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Historyczno-filologiczne spojrzenie 
na epigraficzne świadectwa  
kultu Eulalii z Meridy

Kult męczenników stanowił niezwykle istotny aspekt starożytnej religijności 
chrześcijańskiej. Jego istotą było bowiem – i jest do chwili obecnej – odda-
wanie czci tym, którzy w czasie prześladowań przelali krew za Chrystusa. 
Ów szczególny szacunek dla „świadków wiary” zaistniał jeszcze w dobie 
cesarstwa pogańskiego, ale w pełni rozwinął się on dopiero po zwycięstwie 
Kościoła, aby wreszcie stać się w wiekach średnich jednym z najbardziej 
charakterystycznych przejawów pobożności chrześcijańskiej. Wyrażał 
on pragnienie, aby religia stała się czymś konkretnym, aby można było 
odwoływać się do orędowników, którzy w swej szczęśliwej nieśmiertelności 
przebywają blisko Boga, a jednocześnie – w swych grobach i relikwiach – 
są bezpośrednio dostępni ziemskim braciom w wierze1.

Taką właśnie czcią otoczona została również św. Eulalia – jedna z najbar-
dziej znanych w starożytności i w wiekach średnich męczennic hiszpańskich. 
Paradoksalnie jednak, pomimo istnienia niemałej liczby świadectw popular-
ności owej postaci, a może właśnie za sprawą ich mnogości i zróżnicowania, 
współczesna hagiografia staje przed problemem teoretycznego istnienia 
dwóch świętych z IV wieku o tymże imieniu i bardzo podobnej biografii. 

1 Zob. A. Dufourcq, Historie ancienne de l’Église, t. 4: Le christianisme et l’empire (200–
700), Paris 1930, s. 120; S. Longosz, Niektóre aspekty teologii męczeństwa w literaturze wcze-
snochrześcijańskiej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 7 (1979), s. 69; J. Ptaśnik, Kultura wie-
ków średnich. Życie religijne i  społeczne, Warszawa 1959, s.  73–75; M.  Simon, Cywilizacja 
wczesnego chrześcijaństwa I–IV w., Warszawa 1981, s. 301; M. Starowieyski, Męczeństwo, [w:] 
Męczennicy, red. E. Wipszycka, M. Starowieyski, Kraków 1991, s. 121, 123 (Ojcowie Żywi, t. 9).



Jedni bowiem czczą Eulalię z Meridy, a drudzy jej imienniczkę z Barcelony; 
zaś kwestia rzeczywistej egzystencji obu tych bohaterek stanowi przedmiot 
żywej dyskusji historyków Kościoła i patrologów.

Wydaje się więc, iż literatura naukowa, analizująca w sposób komplek-
sowy dzieje św. Eulalii oraz rozmaite przejawy jej kultu, winna być obfita 
i  łatwo dostępna. Jest jednak inaczej. Zidentyfikowano co prawda kilka-
dziesiąt różnorodnych tekstów antycznych i wczesnośredniowiecznych, 
które w całości lub tylko częściowo poświęcone zostały owej męczennicy 
(lub męczennicom). Podobnie też wymienić można niemało zabytków 
archeologicznych z pierwszych wieków chrześcijaństwa związanych z tą 
postacią (lub postaciami). Trudno jednakże wskazać opracowanie naukowe, 
które ukazywałoby całościowo starożytny i wczesnośredniowieczny kult 
św. Eulalii we wszystkich jego przejawach, tj. z uwzględnieniem zarów-
no świadectw pisanych, jak i dzieł sztuki. W większości bowiem badacze 
skupiali się na – wzmiankowanym już wyżej – problemie liczby faktycznie 
istniejących męczennic o tymże imieniu. A co za tym idzie, przeprowadzali 
oni skrupulatną selekcję materiału, przywołując w swych rozważaniach 
jedynie wybrane zabytki, i to tylko o tyle, o ile pomagały one w popieraniu 
lub negowaniu kolejnych hipotez.

Zasygnalizowane wyżej publikacje należą generalnie do literatury zagra-
nicznej, z przyczyn oczywistych głównie hiszpańskiej, francuskiej i włoskiej. 
Natomiast na polskim gruncie naukowym kwestia liczby prac poświęconych 
św. Eulalii i jej kultowi – czy bodaj zawierających jakiekolwiek na ten temat 
wzmianki  – prezentuje się jeszcze bardziej niekorzystnie. Poza kilkoma 
tłumaczeniami tekstów obcojęzycznych oraz artykułami Henryka Frosa2 – 
nie licząc lapidarnych wzmianek w kilku wydawnictwach encyklopedycz-
nych oraz ogólnych omówieniach sztuki chrześcijańskiej  – rzeczonych 
publikacji brak.

Stąd też zrodził się pomysł niniejszego artykułu, który z jednej strony 
miałby na celu ukazanie św. Eulalii jako reprezentantki – niejako na zasadzie 
pars pro toto – anonimowej rzeszy męczennic z pierwszych wieków naszej 
ery. A jednocześnie stanowiłby okazję do zaprezentowania wniosków z in-
terdyscyplinarnej analizy dość specyficznej – choć niestety często pomijanej 

2 Chodzi tu  przede wszystkim o:  H. Fros, Martyrologium czyli wspomnienia świętych 
przypadające na poszczególne dni roku, Warszawa 1984; tenże, Wspomnienie świętych na każ-
dy dzień roku. Martyrologium, Kraków 1992; H. Fros, F. Sowa, Twoje imię, Kraków 1975; ciż, 
Księga imion i świętych, t. 2, Kraków 1997.
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przez badaczy – kategorii źródeł historycznych, jakimi są inskrypcje zwią-
zane z daną postacią i rozwojem jej kultu.

Postać św. Eulalii i jej dzieje w świetle tradycji

Od początku swego panowania cesarz Dioklecjan głosił, iż wiara przodków 
nie powinna być krytykowana przez nowe idee, gdyż zbrodnią jest podważać 
odwieczne zasady oraz rzeczy dawno uznane i zachowywane. A skoro chrze-
ścijanie nie brali czynnego udziału w tradycyjnym życiu religijnym cesarstwa 
oraz z dystansem odnosili się do przeprowadzanych na przełomie III i IV wie-
ku reform państwa (np. odmawiając wstąpienia do służby wojskowej), byli 
w oczach rzymskich władz – a po części i społeczeństwa – zarazą zbrodniczą 
i rewolucyjną, mogącą zaszkodzić dobru publicznemu. Na bazie tego prze-
konania – podsycanego żywo w umyśle Dioklecjana przez cezara Galeriusza 
oraz filozofów pogańskich – rozpoczęło się ostatnie, znacznie okrutniejsze 
od dotychczasowych, prześladowanie wyznawców Chrystusa. Jego podstawę 
prawną stanowiły cztery edykty, nakazujące chrześcijanom pod karą śmierci 
złożenie pogańskiej ofiary, pozbawiające ich majątku, godności, odznaczeń 
i wszelkiej ochrony prawnej. Szykany te trwały od 303 do 311 roku, obejmu-
jąc swoim zasięgiem – choć w nierównym stopniu – mieszkańców całego 
Imperium Rzymskiego, i uderzyły w przedstawicieli wszystkich warstw spo-
łecznych. To właśnie z tym prześladowaniem tradycja Kościoła katolickiego 
łączy dwie święte o imieniu Eulalia: jedną z Meridy i drugą z Barcelony3.

Samo imię Eulalia wywodzi się z języka greckiego i pozornie utworzone 
jest jak starożytne imiona dwuczłonowe (z połączenia eu – „dobrze”, i la-
lia – „mowa, wymowa”, czyli „posiadająca dobrą wymowę, wymowna”)4. 

3 Uznanie przez Kościół tych postaci za  święte odbyło się nie na  drodze windykacji 
(tj.  procesu kanonizacyjnego, poprzedzonego skrupulatnym dochodzeniem heroiczności 
cnót), lecz – jak to zresztą działo się w wypadku większości starożytnych męczenników – 
w oparciu o dawność i ciągłość kultu oraz pewność śmierci za wiarę. Henryk Misztal wy-
mienia elementy, na podstawie istnienia których orzekano o świętości danej osoby, a które 
miały miejsce w przypadku św. Eulalii. Chodzi tu o: 1) uroczyste pogrzebanie ciała męczen-
nika, dokonane przez gminę kościelną; 2) istnienie jego grobu jako miejsca kultu; 3) odby-
wanie zebrań o charakterze liturgicznym przy tymże pochówku, pod przewodnictwem du-
chownych; 4) uroczyste obchodzenie rocznic śmierci (dies natalis). Zob. H. Misztal, Causae 
historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 1981, s. 18.

4 Zob. H. Fros, F. Sowa, Księga imion…, dz. cyt., kol. 215 – podaje szczegółową genezę 
tego imienia, dodając, iż do Polski przywędrowało ono dość późno i nigdy nie cieszyło się 

Historyczno-filologiczne spojrzenie na epigraficzne świadectwa kultu… 11



Faktycznie jednak jest to imię późne i najprawdopodobniej początkowo 
funkcjonowało jako przezwisko5. Z rzadka spotkać można również wska-
zanie i na inny jego sens, np. w dialekcie gaelic – należącym do celtyckiej 
grupy językowej – oznacza ono „zwycięstwo”6.

Według najstarszych przekazów św. Eulalia przyszła na świat około 292 
roku w hiszpańskiej Meridzie, w powszechnie szanowanej i zamożnej ro-
dzinie. Czasami też hagiografowie wyrażają przypuszczenie, iż rodzice 
męczennicy również byli wyznawcami Chrystusa. Już od najmłodszych 
lat stroniła ona od swawolnej zabawy i cechowało ją usposobienie poważ-
ne, skłonne do modlitewnej zadumy i kontemplacji7. Nic więc dziwnego, 
iż w momencie gdy namiestnik rzymski Kalpurninus8 rozpoczął w regionie 

tu szczególną popularnością. Z kolei: J. Bubal, Księga naszych imion, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1993, s. 101; J. Grzenia, Słownik imion, Warszawa 2002, s. 120 oraz Słownik imion, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 91 – wymieniają zróżnicowane formy, jakie imię „Eu-
lalia” przyjęło w kilkunastu językach.

