 24.
:i) Jpurnal of Hellenic Studies X X V III. 1908. 121 —  132.



Nauczyciel wypisywał litery alfabetu najczęściej na 
skorupce i kazał je naśladować. Gdy już nabrał przeko
nania, że uczniowie posiedli dobrze znajomość nazw i kształ
tów liter, pisano alfabet w kierunku odwrotnym, kombi
nowano porządek liter —  wszystko w tym celu, by ucz
niowie wciąż zaprawiali się w poznawaniu liter po ich 
kształcie a nie po ich porządku alfabetycznym.

Jeden z alfabetów zachowała nam skorupka, opubli
kowana przez Milne’a:1)

A o 1 n
li ,p A 0
l \ A
J Ф M N

E Y
Z 7
H V

Q p

Skorupka ta, pochodząca mniej więcej z połowy II. 
w. p. C , została zakupiona wraz z wielu innemi, zawie- 
rającemi ćwiczenia szkolne, w zimie 1905/6. u kupców 
z Luksor i Karnak przez uczonych Currelly’ego i Milne’a. 
Alfabet jest pisany ftovovQocpyèôr, zdaje się, w myśl zasady 
Kwintyliana-), że dziecko trzeba uczyć rozpoznawać kształty 
liter niezależnie od miejsca, jakie zajmują w porządku al
fabetycznym.

Ponieważ pismo jest pewne i wyraźne, przeto wy
dawca przypuszcza, że pochodzi ono od ręki nauczy cielą.-

')  Journal of Hellenie Studies XXVI11. Iit08. 121 —  132. 

») I. 1. 25



Najbliższe stadjum nauki stanowiło pisanie sylab 
a więc nauka początków budowy wyrazów. Zaczynano ją 
<rd spółgłosek w alfabetycznym porządku, a do nich do
łączano po kolei jedną z samogłosek, a więc np.: pa, fie, 
;itj, pi, po, Pr, pio itd.; potem przeciwnie: zaczynano od 
samogłosek i do nich dołączano spółgłoski np.: ar, ev, rjv, 
iv, ov, w, юг; potem łączono samogłoskę z samogłoską np.: 
oa, oe, or], oi, oo; potem kombinowano tak, że 1. i 3. spół
głoska była takasama, a w środku umieszczano samogłoskę 
pap, pep, PrjP, pip, pop, pip, piop.

Tęsamą metodę wykazują też ćwiczenia taęhygraficzne.
Inna metoda ćwiczeń zgłoskowych, którą stosowano 

również, polegała na tern, że naprzód przerabiano wszyst
kie połączenia samogłosek ze spółgłoskami i spółgłosek 
ze samogłoskami w porządku alfabetycznym zarówno spół
głosek jak i samogłosek; następnie przerabiano kombina
cje 3 liter znowu w porządku alfabetycznym i jednych 
i drugich, a więc np. szereg: B A B -E Q B , potem szereg: 
l iB -Г П В  itd.

Wzór na takie ćwiczenia znaleźli Grenfell i Hunt 
w Oxyrynchus 1905/6; każda spółgłoska po kolei wystę
puje w połączeniu z coraz to inną samogłoską, a więc:

P A BE PH n
1 A 2Ł 277 27

T A TE T H T l  itd.

Najbardziej wyczerpującem źródłem do poznania me
tody nauczania zgłosek jest papirus Y  w zbiorze Lee- 
mansa.1)

0  L. c. 260 I.



Tekst jest tu podzielony na 29 kolumn, z których 
pierwsza zawiera 7 samogłosek:

a
c

?■
I
O

V

(O

siedmnaście następnych zawiera 17 spółgłosek w połącze
niu z samogłoskami, a więc:

fia ya óa La 9a 7. a Xa f.ia itd.
fis ys 0€ т€ 9s- 7€ Xe ue itd.

n Ôïj 9y Щ Xy utj itd.
fil yi dl Ci 9 i /Л Xi Iй itd.
flo yo ôo L 0 9o *zo Xo flO itd.
<JV yv ôv tv 9u /X Xv f.iv itd,
fho yio да) Leo 9co 7 CO Xco [ICO itd.

a wreszcie 11 ostatnich zawiera połączenie 2 lub 3 spół
głosek z samogłoską, więc:

fiçag Pqw s yqvg Ççag y.Qig Livcog itd.
(iQSÇ yqag yqmg LQeg y-Qog vag itd.
Pqvs YQSÇ ôoag y.çvg veg itd.
,‘QiQ revs ÔQsg r>S y.Qiog vr,g itd.
, >Q°g yqig âçijg Ççog uvag vig itd.
fîQvç yQog àoig Lçvg t-iveg vog itd.

donc ~Q(og uvtjg vvg
âovg KQaç fit’ig vtog
à ом g /.Qasg livog



Najlepiej i najbardziej szczegółowo możemy, to śledzić 
na papirusię Bouriant nr. 1., pochodzącym mniej więcei 
z początku IV. wieku po Chr. a wydanym przez Jougueta 
i РегЖШа.»)

Zanim z niego zaczniemy czerpać, godzi się powie
dzieć o nim słów parę.

Jest to zeszyt uczniaka greckiego z Egiptu o 11 kartach.
W tekście uwzględnione są akcenty i interpunkcje. 

Wyrazy nie są pisane oddzielnie, wyjąwszy listę wyrazów 
na pierwszych stronach i wyjąwszy tzw. xqeïcu Diogenesa.

Z charakterystycznych cech ortografji zasługują na 
wzmiankę: upodobnienie niemej do spółgłoski następują
cej np. ąi f.iÉQai oraz brak i adscriptum.

Błędy są liczne, a polegają osobliwie na mieszaniu 
dźwięków: et, rj, i z jednej a o, to z drugiej strony.

Wydawcy przypuszczają, że tekst pisany był pod 
dyktatem.

Do karty 5. włącznie idą strony bez żadnej luki. Ma
my na nich spisaną listę wyrazów, podzielonych na klasy 
wedle liczby zgłosek; w każdej klasie wyrazy ułożone są 
w porządku alfabetycznym, zazwyczaj po 4 na jedną literę - 
tak, że naprzód idą wyrazy jednozgłoskowe od «— co (wy
jątkowo tylko po jednym wyrazie na każdą literę), nastę
pnie 2-zgłoskowe itd.

Listy te są kompletne dla wyrazów 1— 3-zgłoskowych; 
lista wyrazów 4-zgłoskowych jest —  zdaje się —  uszko
dzona na początku.

Tekst jest podzielony na kolumny, przyczem każdy 
wyraz zajmuje jedną linję.

Zdaje się, że po tych listach wyrazów szły bezpo
średnio tzw. xçeïcu Diogenesa. Następnie idą wiersze luźne *)

*) W  VI. tomie W ese ly ’ego „Studien zurPalaeograph ie und P a - -  
pyreskunde".



tzw. yiôjuai iioióartyot, pisane przeważnie na 2 linjach; 
po nich idzie fragment prologu do zbioru bajek Babriosa 
(ww. 1 — 13), którego wiersze pisane są również na 2 linjach.

Na samym końcu zeszytu (karta XI.) umieścił ućzeri 
rodzaj postscriptum1), w którem brak początków poszcze
gólnych Mnij. Wedle konjektur wydawców tekst brzmiał tak:

ytroirn ejvTvyôig т о н  
. [zovto e]yovn y.ai г о н

[onorôîi ctr\ayivi<j0yjnii,
\tvi uàl]lov ôè т о н  
\ n U V T t t  v o ] o r v T i .

Na razie obchodzi nas w papirusie Bouriant lista wy
razów, z której podaję parę wyjątków.

I tak na kąrcie 1. str. 1. kol. 1. czytamy: m'|, fioîg, 
yvip, dęv$, erg, Zevg, Ho, (‘Jgijg, ig, /Icóifi, liy£.

Karta II. str. 2. kol. 1.: Oilsvg, 'Ogrpsvg, Oîveî-ç, 
ütjlevg, П е г д -svg, llegasvg, П о о л е ь д .

Karta III. str. 1. kol. 2.: Ayjllevg, Ala-мд, ‘AUauag, 
1 Avdrvoio. jiikoayog, Bovaigig, Bur vac, BélXsQOÇ, Г а г ь у л ы д ,  
Г о д у  lag, I «/.[ J, l

Karta IV str. 1. kol. 1.: K a lli ag, Kleulag. Kśgftegog, 
Kanavsvg, Adfiuyog, Aval ag, . isnvTsvg, /savôgnç, Maçovaç, 
Mévavôgog, Жоауиок, Meveod-evg.

Karta V. str. 2. Ayausuvosv, Avx'û.oyog Ayamfjviog, 
‘А д ш т а д у о д ,  —  gayidgç, BaaMôrlgi Ba/yilidrjg, iliôtjg, 
d-og, — się.

Już dobór wyrazów, zaczerpniętych z nazwisk boha
terów Homerowych lub bohaterów bojów z Persami, 
wskazuje wyraźnie na celowość takiego postępowania.

0  W edle W essely ’ego jest to pierw szy w ypadek w  rękopisie 

starożytnym  w  przeciwstawieniu do licznych w ypadków  w rękopisach  

średniowiecznych.



Obok papirusu Bouriant illustruje nam naukę poje
dynczych wyrazów pewna skorupka, opublikowana przez 
Milne’a1). Mamy tam następujący szereg wyrazów:

S iO Y 2

P S iM A JO
2 0 Ф 0 У

T A Y F 0 2
Y 1 0 2
Ф ]1 у /0 2

Pierwsza litera każdego wyrazu napisana jest dobrze 
i regularnie, następne zaś niezgrabnie i blado, z czego 
wnosi wydawca, że nauczyciel pisał tylko pierwszą literę 
każdej linji tekstu, a uczniowi kazał uzupełnić każdą linję 
kolumny wyrazem kończącym się na —  og.

Wreszcie ciekawe akrostychiczne zestawienie wyra
zów (pocz. I. w.), będące zarazem listą różnych zawodów, 
znajdujemy w Teb. 11- 278. kol. 1. Czytamy tam:

doro/.i'moç
flacpavç,
ymcpevg
doQoÇvg
flenvçyog
Çor/Qtt(fnç /

rnryir]g
Ô-WQW/.On 01 ç
lavçôç
■/.leitonoig itd.

’) Journal of Hellenic Studies X X V III. 1908. 121— 132.



Dodaję, że w zbiorze papirologicznym heidelberskim- 
pod 1. 305. znajduje się tabliczka drewniana, która zacho
wała nam ćwiczanie w dzieleniu wyrazów:

c!q —

dya — S i  
ум — A« 
y ę t t u  — u a r a

4 .  P is a n ie  z d a ń .

Dzieci, poznawszy zgłoski a następnie z tych zgłosek 
powstałe wyrazy, mogły teraz przystąpić do budowy zdań.

Mając na oku idealny cel nauki, karmili nauczyciele 
młodzież wzorami, zaczerpniętymi z najlepszych poetów, 
o czem wspomina Platon w „Protagorasie".1) I tu znowu 
postępował nauczyciel metodycznie, nawiązując do inate- 
rjału dotąd przerobionego. Zrazu więc każdy wyraz zda
nia zajmował osobną linijkę tak, żeby dziecko miało na
dal wrażenie, że uczy się jeszcze wyrazów pojedynczych. 
Z czasem dyktował nauczyciel już gładko całe wiersze i to 
przeważnie z Menandra i Eurypidesa. Sympatją cieszyły 
się też sentencje Epicharma.

Florilegia w rodzaju Stobajosa wskazują na to, że już 
w starożytności istniały wybory poezji.

Od początku bowiem, od kiedy zaczęto przemyśliwać 
nad metodami uczenia, zajmowano się kwestją, czy należy 
uczniom dawać do czytania dzieła w całości czy też 
w wyborze.

I tak Platon)* 2, lubo jest wielbicielem Homera, jest 
przecież ze względów pedagogicznych za czytaniem chre-

0  Rozdz. X V .

2)  Pań stw o str. 377.



stomatji z Homera. Stąd też wnosili uczeni, że takie wybory 
istniały, przynajmniej w odniesieniu do Homera i Hezjoda.

Dyktowanie zdań rozpoczynał nauczyciel od sentencyj 
monostychicznych, zaczerpniętych przeważnie z Eurypidesa.

Dla zorjentowania czytelnika w doborze ich treści, 
przytaczam ich nawet kilkanaście, w pierwszym rzędzie 
z pap. Bouriant1):

1. (1.) ^Ло'/j :  /.leyiozrj r o i (fQovth’ zà -/Qt/ииага.
2. (2.) Blog (Uov âeôfievog ovx laziv  (Hog.
3. (4.) Jévôçov nakaiov utzacpvztvsir ôvoy.oXop.
4. (5.) vEçiog àrcâvzwv zcur iïeüv naXaizazog.
5. (7.) 'Н д -og novrjQÔv cpevys -/.ai yJ qôoq х й ж

6. (8.) GdXaooa y.ai nvq -/.ai yvvrj zqizov y.cr/.ôv.
7. (9.) ’lorj Xeaivijg /.ai yvrar/.dg oju/nrg.
8. (11.) uiaftùv nàXzv ôôg ïva Xâ/îyg dzav d-éXïjç.
9. (16.) Ilat>]o о dqi\xpag y.ovy <i yevvtjoag nazijç.

10. (18.) —wffor aeavzov ex nOvrjqwv nociyuârtov.
11. (20.) lY?i£()t]<parla fzéyiozov ctv'ÏQo'moig xaxôv.
12. (21.) 4>Hovq tyeiv vâuiÇe d-rjoavqovg syziv.

Drewniana tabliczka nr. 13234. w król. Muzeum 
w Berlinie zawiera 4 razy przepisane —  prawdopodobnie 
za karę —  zdanie następujące:

(J)iXortóvei, a jta l, urj daçÿg.

Ryl. I. 59. zachował nam 6 razy przepisane z Demo- 
stenesa „De corona" zdanie: Щ йтог fxév, w avdqeg ’Л&т]- 
valoi, zoïg 9-eoïg tvyonai “

Pewne dyptychon z Kairu3) zawiera 4 razy po sobie 
napisany trymetr:

1) Liczba w  nawiasie —  to liczba porządkowa w iersza w w y 

daniu jougueta i Perdrizeta.
2) Crusius: Aus antiken Schulbiichern (Philologue LX1V. 1905.)

Szkolnictw o greckie. 4



’O çyïç  exeni y.qvmo  a r )  'xcpdvrjç q>ü.ov.

Crusius uważa to za ćwiczenie kaligraficzne.

Jedna z tabliczek, opublikowanych przez Weila1), 
pisana z końcem III. w., zawiera następujący dystych 
w trymetrach jambicznych:

' l/aQog eXej-ev y.azaneawv â n ’ ald-eQOÇ’
'YxjtrjM firj x.6 fin a le , ftry néorjg uor/.qd.

Na kilku tabliczkach w British Museum* 2) czytamy 
dwa razy przepisany wedle wzoru, napisanego przez 
nauczyciela, dwuwiersz następujący:

2ocpov naq dvÔQÔç nqoaôéyov ov^i^ovXiav
Mrj nâaiv eîxfj to ïç  rplloiç пш геьш ш .

Frôhner3) opublikował tabliczkę z III w. p. C. następu
jącej treści:

dâqrvriç то ôévôqov yéyove naq&îvog lâqjvr]
(Devyovoa 0oi/3ov texTqa l  ovveiov âqâaip.

Welcker1) w artykule pt. „Ein neues Fragment von 
Menander" zdaje sprawę z interesującego artykułu prof. 
Feltona w New-Yorku, zamieszczonego w III. tomie „Pro
ceedings of the American Academy of Arts and Science".

Prof. Felton mówi tam o tabliczkach szkolnych z epo
ki ptolemejskiej, znalezionych w zbiorach lekarza Abbota 
w Kairze.

W doskonałym stanie zachowało się 6 tabliczek drew
nianych, kształtu podłużnego, długich przeważnie na 6 cali 
a szerokich na 4. Wszystkie pokryte są cienką warstwą 
wosku, wszystkie są zapisane i wszystkie mają tekst tej-

•) Nouvelles tablettes grecques provenant d ’ Égypte.
2) Ziebarth: Aus der antiken Schule. Nr. 14.
3) Annuaire de la société française de numismatique et d ’ archéo

logie III. pag. 68.
') Rhein. M us, X V . 1860. 155. i n.



samej treści. Pismo jednej z nich jest znacznie piękniejsze, 
bardzo dokładne i regularne tak, że prof. Felton skłania 
się ku przypuszczeniu, że pismo jej pochodzi od nauczy
ciela; pismo reszty tabliczek —  to pismo uczniów wedle 
wzoru, podanego przez nauczyciela. Pismo odpowiada 
w zupełności pismu rękopisów, znalezionych w Aleksar.drji 
np. rękopisu mów Hiperydesa.

Tekst tabliczek brzmi:
O T  A A  n O l Q N  П О К Н Р .  1 

X P H 2 T A  7 7 2 '  А  А  А Н  K A I  

T O K  П А Р О М  А  П А Н  

270Л M H  A  A N & A N H  I I  

П А А 2 Ю 2  А У Т О  T I K E  

T A I  H  П О Й Н Т Ы .

Felton przypisuje te wiersze Menandrowi.
Po ponownem zbadaniu tabliczek w rok później prze

konał się Felton, że na niektórych, zawierających pismo 
uczniów, znajdują się ślady słów: 6 nęwrog er noi... W sło
wach tych dopatruje się Felton zachęty nauczyciela może 
w postaci obietnicy jakiejś nagrody. Welcker widzi w tern 
raczej dowód zadowolenia nauczyciela, zwłaszcza że na 
innych tabliczkach czytamy ślady słowa: c^ilo/rór[wg], co 
oznacza cenzurę, daną przez nauczyciela.

Treść prawie wszystkich zacytowanych zdań wskazuje 
na to, że nauczyciel przy wyborze ich kierował się w zasa
dzie dewizą Kwintyliana1), że rozbudzanie uczuć moralnych 
u dziecka powinno tu być czynnikiem decydującym. Nie
mniej nasuwa się tu jedna uwaga:

Jeżeli weźmiemy sentencje tego rodzaju jak zawarte 
w papirusie Bouriant pod liczbami 5, 8, 9, 16* 2 *) lub taką 
historję o Adrastosie11) lub wyjątek z „Hipolita"4) itd.,

9  1. 1. 35.
2) Patrz str. 49.
9  Patrz str. 64.
9  Patrz str. 58 4-1"-



trudno ze stanowiska pedagogicznego nie mieć takiemu 
wyborowi ustępów wiele do zarzucenia. To jest dla nas 
namacalnym dowodem, że o tern, iżby nauczycielowi 
w Egipcie stawiano jakie postulaty czy pedagogiczne czy 
dydaktyczne, nie może być mowy. To jest też dla nas 
jednym dowodem więcej, że w Egipcie gimnazjarch nie 
był kierownikiem pedagogicznym zakładu, bo przecież 
trudno wymagać rutyny pedagogicznej np. od 20-letniego 
Diusa1) lub jeszcze młodszych gimnazjarchów. Tern się 
tłumaczy bezkrytyczny wybór cytatów, tern się tłumaczy 
również popularność pociągającego skrajnością poglądów 
Eurypidesa, dzięki czemu w młode dusze już w zaraniu 
życia zaszczepiano pesymizm życiowy i kierunek zdecydo
wanie antyfeministyczny. A mimoto Beudel* 2) bezkrytycznie 
pisze przy tej okazji oklepany komunał: „Semper magis- 
tros aliquid honestum vel utile pueris, qui educandi et 
docendi iis traderentur, dedisse vidimus".

Mógłby wprawdzie ktoś na to powiedzieć, że nie 
można dzisiejszych postulatów pedagogicznych przeszcze
piać na owe czasy; to prawda; niemniej jednak przy obje- 
ktywnem rozpatrywaniu sprawy nigdy nie będzie można 
tej metody zalecać w państwie, któremu zależy na wycho
waniu obywateli moralnie zdrowych.

Czy lubowanie się w tego rodzaju analizach, jak na 
ostrakon 1147.3) mogłoby kiedykolwiek uchodzić za środek 
pomnażający moralne zdrowie dziecka —  w to można 
chyba wątpić.

Ale i pod dydaktycznym względem występuje nieraz 
jaskrawo brak przygotowania teoretycznego.

*) Lond. III. 1166. str. 104.
-)  L . c. str. 28.
3) Patrz str. 58.



Wystarczy wziąć pod uwagę choćby sentencję cyto
waną wyżej1):

„Biog ftiov ôeôixevos ovy. to tiv  (iios. 'l
Czy nie za trudna ona dla dziecka i czy temsamem 

nadaje się ona na dyktat, jeśli zważymy, że pierwszym 
warunkiem do tego, by uczeń ją dobrze napisał, jest jej 
z r o z u m i e n i e ?

Z chwilą, kiedy uczeń posiadł „scribendi legendique 
facultatem", jest, wedle Kwintyliana,ukwalifikowany do szkoły 
tzw. gramatyka, którego nauka wkraczała nieraz już w zakres 
działania retora. Tutaj uprawiano, wedle Kwintyliana2) „sci- 
entiam verba recte loquendi" i „poetarum enarrationem".

Z braku podręczników nauczyciele d y k t o w a l i  
dłuższe ustępy. Przedewszystkiem wybierano tu ustępy 
z Homera, Eurypidesa, Kallimacha i Babriosa.

Wiadomo, jak wielką wagę przywiązywali starożytni 
do należytego czytania. I znowu miarodajny w tej kwestji 
Kwintylian3) mówi: „Superest lectio, in qua puer ut sciât, 
ubi suspendere spiritum debeat, quo loco versum distin- 
guere, ubi claudatur sensus, unde incipiat, quando attol- 
lenda vel submittenda sit vox, quo quidque flexu, quid 
lentius celerius, concitatius lenius dicendum, demonstrari 
nisi in opéré ipso non potest“.

Jak było z czytaniem rytmicznem?
Kwintylian poświadcza, że nastręczało ono uczniom 

pewne trudności mimo, że w szkołach gramatyków ucznio
wie już na dobre zapoznawali się z naturą i znaczeniem 
liter i zgłosek. Trudności potęgowały się jeszcze przez to, 
że chłopcy podczas pisania nie zawsze rozdzielali wiersze 
poszczególne; trzeba więc było i w tym kierunku chłop
ców pouczać.

’ ) Str. 49.
-) 1. 9. 1. 
■>) 1. 8. 1.



Przy interpretacji utworów poetyckich uwzględniano 
ze starożytnej teorji tę część, którą określano jako yXwaaiîv 
te  \otoqu~v 7tQÓ%etQog drtóioaię.

Na to mamy próbki na tabliczkach: wyrazy mniej 
znane objaśniano więcej znanymi jak np.

«AxTÎ/ça — ftorfcrjv 
ditrjqaÇev —  uné(iaXev 
âràad-aXov —  aôixov 

èçictvxeves —  utycû.oavxivtç

Miało to na celu przygotowanie uczniów do układa
nia małych opowiadań.

Ostatnią część kursu „gramatyki" stanowiła tzw. 
-/ęioig noirjuânov, co gramatycy łacińscy interpretowali jako 
„quid cuique personae conveniret", a niemniej chodziło 
tu i o to, by kształtować charaktery uczniów, co krótko 
ujął Horacy1) w znanych słowach.

Ale przedewszystkiem — powiada recepta Kwintylia- 
na2) —  „nomina declinare et verba pueri sciant."

5 .  N a u k a  d e k lin a c ji.

Reguły gramatyczne, dotyczące odmiany imion, zacho
wał nam Amh. II. 21. Pisane są one niewprawnem pismem 
uncjalnem, prawdopodobnie przez ucznia z II1/IV wiek p. C. 
Reguły mają charakter elementarny i niewolniczo zgadzają 
się z regułami, które znajdujemy u zachowanych nam gra
matyków.

Ciekawe ćwiczenie z zakresu deklinacji podał Kenyon2):

0  Epist. II. 1. 126. i n.

-)  I. 4. 22.
:l) Journal ot Hellenie studies X X IX . 1909. I. 29. i n.



ôçdrj: ainsi’
■/eviY.il}: ).6yoç dnofivrjf.iovtvezai sïnôvroç 
ôoziytj: sôo£ev sïneïv  
altiariYi}: cpaoiv sïneïv  
YÏ.rfii~/Jf. av поте sïnag  itd.

6 . N a u k a  k o n ju g a c ji ,  p o c z ą tk ó w  fo n e ty k i  
i  s k ła d n i.

Ziebarth1) opublikował' drewnianą tabliczkę z 111. w. 
po Chr., na której uczeń wypisał optativus słowa v i y & w  

przez wszystkie czasy, rodzaje, liczby i osoby.

Próbkę papirusu treści gramatycznej z III. w. p. C. 
mamy w Оху. III. 469. Jest to zapewne fragment podrę
cznika lub też są to reguły, dyktowane uczniom przez 
nauczyciela a zajmujące się 2. i 3. osobą sing, słów na 
-cno i-6w1

Oto ich brzmienie:
[2. i 3. osoba sing, tworzą się] ô i u  rîjs a i  ô u p & ô y y o v  

n o o ç / Q a i p o i i t v o v  ô è  x o v  t  l it }  a v v s Y q > w v o v f . i é v o v  ô é ,  o i o v :  y t k w ,  

у е Щ д ,  y s Aâ. O l  u é v r o i y e  A ï o i k ü g  n ç o o i p o i v o ï o i :  y s ' l e s g  y  a i  / î o e ç  

X è y o v x e ç  (czytaj : y é X a i ç ,  f t ô t x i ç . )  K a r a  ô è  го n a q u z a x i Y O v  

■ / . а г а  iu è v  т о  n q w x o v  n ç ô o w n o v  ô i à  x o v  i a v  s Y c p ś ę e z a i ,  s n i  ô e v -  

t s q o v  - / . a i  x ç i x o v  n q o a v i n o v  ô i à  x o v  a ,  o i o v  s y é h o v ,  è y é Aag, s y é X a .  

CT I  ô è  t q Ï t i ]  x w v  n e Q i o n a i f i é v œ v  Q t j f i d x w v  o v ' Ç v y i a  S Y v p é ç s x a i  

y c i x i c  x o v  s v s o x w x a  y q ù v o v  s n i  ô s v i é ç o v  - / . a i  x q i x o v  n ç o ç i ô n o v  ô n x  

x r j ç  o i  ô u p d - ô y y o v  o i o v  X Q v o ù  [ y o v a o ï ç ,  %çmîoÎ].

Do rzędu ćwiczeń w konjugacji należy ćwiczenie 
z VI. wieku, znajdujące się w zbiorach arcyks. Rainera.-) 
Tu zaprawiał się uczeń w odmianie aor. pass. od yęacpto

*) Aus der antiken Schule. Str. 11.
3) Papyrus Erzh. Rainer, Führer durch die Ausstellung. Str. 127. 

nr. 534. »



przez wszystkie 3 liczby. Z przykrością konstatuje wy
dawca „Przewodnika po wystawie", że ani jedna forma 
nie jest trafnie napisana; widoczne są skutki zjawiska, że 
język potoczny bardzo odbiegł od literackiego.

Jak uczono początków fonetyki i składni —  informuje 
nas książeczka drewniana w British Museum, opubliko
wana przez Kenyona w artykule pt. „Two Greek School- 
Tablets1). Jest ona złożona z 8 tabliczek. Każda stronica 
z wyjątkiem obu zewnętrznych jest numerowana na lewym 
brzegu boku krótszego.

Numery biegną od а - л .  Stronic z numerami ц, v 
brak. Tylko 7 stronic jest zapisanych a mianowicie: a - ó ,
Tj, »,  l.

Pismo pochodzi prawdopodobnie z wieku 111. Całość 
jest zachowana znakomicie. Większą część tekstu wypeł
nia lista czasowników, wykazująca, jakimi przypadkami 
one rządzą. Lista zawiera 207 czasowników, ugrupowa
nych wedle znaczenia ale bez umiejętnej klasyfikacji.

Potem idzie fonetyczna klasyfikacja liter, potem sze
reg pytań gnomicznych i odpowiedzi, potem reguły o uży
ciu konjukcyj, potem klasyfikacja imion, wreszcie zbiór 
reguł na używanie różnych przypadków w połączeniu z cza
sownikami.

Weźmy parę przykładów:
a) Szereg wyrazów o znaczeniu pokrewnem, łączą

cych się z acc, gen. i dat:
a) ri/u-w tovtov

âogaÇw tovtov 
nęeeftetw  tovtov
ySQCUQW TOVTOV
osuwa) tovtov



3) negLyiypofxai г о  и г о  с  

■ / . д а т ы  TOVTOV 
у )  avvcuQOuui го о т  oj 

е л а д ш о  tovtoj.

b) Fonetyczna klasyfikacja dźwięków:
то 5 дюг.цор 
го -Э- ôaov 
то x rpilor
т о  Я vygop y.cu а ц Е т а / З а Х о р

c) Składnia konjunkcyj:
Pytanie: то осрда y.cu то олыд xat то iva xat то sap tivi  

<swtaoasrai ;

Odpowiedź: щ  ь л о т а и т т и л ]

d) Klasyfikacja imion:
y.vgiov ovofia oioi1' Л у а р е ц р ы р ,  Л Х е ' ^ а р д д о д  itd. 
egioTvfj.aTiy.op ovofia o tov Tig л о ю д ,  л о д а л о д  

г л е д р о Х ш о р  о р о / ш  о ю р ’о ^ ш а т о д ,  а с р о д д о т а т о д ,  т а у т а т о д -  

е л l3 etг у о р  о р о ц а  о ю р • у . а Х о д ,  Xev/.og

e) Kilka luźnych reguł ze składni czasownika:
a/jVPOf.iai tovTOp

алоотдесроиаь tovtop ou XsysTai 

d-iô(oui. tovto tovtw 

evdoy.i/Mo ла,Род ovy. sysi.

7 .  O d m ia n a  z d a ń  p r z e z  lic z b y  i p r z y p a d k i.

Miała ona na celu wykazanie zgody dopowiedzenia 
i imiesłowu z rzeczownikiem rządzącym.

Wyobrażenie o tern daje jedna z tabliczek, opubliko
wanych przez Kenyona1).



Po stronie recto mamy odmianę zdania następują
cego: * 30  Hv&ayôçaç cpilóoocpog dicoftàg zai yQauuara ôiâdozwv 
owe/îovIevsv rois Lavrov uaOtjzalç èvaifiôvwv ânéyeff&ai.

Nie licząc się z rzeczywistością, nauczyciel każe od
mieniać Pitagorasa i w dualis i w pluralis, z czego wyni
kło np. takie curiosum jak vocativus:

rQ  HvS-ayôçai cpilóoocpoi dnoftâvrec '/a l yQiif-Uiara ô i -  
ôâozovrss vfiels л о г е  avvftovlavtrtr (sic) rois savrov /.шд-rj- 
ra ls  Èvaiur'rvi'iv dm 'ytodai.

Beudel wykazał1), że nauczyciel wzorował się tu na 
Theona , Л о уг/rj yęeia“ z czasów Augusta-).

8 . D łu ż sz e  d y k ta ty .

Tu należy ostrakon z Teb3) z II. w. a. C., które 
zawiera jako ćwiczenie szkolne ww. 61G— 624. z Eurypi- 
desowego „Hipolita".

Recto:
£} Zev, r l  dr} '/iftdrjXov dvd-Qurtoig zazov 
yvvalzag (sic) etg <pd>g (Я/m; zaroizioag  
et ydg 3o6rEiov i}$eXes outlqat ylrog, 
o i /  iz  yvvaizûv yqr} Ttaçaoyéod-ai rézva (sic)

Verso:
d l l '  EvridÉvra (sic) Ooloiv èv vaolg jqorovs  
Irj xqvoôi' iij oiârjQOv r yaX/ov fidoog 
naiôiov n o ia o d ai ontQfia rov п и щ к ао д  
rrjs uĘiaę f'/aorov, sv ôè ôoiuacnv 
raiEiv èlevd-éçoioi drjXsiwv urtQ.

‘) L. c. str. 50.
Ó Rh. G r. I. p . 211.
3) W ilcken: Griechische Ostraka II. 1147.



Również z ptolemejskiej epoki pochodzi ostrakon* 1)
0 charakterze literackim, które wygląda na ćwiczenie szkol
ne; zawiera ono djalog treści erotycznej w formie prozy 
poetyckiej.

Instytut francuski w Kairze posiada tabliczkę drew
nianą-) z tekstem IIjady IX. 1— 7., pisanym pismem un- 
cjalnem bez oddzielania wyrazów.

[°.f2g oi fièv] T qweç rpvXcc/.ùç atxàç ’Лхаю дд
&EOneoirj t%E[cpvZa tpôfiov y.Qvôevxog] Èxaiç(i]), 
fiév$£i[â ] axkrjxbt (1e(iohr]azo nàvxeg açioxoï.
[fciç ô' avefioi] ôvo jtôvxov ôçivsxov ôxdxjôevxa, 
fioQÉijÇ -/.ai LsifVQOÇ, xio âè @oüy.(i]),‘}[tv lirjxov]
[ ild ô v i ' £§] anivrjs’ auvôiç dé xe z.vna y.eXaivov 
ynoiïvezca, Ttollov [de Ttetqèii iïXa (fûy.oç tX£V£v.]

W zbiorach arcyks. Rainera mieści się między inne- 
mi tabliczka drewniana 52 cm. długa, 8 — 10 cm. wysoka
1 2 cm. gruba, pochodząca —  zdaniem prof. Wessely’ego 
—  z IV. w. p. C., zawierająca pokaźny fragment poe
matu Kallimacha pt. „Hekale“, spisany kaligraficznie praw
dopodobnie przez jakiegoś ucznia pod dyktatem nauczy
ciela3).

Wyjątek z jakiegoś lirycznego utworu jako ćwiczenie 
szkolne podaje Оху III. 425. Że to ćwiczenie szkolne —  
na to wskazuje charakter pisma uncjalnego szeroki i nie
regularny a ponadto błędy językowe.

[yjctŁTat fiv&oy.va- 
[r]o(î{>0|Uflt ct'Xuov T q i-  

zioveç vôazcor

*) Reinach w  „M élan ges Perot" str. 291.
1 !)  Ziebarth: Ans der antiken Schule, Nr. 18.

3)  Bliższe szczegóły o tern w  „M itteilungen aus der Sam m tung  

Papyrus Erzh. Rainer" VI. 1:



y.ai NiXuice (= N e ilw T c u ) yXvxv- 
ôqouol г  a yeXwv- 
га nXeovxeg vôaTrj (—ïdazcx)
Ttjv avv/çia iv  e in a -  
Te cpiXoi neXayovç 
/.ai NeiXov yovi- 
uov

9 .  Ć w ic z e n ia  z a p o m o c ą  p y ta ń  i o d p o w ie d z i.

a) W Soc. I. 19. z w. V. opublikowano fragment 
zeszytu czy podręcznika szkolnego, w którym czytamy verso:

Pytanie: To tg ôè fiaç(}u()Oig xiveg :
Odpowiedź: ‘̂Aprjg, ’Acpęodirrj, ’AnôXXiov, "Aç/teuig. A ij-  

гш, 2умиса'доод.

