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WSTĘP 
 

 
 
 
 
 
 

Zarówno studia nad eposem miniaturowym, jak i nad literaturą i kulturą epoki 

późnego antyku wciąż wymagają koniecznego uzupełnienia o niezbadane dotąd aspekty. 

Jest to jeden z najistotniejszych motywów, który zadecydował o wyborze tego zagadnienia 

jako obszaru moich studiów. Uczeni jeszcze do niedawna zdawali się „nie doceniać” 

literatury późnoantycznej, jednak z lektury dostępnych opracowań oraz na podstawie moich 

własnych spostrzeżeń doszłam do wniosku, iż odznacza się ona głębokim wymiarem 

ideologicznym oraz zachwyca pod względem kompozycyjnym. Ponadto zestawienie jej z 

tłem kulturowym i historycznym epoki uzupełni aktualny stan badań nie tylko nad późnym 

antykiem, lecz także nad poprzednimi okresami w dziejach historii Grecji i Rzymu, 

stanowiącymi tło dla omawianych czasów. Badania dotyczą rzecz jasna konkretnego 

problemu, mianowicie eposu miniaturowego, ale już na tym przykładzie widać, jak istotne 

są one dla rozważań nad całym późnym antykiem. 

Ponadto, mimo iż powstały liczne prace dotyczące epyllionów stworzonych w 

czasach wcześniejszych (epoce archaicznej, hellenistycznej, twórczości neoteryków i 

poetów epoki augustowskiej), istnieje stosunkowo niewiele rozpraw analizujących utwory 

późnoantyczne, bądź są one rozproszone w szerszych opracowaniach. Brakuje także prac 

porównawczych, w których zostałyby wzięte pod uwagę zarówno epylliony łacińskie, jak i 

greckie.  

Epos miniaturowy to krótki utwór, liczący zwykle od 100 do 800 wersów, pisany 

heksametrem. Wykształcił się na gruncie literatury hellenistycznej jako efekt przemian 
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kulturowych i literackich, przeniknął następnie na grunt łaciński w poezji neoteryków, 

którzy wzorowali się na twórczości poetów aleksandryjskich. Kolejny czas przełomu, w 

którym epos miniaturowy powraca na arenę literacką, to późny antyk – zarówno dla 

literatury greckiej, jak i łacińskiej. Okres ten charakteryzuje się wyjątkową płodnością 

autorów poezji heksametrycznej (epika dydaktyczna, panegiryki, eksperymentalna 

gatunkowo poezja chrześcijańska itd.) – gatunek epicki odkrywany jest niejako na nowo. W 

swojej pracy decyduję się na analizę epyllionów powstałych w Afryce Wandalskiej oraz 

Egipcie na przełomie V i VI wieku n.e. Właśnie w tym czasie i na tych terenach zauważyć 

można wręcz rozkwit formy: panuje moda na krótką poezję, a zwłaszcza epyllion, bez 

wątpienia uznawany wówczas za odrębny gatunek, posiada on bowiem charakterystyczne 

cechy, nadawane przez poetów świadomie i celowo.  

Głównym celem mojej pracy będzie wykazanie różnic i podobieństw między 

eposami miniaturowymi greckimi i łacińskimi oraz umieszczenie ich w kontekście 

kulturowym, a zatem znalezienie odpowiedzi na pytanie, skąd owe różnice i podobieństwa 

mogły wynikać. Podczas analizy każdego utworu wykażę ponadto, w jaki sposób wpisuje 

się on w poetykę omawianej konwencji. W ramach wprowadzenia zajmę się również 

problemem genologicznym, nazwa epyllionu (eposu miniaturowego) nie występuje bowiem 

w krytyce literackiej aż do XIX wieku.  

W rozdziale pierwszym dokonam analizy rzeczywistości pozaliterackiej. Omówię 

kontekst kulturowy i historyczny, w którym powstawały poszczególne epylliony, 

przedstawię cechy literatury późnego antyku, a także przybliżę biografie autorów. Spośród 

poetów greckich wezmę pod uwagę Kolluthusa, Muzajosa i Nonnosa z Panopolis, z 

łacińskich natomiast Drakoncjusza, Repozjanusa i anonimowego autora Aegritudo 

Perdicae. W tym rozdziale umotywuję też wybór każdego z nich, przybliżając ich utwory i 

charakter twórczości oraz tradycję rękopiśmienną wraz z najważniejszymi wydaniami i 

komentarzami.  