5 Powszechne występowanie w świecie rzymskim tego typu przydomków, które określa-
ły początkowo jakąś szczególną cechę lub działalność danego obywatele – a z czasem prze-
istaczały się w całkowicie niezależne i  samodzielnie funkcjonujące imiona – podkreślają: 
O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, 
Warszawa 1968, s. 41 oraz K. Królczyk, J. Trynkowski, Inskrypcje łacińskie, [w:] Vademecum 
historyka starożytnej Grecji i  Rzymu, t.  1–2: Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, red. 
E.  Wipszycka, Warszawa 2001, s.  192. A  ponieważ na  obszarze Imperium Romanum pa-
nował zwyczaj nazywana córek formą żeńską utworzoną od imienia ojca, można by więc 
przypuszczać, iż rodzicem hiszpańskiej świętej był jakiś Eulalius. Tradycja jednak przydała 
mu imię Liberius. Zob. J. C. Fredouille, Słownik cywilizacji rzymskiej, Katowice 1996, s. 185; 
L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1989, s. 269.

6 Zob. Patron saints index: Saint Eulalia of Merida, http://www.catholic-forum.com/sa-
ints/sainte06.htm (4.10.2004).

7 Według schematu hagiograficznego cechy takie obowiązkowo niejako musiały się po-
jawić w opisie osoby świętej. Nie dziwi więc fakt, iż podkreślał je silnie zarówno Mathieu 
Henrion w połowie XIX stulecia, jak i Alan Butler półtora wieku później. Zob. M. Henrion, 
Histoire Ecclésiastique depuis la création jusqu’au pontificat de Pie IX, t. 13: Depuis la dixième 
persécution générale suscitée a l’Église l’an 303 jusqu’au pontificat de saint Libère, Paris 1858, 
kol. 179. Krótsze nieco wzmianki o rodzicach i dzieciństwie męczennicy zamieszczono tak-
że m.in. w: Baudot, Chaussin, Vies des saints et des bienheureux selon l’ordre du calendrier 
avec l’histoire des fêtes, t. 2: Février, Paris 1936, s. 277; J. [T. Jagodziński], Eulalja, święta, pan-
na i męczen., [w:] Encyklopedia kościelna, t. 5, red. M. Nowodworski, Warszawa 1874, s. 108; 
Vives des saints pour tous les jours de l’amée, Tours b.d., s. 649.

8 Imię to  bardzo rzadko jest podawane przez badaczy, wymienia je  np.: Ph. Seeböck, 
Kleine illustrirte Heiligen  – Legende, Einsiedeln 1886, s.  749. Urzędnik ten piastował naj-
prawdopodobniej stanowisko prokonsula, czyli „posiadającego imperium konsularne”. Hi-
storię tego tytułu oraz związane z nim prawa i obowiązki przedstawia krótko: J. C. Fredo-
uille, Słownik cywilizacji…, dz. cyt., s. 229. Natomiast fakt istnienia olbrzymiego wpływu 
namiestników na stopień brutalności oraz powszechności wystąpień antychrześcijańskich 
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Lusitanii nakazane edyktami cesarskimi prześladowania chrześcijan, dwu-
nastoletnia wówczas Eulalia zapragnęła poświęcić swe młode życie za wiarę. 
Rodzice dziewczynki – przeciwni owym heroicznym porywom – chcąc 
uchronić dziecko od śmierci, wywieźli ją do wiejskiej posiadłości niedaleko 
Meridy9. Którejś nocy jednak zdołała ona wymknąć się stamtąd i po pełnej 
niebezpieczeństw podróży, równo z rozpoczęciem porannego posiedzenia 
sądu, stanęła przed obliczem namiestnika. Kalpurninus miał usłyszeć z ust 
przyszłej męczennicy gorzkie wyrzuty i harde odpowiedzi, a część tekstów 
z epoki przypisuje jej nawet śmiały czyn oplucia urzędnika i podeptania 
pogańskiego idola10. Wobec tego, iż żadne namowy, prośby ani groźby nie 
zdołały zmusić Eulalii do złożenia nakazanej edyktami ofiary, sędzia skazał 
ją na męki i śmierć. Co do tego, jakim torturom została poddana, źródła nie 
są zgodne, najczęściej jednak wymienia się tu: chłostę, rozdzieranie ciała 
żelaznymi hakami, polewanie głowy wrzącym olejem i ołowiem, sypanie 
soli na rany, wreszcie przypalanie pochodniami11. W czasie tej ostatniej 

w poszczególnych prowincjach podkreśla: E. Wipszycka, Prześladowania w państwie rzym-
skim, [w:] Męczennicy, red. E. Wipszycka, M. Starowieyski, Kraków 1991, s. 60–63 (Ojcowie 
Żywi, t. 9).

  9 Część hagiografów przypisuje ten czyn matce dziewczynki (np.: M. Henrion, Histoire 
Ecclésiastique…, dz. cyt., kol. 179; Vives des saints…, dz. cyt., s. 649), część zaś ojcu (m.in.: 
R. Cammilleri, Wielka księga świętych patronów, Kielce 2002, s. 188; A. B. Марей, Евлáлия 
Мéридская (Eulalia Emeritensis), св., [w:] Католическая энциклопедия, t. 1, Москва 2002, 
kol. 1755; A. F. Negri, M. Sotomayor, Eulalia, santa, martire in Spagna, [w:] Bibliotheca Sanc-
torum, t. 5, red. F. Caraffa, Roma 1964, kol. 208). Zważywszy jednak na zakres – rygorystycz-
nie przestrzeganej w Rzymie – patria potestas, bardziej prawdopodobne wydaje się podjęcie 
tego typu inicjatywy przez ojca dziewczyny. Zob. L. Winniczuk, Starożytni Grecy…, dz. cyt., 
s. 232–233. Przy czym zaznaczyć trzeba również, iż część hagiografów pomija zupełnie kwe-
stię wywiezienia św. Eulalii na wieś i wspomina tylko o  jej ucieczce z domu rodzinnego. 
Zob. J. Charkiewicz, Święte niewiasty. Mały leksykon hagiograficzny, Hajnówka 2001, s. 159. 
Natomiast owo miejsce schronienia identyfikowane jest z Villa Promtiano, usytuowaną ok. 
38  mil od  Meridy. Zob. H.  Leclercq, Eulalie de  Mérida et  de Barcelone (les Saintes), [w:] 
Dictionnaire d’archeologie chretienne et de liturgie, t. 5, cz. 1, éds. F. Cabrol, H. Leclercq, Paris 
1922, kol. 709.

10 Zob. D. H. Farmer, The Oxford dictionnary of saints, New York 1992, s. 169; Eulalie (sa-
inte), [w:] Dictionnaire encyclopédique Quillet, t. 4, Paris 1977, s. 1355–1356; Vives des saints…,  
dz. cyt., s.  649. Powyższe publikacje krótko opisują te  wydarzenia, tłumacząc jednocze-
śnie porywcze zachowanie św.  Eulalii jej młodym wiekiem oraz gorącym pragnieniem 
męczeństwa.

11 Zob. V. Saxer, Eulalia di Mérida, [w:] Dizionario patristico e di antichità cristiane, t. 1, ed. 
A. Di Berardino, Roma 1983, kol. 1280. Nawet jeśliby przyjąć, iż w rzeczywistości św. Eulalia 
poddana została jedynie niewielkiej części z wymienionych powyżej tortur, to i tak urzędnik 
dopuścił się przestępstwa, wydając taki wyrok. Zauważył i podkreślił to L. Bournet, stwier-
dzając: „L’illégalité, ici, est aussi flagrante que la barbarie; s’il n’était pas interdit de mettre les 
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męki włosy dziewczynki zajęły się ogniem, a ona sama wkrótce udusiła się 
dymem. Według innych wersji spłonęła żywcem na stosie albo też – po-
nieważ ogień się jej nie imał – ścięto jej głowę12. Tradycja dodaje również, 
iż w momencie śmierci towarzyszyła jej przyjaciółka Julia – także zresztą 
męczennica – oraz dwóch diakonów: Feliks i Donat13. Działo się to w roku 
304, za pontyfikatu papieża Marcelina.

femmes à la torture, un rescrit d’Antonim le Pieux défendait de torturer un enfant de moins 
de quqtorze ans; et Eulalie en avait Dorze”. L. Bournet, Le christianisme naissant. Expansion 
et luttes, Paris 1923, s. 441. Niektórzy badacze wymieniają dodatkowo cuda, które miały to-
warzyszyć mękom świętej. I tak: F. Giry, Vies des saints d’après les Bollandistes, Surius, Riba-
dereira, t. 12, Paris 1867, s. 463 – podaje, iż kaci torturujący Eulalię płonącymi pochodniami 
nie mogli jej uczynić żadnej szkody, ale za  to sami zostali obróceni w popiół. Natomiast 
Henrion odnotowuje następujący epizod: „Au premier attouchement des bourreaux qui 
la dépouillaient, elle avait défait le noeud de ses cheveux, qui, tombant d’un jet jusqu’à ses 
pieds, enveloppaient son corps virginal d’une robe pudique”. M. Henrion, Histoire Ecclésia-
stique…, dz. cyt., kol. 180. Przy czym trudno w tym ostatnim zdarzeniu nie zauważyć ana-
logii do dziejów innej męczennicy – swoją drogą równie młodej jak Eulalia – św. Agnieszki. 
Także i ona miała ukryć swą nagość pod szatą z włosów, gdy rzymski prefekt nakazał prowa-
dzić ją do lupanaru. Zob. J. de Voragine, Złota legenda, Wrocław 1994, s. 118.

12 Przy czym o wiele częściej hagiografowie przypisują św. Eulalii śmierć na stosie. Zob. 
D. Attwater, The penguin dictionary of Saints, Harmondsworth 1982, s. 120; Z. Bauer, A. Lesz-
kiewicz, Wielka księga świętych, t. 1, Kraków 2003, s. 188; Eulalia, Eulalia z Méridy, święta, 
[w:] Religia. Encyklopedia, t. 3, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2001, s. 467; Eulalja św., 
[w:] S. Orgelbranda encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami, t. 5, Warszawa 1899, 
s. 228. O ścięciu zaś wspomina niewielu autorów, np.: 12 lutego, Żywot świętej Eulalii, Mę-
czenniczki, [w:] Żywoty świętych Pańskich na wszystkie dni roku opracowane według ks. Pio-
tra Skargi T.J., ojca Prokopa Kapucyna, ojca Bitschnaua Benedyktyna i innych wybitnych pi-
sarzy religijnych z uwzględnieniem świętych i błogosławionych Polaków i Polek, Mikołów 1937, 
s. 112. Tak czy inaczej obydwa te sposoby wykonywania kary śmierci – a zwłaszcza ścięcie – 
były najczęściej stosowanymi wobec chrześcijan, prześladowanych na mocy edyktów Dio-
klecjana. Podkreśla to i tłumaczy Paul Allard: „W czasie ostatniego prześladowania ginęli  
od  miecza żołnierze, biskupi, kapłani, diakoni, urzędnicy, matrony, plebejusze. W  czwar-
tym wieku sędziowie wybierają najczęściej tę  karę nie dlatego, żeby chcieli stosować się 
do przepisów prawnych, albo uwzględniać stanowiska osób skazanych, lecz że najprędzej 
można ją było wymierzyć i że chodziło im o jak najprędsze wytępienie chrześcijan”. P. Allard, 
O  męczeństwie, tłum. J.  Piotrowski, Warszawa 1914, s.  191. Natomiast sposób, w  jaki wy-
mierzano karę spalenia na stosie, opisuje Ewa Wipszycka: „Skazanego po rozebraniu z szat 
przywiązywano (lub przybijano) do słupa, obkładając szczapami drewna, które następnie 
zapalano pochodniami”. E. Wipszycka, Prześladowania w państwie rzymskim, dz. cyt., s. 72.