Pytanie: Tig fiaeiXeig twv T qwwv,
Odpowiedź: Ilęia^og.
Pytanie: T ig  отцагуубд;
Odpowiedź: “E y.twq.
Pytanie: Tiveg ovfipovXoi;
Odpowiedź: TloXvdâuag -/.ai ’AyrjviaQ.

b) Szereg gnomicznych pytań i odpowiedzi znajdu
jemy w artykule Kenyona1).

Pytanie: t i  w  aepd-ovov ev (îuo 

Odpowiedź: ipiXoaocpia 
Pytanie: i i  rjdv ev ftiw о yqrj ipevyeiv 

Odpowiedź: yvvt]
Pytanie: n  novrjQov ev /?tw 
Odpowiedź: trjXog 
Pytanie: i i  w ig  beoig aQea/.ov 
Odpowiedź: ôixaiov
Pytanie: n  itaidevai (sic) w v  av&pwnov 
Odpowiedź: avayxr] rj yçnvog.



Teraz przechodzi uczeń na kurs trzeci. Tutaj powi
nien uczeń wedle Kwintyliana1) posiąść „dicendi primor
dial a stać się to ma za pośrednictwem bajek Ezopa, 
które ma on opowiadać „sermone puro et nihil se supra 
modum extollente". Proceder zaś przy tern ma być nastę
pujący: a) versus primo solvere b) mutatis verbis inter
preted c) paraphrasi audacius vertere. Wolno więc uczniowi 
to i owo skrócić, wolno mu dodać jakąś ozdobę sty
listyczną; wszystko to atoli z jednem zastrzeżeniem: „salvo 
modo poëtae sensu."

Ponadto niech uczniowie piszą chryje, parafrazy, 
scholia, listy, opowiadania i ethopeje.

10. Chryja,.

Czem jest chryja z a s a d n i c z o  —  poucza nas 
Theon2): „JTćttro yviôurj avvrouoç sïç nęógwnor dvatfSQnutvrj 
yosinv n o ié î.u

Wyobrażenie o niej dają zawarte w pap. Bouriant 
tzw. yęelcu Diogenesa3). Weźmy przykłady:

1. 'Tâcàv avîav ênâvw г îjg iQcuif-ÇrjÇ avrov s l/te v  -/.ai 
Jioyf.vrjç naQCf.aizovç ZQtqtet.

2. *Iâiùv yvvaixci ôiôao/ouivr;v yoûuuara e in e v  olor 
$lq>oç dv.ovàrca.

3. ’Idiov yvmiy.a yv>ar/.i avf.i^ov’kevnvoar t ln e v  u o n ïç  
ттао' èyjdvrjç rpdoiiuY.or TioQtLerai.

Obszerniejszą i bardziej pretensjonalną jest opubli
kowana przez Lefèbvre’a i Jougueta4) chryja, napisana

2) 1. 9.
’)  Próg. c. 5.
:l) Karta VI. str. 1—2. i VII. str. 1.
4) Bulletin de correspondance hellénique 1904. Str. 201.



przez jakiegoś ucznia z Teb w 4. roku panowania Anto
nina Piusa. Jest to w 7 trymetrach jambicznych zawarta 
niedokończona historja o pewnym ojcu, który postawił 
syna swojego przed sąd Scyty Anacharsisa za to, że wzbra
niał się płacić na utrzymanie ojca1).

Th'.TrjQ no 9 ' viôv еьподоьтта тф fl it о 
y.ai иг/ôf-i1 аС'тф то оттоХот dioQoi-иетот 
i n i  тот —/.v9rjT ’A tu '/jiq o it  -rjyev się / qIo it . 
о (У v'ioç ifióa тоттот ttrj 9еХыт TQtqiew 
„orz  olxiav, ov z iiu c n  от yoroof fhięog ; 
noińg tiç  ovv ттоаттод irj nolog y.QiTr.ç 
ifj vouo9iTtjS dqyaiog ivôiy.iog i  o ù ...

11. P a r a f r a z a .

Tu należą zachowane bajki w mowie niewiązanej, 
bądź układane przez uczniów bądź dyktowane przez, 
nauczyciela.

Oto próbka.* 2 *):
Yiog тот lótOT nuiioa. (poveveag /.ai то те 
vôfiovg (po/irj9eig ïqwyev eig i.Qr^iîav.
■/.ai ôià tû t  ôqÙot nagtQyôutvog èôioj'/.ëto 
t по  Мотто g. h u i дкоу.оиетод vnô тот 
MofvTOg) àvîX9ev eig ôtv(ôçov) ai; ùooir 
до(г/;Отт(а, ôg oQiuojntvog i n i  то dévÔQOT v.cà
ôvvâfTtTOg aveX9e~iT......  (xai tôt)  dQir/.отта
(cpevycov у.)ат(гХ)9е........  y.a(y.óę)[Ttg] uh'
(от Х.)ат9ате/ 9еот.
ilyei то 9éioT tovç y.ay.ovç nęóg тг}г ôiyrjT8)

‘) Przytaczam ją wedle artykułu Crusiusa w „Philologus" LX1V 
zesz. 1. 1905.

2) Greek-Pap. II. 84. z V w.
:!) Wzięte z Menandra. (Meinecke str. 311.)



1 2 .  S c h o lia .

Wyższy stopień nauki stanowi zaopatrywanie ustę
pów autorów rodzajem komentarza. Przykład na to znaj
dujemy wśród skorupek, opublikowanych przez Milne’a1) 
pod sygnaturą G. 27. Chodzi tu o opinję Eurypidesa o na
turze kobiecej. Czytamy więc na skorupce, co następuje:

„ПХаооыр o llQourj&tiç т’мЯЯог d-rjç'uov yèvrj ov&èv yvvai- 
xtt v (prawdopodobnie: fitTCov tnXaoev yéi’og.') Nrt rov JÜa rot1 
uéyiorov. Ev y' EvQeimôtj (sic) eiQiy/.ev vr>v yry.ar/.alav <fîaiv 
nâruov \izyiaxryiryv“ (sic).

Z dalszych słów komentarza (tekst bardzo zepsuty) 
zdaje się wynikać, że człowieka zresztą szczęśliwego 
kobieta potrafi przyprawić o liczne nieszczęścia.

1 3 .  L is t y .

Jest to dziedzina bardzo popularna w Egipcie grecko- 
rzymskim. Przedewszystkiem ćwiczono uczniów w for
mułach wstępnych listu. Schemat listów od początku epoki 
aż do V. w. p. C. zachował się tak niezmieniony zasadniczo, 
że wskazuje on niewątpliwie na ćwiczenia szkolne w tym kie
runku i na istnienie zbioru wzorów. Na wielkiej liczbie listów 
znać maniery retoryki szkolnej. Do rzadkości należą listy lu
dzi wysoko wykształconych, częściej zdarzają się elukubracje 
ludzi niewykształconych, posługujących się językiem nie
udolnym, często pełnym błędów.

1 4 . O p o w ia d a n ia  n a  p o d s ta w ie  m itu .

Było do przewidzenia, że najwięcej substratu do nich- 
dostarczy Homer, który był pierwszą książką w ręku



dziecka. Dodajmy do tego i tę okoliczność, że, zdaniem 
retorów, Homer celował nietylko w sztuce poetyckiej ale 
i retorycznej.

Ale obok trojańskiego spotykamy się w wypracowa- 
niach uczniów z mitami innymi. I tak Оху 1. 124. zacho
wał nam z 111 w. p. C. historję o Adrastosie, królu 
argiwskim.

'Aâoaoxoç o 7'Agyovg ftaoiXevç ущссд -èx xwv àuoiwv ley tv 
dvyaxéçaç dvo zlrjinvlrjv -/.ai AîytaXien’, cariveç otx af.ioQ(poi 
Tvyyâvovacu jregi xov yâ/iov èdvoTv/ovv, (.irjdevoç amùç uvto- 
iiévlvov, jciftipaç roiyctQovr b vAdqaaxos się IsXrpovs snvv- 
9-âvexo rtjv aixiav.

W niejednokrotnie już cytowanym artykule Milne’a1). 
znajdujemy opowiadanie następujące:

Mera r\ijV AytXXsoç xsXevxrjv -/.ai th'.vaxov(\) Ka\Xyuç 
o uavxiç ysXsvei xoiç /yatoiç f.i\sxansfiipaodat Фй.ошухгу’ ex 

Tjjg] ytxjuvov' og 6i/£v tu xôv, Hgcc/.Xsov\s roga yaxsXsinsv yc/o 
uvxov v(f vjôpor 7ieriXrjy(.itvov -/.ai ovôauwç edtomctrïjr". itd.

1 5 .  E th o p e ja .

Co to jest ethopeja?
Wyjaśnia to Hermogenes2) w słowach następujących: 

’Hd-OTCOÙa F.oxi uiurjois r/d-ovs vnoy.tuilvov jtgoçivitov oiov* 
xivuç av ilrcoi Xôyovç \4vÔQ0uâyjj f.m "E/jcogt

A zatem mamy tutaj to, co urzeczywistnił Ovidius 
w swoich ,,Heroïdes“. („Quid aliquis certa quadam condi- 
tione dicturus sit“.) ,

Między ethopejami dawnych retorów a te mi, które 
zachowały nam papirusy, ta zachodzi zewnętrzna różnica, 
że te ostatnie są wierszowane. Jest to zrozumiałe wobec 
faktu, że w Egipcie nie przywiązywano do retoryki takiej 
wagi, jak w Grecji.

1) Journal of Hellenie Studies XXVIII. 1908. 121—132. 
=) Rh. Gr. I. 44.



Przykładem takiej ethopei może być tabliczka1), która 
—  zdaniem Crusiusa —  zawiera mowę cienia Achilleso
wego w chwili, gdy Grecy wsiadali na okręty.* * 3)

W matematyce zaczynał uczeń od pisania cyfr, pisząc 
obok nich nazwę liczebnika; poczem szły 4 proste dzia
łania itd., aż dochodził uczeń do obliczania powierzchni 
trójkąta, objętości różnych ciał itd.

Matematyczne papirusy i skorupki są rzadkie. Milne 
w cytowanym artykule3) podaje ostrakon z liczebnikami 
porządkowymi do 10.

Matematyczne ćwiczenia zawierają ostraka 16. i 17.4) 
Oxy 111. 470. zawiera opis przyrządów astronomicz

nych, przyczem mamy tam zadania geometryczne.
Wreszcie Soc. III. 186. —  zdaje się z IV. w. p. C. —  

podaje 2 zadania geometryczne, z których pierwsze (recto) 
przedstawia przekrój teatru.

Zadanie brzmi: Dany jest teatr o takich a takich 
rozmiarach; (rozmiary zaginęły) ile widzów mógł on po
mieścić?

déaâçov го {lèv iïvoj[
л, го ôè жагы
$gioi’, о у., evqsÏv îi 6g\ovç ?
Xtuçiyffst го âéaôçov ;

*) Bulletin de corr. hell. XXVIII. 1904. str. 208.

J) Inne ethopeje, będące w związku z Homerem, znajdzie czy
telnik w „Mélanges Nicole". Genewa 1905. str. 616. i n.

•’) Journal of Hellenic Studies XXVIII. 1908. 121—132.

4) Wilcken: Griech. Ostraka II.

Szkolnictwo greckie. 5



Z brzmienia tekstu, w którego dalszym ciągu zawarta 
jest wskazówka, jak rozwiązać to zadanie, wynika, że nie 
chodzi tu wcale o zadanie trygonometryczne, lecz o proste 
dodawanie i mnożenie, że więc zadanie jest całkiem łatwe.

Z zadania zachował się wynik, wedle którego teatr 
mógł pomieścić 8400 widzów.

Na zakończenie rozdziału nie od rzeczy będzie wspom
nieć, że w British Museum pod sygnaturą Add. M. S. 33368. 
znajduje się ciekawa książeczka, złożona z 8 małych 
tabliczek; być może, że jest to zeszyt ucznia. Na jednej 
ze stron jest rysunek, w którym fantazja może się dopa
trzyć sylwetki nauczyciela. Pochodzi on z IV. lub V. 
wieku p. C.



ROZDZIAŁ III.

Epikrisis.',)

W ścisłym związku ze szkolnictwem greckiem w Egip
cie pozostaje kwestja epikrisis, w szczególności epikrisis, 
kwalifikująca młodzieńców do klasy „oi dm) yvfivaaiov“ 
i temsamem otwierająca im wstęp do gimnazjum.

Co to jest epikrisis?

Termin ten, odpowiadający ateńskiej óoy.ntuaia, ozna
cza w najogólniejszem rozumieniu zarządzone przez pań
stwo badanie kwalifikacji osób lub rzeczy.

Jedna to z najtrudniejszych kwestyj, jakie przyniosły 
ze sobą papirusy. Toteż nie dziw, że wywołała ona 
obszerną literaturę.

Dzieje badań nad kwestją epikrisis dzielę na 3 okresy:
I. Od Mommsena do Kenyona wyłącznie;

«) Długo zastanawiałem się nad odpowiednim przekładem tego 
terminu technicznego, ale bodaj, czy udało mi się kwestję trafnie roz
wiązać. Anglicy określają ten termin słowem : „selection", Niemcy : 
„Ueberpriifung" ; zato Francuzi i Włosi posługują się prawie stale 
terminem greckim. Mnie wydał się najodpowiedniejszym termin: „ba
danie kwalifikacji", atoli ujemną jego stroną jest to, że jest niewy
godny jako złożony z 2 wyrazów. Stąd, wzorem Francuzów i Włochów, 
będę używał raczej terminu greckiego.



II. Od Kenyona do pojawienia się papirusu British 
Museum 1600.;

III. Od pojawienia się pap. British Miis. 1600. po 
dni dzisiejsze.

I .  O k r e s .

Od niommsena do Kengona uigłącznie.

Zrazu uważano epikrisis za akt o charakterze czysto 
wojskowym. W tym duchu zapatrywanie wyraził pierwszy 
Mommsen1) pisząc: „'ETtinęioię dilectus videtur esse mi- 
litum."

Na temsamem stanowisku stanął Wilcken* 2), określa
jąc epikrisis jako: „Priifung oder vielmehr Nachpriifung, 
der sich die Militârpflichtigen vor den hochsten Offizie- 
ren resp. vor dem Praefectus Aegypti zu unterwerfen 
haben"3)

Paweł Meyer4) przypisuje terminowi: , ?nr/Qiaig“ dwa 
znaczenia: 1) wciągnięcie na listę poborową na podstawie 
tzw. /МТ omm> unoyoacpcd; 2) przegląd wojskowy.5).

Ten czysto wojskowy charakter epikrisis występuje 
np. w BGU 142. i 143., gdzie żołnierz zostaje przydzielony 
(èmxQiverai) do pewnego oddziału.

Ale definicja Wilckena okazała się niebawem za cia
sna, zaczęła nie wystarczać do wyjaśnienia wielu miejsc

-) C . 1. L. 111. str. 2007. 1.

2) Hermes XXVIII. 250.

3) Stanowisko to zmienił 1912. w swoich „Grundziige".

') Philologus LVI. 206.

5) Ale już w „Heerwesen der Ptolemaer und Romer in Aegyp- 
ten“ str. 109— 126, tenże autor twierdzi, że instytucja epikrisis stoi 
także w związku z zaprowadzeniem cenzusu, odbywającego się od 
r. 10/9 a. C . co lat 14.



w papirusach. Okazało się to zaraz na papirusie BGU 324., 
gdzie pewna kobieta zawiadamia byłego gimnazjarcha 
jako członka komisji nçôg xît èni/.qiasi, że jej 2 niewol
nicy: jeden, liczący lat 14 a drugi 11, mają być w myśl 
ustawy poddani aktowi epikrisis.

Podobnie ma się rzecz z pap. Gen. 18., gdzie jest 
mowa o chłopcu 13-letnim.

Owóż jasnem jest, że żadnego z wymienionych 
chłopców nie można było pociągać do służby wojsko
wej, a mimoto chłopcy tego wieku figurują na liście pap. 
Lond. 260, jako „ènr/.QiÿévTes*.

Co więcej: osoby, sprawujące zawód czvsto cywilny 
figurują na listach szacunkowych jako 
Zresztą liczba osób z kwalifikacją „èmmçi&tiwcg“, którą 
nam przedstawia Lond. 260. jest zbyt wielka, (173 przy 
jednej tylko ulicy jednego miasta!) by miała reprezento
wać same osoby wojskowe.

Cios stanowczy zadał teorji o wojskowym tylko 
charakterze epikrisis Оху XII. 1451., z którego dowiedzie
liśmy się, że aktowi epikrisis podlegały w Egipcie także 
Rzymianki.

Coraz oczywistszą więc stawała się potrzeba skie
rowania badań nad epikrisis na nowe tory.

Zainicjował to Kenyon w II. tomie „Katalogu papi
rusów z British Museum" str. 42. i n.

I I ,  O k r e s .

Od Kenyona do pojawienia się papirusu British museum nr. 1600.

Jakiż więc jeszcze charakter ma ta instytucja, skoro 
czysto wojskowy jej charakter nie da się utrzymać?

Niewątpliwie jest to ponadto pewna forma reje
stracji, której podlegały obowiązkowo pewne osoby w wie-

0 BGU  116. kol. II. 18.



ku: 10— 14 lat ale najczęściej w 14. roku życia. Ta reje
stracja stoi w pewnym określonym związku z tzw. ca /.ar 
oï/.iar ànoyQacful, na które powołuje się BGU 324.

Ważnym faktem, który godzi się podkreślić, jest to, 
że nazwiska osób z kwalifikacją ,èni*Qi&évreçu są same grec
kie. Wprawdzie to nie jest jeszcze miarodajne dla oceny 
narodowości, bo i rodowici Egipcjanie nosili greckie na
zwiska; niemniej, skoro długa lista osób zawiera same 
nazwiska greckie, można wnioskować, że obejmuje ona 
przeważnie osoby pochodzenia greckiego.

Na podstawie tych danych zarysowuje się przed na
mi epikrisis jako akt, mocą którego pewne osoby pocho
dzenia greckiego odgraniczano od reszty ludności dla 
pewnych celów, stojących w związku z aktem oszaco
wania.1)

Ale Lónd. 260. pozwala nam na dalsze dedukcje 
w tym względzie. Mianowicie po liście osób dorosłych, 
z których każda jest oznaczona jako ,>tni/.otdelęu idzie li
sta tzw. àrrfhxeç, podzielonych na 2 klasy: 1) /ckor/nr 
2) laoyQCKfoifitvoi.

Ponieważ grupa: kaoyqcnfqvusvoi obejmuje płacących 
pogłówne, przeto wynika z tego, że zckor/.ni byli od tej 
opłaty uwolnieni. A zatem /лкпг/o i stanowili klasę uprzy
wilejowaną2); termin: Jm y.ęi&els" jest w Lond. 260. użyty 
na oznaczenie jednostki, która z kategorji : J,anyęacfpvue-

') Zdaniem Grenfella i Hunta jest wątpliwe, czy przywileje 
klas, podlegających epikrisis, związane były z narodowością. Jest tylko 
czemś całkiem naturalnem, że najwięcej posiadaczy przywilejów było 
wśród Greków. Z tego, że na liście osób uprzywilejowanych (Lond. 
260.) figurują same nazwiska greckie, nie można jeszcze wnioskować 
na niekorzyść Egipcjan.

-) A zatem Lond. 260. potwierdził dawniej wyrażony w tym 
względzie domysł Wilckena. (Hermes XXVIII. 249).



voi“ przeszła do kategorji: „-/cmuzw Katojkowie należeli 
pierwotnie do stanu wojskowego. Pierwotnie mianem tern 
określano greckich najemników, którzy służyli w armji 
Ptolemeuszów i których następnie wynagradzano ziemią. 
Posiadanie tej ziemi pociągało za sobą niewątpliwie obo
wiązek dalszego służenia przy wojsku.

Mimo bystrej hipotezy Kenyona pozostało w spra
wie epikrisis 5 punktów niewyjaśnionych a to:

1) Czy także kobiety opłacały pogłówne i czy mo
gły być od niego uwolnione dzięki epikrisis?

2) Jakie znaczenie ma zwrot: laoyçayoviuvoi mtvxsxçi-  
uivoi,') który stoi w sprzeczności z Lond. 260. ww. 125— 7, 
gdzie czytamy: „ал о  laoyçacplaç /.lywoiatim dal г ' fn r/.e -  
AoioOai ? ')

3) Czy uwolnienie od pogłównego ograniczało się 
tylko do Greków?

4) Jak byli poddawani aktowi epikrisis niewolnicy, 
co wynika z BGU 324?

5) Czy istniał jaki związek między epikrisis woj
skową a fiskalną?

W roku 1899. ujrzał światło dzienne II tom papiru
sów z Oxyrynchus, które rzuciły dużo nowego światła 
na omawianą kwestję. Snując konsekwentnie dalej nić wy
wodów Kenyona, mogli Grenfell i Hunt niejednemu szczegó
łowi nadać kształty bardziej wyraziste, niejedno ściślej 
sformułować, niejedno sprostowhć. * 2

») BGU. 137. 10.
2) Kenyon przypuszcza, że są to katojkowie, uwolnieni od po

głównego dopiero dzięki epikrisis, dokonanej z okazji o s t a t n i e g o  
oszacowania. Słuszniejszym wydaje mi się sąd Mćautisa (1. c. 71.), 
że to raczej obywatele mniej uprzywilejowani, którzy płacili tylko 
część pogłównego. („ne payant qu’ une taxe réduite11.)



I tak przedewszystkiem w konsekwencji wywodów 
Kenyona sformułowali oni jasno1) to, czego nie dopowie
dział Kenyon, że istniały 2 rodzaje epikrisis:

1) czysto cywilna dla chłopców 11 — 14 letnich, po
zostająca w związku z tzw. лат' oitiav dnoyqafai i doko
nywana w gminie przynależności osobnika obowiązanego 
do epikrisis; 2) czysto wojskowa, przeprowadzana przez 
prefekta Egiptu.

Za tą hipotezą oświadczył się Schubart* 2 3 4).
Ten podział epikrisis na 2 kategorje odpowiada na

szym źródłom :
I. JEniY.e/.qiuévoi w pierwszem znaczeniu, to obywa

tele, uwolnieni od opłaty pogłównego w części lub w ca
łości ; do nich należą: 1) oi cna) yvuvaaiov 2) katojkowie 
3)  firjToonoXÏTCu ôcüôi/.âd^ayiio i.

Niewolnicy, których spotykamy na listach epikrisis—  
to niewolnicy osób uprzywilejowanych.

O kwalifikacjach obywateli rozstrzygała osobna ko
misja, zwana krótko : oi hn/.ąicah) lub oi nąoę rïj sm - 
-/.ęiffei.*)

II. Epikrisis czysto wojskowa5) odbywała się co
rocznie przed komisją w obecności prefekta Egiptu. Każdy 
obowiązany do służby, który się stawił, otrzymywał tzw. 
dvrLyqatpov h tixqiosaig tj. paszport wojskowy.

My zajmiemy się oczywista tylko pierwszym ro
dzajem epikrisis, jako stojącym w związku ze szkolnictwem.

Co lat 14 odbywał się w Egipcie rzymskim spis lud
ności, połączony z oszacowaniem głównie dla celów fis

*) Оху II. str. 217, i n.
2) Archiv II. 1903. 156. i n.
3) Fay. 27., Gen. 19.
4) BGU. 562.
6) BGU. 142, 143. Оху 39.



kalnych. Pewne atoli jednostki były uwolnione od zgła
szania się do ogólnego spisu; były to jednostki, które 
wpisywano na listy epikrisis, Na listę tę mogli zostać 
wpisani: 1) obywatele rzymscy, 2) obywatele aleksandryj
scy, 3) obywatele miast greckich, 4) uprzywilejowani 
mieszkańcy metropol (ôcodexâd(>axi.ioi w Oxyrynchus, ei/.o- 
ciÓQct//.ioi w Arsinoe, oy.rdóęayjioi w Hermopolis) 5) katoj- 
kowie, 6) ot dno yvfxvatjiov.

Epikrisis miała za zadanie przedewszystkiem ustalić 
listę osób uwolnionych częściowo lub w całości od po- 
głównego, jest więc w zasadzie aktem weryfikacji i uzna
nia pretensyj do tego przywileju.

Aktowi epikrisis poddawał się młodzieniec najczę
ściej w 14. roku życia1). Proceder przy tym akcie był 
prawdopodobnie następujący:

Ojciec (opiekun lub pan) interesowanego otrzymy
wał wezwanie urzędowe, by się stawił wobec komisji 
celem uzasadnienia w imieniu interesowanego pretensyj 
do przywileju. Na to wezwanie jawił się interesowany w to
warzystwie ojca (opiekuna lub pana), który uzasadniał 
pretensję ustnie ; ewentualnie obowiązany był dostarczyć 
świadków (ушоатг е̂д) na stwierdzenie identyczności.2) 
Z  okazji przyprowadzenia interesowanego przed oblicze 
władzy wnosił ojciec (opiekun lub pan) podanie, ьябрщкх, 
w którem na piśmie stwierdzał to, co powiedział ustnie, 
dodając na końcu uroczystą przysięgę na cesarza. * II.

*) Оху II 258: r.oonfiejirjxóio)v et; TgioxacSexaerei;-, Greek — Pap.
II. 49. ngoęjińfTos et;  мГ его;.

-) O ile ktoś nie potrafił uzasadnić swych pretensyj, mówiono 
o nim: àveu(xQiTo;-t o ile się nie stawił przed komisją, mówiono o nim :
х'.иишатато;,



Podania rodziców (opiekunów lub panów) o wpisa
nie synów (wychowanków lub niewolników) na listę osób- 
uprzywilejowanych powołują się na listy szacunkowe 
tzw. aa /.ax' ol/.iccv chtoyQCtrpai.

W podaniach: BGU 109. i 324, Greek-Pap. II. 49, 
i Gen. 18. tytuł, na podstawie którego petenci roszczą so
bie pretensje do przywileju, nie jest w podaniu określony,, 
ale liczne podania z prowincji Fajum, w których spoty
kamy się z terminem: lniv.ev.oięUvnę /ског/oç, wskazują na 
to, że w tej prowincji podstawą prośby była ta okolicz
ność, że interesowany był potomkiem uprzywilejowanej 
klasy kolonistów. Znajduje to swe potwierdzenie w Lond.. 
260., wedle którego /.àxor/.oi byli przeważnie, jeżeli nie 
zawsze, wolni od pogłównego, płaconego od 14—60 roku 
życia. Uwolnienie to uzyskiwało się dzięki aktowi epi- 
krisis.

Dopiero papirusy z üxyrynchus dostarczyły nam 
więcej szczegółów do poznania aktu epikrisis, więcej 
szczegółów aniżeli znane Kenyonowi papirusy z Fajum; 
one też zaznajomiły nas z nowemi klasami uprzywilejo- 
wałiemi. Z tego względu ogromnej doniosłości są papi
rusy: Оху II 257 i 258.

W pierwszym z nich ojciec prosi o dopuszczenie 
swego 13-letniego syna do aktu epikrisis, by tenże mógł 
być zaliczony następnie do klasy uprzywilejowanej: oi 
dire) yciivaaiov.

Na poparcie swej prośby wykazuje petent na pod
stawie tzw. умх'0 1 /.iav dfioyQo.cpai, że zarówno ojciec jego 
jak i matka pochodzą w męskiej linji od gimnazjarchów 
a taksamo prawdopodobnie żona petenta')

') Rozstrzygnąć tego nie można z powodu luki w tekście.



Jak świadczy choćby Оху I. 33. verso, stanowisko 
gimnazjarcha było stanowiskiem zaszczytnem, ale zarazem 
połączone było z wielkimi kosztami; stąd nic dziwnego, 
że potomkowie ich domagają się zaliczenia do klasy uprzy
wilejowanej.

Inną klasą ludzi uprzywilejowanych zajmuje się Оху 
II 258. Są to tzw. urpqmroXÏTcti dwfiey.üÔQc.yuoi tj. płacący 
tytułem pogłównego tylko 12 drachm (zamiast 20). W tern 
podaniu podstawą prośby jest fakt, iż syn jest i ze strony 
ojca i ze strony matki u^iąoTtoliufi ôciâs/ûÔQct/uos.'1) . Со 
to znaczy — wyjaśnia Оху 111. 478. z г. 132. р. С. Mia
nowicie pogłówne od czasów Domicjana wynosiło więcej 
niż 12 drachm, często wynosiło 20; petent więc ma pre
tensję, by syn płacił prawdopodobnie tylko 12 drachm 
zamiast 20. Celem uzyskania tego przywileju trzeba się 
było wykazać, że conajmniej chłopca ojciec oraz dziadek 
ze strony matki zostali w swoim czasie skwalifikowani 
jako u\zQ<m,o\ÏT(u diodezdóęayjioi:

Co to za jedni?
Zdaniem Jougueta nie są to Grecy z krwi lecz —  

zdaje się — Grecy na podstawie fikcji prawnej. Skoro -/«- 
znr/.oz są „Grekami" z tego tylko powodu, że uprawiają 
ziemię grecką, równie dobrze mogli być „Grekami" tzw. 
u^ioonolïzui ôioôezâdqcc/jtoi, którzy się zasymilowali z Gre
kami, wszedłszy w skład gmin, podobnych do miast grec
kich. Nie znaczy to oczywiście, że wszyscy tubylcy w me- 
tropolach zasymilowali się z Grekami; owszem jest w nich 
wielu płacących pogłówne oraz cudzoziemców, ale gmina 
jako taka ma charakter grecki i prawdopodobnie to, co 
papirusy z Oxyrynchus nazywają „demos", składa się je
dynie z Greków prawdziwych oraz z asymilowanych.



Z chwilą wstąpienia do takiej gminy każdy staje się fik
cyjnie Hellenem. Oczywista, że miinoto nie wszyscy mają 
tę samą pozycję społeczną.

Początek przywilejów obu omawianych klas odnoszą 
Grenfell i Hunt do czasów Augusta.

Klasę {UjTQorvoliTcov dwôev.aÔQaxLiwv uważają oni obok 
tzw. oi uno yvuvuaioc i obok katojków za 3. klasę oby
wateli uprzywilejowanych.

Biorąc pod uwagę dane, odnoszące się do epikrisis 
i do pogłównego, już Kenyon odrzucił teorję, jakoby epi
krisis była instytucją czysto wojskową i zrobił stanowczą 
różnicę między epikrisis rekrutów a epikris.is chłopców 
około 14-letnich, którzy z różnych tytułów mieli pretensję 
do uprzywilejowania. Nie przeczy Kenyon, że wyjątek, 
zastrzeżony dla katojków, mógł się pierwotnie opierać na 
obowiązku służby wojskowej; ale, jeżeli —  co jest pra- 
wdopobne —  obowiązek płacenia pogłównego nie istniał 
jeszcze za Ptolemeuszów, to wyjątek od niego, zastrze
żony dla katojków w epoce rzymskiej, nie musi stać ko
niecznie w związku ze służbą wojskową.

A zatem pojęcie epikrisis jest pojęciem względnem, 
może oznaczać selekcję zarówno wojskową jak i każdą 
inną.

Motywowanie prośby o przeprowadzenie epikrisis 
mogło być tedy trojakiego rodzaju stosownie do tego, czy 
chłopiec był i ze strony ojca i ze strony matki potom
kiem: 1) katojków, 2) gimnazjarchów, 3) ^irjTQonobTov Óa>-
df/MÓoayjuor.

Co się tyczy kategorji pierwszej, wiemy na podsta
wie Lond. 260., że była ona przeważnie wolna od opłaty 
pogłównego.

Że kategorja druga była zupełnie wolna od opłaty



pogłównego —  na to nie mamy wprawdzie dowodu, ale 
jest to bardzo prawdopodobne.1)

Tak stały poglądy na kwestję epikrisis w chwili, 
gdy pojawił się papirus British Museum nr. 1600, odkąd 
datuję 3. okres badań nad powyższą kwestją.

Zanim jednak do niego przejdziemy, wypada nam 
parę słów poświęcić dalszym losom hipotezy uczonych 
angielskich.

Po roku tedy 1899. stało się pewnikiem, że epikri
sis miała conajmniej dwojaki charakter; oświadczyli się 
za tą teorją: Schubart, Jouguet, Hohlwein i Wilcken. 
Musieli to uznać i obrońcy dawnej teorji jak: Wessely 
i Wilamowitz. Ruszyli jednak jeszcze raz w pole celem 
osłabienia przynajmniej nowej teorji.

I tak Wessely* 2) w zasadzie aprobuje hipotezę Gren- 
fella-Hunta, bo wyjaśnia ona przeważną liczbę wypad
ków, równocześnie atoli podnosi kilka zarzutów:

1) Język papirusów zna termin: aveniy.Qiroç-, owóż 
jeżeli t7tixex(>ąiivos oznacza uwolnionego całkowicie od 
pogłównego, to kontrast do tego: avejti/.Qiros powinien 
oznaczać: „zupełnie nie zwolniony od pogłównego", czyli 
„obowiązany do płacenia pogłównego" a w takim razie 
po co istnieje termin: „kaoyQctcpovuevoç"?

Na to możemy odpowiedzieć :
a) Dajmy na to, że terminy: dvenl/.QiToę i laoyouipov- 

пегое są synonimami, jak chce Wessely; owóż zdaje mi 
się, że istnienie 2 synonimów na określenie jakiegoś po
jęcia nie przemawia jeszcze przeciw pewnej hipotezie.

’) Za tem zapatrywaniem Grenfella i Hunta oświadczył się 
Wilcken w „Grundziige" str. 189.

2) Sitzber. der kais. Akad. der Wiss. in Wien CXL1I., artykuł 
pt. : „Epikrisis".



b) Ale mnie się zdaje, że pojęcia te nie są synoni
mami, bo ich znaczenia nie pokrywają się ze sobą ; gdy
by się pokrywały, natenczas —  ponieważ шешу.цпод jest 
oppositum do tn iy.e-Açaiévoç, musiałoby i J.aoyęutpotueroę 
stanowić oppositum do im/e/.Qifiévog; tymczasem spoty
kamy te określenia tj. laoyęcKfounwog snr/ey.Qudvnę o b o k  
siebie w największej zgodzie.

Wyjaśniliśmy na str. 71. uw. 2., co ten dziwny ter
min oznacza, mianowicie określa tych, którzy przeszli 
wprawdzie przez epikrisis, ale zostali uwolnieni tylko od 
części pogłównego. Z tego konsekwentnie wydedukujemy 
teraz znaczenie terminu: dum i/onog  a mianowicie, że sta
nowi on synonim nie’terminu: '/Moyącapoąieroę lecz terminu: 
Xaoyqu(fovusvoQ ovv. i-,ii/t/oiiduog. Tern się więc tłumaczy, 
że mimo istnienia terminu: dutni/ęuog. używano terminu : 
XaoyQCKpoiusvog.