Rozdział drugi poświęcę próbie odpowiedzi na pytanie: czy epyllion to gatunek 

literacki i czy poeci antyczni mieli świadomość tworzenia w odrębnym gatunku czy chociaż 

konwencji. Starożytni Grecy nie używali tej nazwy w dzisiejszym jej znaczeniu, ponadto 

nikt ze starożytnych filologów nie określił żadnych zasad, na jakich powinien opierać się 

epyllion. Stąd dylemat wśród uczonych, czy epyllion należy uznać za gatunek, czy jedynie 

„konwencję literacką” – grupę utworów epickich, których nie można zaliczyć do epiki 

homeryckiej, a które wykazują określone, wspólne cechy. Jednakże mimo krytyki ze strony 
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niektórych uczonych XX wieku, poglądy współczesnych badaczy są bardziej przychylne 

uznaniu eposu miniaturowego za odrębny gatunek już w literaturze starożytnej. 

Przeanalizuję zatem historię badań nad epyllionem i opinie innych uczonych na ten temat, 

co w dalszej części pracy pozwoli na pełniejsze zbadanie cech omawianych utworów oraz 

ich roli na grecko-rzymskim tle kulturowym pod odpowiednim kątem: jako naturalny efekt 

ewolucji gatunkowej (w tym przypadku epiki) bądź jako pełnoprawny gatunek stworzony 

świadomie przez poetów wcześniejszych epok. W tym celu omówię także w kolejnych 

podrozdziałach eposy miniaturowe greckie epoki archaicznej i hellenistycznej oraz łacińskie 

stworzone przez neoteryków, poetów epoki augustowskiej i anonimowych autorów w 

Appendix Vergiliana. 

Powyższe rozdziały wprowadzające pozwolą spojrzeć na badane utwory w wielu 

aspektach: będzie to nie tylko leksykalna, treściowa, kompozycyjna i stylistyczna analiza 

tekstu, lecz również szeroka interpretacja, której dokonam w rozdziale trzecim, 

stanowiącym właściwy trzon rozprawy. Jego poszczególne podrozdziały zawierać będą 

analizę następujących zagadnień (niezbadanych dotąd tak obszernie, ani niezbadanych we 

wszystkich epyllionach późnoantycznych porównawczo): obecność i rola narratora, a także 

często powiązane z tym przesłanie i wymiar ideologiczny; źródła inspiracji poetyckiej na 

podstawie analizy proemium; intergatunkowość w obrębie struktury epyllionu; oryginalność 

i reinterpretacja mitu (odnajdywanie przez poetów mniej znanych wersji danej historii bądź 

analizowanie motywów wcześniej marginalizowanych); sposób ukazywania bohaterów 

(duża rola przypisywana kobietom, niewielki udział bogów, obecność „antyherosów”, a 

także postaci bliskich odbiorcy, przeżywających silne emocje). W osobnym podrozdziale 

zajmę się dodatkowo epyllionem wpisanym w długą epikę i poruszę kwestię struktury 

Opowieści Dionizyjskich Nonnosa z Panopolis.  

W ostatnim, podsumowującym rozdziale czwartym, na podstawie swoich badań i 

wysnutych z nich wniosków, odpowiem na postawione wcześniej pytania badawcze, a 

przede wszystkim pytanie o wzajemne oddziaływanie na siebie kultury literackiej greckiej i 

rzymskiej. Oczywiście zagadnienie to interesuje mnie tu najbardziej w zakresie odnoszącym 

się do poetyki konkretnej formy, epyllionu właśnie. 

