Witold DOBROWOLSKI
KOBIETA I M AŁŻEŃSTW O W ETRURII
Słabnąca siła stereotypu
Sztuka etruska w sposób oczywisty potwierdza fakt, ze etruska rodzina w swych
wewnętrznych więzach emocjonalnych i zwyczajowych nie mogła się znacznie
różnić od rodziny greckiej lub rzymskiej. Podobniejak w Grecji i w Rzymie, w Etruńi
kładziono zasadniczy nacisk na trwałość związków i na oparte na wzajemnym
uzupełnianiu się naturalne więzy między mężczyzną i kobietą.
Etrusków nie bez racji uważa się za jedną z najbardziej zagadkowych i tajem
niczych nacji w historii. I choć rozpatrywane z bliska zamierzchłe dzieje, rów
nież polskie, zazwyczaj pełne są zagadek i tajemnic, nie wszystkie mają tak
wielki wpływ na wyobraźnię współczesnych, jak te dotyczące Etrusków.
Wśród ludów, których dzieje trwale kształtowały europejski obraz naszej kul
turowej przeszłości, jedynie Egipcjanie - bezkonkurencyjni twórcy piramid,
tajemnej wiedzy i „niespodzianie ożywających” mumii - zdają się dziś ich
bezapelacyjnie przewyższać.
Tylko do pewnego stopnia fascynacje te można tłumaczyć racjonalnie. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, że obszar dziejowej aktywności Etrusków żyzne i malownicze tereny środkowej Italii między Tybrem, Arno a Morzem
Tyrreńskim - historia obdarzyła niezwykłym dziejowym powołaniem (pomi
nąwszy okres między schyłkową epoką brązu a końcem archaizmu, kiedy roz
wój tych terenów wyznaczał przyszłość Półwyspu)1, a intensywność dziejów
i jakość ludzkiego działania automatycznie nadawały sprawom lokalnym wy
miar uniwersalny.
Naszą wiedzę o Etruskach od wieków kształtują zakorzenione w świado
mości i zaciekle dyskutowane, nie tylko przez specjalistów, „tajemnice” ich
nieznanego języka i pochodzenia. Tymczasem rezultaty archeologicznych
wykopalisk przekonują, że w samym sercu Włoch, nie bez racji uchodzącym
za jeden z najważniejszych ośrodków europejskiej cywilizacji, w ciągu pierwsze
go tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa funkcjonowała najbogatsza i naj
bardziej rozwinięta kultura przedrzymskiej Italii. To za jej pośrednictwem
środkowa i północna część Półwyspu poznały organizację społeczną i gospo
1
Pomyślmy o kwitnących średniowiecznych komunach i o fenomenie toskańskiego renesan
su, naznaczonych osobowościami św. Franciszka, Dantego czy Michała Anioła.
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darczą typu greckich poleis, z ich wyrafinowaną kulturą, z różnorodnym, tech
nologicznie sprawnym rzemiosłem. To Etruskowie, przejąwszy od Greków
umiejętność pisania, nauczyli tej sztuki wielu swych italskich sąsiadów: Latynów, Falisków, Umbrów, Wenetów, i zapoczątkowali rozwój piśmiennictwa
0 charakterze religijnym, historiozoficznym i dramatycznym. To dzięki Etruskom
Rzym stał się miastem i w szóstym wieku przed Chrystusem, pod rządami
etruskiej dynastii Tarkwiniuszy (617-509 r. przed Chr.), mógł rywalizować z naj
wspanialszymi i najpotężniejszymi ówcześnie miastami śródziemnomorskimi.
Ci Etruskowie, tak głęboko zhellenizowani, że przyczynili się do hellenizacji
niemal całej Italii pozostającej poza obszarem bezpośrednich wpływów grec
kiej kolonizacji, potrafili jednak zachować własne wierzenia, zwyczaje, a tak
że - pod warstwą greckich formuł stylowych i greckiej ikonografii - własny
smak, oryginalną wrażliwość czy instynkt plastyczny, z pewnością łatwiejsze
do stwierdzenia niż do zdefiniowania.
Poza racjonalnymi przyczynami fascynacji wynikającej z przejmującego
bogactwa odsłanianej cywilizacji, są także jej przyczyny irracjonalne - pły
nące z intensywnie w czasach poantycznych przeżywanej wiary albo z silnych
emocjonalnych związków z regionem bądź miejscem urodzenia. Świadomość
archaiczności i wagi etruskiej przeszłości w dziejach Półwyspu, w powiąza
niu z typowym włoskim regionalizmem i szczupłością doniesień antycznych
pisarzy na temat Etrusków, uruchomiła na przełomie piętnastego i szesnastego
stulecia wyobraźnię, potężnie zasilaną lokalnym patriotyzmem, dzięki której
dawano wyraz przekonaniom, że Kortona czy Tarkwinie (Cometo) założone
przez Coritusa albo Viterbo założone nie przez kogo innego, jak samego No
ego (Ozyrysa, Vertumnusa vel Janusa) były przeniesionymi ze Wschodu
ośrodkami nowej ziemi obiecanej, promieniującej na cały Półwysep, a nawet
Europę i przyczyniającej się do powstania w czasach po potopie większości
późniejszych europejskich nacji, w tym także i naszej. To Noe-Ozyrys-Vertumnus-Janus i jego synowie w założonych przez siebie miastach etruskich
mieli z czasem odbierać cześć boską, co miałoby euhemerystycznie tłumaczyć
przejście od początkowej wiary w jedynego Boga do politeizmu.