2) Czytamy w podaniach o przymusie zgłaszania się 
do aktu epikrisis, co brzmi — zdaniem Wessely’ego —  
obco dla ucha, jeśli sobie uprzytomnimy, że chodzi tu 
o przymus uwolnienia od płacenia podatku i to chłop
ców 13-letnich, którzy wogóle nie są jeszcze obowiązani 
do płacenia podatków!

Dziwi to Wessely’ego, a jednak jest to czemś cał
kiem naturalnem. Wzywanie ze strony władzy do zgła
szania się celem przeprowadzenia epikrisis tłumaczy się 
z jednej strony obowiązkiem lojalności państwa wobec 
swoich obywateli, z drugiej zaś względami: na statystykę, 
na budżet i na wybór kandydatów na przyszłych urzęd
ników. Że zaś państwo wzywa do tego mimo, że posiada 
urzędowy spis mieszkańców na podstawie zgłoszeń z lat 
poprzednich, w tern także nic dziwnego: zgłoszenia oso
biste mają władzy dopomóc, dają władzy sposobność 
sprostowania ewentualnych dat błędnych lub pomyłek,



wyjaśnienia pewnych szczegółów, których potrzeby po
przednio bądźto nie uznawano, bądź nie przewidywano.

Poza tem zgłoszenie osobiste dawało władzy spo
sobność uzyskania najświeższych sżczegółów, dotyczących 
stanu rodzinnego.

3) W Lond. 260. wymienione są jako 2 różne kate- 
gorje osób : viol y.aroizwv i viol laoyQacpov/iéi'iov, wedle hi
potezy Grenfella-Hunta powinnaby do listy viiov hxotyqa- 
yovftévw stanowić kontrast lista viüv èmxezçiùévwv.

Zarzut to raczej formalnej natury, bo —  jak wia
domo —- pojęcie: za-rotzoę przeważnie pokrywa się z po
jęciem: éTrtzszçtjuivoç; w tym konkretnym wypadku mogło 
być tak, że w s z y s c y  na liście Lond. 260. pomieszczeni 
katojkowie byli wolni od pogłównego.

4) Wreszcie popiera Wessely jako zarzut uwagę 
Pawła Meyera,1) że istnienie listy obowiązanych do opłaty 
pogłównego czyni bezprzedmiotowem sporządzanie listy 
zwolnionych od tego podatku.

Odpowiedź na ten zarzut mieści się częściowo w od
powiedzi na zarzut pod 2).-)

Zresztą słusznie zauważają tu Grenfell i Hunt, że to 
zapatrywanie Meyera jest błędne dlatego, iż opiera się 
na mylnej interpretacji terminu: imzszQiuévog, który— we
dle Meyera —  oznacza osobnika z u p e ł n i e  wolnego 
od płacenia pogłównego. Że tak nie jest, dowód mamy 
w tem, że osoby, płacące zniżone pogłówne, przeszły 
w swoim czasie taksamo przez epikrisis jak i te, które 
całkiem pogłównego nie płacą.

Zdaniem Wessely’ego istnieje tylko j e d e n  rodzaj 
epikrisis= probatio w znaczeniu oceniania ludzi czyto pod * 8

*) Heerwesen 231.

8) Por. str. 78.



względem wojskowym czy fiskalnym, przyczem mhnxey.Qi- 
uévoç“ oznacza dodatni wynik badania.

W odpowiedzi na ten ostatni wywód piszą Grenfell 
i Hunt,’) że przyznają, iż inixQiais oznacza zasadniczo to- 
sàmo, co probatio, ale w związku z pogłównem nabiera 
ten termin specjalnego znaczenia technicznego dla okre
ślenia procederu, na podstawie którego pewne osoby 
były częściowo lub całkowicie uwolnione od pogłównego.

I Jouguet jest tego zdania, że hti/.gimę —  probatio 
i może oznaczać probatio wszelkiego rodzaju; ale w na
szych tekstach, kiedy tylko jest mowa o osobach w związku 
z epikrisis, zawsze jest ukryta aluzja do dochodzenia 
z konsekwencjami fiskalnemi tj. do dochodzenia, mającego 
na ceiu całkowite lub częściowe uwolnienie od po
głównego.

W zasadzie możnaby się z Wesselyrri zgodzić, że 
istnieje tylko j e d n a  epikrisis, o ile będziemy ten ter
min traktowali wogóle jako akt badania, rewizji, któryto 
akt mógł być stosowany w różnych celach. Ale w takim 
razie wychodzi na jedno, czy powiemy z Wesselym: 
„istniała tylko j e d n a  epikrisis, którą stosowano bądź 
w celach wojskowych bądź fiskalnych", czy też powiemy 
z Grenfellem-Huntem: „istniały 2 rodzaje epikrisis: 1) woj
skowa, 2) fiskalna.

Drugi zwolennik dawnej teorji: Wilamowitz wystę
puje w jej obronie w swojem sprawozdaniu z Ii-go tomu 
papirusów z Oxyrhynchus.2) Sądzi on, że skoro po
głównego nie płacą ani kobiety, ani starcy, ani dzieci, 
przeto epikrisis może dotyczyć tylko mężczyzn w sile 
wieku, a temsamem stoi w związku tylko ze służbą woj
skową. •)

•) Oxy 111. 478.
=) G G A . 1900. nr. 1. str. 29—59.



Zgadza się więc z zapatrywaniem Kenyona, że przez 
epikrisis przechodzili i wolni byli od pogiównego tylko 
Grecy dlatego właśnie, że byli obowiązani do służby woj
skowej, natomiast podatek płacili Egipcjanie dlatego wła
śnie, że byli wolni od służby wojskowej. Tę okoliczność 
wyzyskuje Wilamowitz jako poparcie swojej teorji o czy
sto wojskowym charakterze epikrisis; wtedy bowiem epi
krisis oznacza poprostu przegląd wojskowy. „Uwolnieni 
od pogłównego są eo ipso obowiązani do służby woj
skowej. Wszak już Kenyon wskazał na to, ze xtmuxot 
dlatego właśnie byli wolni od pogłównego, że byli obo
wiązani do służby wojskowej."

Na o s ł a b i e n i e  teorji Wilamowitza można przy
toczyć te okoliczności, które poruszyć był winien tj. 1) jak 
wyjaśni fakt, że niewolnicy, będący własnością pana uprzy
wilejowanego, podlegają epikrisis, a mimoto nie służą 
wojskowo oraz 2) jak się zapatruje na stosunek obywa
teli, płacących tylko część pogłównego, do służby woj
skowej;

na z b i c i e  zaś jej dzisiaj możemy przytoczyć argu
ment, który jeszcze nie mógł mu być wtedy znany, tj., 
że w Egipcie i Rzymianki podlegały epikrisis, która chy
ba wojskowego celu mięć nie mogła.1)

Z większem powodzeniem* 2) skierował Wilamowitz 
ostrze swoich wywodów przeciw interpretacji terminu : 
ol ano yvfivaoiov. Mianowicie Grenfell i Hunt interpretują 
ten termin tak, że są to młodzi ludzie, którzy wywodzą 
się od gimnazjarchów. Tymczasem, zdaniem Wilamowitza, 
oznacza to tylko, że odnośni młodzi ludzie n a l e ż ą  do

>) Оху XII. 1451.
2) Bo pod tym względem Grenfell i Hunt z czasem zupełnie 

odstąpili od swego pierwotnego zapatrywania.

Szkolnictwo greckie. 6



gimnazjum wzgl. należeć mają prawo. Bo wykształcenie 
gimnazjalne było faktycznie przygotowaniem do wojsko
wego i było' czemś najbardziej znamiennem w helleń- 
skiem wychowaniu. Niewolnik ani barbarzyniec nie mają 
nic wspólnego z gimnazjum jeszcze od Solona czasów. 
Stąd mógł się —  zdaniem Wilamowitza —  z czasem 
osobny s t a n  ludzi z greckiem wykształceniem odsepa
rować od barbarzyńców i mógł nań z czasem przejść 
przywilej zasadniczo natury wojskowej.

Rozpatrując stosunek 'epikrisis fiskalnej do wojsko
wej, możemy na podstawie dotychczasowych źródeł skon
statować ten związek między jedną a drugą, że tylko tzw, 

e*Qi(.iśvoi w znaczeniu fiskalnem są ukwalifikowani 
do służby wojskowej.

Równocześnie możemy stwierdzić między niemi róż
nice następujące:

1) Podczas gdy wojskowej epikrisis dokonywał 
zawsze prefekt lub jego zastępca z reguły w Aleksandrji 
— niewojskowa odbywała się w gminie przynależności 
obowiązanego do epikrisis i była dokonywana przez lo
kalne komisje pod nadzorem stratega.

2) Podczas gdy wojskowej epikrisis podlegali tylko 
dorośli — niewojskowej podlegali wyłącznie ci, którzy 
wieku przepisanego dla pogłównego nie osiągnęli (tcprh- 
хгд), bo ta epikrisis była badaniem warunków, które 
uwalniały częściowo lub całkowicie od pogłównego.



I I I .  O kres.

Od pojauiienia się papirusu British iïluseum un 1600. po dni
dzisiejsze.

już Jouguet1) wbrew zapatrywaniu Wilckena wyraził
przypuszczenie, że ot dno yvuvaoiov niekoniecznie musieli 
być zupełnie wolni od pogłównego.

Do tego zdania przyłączył się Lesquier.-)
W całej pełni potwierdził to przypuszczenie i cał

kiem inne światło na tę kwestję rzucił pap. British Mu
seum nr. 1600. recto, na tle którego Bell osnuł swój ar
tykuł pt. „Юу.тидсахиш at Hermopolis V )

Jest to część zwoju, który widocznie składał się z sa
mych podań do komisji w Hermopolis o epikrisis w 17. 
roku panowania Hadrjana. Dwa podania zachowały się 

.kompletnie. Z pierwszego z tych podań wynika, że w Her
mopolis istniała uprzywilejowana klasa obywateli tzw. 
ynqz^onoXixai o/.iuóocr/uoi, której członkowie zaliczali się 
r ó w n o c z e ś n i e  do kategorji: oi dno yvfivaaiov. Że nie 
jesteśmy w błędzie co do natury podań, dowodzi ude
rzająca analogja z papirusami z Oxyrynchus w zwrocie: 
r ?urp(0£'cai ôè rotę h u v.otivouévoiç, si iariv  èÇ durpouoov yo - 
! hoi> f.itjZ(jono).ucon' dy.rciôçdyum’11.1)

Ale Bell nie wyciągnął konsekwencyj z treści oma
wianego papirusu; to, czego nie dopowiedział Bell, wy- * 2 3

’ )  L. c. 84. i n.

2) L. c. 278. uwaga 4.

3) Archiv VI. 107—109.

*) Nie pierwszy to wypadek, iż Hermopolis zaznacza swoje 
wybitniejsze stanowisko w dziejach papiroiogii. Oto bowiem — o ile- 
by się dało na p e w n o  wykazać, że pap. Ryl. 278. pochodzi z Her
mopolis — mielibyśmy drugie miasto obok Oxyrynchus, gdzie także 
istniała klasa: /zrçrpoirolirttt êoià'lxaâoa^uoi.



powiedzieli : Grenfell i Hunt, którzy na podstawie Оху-
1451., a zwłaszcza na podstawie Оху 1452. doszli sta
nowczo do przekonania, że epikrisis cywilna nie miała 
t y l k o  fiskalnego celu.

Oto bowiem Оху XII. 1451. z r. 175. p. C. stwier
dził po raz pierwszy, że w Egipcie i Rzymianki podlegały 
epikrisis. Temsamem nietylko że raz na zawsze upadła 
teorja o czysto wojskowym jej charakterze, ale także 
fiskalnego charakteru nie mogła mieć epikrisis wobec ko
biet, bo tylko Żydówki podlegały epikrisis w odniesieniu 
do tzw. 1IovâaUüv гй .ж ца.

Jaki był cel epikrisis, o której mowa w Оху XII.
1451., trudno orzec na pewno; wydawcy domyślają się, 
że prawdopodobnie miała ona na celu stwierdzenie ich 
prawnego stanowiska (legal status), ich pozycji społecz
nej i była dokonywana od czasu do czasu a może i re
gularnie wobec prefekta Egiptu.

Przyszło mi na myśl, czyby rozwiązania tej zagadki 
nie szukać w pap. Amh. II. 64. lub Оху XII. 1467.

Pierwszy wspomina o kobiecie-gimnazjarchu, drugi 
-  to petycja pewnej kobiety do władz, by mogła akta 

prawne załatwiać bez opiekuna, jako że ma troje dzieci 
i posiada sztukę pisania.

Zarówno w pierwszym jak w drugim wypadku po
trzebne było badanie urzędowe (epikrisis), czy dana osoba 
posiada pewne ustawą przepisane warunki: w pierwszym 
wypadku do piastowania gimnazjarchji, w drugim, czy 
istotnie posiada troje dzieci i sztukę pisania.

Czy nie w tych i tym podobnych wypadkach kryje 
się wyjaśnienie pap. Оху XII. 1451.?

Papirus zaś Оху XII. 1452. wykazał, że pojęcia: 
et dno yvuvaeiov i ąrfioonollzai ды de -/.a do ayu o i nie wyklu
czają się wzajemnie tzn„ że można być obywatelem, pła



cącym pogłówne w kwocie 12 drachm a równocześnie 
należeć do kategorji zwv d n ô  yvuvaoiov.

Pochodzi on z r. 127/8 p. C. i zawiera 2 podania 
„o epikrisis:

1) dotyczy grecko-egipskiego chłopca 13-letniego, 
którego ojciec prosi o przyjęcie syna na listę obywateli, 
płacących 12 drachm; 2) zawiera prośbę o epikrisis ce
lem wpisania chłopca na listę zwv ano yvuvaoiov.

Zbieg tych 2 podań różnej natury obok siebie rzuca 
ważne światło na kwestję epikrisis. Mianowicie pogląd, wy
rażony przez Schubarta1) i Lesquiera,* 2) że wspomniane 
klasy obywateli tj. ol ano  yvuvaoiov i firjzçonolïzai diüdexd- 
ógayuoi nie różniły się od siebie istotnie tzn. że s p o 
ł e c z n i e  te klasy stały na równi, nie da się utrzymać.

Niemniej musi po odkryciu pap. British Museum nr.
1600., wspominającym o istnieniu klasy otzddąayfioe dno  
yvuvaoiov ulec rewizji pogląd Jougueta3) na stosunek klas 
wyżej wspomnianych a raczej na cel, do którego zmie
rzała epikrisis klasy jednej i drugiej.

Dziś jest już jasnem, że oba wspomniane terminy 
nie wykluczają się wzajemnie, że jednak epikrisis w od
niesieniu do klasy: ol died yvuvaoiov miała inny cel ani
żeli w odniesieniu do innych klas czyli, innemi słowy, 
nie miała nic do czynienia z pogłównem.

Prawdopodobnie urzędników municypalnych wybie
rano tylko z klasy zwv dno yvuvaoiov.

Dopuszczenie do klasy: ol dno yvuvaoiov było ko
niecznym warunkiem wstępnym do osiągnięcia tytułu efeba4)

*) Archiv II. 157.

2) Revue de philologie 1904. str. 26.

■>) L. c. 8 3 -8 5 .

4) Оху 1202.



za pośrednictwem tzw. eïaxQioig, Właściwą ei'a/.Qiaig po
przedzała ponowna epikrisis-

Pokazuje się tedy, że epikrisis tCw  dno yvfivaaiov 
miała raczej municypalny aniżeli fiskalny charakter. 1 stąd 
nowa hipoteza: obok 2 dotąd znanych rodzajów epikrisis 
istniał trzeci, który Anglicy i Francuzi określili mianem 
epikrisis „municypalnej". Ona jedynie dawała prawo do 
piastowania wysokich urzędów w metropolji.

Za tą hipotezą oświadczył się bez zastrzeżeń szwaj
carski uczony Méautis, uczeń Jougueta1), który, zesta
wiwszy wszystkie klasy ludności w Hermopolis, doszedł 
do przekonania, że w Hermopolis należenie do klasy toV 
d n o  yvfivaaiov nie dawało jej członkom żadnego przywi
leju natury fiskalnej. Podobnie jak w Oxyrynchus istniała 
klasa obywateli: dnô yvfivaaiov ôwde/.ddffciyuoi,* 2) istnieli 
w Hermopolis <mo yvfivaaiov o/.TÓdoayuoi. Ten ostatni ter
min pojmuje Méautis w ten sposób, że obejmował on — 
wyłączając cudzoziemców —  wszystkich mieszkańców 
urodzonych w Hermopolis, uprzywilejowanych pod wzglę
dem pogłównego, wśród których elitę stanowili ot ano 
yvuvaaiov. Ci tedy różnili się od reszty płacących 8 drachm 
nie fiskalnem uprzywilejowaniem lecz municypalnem. 
A zatem epikrisis municypalna była to —  można powie
dzieć —  weryfikacja nie tyle przywileju, ile specjalnej 
pozycji społecznej. Z chwilą gdy ktoś z jakiegokolwiek 
powodu nie wchodził w skład wielkiej masy ludności 
egipskiej, jego specjalna pozycja społeczna musiała być 
stwierdzona przez epikrisis.

’) Patrz: „Literatura przedmiotu", str. 9 -12.

2) So c. 111. 164.



Со się tyczy kobiet, to Wilcken1) wyraził przy
puszczenie, że w Egipcie, podobnie jak w Syrji, i męż
czyźni i kobiety obowiązani byli do pogłównego a to: 
mężczyźni między 14. a 65. rokiem życia a kobiety mię
dzy 12. a 65. Obalił tę hipotezę Kenyon, stwierdzając na 
podstawie Lond. 257.:

1) że w Egipcie tylko mężczyźni obowiązani byli 
do płacenia pogłównego;

2) że granica wieku sięgała tylko do 60. roku życia.
To jego stwierdzenie znalazło następnie poparcie

w papirusach z Oxyrynchus; gdyby bowiem kobiety pła
ciły pogłówne, mogłyby w pewnych warunkach podlegać 
epikrisis. Tymczasem o tern nietylko, że nie słyszymy,* 2) ale, 
co więcej, zyskujemy nawet nowe poparcie tezy Kenyona.

Poparcie to występuje w postaci dokumentarnego 
stwierdzenia pochodzenia z klasy uprzywilejowanej matki  
chłopca. Mianowicie, podczas gdy dokumenty stwierdzają, 
że s a m dziadek chłopca był snUqnog, że sam  ójciec 
chłopca był emxçiToç, to w odniesieniu do matki chłopca 
niema wzmianki, jakoby ona sama przechodziła przez epikri
sis; dokumenta stwierdzają tylko, że jest ona córką ojca, 
którego kwalifikacje obywatelskie w swoim czasie zbadano.

A więc kobiety nie płaciły pogłównego, niemniej 
jednak figurowały na listach tzw. xœr’ oïxiav drtoyęctęui 

ewentualnie jako osoby uprzywilejowane.
Tylko Żydówki były obowiązane do płacenia tzw. 

3fovôaiiov TŚleoftct. Bliższe szczegóły, dotyczące tego po
datku, znajdzie czytelnik u Wessely’ego3). Omawia on mia

*) Hermes XXVIII. 248. oraz Griech. Ostraka I. 242.
-) Wyjąwszy Оху 1451., gdzie jest mowa o epikrisis Rzymianek 

ale nie w fiskalnem znaczeniu.
3) Studien zur Pal. u. Papyrusk. 1. w artykule pt. Die Epikrisis 

imd das ‘ lovSaiutv tO-souk unter Vespasian.



nowicie akta amfodarcha niejakiego Heraklejdesa, który 
dla 5. roku panowania Wespazjana przedstawił obszernie 
stosunki wśród mieszkańców swej dzielnicy w stolicy po
wiatu arsinoickiego.

Jest tu też mowa o epikrisis w fiskalnem tego sło
wa znaczeniu w odniesieniu do 1lovôaiwv гИеоца.

Ludność żydowską podzielono tu na 5 grup, z któ
rych n a s  interesują tylko grupy: 2. i 4.

I tak w grupie 2. występuje kobieta, którą w 4. roku 
panowania Wespazjana poddano epikrisis, gdy liczyła lat 
59. Tu więc jest jasnem, że epikrisis nie mogła mieć 
charakteru wojskowego lecz tylko fiskalny. W tejże gru
pie jest wzmianka o epikrisis 2-letniej dziewczynki, oczy
wista znowu w znaczeniu fiskalnem.

W grupie 4. jest wzmianka o wpisaniu na listę obo
wiązanych do płacenia tego podatku dwojga dzieci 3-let- 
nich, skąd wniosek, że obowiązek płacenia tego podatku 
rozpoczynał się w 3. roku życia bez względu na płeć.

Wysokość podatku wynosiła na głowę rocznie 8 
drachm i 2 obole.

Reasumując obecnie to, cośmy powiedzieli o epi
krisis, możemy stwierdzić, że o ile co do definicji poję
cia epikrisis wojskowej opinja uczonych jest jednolita, 
o tyle na punkcie definjowania epikrisis cywilnej po
dzielili się uczeni na 2 obozy. Jedni, jak Wessely i Meyer 
nie widzą żadnego związku między epikrisis a sprawą 
pogłównego; ich zdaniem jest to tylko badanie, mające 
na celu nadanie jakiegoś przywileju wzgl. zatwierdzenie 
w posiadaniu jego. A zatem akt epikrisis ma -— ich zda
niem —  za zadanie stwierdzić, czy ktoś jest obywatelem 
rzymskim, czy aleksandryjskim, czy katojkiem, czy ma 
prawo należenia do grupy rwv ало yvfivaaiov czy do gru
py ixtjTQOnoluwr ôwds/aÔQâxf.uop itd.



Druga grupa uczonych, reprezentowana przez Gren- 
fella i Hunta, Jougueta i Wilckena, nadaje temu termi
nowi znaczenie bardziej szczegółowe, widząc w tym ter
minie akt sprawdzenia i uznania przywilejów tych osób, 
które są całkowicie lub częściowo zwolnione od opłaty 
pogłównego.

Méautis1) przechyla się raczej na stronę Wessely’ego; 
jest tego zdania, że temu terminowi nie należy nadawać 
znaczenia zanadto ściśle określonego; on uważa to poję
cie za elastyczne, nie związane ściśle z pogłównem, czego 
dowodem jest np. ta okoliczność, że Żydówka, p ł a c ą c a  
tzw. ’I ovôciUjv гакевца, jest także określona jako htiv.ev.Qtuévrj, 
Tern bardziej nie należy, jego zdaniem, wiązać epikrisis 
z pogłównem, że mamy akty epikrisis, nie noszące zu
pełnie charakteru fiskalnego.

Trafną tedy okazuje się w zasadzie moja definicja epi
krisis, podana na początku rozdziału, gdzie ją określiłem 
jako „badanie kwalifikacji". Ta bowiem definicja nie prze
sądza niczego; w tej formie bowiem może epikrisis dotyczyć 
zarówno kwalifikacji fizycznej na żołnierza jak i uwolnie
nia od pogłównego jak i płacenia podatku (np. żydow
skiego) jak wreszcie określenia pozycji społecznej.

Jaki jest związek między epikrisis a szkolnictwem?
Owóż jedynie ci, którzy zaliczają się do kategorji : 

oï dnô yvfivaoLov i to zarówno ci, którzy posiadają tę 
kwalifikację bez żadnego ponadto określenia jak i ci, któ
rzy p o n a d t o  posiadają określenie: ôioôsv.aôqayuoi wzgl. 
óynaóęuynoi, mogą korzystać z helleńskiego wychowania 
w gimnazjum, co w następstwie prowadzi poprzez efebję 
na najwyższe szczeble karjery urzędniczej w metropolji.

Była kwestja w swoim czasie, czy wystarczy dostać

ł) L. c. str. 62. i n.



się dzięki epikrisis na listę twv and yvuvaaior, ażeby 
następnie wejść w poczet efebów; na kwestję tę można 
dziś odpowiedzieć stanowczo twierdząco: każdy, kogo 
wpisano w poczet twv dno yvuvaoiov, stawał się eo ipso 
tzw. f.iel?MŚcprj/3og.

Na zakończenie podaję próbkę podania o dokonanie 
aktu epikrisis. (Оху 11. 257.)

(Luka)

l'/caçà Jioyévovg tov] Qsoy[é- 
vovg /.irjTQÔg IIi[o]Xeaü[g. ...]. Xe[... 
a n ’ 3O^vovyyсоv nóleoĄg] ducp[dâ(nv)) ocr/j.[t- 
ovç rdniov. жата та /slscaH évra n e -
qI èni/QÎoscoç twv nçogfiaivôvrwv 5.
eig-TOvg and yv/uvaoiov ôrjlw tov vid[v
uov Qeoyévrjv /.irjTçog 4aiôwqag Пт[о-
Xtuaiov yeyovévai iy(srrj) si то svs\oTog
id (Itод) .Avto/qùtoqoç KaÎGaçog J o u ir  ia[voi
-eftaorov l'sQuavi/ov s n i tov avrov duifôà[ov, 10.

d'àsv naQayevdt.i£voç nqog rfjv tovtov s n [ i -
v.oiaiv drf/.w ж[а]та Trjv ysvouivm тiji ê[(âW<)

th-oi: O ieonaoiavov vnd 2 ovtcoqîov ~ wt[ov

(tronc rjyr;0(/A’l((Ąę / a i  d4[.].t'ioov y sio o;'r[ot

fia o M lw  уои(пиптшс) -/.ai wv[a](i/ov)[v] /a !h 'j/t i sni/Q iGi\v 15. 
tn r/e /Q to ïïa i \r]dv nacstja uov Jioyśvrj[v Q e- 
oyé[v]ovg roc ФМажос iiprodç 2iv$owv[iog 
'AyMÂotg sn i tov avrov dficpôôoc, 
smrjvsyzev dnoósiigeig idg d narrjQ [cry-
tov Qsoyév[rj\g (J)[i]?Jo/ov virog yvuvaaidqy\ov 20.
:'<niv iv r/j toc ).d(ïm vg) (-)tnv Kaioaçog yçaqnji 
ciov sz tov yv[uva]oîov s n i diupodńo- 
yioiv, sus dè|e]y dvsnc/qiTOig rerdyS-ai



tv> iir] svdrjn[siv], т>)г dè urjztqa nor
[1 f]Toleui<v yey[a]iirj<jd-ai тм тг]атр/ /ю г яро 2 5 .

H(ërovç) Ntqwvoç, rjv y.ai [djneyqdil'aTO ту ż « -  

т’ olv.iuv dnoyqarpvi тот éfÿg i](tTOvç) ovoav 
tz  naxqoç OiXicv.ov тот (DiXiov.ov yeyvftrfa- 
<> t aqyrf/ÔTOç Ttjv avvrjv nôXiv, tryv ôè
■/.ai tou r iov иут[е'(ж] 7ff«<Jfó[ptt»’ yjsyauiÿ- 3 0 .

о>')■«( uot not L'(eTéi) Néqiovoç, ijç тог narf-  
qa ПтоХеиаЦЩг 2‘Au[m  iou...\ Яа[.]
^TUv.t/oi\(l]‘h a  ouoiioç tui am[i7) (tzei) du(fôd(ov) 
tou avxov ' llo a y jJo tç  т rmiov, zcrS-’ a g
inryrty/uv anoôeiÇetç uiç ô[naTrjq a i -  35 ..

T ov '.Auuon'ioÿ ПтоХеиа1ои z [......

èv ту тот Хд(ётоид) Qeov Katoaqoç [yqacpî] en ' 
dfnpôôov тот avTOv. -/ai ofir[vco 
.IvTO/.qiiToqa K aioaqa Joui\Tiavdv

—eftaOTOv l ’sqiiavi/dv tiva\i èz rpg 40 .

’loiâtôqaç tôv Qeoyévrjr. [.........

z « t  ut] д-éoEi /<[у(?]б vnó[iXrjTo[v......

[jutjâè « /Z oto/Jm 1 ) хгур^(н>«/[........

[...)) ëvo/oç dijtjp тог oq'/(;)[____

(Luki.)

Ponieważ inne podania nie wykazują żadnych z a- 
s a d ń i c z y c h  różnic, przeto niniejszą próbkę możemy 
uważać za typ podania o epikrisis.

Przystąpmy teraz do szczegółowej analizy tych podań. 
Można w nich rozróżnić następujące części składowe:

1) Na czele stoi zazwyczaj adres komisji, do której 
podanie wystosowano.2) 9

9  Konjektura Wilckena. (Chrest. nr. 147.) 

-) Fay. 27.: yeyyiiramuę/rpcóai iitixqaTiiïç.



2) Nazwisko, pochodzenie i miejsce zamieszkania 
rodziców1) (opiekuna lub pana), wnoszących podanie w imie
niu małoletniego.

3) Powołanie się na wezwanie, nakazujące zgłasza
nie się tych, którzy podlegają aktowi epikrisis.-)

4) Stwierdzenie, że syn (wychowanek lub niewolnik) 
ma wiek przepisany i że ma warunki do częściowego lub 
całkowitego uwolnienia od opłaty pogłównego8)

5) Szczegółowe umotywowanie na podstawie doku
mentów słuszności pretensji. To umotywowanie sięga np. 
w  Soc. V. 457. aż do 10. pokolenia wstecz.

6) Uroczysta przysięga na panującego cesarza* * 3 4 * * *) jako 
dowód na to, że wszystkie szczegóły, które podano, są 
zgodne z prawdą.

Tej przysiędze towarzyszy niekiedy uroczyste za
pewnienie, że nie posługiwano się ani cudzymi dokumen
tami uwierzytelniającymi ani cudzymi dowodami iden
tyczności.

*) Greek — Pap. 11.49: Jlito ù  /h S v u ov гид Hçiovoç xal rijç yvvai 
.xôç IGSltoç rîjç /hoS&QOv à/KportQiov rwv àno rijç /1  tjToonôlfMÇ àwayoa- 

(poutvior l u '  â/Mpôâov loick'i.

2) Oxy 11. 257 : xuià rà xslsvaHévra nttn  Im xçîaeioç i w  щ ю арш - 

vôvrwr f iç  rovs ùno yvftvaeiov .

Оху VII. 1028: xurà là  xsleva& ivra m o l r o i  Iiuxm ÿ-ijvai rovç 

nooaflaivovTaç eiç r o is  rsOaaQSçxaiSsxarrsïs, si dutporfooiv yortaiv O 4 1 0 0 -  

nolurtiïv  do)âexadQtt//jo)V siaiv.

3) Оху Vil 1028: HQoçtpiovâ ràv vtôv u ov ...... n ÿ o a ^ r jx év a i rw i v -
SGrwri  l'rи  xal eivai avràv ki'iJlxi'.dnuyu O r,

4) Оху IV. 714: ’O u ni» A vtoxq&toqu KaîaciQU Tçcuavàv A Sçiu vov

Хфавт ог f-ifi IxpevG&ai.
Оху X 1266: ÜUVVO)... eivai ( uov xal rijs OtimovO-lov ipvou vtùv

rôv ü lovrCiova xal UT't &é(ISt / / ijÿi VTiôj!/.rtIо 1' utjâ1 ('./.iUlt>(aiç aGipalsiaiç

ô a w w u tu  x iyn rp & a i, jj tvoyoç flrjp тф ogxą).



7) Data.1)
Dokumenta dowodowe noszą techniczną nazwę: „xi 

di-/.aia“  a zwrot : „przedłożyć dokumenta" == „vnoxi'%ai xa 
dtłcata."-)

Akta, dotyczące epikrisis, przechowywano w ârjfioaia 
fîi/Skio&i’xr].

Dzień, w którym się odbył akt epikrisis, dzień prze
łomowy w życiu chłopca, daje asumpt do uroczystości 
familijnej i do uczty. Ślad tego pozostał w papirusach 
w zaproszeniach na ucztę. Tekst jednego z takich zapro
szeń przytaczam :* * 3)

xaÂsî ( Л  ' Н о а д ш г  

ôemvîjacu się xrji’ èxii- 
xQUXiv avxov èv x f  o i- 

z/ti avx[o\v ccvQiov rjxiS 

èffxiv e с е л о  woaç[i7J.

i) Np. (frovç) xa M 6.QXOV AvQt]X(ov Kouuôiov \'AvTmvel]vov 2è- 
jhtOTOv 'Ene'tep f.

’ ) Greek-Pap. II. 49.

3) Оху VI. 926.



ROZDZIAŁ IV.

Efebja.

a) Rzut oka na rozwój efebji ш  świecie greckim poza Egiptem.

W Atenach oznacza efebja obywatelską i prawną, 
pcłnoletność i rozpoczyna się z ukończeniem 18 lat życia.

Deklaracja pełnoletności była tu aktem urzędowym, 
a zawisła była od aktu „óo/.iuaeia'', odpowiadającego 
egipskiej epikrisis. Polegała ona na tern, że członkowie 
odnośnego ÔT/.IOS głosowali pod przysięgą: 1) nad tern, 
czy młodzieńcy, kandydaci na efebów mają wiek przepi
sany; 2) nad tein, czy są wolno-urodzeni i pochodzą z le
galnego związku małżeńskiego.

Wykształcenie efebów regulowały rozporządzenia 
władz i uchwały zgromadzenia narodowego.

Pierwszy rok spędzali efebowie na ćwiczeniach cie
lesnych i na służbie wartowniczej w Munychia i Akte; 
w drugim roku tworzyli załogę fortów attyckich i ćwi
czyli się w służbie oblężniczej.

Po utracie niepodległości zaszły w instytucji greckiej 
efebji wielkie zmiany. Efebja trwała tylko rok, przynaj
mniej od 282/1. Znaczny spadek liczby efebów między



305— 283. wskazuje, że należenie do efebji nie było już 
wtedy obowiązkowe, lecz zależało od dobrej woli.

Ale około roku 100. a. C. liczba efebów znacznie 
się zwiększa a jeszcze bardziej w czasach cesarstwa.

Nie wyłącznie wprawdzie ale przeważnie dla efebów 
zastrzeżone - były urzędy, wymagające wielkich wydatków 
jak: 'yvuvaffiaçx'c'- i àyiovo&eoia.

0  zajęciach efebów najlepiej informują napisy1). Te 
wymieniają jako ich zajęcia: v.riQm.eç, sym'fuov, itoirj[iaf <M- 
j.iyng, diavkoç, aràôiov, nàhr\, itayY.qdriov, dnXov, vavuayla, 
Icatmtg, Xôyoi nqoTçemiv.ni.

Wojenne ćwiczenia znikły z czasem zupełnie; tern 
większy staje się udział efebów w uroczystościach.