W stworzeniu pierwszego rozdziału, podejmującego tematykę kontekstu literacko-

kulturowego omawianej epoki, pomocne były tak kanoniczne dzieła, jak The Making of Late 

Antiquity Petera Browna (Cambridge 1976) oraz tego samego autora The World of Late 

Antiquity: from Marcus Aurelius to Muhammad (AD 150-750) (Nowy Jork 1989), a także 
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publikacje Alana Camerona, zwłaszcza opublikowane w ostatnim czasie: New Themes and 

Styles in Greek Literature, A Title Revisited zawarte w opracowaniu Greek Literature in Late 

Antiquity: Dynamism, Didacticism, Classicism (ed. S. F. Johnson, Cambridge 2006, ss. 11-

28), jak również Last Pagans of Rome (Oxford 2011). Bardzo dobrym źródłem okazała się 

ponadto książka Jonathana Conanta pt. Staying Roman: Conquest and Identity in Africa and 

the Mediterranean, 439-700 (New York 2012) – co istotne dla badań nad poezją powstałą 

w Kartaginie, uczony podkreśla, że kwitło tam życie literackie na przełomie V i VI wieku 

powstawały swoiste „kółka” rzymsko-afrykańskich poetów-arystokratów, w których 

wymieniano się wzajemnie twórczością. Wiele zaczerpnęłam także z pracy Andrew 

Merrilsa, doskonale ukazującego sytuację w Kartaginie pod rządami Wandalów w wielu 

wymariach, od sytuacji politycznej i społecznej po kulturową: Vandals, Romans and 

Berbers: New Perspectives on Late Antique North Africa (London 2004). Z kolei przy 

charakteryzowaniu kultury w Egipcie za czasów Kolluthusa, Muzajosa i Nonnosa 

korzystałam głównie z wieloaspektowej książki Laury Miguélez-Cavero pt. Poems in 

Context. Greek Poetry in the Egyptian Thebaid 200-600 AD (Berlin-New York 2008). 

Kwestia rozumienia gatunku i przeobrażeń gatunkowych w epoce późnego antyku 

zaczęła w ostatnich latach szczególnie absorbować badaczy. Już Jacques Fontaine 

podkreślał w swych rozważaniach, że jedną z najważniejszych cech poetyki późnego antyku 

jest tendencja autorów do łączenia różnorodnych gatunków i stylów oraz tworzenia 

utworów, które trudno wpisać we wcześniej istniejące definicje gatunkowe (Études sur la 

poésie latine tardive d’Ausone à Prudence. Recueil detravaux (Paris 1980); Naissance de la 

poésie dans l’Occident chrétien. Esquisse d’une histoire de la poésie chrétienne du IIe au 

VIe siècle (Paris 1981); Letteratura tardoantica: figure e percorsi (Brescia 1998)). Dzięki 

swym publikacjom rozpropagował wśród uczonych termin mélange des genres względem 

poetyki późnego antyku. Jednak dopiero niedawno zaczęto na nowo interpretować 

pomieszanie gatunkowe chrakterystyczne dla tej epoki i doszukiwać się jego właściwych 

przyczyn. Spośród najnowszej literatury dotyczącej gatunku i teorii literackiej moją uwagę 

zyskały zatem m. in. takie pozycje jak rozdział autorstwa Theresy Fuhrer (Hypertexts and 

Auxiliary Texts: New Genres in Late Antiquity? zawarty w: Generic Interfaces in Latin 

Literature, ed. T. D. Papanghelis, S. J. Harrison, S. Frangouloidis, Berlin-Boston 2013, ss. 

79-92). Uczona wskazuje na konieczność hybrydyzmu gatunkowego poezji późnego antyku, 

ponieważ ówczesne utwory nie mogą mieć jej zdaniem ściśle określonego gatunku – nie 

mieszczą się bowiem w dawniej ustalonych formach i kanonach. Wzięłam pod uwagę także 
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rozważania Helen Kaufmann (Intertextuality in Late Latin Poetry [w:] The Poetics of Late 

Latin Literature, ed. J. Elsner, J. H. Lobato, ss. 149-175) – badaczka uważa, że 

intertekstualizm późnego antyku (powiązany z intergatunkowością) nie różni się znacząco 

od tego, który stosowany był w wiekach wcześniejszych, aczkolwiek coraz bardziej 

popularne staje się wówczas zapożyczanie całych wersów z innych utworów: nie tylko tych 

należących do tego samego gatunku, co nadawało utworowi typową dla omawianej epoki 

różnorodność. Kwestię czystości gatunkowej oraz pomieszania gatunkowego omówił także 

szeroko Joseph Farell w artykule pt. Classical Genre in Theory and Practice (New Literary 