Sprzeczności w poglądach antycznych pisarzy na temat pochodzenia Etrus
ków oraz niezrozumiały język znajdowanych inskrypcji usprawiedliwiały
przekonanie starożytnych, że był to lud całkowicie niepodobny do swych ital
skich sąsiadów, różniący się od nich językiem, temperamentem moralnym
1obyczajami. Najczęściej przyjmowano informację Herodota o lidyjskim pocho
dzeniu Etrusków i oskarżano ich o „typowo wschodnie” rozmiłowanie w zbyt
kach, o okrucieństwo, rozpasanie czy rozpustę. Tymi cechami mieli się
odznaczać nie tylko mężczyźni, ale po części także ich kobiety.
Historycznej reputacji kobiet etruskich najbardziej zaszkodził grecki his
toryk Theopompos z Chios (ok. 376-315 r. przed Chr.), który tak je scharak
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teryzował w przekazanym przez Atenajosa fragmencie swego dzieła na temat
historii Grecji (Hellenika): „Theopompos w czterdziestej trzeciej księdze swo
jej Historii mówi, że u Tyrreńczyków kobiety są wspólne, że starannie pielę
gnują swoje ciało i gimnastykują się nago, często razem z mężczyznami,
czasem z innymi kobietami. Nie wstydzą się bowiem tego, że są nagie.
Ucztują nie obok swoich mężów, ale przy pierwszym lepszym z biesiadników,
wznoszą nawet zdrowie czyje chcą, a piją dużo i są piękne. Dzieci Tyrreńczy
ków nie wiedzą, kto jest ich ojcem, i tak się wychowują od urodzenia”2.
Filozof stoicki Posejdonios z Apamei, żyjący ponad dwa wieki później
(ok. 135-50 r. przed Chr.), w czasie gdy Etruria od około stu pięćdziesięciu
lat znajdowała się pod rzymskim panowaniem, był już jednak wyraźnie dla
Etrusków życzliwszy. Jego zdaniem Etruskowie, żyjąc wśród uczt i rozleni
wiających rozkoszy (co jako stoik, oczywiście potępiał), przestali być tak
dzielni, jak ich przodkowie, aczkolwiek główną przyczyną ich zniewieściałości była urodzajność ziemi, na której mieszkali. Ich przodkowie natomiast
odznaczali się wielką energią, zdobyli rozległe terytorium i założyli wiele zna
czących miast. Rozporządzali też dużą flotą, która przez długi czas zapewniała
im panowanie na morzu. Nawet to morze, które oblewa zachodnie wybrzeże
Italii, nazwali Morzem Tyrreńskim. Udoskonalili również uzbrojenie armii
lądowej, wynaleźli trąbę, instrument muzyczny szczególnie pożyteczny na
wojnie, i nazwali ją także tyrreńską. Wodzom stojącym na czele wojska przydali
honorową asystę dwunastu liktorów, togę bramowaną purpurą i krzesło z kości
słoniowej. Ich wynalazkiem jest również perystyl, bardzo wygodny w domu,
bo chroni przed hałasem powodowanym przez tłum domowników. Poważną
część tych wynalazków przejęli Rzymianie, udoskonalili je i włączyli do swo
jej cywilizacji.
Wydaje się, że poglądy Posejdoniosa kształtowali sami Rzymianie, gdyż
myśleli o Etruskach podobnie jak stoik z Apamei. Wynikało to z doświadczeń
bliskiego sąsiedztwa i z różnorodnych kontaktów, w których dobrosąsiedzka
współpraca przeplatała się z walkami, szczególnie zaciętymi w ciągu stuleci
czwartego i trzeciego, w których Rzymianie opanowali Etrurię i cały Półwy
sep. Po uzyskaniu obywatelstwa na podstawie Lex Julia w roku 90 przed
Chrystusem Etruskowie zaczęli bardzo szybko się integrować z Rzymem, a ich
własne tradycje, zwłaszcza religijne i wróżbiarskie - Etruskowie w oczach
Rzymian uchodzili za gens ante omnia alia dedita religionibus (lud przede
wszystkim oddany sprawom religii) i za ekspertów w dziedzinie wróżbiarstwa
- stały się wspólną wartością Rzymian.
2T h e o p o m p o s , Hellenikai historiai, ks. XLIII, w: A t h e n a e u s, The Deipnosophists,
ks. XII, 517d, e, f., tłum. Ch. B. Gulick, Heinemann, London 1943, t. 5, s. 328-330 (tłum. fragm.
- W. D.).
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Także Liwiusz uważał, że dawni Etruskowie byli tak dzielni, że sława ich
imienia wypełniała całą Italię. Z treści Ab urbe condita wynika jednak, że kobiety
etruskie były równie ambitne i silne wewnętrznie, jak ich mężowie, a niekie
dy nawet od nich ambitniejsze. Liwiusz zarysowuje sylwetki kilku takich ko
biet. Jedną z nich była Tanakwil, żona Lukumona, syna Demaratosa,
greckiego emigranta z Koryntu: „Tanakwil, kobieta wysokiego rodu, [...] nie
łatwo by się zgodziła na to, żeby teraz jako mężatka miała być czymś gor
szym, niż była z urodzenia. Etruskowie z góry patrzyli na Lukumona jako na
syna wygnańca i obcego przybysza. Nie mogła znieść tego poniżenia Tanak
wil i zapomniawszy o wrodzonej miłości ojczyzny, byleby tylko męża widzieć
w zaszczytach, postanowiła wynieść się z Tarkwinii. Najbardziej odpowiedni
wydał się jej Rzym. «W nowym narodzie, gdzie szlachta prędko powstaje
i trzeba tylko dzielności, na pewno się znajdzie miejsce dla człowieka dziel
nego i obrotnego». [...] Takimi słowami namowy łatwo trafiła do męża, jako
że sam był chciwy zaszczytów”3. Wyjechali więc do Rzymu, gdzie Lukumon
pozyskał względy króla Ankusa i przychylność narodu, a po śmierci Ankusa
przejął władzę królewską, zostając królem o imieniu Tarkwiniusz.
