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„Nic nie może być gorszego od złych języków” 
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Mamy kolejny odcinek serii, Bohaterka pochodzi z czasów oraz  

z obszarów Imperium Rzymskiego, a właściwie Wschodnio-rzymskiego ze 

stolicą w Konstantynopolu1. Podział Imperium dokonał się za życia 

Bohaterki!! Był to zatem czas zamętu, rozruchów. Została zabita w roku 415, 

czyli 1605 lat temu – niewyobrażalnie dawno. Książka jest dziełem 

naukowym historycznym napisanym przez Panią Profesor Marię Dzielską  

z Uniwersytetu Jagiellońskiego2. Celem monografii jest pokazanie 

historycznego tła wydarzeń oraz dotarcie do jak największej liczby źródeł – 

wiedza Pani Profesor wręcz poraża swoim zasięgiem oraz znajomością greki 

i łaciny – co dziś jest absolutną rzadkością!! Bohaterka była zamordowana  
 

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_zachodniorzymskie; warto poklikać i 
przypomnieć sobie historię:  „Ostatecznego podziału dokonał w 395 r. Teodozjusz 
Wielki w swoim testamencie po swej śmierci. Jego synowie Honoriusz, któremu 
przypadł Zachód i Arkadiusz, któremu przypadł Wschód[4], objęli rządy. W ten sposób 
Honoriusz został pierwszym władcą cesarstwa zachodniorzymskiego”. 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Dzielska; o Autorce książki.  
(ur. 18 września 1942 w Krakowie, zm. 30 lipca 2018 tamże).  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_zachodniorzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozjusz_I_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozjusz_I_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flawiusz_Honoriusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkadiusz_(cesarz_bizanty%C5%84ski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_zachodniorzymskie#cite_note-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Dzielska
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1942
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/2018
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w czasie rozruchów przez ówczesnych katolików, co często pokazywane 

jako ‘wzorcowe’, a było czymś wyjątkowym i wiąże się generalnie  

z rozruchami tzw. pospólstwa – czyli całej niższej warstwy społeczeństwa. 

Był to czas walki Cesarstwa z najeźdźcami - barbarzyńcami – co skończyło 

się upadkiem Cesarstwa Zachodniego w 476 roku. Zabijania nie da się 

usprawiedliwić, ale można spróbować zrozumieć czasy i tło historyczne. 

Wracamy zatem naprzód do książki. „Jej książka Hypatia z Aleksandrii, 

wydana w Krakowie w 1993, a USA w 1995 przez Harvard University Press, została 

przetłumaczona na 8 języków i uznana za najlepszą akademicką książkę roku 1995 

w kategorii „Filozofia” przez „Choice Magazine” oraz najlepszą książkę historyczną 

roku 1995 przez American History Book Club.” Ta omawiana, stojąca na półce 

eseisty, jest wydaniem III, poprawionym. Universitas – to wydawnictwo 

naukowe, prywatne, z Krakowa, wydające dzieła naukowe i generalnie 

książki wysokich lotów. Mamy zatem do czynienia z dziełem absolutnie 

wybitnym. To wydanie ma miękkie okładki ze skrzydełkami, nie ma żadnych 

ilustracji lub zdjęć, poza zdjęciem na przedniej stronnie okładki – z jakiegoś 

obrazu lub mozaiki. Nie podano – o jakie dzieło chodzi. Na skrzydełkach są 

reklamy innych publikacji tegoż wydawnictwa. Książka liczy 242 strony, 

papier jest biały, dość gładki, średnio gruby, książka jest sklejana. Przypisy 

zamieszczono na stronach 181-218. Książkę kończy indeks nazwisk. 

Bibliografia naukowa jest zestawiona na stronach 219-230, obejmuje 

publikacje od 1860 roku, ale oczywiście cytowanych jest setki dzieł 

rzymskich oraz greckich,  z czasów życia Bohaterki. Format książki jest mniej 

więcej, jak mały zeszyt szkolny. 

Eseista zastanawiał się – czy studiować historię, czy matematykę. Mama 

usilnie doradzała, aby historią zajmować się jako hobby. Dałem się namówić. 

Dzisiejsi ‘celebryci’ nie ‘kumają’ czasem zbyt wiele z historii, nie mówiąc  

o językach klasycznych. Również eseista nie miał z tymi językami nic 

wspólnego!  Historii uczy się różnie w różnych krajach. Ostatnio spotkałem 

niemieckiego profesora, który nie wiedział nic o wojnie z 1920 roku tzn. 