History 3 (2008), ss. 383-384). Ważnym źródłem była dla mnie ponadto książka Stanisława 

Stabryły pt. Problemy genologii antycznej (Warszawa-Kraków 1982), stanowiąca jedyne 

diachroniczne opracowanie tego tematu, ukazujące w całości starożytną myśl 

teoretycznoliteracką w odniesieniu do zagadnienia gatunku.  

Historia badań nad epyllionem stanowi długą listę publikacji, zarówno tych 

poświęconych wyłącznie temu gatunkowi, jak i opracowań zawierających istotne wzmianki 

dotyczące jego rozwoju na przestrzeni epok. Spośród starszych pozycji na uwagę zasługuje 

niewątpliwie praca Mary Marjorie Crump The Epyllion from Theocritus to Ovid (Oxford 

1931), stanowiąca pierwsze przekrojowe opracowanie w całości poświęcone epyllionowi, a 

także opracowanie Kathryn Gutwiller pt. Studies in the Hellenistic Epyllion (Königstein 

1981). Eposy miniaturowe powstałe w Afryce Wandalskiej przeanalizował natomiast David 

Bright (The Miniature Epic in Vandal Africa, Londyn 1987). Spośród najnowszych badań 

warte wzmianki są uwagi Silvia Bära, podejmującego problem uznania eposu 

miniaturowego za odrębny gatunek, zawarte w artykule Inventing and Deconstructing 

Epyllion: Some Thoughts on a Taxonomy of Greek Hexameter Poetry (Thersites 2 (2015), 

ss. 23-52). Cennym źródłem wiedzy jest ponadto szerokie opracowanie w edycji Manuela 

Baumbacha i wspomnianego Silvia Bära Brill’s Companion to Greek and Latin Epyllion 

and Its Reception, w którym jednak bardzo mało uwagi poświęcono epyllionowi późnego 

antyku. 

W analizie poszczególnych utworów korzystałam głównie z literatury włoskiej i 

anglojęzycznej, niekiedy francuskiej i niemieckiej, pomocne okazały się także pozycje w 

języku polskim, choć nieliczne. Podczas interpretacji dzieła Nonnosa z Panopolis i badania 

struktury jego poematu sięgnęłam m.in. po artykuł Anny Marii Lasek pt. Poikilia w 

Dionysiaka Nonnosa, opublikowany w Collectanea Philologica XV (2012), ss. 23-34; przy 

czym najważniejsza praca badaczki poświęcona Nonnosowi została opublikowana po 
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niemiecku: Nonnos’ Spiel mit den Gattungen in den Dionysiaka (Poznań 2009). Natomiast 

przyczynkiem do moich rozważań na temat Dionizjaków jako eposu wykazującego cechy 

epyllionu była praca Gennara D’Ippolito pt. Studi Nonniani. L’epillio nelle Dionisiache 

(Palermo 1964) oraz niedawna publikacja autorstwa Gianfranca Agostiego pt. L’epillio nelle 

Dionisiache? Strutture dell’epica nonniana e contesto culturale, Aitia 6 (2016). W analizie 

tekstu Kolluthusa pomógł mi komentarz Enrica Livrei (Colluthus Lycopolitanus, Il ratto di 

Elena, introduzione, testo critico e commentario a cura di Enrico Livrea, Bologna 1968), 

poza tym ważne wskazówki zaczerpnęłam z książki Cosetty Cadau pt. Studies in Colluthus' 

"Abduction of Helen" (Leiden 2015). Źródła dotyczące utworu Muzajosa są nieliczne – 

szczególnie pomocny okazał się rozdział autorstwa Helen Morales pt. Gender and Identity 

in Musaeus’ Hero and Leander, zawarty w Constructing identities in late antiquity, w 

opracowaniu Richarda Milesa (London 1999, ss. 41-69). Przy analizie Aegritudo Perdicae 

najwięcej uwag zaczerpnęłam z opracowania Danuty Schanzer Incest and Late Antiquity – 