Wyobraźmy sobie, jak musiałby ten tekst dziwić Greków z okresu archa
icznego lub klasycznego. Grecka kobieta była całkowicie podporządkowana
władzy ojca, a potem męża. Jej opinia czy zdanie nikogo nie obchodziły. Jej
cnotą było słuchać i być posłuszną. Wychodząc za mąż, często w wieku 14-18
lat za mężczyznę mającego 30-35 lat, nie mogła mu zazwyczaj przeciwstawić
ani dojrzałości, ani doświadczenia, ani wiedzy. Uważano zresztą, że to dobrze,
gdyż nie oczekiwano od niej ani rozsądku, ani dobrej rady, a jedynie posłuszeń
stwa i małomówności. Ideałem było, by wchodząc do domu męża, nic o życiu
nie wiedziała, zachowując dziecinną niewinność i prostotę. Przyzwoitość czy
obyczajność (gr. sophrosyne) nakazywały, by rozmawiając z mężczyzną, na
wet mężem, kobieta pokornie spuszczała wzrok. Jej podstawowa rola w mał
żeństwie miała się ograniczać do rodzenia dzieci, które mogły z czasem
odziedziczyć majątek i pełnię praw obywatelskich. Ateńczyk z czasów Peryklesa miał obowiązek, pod groźbą utraty obywatelstwa, rozwieść się z nie
wierną żoną. Tymczasem Tanakwil była równoprawną partnerką swego męża.
Niezadowolona z sytuacji męża, postanowiła sama ją poprawić; przejęła ini
cjatywę i przekonała go do swych racji.
Jej aktywność i przedsiębiorczość objawiły się w pełni także w trzydzie
ści osiem lat później, w momencie, gdy dwaj synowie Ankusa, niezadowole
ni z odsunięcia ich od władzy, zorganizowali zamach na życie Tarkwiniusza
Starego. W zamachu tym Tarkwiniusz został śmiertelnie raniony. Tanakwil,
3T y t u s L i w i u s z , Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi /-V, I, 34, tłum. A. Koś
ciólek, Ossolineum-Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 47.
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chcąc zapewnić sukcesję swemu faworytowi i zięciowi Serwiuszowi Tulliuszowi, ukryła prawdziwy stan męża przed ludem, a zgromadzonym oświad
czyła, że król został jedynie ogłuszony, już przyszedł do siebie i każe słuchać
we wszystkim Serwiusza Tulliusza - on będzie wykonywał prawo i spełniał
obowiązki królewskie. Dopiero gdy Serwiusz umocnił się i utworzył silną
straż przyboczną, poinformowano lud o śmierci króla, a senatorowie wybrali
Serwiusza na jego następcę. Tę sytuację dosadnie podsumował Liwiusz: „Tanakwil |ffj d \ffjazy z kolei dała tron królewski, raz mężowi, drugi raz [...]
zięciowi”4.
Siłą charakteru i ambicją, niecofąjącą się nawet przez zbrodnią, charakte
ryzowała się Tullia, córka Serwiusza Tulliusza, bratowa a potem żona Lucju
sza Tarkwiniusza, syna Tarkwiniusza Starego, który - zamordowawszy teścia
- objął po nim tron i panował jako Tarkwiniusz Pyszny. Otóż Tullia, zostawszy
żoną Lucjusza, buntowała go, mówiąc, by „pamiętał, że jest synem Tarkwi
niusza Starego i wolał siąść na tronie, niż czekać na to. Jeżeli ty - judziła - za
którego żonę się uważam, jesteś taki właśnie, to nazwę cię mężem i królem;
jeżeli nie, to los nasz zmienił się tylko na gorsze, bo gnuśność została, a przy
była zbrodnia”. Tulia odnosi się do śmierci swojego męża i do śmierci pierw
szej żony Lucjusza, które utorowały im drogę do małżeństwa: „Czemuż nie
bierzesz się do dzieła? [...] A jeśli nie masz do tego odwagi, to po co zwodzisz
obywateli? Dlaczego jako królewicz pozwalasz im liczyć na siebie?”5. To jątrze
nie odniosło skutek i Lucjusz, pozyskawszy sobie senatorów, zwołał zebranie
na Forum i przemówił do zgromadzonych, zarzucając Serwiuszowi, że jako
niewolnik i syn niewolnicy objął władzę nielegalnie, bez zgromadzenia ludowe
go i głosowania, że ją dostał w podarku od kobiety. Wywiązała się sprzeczka
i bójka z przybyłym do kurii Serwiuszem, w czasie której Serwiusz został przez
Lucjusza zrzucony ze schodów, a potem zamordowany przez własnych siepaczy.
Podobno - jak relacjonuje historyk - „szalona Tullia gnana przez Furie
mszczące jej siostrę i męża, miała przejechać wozem przez ciało ojcowskie.