13 Zob. H. Leclercq, Eulalie de Mérida…, dz. cyt., kol. 709; Ph. Seeböck, Kleine illustrirte 
Heiligen…, dz. cyt., s. 749 – wzmiankują krótko rzeczonych diakonów. Natomiast św. Julia 
odnotowana została przez średniowieczne martyrologia, m.in.: Édition pratique des Marty-
rologes de Bede, de l’Anonyme Lyonnaia et de Florus, éds. J. Dubois, G. Renaud, Paris 1976, 
s. 221; Le Martyrologe d’Adon. Ses deux familles. Ses trois recensions. Texte et commentaire, 
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Według legendy w momencie śmierci z ciała męczennicy uleciała gołę-
bica – popularny w hagiografii starożytnej i średniowiecznej symbol du-
szy zbawionej, wznoszącej się do nieba14. A ponieważ namiestnik nakazał 
pozostawić obnażone ciało świętej przez trzy dni na placu niepogrzebane, 
cudowny opad śniegu ukrył je przed wzrokiem pogan15. Ostatecznie wier-
ni z Meridy pochowali Eulalię z należnym szacunkiem niedaleko miejsca 
męczeństwa, gdzie też wkrótce – wobec ustania prześladowań – wznieśli 
bazylikę16. Jej kult rozwijał się w tym ośrodku, a z czasem promieniował 

éds. J. Dubois, G. Renaud, Paris 1984, s. 412; Le Martyrologe d’Usuard, éd. J. Dubois, Paris 
1965, s. 356.

14 W  ikonografii chrześcijańskiej ptak ten symbolizuje niewinność i  łagodność. Zob. 
J. E. Cirlot, Słownik symboli, Kraków 2000, s. 140; D. Forstner, Świat symboliki chrześcijań-
skiej, Warszawa 1990, s. 232; R. Gilles, Le symbolisme dans l’art religieux, Paris 1943, s. 27–28; 
K. Gołębiowski, Poznaj swego patrona. Co oznacza twoje imię, t. 2, Warszawa 1997, s. 40; 
J. [T. Jagodziński], Eulalja, święta, panna i męczen., dz. cyt., s. 108; S. Kobielus, Bestiarium 
chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 
2002, s. 107; W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 330; tenże, 
Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 100; M. Oesterreicher-Mollwo, Leksykon symboli „Her-
dera”, Warszawa 1992, s. 45; L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t. 3: Iconographie des saints, 
cz. 1, Paris 1958, s. 463; V. Schauber, H. M. Schindler, Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 
2002, s.  173; M. Stafford, D. Ware, An illustrated dictionary of ornament, Hampshire 1973, 
s. 75.

15 M. Henrion, Histoire Ecclésiastique…, dz. cyt., kol. 180 – widzi w tym zjawisku dowód 
na to, iż św. Eulalia poniosła śmierć w porze zimowej. Z kolei R. Cammilleri, Wielka księ-
ga…, dz. cyt., s. 188 oraz Święta Eulalia z Méridy, [w:] Żywoty świętych. Fascynujące i nie-
zwykłe historie z życia świętych, b.m. b.d., k. 49 – wręcz przeciwnie, zaznaczają cudowność 
tego wydarzenia przez podkreślenie, iż miało ono miejsce w środku lata. Natomiast 12 lutego, 
Żywot świętej Eulalii…, dz. cyt., s. 112 – podaje, iż śnieg zakrył nagość żywej jeszcze Eulalii, 
kiedy to obnażoną męczennicę prowadzono przez miasto na miejsce kaźni. Inni wreszcie 
autorzy wzmiankują jedynie rzeczony epizod, nie wyciągając na  jego podstawie żadnych 
dalej idących wniosków, np.: D. Attwater, The penguin dictionary…, dz. cyt., s. 120.

16 Niestety nie zachowały się prawie żadne ślady tej pierwszej świątyni. Na podstawie 
znajomości ogólnych tendencji, panujących we wczesnochrześcijańskiej sztuce iberyjskiej, 
spekulować jedynie możemy, iż była ona stosunkowo niewielką budowlą jednonawową. 
Od strony wschodniej zaopatrzono ją zapewne w – półkolistą lub wieloboczną – absydę, 
w której główne miejsce zajmował ołtarz w kształcie prostego stołu z kamienia lub drzewa 
(bez nastawy), a  nad którym wznosił się wsparty na  kolumnach baldachim (ciborium). 
Za ołtarzem, przy wschodniej ścianie absydy, mieścić się powinien tron biskupi (cathedra) 
i miejsce dla asystującego hierarsze duchowieństwa. Przed ołtarzem zaś – w odgrodzonej 
części nawy głównej i poprzecznej – zapewne usytuowano chór. Z kolei wejście do właści-
wej bazyliki – jak można przypuszczać – poprzedzało atrium z sadzawką i krużgankami. 
Zob. F. W. Deichmann, Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994, s. 219–220; B. Filarska, 
Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983, s.  135; E.  Jastrzębowska, Sztuka wcze-
snochrześcijańska, Warszawa 1988, s.  183; C.  J. M.  Fernández, Manifestaciones ascéticas 
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także i na inne rejony Europy Zachodniej, zaś Kościół czci w sposób szcze-
gólny pamięć owej hiszpańskiej świętej dnia 10 grudnia17. Uważana jest ona 
za patronkę żeglarzy, chorych na czerwonkę, położnic, torturowanych dzieci, 
uciekinierów, Oviedo, Barcelony, Meridy i całej Katalonii18.

Losy św. Eulalii z Barcelony są bardzo podobne; porównując zachowane 
źródła, można znaleźć jedynie kilka różnic. Ma ona nie dwanaście, a trzy-
naście (lub czternaście) lat, umiera w Barcelonie, ukrzyżowana z rozkazu 

en  la iglesia hispano-romana del siglo IV, Leon 1962, s.  147; G.  Ferretto, Note storico- 
-bibliografiche di archeologia cristiana, Città del Vaticano 1942, s. 426; I. Ortiz de Urbina, 
Eulalia, santa, martire, [w:] Enciclopedia cattolica, t. 5, ed. P. Paschini, Vaticano 1950, kol. 
806 – wymieniają rzeczoną bazylikę w Meridzie jako centrum kultu św. Eulalii w dobie 
konstantyniańskiej, nie podając jednak żadnych szczegółowych wiadomości na ten temat. 
Natomiast w Martyrium recherches sur le  culte des reliques et  l’art chrétien antique, t.  1: 
Architekture, éd. A. Grabar, Paris 1946, s. 122 – przytoczono dodatkowo słowa Grzegorza 
z Tours, świadczące najprawdopodobniej o istnieniu w Meridzie – przy właściwym mar-
tyrium – również jakiegoś miejsca sakralnego na wolnym powietrzu: „À Mérida, en Espa-
gne, à l’endroit où l’on vénère les reliques de sainte Eulalie, «sunt igitur ante eius altare, quo 
sancta membra tegintur, tres arbores…» (qui donnent lieu à un miracle)”.

Pisząc o bazylice św. Eulalii w Emerita Augusta, na świadectwo literackie – tym razem 
Prudencjusza – powołuje się również: M. Sotomayor y Muro, La Iglesia en la España Roma-
na, [w:] Historia de la Iglesia en España, t. 1: La Iglesia en la España romana y visigoda (siglos 
I–VIII), ed. R. Garcia-Villoslada, Madrid 1979, s. 180, 280. Przy czym ów III hymn Periste-
phanon Prudencjusza może również służyć przy próbach – choć częściowego – odtworzenia 
wyglądu wnętrza świątyni. Zob. Prudentius Aurelius Clementius, Hymnus III. „De Martyrio 
s. Eulaliae virginis Emeritanensis”, [w:] Acta Martyrum. Theodorici Ruinart opera ac studio 
collecta, selecta atque illustrata accedunt praeterae in hoc editione Acta SS. Firmi et Rustici, ed. 
T. Ruinart, Ratisbonae 1859, s. 482.

17 Niektórzy autorzy  – powołując się zapewne na  starożytne i  wczesnochrześcijańskie 
teksty liturgiczne – wymieniają także i  inne święta upamiętniające męczennicę z Meridy. 
I tak: J. Charkiewicz, Święte niewiasty…, dz. cyt., s. 159 – podaje datę 22 sierpnia (4 wrze-
śnia) jako dzień liturgicznego wspomnienia św. Eulalii w kalendarzu Kościoła wschodnie-
go. Z kolei R. T. Hampson, Medii Aevi Kalendarium or dates, charters, and customs of the 
Middle Ages, with kalendars from the tenth to the fifteenth century and an alphabetical digest 
of obsolete names of days: forming a glossary of the dates of the Middle Ages, with tables and 
other aids for ascertaining dates, cz. 2, London 1841, s. 123 – wymienia dzień 13 marca, zaś 
J. [T. Jagodziński], Eulalja, święta, panna i męczen., dz. cyt., s. 108 – dzień 16 grudnia.

