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OPOWIEŚCI LIBIJSKIE

ABSTRACT. Wróbel Małgorzata, Opowieści libijskie (The Lybian Stories).

The article focuses on Dionysius Skythobrachion' s mythical romance, The Lybian Stories (D.S III 52 – 
61) and also on fragments from Aelian' s On the Nature of Animal ( XV 2) and Proclus Commentary on 
the Timaeus of Plato (p. 177, 10-30; 181, 15) which indicates that perhaps a novel or romance Aetiopca 
written by Marcellus existed.
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W trzeciej księdze Biblioteki opowiada Diodor między innymi o pradaw
nych dziejach Libii, czyli krainy leżącej na zachód od Egiptu. Historyk pi
sze,  że na jej  zachodnich krańcach,  nad oceanem, w pobliżu góry Atlas,  
w pradawnych czasach podobno żyło wiele plemion wojowniczych kobiet, 
z których najbardziej znane były Amazonki i Gorgony (III 52, 4). Żyły one 
w tak odległych czasach, że fakt ich istnienia zatarł się w ludzkiej pamięci, 
a sławę ich czynów przejęły żyjące znacznie później, bo tuż przed i w czasie 
wojny trojańskiej, Amazonki znad Termodontu w Poncie1. Pomiędzy dwo
ma wojowniczymi plemionami kobiet mieszkał lud Atlantiów, który był nę
kany przez obie grupy wojowniczek (III 54, 2; 7). 

Libijskie Amazonki mieszkały na wyspie leżącej daleko na zachodzie,  
z tej właśnie przyczyny nazywanej Hesperią. Znajdowała się ona na jeziorze 
Tritonis, do którego wpadała rzeka Triton. Owa kraina umiejscowiona zo
stała w pobliżu otaczającego ojkumene oceanu,  niedaleko  wysokiej  góry, 
którą Hellenowie nazywają Atlasem; z owym terenem sąsiadowały obszary 
zamieszkałe przez Etiopów. Wyspa Amazonek  była  wielka,  rosły  na niej 
drzewa rodzące rozmaite owoce, którymi plemię się żywiło. Mleka i mięsa 
dostarczały mu wielkie stada kóz i owiec. Wojowniczkom obca była znajo
mość uprawy ziemi, możemy więc przypuszczać, że źródłem ich utrzyma
nia były też grabieże. W społeczności Amazonek role były odwrócone – ko
biety zajmowały się wojaczką i rządzeniem, a mężczyźni pracowali w domu 
i wychowywali dzieci. Wyspę oprócz Amazonek zamieszkiwali jacyś osiedli 
w miastach ludzie. I wojowniczki zaczęły swą ekspansję od ich pokonania i 

1 Tym bardziej znanym Amazonkom poświęcił Diodor rozdziały 44 – 46 w Księdze II Bi
blioteki.
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uzależnienia od siebie. Najpierw opanowały wszystkie miasta, oprócz jed
nego – Mene, które uważano za święte. Założyć je mieli etiopscy Rybożer
cy. 

W mieście tym znajdowało się mnóstwo drogocennych kamieni – an
traks, sard i  szmaragd. Z relacji  Diodora dowiadujemy się,  że na wyspie 
były czynne wulkany. Gdy wojowniczki umocniły swoją pozycję, uzależniły 
od siebie Libijczyków oraz jakichś koczowników i pośród bagnisk jeziora 
Tritonis założyły miasto Chersonessos. Potem zebrały wojsko liczące 30 000 
wojowniczek pieszych i 300 konnych i napadły mieszkających po sąsiedzku 
Atlantiów. Zdobyły należące do nich miasto Kerne, zabiły wszystkich męż
czyzn, a kobiety i dzieci sprzedały w niewolę. Swoim okrucieństwem tak 
przeraziły pozostałych Atlantiów, że uznali oni zwierzchnictwo Amazonek. 

