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Opis Ligii Kalliny 

Winicjusz zrzucił togę1 i w tunice2 tylko podbĳał w górę piłkę, którą stojąca 

naprzeciw z wzniesionymi ramionami Ligia usiłowała schwytać. 

ǲiewczyna na pierwszy rzut oka nie uczyniła wielkiego na Petroniuszu 

wrażenia.  

Wydała mu się zbyt szczupła. Lecz od chwili gdy w triclinium3 spojrzał na 

nią bliżej, pomyślał sobie, że tak jednak mogłaby wyglądać jutrzenka4 — 

i jako znawca zrozumiał, że jest w niej coś niezwykłego.  

Wszystko zauważył i wszystko ocenił: więc i twarz różową i przezroczą, 

i świeże usta, jakby do pocałunku złożone, i niebieskie jak lazur mórz oczy, 

i alabastrową5 białość czoła, i bujność ciemnych włosów przeświecających 

na skrętach odblaskiem bursztynu albo korynckiej mieǳi, i lekką szyję, 

i „boską” spaǳistość ramion, i całą postać giętką, smukłą, młodą 

młodością maju i świeżo rozkwitłych kwiatów. Zbuǳił się w nim artysta 

i czciciel piękności, który odczuł, że pod posągiem tej ǳiewczyny można by 

podpisać: „Wiosna”  

Nagle przypomniał sobie Chryzotemis i wziął go pusty śmiech. Wydała mu 

się razem ze swoim złotym pudrem na włosach i uczernionymi brwiami 

bajecznie zwiędłą, czymś w roǳaju pożółkłej i roniącej płatki róży. A jednak 

tej Chryzotemis zazdrościł mu cały Rzym.  

Następnie przypomniał sobie Poppeę — i owa przesławna Poppea również 

wydała mu się bezduszną woskową maską. W tej ǳiewczynie 

o tanagryjskich kształtach6 była nie tylko wiosna — była i promienista 

„Psyche7”, która przeświecała przez jej różane ciało, jak promyk prześwieca 

przez lampę. 

                                                           
1 toga – historycznie był to wierzchni, lekki strój noszony w starożytnym Rzymie; togę przywdziewano na tunikę, 
pozostawiając przy tym odsłonięte ramię. 
2 tunika – w starożytnym Rzymie przewiązany w pasie wełniany ubiór z krótkimi rękawami, będący odpowiednikiem 
greckiego chitonu. 
3 triclinium (triklinium) – jedno z ważniejszych pomieszczeń w rzymskim domu lub willi. Przeznaczone było na salę 
biesiadną, w której sofy (gr. kline, łac. lectus) ustawiano z trzech stron stołu. 
4 Jutrzenka – w mitologii rzymskiej bogini zorzy porannej, brzasku i świtu 
5 alabaster – biały lub nieco zabarwiony minerał będący drobnoziarnistą odmianą gipsu 
6 tanagryjskie kształty – kształty piękne, harmonijne; nazwa od odnalezionych w Tanagrze posążków tancerek. 
7 Psyche – w mitologii greckiej, bogini i uosobienie duszy ludzkiej; przedstawiana jako młoda dziewczyna ze skrzydłami 
motyla 