Splamiona i opryskana krwią na krwawym powozie zawiozła do swego i mę
żowskiego domu ten udział w krwi ojcowskiej i zbrodni jego śmierci”6.
Jacques Heurgon, charakteryzując przed laty sytuację kobiety etruskiej w wy
śmienitej książce Życie codzienne Etrusków, przytoczył jeszcze jeden przykład
kobiety z etruskiego rodu, tym razem żyjącej w czasach Augusta i przyjaźnią
cej się z żoną cesarza Liwią7. Tę wyniosłą i władczą Etruskę o imieniu Urgu4 Tamże, s. 61.
5Tamże.
6 Tamże, s. 62.
7Por. J. H e u r g o n , Życie codzienne Etrusków, tłum. Z. Ciemiakowa, PIW, Warszawa 1966,
s. 78n.
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lania wielokrotnie wspomina Tacyt w swych Dziełach, podkreślając, że jej
„potęga [J ] tak dalece przekraczała miarę obywatelską, że ona przybyć w roli
świadka w pewnej sprawie, jaką w senacie prowadzono, za rzecz poniżej swej
godności uważała; posłano więc pretora, aby ją w domu przesłuchał, gdy tym
czasem nawet dziewice Westy, ilekroć miały swe świadectwo złożyć, według
dawnego zwyczaju na forum i w sądzie przesłuchiwano”8. Gdy jej wnuk pre
tor Plaucjusz Sylwanus z niewiadomych przyczyn strącił z okna żonę Apronię, Urgulania, by nie dopuścić do rozprawy sądowej i kompromitacji, posłała
wnukowi sztylet9.
Źródła podają też i inne przykłady siły charakteru kobiet etruskich, przy
kłady o zupełnie innej wymowie. W czasach Klaudiusza, „cesarza-etruskologa” ożenionego z wnuczką Urgulanii Urgulanillą, żył niejaki Caecina Paetus
pochodzący ze znanego etruskiego rodu z okolic Wolterry. Ów Paetus, prze
bywając w Dalmacji, wziął udział w buncie przeciwko cesarzowi, a po uśmie
rzeniu buntu został przewieziony do Rzymu i zmuszony do samobójstwa.
Kochająca go nieprzytomnie żona Arria10 próbowała popełnić samobójstwo.
Po odratowaniu, by być do końca z mężem, przepłynąwszy rybacką łódką
Adriatyk, przybyła do Rzymu. Gdy Paetus wahał się przed zadaniem sobie
śmierci, Arria wbiła sobie sztylet w pierś i wyciągnąwszy go, podała mężowi
ze słynnymi słowami: Paete, non dolet!11 Paetusie, to nie boli!
Jej czyn stał się znanym symbolem heroicznej małżeńskiej miłości, od
działującym także na wyobraźnię nowożytnych. Znana hellenistyczna rzeźba
Gall zabijający żonę w osiemnastym stuleciu powszechnie uchodziła za
przedstawienie Petusa i Arrii. Ten ostatni przykład wyraźnie świadczy o tym,
że kobiety etruskie mogły słynąć nie tylko z zamiłowań do uczt, przypadko
wych związków czy z ogromnych ambicji - w społeczeństwie rządzonym
przez mężczyzn - realizowanych zresztą głównie poprzez swoich partnerów.
Były też i takie, jak Arria, które mogły służyć za heroiczny wzór żony, zdol
nej do najwyższego poświęcenia nie dla uratowania męża, gdyż było to nie
możliwe, lecz dla ocalenia jego pośmiertnego wizerunku odpowiadającego
akceptowanemu powszechnie ideałowi.
Rola, jaką Tanakwil i Tullia odegrały w procesie pozyskiwania władzy
królewskiej przez królów rzymskich z dynastii Tarkwiniuszy, wskazuje na
istotny w tym procesie politycznym udział kobiet. O ich społecznym znacze
niu świadczy fakt, że w przeciwieństwie do Rzymianek, których imiona ura
biano od nazwiska ojca, kobiety etruskie miały indywidualne imiona, na
8T a c y t, Dzieła, II, 35, tłum. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa 1957,1. 1, s. 135.
9 Por. tamże, IV, 23, t. 1, s. 226.
10Imię etruskie wywodzące się od nazwiska znanego z inskrypcji bilingwicznej aris /f. aris {nal}
z Chiusi. Zob. H. R i x, Das etruskische Cognomen, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1963, s. 267.
11 Por. P l i n i u s z M ł o d s z y , Listy,3 ,1 6 ,6 .
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przykład Tanakwil, Lartia czy Ramtha, a w inskrypcjach grobowych notowa
no nie tylko imię i nazwisko ojca, ale także nazwisko, a czasem również imię
matki. I tak na ścianie Grobu Kardynała z Tarkwinii, pochodzącego z trzecie
go - drugiego wieku przed Chrystusem (malowidła w tym grobie w latach
1766-1767 dokumentował Franciszek Smuglewicz), widnieje napis: „ravnthus
felcial felcesamthal larthial vipenal śethres cuthnas puia” („[To jest grób] Ravnthu Felci, Felce Amtha i Larthii Vipiny córki i Śethre Cuthny żony”). Zwy
czaj ten utrzymał się jeszcze w czasach cesarstwa rzymskiego. Na przykład
na łacińskiej inskrypcji grobowej z Montepulciano czytamy: „A. Papirius L. f.