1 poza Atenami była instytucja efebji szeroko roz
powszechniona. Bardzo wielką liczbę miejscowości -na 
obszarze greckim wogóle, posiadających tę istytucję, wy
mienia Oehler.2) Przegląd ich wykazuje, że efebja rozszerzyła 
się w całej Grecji i w kolonjach w czasie między IV. w. a. 
C. a III w. p. C.

Zrazu miała ona wszędzie charakter wojskowy.
Jaki wiek był wymagany —■ nie wiemy, ale przy

puszczamy, że 18. rok życia, bo z 20. rokiem życia na
stępowało przyjęcie do kadr wojskowych.

Co do czasu trwania efebji trudno orzec coś pewne
go; lokalnie i czasowo był on różny; zwykle trwała 
ona rok.

Efebowie tworzyli korporację, która miała swoje do
chody i wydatki. Na dochody składały się dary i zapisy, 
dochody z gruntów i wpisowe. * *)

’) I. G . 1129,. 1147, 1148.

*) Pauly-Wissowa: Realenc. V. 2742—3.



Jako korporacja mają oni swoich specjalnych fun- 
kcjonarjuszy. Słyszymy więc o isQsvg tov tcprfîiov i у^ац- 
иатеьg tov ćcprjftu»'. Jako korporacja mają oni też swoje 
bóstwa opiekuńcze, głównie Hermesa i Herkulesa.

Dla ich ćwiczeń jest w gimnazjum i w pąlestrze 
przeznaczona osobna sala ècprjfteïov.

Nadzór nad efebami i ich wykształceniem mają 
urzędnicy państwowi; jako tacy występują przeważnie 
gimnazjarchowie.

Pierwotny militarny charakter efebji z biegiem czasu 
zanika ; w miejsce jego objawia się dążność do szerszego 
uwzględniania wychowania duchowego.

O to mają się starać nauczyciele zwani jtaidewai.

Przedmiotami wychowania stają się : drabia, eveÇia,
лак)sla i swjyrjUDOvvv.

O naukowe wykształcenie starają się : qrjrw  ̂ i cOąr- 
çr/дд ipilóloyoę.

b.) Efebja ш  Egipcie.

Zacznijmy od wzoru podania,1) wniesionego w spra
wie wpisania kandydata w poczet efebów.

'Eouaiay.io [t........j i  т ov cEq(ioitoX ( Ltov) \ л \  açà 'Eçjj.aiov

t \ov\ ’Qqiwvoç firjTQOç /Irju rfię iag т т / д  /.ai Teqevxog zùv т о  

e(g'rog) [T ] //Î£ ç îo i’ Kaiaaqog Eefiaorov è<prj(ievv.ÔT(wv.) Tov v\i]ôv 

fiov Evèaiuovct vewreQov [ju])j[r]çog Evôai/wvidog 'EąuOTtodiTt- 

dog ex л а т ц о д  Tl[X\ovToyévovç tov -/.ai Tid-orfovg[...... ] г о д  ojg oiçav

») Fior. 79. wedle chrestomatji Wilckena nr. 145.



syovra zîjç [stg tovç s(p\rj\povç\ sîçyçioswç dÇiüJi naQa[óexd~ijvai\ 
«[ото]»' się rovç [т]о l(I'toç) N sqwvoç [Kkavôiov Kaijoaçoç 
Se/SaOTOv reQU.aviy.ov y/vTO/.Q[«To]ooç [elçxçivofiévovç] ècprj-
f l o v ç .... ]i? [.] ‘Emfiàyov a.... Tlv&éov т\оь] TIv& [éoo]..
o[.] t o a î C s ' Ç [ . . s l i r c i u u y j v r  rôiv y \Etci~\udyor.

,̂ /»'[«yp«]q>ôfi [é^]« ôs iv [t]o<5 [lz][Â]t/?ôt; usqsoi тог
Oqovqiov. Kai ouvvoji [jVéç]<v»'« Kkavôiov Kaioaça Ssftaorôv 
['sQuavr/.ov Avzo/дйтода si firjv èijrrjfisvxévai fis тф 7Iqox[si]- 
uévii) ST si y.al sivai uov v\ï\ôv yv\rj\aio[v\ rôv 7TqoxsIus(vov) êx 
Ttję or)ucuv[o\u\t]vrjç uov ywaixoç ovorjç [ï]puonoksiTiôo[ç\ 
sksvd-sçaç e[£ s~[ksvdŚQO)v yovéwv y.al sivai fis sv zm vtagaôo- 
yrji xwv dno той yv/ivaolov. Evoqxovvti uév uoi [e]r et'/, 
\ê\q>iOQy[ov\vTi ôs та bavzia. Ç'Etovç) 6. Nsqwvoç Kka[vôi\ov 
KaioaQOç Neftaezov VsQfiaviy.ov Avroy.oitTogoç firj(vôç) \K ai\- 
oaQsiov snayo(fiéviov) y.

Zestawiając obok siebie podania w rodzaju co do
piero zacytowanego, możemy skonstatować, że części 
składowe, mniej więcej stale w nich zachodzące, są na-, 
stępujące :

1. Adres urzędnika (wzgl. urzędników), do którego 
podanie jest skierowane.

2. Nazwisko ojca i matki, ich pochodzenie, efebja 
ojca i obywatelstwo matki.

3. Stwierdzenie, że syn ma wiek ustawą przepi
sany L).

») Soc. III. 164. ovut  7ioù{ то iveOTÙi y  h o ç  xni ji h o ç  (vuôvj ni. 

Fior. 79. mqccv E /o v ia  rrjç eïç rovç £(pti,3ovç eîOxQiOeMç.



4. Prośba o wydanie polecenia w sprawie wpisania 
chłopca na listę efebów1) po załatwieniu szeregu formal
ności jakoto : odebranie przysięgi od ojca, upoważnienie 
do zarejestrowania i uwiadomienie o tern kosmety i gitnna- 
zjarcha.

5. Przysięga ojca na cesarza-) w dowód że :
a) sam był niegdyś efebem ;
b) że chłopiec jest niewątpliwym jego synem ;
c) że syn pochodzi od matki wolno urodzonej;
d) że ojciec należy do klasy uprzywilejowanej : oi 

âito yvfxvmùov.

6. Data.

Dodajmy jeszcze kilka luźnych szczegółów w związ
ku z analizą podań.

’) Оху IX. 1202: nçoçepevyin uoi dçiwv ivtaÿrjvai... тог vioV ГА/ roh' 
itfrfiwV 'j’QKCpiJ.

Fior 79 : àgitù. . TUtQaSeyiHjvtu avxov się tovs to... stoç... eîsxQivoué- 
vovç {(priPovç.

Ryl. 101. «fwj OvVTÔÇai .. y ę a u u u ie i tov yvuvaaiov tovtov eixoriaai 
się TOVÇ TO. . (fTOg)... eiçXQlVOpis'vOVÇ hpô.lov s .

Оху 111. 477. dÇidi avvràÇai toïç nçàg tovtoiç o vOi , la ftovai uov  

XtiQoyçfoapiav neçï tov ùXr)!Hj s ira i rù n.pioxelaeva. уцахрае ois xud-rjxei 
Xçr)uaTigeiv fio i noiovvTi та nçôg Trpv laopiévr\v (срфеш г tov nooyeyQctuui- 
vov u tov ... xai л )  те хоацут) xaï то) yv/jvaaiàçyoï.

Soc. III. 164. 1тта)'аУtlhouH то vnôuvrjfja nçog то dvayçaifiîjvac 
k vto v  iv  TÎj Tiàv ôu rjXixoïv raÇei.

-)  a) Fior. 79: o /tv v w .. et urjv i(pt)fievxévai / и  t<)... h  et.

Оху III. 477. Ttapà... n iv  У à ... ёт os... iqjrjfievxoriov.
b) Fior. 79: (ôfivvio) eivai u ov v îà v  yvrjoiov tov nooxeipievov.
c) Fior. 79: (puvvio eivai avtov) ix  Tijç arjuaivo/uivris piov yvvaixos... 

HevS-éQaç 1$ ilevd-ëçcov yovêoiv.

Oxy 111. 477. yeyovÔTa uoi. (x  тrjç ixâeliprjs... devras.
d) Fior. 79 : (àuvviu) eivai pie iv  rij л açaâoyrj tiôv ало yv/xvaOiov. 

Оху IX. 1202. (v t iv )  oVTa ix  tov тйу/иатод tov nun' rjueîv yvuva aiov .



1. W Ryl. 101. spotykamy wzmiankę, z której wy
nika, że nie yqauuaztvg той yqacpsiov lecz той yvavarriov ma 
obowiązek formalnego wpisania efeba na listę.

2. Listę osób, mających prawo do efebji, sporządza 
amfodarch; lista ta jest corocznie rewidowana.

3. Charakterystyczny jest zachodzący w Оху 1202. 
zwrot : „Iowę àyvor/oaçu o amfodogrammateusie, usprawie
dliwiający jego przeoczenie, skutkiem którego odnośny 
melloefebos nie został pomieszczony na liście, przygoto
wującej do tzW. SÏÇX.QIOIÇ

Wskazywałoby to na zależność stron od owego pi
sarza i naprowadzałoby na szykany z jego strony, co 
w Egipcie nie było zjawiskiem rządkiem.

4. Z 2 względów interesującym jest pap. Soc. III. 
164.: a) dlatego, że wymienia nieznaną dotąd' klasę oby
wateli uprzywilejowanych : „ôcoôsyddqaxjxoi and yv/ivaoiov.u;

b) bo tu po raz pierwszy słyszymy o urzędniku tzw. 
<narÓTTję Ttjç "O^vqvyysiTÛv nólecog jako władzy, do której 
skierowuje się podania o tzw. ейоу.окпд a zatem władzy, 
której kompetencja nie sięga poza obszar danego miasta. 
Wzkazywałoby to na decentralizację administracji w tej 
dziedzinie.

5. Charakterystycznem ze względu na treść jest za
klęcie się ojca na końcu pap. Fior. 79.:

„Evoçy.ovvri jué'v uoi [«]£• eitj, [è]q>i.O()y\ov]vTi di та 
èvavria.*

Myliłby się jednak, ktoby przypuszczał, że zaklęcie 
to jest zaklęciem indywidualnem ojca, który pisał podanie. 
I ono jest formułkowem, jak tego dowodzi Оху II. 240., 
gdzie pewien pisarz wiejski pod przysięgą zeznaje, że nic 
mu nie wiadomo, jakoby jakiś żołnierz w którejś z wsi

7*



okolicznych dopuścił się wymuszenia. Przysięga kończy 
się takiem samem zaklęciem.

Wraz z gimnazjum wprowadzono do Egiptu, także 
instytucję efebji. Nie różniąc się zasadniczo od efebji 
w reszcie świata greckiego, wykazuje efebja grecka 
w Egipcie przecież pewne rysy odrębne. Do nich należą:

1. To, że efebja rozpoczyna się tu już z ukończonym 
14. rokiem życia.

2. To, że tzw. el'ay.Qiois dokonywa urzędnik, mia
nowicie prefekt Egiptu a nie ciało zbiorowe.

3. To, że byli efebowie łączą się ze sobą w bardzo' 
ścisłe i długotrwałe związki.

. 4. To,* że czas efebji czynnej nie był ściśle określony,*; 
wahał się między 1 rokiem a 8 latami.

Pochodzenie, wychowanie i kultura" duchowa decy
dują także o prawach i obowiązkach każdego. Było więc 
rzeczą naturalną, że przed dopuszczeniem danego oso
bnika do wykształcenia gimnazjalnego jego pretensje 
w tym kierunku musiały być zbadane urzędowo.

Efebja przedstawia się nam na podstawie źró
deł jako symbol praw obywatelskich, a wpisanie na 
listę efebów jest równoznaczne z wpisaniem na listę oby
wateli czynnych.

O efebji w epoce ptolemejskiej wiemy bardzo mało- 
Dwa napisy dedykacyjne, znalezione, w Fajum, wspomi
nają o istnieniu tzw. aiqéasiç, co oznacza zapewne od
działy efebów. Każda aiqtoiç ma przy sobie w genetiwie 
nazwisko osobistości, która przypuszczalnie oddziałem 
dowodziła.



Władze, mające nadzór nad efebami w epoce ptole- 
miejskiej, są nam mało znane. Na podstawie pewnego na
pisu z Arsinoe możemy przyjąć, że kierownikami ich byli 
kosmeci i gimnazjarchowie. (Annales du Service de l’anti
quité, 1908. str. 239. i n.)

Teksty, dotyczące efebów a pochodzące z epoki ce
sarskiej, są i liczniejsze i szczegółowsze. Jasno występuje 
w nich charakter tej instytucji jako dający prawa poli
tyczne. Zupełnie taksaino jak w Grecji właściwej : w tym- 
samym czasie, w którym młodzieniec wstępuje w szeregi 
efebów, staje się członkiem pewnej gminy.

I za cesarstwa jako przełożeni efebów fungują gim- 
nazjarchowie i kosmeci, którzy teraz należą do normal
nych miejskich urzędników w metropolji.

Z tego wynika, że gimnazja były podówczas instytu
cjami miejskiemi a nie państwowemi, co może było zre
sztą już za Ptolemeuszów.

Właściwym jednak kierownikiem efebów był koś
ni eta,1) którego istnienie w epoce ptolemejskiej stwierdził 
pewien napis z Fajum* 2).

Oba urzędy są za cesarstwa liturgiami, które mogą 
sprawować tylko ludzie bogaci.

Wiadomości nasze o czynnościach efebów są bardzo 
skąpe i jednostronne. Dowiadujemy się tylko o ich wy
kształceniu gimnastycznem a w szczególności o ich za
pasach. O nagrodach dla efebów wspomina Оху IV. 705.

Ostatnią wzmiankę o efebach spotykamy w roku 324.
Zniesienie igrzysk olimpijskich przez Teodozjusza 

394. położyło kres i efebji.

•) Jak wykazał Wilcken w Archiv. V. 237.
2)  Annales du Service de l’antiquité 1908. Str. 239. i. n.



Jak długo trwała efebja czynna?
W epoce Ptolemeuszów p r a w d o p o d o b n i e  rok; 

tak wnosi Bouché-Leclercq1) na podstawie napisu dedy
kacyjnego dawnych efebów, gdzie czytamy: oź ьсргцЗеоу.отад 
то /3 sroę.

Taksamo było —  z d a j e  s i ę  —  i w  epoce rzym
skiej, jak wskazuje napis z Fajum, wspominający o efe- 
bach z 2-go roku panowania cesarza Klaudjusza.

Czytamy, że w epoce ptolemejskiej efebja wytwa
rzała trwałe koleżeństwo; dawni efebowie łączą się 
w związki, mające swych przewodniczących, sekretarzy 
i skarbników. Ale to są raczej towarzystwa prywatne, ro
dzaj rezerwy, gdzie b. efebowie nie mają przymusowych 
obowiązków.

Ponieważ między efebami honorowymi spotykamy 
jednego liczącego lat 19, przeto można przyjąć, że obo
wiązkowa efebja kończyła się przed tym rokiem. Czy było 
to obowiązkiem wszystkich efebów należeć do tej rezer
wy, czy też był to tylko przywilej —  na to trudno odpo
wiedzieć tak, jak trudno orzec, czy efebja była obowiąz
kowa czy fakultatywna. Zdaje się, że była równocześnie 
i obowiązkiem i przywilejem.

Trudno również odpowiedzieć na podstawie dotych
czasowego materjału źródłowego, czy efebja w epoce 
ptolemejskiej służyła jako przygotowanie do służby woj
skowej.

Mamy jedną wzmiankę o tzw. Iz tol orjfitiov vtaviarot, 
którzy należą do związku wojskowego w 11 w. a C.2) Po

>) Patrz: „Literatura przedmiotu" str. 9— 12. 
-) Witkowski: Epist Gr. priv. Wyd. I. nr. 48.



nieważ słyszymy równocześnie, że veavio-/.OL należą w miej
scowości Omboi do oi sz гои yv/.ivaoiov, przeto mamy tu— 
zdaje się —  połączenie gimnazjum z wojskowością. Pra
wdopodobnie więc służyły gimnazja w epoce ptolemej- 
skiej jako zakłady, przygotowujące do wojska. Tego zda
nia jest Wilamowitz1).

Sprawa wpisu na listę efebów stanowi jedną z naj
zawilszych kwestyj.

I tak według Jougueta, który opiera się na Oxy 111. 
477., wpis efebów stanowił j e d e n  akt i należał do za
kresu działania egzegety; natomiast Wilcken2) a za nim 
Grenfell i Hunt3) słusznie rozróżniają tu 2 akty: 1. zba
danie kwalifikacji do tytułu efeba czyli epikrisis, której 
dokonywał egzegeta; 2. wciągnięcie na listę efebów czyli 
eïçKQioiç, funkcja zastrzeżona specjalnie dla prefekta Egip
tu, co wynika jasno z Fior 57.

Że prefekt Egiptu brał udział w tym akcie nietylko 
w Aleksandrji ale i w lokalnych metropoljach —  jak to 
przypuszczał już Wilcken4) — wykazał nam Оху X. 1266. 
Tok postępowania p r z e d  tzw. sïoy.Qioiç był wedle 
Wilckena6) następujący:

Akta, dotyczące poszczególnych chłopców, sporzą
dzano w aleksàndryjskiem biurze archidikasty, obej- 
mującem akta dla całego Egiptu. Z tego wielkiego 
katalogu sporządzano specjalnie dla każdego powiatu 
wyciąg (еЬ/.опвщig), który następnie deponowano w tzw. 
yQcupeïov odnośnej metropolji.— * *)

O G G A , 1900. str. 54. i. n.
-) Grundziige 142.
J) Оху XII. 1452.
*) Grundziige 142.
■’) Wilcken: Chrestom. nr. 143.



Dziś jest to już pewnikiem, że efebja w Egipcie 
była dostępna nietylko dla obywateli miast greckich lecz 
także dla mieszkańców egipskich metropolij. Ale wiemy
0 tem nie od dawna. Mianowicie do czasu opublikowania 
papirusu florenckiego nr. 79. sądzono, że efebja była 
przywilejem, zastrzeżonym tylko dla obywateli miast grec
kich. Tymczasem tu mamy prośbę o wpisanie w poczet 
efebów chłopca z Hermopolis, a tytułem prawnym, na 
który powołuje się ojciec, jest to, że sam niegdyś dostał 
się dzięki epikrisis na listę t w v  dno yvfivaaiov.

Należenie więc przedtem do klasy uprzywilejowanej 
jest warunkiem, wymaganym do wpisania na listę efebów, 
a naodwrót charakter efeba jest symbolem i potwierdze
niem tego uprzywilejowanego stanowiska.

A zatem na podstawie dotąd znanych nam źródeł 
wypadnie nam przyjąć, że obok rodowitych Greków, 
którzy stanowili klasę tCov dno yv/.ivaaiov bez żadnego 
poza tern określenia, mieli wstęp do gimnazjum a tem- 
samem do efebji także Greko-Egipcjanie jako oztdôqayfiot
1 дыдехадцацм! z dodatkowem określeniem: dno yvuvaaloc.

Jednym z najciekawszych rysów Egiptu grecko-rzym
skiego jest istnienie miast greckich, które jednak nie są 
równocześnie tzw. nólsig.

Te miasta są, oczywista, stolicami powiatów; wpraw
dzie nie posiadają one autonomji, ale są rządzone na 
modłę grecką przez tzw. aąyoyceg.

• Dziwne to zjawisko przypisać należy osłabieniu po
czucia obywatelskiego wśród tych Greków z jednej 
a brakowi ochoty do zakładania nowych miast greckich 
u Ptolemeuszów z drugiej strony. Mimoto instynkt raso
wy pozostał żywy tak, że lubo ci Hellenowie, rozlani po 
całym Egipcie, z czasem coraz mniej wagi przywiązy



wali do swoich praw politycznych, to przecież dumni 
byli z tego, że są Grekami, że mogli się przeciwstawiać 
ludności tubylczej dzięki swej kulturze.

Ten stan rzeczy uznali Rzymianie, dając temu jas
krawy wyraz przez to, że Greków uwolnili od opłaty po
główne go. Z pośród Egipcjan posiada ten przywilej je
dynie pewna kategorja kapłanów tzw. ieęalę dnolioąioi.

Poza tern korzystają z tego przywileju sami Grecy, 
jużto rodowici, jużto Gr.eko-Egipcjanie, z których tacy 
itrjTQOTCoUrat ëwdezàdqayjioi płacą niższe pogłówne z tej 
jedynie racji, że są związani z temi gminami na pół 
helleriskiemi. Ci Hellenowie nie tworzą naturalnie jakiejś 
zwartej kasty ; nie tyle krew ile kultura znamionuje ich 
charakter grecki.

Nie znamy niestety warunków, na podstawie których 
można było z jednej warstwy przejść do drugiej. Supo- 
nować tylko możemy, że podobnie jak nie może Egipcja
nin uzyskać obywatelstwa rzymskiego, jeżeli przedtem nie 
posiadł obywatelstwa Aleksandrji lub Ptolemaidy, tak, 
chcąc uzyskać prawo obywatelstwa greckiego, musiało się 
zapewne wprzódy wejść między którąś z kategoryj Greków.

Tzw. ol dito yv^waolov stanowią wśród nich elitę, oni 
ponoszą ciężary liturgji i piastują najwyższe godności. 
Oni też tylko są dopuszczani do efebji.

Wiekiem efebji czynnej a temsamem wiekiem, 
uprawniającym do tzw. eięy.ęiatę jest ukończonych lat 141).

W Egipcie 14 lat życia —  to wiek pełnoletności, 
wiek, w którym Egipcjanie płacą po raz pierwszy pogłówne; 
całkiem więc naturalne, że w tymże wieku obywatele me- 
tropolij oraz Grecy zaczynają spełniać swe obowiązki oby
watelskie.

') BQ U 1084, Oxy 111. 477, Fior. 57 i 79.



Trudności nie do pokonania w sprawie wieku efebji 
powoduje Teb. II. 316., z którego wynika, że efebami 
w 82/3 p. C. byli między innymi chłopcy liczący: 3, 7 
i 12 lat.

Jakżeż w tym wieku mogli oni uczestniczyć w ćwi
czeniach efebów a następnie pełnić funkcje obywatelskie?

Oczekiwalibyśmy zresztą, że chłopcy, zarejestrowani 
w danym roku, są wszyscy mniej więcej w tymsamym 
wieku ; tymczasem tu ma się rzecz zupełnie inaczej. Nie- 
tylko, że wiek młodzieńców wykazuje ogromne różnice 
największa wynosi lat 11) ale co więcej: z tekstu wy

nika, że rejestracja jednego z byłych efebów odbyła się 
w jego 3-cim a drugiego w jego 7-mym roku życia. Wo
bec tego stanęli uczeni bezradni; wszelkie próby wyjaśnie
nia zawiodły, skutkiem czego miejsce to do dziś dnia jest 
zagadką.

Z pewną dozą ironji piszą wydawcy we wstępie do 
wydania tego papirusu, że mimo całego respektu dla 
wcześniejszego dojrzewania na Wschodzie muszą jednak 
przyjąć, że chyba termin tcpr^da nie oznaczał tego'samego 
w Aleksandrji co w Atenach.

Wprawdzie w Sparcie już 7-letni chłopcy wstępują 
do tzw. ijovai, a wedle Bas-Foucarta1) istniały tam od
działy wojskowe 3-letnich chłopców a więc organizacje 
na kształt efebów ; ale przecież nikt, kto sobie dobrze 
zdaje sprawę z definicji terminu : „pełnoletność polityczna1*, 
nie przypuści ani na chwilę, że tym dzieciakom powie
rzano funkcje państwowe, co było bezpośredniem na
stępstwem odbycia efebji w Egipcie. ■

Wydawcy starali się zmniejszyć trudność, interpre-

0  11. str. 142.



tując formę : icprjfiev/Jvca nie : „odbyć czas efebji" lecz: 
„zostać wpisanym na listę efebów“.

„Ale po cóż ten pospiech" —  pyta Jouguet1) —  
z wpisaniem dziecka na listę efebów?"

Skąd dalej ta różnica wieku u chłopców w czasie 
wpisywania ich?

Mamyż przyjąć dwukrotne obowiązkowe zgłaszanie 
się tj. jedno, gdy chłopiec osiągnął wiek, prawem prze
pisany a drugie na parę lat wcześniej? Jeżeli tak, to co 
za cel ma deklaracja wcześniejsza?

Z drugiej strony nie chce się wierzyć, by tzw. 
sÏçkqkhç odbywała się w różnym wieku chłopców a więc 
nieregularnie.

Mimo wszystko przecież 14. rok życia zostanie chy
ba przepisanym wiekiem efebji — jak się wyraża Fior. 
79. —  wQCi riję eig zovg scpfjfiovg eïgxQÎoeioç." —  .

Poza tem nie należy zamykać oczu na to, że hipo
teza wydawców ma jeszcze dwie inne bardzo słabe 
strony :

1. Interpretacja form: êyrjfievxôrwv, ètptjfiévxévcu taka 
jak podaliśmy wyżej, jest sztuczna. Przedewszystkiem 
oznaczają te terminy n i e wpisanie na listę efebów lecz 
spełnienie obowiązków efeba, a więc, dosłownie rzecz 
biorąc, musimy właściwie przyjąć, że wspomniani chłopcy 
skończyli swój okres efebji, licząc 3, 7 i 12 lat.

Dajmy na to zresztą, że możnaby rzecz interpreto
wać i tak, że chłopcy od chwili prowizorycznego wpisu 
na listę efebów byli uważani w teorji za efebów ; ale 
w takim razie oczekiwalibyśmy w tekście słów: ècpe- 
fievy.orojv ci n  o zoï fi l'vo uÿ a nie: è(frjfievy.ÔTiov го fi szog.

2. Co się tyczy wieku kandydatów, dotąd nie posia-

')  Remarques etc. str. 47.



damy żadnego zgłoszenia do wpisania na listę efebów, 
w któremby chłopiec miał mniej aniżeli 14 lat.

Tak tedy papirus Teb. 316. jest ciągle zagadką.
Z tegoż papirusu dowiadujemy się, że wspomniani 

efebówie z 2. roku panowania Domicjana jeszcze w r. 99. 
p. C. a więc w 19., 23., 28., i 30. roku życia wchodzą 
w skład symmoryj efebicznych, skoro zobowiązują się 
w razie zmiany miejsca zamieszkania lub w razie swej 
nieobecności zawiadomić o tern symmorjarchę. W tym 
fakcie niewątpliwie należy dopatrywać się istnienia pewne
go rodzaju rezerwy.

Rezerwa nie trwała nigdzie poza Egiptem dłużej po
nad 3 lata. W Egipcie było, zdaje się, inaczej. Ponieważ 
bowiem tutaj większa część efebów należała do gmin 
bez autonomji, gdzie jedyną zewnętrzną oznaką praw po: 
litycznych był związek z gimnazjum, przeto tutaj istniał 
zapewne obowiązek jak najdłuższego pozostawania 
w związku z tą organizacją.

Interesujące są szczegóły, zachowane w Teb. 316., 
dotyczące przysięgi byłych efebów w kilka wzgl. w kilka
naście lat po przebyciu okresu czynnej efebji. Powyższy 
papirus podaje nam informacje w sprawie warunków 
i formalności, związanych z rejestrowaniem efebów w de
mach aleksandryjskich.

Kolumny tego papirusu — to serja deklaracyj zło
żonych pod przysięgą w jakiś czas po ukończeniu efebji. 
Wszystkie te deklaracje przypadają na tensam rok i są 
ułożone według jednego szablonu. W każdej z nich efeb, 
podając swoje nazwisko, powiat, gminę, liczbę swej sym- 
morji i nazwisko symmorjarchy :

1. oświadcza uroczyście, że przed ..... laty został 
wpisany w poczet efebów do.... symmorji, że nie użył



wtedy żadnego podstępu1) i że otrzymał oficjalne po
świadczenie1 * 3);

2. podaje dokładne szczegóły, dotyczące swego po
chodzenia, obywatelstwa swej matki, swój zawód, wiek 
i szczególne znaki ;

3. ślubuje zawiadomić swojego symmorjarchę o ewen
tualnej zmianie swej siedziby3).

Efebowie pozostają pod nadzorem kosmety i gimnaz- 
jarcha i tworzą ich straż honorową. Na sprawę tę rzuca 
ciekawe światło Amh. II. 124, z II. w. p. C. Mamy tutaj 
oficjalne uszeregowanie urzędów według rang.

Owóż dowiadujemy się, że- gimnazjarch w Hermo- 
polis miał podczas uroczystości w gimnazjum prawo do 
straży honorowej z 4 członków tj. do tylu, ilu ich miał 
strateg powiatu ; natomiast kosmeta i egzegeta muszą się 
zadowolić tylko dwoma.

Efebowie są podzieleni na symmorje numerowane. 
Np. w Teb. 316. jest wzmianka o 133. symmorji. Ale 
może symmorja jest jednostką rezerwy efebicznej, może 
czynna efebja dzieli się po staremu na aigieeig?

Na podstawie BGU 1084. przyjął Wilcken istnienie 
plutonów : TtMyie, ale to nie jest pewne.

Formalności, towarzyszące aktowi sla/.oiaię, są nam 
znane tylko niedokładnie. Wszelako możemy dziś już na 
pewne stwierdzić, że pierwsza jej część tj. epikrisis na
leżała do zakresu działania egzegety. Towarzyszą mu 
przy tym akcie prytanowie oraz tzw. Kaiadqeioi, którzy

1) /urj àkkoTQÎu â n a ç /r j UT)(ït 6 им w  u Cą xeyorjo&ai.
-) тетекешхегш... tov ano [Циатод /Q rjuariouov xal ty e iv  то /ttera- 

ôoGiuov.

3) £àv.... ueTufiaiVM/iev ?j lydrjuwuev, /нетадмвоиет сикротедоь то)
GV/l/lO(JflXnyij



п о

są funkcjonariuszami z ramienia cesarza. Są to zapewne 
urzędnicy rzymscy wysokiej rangi, których władza roz
ciąga się na cały Egipt.

Motywami, któremi rodzice (wzgl. opiekunowie) po
pierają prośbę o przyjęcie chłopca w poczet efebów, są : 
z jednej strony efebja przodków męskich a z drugiej tzw. 
wcaqyv kobiet.

Znaczenie tego ostatniego terminu tutaj jest nam nie
jasne, bo nie chodzi tu chyba o zwykłe jego znaczenie tj.
0 podatek spadkowy. Tu jest to niewątpliwie dokument, 
stwierdzający, że małżeństwo rodziców ma charakter 
wymagany ustawą dla tego aktu.

Ważność małżeństwa z punktu widzenia efebji za
leży bez wątpienia od prawnej pozycji społecznej kobiety. 
Innemi słowy chodziło o to, by matka kandydata na efe- 
ba była obywatelką, żeby należała do jakiejś kategorji 
Hellenów. Słowem: musiała być „wolna i pochodzić z wol
nych rodziców".

Deklaracji rodziców (wzgl. opiekunów) musi towa
rzyszyć formuła przysięgi na cesarza.

Wzór takiej deklaracji pod przysięgą na podstawie, 
papirusu z Oxyrynchus z uzupełnieniami wydawców
1 własnemi podaje Jouguet1).'

....... a£/w  t(iâg avvzé^ai,
zoïç nqôg zoiz[oi]g ovai la/Soîai (iov 
XeiQOyqacpiav u t 9 ‘ oq/.ov d lp Sp  êivai 
zà no<y/.ttutv[u ygaipa]/ oig '/.adry/.ti 

XQTjfiaziÇ[sii’ (.101 ô(iv[vvzi zà nqoç *)

*) Revue de philologie 1907. str. 53.



щ\у ctnaęyńr y.ai rrjr <>voua]oim' roi 
[itQoysyQamœvov uov] viov NeiMfx- 
[/xwpog xai nçogayyEÏlai] roi te y.oa- 
If-irjrîj y.ai yvfivaelÓq\%(o toïç

[Èr '0'E,(vQvyy<j)v) nôX^ei) a ir  à p 7i;aQadty_Hr-v\«i ig rois
[ècpr/fiovç rov it] etovs\ linôttoy.a.

Do kogo należy formalne zarejestrowanie efeba? 
Papirusy wyrażają się o tem tylko całkiem ogólni

kowo : oi 7tQÓę rovTOiç lub oig v.u&rjyEi.
Z pewną pomocą przychodzi nam tu Teb. 316., gdzie 

chłopcy oświadczają : „TSTefeuoy.śpai top ânô prjfiarog 
yQrjfiariofiópu. Owóż ci „oig xa&ipteiu z Oxyrynchus są 
prawdopodobnie indentyczni z (îryxa w Teb. 316., oi nqóg 
Tovrovg (ivTsg — to urzędnicy, pośredniczący w przesłaniu 
przysięgi przed komisję : firj/ia.

We Fior. 57. tym który ma formalnie zarejestrować 
efeba, jest sekretarz rov ygacpsiov, który nosi tytuł : o lv. 
у.итаХоуе'юг lub o nęóg тf  diahxyrj. ')

Cały tedy proceder przy eI'çxqlois wyobrażam sobie 
na podstawie źródeł jak następuje :

Egzegeta, otrzymawszy podanie o epikrisis celem 
wpisania chłopca w poczet efebów, badał wiarogodność 
dat, poczem przesyłał je sekretarzowi biura archidikasty 
z poleceniem, by odebrał akt przysięgi z rąk ojca 
(wzgl. opiekuna), by przesłał go następnie trybuna
łowi (/?^«) archidikasty, który otrzymawszy ją, upowa
żniał osobnym aktem urzędowym {jQt](xaTUfixóg) do wcią
gnięcia efeba na listę (et/ opl^elp), co dokonywało się w se
kretariacie ('yęaęslop) pod nadzorem i za staraniem sekre
tarza w biurze archidikasty. V

V Tzw . dmyoyfj jest to oddział biura archidikasty : xazaloyelov.



Gdy już wszyscy efebowie danego roku byli for
malnie zarejestrowani, następował zapewne akt drugi tj. 
zbiorowy przegląd ich w obecności prefekta Egiptu czyli 
właściwy akt et'gxQioig.

Na zakończenie przytaczam pochodzący z r. 98. a. C. 
napis dedykacyjny związku efebów, którzy w 14 lat po 
swej efebji czynnej ogłosili go na cześć króla Ptolemajosa 
Aleksandra1;.

Ytcèq ftaoilśiog ÜToleuaiov т о й  h i i -  

• xaXovfiêvov *Л1.egdvâçov 2ov%u> 

iïeoj usyâhri ueyaho ||ô|| г б т с о д '^  

twv то /î(iTOg) ïxpr)fttv/J)Tiov TÎjg 
'Auixioviov aięeOEdję, oh u irç a  

vÔtov ETti ijOQÔâv itÇrjxeiç) iy At- 
/îog fit' à т с  t]h  oh t]v Ц....Ц ciog 

tpvyuov. ("Etovg) 16. Фс(н(еуо d)ut.

l) Wedle chrestomatji Wilckena nr. 141.