Polski przeciwko Rosji Radzieckiej. Zapytał czy nikt nam nie pomagał, 

odpowiedziałem, że kilkunastu lotników amerykańskich i kilkunastu 

doradców francuskich. Nie chciał wierzyć, siedzieliśmy w restauracji 

RODINA. Na drugi dzień, gdy sprawdził, był niepocieszony. Jak to 

możliwe, że Polacy wygrali, a hitlerowcy przegrali? Kilka lat wcześniej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press
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powiedział mi, że jego wuj po klęsce pod Stalingradem, był w Rosji więziony 

do około 1950 roku.  

To zupełnie inne czasy, ale pokazuje to iż wszyscy musimy całe życie 

poszerzać swoją wiedzę (w tym historyczną i filozoficzną), aby być 

odpornym na manipulacje – rozumienie historii to jak szczepionka na 

koronawirusa. Warto się uodpornić.    

Wracając do Bohaterki. Całe życie mieszkała w Aleksandrii3. Pochodziła  

z bogatej rodziny, Jej ojciec był niezwykle szeroko i wysoko wykształcony, 

był m.in. filozofem, który napisał wiele dzieł, z których niektóre zachowały 

się do dzisiaj. Był także wybitnym matematykiem. Nie ma wiele dokumentów 

z tych czasów – to oczywiste, nie ma teczek osobowych. Ale co ciekawe, 

nawet 2000 lat temu pisano sporo. Zachował się pakiet 40 listów jednego z 

uczniów Hypatii (Synezjusz) do starszego brata (Ewopcjusz). Strona 75 – 

zachowało się łącznie 156 listów Synezjusza, a wśród nich także listy do 

Hypatii. Kto zna dziś takie imiona? Jednym ze źródeł - dla Pani Profesor - 

był bizantyjski X-wieczny leksykon o nazwie „Suda”, leksykon w dziesiątym 

wieku?? Nasza Heroina zajmowała się filozofią, matematyką i astronomią.  

Filozofia – kto ją ceni, kto się interesuje, kto się dokształca? Miałem na 

studiach przedmiot Filozofia Socjalizmu, prowadzący był super, zaczynał tak 

– w filozofii socjalizmu mówi się ‘tak, a tak’, a krytycy mówią inaczej – 

zajmijmy się tymi krytykami, przeciwnikami. Większość wykładu i konwer-

satorium było po prostu z historii filozofii4. Zatem filozofia  „to nieodłączna 

część ludzkiego poznania, jej początki łączą się z początkami istnienia 

ludzkich cywilizacji”. Była chińska, indyjska, a dla nas Europejczyków 

najważniejsza może być grecka i rzymska, ale i średniowieczna. Kto nie zna 

współczesnych trendów filozoficznych ten „trąba”.  

Hypatia prowadziła jakby prywatny, mini-uniwersytet. Jak pisze Pani 

Profesor pisma filozoficzne Hypatii się nie zachowały, ale znane są pewne 

fakty o Jej wykładach z matematyki i astronomii. Strona 111 – uczyła 

geometrii na podstawie dzieł Apolloniusza z  Perge i Euklidesa, którym 

 
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandria; informacje – dziś miasto w Egipcie. Cztery 
miliony mieszkańców. 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_filozofii; historia filozofii. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_filozofii
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szczególnie interesował się Jej ojciec. „Do wykładów arytmetyki służył Jej 

podręcznik znakomitego algebraisty – […] Diofantosa z Aleksandrii5. 

Euklides i Diofantos to postacie do dzisiaj wymieniane na lekcjach 

matematyki, geometria euklidesowa to geometria na płaszczyźnie  

i w przestrzeni trójwymiarowej, cały czas jest to po prostu nasza zwykła 

geometria!!!  

Zajmowała się też szczególnie Apolloniuszem z Perge w Pamfilii6 (może 

nazwa znana z Ewangelii?). Zajmował się on elementami geometrii 

trójwymiarowej, znane jest jego dzieło (strona 135) noszące tytuł: „Conica”, 

czyli ‘stożkowe’. Hypatia napisała komentarze do 4 pierwszych ksiąg tejże 

monografii – to teza historyka o nazwisku Knorr. Również do podręcznika 

„Arithmetica” Diofantosa, Hypatia napisała komentarze. Niektóre 

komentarze wydał także Jej ojciec Teon, ale wielu historyków uważa iż było 

to Ich wspólne dzieło.  

Inne przypisywane Jej publikacje to „Tablica podręczne” lub „Kanon 

astronomiczny” uwzględniające teorie Ptolemeusza7.  Wikipedia twierdzi iż 

właśnie dzięki temu iż ona i Jej ojciec pisali na te tematy, całość tematyki 

dotarła do naszych czasów. Inna droga to tłumaczenia na arabski, które 

odkryto w średniowieczu i przetłumaczono na łacinę.  Zorganizowała 

obserwatorium astronomiczne, Jej uczeń Synecjusz (strona 138) 

skonstruował astrolabium8. To „pomiarowy przyrząd astronomiczny używany w 

nawigacji do początku XVIII wieku, służący do wyznaczania położenia ciał niebieskich 

nad horyzontem, poprzednik sekstantu”.  