Décadence?, które stanowi rozdział książki pt. Décadence. „Decline and Fall” or „Other 

Antiquity”? (ed. M. Formisano i T. Fuhrer, Heidelberg 2014, ss. 149-170). Niezbyt 

rozbudowana jest także bibliografia dotycząca Repozjanusa – w interpretacji jego epyllionu 

pomocna była m. in. publikacja Marii Pieri pt. L’incontro d’amore di Marte e Venere 

secondo Reposiano (Studi Italiani di Filologia Classica 51 (1979), ss. 200-220), a także 

uwagi zawarte w szerszym opracowaniu, dotyczącym nie tylko poezji Repozjanusa, 

autorstwa Roberta Mandilego (Tra mirabilia e miracoli. Paesaggio e natura nella poesia 

latina tardoantica, Milano 2011).  

Najbardziej rozbudowana bibliografia dotyczy bez wątpienia twórczości 

Drakoncjusza. W swojej analizie opierałam się m.in. na dwóch bardzo dobrych 

opracowaniach: Roswity Simons (Dracontius und der Mythos. Christliche Weltsicht und 

pagane Kultur in der ausgehenden Spätantike, München/Leipzig 2005) oraz Anny Marii 

Wasyl (Genres Rediscovered: Studies in Latin Miniature Epic, Love Elegy, and Epigram of 

the Romano-Barbaric Age, Kraków 2011). Bardzo pomocny okazał się także artykuł 

Gerlinde Bretzigheimer pt. Dracontius’ Konzeption des Kleinepos De raptu Helenae 

(Romul. 8) opublikowany w 153 tomie Rheinisches Museum für Philologie w 2010 roku (ss. 

361-400), zawierający wiele nowych interpretacji, których brakuje u wspomnianej wyżej 

Roswithy Simons. Korzystałam ponadto, między innymi, z obszernego artykułu Marii 

Agudo Cubas pt. Dos epilios de Draconcio De raptu Helenae y Hylas, opublikowanego w 

Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos 14 (1978), ss. 263-328.  
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Jak wynika z powyższego zestawienia, badania nad eposem miniaturowym, 

zwłaszcza późnoantycznym, rozproszone są w opracowaniach dotyczących pojedynczych 

autorów lub utworów. Brakuje pracy komparatystycznej, w której wzięto by pod uwagę 

wszystkie należące do tej konwencji utwory późnoantyczne. Co więcej, dotychczasowe 

badania nad literaturą antyczną dzielą się zwykle na latynistyczne i hellenistyczne – moim 

celem jest wykorzystanie tego podziału jako płaszczyzny porównania eposów 

miniaturowych powstałych na obu gruntach i zestawienie wszystkich utworów w jednej 

pracy. Ponadto  jedynie w nielicznych badaniach nad epyllionem znajdziemy analizę kwestii 

wymienionych przeze mnie w strukturze planowanej rozprawy (rolę narratora, 

intergatunkowość, wymiar ideologiczny itd.). Brakuje także wieloaspektowego spojrzenia 

na omawiany przeze mnie gatunek: obszernej analizy biorącej pod uwagę intertekstualizm i 

kontekst kulturowy, a zatem pozwalającej spojrzeć na badane teksty także w perspektywie 

diachronicznej. Ufam zatem, że niniejsza praca stanowić będzie potrzebne uzupełnienie 

aktualnego stanu badań. 
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ROZDZIAŁ I 
 

 
KONTEKST LITERACKO-KULTUROWY PÓŹNOANTYCZNEJ  

EPIKI MINIATUROWEJ 
 

 
 
 
 
 
 
 Bez wątpienia jedną z najważniejszych cech poezji późnego antyku jest dążenie do 

różnorodnych, aczkolwiek zazwyczaj krótkich, form narracyjnych przy jednoczesnym 

podejmowaniu w nich tematów przypisanych formie większej i bardziej wzniosłej, 

zwłaszcza epice i tragedii. Poeci doszukiwali się w mitach oryginalnych ujęć tego, co znane; 

odnajdywali przekazy moralne odpowiadające nowym czasom. Przemiany, jakie zaszły w 

kulturze i polityce późnego antyku, znalazły bowiem swe odbicie w poezji i poetyce epoki 

– ówczesna twórczość to swoista kronika, niezawierająca jednak dat i wydarzeń, lecz idee, 

wartości i mores, a także subtelne aluzje do otaczającej danego poetę rzeczywistości. Mógł 

je zrozumieć jedynie wykształcony odbiorca, reprezentujący późnoantyczną kulturę 

intelektualistów, gotowych na oryginalną, manierystyczną literaturę. 