ROZDZIAŁ V.

Gimnazjum.

Mâharcc lia i èÇ dnavrog т о г : -  

т о  nçovoovfisv, о т г ы д  oi п о -  

XÏTcti dyado i u iv  tdg ipvyàg 

loyvqoi de т а  а щ ш т а  yiyvoivro.

(Lukian: Anachars. 20.)

Istotę wychowania greckiego stanowiło wykształcenie 
gimnazjalne. Założenie tedy gimnazjum w obcem środo
wisku oznacza początek jego hellenizacji.

Najlepszego świadectwa na wysokie znaczenie wy
kształcenia gimnazjalnego dostarczyły nam papirusy.
Z nich to wyziera dobitnie, że gimnazja ze swojem wy
kształceniem duchowem i fizycznem stały się ogniskami 
hellenizmu. Kto chodził lub chodzi do gimnazjum, należy 
eo ipso do uprzywilejowanej klasy w  dm) yvpvaoiov. ^  

Przynależność do tej klasy jest wstępnym warunkiem 
do udziału w życiu politytznem, w szczególności: muni- 
cypalnem. Toteż nie dziw, że każdy ojciec, mający do te
go prawo, czuwał nad tern zazdrośnie, by syn jego figu
rował na liście t w v  dito  yvf.ivaoiov.

!Щ
Ъ
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1 w Egipcie panowała zasada, że wyższe wykształce
nie pociąga za sobą większe obowiązki.

Dlategoto w każdem mieście i w każdej wsi prowa
dzono oficjalną listę ludzi z gimnazjalnem wykształceniem 
jako ludzi mających większe prawa ale równocześnie 
i większe obowiązki.

Dzięki wykształceniu gimnazjalnemu wznosił się 
Grek nietylko kulturalnie ponad Egipcjanina, ale także 
zyskiwał warunek do udziału w życiu politycznem kwej 
gminy.

W epoce cesarskiej spotykamy się ogromnie często 
z terminem technicznym : 01 dnô yvuvaaiov. Termin po
wyższy obejmuje nietylko młodych ludzi, którzy do gimna
zjum należą lub należeć mają prawo, lecz także starszych, 
którzy w młodości doń uczęszczali.1) Termin ten stał się 
poprostu określeniem war s t wy,  którą objęci są wszyscy 
ci, co mają wykształcenie gimnazjalne i to wraz ze swoją 
rodziną, co widać z Amh. 75., gdzie i kobiety są określone 
jako należące do klasy тiZv cn o  yvuvaaiov. Klasa ta stano
wiła w mieście elitę inteligencji, z której rekrutowali się 
miejscy urzędnicy.

Głównym terenem wychowania młodzieży było dla 
egipskich Greków oczywiście gimnazjum.

Poszczególne gimnazja były rozprószone po całym 
kraju aż do Elefantyny. Możemy przyjąć, że nietylko mia
sta greckie lecz także metropolje poszczególnych powiatów 
miały swe gimnazja, czasem nawet więcej niż jedno.

Podobnie jak wszędzie,tak i tu udzielano obok wykształ
cenia czysto gimnastycznego także duchowego, osobliwie 
w muzyce i retoryce. Na to ostatnie nie mamy, co praw

ił Amh. II. 75.



da, dowodów bezpośrednich, zato mamy dowody po
średnie w licznie znajdywanych fragmentach retorów 
i mówców.

Zresztą, że tych bezpośrednich nie posiadamy, to 
może być czysty przypadek. Zato mamy nie najgorzej 
poświadczone wykształcenie cielesne, lubo słusznie pod
noszą Herodot1) i Diodor-, że grecka gimnastyka była 
Egipcjanom obca. Co prawda, już w epoce Faraonów urzą
dzano w Egipcie okolicznościowo zapasy gimniczne3). 
Ale celowe kształcenie w sportach i wysokie cenienie 
zwycięstwa w agonach, jak słusznie zauważył Wilćken, 
jest dopiero charakterystycznym rysem kultury greckiej 
\v przeciwstawieniu do orjentalnej.

W starożytności jest gimnazjum zakładem wychowania 
fizycznego i duchowego a zarazem centrum życia publicz
nego. Wzmianki autorów oraz napisy pozwalają nam przy
puszczać, że każde miasto na starożytnym obszarze grec
kim posiadało co najmniej jedno gimnazjum. Oehler4 *) ze
stawił 128 takich miejscowości.

Napisy z Azji Mniejszej, wysp i Grecji właściwej 
przemawiają za p a ń s t w o w y m  charakterem gimna
zjum6) na tym obszarze. Przemawia za tern mianowicie ta 
okoliczność, że państwo angażuje urzędników nadzoru 
i opłaca nauczycieli. (Pergkmon, Teos.)

Liczba gimnazjów była różna stosownie do środków 
finansowych miasta, do jego wielkości i liczby uczniów. 
Więc o 2 gimnazjach słyszymy w Aleksandrji i w Oxy-

4) II. 91.
2) I. 87. 7.
3) Erman 1. с. I. 335.
4)  Pauly-W issow a: Realencykl. VIII. *2004— 2025. 
*) Priene 108., 1. G . II. 240.



rynchus, о 3 w Halikarnasie, o 4 w Milecie, o 5 w Per- 
gamon, o jakich 10 w Atenach.

W Egipcie —  jak dowiedzieliśmy się z inskrypcji 
WeiBbrodta1) —  istniało gimnazjum nawet w dalekiem 
Omboi, w pobliżu dzisiejszego Kóm-Ombo.

Za Wilckenem podajemy o niem poniżej parę szcze
gółów.

Istniało ono za Euergetesa II. Tekst słynnego na
pisu, stwierdzającego istnienie gimnazjum, dzieli się na 3 
części: 1) грусрмца, 2) list pary królewskiej do gimna
zjum w Omboi, 3) list pary królewskiej do Boëthosa.

Jako adresaci drugiej części napisu występują ot $z 
tov èv ’’Оцftotç yvuvuaiov.

Co to za jedni ?
Było to prawnie uznane towarzystwo czy związek 

który obejmował członków tamtejszego gimnazjum. Nie 
należy ich naturalnie identyfikować ze znanymi nam do
piero z epoki cesarskiej ot djtô yvptvaeiov. Było to raczej 
coś, cobyśiny dziś nazwali „Towarzystwem byłych człon
ków gimnazjum w Omboi“.

Pierwsza część napisu zawiera iprjrpioiicc związku tej 
treści, aby korespondencję królewską uwiecznić na tym- 
samym kamieniu i ten kamień ustawić następnie w gimna
zjum obok statuy jego założyciela, którym był pewien 
dworzanin Euergetesa II.

Ten fakt, iż gimnazjum zawdzięcza swe istnienie 
fundacji prywatnej, przemawia za tern, że gimnazja w Egip
cie ptolemejskim nie były zakładami państwowymi. Być 
może, że szczegół ten znajduje swe potwierdzenie w nie-

!) Wilcken w Archiv V. 410.



wydanym dotąd papirusie z Magdola1), którego treść nie 
jest całkiem jasna skutkiem wielkich luk w tekście; w każ
dym razie wyraz: yv^ivâaiov występuje w nim w związku 
z nazwiskiem jakiegoś Apollodora. Jest tedy rzeczą prawdo
podobną, że wspomniane gimnazjum było jego fundacją.

Za cesarstwa są one instytucjami municypalnemi.
Napis, opublikowany przez WeiBbrodta, ma wielkie 

znaczenie dla historji hellenizmu w Egipcie, ile że po
świadcza nam dla epoki ptolemejskiej istnienie gimnazjum 
w dalekiem Omboi, gdzie nikt nie byłby się tego spo
dziewał. Jeżeli tam nawet znaleźli się greccy młodzieńcy, 
uczęszczający do gimnazjum, to można przypuścić, że 
wszędzie w metropoliach powiatowych element grecki gru
pował się dokoła gimnazjów.

Gimnazjum służyło przedewszystkiem jako miejsce 
ćwiczeń dla celów późniejszej służby wojskowej. Nawet 
i później, gdy efebję pozbawiono charakteru wojskowego 
i gimnazjum stało się zakładem wychowawczo-naukowym, 
pozostało ono przeznaczone przedewszystkiem dla efebów.

Gimnazjum starożytne jest ponadto zakładem, przy
gotowującym do igrzysk, punktem centralnym życia pu
blicznego, wreszcie miejscem odczytów.

Od czasu zwrotu w wychowaniu młodzieży greckiej 
i włączenia doń wykształcenia humanistyczno-literaćkiego, 
t. j. od czasu wojny peloponeskiej stanowiło gimnazjum, 
jeżeli nie jedyny, to przecież najważniejszy wyższy pu
bliczny zakład naukowy dla wykształcenia zarówno fi
zycznego jak i duchowego. Państwo wykonywało nad niem 
kontrolę za pośrednictwem specjalnych urzędników: gimna- 
zjarchów, sofronistów i pajdonomów. Nauczycielami przed
miotów humanistycznych są: yęcąąiariy.oi, cpdóoo<poi, qtjto- 
4>eę, (fih'û.oyni, yewiitxqm. *)

*) Kopja jego wraz z konjekturami znajduje się w mojem po
siadaniu dzięki uprzejmości Prof. Jougueta.



Normalne wykłady nauczycieli nazywają się
Jako ogólne przedmioty występują: evragia, etiej-ia,' 

(filoTCOvia i nolv iiaD ia .

Jako umiejętności gimnastyczne: аыцаггт ии&щшта 
występują: ôqô/xoi, dóh/og, ôiavXog, àkzfj.

Słyszymy wreszcie o przedmiotach następujących:
}y/Mf.uov, 7Toir;ua, STtiviv.iov, kóyoi ttqotqs7t i iy.oL

Na Chios i w Pergamon także dziewczęta uczęszczają 
do gimnazjum i biorą nawet udział w agonach.1)

Co do wieku przepisanego, nie dadzą się wydedu- 
kować żadne normy; wśród uczestników gimnazjum spo
tykamy wszystkie klasy wieku: nciïdeg, l'cprfloi, vint i yś- 
çovrsg.

O toku nauki wiemy mało. Z napisu z Priene 316. 
możemy wywnioskować, że uczniowie czytali Tyrtajosa, 
Herodota i Tukidydesa.

Gimnazjum jako miejsce uroczystości występuje z oka
zji uczt, rozdawnictwa darów pieniężnych, z okazji urzą
dzania tzw. nuvrffvQsig, wreszcie z okazji uczczenia zasłu
żonych obywateli (Оху 473.)

Naogół bardzo skąpe są nasze źródła papirusowe na 
punkcie wiadomości o wychowaniu fizycznem a zwłaszcza 
umysłowem w gimnazjach egipskich.

Ale lubo papirusy prawie że nie dają nam b e z p o 
ś r e d n i o  informacyj o duchowej stronie nauki gimna
zjalnej, to jednak, razem wziąwszy, same papirusy stano- 
nowią nieoceniony materjał do poznania rezultatów tej 
nauki. Oto obok dokumentów urzędowych mamy l i t e 
r a c k i e  papirusy, które są ważne dla wspomnianego 
wyżej problemu z tego powodu, że w tych odkryciach 
odbija się smak epoki oraz rozpościeranie się wykształ-

') Ath. Mitteil. X X X V . 436, 20.



cenią greckiego. Że tyle papirusów literackich znaleziono 
nieraz w głębi kraju to w pierwszej linji zasługa 
greckiego gimnazjum.

Nieuzasadnionem zresztą i zbyt ciasnem byłoby za
patrywanie, że gimnastyka i sporty kształcą tylko fizyczną 
stronę człowieka. Pomijając już to, że kształcą stronę 
estetyczną, nie możemy przecie zamykać oczu na to, że, 
potęgując ogromnie sprawność życiową człowieka, przy
czyniają się walnie do rozwoju jego inteligencji.

Nieco mniej zazdrosnymi okazały się papirusy 
w przekazaniu nam szczupłych zresztą danych, dotyczą
cych uroczystości, połączonych z zapasami efebów. Nie 
wszystkie te uroczystości odbyły się zapewne w gimna
zjum; niemniej co do niektórych, jak Giessen 3 lub Оху 
I. 42., jest to pewne.

Poza tern wnioskujemy o ich istnieniu na podstawie 
sprawozdań z wydatków na uroczystości.

Wiadomości nasze o igrzyskach są stosunkowo późne, 
bo pochodzą przeważnie z II. i III. w. p. C. Przejdźmy je 
po kolei.

1) Z papirusu Giessen 3. (zdefektowanego) dowia
dujemy się o przedstawieniu teatralnem, urządzonem w gi
mnazjum z okazji wstąpienia na tron Hadrjana.

2) Pap. Soc. III. 199. z r. 203. p. C. zachował nam 
wiadomość o uroczystości na cześć Antinoosa pod nazwą 
Jleydla  3Avrivôeia. Papirus ten, który zachował się tylko 
fragmentarycznie, zawierał listę młodzieńców, dopuszczo
nych do udziału w igrzyskach przez epistratega w Oxy- 
rynchus.

3) Wreszcie w Оху I. 42. zachowała się nam pło
mienna odezwa logistesa z r. 323. do młodzieży z okazji 
zbliżających się zapasów w Oxyrynchus.



Zapał, chęć podbicia ambicji i lapidarność — to 3 
cechy charakterystyczne odezwy, którą niniejszem przy
taczamy.

„Dioskurides, kurator młodzieży w powiecie Оху- 
rynchus.

Zapasy młodzieży odbędą się jutro 24-go. Tradycja, 
jak niemniej niezwykły charakter uroczystości nakazują, 
by młodzieńcy jak najlepiej popisali się w zapasach 
gimnicznych. Widzowie będą obecni na 2 przedstawie
niach".

Ciekawą jest tu wzmianka o tzw. loyiatrj^ jako ku
ratorze młodzieży; zasadniczo bowiem jest to urzędnik 
skarbowy. Wilcken1) nie przypuszcza, by fakt ten oznaczał, 
iż odtąd gimnazjarch już przestał zajmować się efebami; 
sądzi, że logista podlegał gimnazjarchowi.

Dużo interesujących szczegółów zdradza nam wgląd 
w rachunki za przedstawienia i zabawy podczas uroczy
stości. I tak Oxy III. 519. z wieku Ii-go —  to dwa frag
menty, z których pierwszy przedstawia- nam rachunek za 
przedstawienie teatralne, zawierający wysokie wynagro
dzenia: 496 drachm dla aktora a 448 drachm dla home- 
rysty; drugi — to rachunek na 500 drachm i 1 obola, 
który częściowo pokryli: egzegeta i kosmeta.

Оху VII. 1050. z wieku II/III —  to znowu fragment 
wydatków na igrzyska w Oxyrynchus. Rachunek opiewa 
na 400 drachm. Wśród tych, którym wypłacono honora- 
rja, figurują: kapłani, sędzia polubowny, zapaśnicy, flet- 
nista, ho mery sta, herold, straż teatralna i straż pożarna.

Wreszcie w Оху VII. 1025. pewien gimnazjarch, 
egzegeta, arcykapłan i kosmeta angażują aktora Aureliusa

') Chrestom. nr. 154.



Euripasa oraz homerystę Aureliusa Sarapasa na uro
czystość narodzin Kronosa.

Z reguły zawiadywał zakładem gimnazjarch.
Gimnazjum posiadało swą własną kasę i źródła do

chodów, na które składały się: opłaty uczniów, procenta 
od fundacyj, datki dobrowolne i kary pieniężne.

Coś poniekąd analogicznego do fundacji Eudemosa 
w  Milecie znajdujemy i w Oxyrynchus.

Oto Оху IV. 705. zachował nam petycję niejakiego 
Aureliusa Horjona, wysokiego dygnitarza w Aleksandrji 
i właściciela dóbr w powiecie Oxyrynchus, do cesarzy: 
L. Septimiusa Sewera i M. Aureliusa Antonina Piusa 
w sprawie poparcia zamierzonej przezeń fundacji na rzecz 
zapasów efebów w Oxyrynchus.

Po dłuższym wstępie, w którym powołuje się w sło
wach niezwykle lojalnych na wierność i przyjaźń, jaką 
mieszkańcy Oxyrynchus okazali Rzymianom podczas wojny 
z Żydami, oświadcza Horjon, że postanawia złożyć w for
mie pożyczki dla miasta 10.000 attyckich drachm, które 
mają być prawnie zabezpieczone i których procenta mają 
być obracane na nagrody dla zwycięskich efebów w Oxy
rynchus1). Petycja kończy się prośbą, zwróconą do cesa
rzy o wydanie zakazu obracania funduszów na inne cele, 
aniżeli te, które określił fundator.

Było to niemożliwem z jednej strony, by Grecy, roz
lani po całym kraju, zatracili kompletnie rysy greckie 
a z drugiej, by kultura grecka nie wsiąkła w tubylców. 
Pewne pierwiastki egipskie zostały przejęte przez zdo- i)

i) tov. avvayôfjevov rôxov yoiQêlv sîç eiraO-la l(pT)fi(ov twv п а р
tiVToîç х а т '  stóg àyojVLOVfiévuyv.



bywców, ale naodwrót i rasa zwyciężonych nie mogła 
nie ulec wpływowi cywilizacji wyższej.

Hellenizacja, która nigdzie w Egipcie nie zapuściła 
korzeni zbyt głęboko, zaczyna z czasem nawet ustępować 
miejsca orjentalizacji, która sprawia, że Grecy zaczynają 
przejmować niektóre obce zwyczaje i poglądy. Polybios 
opowiada nawet, że już ok. roku 200. a. G. Macedończycy 
z Aleksandrji tak zniewieścieli, iż nie mogli się równać 
z Macedończykami w ojczyźnie. Działo się to osobliwie 
tam, gdzie Grecy od całych pokoleń mieszkali razem z Egip
cjanami. Stąd siłą faktu doszło do grecko-egipskiej rasy 
mieszanej. Że na tern mieszaniu się ras gorzej wyszli Gre
cy — to naturalne; to z czasem spowodowało upadek hel
lenizmu w Egipcie.

Można więc twierdzić a priori, że metropolje egip
skie zapoznały się rychło z instytucją tak czysto grecką 
jak gimnazjum. Ale czy gimnazum byłoodrazu instytucją pu
bliczną, czy też stanowiło tylko centrum stowarzyszeń 
specjalnych, których tyle znajdujemy w Egipcie ptole- 
mejskim ?

Można przypuścić, że Grecy w obrębie danego po
wiatu grupowali się spontanicznie w pewne kółka czy 
związki, mające na celu pielęgnowanie tradycji i kultury 
ojczystej; możifa przyjąć • nawet, że zrazu grupowali się 
Grecy w pewnej dzielnicy metropolji (агциг/тедог). Istnie
nie tzw. avQanmeôa greckich już za Psametycha poświad
cza Herodot.1)

Papirusy niejednokrotnie wspominają o klasie oby
wateli: oï dm) yv[ivaaiov. Co to ma znaczyć?

Schubart* 2) zaprzecza temu, jakoby to była osobna

4  II. 154.
2) Archiv II. 157.



klasa obywateli. Zestawiając ze sobą Оху 11. 257., gdzie 
czytamy zwrot: n qoçfîaiveiv elç toùç dno yvf.ivaoi.ov j Оху 
II. 258., gdzie mamy zwrot: nQoç/iaiveiv eiç ręigy.aide/.ae- 
TĆię, przekonywamy się —  zdaniem Schubarta — że to 
nic innego jak tylko odmienny sposób określenia wieku, 
że wstąpienie w szeregi vwv dno yvuvaoiov, to nie wstą
pienie do jakiejś specjalnej klasy lecz dostanie się na li
stę chłopców 13-letnich, mających zacząć edukację gimna
zjalną.

Za powyższą hipotezą Schubarta oświadczył się 
Lesquier.1)

Ale tej interpretacji stoi na przeszkodzie:
1) Że przecież nie wszyscy chłopcy 13-letni w Egip

cie mają prawo wstępu do gimnazjum.
2) W pewnej уса' oïxiav dnoyęayrji) pewna osoba 

66-letnia ma przy swojem nazwisku dopisek: and yvu
vaoiov.

3) W podaniach o dopuszczenie chłopca do epikrisis 
czytamy nazwiska przodków chłopca z tymsamym do
piskiem: and yvfivaoiov.

4) W pap. Fior. 79. pewien obywatel z Hermopolis 
motywując swą prośbę o wpisanie syna na listę efebów, 
pisze o sobie wyraźnie: „■/.(» sivai fie h  naouôoy^ тiÔv and 
yvuvaoiov...“

Na podstawie powyższych argumentów staje się 
jasnem, że przecież istniała osobna klasa ludzi uprzywile
jowanych pod nazwą : ol dno yvfivooiov, których ewidencję 
prowadzono na listach specjalnych: nagadoyai.

Kto mógł figurować na liście rCov dnô yvfivaoiov?
Co do tego skazani jesteśmy na same hipotezy. * 3

*) Revue de philologie XXVIII. 1904.

3) Оху II. str. 208.



I tak Grenfell i Hunt, opierając się na Оху II. 257., 
gdzie ojciec, wnoszący podanie o epikrisis swojego syna, 
wywodzi swój ród od gimnazjarcha, twierdzili zrazu, że 
do klasy Tuv ano yv^ivaoiov mogli należeć tylko potom
kowie gimnazjarchów. („persons descended from gym- 
nasiarch".)

Czy to możliwe ?

Zwrot sam dla siebie oznacza osoby, uczęszczające 
do gimnazjum, a chyba nie jest prawdopodobnem, by do 
gimnazjum w epoce rzymskiej chodzili jedynie potomko
wie gimnazjarchów1).

Nie ulega wątpliwości, że i Egipcjanie, stając się 
drogą fikcji prawnej Grekami, mogli aspirować do wy
kształcenia gimnazjalnego a temsamem korzystać z przy
wilejów, przywiązanych do tej klasy.

Wszelako, żeby do tej klasy się dostać, trzeba było 
mieć zapewne odpowiedni cenzus majątkowy i familijny.

Jaki —  dotąd nam papirusy nie zdradziły.

Toteż zapatrywanie Grenfella i Hunta, przeciw któ
remu oświadczyli się: Jouguet i Wilcken, cofnął Hunt 
w Ryl. II. 102. i zmodyfikował wyrażenie: „descended 
from gymnasiarch" na „belonging to the gymnasium".

Jak tedy określić warunki wstępu do gimnazjum?Tylko 
drogą hipotez, opartych na charakterze gimnazjów egip
skich. Mianowicie gimnazjum jest zawsze równocześnie 
ośrodkiem kultury helleńskiej. Jeżeli trzeba było być Gre
kiem na to, by w niej uczestniczyć, to naodwrót wstęp 
do gimnazjum potwierdza grecki charakter tej instytucji. 
W tekstach papirusowych wszyscy ojcowie, którzy proszą



0 wpisanie synów na listę rûv ало yvfivaaîov, noszą na
zwiska albo greckie albo dawno zhellenizowane.

Co się tyczy Egipcjan, to, o ile mogli oni reflekto
wać na wychowanie gimnazjalne, mogło się to prawdo
podobnie dziać tylko drogą fikcji prawnej tzn. że stawali 
się oni teoretycznie Grekami.

Nie ulega wątpliwości, że przynależność do klasy 
rwv dno yvfivaaîov pociągała za sobą pewne prawa poli
tyczne, zagwarantowane przez tzw. лоЬгмоЬ vifioi w prze
ciwstawieniu do praw tubylców: eyyióęioi rófioi. Lecz Gre
cy z klasy nov ало yvfivaaîov nie byli chyba jedynymi, 
którzy mogii korzystać z tego prawa greckiego; prawdo
podobnie wystarczało być wogóle „Grekiem".

Atoli gimnazjum jest instytucją nietylko etniczną ale
1 municypalną. Z tego wynika, że uczestniczenie w gimna
zjum winno zapewniać prawa, jeżeli nie polityczne, to 
w każdym razie municypalne. Toteż widzimy, jak Grecy 
z klasy t w v  ало yvuvaoîov wstępują w 14. roku życia tj. 
w wieku pełnoletności politycznej w Egipcie do efebji, 
którą można uważać niejako za nowicjat obywatela w ca
łym świecie helleńskim.

Czy wszyscy członkowie klasy t w v  ало yvfivaaîov 
wchodzili w poczet efebów —; tego nie wiemy; nic nam 
nie wskazuje na to, jakoby efebja była synonimem ter
minu: ot ало yvfivaaîov.

Efebja jest może „elitą w elicie"1) Ten domysł Jou- 
gueta znalazł — zdaje się —  swoje potwierdzenie po od
kryciu nowych klas uprzywilejowanych a to: ômaôqayfiot 
ало yvfivaaîov w Hermopolis i âtode/jîôoayjtoi ало yvuva- 
oiov w Oxyrynchus.

Te dwie kategorje, reprezentowane prawdopodobnie 
przez „teoretycznych" Hellenów, stanowiłyby elitę, zaś



oi dno yvumoiov bez żadnego dodatkowego określenia, re
prezentowani przez prawdziwych Hellenów, byliby tą eli
tą w elicie.

Zdaje się jednak, że i obie wymienione wyżej war
stwy Hellenów zasilały kadry efebów.

W każdym razie z Meyerem1) i Preisigkem* 2) trzeba 
uważać Greków z klasy tâv dno yvfivaeiou za arystokrację 
municypalną i przyjąć, że ta arystokracja była aktywną 
częścią tzw. drj/uoę w metropolji.

Niezmiernie zaszczytny szczegół w odniesieniu do oi 
dno yv/.ivaoiov zachowały nam papirusy Cairo 10351. 
i 103713).

Jest tu mianowicie mowa o sprawie zawarcia pokoju 
między miastami Hermonthis i Krokodilopolis w r. 123. 
p. C. Mieszkańcy miasta Hermonthis wysłali 9 vsaviov.oi 
z wykształceniem gimnazjalnem do Krokodilopolis. Na ży
czenie mieszkańców tego miasta wróciło owych 9 mło
dzieńców wraz z wodzem Krokodilopolitan do Hermonthis, 
tu wypito napój pojednawczy, posypano stół solą i za
przysiężone pokój. „Widać z powyższego, że zaszczytne 
misje jak np. zapośredniczenie pokoju powierzano człon
kom sfer helleńskich" (Wilcken.)

O innem zaszczytnem wyróżnieniu tej klasy dowia
dujemy się z Petrie II. 45 =  111. 334., gdzie czytamy, że 
w uroczystym wjeździe Ptolemeusza Euergetesa I. do Antjo- 
chji brali udział także icàvreç oi dno yvixvaoiov veavia/oi.

*) Heerwesen 230.

2) Beamtenwesen 7.

3) Wilcken: Chrestom. nr. 11.



Z nowszych odkryć o ciekawym szczególe dowie
dzieliśmy się z Soc. V. 457. a mianowicie, że syn geome
try jako taki ma także tytuł prawny do klasy rwv dite) 
yvuvaoiov, jak w Оху II. 257. wnuk gimnazjarcha.

Wydawcy wyrażają przypuszczenie, że gdy efebja 
ptolemejska z jakichś powodów zanikała coraz bardziej, 
zaczęto do niej dopuszczać wszystkich młodzieńców z ro
dzin obywatelskich, do których między innymi zaliczali 
się i synowie mierniczych. Pomni jednak smutnych do
świadczeń z młodemi umiejętnościami, gdzie rodzi się 
mnóstwo hipotez-jednodniówek po to, by jeszcze prędzej 
zginąć, wydawcy wypowiadają powyższe przypuszcze
nie z zastrzeżeniami. („Sara prudenza aspettare nuovi 
documenti1'.)

Wypadałoby teraz zastanowić się nad kwestją wza
jemnego stosunku do siebie różnych klas Greków po me
tropoliach, mianowicie : czy mamy rozróżniać. 3 klasy:
1) oi dm) yvuvaoiov 2) [iijt^onoXixai diodey.ûÔQCiyuoi 3) 'za- 
roiKoi, ustanawiając pewną hierarchję między niemi, czy 
też mamy przyjąć poprostu, że każdy, kto jest Grekiem, 
eo ipso jest dopuszczony do gimnazjum ?

Kwestję tę roztrząsa szczegółowo Jouguet1), którego 
wywód niniejszem streszczamy.

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, jaką 
rolę przypisujemy aktowi epikrisis w odniesieniu do klasy 
то"v dno yvuvaoiov. Jeżeli cel, do którego zmierzała epikri
sis voir dno yv/Àvcceiov, był tensam, do którego zmierzała 
epikrisis katojków i tzw. цгрцопоИгоа âc)dexdô(>axi.ioi tj. 
fiskalny, natenczas klasy te różniłyby się od siebie niè- 
tylko pod względem finansowym ale i municypalnym, ile



że ot àno yvfivaaiov tworzyli specjalną kategorję człon
ków gminy miejskiej. Ale właśnie jest rzeczą niepewną, 
czy epikrisis, żądana przez oi ano yvfivaaiov, była to epi- 
krisis fiskalna; termin: „ enixQiotç* mógł tu oznaczać po- 
prostu badanie prawa wstępu do gimnazjum: Skoro obok 
fiskalnej istniała epikrisis wojskowa, równie dobrze mo
gła istnieć epikrisis municypalna, czyli że ktoś, należący 
do klasy katojków lub tzw. fitpQonolÏTai дыдыадцауцог 
ze stanowiska fiskalnego, mógł należeć równocześnie do 
klasy t w v  ano yvfivaaiov ze stanowiska municypalnego.

Przypuszczenie to, wyrażone przez Jougueta w r. 
1911.,'w zupełności potwierdziły późniejsze odkrycia jak : 
pap. British Museum nr. 1600., Soc. III. 164. i Оху XII. 
1452.

Na poparcie swej hipotezy przytacza Jouguet, co na
stępuje :

1) Zadziwia przedewszystkiem to, że na listach am- 
fodarcha Heraklejdesa1) nie spotykamy osobnej rubryki, 
poświęconej vois ano yvfivaaiov, podczas gdy równocześnie 
spotykamy się tam z osobnemi rubrykami poświęconemi 
synom katojków, Rzymianom i Aleksandryjczykom.

2) Pewien tekst z Hermopolis2) zdaje się stwierdzać, 
że niektórzy mogą być tylko częściowo zwolnieni od po- 
głównego, co nie przeszkadza im bynajmniej należeć do 
klasy tüv ano yvfivaaiov.

3) Teksty robią różnicę między tzw. xdroixot a oi ano 
yvfivaaiov, tymczasem niemożliwem jest, by klasa tüv âno 
yvfivaaiov nie obejmowała także katojków.

0  Lond. 260 i 261. 

a) Lond. III. 955. str, 127.



Gdyby więc chcieć przeprowadzić podział ludności 
z punktu widzenia fiskalnego, byłoby to błędne, bo —  jak 
się okazuje —  tesame osoby mogą -z różnych punktów 
widzenia należeć do różnych klas równocześnie.

Ale przysięgać na słuszność tego zapatrywania nie 
można, bo:

1) w listach Heraklejdesa mógł zaginąć ustęp, trak
tujący o klasie rwv ano yvfivaaiov;

2) interpretacja tekstu z Hermopolis jest w decydu
jących miejscach niepewna; skrót: dnoy można też 
uzupełnić jako: dnoygacpdfievog ;

3) klasa katojków i rüv and yvfivaaiov obejmuje czę
sto osoby tesame, więc nic dziwnego, że drugi raz nie 
są one wymienione;

4) listy Heraklejdesa odróżniają Aleksandryjczyków 
od katojków, a przecież Aleksandryjczycy mogli być ró
wnocześnie katojkami.

Powyższą wątpliwość miał jouguet w r. 1911 ; pó
źniej odkryte papirusy —  jak to wykazałem w rozdziale 
pt. „Epikrisis" —  rozwiały ją zupełnie.

Z wszystkiego widać, że oi dno yvfivaaiov była to 
szlachta municypalna i stąd zrozumiałem jest, że pewni 
katojkowie i pewni firyt^onollzai ôwÔEndôqayfioi byli z niej 
wyłączeni. Ci ostatni wyglądają na klasę mieszaną z Gre
ków i tubylców, ludzi „o hellenizacji świeżej i niezupeł
nej" (Jouguet).

Co się tyczy katojków, to ich greckość jest przywią
zana nie tyle do ich osoby ile raczej do gruntu.

W czasach materializmu, w czasach deprecjacji pra
cy umysłowej miło jest pocieszyć się tern, że w tak od
ległych od nas czasach uważano za stosowne hołd złożyć 
elicie inteligencji przez przyznanie klasie râv dno yvfiva
aiov stanowiska uprzywilejowanego.

Szkolnictwo greckie. 9



ROZDZIAŁ VI.

Gimnazjarchja.
I h a ig  dé aoi l'ar/J.vooç i -  

yéveto rj n d n n o g ;
"Anaya, yv/xvo i  a q yo i  te 

/.al tcpoQOi /.ai narqovôfioi 

navres !
(Filostr. Apoll. z Tyany IV. 32).

a) Rzut oka na rozmój gimnazjarchji na starożytnym obszarze 
greckim poza Egiptem.

Najważniejszem i najwydatniejszem źródłem do po- 
poznania istoty, znaczenia i rozwoju gimnazjarchji są na
pisy. Przeszło 650 inskrypcyj wspomina o gimnazjarchach 
wzgl. o gimnazjarchji w 209 miejscowościach na obszarze 
greckim poza Egiptem za czas od V. w. a. C. do IV. w. 
P. СЛ)

Wśród nazwisk gimnazjarchów spotykamy 20 ko
biecych.

Jest oczywiście rzeczą zupełnie zrozumiałą, że insty
tucja, która istniała przez tyle wieków i w tylu miastach, 
musiała z biegiem czasu ulegać zmianom.

‘) P a u ly -W isso w a  : Realenc. VII. 1969 i n.



I tak przedewszystkiern wyłoniła się jako kwestja 
sporna kwestja: czy gimnazjarchja była liturgją czy urzę
dem wzgl. jak stopniowo gimnazjarchja z urzędu stawała 

• się liturgją? Opinje uczonych są rozbieżne.
Grasberger1) jest tego zdania, że zgodnie ze zna

czeniem wyrazu był gimnazjarch zrazu kierownikiem 
gimnazjum i palestry i rozwijał działalność praktyczno- 
pedagogiczną; atoli począwszy od II. w. a. C. gimna
zjarchja nie była niczem innem jak opędzaniem kosz
tów, połączonych z edukacją gimnazjalną. Temsamem 
stała się gimnazjarchja z urzędu —  liturgją. Lapidarnie 
określił to Chapot* 2), że wtedy gimnazjarch zeszedł do 
roli dostawcy oliwy.