Oprócz tego Ona organizowała czytanie dzieł napisanych po grecku. 

Dostępność drukowanych dzieł, dokumentów, ksiąg była ograniczona (nie 

 
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Diofantos; informacja o matematyku. „Jest autorem dzieła 
Arytmetyka, składającego się z 13 ksiąg, z których zachowało się 6 w języku greckim i 4 
przetłumaczone na arabski”. 
https://swiatmatematyki.pl/index.php?p=60; przykładowe zadania sformułowane – jak 
mówi tradycja – przez Diofantosa. 
https://www.swiatnauki.pl/8,415.html; jest zdjęcie okładki książki. 
6 <<A przepłynąwszy otwarte morze na wysokości Cylicji i Pamfilii, przybyliśmy do Miry w Licji>>. 

Dzieje Apostolskie 27,5. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pamfilia; obecnie tereny Antalya’i w Turcji. 
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Klaudiusz_Ptolemeusz#Astronomia; informacje. 
8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Astrolabium; opis, podstawowe informacje. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawigacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_niebieskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Horyzont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekstant
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diofantos
https://swiatmatematyki.pl/index.php?p=60
https://www.swiatnauki.pl/8,415.html
http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/27/5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pamfilia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klaudiusz_Ptolemeusz#Astronomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astrolabium
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było przecież druku) – zatem była to cenna inicjatywa (strona 143). Mówi się 

tu także o przyrządzie do pomiaru ciężaru cieczy pod nazwą ‘hydroskopion’.  

W mieście  wybuchały konflikty na tle religijnym (strona 148-149). Jeden z 

nich w latach 391/392 – niektórzy reprezentanci kultury pogańskiej – na 

przykład: Olimpiusz (nauczyciel „rzeczy świętych”), Helladiusz i Klaudian.  

Ona była znaną poganką, ale wtedy nie opuściła miasta. Przeżyła jeszcze ok. 

20 lat w spokoju. Rozdział zaczynający się na stronie 151 zatytułowany jest : 

„Okoliczności śmierci”. Biskupem na „tronie Św. Marka9” został Cyryl. 

Wybuchały w mieście liczne konflikty, dziś mówimy na tle religijnym. Jest 

ich długi i szczegółowy opis. Pani Profesor sugeruje iż miejscem śmierci 

Hypatii było audytorium – miejska sala (dla Niej wykładowa). Była tam stała 

kamienna „katedra” czyli podwyższenie dla mówcy. Zapewne ta sala jest 

właśnie na okładce książki. Na stronie 164 czytamy iż historyk starożytny 

Malalas  potwierdził iż po zabójstwie ciało naszej Heroiny spalono na 

drewnianym stosie.  

 

Uznano, że za zamieszki odpowiada zwierzchnik wspólnoty, czyli biskup. 

Wysłano zażalenia do Konstantynopola. Cyryl otrzymał „coś w rodzaju 

kary” w 416 roku – to sformułowanie z książki; m.in. ograniczono jego 

uprawnienia, co do zwierzchnictwa nad pewnymi bractwami.  

 

W zakończeniu Pani Profesor podsumowuje całe rozważania – pisze  

iż ustalono przybliżoną datę urodzenia Bohaterki na 355 rok, zatem zginęła 

w wieku około 60 lat. Inicjowała zainteresowania także hieroglifami 

egipskimi, na ich zrozumienie trzeba było czekać do epoki napoleońskiej. 

Historia tragiczna, a praca historyczna godna podziwu. 

Polecam to dzieło.  

 
9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Koptyjska_katedra_%C5%9Bw._Marka_w_Aleksandrii; okazuje ze relikwie Św. 
Marka, wykradzino i przewieziono do Wenecji – do kościoła Św. Marka!! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koptyjska_katedra_%C5%9Bw._Marka_w_Aleksandrii
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http://www.mini.pw.edu.pl/~domitrz/HYPATIA.pdf
https://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/4812/krajowa-agencja-wydawnicza/ksiazki
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PRZY OKAZJI 
Zdjęcia z Alba Iulia 

miasta w Rumunii, gdzie stacjonował Legion Rzymski – 
miał siedzibę i skarbiec 

 
 
 

 

 

 
Tak nazywało się miasto w czasach rzymskich 
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Wejście do muzeum – pobytu RZYMIAN w mieście ALBA IULIA 

 
Na miejscu obozu rzymskiego – zbudowano fortecę w XVIII wieku 
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Zdjęcia: Stan Zawiślak /eseista/. 

 