Z opowieści Diodora dowiadujemy się, że w tym czasie władczynią wo
jowniczek była Myrina. Na prośbę Atlantiów Amazonki zaatakowały gnę
biące ich plemię Gorgon. Doszło do krwawej bitwy, w której owe Gorgony 
zostały pokonane (III 53n). Po zwycięstwie Amazonki wyruszyły na podbój 
ojkumene. Przez Egipt, Arabię, Cylicję, Frygię dotarły do terenów leżących 
nad  rzeką  Kaikos.  Na  północno-zachodnich  obszarach  dzisiejszej  Turcji 
Amazonki ścierały się z Trakami. W jednej z bitew z trackimi banitami pod 
wodzą Traka Mopsosa i Scyty Sipylosa zginęła Myrina. Po pewnym czasie 
reszta wojowniczek powróciła do Libii  (III 54, 4-11). Amazonki, podobnie 
jak i Gorgony, zostały do szczętu wybite przez Heraklesa, który uważał, że: 
„jeśli ma być dobroczyńcą całej ludzkości, to nie może pozwolić na istnienie 
jakiegokolwiek plemienia rządzonego przez kobiety”. Po Amazonkach libij
skich nie pozostał  żaden ślad,  bo bagniska Tritonis znikły z powierzchni 
podczas trzęsienia ziemi.

Drugim znanym plemieniem wojowniczek były wspomniane już Gorgo
ny. Zostały one pokonane przez Amazonki, ale po jakimś czasie odrodziły 
się.  Potem, gdy ich władczynią była Meduza, zostały pobite przez Perse
usza, który, jak to zaznaczył Diodor: „wyprawę przeciw nim uznał za swoją 
największą pracę” (III 55, 3). Zupełnie wybił je cywilizujący ojkumene Hera
kles (III 55).

 W pradawnych czasach na zachodnich rubieżach Libii, w leżącej nad 
oceanem krainie Kerne, mieszkali też Atlantiowie. Mieli oni być najbardziej 
cywilizowanymi ludźmi w tej okolicy, o czym świadczyło posiadanie uro
dzajnej ziemi i wielkich miast (54, 1; 4). Byli oni pobożni i życzliwi ludziom 
obcym, co wyróżniało ich spośród sąsiadów. Uważali, że u nich narodzili  
się bogowie, co poświadczał Homer:

...Idę stąd, bowiem na ziemi kres żywicielki, by ujrzeć
tego, co bogom dał życie, Okean i matkę Tetydę. 

(Il. XIV 200 n., przekł. K. Jeżewskiej)  

Ich legendy, jak powiada Diodor, przekazują, że pierwszym ich królem 
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był Uranos, budowniczy pierwszego miasta, w którym osiedlił rozproszo
nych i żyjących niczym zwierzęta poddanych. Nauczył ich uprawy roślin 
i  sposobów  przechowywania  zbiorów.  Dokonał  też  licznych  podbojów  
– opanował bowiem północne i zachodnie tereny ojkumene. Był znakomi
tym astrologiem – obserwując gwiazdy, potrafł przepowiedzieć zdarzenia 
przyszłe, i astronomem, bo wprowadził rok, miesiące i pory roku. Gdy od
szedł  z  grona  śmiertelników,  wdzięczni  poddani  obdarzyli  go  wiekuistą 
czcią, a jego imieniem nazwali frmament niebieski. Władzę po nim objęli 
jego syn i córka, Hyperion i Basileja (III 56n), a po nich wielkie królestwo 
podzielono pomiędzy synów Uranosa – Atlasa i Kronosa. Atlasowi przypad
ły tereny leżące nad oceanem i to on nazwał ludzi mieszkających w przy
dzielonej  mu krainie Atlantiami,  a  najwyższą górę  – Atlasem. Atlas miał 
syna Hesperiona i siedem córek, które nazywano Atlantydami. 

Jak  widzimy,  w  dziele  Diodora  występuje  kilka  splecionych  ze  sobą 
opowieści.  Może najbardziej zaskakującą z nich jest opowieść o libijskich 
Amazonkach. Diodor zdawał sobie sprawę, że przekazuje mało znaną wer
sję mitu. Chcąc zatem uwiarygodnić swoją relację, pisze, że wielu różnych 
poetów i historyków i to zarówno starych, jak i nowszych, podejmowało ten 
temat. Wśród nich był Dionizjos, autor następujących prac:  O Amazonkach, 
O Dionizosie, O Argonautach, O zdarzeniach związanych z wojną trojańską i wie
lu innych, w których zebrał dawne mity i cytował dzieła starszych pisarzy 
i to zarówno mitografów, jak i poetów (III 52, 3; 68, 5).