Alfia natus” („To jest Aulus Papirius syn Lucjusza urodzony z Alfii”). Jed
nakże nigdzie nie stwierdza się, by imię matki zastępowało czy też poprze
dzało imię ojca. Etruskowie nie uznawali więc pierwszeństwa linii żeńskiej
Przytoczone fakty nie mogą zatem świadczyć o istnieniu w Etrurii przeżyt
ków matriarchatu, jak to swego czasu zakładano. Niektórzy uczeni w faktach
tych widzą natomiast dowody pewnej archaiczności bądź też konserwatyzmu
społeczeństwa etruskiego, przeżytku stosunków sięgających epoki brązu i odle
głych czasów sprzed przybycia do Italii ludów indoeuropejskich w początkach
drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Odkrycia archeologiczne przyniosły
jednakże potwierdzenie faktów przekazanych przez literaturę antyczną i źródła
epigraficzne, świadcząc o odmiennej niż w Grecji pozycji społecznej kobiet
etruskich i o ważnej roli, jaką odgrywały one w rodzinie, życiu codziennym,
polityce, gospodarce i kulturze.
Wśród materiałów znajdowanych w typowych dla okresu willanowiańskiego (przypadającego na dziewiąty i ósmy wiek przed Chrystusem) grobach
studzienkowych (wł. a pozzo) pochówki kobiece wyróżniają się obecnością
glinianych szpulek (wł. rocchetti) i przęślików (wł. fusaiole) dowodzących,
że przędzenie i tkanie należały do najważniejszych zajęć materfamilias-dominae i zależnych od niej kobiecych członków rodziny, a z czasem też służby.
Otóż w ciągu drugiego i trzeciego okresu willanowiańskiego (w pierwszej
i drugiej połowie ósmego wieku przed Chrystusem) na główkach owych roc
chetti pojawiają się podobne do liter znaki, które z czasem, pod koniec ósme
go wieku przed Chrystusem, możemy już z pewnością uznać za litery,
należące do najstarszych dokumentów świadczących o rozpowszechnianiu się
w społeczeństwie etruskim znajomości alfabetu12 (il. 1, 2). Na przęśliku bolońskim z cmentarzyska De Lucca z pierwszej ćwierci siódmego wieku przed
Chrystusem pojawiły się nawet nie pojedyncze litery, ale serie tych samych
liter, a w grobie numer 21, datowanym na koniec siódmego wieku przed Chry
12
Por. G. B a g n a s c o G i a n n i, L 'acąuisizione della scrittura in Etruria: materiali a eonfrontoyw: Scritture mediterranee tra il IX e il VII secolo a. C. Atti del Seminario di Studio (Milano
23-24febbraio 1998), red. G. Bagnasco Gianni, F. Cordano, Edizioni ET, Milano 1999, s. 85-106.
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stusem z cmentarzyska Osteria w Vulci, widnieje pięć początkowych liter (od
„a” do„h”) tak zwanego alfabetu zmodyfikowanego, to jest pozbawionego li
ter „b” i „d”, praktycznie nieużywanych w tekstach etruskich.
Uczonych zastanowiła obecność tych liter na typowych narzędziach ko
biecych, używanych do zajęć określających tradycyjny ideał kobiety. Zwróco
no uwagę na teksty greckie - porównujące tkanie do mówienia lub
śpiewania13, i łacińskie - porównujące tę czynność do pisania, przy czym ele
mentem uzasadniającym porównanie jest technika łączenia odrębnych dźwięków
bądź liter w sposób podobny do techniki tkania: do scalania nitki z osnową.
Znaleziska archeologiczne i epigraficzne podkreślają istotną rolę sanktuariów
bóstwa kobiecego Mater Matuta (w Rzymie, Satricum i atestyńskim Reitii) i do
wodzą, że sanktuaria te były centrami rozpowszechniania pisma. Obserwacja
ta, w połączeniu z innymi faktami, przemawiałaby za hipotezą, iż w rozpo
wszechnianiu pisma w Etrurii wielką rolę odegrały kobiety i bóstwa kobiece.
Pierwsze inskrybowane „przedmioty męskie” pojawiają się w Etrurii dopiero
w okresie orientalizującym w drugiej ćwierci siódmego wieku przed Chrystu
sem (na przykład słynna tabliczka z kości słoniowej z modelowym wzorem
alfabetu greckiego z Circolo degli Avori z Marsigliana d’Albegna), kiedy to
Etruria pod wpływem zacieśnienia kontaktów z wysoko zorganizowanymi
kulturami wschodniej połowy basenu Morza Śródziemnego, a zwłaszcza z ko
loniami greckimi z południa Półwyspu, wchodzi w okres przyspieszonego
rozwoju, związany z rozkwitem rzemiosł, powstaniem miast i z wykształceniem
warstwy arystokratów dysponujących naturalnymi zasobami kraju i organizu
jących oraz kontrolujących produkcję.
Na charakterystycznej dla tego okresu wielkiej malowanej white on red
pyksydzie z Caere z mitologicznymi scenami narodzin Ateny (etr. Menerva) i po
lowania na dzika kaledońskiego, dokumentami wczesnej fazy przenikania mi
tologii do kultury etruskich elit, na jednym z boków naczynia, w strefie pod
uchwytem, daje się bez trudu odczytać napis ,Jkvsnailisa”. Napis ten kilka lat
temu został dogłębnie przeanalizowany przez wybitnego etruskologa z rzym
skiego uniwersytetu La Sapienza Giovanniego Colonnę14. Przezwyciężając
pewne trudności formalne, uczony ten zinterpretował ów wyraz, pochodny od
gentilitiom „cusna”, jako sygnaturę kobiety z rodu Kusna, właścicielki war
sztatu zatrudniającego rzemieślnika - anonimowego, nazwanego umownie
Malarzem Narodzin Menerwy, malującego sceny inspirowane monumental
nym malarstwem korynckim i w związku z tym wykraczającego poza prze
ciętny poziom ówczesnej produkcji ceramicznej. Rzemieślnik ten, który miał
13Por. P l a t o n , Polityka, 278b.