Poland3) widzi wprawdzie w gimnazjarchach zasa
dniczo urzędników państwowych i kierowników gimna
zjów ale przeważnie w charakterze zawiadowców fundu
szów.

W Atenach wieku V. i IV. a. C. występują gimna- 
zjarchowie jako liturgiczni urzędnicy, którzy organizują 
i doprowadzają do skutku uroczystości.

Najważniejszem zadaniem gimnazjum w charakterze 
państwowego zakładu naukowego było : służyć jako 
miejsce ćwiczeń, zmierzających dó fizycznego i ducho
wego wykształcenia jednostki.

Dla nadzoru nad niem angażuje państwo specjalnych 
urzędników : gimnazjarchów. Funkcje gimnazjarcha w cha
rakterze kierownika gimnazjum można śledzić od IV. w. 
a C. do końca II. w. p. C.

>) L . C. III. 4G4.
2) La province romaine proconsulaire d’Asie. Str. 279.
3) Geschichte des griechischen Vereinswesens. Str. 401.



Zrazu służyło gimnazjum jako miejsce ćwiczeń dla 
efebów i stąd gimnazjarch występuje jako urzędnik dla 
efebów, odpowiadający ateńskiemu sofroniście a później 
kosmecie.

Ale nietylko efebowie korzystają z gimnazjum ; także 
inne klasy wieku jak: vtoi, ytqnvreg, nęEaftmsęoi i n a - 
t£Q£s, a temsamem i na nich rozciąga się nadzór gim- 
nazjarcha.

Jako taki musi gimnazjarch uchodzić za urzędnika. 
W tym charakterze ma on nadzór nad zakładem i nad 
wykształceniem jego uczniów.

Wybitną rolę wśród funkcyj gimnazjarcha odgrywało- 
tzw. dkeiq)£iv, tj. do obowiązków gimnazjarcha nale
żało postaranie się o potrzebną oliwę. Wobec przy
krej sytuacji finansowej miast musiał gimnazjarch opę
dzać koszta gimnazjarchji z własnych funduszów.

Tą drogą staje się gimnazjarch z państwowego 
urzędnika administracyjnego dobrodziejem gminy. Wy* 
raźnie występuje to t a m  i w t e d y ,  kiedy gimnazjarch 
występuje równocześnie jako kierownik igrzysk.

Z czasem gimnazjum staje się punktem centralnym 
uroczystości, miejscem ugaszczania obywateli, ośrodkiem 
życia publicznego, a temsamem koszta gimnazjarchji ro
sną do niebywałych rozmiarów. Z tą chwilą osobista 
działalność gimnazjarcha schodzi na plan drugi, a na 
pierwszy plan wybijają się świadczenia materjalne.

Na to stadjum rozwoju gimnazjarchji przypadają wy
padki piastowania gimnazjarchji przez kobiety1).

Taki byłby stopniowy rozwój gimnazjarchji.

’) Oehler w Paulego-W issowy encyklopedji VII. 1969. i n. na
liczył 20 wypadków na podstawie napisów.



Со się tyczy liczby gimnazjarchów w ostatnich 3 
wiekach а. C-, nie wiemy nic ; w 1. w. p. C. byt, zdaje 
się, jeden gimnazjarch roczny. Mamy świadectwa, że go
dność tę piastowano kilkakrotnie. Ale o czynnościach 
tego państwowego gimnazjarcha nie dowiadujemy się ni
czego. Domyślać się tylko możemy, że zadaniem jego 
była troska o еь/.oauia wychowanków zakładu a może 
także o agony.

Wstępnym warunkiem do piastowania gimnazjarchji 
j a k o  u r z ę d u  było prawo obywatelstwa ; gdy zaczęło 
się rozchodzić głównie o świadczenia pieniężne, stawała 
się gimnazjarchja liturgją i jako taka dostępna była cu
dzoziemcom i kobietom.

Co się tyczy wieku przepisanego dla gimnazjarchji, 
to prawo sakralne z Korezji1) określa go na 30. rok ży
cia. Ta granica wieku stoi w związku z zapatrywaniem 
Greków, że do kierowania młodzieżą potrzebna jest doj
rzałość polityczna2).

Czy wymagano od gimnazjarcha jakiejś specjalnej 
kwalifikacji zawodowej —  tego nie wiemy.

Liczba gimnazjarchów musiała być różna stosownie 
do tego, czy gimnazjarch miał nadzór nad całem szkol
nictwem miasta czy też tylko nad jednem gimnazjum 
wzgl. jedną klasą wieku.

Czas trwania gimnazjarchji wynosił zazwyczaj rok ; 
wszelako spotykamy się także z gimnazjarchją półroczną. 
4, 3 i 2-miesięczną, ale naodwrót słyszymy też o 2 i 6 
latach gimnazjarchji.



Napisy wspominają o 3— 6 i 10-krotnem jej piasto
waniu przez jednego i tegosamego gimnazjarcha.

Napisy z Delos i Salaminy wyraźnie wspominają 
o obowiązku składania sprawozdań po upływie czasu 
urzędowania. Było to konieczne wobec tego, że gimna- 
zjarchowie j a k o  u r z ę d n i c y  otrzymywali od państwa 
pieniądze na opędzenie kosztów utrzymania i rozszerzenia 
zakładu, na ofiary i agony.

Zakres działania gimnazjarchów określały vôfiot, i in
strukcje urzędowe. Określa go między innemi prawo 
sakralne z Korezji1).

Jako urzędnicy mają gimnazjarchowie w swoim za
kresie działania te prawa, które wedle Arystotelesa3) 
przysługują wszystkim urzędnikom tj. (iovlevead-ai /.cd 
%QÏvai y.cd h t itérai.

Na Teos ma gimnazjarch prawo wespół z pajdono- 
mem angażować nauczycieli z zastrzeżeniem zatwierdze
nia przez lud.

Niejednokrotnie słyszymy wzmiankę o postulacie 
pozostawania w dobrych stosunkach z nauczycielami. 
Z drugiej strony dla przeprowadzenia swych zarządzeń 
musiał gimnazjarch mieć- prawo karania. Wedle wspo
mnianego napisu z Korezji mógł gimnazjarch ukarać nie
posłusznego nauczyciela karą, opiewającą na 1 drachmę.

Na podstawie dekretów pochwalnych można obo
wiązki gimnazjarcha ugrupować następująco :

1. Nadzór i troska o zakład.
2. Funkcje religijne.
3. Kierownictwo wychowania i nauczania wycho

wanków zakładu.

0 l. G . XII. 5. 647.
-) Pol. VI. 12. 1299 a.



4. Administracja zakładu.
Jako przewodnik wychowanków zakładu występuje 

gimnazjarch przy obchodach publicznych ; w dni uroczy
ste prowadzi młodzież do teatru.

Wymagania natury finansowej, stawiane gimnazjar- 
ehom, były szczególnie wielkie; stąd nieraz trudno było 
znaleść kogoś, ktoby się podjął piastowania gimnazjarchji 
i stąd chlubnie wyróżniano tych, którzy tej funkcji po
dejmowali się dobrowolnie, avd-aiçeTOi.

Administracyjne funkcje gimnazjarcha polegały na 
tern, że zawiadywał on funduszami, przeznaczonymi dla 
zakładu, a ponadto miał wprowadzać w życie uchwały 
zgromadzenia narodowego, dotyczące jego zakresu dzia
łania.

W nagrodę za zasługi uchwalają gimnazjarchom 
gminy wzgl. związki różnych klas wieku posągi i złote 
wieńce.

Na podstawie napisów możemy sobie odtworzyć 
obraz gimnazjarcha głównie jako przełożonego zakładu; 
przedstawia on się nam nie jako biurokrata, trzymający 
się ściśle litery prawa, lecz jako patrjota czynny w kie
runku rozszerzania i doskonalenia nauki. Ideał gimna- 
zjarcha określa dekret pochwalny Heraklejtosa z Priene1) 
temi słowy:

J A e l  поте idi> nçeçftvTtQOvg ri./twv wg yoveïg, Tovg âê xa& - 
rjliv.ag uig âdelcpovg, zovg ôè vewTSQOvg wç псйдад, a u eu n -  
г ov t Ô v  jîiov zezr,qrr/.w -/.ai ovâevi za/.irv aïziog yéyovt ovôé- 
поте, no'Lhng âè ш  v /.leyiaxwv ayad-wv naçaiziog, n  о 1.1 r o t  

y.ctlôv naoâdetyua jcaoaazqoaç lîg h . naiôeiag то eixàg zoïg 
vioig t o v  Yôiov j3iovu.

) Priene 117.



b) Gimnazjarchja ш  Egipcie.

Edukacja młodzieży gimnazjalnej powierzona jest 
w Egipcie kosmecie, o którym nie wiele wiemy, i gimna- 
zjarchowi, pierwszemu urzędnikowi metropolji.

Na podstawie naszych źródeł rzecz przedstawia się 
tak, że do gimnazjarcha należy rapzej ponoszenie wydat
ków aniżeli pedagogiczne kierownictwo. Jest więc prawdo- 
podobnem, że co do stosunku gimnazjarcha do kosmety 
w Egipcie dałaby się pociągnąć analogja do stosunków 
w dzisiejszej Francji, gdzie kierownik zakładu : proviseur 
jest naczelnym administratorem zakładu i reprezentuje 
zakład na zewnątrz, a pedagogiczne kierownictwo spra
wuje tzw. censeur.

Tylko zrekonstruować sobie możemy na podstawie 
uchwały zgromadzenia narodowego ateńskiego1) z I. w. 
a. C- w sprawie uczczenia efebów i kosmety, jakie kwa
lifikacje i jakie obowiązki były wymagane od kosmety.

Ogólne kwalifikacje moralne podaje koniec inskrypcji, 
stanowiący résumé motywów, uzasadniających uczczenie 
kosmety wieńcem złotym. Brzmią one : „aęer^g ?vsv.ev xc.i 
âixcaoovvtjç rg }'ywv ôtertlsoev «g те да  drjfiov у ai tovç 
è<prj/îovç“. —

Poza tern dowiadujemy się z osnowy napisu, co 
następuje :

Kosmetę wybiera zgromadzenie narodowe. Wybrany 
kosmeta składa ofiarę, przez siebie zakupioną, w pryta- 
nejon wespół z efebami na wspólnym ołtarzu. Spełniwszy 
ofiarę, obejmuje urzędowanie na rok.

Oto jego obowiązki :

') Inscriptiones Atticae aetatis, quae est inter Euclidis annum 
et Augusti tempera. Pars 1. nr. 467.



1. postępowanie zgodne z prawami i uchwałami 
zgromadzenia narodowego ;

2. baczenie na to, by przez cały rok panowała mię
dzy młodzieżą zgoda i przyjaźń ;

3. baczenie na to, by młodzież była posłuszna roz
porządzeniom strategów, kosmetów i nauczycieli ;

4. troska o dostarczenie oliwy do zapasów przez 
zachęcanie zamożnych efebów do tego, by się do pokry
cia kosztów przyczyniali ;

5. gorliwie dbać o dobrą opinję;
6. prowadzić młodzież do gimnazjum codziennie 

i być obecnym na godzinach szkolnych ;
7. prowadzić efebów uzbrojonych na posterunki :
8. dbać o zdrowie młodzieży;
9. wobec rady zdawać sprawę ze wszystkich czyn

ności urzędowych za przeciąg roku urzędowego.
Na kosmetę w Egipcie, o którym wiedzieliśmy dotąd 

bardzo mało1), rzucił nieco nowego światła niedawno Ryl. 
II. 77. Papirus ten z r. 192. p. C. przedstawia nam dość 
szczegółowo przebieg posiedzenia prawdopodobnie senatu 
municypalnego w Hermopolis, na którem przeprowadzono 
wybór kosmety.

Na zebraniu tern, któremu przewodniczył gimnazjarch 
Olimpiodoros, wybrano kosmetą jednogłośnie niejakiego 
Achillesa, zaproponowanego na tę godność przez tzw. 
v.mvôv %wv -/.naiirfcô'v czyli kolegjum kosmetów. Tymcza
sem Achilles oświadcza, że tej godności tak odpowie
dzialnej nie przyjmuje, natomiast zgłasza gotowość objęcia 
godności egzegety. Przeciwko temu postępkowi Achillesa

») Petycja, zawarta w Corpus papyrorum Rainer! pod nr. 20: 
pouczyła nas, z jak wielkiemi kosztami było połączone w 111. w. p. C . 
sprawowanie tej godności, która jest tu określona wyraźnie jako àgyjj 
a nie jako ImovgyCa. Petent Hermophilos gotów jest raczej zre
zygnować z 2I3 swego majątku, niżby jego syn miał objąć godność 
kosmety, której piastowanie jego samego materjalnie mocno podcięło.



protestuje gimnazjarch, a strateg zarządza celem wyjaśnie
nia sprawy wezwanie kolegjum kosmetów. Kolegjum zajęło 
wobec Achillesa stanowisko nieprzychylne i oświadczyło, 
że Achilles zmienił decyzję bez jego wiedzy. Ostatecznie 
niejaki Aspidas na własną odpowiedzialność ogłasza 
prowizorycznie Achillesa kosmetą. Definitywne załatwie
nie sprawy pozostaje w zawieszeniu, a tymczasem ko
legjum urzędników municypalnych tzw. aqyovtsg zwraca 
się do stratega z prośbą, by zamianował kosmetą bądź 
Achillesa bądź Aspidasa.

W tern miejscu urywa się ten interesujący papirus.
Papirus ten jest ciekawy z kilku względów :

1. Stwierdza on, że i w Egipcie, przynajmniej przy 
końcu 2. w. p. C., godność kosmety była godnością wy
bieralną;

2. Stwierdza że stanowisko kosmety było bardzo 
odpowiedzialne, skoro właśnie ta odpowiedzialność jest 
motywem zrzeczenia się tej godności ;

3. Stwierdza ciekawy szczegół, że można było się 
zgłaszać do objęcia godności innej od tej, którą komuś 
zaproponowano ;

4. Stwierdza, że przed definitywnym wyborem koś
ni ety odbywa się niejako jego desygnowanie (aytrai, slg 
xooiiriteiuv) w ściślejszem kółku tj. w kolegjum kosmetów: 
то z.oivôv rüv -/.oai.irfcüv, którego przedstawiciel proponuje 
go obszerniejszemu zebraniu ;

5. Stwierdza, że bez porozumienia się kolegjum, 
które kogoś zaproponowało, nie można było wyboru nie 
przyjąć ;

6. Stwierdza wreszcie, że dopuszczalne jest w razie 
nieprzyjęcia wyboru p r o w i z o r y c z n e  obsadzenie go



dności do chwili definitywnego załatwienia sprawy przez 
stratega.

Ciekawe jest przy tem, że zebranie z lekkiem ser
cem zrzeka się tu swej prerogatywy na rzecz reprezen
tanta władzy centralnej.

Najstarszą wzmianką, na podstawie której można 
wydedukować istnienie gimnazjarcha w Egipcie, jest na
pis z Fajum z r. 91. a. C.

Strabo nie wspomina o gimnazjarchu zupełnie. Prawie 
wszyscy znani nam z epoki ptolemejskiej gimnazjarchowie 
są równocześnie wysokimi urzędnikami państwowymi. Np. 
w Aleksandrji Lykarion jest równocześnie ministrem 
skarbu, w Diospolis Magna Kallimachos jest елютагцд 
/.ai ел I tcov лцодбдш rov m oi Qÿfiag m l yyvuvaaiaQyog.

O funkcjach gimnazjarcha w tej epoce nie dowiadu
jemy się niczego ; źródła wymieniają ich przeważnie 
z okazji wzmianki o ich funkcjach państwowych.

Na określenie b y ł e g o  gimnazjarcha spotykamy 
terminy : yv/.ivaeiaQ%r>oag, yeyouruaiaoy rj z a g lub ysvôfiEvog 
yv/ivaoiaQxog.

W epoce ptolemejskiej idzie on po egzegecie ; z po
czątkiem cesarstwa staje się pierwszym urzędnikiem mu
nicypalnym i idzie przed egzegetą. Że jest on w tej epoce 
pierwszym i najbardziej poważanym urzędnikiem municy
palnym, tego dowodzi Оху 1. 33. kol. 3.

Za Czasów rzymskich pochodzą gimnazjarchowie 
zazwyczaj z najwybitniejszych rodzin w metropoljach ; 
mimoto nie należą oni do najwyższych sfer urzędników 
państwowych.

W czasach cesarstwa nie kumulują już oni urzędów 
tak jak w epoce ptolemejskiej.



W pierwszych 2 wiekach po Chr. rzadko gimnazjarch 
jest Rzymianinem, przeważnie Grekiem lub Greko-Egip- 
cjaninem.

Przystępując do szczegółowego omówienia gimna- 
zjarchji w Egipcie, musimy przedewszystkiem zapoznać 
się z jej istotą, w szczególności zająć się kwestją, czy 
gimnazjarchja w Egipcie była liturgją.

Dawniej szli uczeni w tej kwestji tak daleko, że już 
dla epoki ptolemejskiej przyjmowali istnienie urzędników 
liturgicznych. Ten usus doprowadził do tego, że nigdy 
nie uwzględniano na tym punkcie różnicy między epoką 
ptolemejską a cesarską. Tymczasem, jeżeli wyjdziemy od 
pojęcia liturgji za cesarstwa tj. sprawowania urzędu przy
musowo i n i e okolicznościowo i zapytamy, czy tosamo 
da się wykazać dla epoki ptolemejskiej —  z tą chwilą 
wystąpi kontrast obu epok.

Badania Oertla dowiodły, że ptolemejski stan urzęd
niczy składał się tylko z zawodowych urzędników, którzy 
swoje obowiązki obejmowali w drodze dobrowolnego 
ubiegania się a nie zmuszeni.

Z epoki ptolemejskiej znamy tylko jeden wypadek1) 
że komuś przymusowo narzucono urząd. A zatem zasad
nicza różnica w jej stosunku do epoki cesarskiej leży 
w tern, że podczas gdy w epoce ptolemejskiej rząd tylko 
wyjątkowo chwyta się przymusu, w epoce cesarstwa przy
mus staje się systemem. Najstarsza wzmianka o przy
musie za cesarstwa zawarta jest w BGU 111. 908. z roku 
101/2.

A zatem dziś po gruntownych wywodach Oertla2)

0  Teb. 27.
-*) Por. „Literaturę przedmiotu" str. 9— 12.



opinja uczonych jest mniej więcej zgodna, że w epoce 
ptolemejskiej gimnazjarchja była urzędem a dopiero 
w epoce cesarskiej liturgją.

Nieco tylko odmiennego zapatrywania na omawianą 
kwestję jest Rostowcew1),

Zasadniczo i on jest zdania, że w epoce ptolemej
skiej nie istniała liturgją w tern rozumieniu, co w epoce 
cesarskiej, ale i z klasycznie grecką liturgją nie miała li- 
turgja ptolemejska, jego zdaniem, nic wspólnego prócz 
nazwy.

Krótko mówiąc, zdaniem Rostowcewa, istniały za 
Ptolemeuszów nie liturgje lecz za to przymusowe.

Pozwolę tu sobie przytoczyć kilka jego myśli w stresz
czeniu.

Dla pilnowania tego, by obywatele spełniali swe 
rozliczne obowiązki wobec państwa, musieli Ptolemeusze 
stworzyć kunsztowny aparat biurokratyczny, a pierwszem 
tego następstwem było ogromne zapotrzebowanie urzęd
ników. Ponieważ zaś ich obowiązki były uciążliwe i czę
sto doprowadzały do ruiny materjalnej, przeto nie dziw,, 
że każdy starał się od tych obowiązków uchylić. Z tego 
powodu widział się rząd zmuszonym zniewalać poszcze
gólne jednostki do tych obowiązków.

I to przymusowe pełnienie funkcyj urzędniczych  
było charakterystycznym rysem systemu ptolemejskiego.

Ta przymusowa służba urzędników bywa niekiedy 
określana przez Grèko-Egipcjan jako liturgją; wszelako 
godzi się zaznaczyć, że z klasycznie greckim terminem, 
który obejmował dobrowolną ofiarę czyto z mienia czy 
z pracy na rzecz państwa, ptolemejska liturgją nie miała 
nic wspólnego.

0  Journal of Egyptian archaeology 1920.

j



Ta ostatnia ma swój początek vz czysto Wschodniej 
idei pańszczyzny, a jedynie terminologję zapożyczono 
z Grecji.

Tyle Rostowcew.
Zbliża się do niego w tym względzie Oertel')> który 

także twierdzi, ze urzędnicy ptolemejscy są tzw. dgyai, 
pełniącymi swoje funkcje dobrowolnie jako funkcjonar
iusze zawodowi, ale równocześnie przyjmuje, że despo
tyczny król może narzucić komuś sprawowanie urzędu.

Podczas gdy w odniesieniu do miejskich urzędni
ków w Egipcie nie rozporządzamy prawie żadnym ma
teriałem, któryby żawierał wzmiankę pro lub contra li- 
turgji, jest pewnikiem, że w początkach cesarstwa, przy
najmniej poza Egiptem, zachodzą wypadki liturgicznego 
traktowania urzędów'* 2).

Najstarszy przykład rozszerzenia przymusu na urzędy 
miejskie stanowi Amh. II. 70. z r. 115. p. C

Chodzi tu mianowicie o ograniczenie wydatków 
gimnazjarchji, aby ją piastowano na przyszłość „nqod-vu(~
1£QOVU.

A zatem około r. 115. p. C. ta godność bywała wi
docznie narzucana.

Ale, jak dowodzi Оху VIII. 1119., jeszcze w połowie
III. w. p. C. czyniono różnicę między dq%r a XsiTovQyia.

Na liturgję wskazuje wyraźnie Оху 473., gdzie znaj
dujemy uznanie dla gimnazjarcha za to, że d ó b r  o-  
w o l n i e  zgłosił się do objęcia swych funkcyj.

Greckie pochodzenie gimnazjarchji nie ulega wątpli
wości; wiemy przecież, że gimnazjarchja i efebja —  to

’) L. c. str. 58. i n.
2) Oertel 1. c. str. 58.



esencjonalne cechy grecko-miejskiego życia, a istnienie 
tzw. cięyai pozostaje z niem w ścisłym związku.

Ważną dla nas rzeczą byłoby wiedzieć, czy te 
greckie dęyal zmieniły swoją strukturę na gruncie wschod
nim ; jeszcze ważniejszą rzeczą byłoby wiedzieć, czy już 
w okresie ptolemejskim istniało kolegjum archontów, 
któreby się zajmowało sprawami miejskiemi i za nie było 
odpowiedzialne wobec państwa. Na to wszystko atoli nie 
posiadamy niestety dowodów bezpośrednich.

Jak się przypuszczalnie odbył w Egipcie proces 
przejścia gimnazjarchji z aęyrj w liturgię?

Zrazu jest gimnazjarchja tzw. dęyjj; z czasem urząd 
ten, którego obsadzenie nie odbywało się nieraz bez 
wpływu ze strony rządu i który był połączony z kosz
tami, przywiązanemi do dqyr, powoli nabiera chąrakteru 
liturgji dzięki temu, że to stanowisko honorowe powoli 
przestawało być ekwiwalentem ciężarów finansowych, 
które w coraz większej mierze zaczęto przerzucać na 
piastującego godność gimnazjarcha. Skutkiem tego pro
cesu staje się gimnazjarchja pod względem swej treści 
tzw. munus i to z reguły tzw. bezwarunkowem munus 
patrimonii tj. obejmuje świadczenia majątkowe a nie 
osobiste. Pierwsze ślady tego przejścia gimnazjarchji 
w liturgię spotykamy już z początkiem II. w. p. C. (Amh. 
II. 70. z. r. 115).

Odmiennie nieco od Oertla przedstawia sobie przej
ście tzw. âqyfj w liturgję Hohlwein1), który twierdzi, że 
po metropoljach tzw. dęyai nie były prawdopodobnie fa
kultatywne, lecz bywały narzucane osobom dobrze sytuo
wanym, a zatem w praktyce niema właściwie różnicy

0  L’Égypte romaine, str. 113. i n.



między niemi a Iiturgjami. Toteż w tekstach papiruso
wych spotykamy się z tern, że funkcje liturgiczne są 
określane jako ') a termin : Kq/ siv użyty bywa za
miast XenovQyei v j)

Dowodów wprost na mieszanie tych pojęć wpraw
dzie brak, ale brzmienie tekstów naprowadza na to.

1. 1 tak wedle Оху VIII. 1119. Hadrjan nadał miesz
kańcom powiatu antinoickiego zwolnienie od i i leixovq- 
yicu ;

2. Amh. II. 70 wspomina o redukcji kosztów gimna- 
zjarchji w tym celu, by kandydaci garnęli się do niej 
z większą ochotą;

3. Wedle Оху 473. pewien gimnazjarch jest przed
miotem specjalnego szacunku z tego powodu, że d o b ro 
w o ln ie  podjął się pełnienia funkcyj gimnazjarcha.

Wszystkie te dane nie są wprawdzie — zdaniem 
Hohlweina— niezbitym dowodem na to, że tzw. t’çjjat by
wały narzucane ; niemniej pozwalają na wysnucie takiego 
wniosku.

Gimnazjarchja jako liturgja była Iituigją bardzo przy
krą, wymagającą znacznych ofiar materjalnych. Toteż go
dność ta zarezerwowana jest dla rodzin bogatych. Nie 
wiemy, jaki cenzus majątkowy był wymagany ; zależał on 
zapewne od miasta; w każdym razie musiał być wielki.

Toteż w tekstach naszych występują jako gimna- 
zjarchowie kapitaliści i właściciele dóbr.)

Z tychże tekstów wynika, że dawano jakiś czas na 
przygotowanie się do tych obowiązków. Np. wedle Оху 
III. 471. można było być wyznaczonym na to stanowisko 
10 lat naprzód.

*) Оху I. 71.
2) Amh. II. 67.



W Lond. III. 1166 str. 104/5 czytamy, że przyszły 
gimnazjarch w Hermopolis zawiera kontrakt "z dostawca
mi opału na 13 miesięcy przed objęciem urzędowania.

Jeżeli gimnazjarch umarł w międzyczasie, obowiązki 
jego przechodziły na spadkobierców. Nawet małoletni nie 
mogli się od nich uchylać ; reprezentował ich opiekun.

Powiedzieliśmy wyżej, że pod względem majątko
wym należą gimnazjarchowie do warstwy najbogatszej ; 
szczegółowych cyfr nie posiadamy, ale np. z Оху 1274. 
dowiedzieliśmy się, że w powiecie Oxyrynchus w III, 
w. p. C. zaangażowano na gimnazjarcha człowieka, który 
w chwili swej śmierci pozostawił, wliczając w to i ma
jątek żony, sumę 33y 3 talentów.

Inny papirus1) podaje sumę podatku gruntowego 
w Arsinoe w kwocie 8— 9 tysięcy drachm ; z tego sam 
b. gimnazjarch jako właściciel ogrodów oliwnych i pal
mowych oraz winnic i pól płaci 583 drachm.

Z tego widać jasno, że decydującym momentem przy 
wyborze gimnazjarcha było, czy kandydat sprosta mate- 
rjalnym zobowiązaniom.

Właśnie dlatego, że gimnazjarchja pociągała za sobą 
wielkie koszta, ograniczała się ona tylko do pewnej liczby 
rodzin, gdzie przechodziła z pokolenia na pokolenie.

W epoce rzymskiej jest gimnazjarch pierwszym 
funkcjonarjuszem municypalnym Wybiera się go zawsze 
wśród wybitnych rodzin metropolji, w pierwszym rzędzie 
wśród Greków lub Greko-Egipcjan, rzadko wśród Rzy
mian.

Obowiązki gimnazjarcha normowały ustawy i roz
porządzenia; do tych ostatnich należy Оху IX. 1185.

9 BGU 141.



z roku ok- 200- p. C ,  zawierający list prefekta w sprawie 
obowiązków gimnazjarchji i agoranomji. Wydawcy do
myślają się, że aktem tym prefekt zrzekł się prawa decy
dowania w pewnych sprawach, dotyczących gimnazjar
chji i przekazał je epistrategom.

Do funkcyj gimnazjarcha należy nadzór nad wycho
waniem gimnazjalnem, znajdujący swój wyraz w kiero
waniu a w szczególności w finansowem zasilaniu miej
skich gimnazjów i utrzymywaniu ich w stanie, umożliwia
jącym spełnienie nałożonego zadania.

Poza tą funkcją główną spełnia gimnazjarch funkcję, 
nie wiążącą się z tamtą bezpośrednio, miànowicie jako 
członek kolegjum miejskich archontów, w którem od po
czątków cesarstwa odgrywa rolę wybitną, tworząc we
spół z kolegami osobne гауца. (Sekcję).

Stopniem urzędowym i swojem stanowiskiem spo- 
łecznem stoi prawie na równi ze strategiem, lubo hierar
chicznie mu podlega.

Co się tyczy liczby gimnazjarchów, urzędujących 
w tymśamym okresie czasu, to pięciu co najmniej spoty
kamy ich w II. w. p. C. w Oxyrynchus')-

Niezwykłą liczbę tzw. yvuvaocaQxovvueę mamy w Hermo- 
polis w r. 267/8; Jouguet2) ocenia ich liczbę na 10 co 
najmniej ; wedle Oertla3) mogło ich być nawet 20 co naj
mniej. Oertel widzi w tern fakt rozłożenia ciężarów gimna
zjarchji na wielką liczbę członków.

Na podstawie BGU. III. 760. z II. w. p. C. wywnio
skował Preisigke, że podówczas urzędowało w Arsinoe co

О Оху 908.
2) Vie munie. 320.
3) L. c. 316. i n.



roku po 2 gimnazjarchów, którzy zmieniali się co mie
siąca, bo każdy z nich wystawia pokwitowanie za jeden 
tylko miesiąc. Jeden z nich, mianowicie nie urzędujący 
w danym miesiącu, jest określony jako yvfivaaiagxos, urzę
dujący zaś jako evaę>xog yv/.tmaic<Qyog.

Przypuszczenie Preisigkego potwierdził w zupełności 
Lond. III. str. 181., wedle którego w 16. i 17. roku pano
wania Trajana było w Arsinoe faktycznie po 2 gimnazjar
chów.

Propozycje co do kandydatów na gimnazjarchów 
wychodzą w II. i III. w. p. C. od tzw. ray/ia1); z końcem 
III. w. angażowanie ich jest rzeczą rady wzgl. prytanów, 
wprowadzenie zaś w urzędowanie rzeczą stratega* 2).

Że w Hermopolis przed r. 115. p. C. czemś normalnem 
było dobrowolne podejmowanie się funkcyj gimnazjarchji, 
pokazuje się z Amh. II. 70. Podobnie jak angażowanie, 
tak i rozdział czynności gimnazjarchów należy w III. w. 
do zakresu działania rady, a odbywa się przez loso
wanie3)-

Rok kalendarzowy jako czas trwania gimnazjarchji 
określa Lond. III. str. 104., z czem zgadzałby się termin 
wprowadzenia w urzędowanie tj. Nowy Rok wedle pap. 
Paris. 69. II. 6. Ale uogólniać tego nie można.

Pełnoletność nie jest wymagana do pełnienia funkcyj 
gimnazjarchji jako liturgji. O małoletnich w znaczeniu lex 
Plaetoria tj. mających poniżej 25 lat, wspomina dla II. 
wieku p. С. Оху 1274. 13.; o 20-letnim przyszłym gimna- 
zjarchu w Hermopolis wspomina dla r. 42. p. C. Lond. III.

») Ryl. 77.
-) Paris. 69. 11. 6.
3) Оху 473. 5.



str 104. ; słyszymy wreszcie o impubères dla lat: 166/7'), 
187* 2) i 2 0 1 3) ;  wreszcie o 11-letnim gimnazjarchu wspomi
na katalog generalny muzeum w Kairze pod 1. 9314.

Społeczną kwalifikacją, wymaganą do piastowania 
tej godności, była przynależność do jednej z kategoryj, 
Hellenów.

Mimo fragmentarycznego przeważnie charakteru na
szych źródeł możemy przecież podać pewne szczegóły, 
dotyczące kosztów gimnazjarchji.

1 Dostarczanie oliwy (âleim.Kxnov xoQtjyia.) Rozdzia- 
em tej oliwy a le ic fla  zajmuje się tzw. èlaioxézrjg, który 
przedkłada rachunki radzie, @оуЩ.

O tej stronie działalności gimnazjarcha informuje 
nas stosunkowo najwięcej CPH. 59. z r. 267. Mianowicie 
papirusy CPH. 57— 65. zawierają fragmenta sprawozdań 
funkcjonarjusza, zwanego elcuoyirrjs, w których tenże ostat
niego dnia każdego miesiąca donosi radzie, zgodnie 
z poleceniem poprzedniego epistratega, w których dniach 
nastąpiła tzw. dvalsixpia  tj. brak oliwy.

Teksty te wskazują również, że podówczas istniała 
większa liczba tzw. yv/.ivaaiaQxovvz£ç, którzy urzędowali 
tylko po kilka dni w miesiącu. CPH. 53. 14. wspomina 
o 3 dniach gimnazjarchji, przypadających na każdego.

Na podstawie CPH< 59. zdawałoby się, że można 
przyjąć jako kolejne dnie urzędowania poszczególnych 
gimnazjarchów dnie miesiąca: 1—3, 4 —6 itd.; temu atoli 
sprzeciwia się CPH. 57. 20., gdzie dnia 10. i 11. w mie
siącu Toth urzędują r ó ż n i  gimnazjarchowie.

2 Wydatki na igrzyska.

o  BG U  324. 
О Oxy 501.
2) О х у  54.



Wedle Оху 519. ponosi je nie sam gimnazjarch lecz 
do spółki z egzegetą i kosmetą.

3. Utrzymywanie i ogrzewanie łazienek w gimna
zjum.

Z BGU 760. wynikałoby, że niektóre wsie były zo
bowiązane do dostarczania słomy na ten cel ; z drugiej 
atoli strony czytamy w Lond. III. str. 104., że przyszły 
gimnazjarch w Hermopolis zawiera w r. 42. p. C. kon
trakt z dostawcami opału dla łazienek na rok za cenę 
2000 drachm w srebrze.

Wedle Lond. III. str. 181 płacą w Arsinoe obie pary 
gimnazjarchów za opał w latach: 112/13 i 113/14 mie
sięcznie 420 drachm, co daje rocznie na głowę 2520 
drachm.

4. Dostarczanie oświetlenia1).
5. Nieznane bliżej opłaty pod nazwą : тд èÇ e&ovç 

ôidô/xevov* 2), uiszczane przez gimnazjarcha (Jouguet) a nie 
przez miasto (Preisigke).

6. Wedle Lond. III. 1177. str. 181. gimnazjarch był 
obowiązany płacić miesięcznie 420 drachm na pokrycie 
kosztów doprowadzania wody do zakładu.