Wspomniany przez historyka Dionizjos – to Dionizjos Skytobrachion  
z Mitylene. Był on działającym w Aleksandrii prawdopodobnie w III wieku 
p.n.e.  gramatykiem,  a  także  autorem  prozaicznych  powieści  mitologicz
nych2. Zebrane mity racjonalizował i opracowywał synkretycznie, głosił też 
euhemeryzm, czyli teorię o tym, że bogowie powstali w wyniku ubóstwie
nia herosów3. Nie wiemy jednak, czy tytuły przekazane nam przez Diodora 
i te, które znajdują się w  Księdze Suda4, są tytułami poszczególnych dzieł, 
czy też historyk w taki sposób przedstawił treść jednej lub dwóch powieści. 
Autor opublikowanej w 1982 r. monografi Dionizjosa Skytobrachiona – Jef
frey  S.  Rusten  uważa,  że  był  on  autorem  utworu  pt.  Historie  libijskie,  
w którym przedstawione były rozmaite opowieści, a ich akcja rozgrywała 
się daleko na zachodzie dzisiejszego kontynentu afrykańskiego. Jego zda
niem, tylko z tej jednej pracy, a nie z kilku, miał Diodor korzystać w roz
działach 52 – 61 III księgi Biblioteki. Niestety, tytuł taki nigdzie nie został po
świadczony5. 

Felix Jacoby zauważył, że Dionizjos Skytobrachion był jedynym greckim 

2 F. Jacoby, uważał, że żył on pomiędzy 150 – 90 p.n.e.; por.:  FGRHist. 32,  Kommentar,  
s. 509. Obecnie daty jego życia należy cofnąć o około 100 lat, por.: H.-G. Nesselrath,  Atlantes  
und Atlantioi; Von Platon zu Dionysios Skytobrachion, „Philologus” 145, 2001, s. 34.

3 Diodore de Sicile,  Bibliothèque historique, livre III, texte établi et traduit par B. Bomme-
laer, Paris 1989, s. XXXVII.

4 s.v.           , gdzie znajdziemy informację, że napisał 
           
         .

5 J.S. Rusten, Dionysius Scytobrachion, Koeln 1982; por. H.-G. Nesselrath, op. cit. 
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pisarzem, który umieścił  Amazonki na zachodzie ojkumene6.  Zwrócił  też 
uwagę, że na jego opowieść miała wpływ platońska legenda o Atlantydzie. 
Hellenistyczny autor znacznie jednak ją zmienił, wprowadzajac Amazonki, 
Gorgony i mity na temat bogów Atlantiów. Uczony uważał, że dzieła nasze
go mitografa są literaturą rozrywkową. Stwierdził  też,  że w tego rodzaju 
utworach platońska legenda rozwijała się i zmieniała się w nowe opowie
ści7. 