14 Por. G. C o 1o n n a, Ceramisti e donnę patrone di bottega nelVEtruria arcaica, w: Indogermanica et italica. Festschriftfur Helmut Rix zum 65. Geburtstag, red. G. Meiser, Innsbruck 1993,
s. 61-68.
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status rzymskiego klienta, był zatem zależny prawnie i finansowo od arysto
kratycznej właścicielki warsztatu. Napis na wazie „kvsnailisa = kusnailisa
[encl.zinaku]” znaczyłby więc: „w [warsztacie] Cusnai [namalowane, ozdo
bione]”. Colonna przytacza znacznie późniejsze, już wczesnohellenistyczne,
podobne sygnatury kobiecych warsztatów na naczyniach oskijskich i etru
skich typu „vibieisen” („Vibii in officina” lub „serturiesi”, to jest „Sertorii in
(officina)”. Fakt, iż patronem Malarza Narodzin Menerwy (i jego ewentual
nych towarzyszy) była kobieta z ceretańskiego rodu Kusna, może być inter
pretowany jako znak szczególnej roli kobiet etruskich w rozwijaniu
działalności produkcyjnej, zwłaszcza typu domowego i rękodzielniczego. Do
tego rodzaju działalności należy tradycyjnie wyrabianie ceramiki, zwłaszcza
luksusowych naczyń na szczególne zamówienie, przeznaczonych dla wąskie
go kręgu bezpośrednich znajomych arystokratycznego rodu Kusna
Archaiczna sztuka etruska (od czwartej ćwierci siódmego do połowy pią
tego wieku przed Chrystusem), która dzięki ścisłym kontaktom ze sztuką
grecką zyskała rozległe możliwości artystycznej ekspresji, kontynuując wspa
niały rozwój z poprzedniego okresu, dostarcza wyśmienitych przykładów
większej społecznej swobody etruskiej kobiety, jej partnerskich relacji w obrębie
rodziny, dających o wiele większe możliwości indywidualnego rozwoju i re
alizacji owych ambicji, które Grekom i Rzymianom wydawały się tak wybu
jałe, że aż nieprzyzwoite czy wręcz zbrodnicze. Sztuka etruska w sposób
oczywisty potwierdza fakt, że etruska rodzina w swych wewnętrznych wię
zach emocjonalnych i zwyczajowych nie mogła się znacznie różnić od rodzi
ny greckiej lub rzymskiej. Podobnie jak w Grecji i w Rzymie, w Etrurii
kładziono zasadniczy nacisk na trwałość związków i na oparte na wzajemnym
uzupełnianiu się naturalne więzy między mężczyzną i kobietą (warto przypom
nieć platoński mit o dwu szukających się i scalających połowach bądź
rzymską formułę: „Gdzie ty Kajus, tam ja Kaja”). Jednakże w sztuce etruskiej
pojawiają się wątki niespotykane poza Etrurią. Wątki, które - odarte ze skandalizującej otoczki i złośliwości - mogły częściowo tłumaczyć zdziwienie czy
zaskoczenie sąsiadów. Chodzi przede wszystkim o znane ze sztuki sceny po
kazujące kobiety etruskie swobodnie uczestniczące wspólnie z mężami czy
innymi członkami rodziny w bankietach, widowiskach bądź pokazach. Było
to oczywiście niemożliwe w Grecji, której kodeks obyczajowy nakazywał,
nawet w obrębie domu ojca lub męża, znacznie większą izolację kobiet po
chodzących z rodzin cieszących się pełnią praw obywatelskich i o wiele bar
dziej izolował kobiety od zewnętrznego świata.
Najwspanialszych przykładów owej etruskiej odrębności obyczajowej dostar
cza jednak sztuka grobowa, która - związana ściśle z kultem zmarłych i samoreprezentacją rodu wynikającą z kultu przodków - musiała podkreślać
partnerskie znaczenie kobiet, będących podstawowym, biologicznym gwaran
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tem ciągłości rodu. Podobnie było i w Grecji, choć tam pozycja kobiety była
inna. Wydaje się więc, że wytłumaczenia dla większej społecznej swobody
i większego znaczenia kobiety etruskiej należałoby szukać w pewnej zacho
wawczości społeczeństwa etruskiego, w konserwatyzmie, który przechował
także w późniejszych czasach wczesny ostry podział ról między mężczyzną,
działającym głównie na zewnątrz i często nieobecnym, a kobietą, nie tylko
czuwającą nad produkcją odzieży czy jedzenia, ale także nad produkcją ta
kich wyrobów, jak wspomniane już gliniane naczynia.