7. O 600 drachmach tytułem tzw. д-еицма wspomina 
Оху 1333.

To wszystko jednak, to nie jest jeszcze całokształt 
wydatków ; całokształtu nie jesteśmy w stanie podać 
choćby z tego powodu, że nie wiemy, w jakich rozmia
rach miał gimnazjarch sa m  ponosić koszta swego urzędo
wania.

‘) Amh. II. 70.
2) Amh. II. 70. 8.



Preisigke1) wystąpił na podstawie Amh. II. 70. 8. 
z hipotezą, że miasto przyczyniało się do wydatków 
gimnazjarcha.

Przeciw niej oświadczył się Jooguet-) twierdząc, że 
liturg sam ma ponosić wszelkie koszta, czego znowu nie 
radzi uogólniać Oertel* * 3).

Niejasną jest ciągle kwestja tzw. ol-zog yv[i№<Hd(>xiovr 
o czem wspomina Оху 88.

Czy był to majątek gimnazjum (jak chce Preisigke4 5) 
czy kapitał, złożony wspólnie przez kolegjum gimnazjar- 
chów na wydatki, związane z gimnazjarchją (Preisigke)7’), 
czy wreszcie był to majątek тауцагод tcov yvuvaniâqyj'»' 
przez państwo zawiadywany, (jak chce Jotjguet6) ?

W odniesieniu do egzegetów Oxyrynchus wyjaśnił 
ten termin pap. Оху VI. 891. w tym duchu, iż koszta są 
ponoszone dno tov vmlvov ziôv ano rov Tciy/.taTos tj. przez 
wszystkich, którzy należą do tego stanu (wedle interpre
tacji Grenfella i Hunta).

Być może więc, że tworząc związek między sobą, 
odnośni funkcjonariusze łączyli i kapitały na czas trwania 
liturgji i to stanowiło tzw. o/zog gimnazjarchów, egzege
tów itd.

Co się tyczy fundacyj na cele gimnazjarchji, sły
szymy7), że w r. 146. p. C. jakiś Apollonios zapisał na nie 
testamentem 1/ i swego majątku.

’ ) Beamtenwesen 64.
-’) Vie munie. 438.
■') L. c. 316. i n.
4) Beamtenwesen 63.
5) Girowesen 82.
s) Vie munie. 321.
’) Оху 1102.



Ale tego rodzaju fundacja istniała nietylko w Oxy- 
rynchus lecz także niewątpliwie w Hermopolis. Za tein 
przypuszczeniem przemawiałaby kilkakrotnie stwierdzona 
w papirusach z Hermopolis1) tytulatura : aîdviogyv^ivaoiaç- 
yog. Wedle bowiem wywodów Wilhelma-) tytuł ten jako 
zaszczytny nadawano fundatorowi a nie temu, który pia
stował urząd, powstały dzięki fundacji.

Szerzej nieco rozwodzi się nad tą kwestją Laum1), 
który aprobuje hipotezę Wilhelma.

Znaczenie tego tytułu rozmaici uczeni rozmaicie 
pojmowali.

Wilhelm uznał przedewszystkiem ten tytuł za z a- 
s z c z y t n y  a nie za wypływający z treści wyrazu alwvioç, 
a następnie za tytuł, przysługujący samemu fundatorowi, 
który przez swój zapis zapewnił po wieczne czasy urzą
dzenie agonów, zaspokajanie potrzeb gimnazjarchji etc.

Laum, reasumując wszystkie zapatrywania uczonych 
na tę sprawę, konkluduje : „Zaszczytny tytuł aldviog nada
wano za trwałe materjalne uposażenie jużto liturgicznego 
jużto zwykłego urzędu, który wymagał wkładów pienięż
nych. Zawsze i wszędzie ma ten tytuł zastosowanie w od
niesieniu do fundacji." —

Niewątpliwie i w Egipcie z biegiem czasu miasto 
zaczęło się przyczyniać do kosztów gimnazjarchji, jak to 
już działo się poza Egiptem4). 1 tak jeszcze w r. 42. p. 
C. płaci w Hermopolis ат щ щ  xaifima elg го èi> гы yvfiva- 
в'щ) ficdavelov wprawdzie przyszły gimnazjarch5), ale w r. 
266.istnieje w temże Hermopolis tzw. snąiileia яцокаювеюд dla

’) CPH . 27, 29, 62.
-) Reisen in Kilikien 153.
:i) L. c. 46. i n.
4) Liebenam : Stadteverwaltung 364* 2 *.
Ó Lond. III. 104. .



łazienek, znajdujących się w gimnazjum1)- Jednak epime- 
leta prosi o likwidowanie kosztów za pośrednictwem 
kasy miejskiej. Co prawda, likwidowanie kosztów za po
średnictwem kasy miejskiej nie musi się sprzeciwiać 
temu, że pieniądze przecież pochodziły z kieszeni gimna- 
zjarcha ; kasa miejska mogła być poprostu pośredniczką. 
Przyjąć zresztą należy, że kasa miejska mogła fungować 
ewentualnie jako kasa fundacji.

To oraz okoliczność, że w Fajum w II. w. p. C  
wieś ma dostarczyć opału na ogrzanie łazienek roi 
ueyâlov yvfivaaiov®) naprowadza nas na domysł, że koszta 
utrzymania gimnazjum przecież nie były opędzane t y l k o  
przez gimnazjarcha; wszelako, czy subwencje były regu
larne czy tylko sporadyczne to nie da się stwierdzić. 
Można tylko wyrazić całkiem naturalne przypuszczenie, 
że w miarę postępu czasu musiały via facti nastąpić 
pewne ulgi dla gimnazjarchów. Zresztą cały ekwiwalent 
za wielkie świadczenia finansowe stanowiło tylko za
szczytne ich stanowisko.

Celem spełniania funkcyj, związanych z gimnazjar- 
chją, ma gimnazjarch do swej dyspozycji odpowiedni 
personal jakoto : inifiÙMxrjo, yvfivaaiov, llaioymrys, ilaioyęia- 
rrjs, èmzrjçrjvi.ÿ yvuvaa moyjaç, v.vvrjyoç èçyarvç гov yvfivaaiov, 
vitox.avOTr]ç.

Kto opłacał ten personal —  nie wiemy.
Kumulować mógł gimnazjarch godności następujące: 

godność euteniarchy* 3), egzegety4), prytana5 6) a nawet obo
wiązki urzędnika państwowego jak ftaaifo-idg гцале'Сп!^).

’) CPH. 66. 7.
3) BG U  760.
3) Оху 908.
4) Inscr. Graecae ad res Romanas pertinentes 1096.
5) CPH: 59. 2.
6) BGU  121.



W Оху IVi 716. gimnazjarch przewodniczy podczas 
sprzedaży niewolnika na licytacji, a w BGU 592. jest 
delegowany w charakterze sędziego na proces.

Po ukończeniu funkcyj gimnazjarcha sprawowano 
często funkcje państwowe jak np. archiwarjusza, prze
wodniczącego komisji dla aktu epikrisis itp.

Na podstawie przedstawionego stanu rzeczy jasno 
występuje przed nami obraz tego, co musiał świadczyć 
gimnazjarch z tytułu tzw. bezwarunkowego munus patri
monii; czy był ponadto zobowiązany do jakich świadczeń 
osobistych —  tego nie wiemy.1)

Na wszelki wypadek w funkcjach osobistych można 
go było zastąpić. Co się tyczy świadczeń materjalnych, 
to gdyby nawet dzięki fundacji były gdzie pokrywane 
wszystkie koszta gimnazjarchji, (wtedy via facti wystąpił
by bardziej charakter świadczeń osobistych) pozostają 
przecież do pokrycia jeszcze różnorodne. finansowej na
tury zobowiązania, które ciężyły na gimnazjarchu jako 
członku kolegjum archontów.

Obciążenie wzmaga się w miarę, jak zaczyna doty
kać coraz mniejszej liczby bogatych rodzin.

Jak dalece nieznośnym stał się już za Trajana cię
żar gimnazjarchji, świadczy Amh. II. 70., w którym jest 
mowa o ograniczeniu jej kosztów nadmiernych3). Jako 
motyw ograniczenia podane jest: „iva oi y.adim[a^\vûutvoi 
(sic) п^од-ьц 'tsqov iuouivmu то dvd).(oua“. Edykt ten w y
dał prefekt Egiptu Rutilius Lupus. Papirus wykazuje nie
stety luki ; w każdym jednak razie można odcyfrować 
wyrazy : ftcdaveïov, êtjuâaiov %шца i Xvyvcnpia. * 2

ł) Por. str. 157. \
2) ovaiulf[Vat, xà noXXà гшт йгаХшцйтш тт/ç yvuva oiaoyiaç .



Fragment zawierał szczegółowy rachunek, ile wyda
wano dotąd w poszczególnych pozycjach, a ile wystarczy
łoby wydawać.

Odznakami godności gimnazjarchów była przepaska 
lub turban: azQocpewv i białe trzewiki, (fcu/.ùaiov.

W dniu obejmowania urzędowania wieńczył gimna- 
zjarcha strateg publicznie przed gimnazjum.

Podczas uroczystości efebowie stanowią honorową 
gwardję gimnazjarcha, jak się dowiadujemy z Amh. II. 
124. Z papirusu tego wynika, że gimnazjarch jako pierw
szy urzędnik municypalny ma straż honorową w takiej 
samej liczbie członków jak strateg powiatu tj. czterech.

Godność gimnazjarcha uchodziła za najbardziej do
stojną wśród urzędników municypalnych. On —  jak to 
widzimy z Оху I. 33. kol. 3. —  uosabia godność i patrjo- 
tyzm miasta : on też reprezentuje opozycję przeciw 
autokratyzmowi cesarza. (Mćautis).

Różni bywali gimnazjarchowie.
Obok cieszących się powszechnym szacunkiem i mi

łością młodzieży trafiają się kreatury takiego Maximusa, 
dostojnika, którego czyny kolidują z kodeksem karnym. 
W tym względzie na dwóch przeciwnych biegunach 
stoją :

Оху III. 473., Оху XIV. 1664. i Оху III. 471.
I tak Оху III. 473. (II. w. p. C.) zawiera uchwałę 

ludu i decyzję rządu rzymskiego w sprawie postawienia 
nieznanemu bliżej gimnazjarchowi w Oxyrynchus posą
gu, zrobienia jego portretu i wykonania 3 tarcz na jego 
cześć. Jako zasługi jego wymienia dekret:

1. dostarczanie oliwy w obfitości (âltiufxcmov ücp&ovos 
"/oQTjyia).



2. datki na fundusz przedstawień teatralnych (tù
d-etûçixà xQrjuuza hmdidiooï).

3. utrzymywanie łazienek {rj гаг (ialaveiiov èniuê'Ksia).

Drugi z wymienionych papirusów —  to serdeczny 
list niejakiego Filosarapisa z Anteopolis do gimnazjarcha 
Apiona. Z listu wynika, że Apion był osobistością bardzo 
popularną.

Ze względu na to, że list ten jest bardzo charakte
rystyczny, przytaczam go w całości.

„Bądź mi pozdrowion, Panie mój, Apionie ! Ja Filo- 
sarapis Cię pozdrawiam, życząc Ci, byś wraz z całym do
mem żył w zdrowiu i szczęściu. Że nietylko my zacho
wujemy Cię w pamięci lecz także bogowie naszych 
przodków —  to jest jasnem dla wszystkich, cała bowiem 
nasza młodzież, pomna Twej życzliwości, nosi Cię 
w swych sercach. W sprawie tego, czego potrzebujesz 
ze swego ojczystego miasta, przyszlij, Panie mój, a będzie 
to mile przezemnie widziane. Uważając bowiem zlecenia 
Twoje za największą przyjemność, będę sobie je poczy
tywał za dowody łaskawości. Pozdrawiam też najczcigod
niejszego gimnazjarcha Horjona. Modlę się o Twoje zdro
wie, mój łaskawy i najszlachetniejszy Panie Apionie, 
i o szczęście przez całe życie wespół z tymi, z którymi 
błogo żywot wiedziesz".

Obok tych typów sympatycznych spotykamy się 
z kreaturami niejakiego Maximusa, wysokiego dygnitarza, 
przeciwko któremu skierowana jest gwałtowna mowa ja
kiegoś adwokata z II. w. p. C., zawarta w Оху III. 471.

Punkt wyjścia tej mowy jest niejasny. Oskarżenie 
dotyczy jakiejś pożyczki pieniężnej oraz jakiejś kwestji, 
związanej z piastowaniem gim nazj archji. Ale przewa



żna część mowy — to oskarżenie z powodu jego pedera
st] i, której ofiarą był jakiś 17-letni chłopak.

Papirus jest dość uszkodzony; istotna część oskar
żenia zawarta jest w kolumnie 5. w. 109. i n.

Oto jej brzmienie :
neVf.iOQ(pov uf.ioay.iov èv toi nquiTCoqUo naaav rjiéqac 

тг/Qüjv o i  y.;'zi Mie a n tę  ś n i та diôaov.aXeia -/.ai та g nQogrjmovaag 
TÓlg veaviaig coi [lag. “

Jeżeli już przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że każda 
nowa publikacja papirusowa zasypuje nas poprostu nie
spodziankami przeróżnej natury, to о XII." tomie papiru
sów z Oxyrynchus możemy powiedzieć, że jest poprostu 
fenomenalnym. Daje nam bowiem coś jakby protokół dy
skusji szkolnej w radzie miasta Oxyrynchus.

Mam tu na myśli papirusy Оху XII. 1413— 16.
Obok dyskusji nad administracją finansów miasta 

mamy w nich dyskusję szkolną w tem rozumieniu, że 
przedmiot obrad stanowiły dnie, w których gimnazjarcho- 
wie mieli dostarczać oliwy dla gimnazjum.

Przewodniczył obradom —  zdaje się —  gimnazjarch 
Ptolemajos, który oświadczył, że właśnie dostarczył oli
wy na 2 dni zamiast dwóch swoich kolegów i oczywiście 
prosi wobec tego o zwolnienie go od tego obowiązku 
w te dnie, w które na niego pierwotnie wypadała kolej.

Radni zaakceptowali jego prośbę. Aliści przeciw tej 
uchwale zaprotestował radny, którego nazwisko zaginęło, 
protest jego jednak odrzucono okrzykiem : „xi'iqia та 
ipt](fiai.iaTa“ („uchwała jest prawomocna").

Że przewodniczący cieszył się mirem zebranych, na 
to wskazuje ich okrzyk : „ ’Sixeavè ÜTolefiaïs, wyeavè уьц-  
vaeiaęy£\“ („Brawo Ptolemajosie, brawo gimnazjarchu!).



Papirus ten jest z 2 względów nader ciekawym przy
czynkiem do naszych wiadomości o gimnazjarchu :

1. Pokazuje się, że każdy członek kolegjum gimna- 
zjarchów ma swoje ściśle określone dnie, w które ma 
dostarczyć oliwy i że ten rozdział dni może ulec zmianie 
jedynie na podstawie uchwały rady miasta ;

2. wskazuje na wielką zawisłość gimnazjarchów od 
rady, skoro nawet tak podrzędnej zresztą kwestji : zmiany 
dni nie mogą załatwić we własnym zakresie działania.

W związku z poprzednimi będący papirus nr. 1416. 
omawia między innemi sprawę mianowania nowego gi- 
mnazjarcha, który podówczas (rok 270—5 p. C.) pełnił 
swe funkcje tylko przez kilka dni w roku, wobec czego 
potrzeba ich było wielu.

Z innej strony rzuca na gimnazjarchę ciekawe świa
tło Оху XII. 1418. z r. 247.

Jest to mianowicie prośba niejakiego Aureliusa Pa
siona, który kumulował godność gimnazjarcha z godno
ścią euteniarcby, wystosowana do rady miasta, by mu nieco 
ciężaru zdjęto przez powierzenie obowiązków gimnazjar
cha na 4 miesiące w roku jego młodocianemu synowi.

, Miejsce to uważam za bardzo ważne z tego wzglę
du, że, odmiennie od dotychczasowych zapatrywań, zmu
sza ono do przyjęcia, iż gimnazjarch obowiązany był nie- 
tylko do świadczeń finansowych ale i osobistych.

We ww. 23— 25. powyższego papirusu jest mowa 
o rozłożeniu 3 dni gimnazjarchji na różne miesiące. Wy
rażenie: лат'етод (w. 15.) wskazuje na to, że gimnazjar- 
chja trwała dłużej niż rok, lubo funkcje jej sprawowano



tylko przez kilka dni w roku na zmianę z innymi człon
kami kolegjum.

Z Оху 1410. i 1413. wypływa, że w 11. połowie III. 
w. p C. gimnazjarchja trwała conajmniej 2 lata po sobie 
następujące.

Jeszcze na inną stronę gimnazjarchji, mianowicie na 
stosunki koleżeńskie rzuca światło Оху XIV. 1665, z III. 
w. p. C. Jest to list gimnazjarcha Aureliusa Sarapiona do 
ojca, z którego wynika, że chwilowo w braku oliwy 
w dniu wyznaczonym jeden gimnazjarch pożyczał od 
drugiego.

Czy kobieta mogła w Egipcie pełnić funkcje gimna
zjarchji ?

К west ja ta dała powód do poważnego sporu między 
uczonymi. Punktem wyjścia jego stał się Amh. II. 64., za
wierający rozporządzenie prefekta Vibiusa Maximusa 
w sprawie publicznych łazienek w Hermopolis.

Czytamy tam : „nooęty.oi&rj rjj nńlei ладеi Qtmvoç 
n£> [r]rf/ovT(x żuława y ai ly. tiüv zrjs y v /.i v a a i u q x i do g 
a lla  ôo-y-to ilôt śiyoai ex zow jiqoç/ qi tHvrwv zîj ziólei àzw- 
v.azaazud-ryiw “. —

Rozchodzi się o pojmowanie wyrazu : yruzaoiaęyjdoę.
Otóż wydawcy tłumaczą go: „kobiety —  gimnazjar

cha". Przeciw tej interpretacji wystąpił Otto Braunstein1) 
w roku 1911. Braunstein, który zresztą przyjmuje żeńską 
gimnazjarchję dla Azji Mniejszej i wysp —  tu indentyfi- 
kuje termin: „yv/ivaaia^xîçu z nyvfivaaiaQxiau.

Za jego zdaniem oświadczył się Wilcken2).

») Patrz „Literatura przedmiotu" str. 9— 12.
2) Grundziige 143.



Przeciwnego zdania są: Preisigke, Grenfell i Hunt, 
Jouguet, Hohlwein a osobliwie Méautis, którego argumenty 
trafiły mi do przekonania.

Raczej na stronę tych ostatnich przechyla się Oertel').
Najbardziej szczegółowo i druzgocąco rozprawił się 

z Braunsteinem Méautis'2). Argumentuje on mniej więcej 
w sposób następujący: Istnienie kobiet — gimnazjarchów 
w Egipcie w epoce rzymskiej nie powinnoby nikogo dzi
wić ; przeciwnie: byłoby to rzeczą całkiem naturalną. 
Byłoby nawet rzeczą dziwną, gdyby kobieta nie pełniła 
w Egipcie funkcji, którą -  jak wiadomo —  pełniła w 
Azji Mniejszej i na wyspach. Istotnie znamy 20 nazwisk 
kobiet— gimnazjarchów w Azji Mniejszej i na wyspach, 
a nawet dla Kyrene mamy stwierdzone istnienie ko
biety — gimnazjarcha3).

Jeżeliby zarzuty Braunsteina były uzasadnione, na
leżałoby sformułować opinję w tym względzie w sposób 
następujący: Nic nie dowodzi tego, jakoby kobiety 
w Egipcie p e ł n i ł y  funkcje gimnazjarchji, ale też nic nie 
dowodzi, jakoby jej nie pełniły.

Jeżeli natomiast argumenty jego nie są uzasadnione, 
przyjmujemy, że kobiety w Egipcie mogły być gimna- 
zjarchami. Bo jak rozumieć zdanie : $x toV rrję уьцга- 
otaQxtôoç i l ia  ôoym fioi elxo<rt? Najnaturalniej jest przy
puścić, że rozchodzi się tu o majątek kobiety —  gimna
zjarcha, zmarłej na stanowisku lub której majątek skon
fiskowano.

9  L. c. 881.

9  L. c. 99. i n. 

■■>) CIO. 5132.



B r a u n s t e i n :  Trudno przypuścić, by, skoro tak 
rzadko zdarzało się kobiecie być gimnazjarchem, w do
kumencie oficjalnym nie było jej nazwiska.

M é a u t i s :  Byłoby to rzeczywiście dziwnem, gdy
byśmy mieli przed sobą sam akt, ale my mamy przed 
sobą tylko wyciąg, z tzw. ittouvr^ia-cia^oi a więc résumé 
z dokumentu znacznie obszerniejszego. Nazwisko kobiety— 
gimnazjarcha znaleźlibyśmy na pewno w tej części aktu, 
która nam się nie zachowała.

Co więcej, nasz papirus podaje słowa prefekta, który 
wiedział, o kim mówił ; wiedział, że strateg w tej chwili 
przyjdzie na to, o kogo tu chodzi, właśnie dlatego, że tak 
rzadko zdarzało się, iż kobieta była gimnazjarchem.

„Jabym poszedł jeszcze dalej" —  mówi Méautis —  
„oto wedle Braunsteina termin : yvuva(UaQyję=yvuvuaiaqyja; 
ale to znaczy przypisywać wyrazowi temu znaczenie, ja
kiego nigdy nie miał. Wszak tyle razy spotykamy się 
z terminem: yvf.ivaaiaqyia w znaczeniu gimnazjarchji 
a nigdzie z terminem: yv^ivaaiaqyiç w temże znaczeniu".

Lecz może ktoś powie: „No, dobrze, ale tylko j e 
d e n  dokument stwierdza istnienie kobiety gimnazjarcha 
w Egipcie; czy to nie za mało?"

Na to Méautis: „A ile dokumentów stwierdza, że 
w Egipcie tzw. dyoqarôfioi pełnili funkcje rzymskich edy- 
tów? Tylko jeden tj. CPH. 102., a mimoto jest to pewni
kiem".

Brak wzmianek tłumaczy się tern, że działalność 
jednych i drugich była dość ograniczona; można przy
puścić, że kobieta —  gimnazjarch ograniczała się do do
starczania sum potrzebnych na rzecz gimnazjum, a w spra
wach administracyjnych wyręczał ją tzw. snkqoTiog czyli 
opiekun.



Oertel1), który nie chce tej kwestji rozstrzygać de
finitywnie, dorzuca przecież ważki argument przeciw hi
potezie Braunsteina, mianowicie ten, iż w jedynym do
tąd wypadku, gdzie w i n s k r y p c j i ,  zachodzi termin: 
yv^ivaaiaqxiç tj. w С. I. G. 5132. oznacza on stanowczo 
kobietę — gimnazjarcha.

0 L. c. 321.



ROZDZIAŁ VII.

Szkolnictwo zawodowe.

Jeżeli mówimy o szkolnictwie z a w o d o w e m  
w rzymskim1) Egipcie, to jest to oczywista figura reto
ryczna.; szkół zawodowych w naszem tego słowa rozu
mieniu, oczywista rzecz, nie było. Zawodowe wykształ
cenie osiągało się sposobem patrjarchalnym, jak to jeszcze 
dziś odbywa się osobliwie po wsiach tj. w drodze ter
minowania u majstra.

W Egipcie spisywano w tym celu kontrakty.
Najsilniej widocznie rozwijał się przemysł tkacki 

(głównie w Oxyrynchus), bo najwięcej zachowało się nam 
kontraktów z tkaczami. Poza temi kontraktami posiada
my 1 kontrakt z kowalem2), 1 z koszykarzem3), 1 z fryzje
rem4), 1 z nauczycielem stenografji5) i 1 z nauczycielem 
gry na flecie6).

0 Tylko z tego okresu zachowały się nam kontrakty.
3) BG U . 1124.
’ ) Soc. IV. 287.
ł) BGU. 1021.
6) Оху IV. 724.
«) BG U . 1125.



Wszystkie zachowane kontrakty pochodzą z czasów 
cesarstwa, a mieszczą się w granicach lat: 18. a. C. —  
377. p. C.

Oto próbka takiego kontraktu1).

'0[ц]о[Х]оуой<пг dXXr[X]Qtg Tqvcpiov Jiovv[aiov
той TQvcpcovog injvgôg [@]auoii{t]og Tïj[g
’Oi'vojcpQioç y.ai Птo Xsuorïo[g] Ilavaiçicuvog
той Ilco'Xeuaiov urjTQÔg *£2<реХойтод тйд
Qécovog yiqôiog, diirpÓTtoni tüv dir' *0£v- 5.
çvyycov nôXeiog, ô uèv Tçvcpav sydedôo-
dai toi I fzoXtuaiqi тог шитой viôv Qotô-
viv uqToôg 2'адаейтод тrjg \4тг,1шод OVÔé-
nlO OVTCC TlTlV STCÜV 87Vi yoôvov SViaVTOV
Vva dvci'i Ttjg fvsoTùjorjç rjutęag, ôiay.ovoü(v)- JO.
та /.ai 7toio[î]i’Ta тсссгта та йлиаовоие-
va avTiTi vtcô ПтоХеиа'юс у.ата iw
ysqôia'/rjv Ttyyrp’ 7tàoav cug y.ai аьтод
snia\pa\tai, той tcaiôôg Toecpo/iévov y.ai iua-
Ti\\a\\Cofiévov тле i tôv oXov yqôvov vtcô 15.
той TtaTQÔg Tçvcf'Wvog Ttqôg ôv уai sivai
та дгцгбога te dwa той ncudóg, ècp'iu
ôcuoei avrqi у.ата /.irjva 6 Пто/.eudlog
eîg Xôyov дсатоощд dqayudg ttévTt
y.ai sjti Ow/XeiOuqi той oXov yqôvov 20.
eïg Xôyov iuaTiai.cov óoayudg дежа ôvo,
ovy. èigôvTog toi Tqvcpwvi dnoanâv tov

tcaiôa ало той ПтоХеца'юь uéyqi той
tôv yqôvov jcXqqai&qvai, ôoag ô’ èdv èv
TOVTqi aTay.Trjay qcuqag èni гад 25.
l'oag a tT Ô v  naqéÇerai tov yoô-

’ ) Оху 11. 275.



vov rj а[по]теюаты £мха[т]г/g f^iéçag 
àqyvqiov [dçJajyir/j/ fiiav, [t]ov ô' ânoonao- 
d-rjvai èvrog tov %oôv\ov\ sntTeif.iov
доауиад s/mtov /.ai eiç то ôrjfiôaiov 30.
ràç ïffag. èàv âè /.ai dw)[s ô] ПтоХешйод
firj èydiââl-т] тог’ 7ral[d]a, i ’voyog
sotw Tolg ïooig ènn£\i](xoig. y.vqta
fj êiôaay.ah.yry (erovg) ly iVefpJwj'Og Klccvdiov
Kaiaaqog 2e{3aOTOv lequaviy.ov 35.
A n o yq iT o q o g , nrjvôg 2е/3аотоь -/a.

(2-ga ręka) : ПтоХецаХод [lIa]vGiqion>og 
tov JTtoIsuchov /.iijtqùç ^Q(fé
lo n  og Trjg Qtwvog еуаота
noir.où) èv Tu> IviavTw Ivi. 40
Zoning a£2qov tov Zioilov urjTçog
JitvTog TÎjg —wyeiog ty oat Lia
vnèq avzov urj id от од у qua/лага.
tzovg TQigyaidey.ÜTOv
Néqwvog JQ.avôtov Kaiaaqog
2e(3aOTOv l'equavr/ov
^4vToy.qâro\oo\ç, urj(vog) Reflua tov ум.

Sprawie kontraktów poświęcił w r. 1914. specjalny 
artykuł Westermann pt. „Apprentice contracts and the 
apprentice system in Roman Egypt".

Od czasu ogłoszenia tego artykułu przybyły nam 
3 nowe kontrakty a to: w r 1914. Soc. III. 241., w r. 
1917. Soc. IV. 287., a w r. 1920. Оху XIV. 1647.

Z tych pierwszy kontrakt z III. w. p C. może dzięki 
swej fragmentaryczności nie przynosi nic nowego; zato 
późny bo z r. 377. p. C. pochodzący kontrakt Soc. IV. 
287. wprowadza przedewszystkiem nowy zawód : koszy- 
karstwo, powtóre niebywale krótki okres terminowania, 
bo wynoszący tylko 8 miesięcy, wreszcie jest dowodem



na ogromny spadek waluty. Luka na końcu tekstu unie
możliwia nam poznanie ewentualnych innych jeszcze cech 
charakterystycznych kontraktu.

Wreszcie kontrakt Оху XIV. 1647. z końca 11. w. 
p. C. (niestety także fragmentarycznie zachowany) wpro
wadza nieznaną dotąd opłatę : èv.dôoeiov xéleaua, o czem 
pomówimy niżej.

Jakież są części składowe naszych kontraktów?
Tu trzeba rozróżnić przedewszystkiem i s t o t n e  

części składowe (istotne ze względu na treść), które 
znajdujemy w większej liczbie kontraktów, i n i e i s t o t n e ,  
które zachodzą tylko wyjątkowo.

Przystąpmy do pierwszych.
Owóż w przeważnej liczbie kontraktów (może we 

wszystkich, co trudno nieraz skonstatować skutkiem 
fragmentaryczności) spotykamy następujące istotne części 
składowe :

1. Formuła wstępna, stwierdzająca oddanie wzgl. 
przyjęcie ucznia (uczenicy) na naukę na pewien określony 
przeciąg czasu1),

’) BGU 1125. ó.uo/oyoi (yôeôôtjÿai... à'ovlov [elf] [Mx&rjcnv.
О х у  11. 275. ciiioXoyovair âZXiyZotf.... lyôeâôe&ai... zov vtov... i n i  

yoôvov iviavzàv 'ira.
О х у  IV. 724. (ivvéazipu... Sovi.ov zcgôç uùfrrfiiv... ini ygôvov tzjj à'vo.
О х у  IV. 725. ôuoXoyovOiv.. iydedôa&ca... dcprjXixa ngàç /nà&rjezv... 

ini yoôvov erij ntvzt.
О х у  XIV. 1647. ôfioXoyovOiv cUZijAcms... (yà'eâôo9<u... ôovltjv ngos 

uù&TfSiv... .(ni ygôvov ’érr) ziaeaga.
Soc. 111 241. ôuoïoyw migeii.tjcpfvia... туг SovXzjv. . (ni yçôvov /zfjvaç 

tltiiifexa... nçàg a a TJzysir.
BGU 1021. ôpo/.oyovoiv àXXf]Xoig... (yôeôôo&ui... ôovkov... noùg 

uuihpHv... èni ygovov ïTTj то ta.
Soc IV. 287. ôuoXoyw nageü.rupévat... rov vtov... (ni ziù zovzov tirai 

nag’ (/.toi (gyagoutvov zip’... z(yvr)V àno zov ôviog uijvôg Tipi etuî Mt- 
<sogi) tov (veoztùzog czovg.



2. Formuła, zobowiązująca ucznia (uczenicę) do 
spełniania wszelkich rozkazów nauczyciela w zakresie da
nego zawodu i do pracy całodziennej1)-

3. Formuła, dotycząca wynagrodzenia za naukę.
Tu należy rozróżnić 2 grupy :
a) o ile chodzi o naukę gry na flecie i naukę steno

graf ji, nauczyciel o t r z y m u j e  wynagrodzenie w ratach-) 
a to : pierwszą ratę otrzymuje nauczyciel po podpisaniu 
kontraktu, drugą po przerobieniu całego materjału a trze
cią przy końcu okresu kontraktowego, gdy uczeń wykaże 
zupełną biegłość w swoim przedmiocie8).

b) we wszystkich innych zawodach praca ucznia 
stanowi wynagrodzenie w naturze dla nauczyciela ; co 
więcej : mamy wypadki4), że nauczyciel nietylko że nie 
otrzymuję zapłaty, ale jeszcze płaci uczniowi. Pomijam 
już to, że nauczyciel jest ponadto obowiązany uiszczać

—t-------•-------
1) BGU 1125. (IxreXovvra) navra rd Gvvraoaôiisva nov xard rrjV 

rśyvr\V.
Оху II. 275. nocovvra navra rd ImraGOÓueva ауты... хата rry ...

т s/vrjv .
Оху IV. 725. х а Ф  sxdGrrjv fjutQav and dvaroXrjg rjXi'ov u t /o i  дг аш д  

n o io v v ia  navra rà £nira/&r)GÔfieva avuo vno ro v ... d'id'aUxdXov.

Oxy XiV. 1647 nanéÇsa&at avrrjv roj ôiâaoxdXoj ха!У fjfisoav dno 

dvaroXrjg rjXiov {ЛА/Qt, iïvûswç IxreXovGav navra rd l m  тоапrjodusva. avrrj vn r 
a v io v , dvrjxovra r?j nçoxufiévy ré/vrj.

Soc. III. 241. ф re avrrjv noirjGat navra rd sniraGGÔusva arrîj 
-vn’ Ifiov  xal nooçrjxovra rrj avrrj r é /v ij.

BGU 1021. xctd-’ txdorr/v rjjuSQav dno dt'aroXrjg rjh'ov a s '/n i âv6Sü)g... 
IxnXovvra navra rd inirganijodjaevu avroj vno rov ôiôaoxdXov.

2) BGU 1125. [uçd-ov rov Gvunefpoivrjutvov aQyvQiov ПгиХецагхоа 

dęayfAtav îxarov.
Оху IV. 724. (âlG&ov rov (lv[À,ne(pojvr).usvov nçog dXXrjXovg dgyvoiov  

â ç a /^ d iv  èxarov sïxoGi.

0  Оху IV. 724.
4) Оху IV. 725, Soc. IV. 287, Оху XIV. 1647.



za swego ucznia taksy jakoto : pogłówne, podatek licen
cyjny i tzw. ezdóastg.

4. Formuła, dotycząca utrzymywania i ubierania 
ucznia.

W zasadzie utrzymuje i ubiera ucznia jego nauczy
ciel ; o ile nie —  płaci miesięcznie odpowiednie relutum1). 
Czasem płaci relutum za utrzymanie, ale ubiera sam* 2).

I w tym punkcie trzeba rozróżnić 2 grupy:
a) o ile chodzi o niewolnika czy niewolnicę —  ko

szta utrzymania i ubierania ponosi pan wzgl. pani, nie 
otrzymując w zamian żadnego relutum.

Od końca II. w. p. C. płaci tkacz uczniowi pensję 
miesięczną (fuo9ós), rosnącą z każdym-rokiem3); co do 
BGU 1021. trudno orzec na pewno, bo właśnie w tern 
miejscu jest luka.

Oczywista, że ani nauczyciel muzyki ani stenografji 
nie płacą za swoich uczniów żadnego relutum.

b) We wszystkich innych wypadkach koszta utrzy
mania i ubierania lub tylko ubierania w naturze ponosi 
w zasadzie nauczyciel ; o ile nie —  płaci za jedno i dru
gie4) lub tylko za jedno (najczęściej za utrzymanie) odpo
wiednie relutum.