18 Zob. Święta Eulalia z Méridy…, dz. cyt., k. 49. Spośród wymienionych wyżej patrona-
tów praktycznie wszystkie wynikają z dziejów św. Eulalii, tego, kim była i jaką śmierć po-
niosła. Jedynie fakt, iż jej orędownictwa wzywają również żeglarze, może budzić zdziwienie. 
D. H. Kerler, Die Patronate der Heiligen. Ein Alphabetisches Nachschlagebuch für Kirchen-, 
Kultur-, Kunsthistoriker, sowie für den praktischen Gebrauch des Geistlichen von…, Ulm 1905, 
s. 289, 291 – uzasadnia ten stan rzeczy powszechną wśród mieszkańców Hiszpanii wiarą 
w  cudowną moc wody, w  której spoczywać miały przez długi czas relikwie męczennicy, 
a ściślej – jej czaszka.
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namiestnika Dacjana19, datę jej śmierci lokalizuje się na rok 303, a Ko-
ściół wspomina ją 12 lutego. Wszystkie pozostałe elementy historii obu 
męczennic są  zbieżne20. Właśnie to  podobieństwo dało podstawę dla 
sporów co do autentyczności świętej z Barcelony. A dodatkowym argu-
mentem w toczonych przez hagiografów dysputach jest fakt, iż do połowy 
VII wieku nie ma żadnej wzmianki o owej barcelońskiej Eulalii. Dopiero 
bowiem około 653 roku tamtejszy opat, biskup Quiricus, ogłosił odna-
lezienie grobu miejscowej świętej i napisał ku jej czci hymn, tekst mszy  
oraz Akta21.

Okres panowania Arabów na Półwyspie Iberyjskim (711–877) to czas pa-
raliżu życia religijnego Hiszpanii, brak więc dla tych lat wzmianek o kulcie 
rzeczonej męczennicy. Dopiero rok 877 przyniósł – drugie już – cudowne 
odnalezienie przez biskupa Frodoino relikwii świętej, w małym kościółku 
Santa Maria del Mar. Zostały one przeniesione do ówczesnej katedry barce-
lońskiej i odtąd już datuje się na tym miejscu silny rozwój kultu św. Eulalii 
z Barcelony22. Szczególnym jego przejawem była zaś niezwykle uroczysta 

19 Namiestnik ten cieszył się bardzo złą sławą wśród chrześcijan. Powodowany bowiem 
gorliwością religijną lub też po prostu względami natury politycznej, niezwykle skrupulat-
nie wypełniał edykty Dioklecjana, nie oglądając się na tolerancyjną postawę Konstancju-
sza Chlorusa. Imię jego o wiele częściej jest też łączone ze śmiercią św. Eulalii niż wspo-
mnianego wyżej Kalpurninusa. Zob. E. Gibbon, Zmierzch cesarstwa rzymskiego, t. 2, tłum. 
Z. Kierszys, Warszawa 1975, s. 100; F. Giry, Vies des saints…, dz. cyt., s. 462; Martyrologium 
rzymskie oraz elegie świętych i błogosławionych z niektórych martyriów zakonnych, Kraków 
1967, s. 351.

20 Krótkie zestawienie informacji dotyczących dziejów obydwu postaci zawierają: 
R. Cammilleri, Wielka księga…, dz. cyt., s. 188; A. Gorzandt, Mój święty patron. Święci na co 
dzień, Lublin 1986, s. 60, 375–376; X.J.N. [J. Niedzielski], Eulalia, imię dwóch świętych, [w:] 
Podręczna encyklopedia kościelna, t. 11–12, Warszawa 1907, s. 86 oraz Martyrologium rzym-
skie…, dz. cyt., s. 60–61, 351, 380–381. Natomiast w: Z. Bauer, A. Leszkiewicz, Wielka księ-
ga…, dz. cyt., s. 188 oraz Eulalia, Eulalia z Méridy…, dz. cyt., s. 468 – podano odmienną 
od powszechnie przyjętej datę wspomnienia św. Eulalii z Barcelony – 12 grudnia, a nie 12 lu-
tego. Najprawdopodobniej jednak różnica ta wynika z faktu, iż podstawą dla powyższych 
publikacji był dawny kalendarz liturgiczny.

21 A.  Fàbrega-Grau, Eulalie de  Barcelone (sainte), [w:] Dictionnaire d’histoire et  de geo-
graphie ecclesiastiques, t. 15, éd. A. Baudrillart, Paris 1963, kol. 1381–1382; A. F. Negri, M. So-
tomayor, Eulalia, santa…, dz. cyt., kol. 208; V. Saxer, Eulalia di Barcellona, [w:] Dizionario 
patristico e di antichità cristiane, t. 1, ed. A. Di Berardino, Roma 1983, kol. 1279. Prace wyżej 
wymienione analizują pokróte rozwój kultu św. Eulalii od połowy VII do połowy VIII stule-
cia, z podkreśleniem roli biskupa Quiricusa.

22 Zob. A.  Fàbrega-Grau, Eulalie de  Barcelone…, dz. cyt., kol. 1380–1381; F.  Giry, Vies 
des saints…, dz. cyt., s. 463; V. Saxer, Eulalia di Barcellona…, dz. cyt., kol. 1280. Publikacje 
powyższe zawierają krótkie omówienie rozwoju kultu św. Eulalii z Barcelony po roku 877. 
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trzecia translacja relikwii męczennicy, dokonana w 1339 roku, po wybudo-
waniu nowej gotyckiej katedry23.

Święta Eulalia w epigrafice starochrześcijańskiej

Poniżej omówiono przykłady starochrześcijańskich inskrypcji, poświad-
czających rozwój kultu św. Eulalii w okresie od V do VII wieku. Większość 
z nich opublikowana została przez Ernesta Diehla, Fidela Fitę, José Vives’a 
oraz Emila Hübnera, przy czym między poszczególnymi redakcjami wy-
stąpiły niejednokrotnie pewne rozbieżności, wynikające z problemów ba-
dawczych właściwych dla analizy dawniejszych zabytków epigrafiki24. Stąd 
też po prezentacji – niekiedy domniemanej – treści napisu25 przedstawiono 
główne nieścisłości związane z daną inskrypcją, przyjmując za podstawę 
publikację Vives’a lub Diehla. Celowo natomiast pominięte zostały napisy 
nagrobne „pobożnych” dam o  imieniu Eulalia, jako niezwiązane ściśle 
z tematem niniejszej pracy.

23 Świątynia owa powstała na miejscu wcześniejszej budowli romańskiej, którą z kolei – 
jak głosi legenda – wzniesiono na pozostałościach starochrześcijańskiej kaplicy z IV wieku. 
Prace budowlane rozpoczęto w 1298 roku, a przewodził im mistrz Jaume Fabre z Majorki. 
Już 29  lat później konsekrowano chór z okazałym ołtarzem, zaś w 1448 roku ukończono 
sklepienia. Wierni mogli podziwiać efekt całości wysiłków dokładnie 190 lat po zainicjo-
waniu dzieła. Obecnie istniejąca fasada jest jednak wynikiem późniejszych jeszcze, bo XIX-

-wiecznych, przeróbek. Zob. H.  Focillon, Le  Moyen Âge Roman et  Gothique, Paris 1983, 
s. 196; E. Ullmann, Welt der gotischen Kathedrale, Berlin 1981, s. 240.

24 Oprócz trudności wynikających z niekompletnego lub niedobrego stanu zachowania 
zabytków badacze inskrypcji napotykają również utrudnienia wynikające z błędów popeł-
nionych przez autora tekstu lub rzemieślnika, który napis wykonał na  podstawie dostar-
czonego mu na papirusie czy tabliczce wzoru. Do  tego dochodzi konieczność samodziel-
nego „podzielenia” na poszczególne wyrazy tekstu zapisanego w formie ciągłej, pamiętając 
o  powszechnym  – i  niekoniecznie konsekwentnym  – stosowaniu w  starożytności ligatur, 
abrewiacji, monogramów, akronimów etc. Zob. K. Królczyk, J. Trynkowski, Inskrypcje ła-
cińskie…, dz. cyt., s. 189; A. Łataj, Epigrafika, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji 
i Rzymu, t. 3: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, red. E. Wipszycka, Warszawa 1999, 
s. 377–378.

25 Przy czym zapis treści inskrypcji dokonany został przy zastosowaniu ogólnie przyjęte-
go w epigrafice systemu znaków edytorskich. Zob. B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, Epi-
grafika. wprowadzenie, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1–2, dz. cyt., 
s. 144–146.
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1) Brzmienie tekstu inskrypcji według Vives’a:

α RELIQUIE SCORUM ID.β
IOANNI BABTISTE, EULA

LIE, IUSTE, RUFINE ET FELICI MARTIRUM.γ
DEDICATA EST HEC BASILICA A PIMENIOδ ANTISTI

5 TE SUB D. VIII KALDAS IUNIAS
ERA DCLXXX ε

[W IMIĘ BOŻE TU SĄ] RELIKWIE ŚWIĘTYCH
JANA CHRZCICIELA EULALII

JUSTYNY RUFINY I FELIKSA MĘCZENNIKÓW
DEDYKOWANA ZOSTAŁA TA BAZYLIKA PRZEZ PIMENIUSZA  

PRZEŁOŻONEGO KAPŁANA
5 POD DNIEM VIII KALEND CZERWCA
ERY DCLXXXVI [tj. 25 maja 648 roku]26

Inskrypcja odnaleziona niedaleko Salpensa w Betyce obecnie zaginęła. 
Napis ten biegł dookoła płyty marmurowej, będącej blatem stołu, zapewne 
usytuowanego niegdyś w świątyni przy ołtarzu. Brak tekstu z jednej strony 
płyty. Inskrypcja wymienia Eulalię w szeregu świętych, których relikwie 
złożono w – wymienionej tu, a bliżej nieznanej – bazylice.

U Diehla cały napis liczy trzy wersy, z których wers pierwszy kończy 
się: Felici, a wers drugi: sub d. VIII. Zaś w wyrazie kaldas występuje znak 
abrewiacji, nieobecny w redakcji Vives’a.

Inne nieścisłości:
α – według Diehla inskrypcja rozpoczynała się od znaku krzyża: „+”;
β – Hübner interpretuje błędnie tę abrewiację jako id est;
γ – najprawdopodobniej w transkrypcjach brakuje jednej linii, która – 

jak się zdaje – mówi: In nomine Dni. hic sunt, stąd u Diehla pojawia się 
oznaczenie „[…]”;

δ – Pius Bonifacius Gams nie wymienia nigdzie takiego biskupa27;

26 Tłumaczenie i podkreślenie własne. E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae veteres, 
t.  1, Berolini 1961, nr 2108 (s. 414); J. Vives, Inscripciones cristianas de  la España romana 
y visigoda, Barcelone 1942, nr 306 (s. 102).

27 Zob. P. B. Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a beato 
Petro Apostolo, Ratisbonae 1873.
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ε ‒ u Hübnera i Diehla datę zapisano jako DCLXXX, co daje erę 680 (czyli 
rok 642)28. Tylko że w roku tym VIII kalendy czerwca (tj. 25 maja) nie wypa-
dały w niedzielę, a wyłącznie w tym dniu mogło mieć miejsce poświęcenie 
świątyni. Vives przyjął więc, że po DCLXXX znajduje się, nieczytelny dla 
Hübnera i dawnych autorów, znak: „σ” (episemon) równy VI. Otrzymujemy 
wówczas „VIII kalendy ery DCLXXXVI”, tj. 25 maja roku 648 (era 686), kiedy 
to faktycznie wypadła niedziela.