Grób Big został wykonany pod koniec okresu archaicznego. Świadczy o tym
chociażby widoczny w rysunku postaci wpływ ogromnej rewolucji, jaka mia
ła miejsce w malarstwie attyckim na przełomie szóstego i piątego wieku wsku
tek pogłębienia studiów nad anatomią i mechaniką ludzkiego ciała. Rewolucja
ta umożliwiła - poprzez stopniowe wprowadzanie skrótów - przestrzenne uję
cie postaci i poszerzenie repertuaru póz i gestów. Malowidła komory grobo
wej są bardzo źle zachowane. Dominują w niej, charakterystyczne dla wielu
archaicznych grobów, postaci tancerzy i tancerek między drzewkami, widnie
jące na bocznych ścianach, oraz postaci bankietujących mężczyzn na ścianie
naprzeciw wejścia. O wiele ciekawszy jest umieszczony wyżej wąski pas fry
zu z przedstawieniem igrzysk, obiegający komorę i przerwany w jej narożni
kach wyobrażeniem trybun z siedzącymi widzami (il. 3). Przeważają młodzi
mężczyźni w zróżnicowanych pozach. Wśród nich spostrzegamy jednak również
i kobiety w charakterystycznym dla nich stroju z przełomu wieków i w wyso
kim stożkowatym nakryciu głowy - tytulusie, przebrzmiałym nieco, relikcie
mody jońskiej. Wmieszane w tłum młodych mężczyzn kobiety z uwagą ob
serwują zawody sportowców, reagując na wydarzenia - tak jak mężczyźni gestem rąk.
W Grobie Małpki z około 470 roku przed Chrystusem, znajdującym się
trzy kilometry od Chiusi w kierunku Lago Chiusino, w jednej z komór grobo
wych, usytuowanej na osi grobu w głębi, spostrzegamy postacie atletów, mu
zyków, zapaśników, sędziów, tancerzy, komediantów i służących. Nie brak
wałęsających się psów, a nawet uwiązanej na łańcuszku małpki. Ich popisom
przygląda się z wysokiego tronu jakaś kobieta, chroniona przed słońcem sze
rokim parasolem ustawionym obok tronu i osłonięta czerwonym płaszczem
zarzuconym na głowę (il. 4). Podkreślone dostojeństwo postaci pozwala w
niej dostrzec materfamilias uczestniczącą w igrzyskach na cześć zmarłego
małżonka albo nawet i samą zmarłą czy raczej jej hinthial - duszę, obecną
osobiście podczas uroczystości zorganizowanych na jej cześć.
Jednym z najlepiej zachowanych grobów malowanych jest słynny - choć
nieco „przyciężki” w stylu - Grób Leopardów z Tarkwinii, pochodzący z tego
samego czasu. Malowidła w Grobie Leopardów powtarzają ustalony w końcu
szóstego wieku przed Chrystusem schemat. Na ścianie w głębi - bankiet; na

1. Seria glinianych szpulek z wyrytymi literami alpha znaleziona w grobie kobiecym w Wejach,
koniec VIII w. przed Chr. (fot. za: Scritture mediterranee tra il IX e il VII secolo a. C. Atti
del Seminario di Studio (Milano 23-24febbraio 1998), red. G. Bagnasco Gianni, F. Cordano, Edizioni ET, Milano 1999).

2. Gliniany przęślik z Vulci z serią początkowych liter alfabetu, koniec VII w. przed Chr
(fot. za: Scritture mediterranee tra il IX e il VII secolo a. C.).

3. Trybuna z widzami
oglądającymi zawody spor
towe na cześć zmarłego,
Grób Big, Tarkwinia, ok.
480 r. przed Chr. (fot. za:
W. Dobrowolski, Malar
stwo etruskie , PIW, War
szawa 1979).
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4. Wdowa (?), zmarła (?) oglądająca spektakl pogrzebowy, Grób Małpki, Chiusi, ok. 470 r. przed Chr. (fot. za: Dobrowolski Malarstw o etruskie).

5. Kobiety i mężczyźni - uczestnicy grobowego bankietu, Grób Leopardów, Tarkwinia, ok. 470 r. przed Chr. (fot. za: L. Banti, Die Welt der
Etrusker, tłum. P. Zanker 1960, Kilpper, Stuttgart 1960).

6. Sarkofag małżonków z Caere, ok. 530 r. przed Chr.,
Rzym, Museo di Villa Giulia (fot za: A. Boethius i in.,
Etruscan Culture, Land and People, Allhem-Columbia
University Press, Malmó-New York 1962).
7. Sarkofag małżonków z Caere, fragment.

8. Sarkofag małżonków z Vulci,
2 poł. IV w. przed Chr., Boston,
Muzeum Sztuk Pięknych (fot. za:
Banti, Die Welt der Etrusker).

9. Ucztujący w zaświatach małżonkowie, Tarkwinia, Grób Tarcz, III w. przed Chr. (fot. za: Boethius i in., Etruscan Culture, Land and People).

10. Para małżeńska z pokrywy urny z Wolterry, pocz. I w. przed Chr., Muzeum Guarnacci (fot. za: Kunst und Leben der Etrusker. Ausstelhmgs-Katalog: 29.4. - 15.7.1956 in Koln, Koln 1956).
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ścianach bocznych - muzycy, tancerze i służba. W uczcie uczestniczą dwie
kobiety o jasnych włosach i czterej mężczyźni z wieńcami na czarnych kę
dzierzawych włosach (ii. 5). Kobiety noszą chitony i himationy, mężczyźni
barwne, zdobione pasami płaszcze. W bankietujących kobietach niemiecki
badacz Fritz Weege dostrzegł - pod wpływem greckich przedstawień - hete
ry. Wiemy jednak, że sytuacja kobiet etruskich była inna niż kobiet greckich
- w Etrurii nikt się nie gorszył obecnością kobiet na bankietach odbywanych
z udziałem nienależących do rodziny mężczyzn. Tu sytuacja mogła być
wszakże inna - jeśli przedstawiony bankiet miał charakter pogrzebowy, to
mógł być wydarzeniem ściśle rodzinnym.