W Soc. IV. 287. koszykarz daje ubranie w naturze 
a ponadto olbrzymie —  jak na liczbę denarów —  wyna
grodzenie, wynoszące za 8 miesięcy тцтхогыг pvQiâdaç, 
czem niewątpliwie objęte już jest i utrzymanie ucznia.

Ciekawy to kontrakt z 2 względów:

О Оху II. 275.
2) Teb. II. 385.
:<) Оху X IV . 1647.
') Оху II. 275.



a) ze w zgęd u na to, że jest dow odem  na olbrzymi  

spadek watuty ;

b) że pryncypał woli uczniowi zapłacić na utrzyma
nie aniżeli daw ać je w  naturze.

Poniżej podajemy kilka brzmień omawianej formuły
czw a rtej')•

C o  się tyczy pensji ucznia, najbardziej szczegółow e  

i n a jc iek aw sze  postanow ienia  zawiera О х у  IV. 725.

M ia n o w ic ie  postanaw ia ten kontrakt, że przez p ierw 

sze 2  lata i 7  miesięcy roku 3 -g o  uczeń nie będzie p o 

bierał od tkacza żadnego w y n a g r o d ze n ia ;  przez n astęp 

nych 5 m iesięcy 3 -g o  roku będzie otrzym yw ał miesięcznie  

12 drachm, w  4  roku miesięcznie 16 drachm, w  5. roku 

miesięcznie 2 4  drachm.

T en że  kontrakt c iek aw y jest i ze w zględu  na forma-  

iistykę biurokratyczną, objaw iającą się w  stylizacji ustępu,  

dotyczącego ubierania chłopca. M ian ow icie  zamiast krótko  

określić, że uczeń będzie otrzym yw ał co roku chiton o 4  

drachm y droższy od poprzedniego, kontrakt określa to 

w  sp o só b  następujący : „.... x«i xaraOKevaoei ô cHQtxy.Xâç
(tkacz) Tip amoi uaS-rjTrj to~j fièv èveOTWTi 24. ё т Л  yjviova aÇwp 

êqayjidv 16, Tip ôè Iolópti 25  erst fTeçop yitwva a£iov ôçayiuôv 

20  xcà n î  26. srei ft(.ioiwç a'/J.ov у т т ы р а  aÇiov Ô Q a 24  

niai zip 27. stel allov yixdtva agiov dęayutop 28 xcà tiT 28.  
ërei allop yirüva ItÇmr óęayiuop 32. *)

*) BGU 1125. (fiov TQttpovToç xcà iparliovros avrop.
Оху II. 275. tov naiôôç TQicpoptvov xal îuctTuiçrf.Çop {vov tnc top 

о  Toi' /norm' vno nui no s... icp’ lu ifa')(Jt:i avTip xarù prjva (o yiçâioç) ciç 
kôyov fiaTnoiprjç tïna/uùç m-vre xcà (ni а у г х к н в р ф  tov okov ynorov stç 
kôyov IpauOpov âçayfiàs Six a Svo.

Оху IV. 725. TQttpôufvov vno tov 'layvQioivoç.
Оху XIV. 1647. tcp’ ci ikoiifnv xal Iparctcp tt/v nalâa.
BGU 1021. rpscpoperov xal tpaxiiopivop vno tov Siohôtov.
Soc. IV. 287. (ô/iokoycü) nuqctcfytîr а у т ф  OTiyâqcor kivovp xalvàv.



5. Klauzula karna na wypadek, gdy uczeń (uczenica) 
z jakiegoś powodu nie wykonywa pracy.1) Ten czas, 
w którym uczeń (uczenica) nie pracował jużto skutkiem 
choroby jużto z braku poczucia obowiązku, musi bez
płatnie odrobić po upływie okresu, przewidzianego kon
traktem, wzgl. musi zapłacić karę konwencjonalną.

6. Klauzula karna na wypadek odebrania wzgl. odda
lenia ucznia (uczenicy) przed upływem czasu, przewidzia
nego kontraktem.-) W tym wypadku przewidziana jest 
kara pieniężna na rzecz strony poszkodowanej i na rzecz 
skarbu państwa.

Klauzula powyższa —  o ile chodzi o wypadki, w któ
rych n a u c z y c i e l  otrzymuje wynagrodzenie —  miała 
na celu zapobieżenie tej ewentualności, że ktoś, uiściwszy 
pierwszą ratę, odbiera ucznia tuż przed terminem uiszcze
nia raty drugiej tj. wtedy, kiedy uczeń z grubsza przero
bił już z nauczycielem cały materjał i miał się zabrać 
tylko do wyćwiczenia praktycznego. * 2

*) B G U  1125. ces... (dv draxTr'iOJ] (tjUtgicgj rj dggtoOTrjOij, dvTmagt'iur 
<roi avrov naga/iivovru u it à tov / п о р о г

Оху 11. 275. tiaas... làv.. а т и х т ц а г /  rgilgas, f it с tixç ïauç avrov т л е .  
géjjEiai, [jaejrtt т о т  /govov fj aj ,roJ /HoóiCO (xda[r] gç т/ulgag, àgyvgîov àga/-
ItfjP III op,

Оху IV. 724, naou/ievei ât... icerà làv / о б  pop oaug làv dgyrjOT/t 
jutoas rj ftijvaç.

Оху XIV. 1647. tàv rjutouç rivas dgyrjoi/ rj daO-epr/Ori, tov ton’ Inï 
*«; ïaas naga/cevEr T10 diâuOxàXtg un  à top /govov.

2) BGU  1125. ovx dnotfnuaoi avrov... Ivros tov /govov.
Оху II. 275. [t]où .. ànoonaoOrjvai, ivroç tov /góv[ov] InUuuov 

Sou/fiàs txuràv xaï tiç т о  ô'rjuùaiov ràs ïoag.
Оху IV. 724. ovx ifórroę /roi lirtos tov /govov tov nuhht ànoanàv. 
Soc. IV. 287. jUii Igfivat... TOV TOV ànopaXla&ai iirjifî xoiXtviv tov 

CraOivia ont Où p к  go rrjg av/mXrjgo'aecos tov /govov.



7) Klauzula, dotycząca uiszczania różnych prawem 
przepisanych opłat na rzecz skarbu państwa1; za ucznia.

Te opłaty uiszcza bądź pan, bądź ojciec, bądź nau
czyciel, stosownie do umowy.

W kontrakcie Оху XIV. 1G47- spotykamy się po raz 
pierwszy z opłatą: è/.düoewv теИаиата. Będzie to prawdo
podobnie opłata cechowa. Tkacze bowiem w Oxyryn- 
chus byli zorganizowani w pewnego rodzaju cech, za 
czem przemawiałaby ta okoliczność, że jedna z dzielnic 
miasta nosiła miano: leędiav.óv.

Że tzw. xeiQwvâÇiov*) bywa opłacane przez nauczyciela, 
poświadcza Оху II. 322., natomiast pogłówne, dalej tzw. 
XU)[icaiY.6v* 3) i vL/.rj są tu opłacane pfzez matkę.

W Оху II. 275. wszelkie opłaty należą do ojca ucz
nia, ale w Teb. II. 385. ma te opłaty uiszczać nauczyciel; 
Оху IV. 725. wogóle nie wspomina nic o opłatach pań
stwowych.

Roczny wymiar podatku od rzemiosła tkackiego: 
xeiQwclÇiov w Oxyrynchus wynosił w I w. p. C. 36 drachm; 
o wyższych nieco opłatach w II w. wspominają papirusy 
z Fajum.

Interesujący szczegół w związku z tym podatkiem 
zdradziły nam papirusy Оху 11. 284, 285, 393 i i 394 
na które mimochodem natrafiłem. Pokazuje się z nich, że 
ten podatek od rzemiosł nie dawałby się tkaczom tak da

’) BGU 1125. xàç utlixaç х ш  xàç Imdi'Çiç lyo) avxoç d âsanàxrjç
/ OQTjyrjOU).

Оху 11. 275. лçàg ( т о г  тгпгё'рк) xià tirai xù д х ц л б а ш  nàvxu xov ncudôç.
Оху XIV. 1647. xùv xfjç xtyvriç xuQoivaglaiv xai Ixâôaecov xtlso/xâ-

XOJV о  T t OU' n n ô ç  x ô v  d iS u O x tô .o v .

°) T j. podatek licencyjny, obok którego opłacano tzw. <ttx«rj? 
tytułem podatku zarobkowego.

3) Prawdopodobnie jest to rekompensata w pieniądzach za to, 
że odnośny osobnik przez czas swej nauki nie może spełniać wobèc 
państwa świadczeń w naturze, w tym wypadku w zakresie robót 
ziemnych, związanych z wylewami Nilu.



lece odczuwać, gdyby nie to, że nastręczał sposobność do 
nadużyć. Obok bowiem innych i tkaczów warstwa była 
ofiarą nadużyć urzędników, w tym wypadku tzw. tzqô/.to-  
ęeg t. j. poborców tego podatku. We wszystkich 4 wy
padkach chodzi o wymuszenie.

I tak pierwszy papirus (rok ok. 50. p. C) zawiera 
skargę ze strony tkacza niejakiego Aleksandra, syna Apol- 
loniosa do stratega Pasiona na byłego poborcę Apollofa- 
nesa, który niesłusznie, drogą wymuszenia —  jak świadczy 
wyraz ôisaeiaO-r v̂ —  domagał się od tkacza 16 drachm za 
rok 47/48.

Drugi, z tegoż czasu pochodzący —v to skarga ze 
strony tkacza Sarapiona, syna Theona na tegoż Apollofa- 
nesa o to, że ten prżemocą zabrał mu chiton wartości 8 
drachm, ponadto wymusił na nim 4 drachmy zaraz oraz 
przez 6 miesięcy po 2 drachmy czyli razem, 24 drachm. 
Jeżeli tedy —  jak to mówiliśmy — x£lQ(0v̂ l0V wynosiło 
36 drachm rocznie, to w tym wypadku w ten nadzwy
czajny sposób wzrosło o przeszło 66%.

Trzeci i czwarty papirus, oba z lat 49/50 — to ana
logiczne skargi o wymuszenie; pierwsza na poborcę, nie
jakiego Damisa bez bliższych zresztą szczegółów, druga
0 wymuszenie przez poborcę 24 drachm w gotówce i ubra
nia wartości 16 drachm.

8. Klauzula, dotycząca dni wolnych od pracy.1)
Kontrakty uwzględniają takich dni w roku około 20

1 postanawiają zarazem, że z tytułu bezrobocia w te dnie 
nie można nic potrącać z umówionej zapłaty. •)

•) Оху VI. 725. ànyijOfi... à nafg etç /.nyov loQTm ж а т ’ hog t/fitQitg 
lïxoei ovâevàç IxxQovojiévov vtùv uinthùv.

Оху XIV. 1647. (ôfio).oyoveiv)... lÿ/ripeaO-ut... ir)v лшда хат’ hog 
tïç toçTiov ï.àyov ànytaç ÿue/mç âexaôxri».



9. Klauzula karna, mocą której obie streny zobowią
zują się lojalnie dopełnić warunków kontraktu; w prze
ciwnym razie ta strona, która zawini, płaci karę konwen
cjonalną drugiej stronie i skarbowi państwa.1) •

10. Formuła, stwierdzająca prawomocność umowy.* 2)
11. Data i podpisy.

Do nieistotnych części składowych kontraktu zali
czam:

1) Formułę pozdrowienia, której jednak przeważnie
brak.

2) Bliższe dane, dotyczące obu kontrahentów jakoto: 
nazwiska ich rodziców, ich wiek, ich znaki szczególne, 
ich miejsce zamieszkania i zawód.

3) Wzmiankę o niepełnoletności ucznia (uczenicy).
4) Charakterystyczny dodatek, że nauczyciel będzie 

się starał wykształcić pupila wedle swej najlepszej wiedzy.3)
5) Raz, mianowicie w Оху II. 275., spotykamy się 

w odniesieniu do ucznia z wyrażeniem: diaxovoivTa, coby

!) B G U  1125. tóv Tl nagapctCvLo, 1х т ( в ы . . .  tùç /.omùç tov uidilov 
T'Qyvijiov Sçuyn àç nevTrjxovTa Ovv f.utouu xul a / À Ciо £n (i in.ov àgyvQÎov 
Soayuàç ntvifpcovra ovv fjUioMu xcù (i).faç fnlTifiov àgyvQÎov Sgay^ùç âi,a- 
xoai'ctç rf/ç TtQÜÇecDç... ovOijç ex ts (uov xcù (x tiùv t/roïv hkvtojv xaffàneg ly  
Mxrjs. ,

Oxv II. 275. lùv... [ô] TlToXtuaïoç иif iySiSa^ tov mxï[â]a, ivoyoç
ОТЫ TOÎÇ... llUTliflOLÇ.

Оху IV. 725. fifi iÇttvai /njâcvï avion’ nagapuivuv тс tùv ttqoxic-
fjéviovrjô 7U'.oa,eàç ixTiCOL TOI h’ytvovTi. tnntiuov ùçtiyuùç ixurùv xcù llçTÔ 
< 1  Tjfjooiov tùç ïoaç.

2) B G U  1125. KvQiu tù SuafToloyirifiévu navrayov.
Оху II 275. K v q Cu fj Siduaxalixf).

Оху IV. 725. KvQiov то óuo).óyr]ua.

•<) Оху IV. 725. lyâiâàfSLv tov ua.0c]c/jv тrjv J rjlovmvtfv ityvrjr ly
t c ; j  тш’таетеТ y novo) xuffwç xcu ttt'TÔç Iniomicu.



wskazywało na to, że uczeń poza właściwą nauką speł
niał jeszcze pewne posługi, co niewątpliwie w owych 
prymitywnych stosunkach zdarzało się w liczniejszych , 
wypadkach.

Pewne wątpliwości nasuwa mi pap. Soc. IV. 287.; 
czy to jest istotnie kontrakt z nauczycielem, jak utrzymują 
wydawcy, czy też jest to przyjęcie wyszkolonego już 
współpracownika?

Za tern ostatniem przemawiałoby:
1. zwrot: „rtctQEihjifévat... kni ti7> tovtov et,vcu naç' tuoi 

R ęyató  uevov гtjv... тéxvrjv\u
‘2. nawet mimo spadku waluty zbyt wysokie hono- 

rarjum.
Za pierwszą natomiast ewentualnością przema

wiałoby :
1) ograniczenie czasu do 8 miesięcy tylko i wogóle 

wiązanie się terminem, skoro to ma być współpracownik;
2) formuła końcowa: „ufj ègeïval uot toïxov аяо/Закео- 

S-cn (Xfjôè v.oû.tvtv тог отад-évга juia&6v ttqô zrjs Gvitn'kr.Qu'atoiç 
тот xçôvot“ zbyt żywo przypomina swą formą i treścią 
analogiczne postanowienie w niewątpliwych kontraktach.

Wobec tego, że kontrakt ma lukę . na końcu, trudno 
rzecz rozstrzygnąć na pewno; bezpieczniej atoli będzie 
zaliczyć ten papirus do kontraktów.

Kontrakty, które omawiamy, musiały zwrócić na sie
bie uwagę uczonych zarówno przez interesującą treść jak 
i formę. Przeważnie jednak traktowano je ze stanowiska 
prawniczego. Już w r. !910.zajął się nimi Lewald w pracy pt. 
„Zur Personalexekution im Rechte der Papyri", w na
stępnym roku Berger w pracy pt. „Strafklauseln in den 
Papyrusurkunden" a w roku 1912. Wilcken w swoich 
„Grundztige" str. 261. i n.



Berger a za nim Wilcken i Westermann podzielili 
kontrakty na 2 grupy: 1) Lehrlings-vertrage, apprentice- 
contracts, ôuoloyicu i 2) Lehrvertrage, teaching — con
tracts, xeiQÔyqacpct. О tem, do jakiej grupy zaliczyć dany 
kontrakt, decyduje okoliczność, czy esencjonalną cechą 
kontraktu jest wzgląd na pracę ucznia czy wzgląd na du
chowe kwalifikacje nauczyciela. Najodpowiedniejszą wy
daje mi się interpretacja tych terminów technicznych na
stępująca : 1) Lehrlingsvertrag =  kontrakt z rzemieślni
kiem, 2) Lehrvertrag =  kontrakt z nauczycielem.

W myśl wymienionej zasady podziału zaliczymy kon
trakty z wszelkiego rodzaju rzemieślnikami do grupy pierw
szej a kontrakty: z nauczycielem gry na flecie i nauczy
cielem stenografji do grupy drugiej.

W grupie pierwszej nauczyciel nie otrzymuje żadnej 
zapłaty za naukę, przeciwnie: przyjmuje on nawet pewne 
zobowiązania na siebie odnośnie do ucznia.

W grupie drugiej nauczyciel otrzymuje za swą na
ukę zapłatę.

Uczeni starali się dociec, skąd się wzięła ta za
sadnicza różnica między kontraktami jednymi a drugimi.

Westermann wątpi, by jej należało szukać w różnicy 
pozycji społecznej kontrahentów jednych i drugich; wątpi, 
czy na podstawie tej różnicy można wyciągać jakieś wnio
ski co do różnicy społecznej między tkaczem a nauczy
cielem stenograjji.

Jedyna realna różnica, jaka zachodzi. między kon
traktami jednymi a drugimi, tkwi w fakcie natury ekono
micznej a mianowicie: nauczanie czyto gry na flecie czy 
stenografji nie przynosiło nauczycielowi poza honorarjum 
żadnej materjalnej korzyści w postaci zarobku ucznia, jak 
to się dzieje przy tkaczach.



Innemi słowy : przy tzw. ysięńyęaipci nie wchodzi 
w grę praca ucznia, któraby przysparzała nauczycielowi 
dochodów. Praca ucznia nie daje nauczycielowi bezpo
średnich, uchwytnych materjalnych korzyści; nie rozcho
dzi się w nich o zręczność ucznia, którąby nauczyciel 
mógł wyzyskać w o k r e s i e  n a u c z a n i a  na swoją ko
rzyść; to może co najprędzej nastąpić po okresie naucza
nia, gdy uczeń zdobędzie już taką biegłość w przedmiocie, 
iż może zarobkować samodzielnie ale oczywista na ko
rzyść własną. Tu więc jest przyczyna, że nauczyciel po
biera wynagrodzenie za naukę.

Zupełnie odmiennie ma się rzecz z tkaczem, fryzje
rem, kowalem i kośzykarzem. Tutaj terminator niemal od 
pierwszej chwili jest źródłem dochodu dla swego pryn- 
cypała, jest jednostką ekonomicznie korzystną dla niego. 
Stądto pryncypał chętnie ponosi koszta utrzymania, ubie
rania i różnych opłat na rzecz skarbu za swego ucznia.

W grupie, obejmującej tzw. o^oloyLcu, obustronne zo
bowiązania są sformułowane jasno, a obietnica pryncy™ 
pała wyuczenia rzemiosła znajduje swój prawny wyraz 
w tzw. irtoyąacpf] np. „ПгоХе/.кйод... ?у.аата noit'aw sv гц 
eviavrtfi m . “

Jeszcze silniejszy wyraz znajduje ona w obrębie kon
traktu w ustanowieniu kary za niespełnienie tego warunku 
np. w Оху II. 275.

Odrębny typ wśród kontraktów z rzemieślnikami re
prezentuje BGU 1124.

Jest to bowiem skombinowanie kontraktu z kowalem 
z pożyczką pieniężną.

Przyjrzyjmy się temu aktowi bliżej:

Oto kowal Nilus pożyczył niejakiemu Heraklejdesowi 
i Taurinusowi 100 drachm. Zamiast płacić Nilusowi pro



cent od pożyczki, oddaje Heraklejdes swego syna Her- 
maiska do kowala na naukę, na co Nilus się zgadza w tzw. 
ovyxuQTjois ôaveiov. Zanim powyższą pożyczkę spłacono, po
życzył Nilus samemu tylko Taurinusowi 700 drachm, na 
co ten ostatni wystawił nowy skrypt dłużny. Z końcem 
roku zwrócili dłużnicy Nilusowi pierwszą pożyczkę w kwo
cie 100 drachm, a temsamem wygasło zobowiązanie Her- 
maiska do terminowania y Nilusa.

Tu więc jest jasne, że terminowanie i praca u ko
wala uchodzą za ekwiwalent procentu od 100 drachm oraz 
fatygi kowala przy uczniu.

Kontrakt kończy się wyraźnem zastrzeżeniem, że 
obecny dokument, anulujący pierwszą pożyczkę, w niczem 
nie narusza ważności umowy co do drogiej pożyczki 
w kwocie 700 drachm. Jestto zatem akt pożyczki, zawiera
jący klauzulę, dotyczącą tzw. naqaf.LOvrj.

Z Johnsa pracy pt. „Babylonian and Assyrian laws, 
letters and contracts"1) okazuje się, że późniejsze kon
trakty babilońskie są bardzo zbliżone i treścią i formą do 
egipskich z okresu grecko-rzymskiego. Czas nauki u rze
mieślnika waha się między 15 miesiącami (u piekarza) 
a 5 latami (u tkacza) i 6 latami (u folusznika).

Co się tyczy egipskich kontraktów, możemy skon
statować, ze w temsarfflm rzemiośle opiewają one na 
różny okres czasu. Np. w zawodzie tkackim: Оху 11 322.—  
2 lata, ale w Оху IV. 725.— 5 lat a w Soc. III. 241.—-1 rok. 
Co prawda, skonstatować to możemy jedynie przy kon
traktach z tkaczami, bo tylko w tej grupie zachował się 
więcej niż jeden kontrakt.

Podobnie jak w Egipcie, obowiązany jest i babiloń
ski rzemieślnik żywić i ubierać terminatora. Podobnie też

‘ ) Str. 1 8 1 -2 .



nie otrzymuje pryncypał żadnej innej zapłaty poza zy
skiem z pracy swego ucznia.

Naogół forma kontraktów z rzemieślnikami nie ule
gła w ciągu 4 wieków istotnym zmianom ani co do treści 
ani co do formy, jak może nas o tern przekonać porówna
nie papirusów: Оху II. 275. z II. połowy I. w., Оху IV. 725. 
z końca w. II, BGU 1021. z wieku III., wreszcie Soc. IV. 
287. z r. 377. p. C.

Co najwyżej możnaby z biegiem czasu zaobserwo
wać pewną sztuczność i obfitość wyrażania się. I tak pod
czas gdy dawniej pisano poprostu: „n qos iidd-rjoiv rfjg yeę- 
ôia-/.r;ç ztyvrjç". (Оху XIV. 1647.), to w Soc. IV. 287. tosa- 
mo jest wyrażone słowami: „етгI г<7> rovrov elvcu яа(>' è îoi 
èçyaÇôfievov tïjv тыг таоогшо1о>г Ttyi’r]vu‘.

Nader charakterystycznym dla greckiego Wykształce
nia zawodowegę rysem jest ta okoliczność, że dla Gre
ków nie istnieje odróżnianie kształcenia teoretycznego 
w zawodzie, do czego potrzeba wrodzonych zdolności, od 
wykonywania zawodu w praktyce; nie istnieje też roz
różnianie zawodów wyższych i niższych.

Jedno i drugie nosi nazwę : isyvrj, jedno i drugie 
jest —  zdaniem Greków —  do nabycia przez ćwiczenie. 
Lekarz, który uczy, jest diâàey.cdoç a jego wychowanek: 
aad-ryrrjs- Innemi słowy: każdy wykonywujący swój za
wód teoretycznie jest równocześnie praktykiem i naod- 
wrót: każdy praktyk jest równocześnie teoretykiem.

Modnej potrzeby specjalnych zdolności pedagogicz
nych i dydaktycznych starożytność nie uznaje. Każdy wy
konywujący zawód w praktyce ma eo ipso kwalifikację 
na nauczyciela w tym zawodzie i naodwrót.

Szkolnictwo greckie. 12



Wiek, w którym rozpoczynano wykształcenie zawo
dowe, zależał oczywista od natury rzemiosła czy zawodu.

Zależny jest on nieraz od warunków wstępnych. Np. 
uczeń —  osobliwie Egipcjanin — mający się uczyć ste- 
nografji greckiej, musiał wprzódy posiąść znajomość ję
zyka greckiego w mowie i piśmie. Poza tern znowu z bra
ku wyraźnych określeń musimy uciekać się do domysłów. 
1 tak BGU 1024, Оху II. 275. i Оху IV. 725. stwierdzają, 
że chłopcy, oddani na naukę, są wszyscy w chwili jej 
rozpoczęcia (xgrfhy.es t, j. niepełnoletni. Decydującymi dla 
kwestji wieku są papirusy: Оху II. 322. i Оху II. 275. 
Z pierwszego dowiadujemy się, że opłaty: XaoyQagîa, yugia- 
nnóp i шщ  b ę d z i e  w przepisanym czasie za syna uiszczać 
matka. Wiemy zaś równocześnie skądinąd, że obowiązek 
płacenia pogłównego zaczynał się z 14 rokiem życia, 
a zatem w Оху II. 322. zaliczony jest ten podatek do ka- 
tegorji p r z y s z ł y c h  opłat; nâtomiast podatek od rze
miosła,'który płaci się z a r a z  po rozpoczęciu terminowa
nia, nie jest wymieniony wśród wyżej wspomnianych 
opłat.

Również Оху II. 288. stwierdza wypadek, że termin 
płacenia tzw. yeiqiovu^wv przypada przed terminem płace
nia pogłównego: oto Tryton, urodzony 9/10 p. C ,  płaci 
podatek rzemieślniczy w r. 21/22 p. C. a więc w 13. roku 
życia ; w następnym zaś roku płaci już wszystkie taksy, 
wymienione w Оху II. 322. A zatem terminator z Оху II. 
322. rozpoczął swą naukę w 13. roku życia.

jeszcze parę luźnych szczegółów, dotyczących po
szczególnych kontraktów.

I tak dowiadujemy się z kontraktu Оху IV. 724, że 
jeżeli uczeń opanuje dobrze swój przedmiot przed upły-



' wem przewidzianego okresu czasu, nauczyciel nie jest 
zmuszony trzymać ucznia do końca. Ten warunek 
jest korzystny zarówno dla ojca (opiekuna) ucznia, bo 
uczeń może wcześniej zacząć zarobkować na j e g o  ko
rzyść —  jak i dla nauczyciela, który zyskuje czas wolny 
na inne zajęcia.

Żeby zapobiec ewentualnemu obniżeniu reputacji na
uczyciela przez ucznia niedbałego, który przez opieszałość 
w nauce nie osiągnął w przewidzianym okresie czasu 
spodziewanych rezultatów, postanawiają kontrakty, że cały 
zaniedbany czas musi uczeń odrobić po upływie umówio
nego czasu i to bezpłatnie, żywiony przez swój dom.

Odnośnie do kontraktu BGU 1125. ciekawem jest, 
że kontrakt zdaje się przewidywać pewnego rodzaju egza
min na końcu umówionego okresu wobec 3 znawców, wy
branych przez obie strony. To jest jedyny wypadek, 
w którym słyszymy o egzaminie, atoli niewątpliwie musiał 
on być stosowany we wszystkich zawodach.

Okres terminowania w tkactwie jest różny, wynósi 
on: 1, 2, 4 i 5 lat.

Te różnice czasu, zbyt jaskrawe, nasunęły Wester- 
mannowi przypuszczenie, że okres 1— 2 lat nie jest p e ł 
nym okresem terminowania. Za normalny uważa Wester- 
mann okres 2— 3 letni.

Z drugiej strony okres 4 —  5 lat wydaje mi się 
za długi. Wszak w tych czasach pierwotnych specjaliza
cja w rzemiośle tkackiem nie postąpiła chyba tak daleko, 
żeby na opanowanie sztuki tkackiej potrzeba było aż tak 
długiego okresu czasu. Kwestję tę rozstrzygnąć defini
tywnie jest trudno z tego powodu, że kontrakty nie wspo-



minają nic o tern, czy dotyczący uczeń otrzymał już 
w domu jalpe przygotowanie do rzemiosła.

O ile chodzi o okres 4— 5 lat, należy, mojem zda
niem, tak rzecz rozumieć, że po upływie około 3-letniego 
okresu terminowania uczeń zostaje przez dalsze 2 lata 
niejako jako czeladnik, za czem przemawiałby kontrakt 
Оху IV. 725., gdzie terminator ma pobierać od pryncy- 
pała wynagrodzenie dopiero począwszy od 8-go miesiąca 
3-go roku terminowania.

Czy terminatorzy mieszkali u swego pryncypała, 
jakby wynikało z Teb. II. 384?

Najprawdopodobniej nie.
Teb. II. 384. nie może tu wchodzić w rachubę, ile że nie 

jest kontraktem z uczniem w ścisłem tego słowa znaczeniu, 
bo tu uczeń już wyszkolony zostaje przyjęty do pracy, 
czyli mamy tu przed sobą raczej kontrakt ze służbą i stąd 
zawiera on klauzulę, iż strona nie śmie ani w nocy ani za 
dnia bez wiedzy pana opuszczać mieszkania.

Tylko przy kontraktach, połączonych z tzw. naęa- 
fiovrj, gdzie praca terminatora jest w naturze opłatą pro
centu od pożyczki, opłatą utrzymania, ubrania, po- 
głównego, podatku od rzemiosł i pensji, musi terminator 
mieszkać w domu nauczyciela.

Dokładne obliczenie kosztów, jakie ponosił pryncy- 
pał, nastręcza pewne trudności osobliwie z tego powodu 
że nie znamy wysokości różnych opłat na rzecz skarbu 
państwa. Zresztą wysokość relutum za utrzymanie oraz 
koszta ubierania podlegały z biegiem czasu fluktuacji. To
też tylko w przybliżeniu oblicza je Westermann na pod
stawie Teb. II. 385 i Оху IV. 725. za okres 2- l et ni :

1) pensja ucznia w 3 ratach : 14 + 1 2  +  2 0 — 46 
drachm;



2) relutum za utrzymanie miesięczne 4 drachmy =  
96 drachm;

3) ubranie 12 drachm rocznie czyli 24 drachm za 
2 lata.

Razem wynoszą wszystkie wydatki 166 drachm na 
2 lata czyli 83 na jeden rok, do czego dodać należy 
jeszcze opłaty na rzecz skarbu państwa.

Atoli niekiedy (np. w Оху II. 275.) płaci te taksy 
ojciec, zaś w Оху IV. 725. opiekun bierze na siebie ży
wienie chłopca bez zwrotu kosztów ze strony tkacza. 
Ciekawe światło na stateczny wzrost kosztów w ciągu 
5-letniego okresu rzuca Оху IV. 725. Tu wynoszą one 
w 1. roku : ubranie 16 drachm, pensja żadna; w drugim 
roku ubranie 20 drachm, pensja żadna; w 3. roku ubra
nie 24 drachm, pensja za 5 miesięcy po 12 drachm —  
60 drachm, czyli razem z ubraniem 84 drachm; w 4. roku 
ubranie 28 drachm, pensja 16 drachm miesięcznie =  192 
drachm czyli razem z ubraniem 220 drachm ; w 5. roku 
ubranie 32 drachm, pensja 24 drachm miesięcznie =  288 
drachm czyli razem z ubraniem 320 drachm.

K O N I E C .



OD AUTORA.

Z powodu trudności technicznych musiałem zrezygnować z kro
pek u spodu dla oznaczenia w tekście greckim liter wątpliwych oraz 
z kresek poziomych nad liczebnikami greckiemi; nieraz musiałem je 
wyrazić cyframi arabskiemi; wreszcie musiałem zmienić 2 powszech
nie przyjęte znaki: 1) dla wyrażenia błędnego opuszczenia w oryginale, 
2) dla wyrażenia błędnego dodania zbędnej litery w oryginale — na 
inne, wyszczególnione na str. 8.

Wiele błędów, osobliwie w tekście greckim, pozostało bądźto 
skutkiem nieuwzględnienia moich wytknięć w korekcie, bądźto skut
kiem tego, że prash miejscami nie wytłoczyła poszczególnych liter 
względnie znaków, lub wytłoczyła je tylko częściowo.

Dostrzeżone omyłki druku:
Strona 12 wiersz 13 z góry zamiast Wcssely ma być: Wessely

21 „ 4 z dołu „ przed kła ją „ przedkładają

» 24 „ 1 „ „ dji€vćxxen> „ ùnevéxxuv
29 n 8 1]QOV „ xriçov

41 4 „ „ âvvàfieiç „ dvvûuuç

„ 44 „ 13 „ Gv „ tiv
n 48 n 3 z góry „ ćwiczanie „ ćwiczenie
„ 50 „ 7 „ „ * Yrfjrjkd » '  Yijjrjlù •

„ 55 „ 4 z dołu „ yęcupco „ yQUifUl

56 n 12 „ „ konjukcyj » konjunkcyj
57 „ 8 „ „ (hâwjM „ âiSafu

59 n 13 z góry „ anivt]ç „ К 7 Г  CvrjS
n 59 n 2 z dołu » Sammtung Sammlung

62 n 10 „ Л б о  vtoç) „ léo(vros)

63 „ 7 z góry „ xHjqIodv „ 9-rjçiiov

„ 63 „ 7 „ „ yèvTj , , yévrj



Strona 64 wiersz 11 Z dołu zamiast: ma być: inï
„ 71 „ 13 z góry » T n Т О
„ 79 n 8 „ „ XcanyQtupovu tvo)v XaoyQCHpovftévow

83 12 z dołu „ fi lariv v eï êonv
„ 90 „ 16 z góry « f? fis
„ 90 „ 9 z dołu n fiuOlkkb) „ /le<rzA((xoii)
„ 90 „ 9 z dołu „ „ [«jUaiJt1]
„ 91 „ 9 z góry n IAfj[(ov(ov...] w v/u^muriov]
„ 92 „ 1 z dołu opuszczono: y
„ 93 „ 2 „ zamiast aiigiov ma być: avgior
„ 98 „ 11 „ po słowie: х с Л  opuszczono : Trnoçayyetlm
„ 98 10 „ zamiast: tmihAidoiuei. ma być : tmdt'âtouei
„ 148 „ 11 z góry V àleupia àkeiifjict
„ 151 „ 16 z góry „ urządzenie „ urządzanie
„ 153 „ 6 z dołu „ nnoOvuTegov „ TtQÔV/UOTEQOV
„ 164 „ 9 z góry „ l'tofjuvixov ,, rsQiuavixov
„ 166 „ 15 z dołu „ exàerrjr „ ixâoTTjv
„ 169 „ 9 „ „ > № ' f]U£OC(Ç
„ 169 „ 2 „ „ Li.wpUÂtalhu n ànoScdtcîdra
„ 172 „ 9 ■ 17 „ a™ fOlO)
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