Do powyższego dochodzą także niewielkie różnice co do podziału tekstu 
inskrypcji na wersy czy też odnośnie do występowania lub braku znaków 
abrewiacji nad kilkoma wyrazami.

2) Brzmienie tekstu inskrypcji według Vives’a:

IN NOMINE DNI SACRAT[A]
[ES]T ECLESIA DOMNE ME […]α

[…C]RUCIS DIE TER[TIO]β
[ID]US MAIAS ANN[O]

5 [U]NDECIMO ET QU[ARTO]
[R]EGNO GLORIOSIS[SIMO]

[RU]M DOMINOR. NROR. [CHIN]
[DA]SUINDI ET RECCISU[INDI]

28 Odczytując daty zawarte w hiszpańskich inskrypcjach, należy wziąć pod uwagę fakt, 
iż stosowano w nich nie tylko – powszechny w całym starożytnym świecie rzymskim – sys-
tem kalend, id i non, ale także specyficzne lokalne miary czasu. Wymieniony w napisie ter-
min „era” oznacza generalnie systematyczną, ciągłą rachubę lat, liczoną od ogólnie przyjętego 
punktu wyjścia (wyznaczonego zazwyczaj przez jakieś ważne wydarzenie). Słowa tego uży-
wano początkowo tylko na określenie właśnie – stosowanej w omawianych tu inskrypcjach 
iberyjskich – hiszpańskiej rachuby czasu. Zresztą i  samą etymologię tego terminu znamy 
z tekstów Izydora z Sewilli, który wskazuje, że era pochodzi od aera (tj. liczby mnogiej rze-
czownika aes) i oznacza liczby, cyfry, pozycję w rachunku. Choć możliwe do przyjęcia jest też 
wywodzenie analizowanego słowa od gockiego Jera, rozpowszechnionego w Hiszpanii przez 
Wizygotów. Odczytując inskrypcje iberyjskie, należy więc pamiętać o tej specyficznej lokal-
nej rachubie czasu – erze hiszpańskiej – dla której punktem wyjścia był 1 stycznia 38 roku 
po Chr. i która w związku z tym wymaga odjęcia cyfry 38 od liczby er w celu otrzymania daty 
absolutnej po Chr., np.: era 680 = 642 rok po Chr. Zob. T. Derda, A. Łataj, Chronologia, [w:] 
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3, dz. cyt., s. 347; J. Naumowicz, Geneza 
chrześcijańskiej rachuby lat. Historyczno-teologiczne podstawy systemu Dionizego Mniejszego, 
Tyniec 2000, s. 20, 192. Z kolei przy rozszyfrowywaniu w kilku omawianych inskrypcjach 
dat dziennych zapisanych w systemie kalend, non i id posłużono się tabelami kalendarycz-
nymi, zamieszczonymi w: L. Winniczuk, Starożytni Grecy…, dz. cyt., s. 192; E. Wipszycka, 
Chronologia, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i  Rzymu, t.  1–2, dz. cyt., s.  552.
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[RE]GNUM ET QUINTO DECI[MO]γ
10 [PO]NTIUICATUS SAN[CTIS]δ

[SI]MI JUSTI EPISCO[PI]ε

RECONDITE SUNT IC RELIQ[UIE DE]
CRUORE DNI, SCI BABILE, SEC […]

[DE] PANE DNIζ, SCE PAULEη, SCI ES[TEFANI],
15 [DE] CRUCE DNI, DE SEPULCRO [DNI],

[DE U]ESTE DNI, SEC CRUCIS, SCI JU[LIANI] θ,
[SCI] FELICI GERUDESIS, SCI AND[REE] ι,

[SCI R]OCATIκ, SCI CLEMENTI, SCOR. F[AUSTI],
[JANU]ARI ET MARTIALIS, [SCOR.]

20 [SEPTE]M DORMIENTES IN E[FESUM],
[SCOR.] GERUASI ET PROTAS[I, DE LIG]

[NO S]CE CRUCIS, SCI JU[LIANI] λ,
SCI SATURNINI, SCE [JUSTE]

[ET RU]FINE, SCOR. FERRE[OLI ET]
25 [EU]LALIE, SCI JUSTI ET PASTO[RI],

[S]CORUM FACUNDI <ET> Pμ
[RI]MITIUI, SCE LEUC[ADIE],
[SCI] SATURNINI, SC[I JUS]
[TI E]T PASTORI, SC[I CRI]

30 [STOF]ORI.ν

W IMIĘ PANA POŚWIĘCONA
ZOSTAŁA ŚWIĄTYNIA PANNIE MARII I

ŚWIĘTEMU KRZYŻOWI W DNIU TRZECICH
ID MAJA [tj. 13 maja] W ROKU
5 JEDENASTYM I CZWARTYM

PANOWANIA NAJCZCIGODNIEJSZYCH
RZECZY PANÓW NASZEGO

CHINDASUINTA I RECCESUINTA [tj. ok. 652 roku]
KRÓLESTWA I PIĘTNASTYM

10 PONTYFIKATU NAJŚWIĘTSZEGO
JUSTYNA BISKUPA [to również ok. 652–653]

UKRYTE ZOSTAŁY TU RELIKWIE
KRWI PANA, Św. BABILASA, Św. […]
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Z CHLEBA PANA, Św. PAULI, Św. STEFANA,
15 Z KRZYŻA PANA, Z GROBU PANA,

Z SZATY PANA, Św. KRZYŻA, Św. JULIANA,
Św. FELIKSA Z GERONDE, Św. ANDRZEJA,

Św. ROCHA, Św. KLEMENSA, Św. Św. FAUSTUSA,
JANUAREGO I MARCJALISA, Św. ŚW.

20 SIEDMIU ŚPIĄCYCH W EFEZIE,
Św. Św. GERWAZEGO I PROTAZEGO, Z DRZEWA

Św. KRZYŻA, Św. JULIANA,
Św. SATURNINA, Św. JUSTYNY
I RUFINY, Św. Św. FEREOLA I

25 EULALII, Św. Św. JUSTA I PASTORA

Św. Św. FEKUNDUSA I
PRIMITIWUSA, Św. Św. LEOKADII

I SATURNINA, ŚW.Św. JUSTA
I PASTORA, ŚW.

30 KRZYSZTOFA29.

Inskrypcja ta wykonana została na kamieniu milowym30 – ściana tylna 
i obie boczne – z konwentu w Accitano w Betyce. Mówi ona o dedykacji 
Pannie Marii i Świętemu Krzyżowi bliżej nieokreślonej świątyni. Wymienia 
również relikwie, jakie tenże kościół posiadał (w związku z tym ostatnim 
padło imię św. Eulalii). Datowana jest na połowę wieku VII.

Analizując ów zabytek, Hübner podał dobre faksymile, ale z kilkoma 
niepewnymi szczegółami, a w komentarzu zawarł parę zbędnych uwag 
o wymienionych świętych. Fita zaś dał długi i erudycyjny dyskurs na ich 
temat i poprawił liczne erraty poprzednika.

Podstawowe niejasności co do brzmienia i sensu danej inskrypcji to:
α ‒ domne Me […] oznaczało zapewne imię patrona kościoła. Fita inter-

pretuje jako domne(se)me Crucis, jednak to opcja nie do przyjęcia. Vives 

29 Tłumaczenie i podkreślenie własne. E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae veteres, 
dz. cyt., nr 1817 (s. 356–357); J. Vives, Inscripciones cristianas de la España…, dz. cyt., nr 307 
(s. 102–104).

30 L.W. [L. Winniczuk], Kamień milowy (łac. milliarium), [w:] Słownik kultury antycz-
nej. Grecja i Rzym, red. L. Winniczuk, Warszawa 1986, s. 219 – tak definiuje kamień milo-
wy: „«Kamień milowy» […] oznaczał odległość na głównych drogach rz.; k. m. ustawiano 
co 1000 kroków (passus 1,478 m) i znaczono na nich odległości pomiędzy miastami”.
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proponuje: domne M(ari)e, [et sce C]rucis, ale w inskrypcji nie widać znaku 
skrótu i pozostaje mało miejsca. Początek kolejnego wersu, będącego chyba 
ciągiem myśli z linijki pierwszej, Diehl w ogóle zapisuje jedynie jako [c?]. 
Znakiem zapytania podkreśla więc wątpliwości co do poprawności inter-
pretacji crucis;

β – u Diehla zapis: tert[io];
γ – datowanie, które dobrze zinterpretował Fita; rok jedenasty panowania 

Chindasvinty i czwarty Recesvinty to rok 652 dzień 13 maja, niedziela; Diehl 
podziela ten pogląd;

δ – u Diehla zapis: san[ctissi];
ε – pontyfikat Justusa, biskupa Acci, rozpoczął się przed dniem 14 maja 

roku 638 i trwał do 647 roku31;
ζ – część badaczy widzi tu rodzaje eucharystyczne, jednak z 42 listu 

św. Brauliusza – napisanego na krótko przed powstaniem tejże inskrypcji – 
wynika, że lud wierzył, iż w niektórych miejscach kultu przechowywano 
relikwie prawdziwego ciała Pańskiego;

η – abrewiacja sec w faksymile, być może zamiast sce. W zapisie sce Paule 
chodzi z pewnością o Paulę wdowę – której grób znajdował się w Betlejem – 
ponieważ jej relikwia wymieniana jest wśród relikwii z Ziemi Świętej. Nie 
jest to natomiast święta Paula z Malagi, jak uważa Fita, ponieważ imię to jest 
wynikiem pomyłki lub zmyślenia jakiegoś hagiografa z VIII wieku;

θ – zapewne mowa o Juliani (= Julianie), którego imię powtarza się sześć 
wersów dalej;

ι – u Diehla zapis: And[reae];
κ – [R]ocati, ale to interpretacja niepewna. Mimo bowiem, iż imię to po-

siada liczbę liter odpowiadającą liczbie pustych miejsc w inskrypcji, to po-
ważne wątpliwości budzi fakt, iż martyrologia wymieniają św. Rocha dopiero 
od wieków średnich, a co więcej – sytuują daty jego życia w drugiej połowie 
XIV stulecia32;

λ – u Diehla i Fity zapis – chyba mniej prawdopodobny: Ju[stini?];
μ – u Diehla brak wstawki et; przypuszcza on również, iż [ri] znajduje 

się jeszcze w tym wierszu po „P”, nie zaś w następnym;
ν – sc[…]ori Fita interpretuje jako sci Victori, natomiast Vives i Diehl – 

i to chyba bardziej prawdopodobne – jako: sc[i Christof]ori.