Wspaniałymi pomnikami więzi małżeńskiej, wychodzącej poza próg
śmierci, są tak zwane sarkofagi małżonków z Rzymu i Paryża, w zasadzie
monumentalne urny z przedstawieniem ułożonej na łożu bankietowym pary
małżonków (il. 6,7). To najsłynniejsze przykłady terakotowej rzeźby etruskiej
wykonanej w Cerveteri w stylu jońsko-etruskim. Nawet jeśli się uwzględni
wyraźną płaskość i inercję dolnych partii ciał przedstawionej pary, uśmiech
nięte, gładkie twarze, kaligraficzne rysy i miękki uogólniony modelunek tor
sów wydają się emanować spokojem, a opiekuńczość męża i spokojna ufność
żony dźwięczą czystym, niezafałszowanym tonem szczerego, solidnego uczu
cia i wystarczają w zupełności, by zadać kłam greckim oszczerstwom i rzym
skim pomówieniom15.
Tę samą potrzebę zaakcentowania małżeńskiej jedności, mniej jednak w irra
cjonalnej atmosferze niezmiennego trwania, lecz z akcentem położonym na
związek ciał, wykazuje para małżeńska zdobiąca dwa znane sarkofagi z Vulci
przechowywane w Bostonie (il. 8). Na jednym z nich, zapewne nieco wcze
śniejszym, pochodzącym z drugiej połowy szóstego wieku przed Chrystusem,
poza symetrycznym, niemal tanecznym ujęciem długich nóg i skróconych tor
sów, dostrzegamy trochę inaczej niż w ceretańskich sarkofagach rozłożone
akcenty. Podkreśla się tu skupienie kobiety na mężczyźnie i jakby zatopienie
mężczyzny we własnych doznaniach.
Ten proces postrzegamy bez trudu, nawet wyraźniej, w malowidłach gro
bowych tarkwińskich z tego samego czasu, na przykład w znanym Grobie
Tarcz (il. 9), w którym tradycyjna scena ucztującej na wspólnym łożu pary
zmieniła się pod wpływem obyczajowości greckiej w przedstawienie rozpar
tego na łożu i zatopionego w swych myślach mężczyzny i towarzyszącej mu,
siedzącej skromnie w nogach łoża, kobiety, śledzącej uważnie i usłużnie
każdą zmianę nastroju na twarzy męża i pana16. Wydaje się, że sztuka etruska
dorosła w tym czasie do tego, by zaakceptować ofiarę greckiej heroiny Alke15Por. M. Fr. jjiiijg u e %Le sarcophage des ćpoux de Cerveteri du Musie du Louvre, Olschki,
Firenze 1989.
16 Por. W. D o b r o w o l s k i , Malarstwo etruskie, PIW, Warszawa 1979, s. 197n.
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stis - bogobojnej córki Peliasa, króla Jolkos - jako piękną i wzniosłą. Jak do
nosi Eurypides, kochała ona swego męża tak dalece, że dobrowolnie udała się
zamiast niego do Hadesu. Persefona, wzruszona tym oddaniem, zwróciła ją
żywym jeszcze piękniejszą i młodszą. Eurypides nie mówi natomiast nic o trud
nościach męża Alkestis, Admeta, który bez większego oporu, dość egoistycz
nie przyjął tę ofiarę.
Na słynnej wolterrańskej umie pary małżeńskiej z okresu hellenistyczne
go przedstawiono mężczyznę spoglądającego przed siebie i jakby zatopione
go w myślach nad wartością bytu oraz jego drobną starą żonę, wykręcającą
tors, by z wyrazu twarzy męża odgadywać jego najmniejsze nawet życzenia.
Taki model małżeńskiej miłości przyjął się w Etrurii okresu hellenistycznego
zapewne pod presją obyczajowości greckiej (il. 10).
Zarówno w Grecji, jak i w Etrurii śmierć była przyrównywana do dalekiej
podróży, z której nie ma powrotu. Jednakże w sztuce etruskiej temat ten uj
mowany był inaczej niż w greckiej. Na antycznych stelach grobowych artyści
zdawali się w swych dziełach negować rozłąkę, akcentując trwałość więzów
rodzinnych. Przedstawiano więc wspólnotę żywych i zmarłych, powiązanych
uściskiem dłoni i przestrzenią grobowej kapliczki. Tymczasem na sarkofagach
etruskich z czwartego i trzeciego wieku przed Chrystusem, na urnach z trzecie
go i drugiego wieku przed Chrystusem i w malowidłach z Tarkwinii z czwartego-trzeciego wieku przed Chrystusem związek żywych ze zmarłymi
przybiera charakter rzeczywistego pożegnania uściskiem dłoni, poprzedzają
cego uroczysty pochód zmarłego w zaświaty. Wagę owego przejścia, prze
kształcającego charakter bytu, podkreślano wszystkimi możliwymi atrybutami
najważniejszego społecznie bądź politycznie wydarzenia. Zdecydowana więk
szość tych etruskich przedstawień odnosi się już do czasów rzymskich rzą
dów w etruskich miastach. Sceny te, osadzające silnie obyczajowość etruską
w formalistycznym i konkretnym kadrze kultury rzymskiej okresu późnorepublikańskiego, zapowiadają nadejście czasów, w których tradycje etruskie
staną się trwałym elementem kulturowej odrębności ideologii rodzącego się
cesarstwa.