Śladami platońskiej legendy w przekazie Dionizjosa Skytobrachiona za
jął się ostatnio Heinz-Guenter Nesselrath. Elementy łączace platoński mit  
i opowieść przekazaną przez Diodora to przede wszystkim żyjący na dale
kim zachodzie Atlantiowie (’ ά   ); taka nazwa mogłaby się od
nosić do mieszkańców opisanej przez Platona w Timajosie i Kritiaszu Atlan
tydy. W dialogach flozofa nie znajdziemy jednak żadnej  nazwy ludu za
mieszkującego tę wyspę. Podobną nazwę – Atlantes (”A     spo
tykamy natomiast u Herodota (IV 184). Historyk pisze, że nazwa tego ludu 
pochodzi od góry Atlas, bo to w jej pobliżu ludzie ci mieszkają. Nie zwrócił 
jednak żadnej uwagi na to, czy prowadzili oni wojny, czy nie. W przekazie 
Dionizjosa  to  Amazonki  bardziej  przypominają  mieszkańców  Atlantydy. 
Żyły one na urodzajnej, obftującej w stada zwierząt użytecznych dużej wy
spie, na której istniały czynne wulkany. Kobiety były „imperialistycznymi 
agresorkami”8, a ich wyspa w pradawnych czasach znikła w wyniku kata
strofalnych trzęsień ziemi (III 55, 3) Atlantiowie natomiast byli bierni, nie 
prowadzili żadnych wojen, mimo że sąsiadowali z dwoma plemionami nę
kajacych ich wojowniczych kobiet. W końcu Amazonki bez trudu ich poko
nały i podporzadkowały sobie, a potem, na ich prośbę, wydały wojnę Gor
gonom i pokonały je. H.-G. Nesselrath uważa, że źródłem opowieści o ła
godnych Atlantiach była legenda o Meropidzie (M         
wymyślona przez Teopompa z Chios (ur. 378/377 r. p.n.e.)9. Znajdowała się 
ona w VIII księdze jego Philippików, a zachowała się w streszczeniu w dziele 
Klaudiusza Eliana (ok. 170 – ok. 230) pt. Variae historiae (Opowiastki rozmaite 
3,18). Meropis była olbrzymim kontynentem leżącym po drugiej stronie oce
anu. Znajdowały się tam, między innymi, dwa olbrzymie miasta. Jedno z 
nich nazywało się Machimos (Bojowe, Wojownicze). Jego mieszkańcy stale 
prowadzili  wojny  
i podbijali sąsiadów, a nawet wyprawili się na tereny zamieszkałe przez Hi
perborejczyków. Drugim było Eusebes (Bogobojne, Pobożne), a ludzie, któ
rzy w nim mieszkali, byli nastawieni pokojowo i cieszyli się dobrobytem10. 

6 F. Jacoby, op. cit., s. 512; A. Masłowska-Nowak, Amazonki – greckie źródła literackie do hi
storii mitu, Wrocław 1990, s. 34 n.

7 F. Jacoby, op. cit., s. 511.
8 Tak je określił H.-G. Nesselrath, op. cit., s. 36.
9 Nie wiemy, kiedy zmarł, por.:  P.  Pédech,  Trois historiens méconnus. Théopompe, Duris,  

Phylarque, Paris 1989, s. 24.
10 Polski przekład  Meropidy znajduje się w: Klaudiusz Elian,  Opowiastki rozmaite. Listy  

wieśniaków, przeł. M. Borowska, Warszawa 2005, s. 93 n., oraz M. Winiarczyk, Meropida (Mero
pis ge) Teopompa, Historia badań (1841 – 2000) i próba interpretacji, „Meander” 3, 2005, s. 301-304; 
Borowska nazwy miast tłumaczy: „Bojowe” i „Bogobojne”, Winiarczyk „Wojownicze” i „Po
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W opowieśi Teopompa są nawiązania do wielu autorów i przede wszyst
kim do platońskich dialogów  Kritiasz i  Timajos11.  Wielu pisarzy uważało i 
uważa, że Teopomp albo rywalizował z legendą Platona, albo ją sparodio
wał12. H.-G. Nesselrath13 uznał, że opowieść Teopompa jest parodią opowie
ści wielkiego flozofa. Uczony ten uważa również, że Teopompowi miesz
kańcy  Eusebes  i  Machimos  przypominają  Dionizjuszowych  Atlantiów  i 
Amazonki. Jego zdaniem, mitograf tworząc Opowieść libijską, zebrał i połą
czył wiadomości Herodota o Atlantach z platońskim mitem o żyjących na 
Atlantydzie królach, którzy prowadzili łupieżcze wyprawy. Uważa też, że 
prawdopodobnie wykorzystał opowieść Teopompa o mieszkających w Me
ropis mieszkańcach miasta Eusebes i Machimos. W ten sposób stworzył zu
pełnie nową opowieść, którą przekazał nam Diodor14. 