31 Zob. P. B. Gams, Series episcoporum Ecclesiae…, dz. cyt., s. 3.
32 Zob. H. Fros, Martyrologium…, dz. cyt., s. 172; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, War-

szawa 2001, s. 473–475.
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Ponadto Vives wielokrotnie zapisywał znaki skrótów, których nie było 
w wersji Diehla (np.: wers 14 – sci; wers 16 – sci; wers 25 – sci; wers 27 – 
sce; wers 28 – sci) i odwrotnie (np. wers 7 – dominor.). Różnice u obydwu 
badaczy dotyczą także stosowania dużych i małych liter. Sprawa ta wydaje 
się mała istotna, bowiem inskrypcje starochrześcijańskie i tak miały formę 
zapisu majuskulnego. Niemniej, zważywszy na to, iż rozbieżności dotyczą 
z reguły abrewiacji terminu Dominus, fakt ten nabiera pewnego znaczenia. 
Bowiem, zależnie od zastosowanej tu pisowni, wyraz ten będzie oznaczał 
ziemskiego możnego lub Boga, co już zmienia sens inskrypcji. Możliwe jest 
również, że Diehl wszędzie stosował małe „d”, milcząco przyjmując jako 
rzecz pewną, znaną i niewymagającą akcentowania przez użycie wielkiej 
litery, iż chodzi o słowo Dominus = Bóg. Miejsca, w których Vives zapisał 
dużą literę, a  Diehl małą, to  wersy: 1,  13, 14, 15, 16, i  za każdym razem 
chodzi o abrewiację dni.

3) Brzmienie tekstu inskrypcji według Vives’a:

IN NOMINE DNIα
HISU XρIβ CON
SECRATIO DOM

NORUM PERTI ET
5 PAULI DIE XIIII KAL.γ

JUNIAS, IN QUO
RUM BASILICA

REQUIESCUNT RE
LIQUIAE SANCTO

10 RUM, ID EST DOM
NE MARIAE, DOM
NI JULIANI, DOM

NI ISTEFANI, DOM
NI ACISCLI, DOM

15 NI LAURENTI, DOM
NI MARTINI, DOM
NE EULALIE, DOM
NI VINCENTI, DOM

NORUM TRIUMδ.
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W IMIĘ PANA
JEZUSA CHRYSTUSA

POŚWIĘCENIE
ŚWIĘTYM PIOTROWI I

5 PAWŁOWI DNIA XIV KALEND
CZERWCA [tj. 18 maja], W KTÓRYCH

BAZYLIKACH

SPOCZYWAJĄ
RELIKWIE ŚWIĘTYCH,

10 TO JEST ŚWIĘTEJ
MARII, ŚWIĘTEGO

JULIANA, ŚWIĘTEGO
STEFANA, ŚWIĘTEGO
ACISCLI, ŚWIĘTEGO

15 WAWRZYŃCA, ŚWIĘTEGO
MARCINA, ŚWIĘTEJ
EULALII, ŚWIĘTEGO

WINCENTEGO, ŚWIĘTYCH
TRZECH 33

Inskrypcja ta zachowała się na przodzie i  lewym boku bazy (podsta-
wy) marmurowej, w konwencie w Kordobie. Krój pisma pozwala datować 
ją na wiek VI lub VII. Zawiera ona ciekawą formułę poświęcenia świąty-
ni – właściwie świątyń – dwóm apostołom, Piotrowi i Pawłowi (których 
relikwie nie są już później w napisie wymieniane). Tekst ten potwierdza 
także, iż w zbiorach rzeczonego kościoła (czy też kościołów) znajdowały 
się również relikwie św. Eulalii. Najprawdopodobniej chodzi tu o bazyliki 
z obszarów Lusitanii, w konwencie Hispalis i Gaditano (okolice Salpensy).

Podstawowe niejasności co do brzmienia i sensu analizowanej inskrypcji to:
α – u Diehla abrewiacja dni pisana jest małą literą, zaś w redakcji Vives’a 

dużą (por. podobne różnice w inskrypcji 2);
β – niezgodność w zastosowaniu znaków skrótu w interpretacji Vives’a 

i Diehla;

33 Tłumaczenie i podkreślenie własne. E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae veteres, 
dz. cyt., nr  1820 (s. 357); J.  Vives, Inscripciones cristianas de  la España…, dz. cyt., nr  316 
(s. 108).
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γ – w redakcji Diehla nad kal. pojawia się znak abrewiacji;
δ – domnorum Trium to zapewne męczennicy: Faustus, Marceli i January 

(Genaro) z Kordoby; ponadto u Diehla określenie Trium pisane jest małą literą.

4) Brzmienie tekstu inskrypcji według Vives’a:

SUNT IN HOC ALTARIOα
SACRI ESTEPHAβ RELIQUIAE

NUM. XV:
STEPHANI BAUDILI

5 LUCRETIAE PAULI CONF.
SATURNINI NAZARII

SEBASTIANI EULOGII
FRUCTUOSI TIRSI
AUGURIIγ VERISSIMI

10 EULALIAE MAXIMAE
ET JULIAEδ

SĄ W TYM OŁTARZU
ŚWIĘTEGO STEFANA RELIKWIE

NASTĘPUJĄCYCH XV ŚWIĘTYCH:
STEFANA BAUDELIUSZA

5 LUKRECJI PAWŁA WYZNAWCY
SATURNINA NAZARIUSZA
SEBASTIANA EULOGIUSZA
FRUKTUOZA TARZYCJUSZA
AUGURIUSZA VERISSIMISA

10 EULALII MAXYMY
I JULII34

Inskrypcja ta odkryta została w konwencie w Hispalis, obecnie jednak 
zaginęła. Jej datacja jest niepewna, sposób sformułowania tekstu pozwala 
jednak przypuszczać, iż powstała ona w dobie postwizygockiej. Wspomnie-
nie o św. Eulalii pojawia się tu w kontekście spisu relikwii umieszczonych 

34 Tłumaczenie i podkreślenie własne. E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae veteres, 
dz. cyt., nr  2110 (s. 414); J.  Vives, Inscripciones cristianas de  la España…, dz. cyt., nr  328 
(s. 110–111).
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pod ołtarzem kościoła, z którego inskrypcja pochodziła, a o którym niewiele 
więcej wiadomo.

Podstawowe niejasności co do brzmienia i sensu analizowanego napisu to:
α – formuła in hoc altario (z wersu 1) używana była powszechnie w wie-

kach IX–X, podobnie jak reliquiae… numero sanctorum (zbliżone do zwrotu 
z wersu 2 i 3);

β – w redakcji Diehla występuje forma Estepha(ni);
γ – zastosowane przez Vives’a i Diehla Augurii jest bardziej prawdopo-

dobne niż propozycja Augurini;
δ – może tu chodzić o św. Julię, która – według tradycji – była towarzyszką 

św. Eulalii i wkrótce po niej poniosła śmierć męczeńska za wiarę35.

5) Brzmienie tekstu inskrypcji według Vives’a:

+ HANC DOMUMα IU
RIS TUI PLACATA POSSIDE,

MARTIR EULALIA, ♥β
UT COGNOSCENS INIMICUSγ

5 CONFUSUS ABSCEDAT,
UT DOMUS HEC CUM HABI

TATORIBUS TE PROPITIANTE
FLORESCANT.

AMEN.

+ TEN DOM Z PRAWEM TWOIM POJEDNANY [DOM PRAWA]
WEŹ W POSIADANIE,

MĘCZENNICO EULALIO,♥
ABY POZNAJĄC [TO] NIEPRZYJACIEL

5 ZALĘKNIONY ODSZEDŁ,
ABY DOM TEN Z MIESZKAŃCAMI
PONIEWAŻ CIEBIE PRZEBŁAGAMY

ROZKWITAŁ.
AMEN36.

35 Zob. przyp. 13 w niniejszej pracy.
36 Tłumaczenie i podkreślenie własne. E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae veteres, 

dz. cyt., nr 1900 (s. 371); A. F. Negri, M. Sotomayor, Eulalia, santa…, dz. cyt., kol. 206; J. Vives,  
Inscripciones cristianas de la España…, dz. cyt., nr 348 (s. 119).
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Inskrypcja ta pochodzi z Meridy, a zastosowany tu styl pisma pozwala 
datować ją na wiek VI. Wymieniana w tekście napisu Eulalia to zapewne mę-
czennica z Emerita Augusta. Byłby to więc jeden z nielicznych przykładów 
zabytków epigrafiki starochrześcijańskiej, w których istnieją silne przesłanki 
do oszacowania, o której św. Eulalii mowa. Owa męczennica hiszpańska, 
jak głosi treść inskrypcji, obrana została na patronkę i opiekunkę „domu” 
(tj. szpitala) oraz jego mieszkańców.

Podstawowe uwagi co do brzmienia i sensu analizowanego napisu to:
α – hanc domum odnosi się zapewne do szpitala ufundowanego w Meri-

dzie przez biskupa Masona około roku 572. Według Fity inskrypcja ta znaj-
dowałaby się na drzwiach rzeczonego lazaretu;

β – niewielkie – ryte lub malowane – przedstawienia liści bluszczu nie-
jednokrotnie towarzyszą wczesnochrześcijańskim inskrypcjom nagrobnym, 
albowiem ze względu na swoją trwałość roślina ta uważana była za ikono-
graficzny symbol życia wiecznego37;

γ – możliwe również tłumaczenie: „diabeł”; termin inimicus – tj. „nie-
przyjaciel, wróg” – w tekstach biblijnych i patrystycznych jest bowiem 
powszechnie stosowanym określeniem szatana.

6) Brzmienie tekstu inskrypcji według Vives’a:

DEDICATA EST HAC AULA AD NOMEN [SCE. MARIE GLO-]
RIOSISSIME MATRI DOMINI NOSTRI HI[ESU XPI. SECUN-]

DUM CARNEM, OMNIUMQUE VIRGINUM PRINC[IPIα ATQUE REGI]
NE CUNCTORUM POPULORUM CATOLICE FIDEI [… SUB CU-]

5 IUS SACRE AREβ SUNT RELIQUIAE RECONDITE [DE PANE DNI.]
DE CRUORE DNI. NI.γ, SCI JOHANNI BAPTISTE, SCI. S

[TEFANI…]
SCI. PAULI, SCI. JOHANNI EVANGELISTE, SCI. JACOBIδ, SCI. JULI[ANI…]

SCE. EULALIAE, SCI. TIRSI, SCI. GENESI, SCE. MARCILLEε, SUB
10 D. SII KAL. FEBRU[AR. E(RA) DCLXV]ζ.