Wydaje mi się jednak, że przy omawianiu opowieści Dionizjosa o Atlan
tiach powinno się zwrócić uwagę także na rozdziały 178 i 180 IV księgi He
rodota. Co prawda, oni w nich nie występują, ale są tam informacje o wiel
kim jeziorze Tritonis, na którym znajdowała się wyspa Fla. Do jeziora wpa
dała wielka rzeka Triton (178). Nad brzegami tego jeziora mieszkali Ause
nowie, którzy kultywowali następujący zwyczaj: raz do roku podczas świę
ta ku czci Ateny należące do tego ludu dziewice dzieliły się na dwie grupy i 
walczyły ze soba kamieniami i pałkami (180). Wspomniany przez ojca histo
rii teren znajdował się w dzisiejszej Tunezji. Być może, informacja o walczą
cych ze sobą dziewczętach miała również wpływ na opowieści Dionizjosa 
Skytobrachiona. 

Do tematu Atlantiów H.-G. Nesselrath wrócił kilka lat później w artyku
le Where the Lord of the Sea grants passage to sailors through the deep – blue mere  
no more. The Greeks and the western seas15. W pracy tej krótko zreferował wie
dzę antycznych Greków o zachodnich kresach ojkumene i o Oceanie Atlan
tyckim. Pod koniec (s. 166-171) omówił dwa interesujące przekazy. Pierw
szy  z  nich  to  opowieść  o  morskim  baranie 
          , która znajduje się w dziele Klaudiusza 
Eliana De natura animalium (O właściwościach zwierząt; XV, 2). Elian pisze, że 
zwierzęta te żyły w wodach Sardynii i Korsyki. Samce miały na czole szlak, 
przypominający  opaskę  podobną  do diademów  władców macedońskich. 
Samice miały loki podobne do kogucich korali, które przyczepione były pod 
szyją. Opowieść o tych zwierzętach kończy uwagą, że ludzie, którzy miesz
kają na wybrzeżu oceanu, opowiadają mity (          o 
tym, że dawni królowie Atlantydy, potomkowie Posejdona, nosili na gło

bożne”.
11 Źródła legendy o Meropidzie omawia M. Winiarczyk, op. cit., s. 304 nn.
12 Ibidem, s. 311.
13 H.-G. Nesselrath, Theopompos, Meropis und Platon: Nachahmung und Parodie, „Goettinger 

Forum fuer  Altertumwissenschaft”  1,  1998,  1-8.  O interpretacjach opowieści  o  Meropidzie  
zob.: M. Winiarczyk, op. cit., s. 308 nn. Uważa on również, że nie powinno się w tej opowieści  
dopatrywać jedynie parodii Platona.

14 Por. H.-G. Nesselrath, Theopompos, op. cit., s. 37 n. 
15 H.-G. Nesselrath, Where the Lord of the Sea grants passage to sailors through the deep – blue  

mere no more. The Greecs and the western seas, „Greece and Rome”, vol. 52, 2005, no 2.
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wach białe paski pochodzące z głów baranów morskich, a ich żony loki sa
mic. Te znaki miały świadczyć o ich godności. Takiej wiadomości nie znaj
dziemy u Platona, a mogłaby ona świadczyć o istnieniu niezależnej od nie
go opowieści o Atlantydzie. H.-G. Nesselrath odrzuca jednak tak kuszącą 
sugestię i uważa, że zdanie o dziwacznych ozdobach władców i władczyń 
może pochodzić z jakiejś powieści, która powstała po Platonie i w pewien 
sposób wykorzystywała platońską legendę. 