37 Innym przykładem tego typu dekoracji jest choćby napis z  katakumb Kommodyli 
(IV wiek). W tym jednak wypadku łacińskiej inskrypcji – o treści: „Constantius et Sosan-
na se vivi locum sibi emerunt praesentis omni[bus] fossores” – towarzyszą nie tylko liście 
bluszczu, ale również symbole Mesjasza (chrysmon oraz litery A i Ω). Zob. J. Bilczewski, 
Archeologia chrześcijańska wobec historyi Kościoła i dogmatu, Kraków 1890, s. 265; H. Ma-
rucchi, Éléments d’archéologie chrétienne, t. 2: Itinéraire des catacombes, Paris 1903, s. 89.
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DEDYKOWANY JEST TEN BUDYNEK [pałac, dwór] W IMIĘ Św. MARII
NAJCHWALEBNIEJSZEJ MATCE PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA WEDŁUG

CIAŁA, I PIERWSZEJ [spośród] WSZYSTKICH DZIEWIC I TAKŻE
KRÓLOWEJ OGÓŁU LUDU WIARY KATOLICKIEJ… POD KTÓRYM

5 ŚWIĘTYM OŁTARZEM SĄ RELIKWIE ZŁOŻONE Z CHLEBA PAŃSKIEGO
Z KRWI PANA NASZEGO, Św. JANA CHRZCICIELA, Św. S

TEFANA…
Św. PAWŁA, Św. JANA EWANGELISTY, Św. JAKUBA, Św. JULIANA…

Św. EULALII, Św. TARZYCJUSZA, Św. GENEZEGO, Św. MARCELLI, POD
10 DNIEM VIII KALEND LUTEGO ERY DCLXV [tj. 25 stycznia 627 roku]38.

Inskrypcja ta  pochodzi z  Meridy, gdzie odkryta została w  roku 1947 
na powtórnie wykorzystanym bloku, pochodzącym z rzymskiego pomnika. 
Informuje ona o dedykowaniu Najświętszej Maryi Pannie jakiegoś niezna-
nego bliżej kościoła (być może klasztornego), a dodatkowo wylicza relikwie, 
których posiadaniem świątynia ta może się poszczycić. Wymienione są tu 
również szczątki św. Eulalii i zapewne jest to drugi przykład starochrześci-
jańskiego napisu, co do którego można pokusić się o „identyfikację geogra-
ficzną” tejże męczennicy. Miejsce odnalezienia – a pradopodobnie także 
powstania – zabytku implikuje bowiem, iż chodzi tu o Eulalię z Meridy. 
Według Navascuesa ze  względu na  kaligrafię inskrypcję należy datować 
na pierwszą połowę VII wieku, prawdopodobnie na rok 627, kiedy to nie-
dziela przypadła w wymienionym wyżej dniu miesiąca. Vives przychyla się 
do tej opinii, tym bardziej że od lat 20. VII wieku coraz częściej pojawiały 
się wzmianki o złożeniu relikwii przy konsekracji kościołów.

Podstawowe niejasności co do brzmienia i sensu analizowanego napisu to:
α – pochwała Dziewicy: omniumque virginum principi atque regine, często 

występowała w inskrypcjach z kościołów klasztornych dziewic zakonnych;
β – w wyniku kolejnych analiz dokonano nowego podziału wyrazów 

w wersie 5: zamiast niejasnego iussa creare (jak chciał Navascues), odczy-
tano: ius sacre are, co zmienia znaczną część interpretacji tekstu;

γ – część badaczy widzi tu  rodzaje eucharystyczne. Wiadomo jednak 
również, iż lud wierzył, że w niektórych katedrach przechowywano relikwie 

38 Tłumaczenie i  podkreślenie własne. Diehl nie analizuje takiej inskrypcji, natomiast 
publikuje ją  – wraz z  istotnym komentarzem historycznym i  paleograficznym  – Joaquín 
María de Navascués. Zob. J. Vives, Inscripciones cristianas de la España…, dz. cyt., nr 548  
(s. 203).
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z  prawdziwą krwią Pana. To  samo tyczy się pane Dni z  wersu poprzed- 
niego39;

δ – inskrypcja ta ma duże znaczenie, ponieważ informuje o posiadaniu 
w stolicy Lusitanii zespołu relikwii pochodzenia wschodniego, podobnego 
do zbiorów istniejących w Betyce (patrz inskrypcje nr 1 i nr 2). Niezmiernie 
istotny jest także fakt, iż po raz pierwszy mowa tu o relikwiach apostoła 
Jakuba, co łączy ten tekst z początkami kultu głównego patrona Hiszpanii. 
Choć jednocześnie część badaczy stara się wykazać, że wymienione relikwie 
należały do innego apostoła Jakuba (syna Alfeusza), bowiem na liście po-
jawiają się po relikwiach apostoła Jana, a nie przed nimi, jak to się zwykle 
zdarza na listach apostołów, kiedy chodzi o Jakuba Większego. Niemniej – 
przez analogię do zapisu w Notitia apostolorum – nie ma wątpliwości, że re-
daktor inskrypcji miał na myśli tego ostatniego.

ε – św. Marcilla nie jest znana, o ile nie chodzi o Marcellę Rzymiankę – 
uczennicę świętego Hieronima – co jest bardzo prawdopodobne;

ζ – w ostatniej linii niewyraźna liczba ery, ale możliwy do odczytania jest 
zapis oznaczający dzień miesiąca. S w liczbie kalend odczytuje się tu jako 

„6”, co po dodaniu stojącej obok rzymskiej cyfry „2” (II) daje „8 kalendy 
lutego”, tj. 25 stycznia.

7) Brzmienie tekstu inskrypcji według Diehla:

+ OTHIAα PRB. ANNO XXXIII +
PRBTS SUI BASELICAM EX VOTO

SUO IN HON. SCRM MART. VINCENTI,
AGNETIS ET EULALIAE CON(S)TR(UXIT) ET D(E)D(I)C(AUIT)β

5 VALENTINIANO VI ET ANTHEM[IO CONSS.]γ

+ OTHIA PREZBITER W ROKU 33 +
KAPŁAŃSTWA SWOJEGO BAZYLIKĘ JAKO WOTUM

SWOJE NA CZEŚĆ ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW WINCENTEGO
AGNIESZKI I EULALII WUBUDOWAŁ I POŚWIĘCIŁ

5 ZA KONSULATU WALENTYNIANA VI I ANTHEMIA [tj. 455 r.]40

39 Zob. przyp. ζ do inskrypcji nr 2.
40 Tłumaczenie i  podkreślenie własne. E.  Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae vete-

res, dz. cyt., nr 1807 (s. 354); H. Leclercq, Eulalie de Mérida…, dz. cyt., kol. 732; A. F. Negri, 
M. Sotomayor, Eulalia, santa…, dz. cyt., kol. 206.
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Inskrypcja ta – wspominana już wyżej – pochodzi z nieistniejącego obec-
nie kościoła we francuskim Regimont, konsekrowanego w roku 45541. Mar-
murowa płyta z napisem wmurowana była niegdyś w ścianę lub nawet sam oł-
tarz pierwszej bazyliki, zaś po jej zniszczeniu – według relacji XIX-wiecznego 
badacza – służyła robotnikom za stół, a następnie zamocowano ją w murze 
budynku gospodarstwa Regimont. Zgodnie z tekstem inskrypcji wzmian-
kowany tu kościół został przez prezbitera Othie poświęcony czci dwóch 
męczenników hiszpańskich (św. Eulalii – zapewne z Meridy, i św. Wincen-
temu) oraz jednej bohaterce wiary rzymskiego pochodzenia (św. Agnieszce). 
Przy czym – jak się wydaje – ową potrójną formę wezwania świątyni można 
próbować wytłumaczyć działaniami antyariańskimi (w tym ujęciu trzej pa-
troni byliby więc symbolem trzech Osób Trójcy Świętej) albo też nawiąza-
niem do specyficznego – podwójnie „trójkowego” – jubileuszu fundatora.

Podstawowe niejasności co do sensu i brzmienia analizowanego napisu to:
α – na temat Othii – fundatora bazyliki – sama inskrypcja mówi jedynie, 

iż był on kapłanem z trzydziestotrzyletnim stażem. Niemniej część badaczy 
bezpodstawnie starała się w nim widzieć lokalnego biskupa;

β – dziwne skróty contr.et.ddc Diehl odczytał jako „wybudował i poświę-
cił”, interpretacja ta nie jest jednak pewna;

γ – data konsularna wskazuje na rok 455.

8) Brzmienie tekstu inskrypcji według Diehla:

α CIUI(TAS) CLASSIS β SCA EUGENIA + SCA SABINA + SCA CRISTINA + SCA 
ANATOLIA + SCA VICTORIA + SCA PAULINA + SCA EMERENTIAN. + SCA DARIA 

+ SCA ANASTASIA + SCA JUSTINA + SCA FELICITAS + SCA PERPETUA + SCA 
VINCENTIA + SCA VALERIA + SCA CRISPINA + SCA LUCIA + SCA CECILIA + SCA 

EULALIA + SCA AGNES + SCA AGATHE + SCA PELAGIA + SCA EUFIMIA + SCS 
BALTHASSAR + SCS MELCHIOR + SCS CASPAR

α MIASTO CLASSIS Św. EUGENIA + Św. SABINA + Św. KRYSTYNA +  
Św. ANATOLIA + Św. WIKTORIA + Św. PAULINA + Św. EMERENCIANA 

41 Zob. C. M. Kaufmann, Handbuch der christlichen Archäologie, Paderborn 1905, s. 103 – 
wymienia jedynie tę  bazylikę wraz z  jej datowaniem i  tytulaturą, natomiast w:  I. Ortiz 
de Urbina, Eulalia, santa…, dz. cyt., kol. 806 – wzmiankowana jest bazylika św. św. Win-
centego, Agnieszki i Eulalii z 455 roku, tyle że zlokalizowano ją w – sąsiadującym z miejsco-
wością Regimont – Béziers. Być może różnica ta wynika nie ze stanu faktycznego, a jedynie 
z zależności administracyjnej obu tych miejscowości.
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+ Św. DARIA + Św. ANASTAZJA + Św. JUSTYNA + Św. FELICYTA +  
Św. PERPETUA + Św. WINCENTYNA + Św. WALERIA + Św. AGNIESZ-

KA + Św. KRYSPINA + Św. ŁUCJA + Św. CECYLIA + Św. EULALIA 
+ Św. AGNIESZKA + Św. AGATA + Św. PELAGIA + Św. EUFEMIA +  

Św. BALTAZAR + Św. MELCHIOR + Św. KACPER42

Inskrypcja ta znajduje się na północnej ścianie nawy głównej bazyliki 
S. Apollinare Nuovo w Rawennie. Wchodzi ona w skład mozaiki przedsta-
wiającej pochód męczennic, które kroczą – pod przewodnictwem trzech 
króli – z miasta Classis do tronu Madonny z Dzieciątkiem. Składające się 
na ten napis: nazwa portu, 22 imiona świętych niewiast oraz imiona mędr-
ców, umieszczone zostały nad obrazującymi je przedstawieniami. W pro-
cesji męczennic usytuowano (między św. Cecylią i św. Agnieszką) również 
i św. Eulalię43. Inskrypcje te datowane są – nieco inaczej niż pozostała część 
istniejącej obecnie mozaiki – na rok 561. Wtedy to, z polecenia biskupa 
Rawenny Agnellusa i cesarza Justyniana, przekształcono ariański wystrój 
wnętrza bazyliki na dekorację zgodną z kultem katolickim (m.in. przemia-
nowując wyobrażenia świeckich dam dworu na wizerunki świętych przez 
przydanie im imion męczennic)44.

42 Tłumaczenie i podkreślenie własne. F. W. Deichmann, Ravenna Hauptstadt des spätan-
tiken Abendlandes, t. 1, Weisbaden 1974, s. 149; E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae 
veteres, dz. cyt., nr 1959a (s. 381).

43 Święta Eulalia – podobnie jak jej towarzyszki – ubrana jest w białą tunikę, a także dal-
matykę o złotej barwie, ozdobioną drogimi kamieniami. Całości stroju dopełniają: wyszy-
wana w kwiaty wstęga oraz biały welon, przykrywający częściowo wysoko i ozdobnie upięte 
włosy. Generalnie więc jest to ubiór damy dworu cesarzowej bizantyńskiej. Tak jak i  inne 
niewiasty, hiszpańska bohaterka przedstawiona została w  postawie kroczącej, a  w  wycią-
gniętych w  stronę Maryi i  jej Syna rękach trzyma przez białą chustę swój dar  – wieniec 
męczeństwa. Zob. G.  Bovini, Ravenna citta d’arte, Rawenna 1967, s.  126; M.  Gębarowicz, 
Historja sztuki, t. 2: Sztuka średniowieczna, Lwów 1934, s. 39–40; E.  Jastrzębowska, Sztuka 
wczesnochrześcijańska, dz. cyt., s. 212–214; T. Kruszyński, Dzieje sztuki starochrześcijańskiej, 
Kraków b.d., s. 297; P. Lemerle, Le style byzantin, Paris 1943, s. 79; E. Syndicus, La primitiva 
arte cristiana, Roma 1961, s. 117; L. von Matt, Ravenne, Paris 1971, s. 92. Publikacje powyższe 
omawiają – z różnym stopniem szczegółowości – raweńską mozaikę, ukazującą pochód mę-
czennic do tronu Maryi. Przy czym tylko niektóre z nich zajmują się bliżej przedstawieniem 
samej św. Eulalii.

44 Zob. G. Bustacchini, Rawenna. Mozaiki, zabytki i otoczenie, Rawenna b.d., s. 104–105; 
Ch. Delvoye, Arta bizantină, t. 1, Bucureçti 1976, s. 124; A. Grabar, L’age d’Or de Justinien. 
De mort de Théodose à l’Islam, Paris 1966; J. Kłosińska, Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975, 
s. 94–95; J. Lassus, Ranokresťanské a byzantské umienie, Bratyslava 1971, s. 53–54; P. Meyer, 
Historia sztuki europejskiej, t. 1: Od starożytności do schyłku średniowiecza, Warszawa 1973, 
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9) Brzmienie tekstu inskrypcji według Diehla:

A R Ω
EULALI

A VIRGO
IN PACE

5 VIC
XIT ANNIS XII

A R Ω
EULALI

A DZIEWICA
W POKOJU

5 ŻYŁA
LAT 1245

Inskrypcja ta zachowała się na kamiennej bazie (kamieniu milowym) 
w Afryce (brak dokładniejszej lokalizacji oraz datacji). Może w niej chodzić 
zarówno o jakąś „zwykłą” chrześcijankę Eulalię, jak i o świętą o tym imieniu. 
Zgadzają się tu bowiem również wiek w chwili śmierci oraz określenie virgo. 
Jeśliby faktycznie tekst ten dotyczył hiszpańskiej męczennicy, co jednako-
woż uważać należy za mało prawdopodobne, można by go uznać za – drugi 
obok Sermo De Die Sanctae Eulaliae św. Augustyna – przejaw rozszerzania 
się jej kultu na Afrykę Północną46.

s. 109; C. Pelloni, Ravenna Basiliche di S. Apollinare Nuovo e di S. Apollinare in Classe, [w:] 
Tesori d’arte cristiano 100 chiese in Europa, t.  1: Dal Paleocristiano al Romanico, cz. 6, red. 
S. Bottari, b.m. b.d., s. 141; D. Talbot, Art of the Byzantine Era, London 1963, s. 49–50; tenże, 
Byzantine art, London 1962, s. 88.

45 Tłumaczenie własne. E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae veteres, t. 2, Berolini 
1961, nr 1655 A (s. 28).

46 Chodzi o kazania wygłoszone przez św. Augustyna w dniu liturgicznego wspomnienia 
św. Eulalii – 10 grudnia – między rokiem 410 a 412. Zob. A. Fàbrega-Grau, Eulalie de Bar-
celone…, dz. cyt., kol. 1384; D. H. Farmer, The Oxford dictionnary of saints…, dz. cyt., s. 169; 
H.  Fros, Martyrologium…, dz. cyt., s.  37; tenże, Wspomnienie świętych…, dz. cyt., s.  46; 
H. Fros, F. Sowa, Twoje imię…, dz. cyt., s. 212; ciż, Księga imion…, dz. cyt., kol. 216; A. F. Ne-
gri, M. Sotomayor, Eulalia, santa…, dz. cyt., kol. 206; V. Saxer, Eulalia di Mérida…, dz. cyt., 
kol. 1280; Eulalia, Eulalia z Méridy…, dz. cyt., s. 467.
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Tytułem podsumowania

Przytoczony powyżej materiał źródłowy potwierdza hipotezę, iż wspomnie-
nie św. Eulalii nieobce było epigrafice starochrześcijańskiej. Najczęściej 
jednak napisy te – ze swej natury lakoniczne i pełne abrewiacji – nie wyja-
śniają, o którą z dwóch męczennic o tym imieniu chodzi47. Z reguły są to 
tzw. inskrypcje budowlane48 wyryte na kamiennych tablicach lub częściach 
architektonicznych49, a odkrywane w czasie badań archeologicznych, pro-
wadzonych na miejscu nieistniejących już kościołów czy też w „niższych” 
(tj. starszych) partiach świątyń funkcjonujących po dziś dzień.

W dwóch wypadkach zawierają one informację o ufundowaniu przez 
wymienioną z imienia osobę obiektu pozostającego pod opieką Kościoła, 
któremu następnie nadano wezwanie św. Eulalii50. Pięć kolejnych zabytków 
poświadcza obecność relikwii tejże męczennicy w ołtarzu danego kościoła, 
zaś inskrypcja z Rawenny związana jest z dekoracją wnętrza sakralnego. 
Wreszcie ostatni z zaprezentowanych napisów egzemplifikuje trudności 
identyfikacyjne, jakie napotyka badacz dokonujący selekcji materiału za-
bytkowego.

Ogół analizowanych tu  inskrypcji, choć nie może uchodzić za zbiór 
zamknięty, obrazuje zachodzący na przełomie antyku i doby wczesnego 

47 Zob. K. Kuźmak, M. Jacniacka, Eulalia z Méridy, św., [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, 
red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglwicz, Lublin 1985, kol. 1300; Eulalia, Eulalia z Me-
ridy…, dz. cyt., s. 467.

48 W tekście A. Łataj, Epigrafika…, dz. cyt., s. 364–416 – wyróżniono główne typy chrze-
ścijańskich inskrypcji sakralnych. Przy czym niezwykle istotną kategorię stanowią tu tzw. 
inskrypcje budowlane, tj.: „upamiętniające wzniesienie lub rekonstrukcję budowli kultu 
chrześcijańskiego (kościołów, martyrionów, oratoriów itd.) lub ich części”. Tamże, s. 399.

49 O technice wykonywania starożytnych inskrypcji oraz materiale piśmienniczym infor-
muje dokładnie: B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, Epigrafika. Wprowadzenie…, dz. cyt., 
s. 131–140. Przy czym podkreślono tu, iż: „Wybierano kamień […] wtedy, kiedy chciano wy-
stawić na widok publiczny tekst uważany za godny uroczystej formy publikacjii wiecznego 
trwania albo tekst, który musiał być zabezpieczony przed jakimkolwiek zmianami”. Tamże, 
s. 134.

Krój pisma, jaki wykorzystywano przy wykonywaniu takich inskrypcji, stanowi dobry 
wyznacznik chronologiczny, generalnie jednak od I wieku po Chr. były to różne odmiany 
tzw. scriptura monumentalis (quadrata). Zob. K. Królczyk, J. Trynkowski, Inskrypcje łaciń-
skie…, dz. cyt., s. 187.

50 Religijne umotywowanie dużej częstotliwości występowania w inskrypcjach (zwł. wo-
tywnych i nagrobnych) odwołań do męczenników wyjaśnia i podkreśla: Epigrafika chrześci-
jańska, [w:] Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J. M. Szymusiak, M. Sta-
rowieyski, Poznań 1971, s. 456–458.
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średniowiecza proces rozprzestrzeniania się kultu św. Eulalii poza teren 
Półwyspu Pirenejskiego – na obszar dzisiejszej Francji i Włoch czy nawet 
na kontynent afrykański. Przede wszystkim jednak powyższa analiza obra-
zuje sytuację, w której dla osiągnięcia optymalnych wyników badawczych 
konieczne jest interdyscyplinarne spojrzenie na posiadane źródła. Dopiero 
bowiem przy wykorzystaniu danych zarówno z zakresu archeologii i filolo-
gii, jak również nauk pomocniczych historii możliwe jest poprawne – lub 
przynajmniej maksymalnie zbliżone do poprawności – odczytanie bogactwa 
informacji zaklętych w kamieniu.
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