Drugi przekaz, który zwrócił jego uwagę, to miejsce w pochodzącym  
z piątego wieku n.e. komentarzu Proklosa do Timajosa  (p. 177, 10-30). Jest 
w nim mowa o 10 dużych wyspach leżących na Oceanie Atlantyckim. Jedna 
z nich była poświęcona Posejdonowi. Mieszkańcy tych wysp pamiętali, że 
w dawnych czasach istniała tu ogroma wyspa Atlantyda, która panowała 
nad innymi wyspami na oceanie i że była ona poświęcona Posejdonowi.  
A  o  tym,  podaje  Proklos,  pisał  Markellos  –  autor  Historii  etiopskiej 
(                      
            Nie wiemy, kim był Markellos i kiedy żył. 
Felix Jakoby (FGrHist 671) datuje go na czasy rzymskie. Imię zagadkowego 
twórcy pojawia się tylko w dwóch miejscach w komentarzu Proklosa (I 177, 
10-30; 181, 15). Nie wiemy też, czy był historykiem, bo Proklos określił go 
jako  jednego  z  tych,  co  opowiadają  o  zewnętrznym  morzu 
(                          
          W. Kroll, który błędnie nazwał go Marcelli
nosem, zastanawiał się, czy owa Historia etiopska nie jest przypadkiem fanta
styczną geografą lub powieścią (Fabelhafte Geographe, Roman)16. H.-G. Nes
selrath  zauważył,  że  u  Proklosa  tytuł  utworu  ma  dwie  wersje  – 
                  Pierwsza, 
jego  zdaniem,  może  sugerować,  że  utwór  mógł  być  powieścią,  o  czym 
świadczyć może choćby tytuł romansu Heliodora A   . Podkreślił 
jednocześnie,  że  traktaty  historyczne  również  nosiły  tego  typu  nazwy  i 
przywołał    Klezjasza. Wziąwszy to pod uwagę, wnioskuje, że ty
tuł     mógł zwieść Proklosa lub też autora, z którego korzystał 
i utwór mógł zostać uznany za dzieło historyczne. Dlatego fragment z pracy 
Markelosa  został  uwzględniony w komentarzu.  Poważnego komentatora 
usprawiedliwia fakt, że czasami powieści sprawiały wrażenie dzieła oparte
go na rzetelnej wiedzy historycznej lub naukowej. Najlepszym przykładem 
takiego utworu byłyby, jego zdaniem, Niewiarygodne przygody poza Tule An
toniosa Diogenesa, które zachowały się w streszczeniu u Focjusza (kodeks 
166). Patriarcha Konstantynopola pisze we wstępie: „Antoniusz Diogenes ... 
będąc  tak  blisko  mitów  
i nieprawdopodobieństw nadaje treści opowiadań cechy i układ całkowicie 

16 W. Kroll, Marcellinus (52), RE XIV, 1930, szp. S. 1489, 43-53. Poprawne imię „Marcellus” 
znajduje się w: H. Gaertner, Marcellus (13), „Der kleine Pauly” 3, 1969, szp. 993. 
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prawdopodobne”17.
 H.-G. Nesselrath uważa, że utwór, o którym wspomina Proklos, był po

wieścią lub romansem wypełnionym długotrwałą podróżą i zatykającymi 
dech w piersiach przygodami w zdumiewających, odległych krainach leżą
cych na południu i na zachodzie ojkumene18.

Nie wiem, czy przedstawione przez H.-G. Nesselratha wywody upo
ważniają nas do uzupełnienia listy powieści antycznych o dwie nowe – mi
tologiczną Opowieść libijską Dionizjosa Skytobrachiona i  Etiopiki Markellosa 
lub Marcellusa. Wydaje się jednak, że jego pomysł jest bardzo interesujący.

 THE LIBYAN STORIES
 

 Summary

In the third book of Diodorus’ Library there is an astonishing story about Amazons, 
Atlantians and Gorgons. As we know, in this part of his work he used mythical romance 
composed by Dionysius Scythobrachion. Dionysius had used materials from Herodotus 
(IV 178, 180, 184), Plato (Atlantis story) and probably from historian Theopompus (the 
Meropis excursus). His romance probably was entitled Lybian Stories. Perhaps a novel or 
romance Aethiopica existed too. It is possible that it was Marcellus, an author obscure to 
us, who wrote this work. It is likely that in this novel he described adentures in regions  
in the south and western parts of the world. But there are only two mentions connected 
with this work. The frst we fnd in Aelian's On the Nature of Animals (XV 2), and the se
cond in Proclus Commentary on the Timaeus of Plato ( 177, 10-30; 181, 15).

17 Focjusz, Biblioteka, t. I: Kodeksy 1-187. Z języka greckiego przełożył i komentarzem opa
trzył O. Jurewicz, Wrocław 2006. 

18 Por.:, H.-G. Nesselrath, Where the Lord ..., s. 170 n.
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