 Zanim Michael Roberts opublikował przełomową pracę The Jeweled Style (Ithaca-

London 1989), popularną opinią, zwłaszcza wśród anglosaskich badaczy, było 

przedstawianie poezji czasów Cesarstwa i późnego antyku jako literatury dekadenckiej1, 

                                                
1 Całą epokę późnego antyku przez długi czas rozumiano jako postępjący upadek. Edward Gibbon w 

wydanym w 1776 roku dziele The History of the Decline and Fall of the Roman Empire widział historię Rzymu 
właśnie w ten sposób, kreując poglądy badaczy na kolejne lata. Wszystkie tomy jego dzieła sprowadzały się 
do potwierdzenia zamierzonej przez niego na wstępie teorii, że Imperium Rzymskie największą świetnością 
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której upadek rozpoczął się już z końcem panowania Augusta; często poświęcano jej w 

szerokich opracowaniach historii literatury zaledwie kilka stron2. Wówczas w analizie poezji 

późnoantycznej nie brano jeszcze pod uwagę przemian historycznych: a nie sposób w pełni 

pojąć poetyki tej epoki, jeśli pozbawi się ją kontekstu i przeanalizuje jedynie według cech i 

norm literatury klasycznej. Żaden z omawianych dalej poetów nie tworzył w próżni – w 

istocie nie czynił tego żaden poeta jakiejkolwiek epoki: wszyscy pisali w realiach 

wieloletniej tradycji poddawanej przemianom następującym wraz ze zmianami 

historycznymi i kulturowymi3. W związku z tym naturalnym jest fakt, że poezja późnego 

antyku różniła się od tej klasycznej. Przede wszystkim mit jako symbol dawnej tradycji 

zaczął odgrywać nową, dodatkową rolę, stał się odbiciem trudnej do przyjęcia 

rzeczywistości, kiedy Cesarstwo chyliło się ku upadkowi, a władzę stopniowo przejmowali 

barbarzyńcy; mit przestał zatem opowiadać jedynie fikcyjną historię, a zaczął odnosić się do 

rzeczywistości otaczającej poetę.  

Dlatego późną literaturę pojmować należy na szerokim, wieloaspektowym tle: takie 

ujęcie, z koncentracją na przemianach historycznych i kulturowych, daje możliwość odejścia 

od błędnych interpretacji i porównywania jedynie tego, jak poezja późnego antyku 

                                                
cieszyło się na początku swego panowania i nigdy później do tej świetności nie powróciło. Teorie zawarte w 
jego pracy nie były podważane przez historyków i filologów, aż do XX wieku (pośród uczonych, którzy 
podzielali stanowisko Gibbona, znajdują się Jacob Burckhardt, Hippolyte Taine, Theodor Mommsen, Max 
Weber, Otto Seeck, Michael Rostovtzeff i wielu innych; wszyscy oni uważali, że okres pomiędzy III a VI 
wiekiem n.e. stanowił epokę postępującej dekadencji i zniszczenia świata antycznego). Na początku XX wieku 
nastąpił pierwszy przełom w postrzeganiu historii starożytnej, pojawiło się bowiem pojęcie Spätantike 
wprowadzone przez Aloisa Riegla w dziele Spätrömische Kunstindustrie (Wien 1901). Praca ta miała  
przełomowe znaczenie dla interpretacji dziejów rzymskich, zaczęto wówczas postrzegać ten okres jako epokę 
transformacji.  Andrea Giardina w artykule o wyjątkowo trafnym tytule Esplosione di tardoantico pisze wręcz: 
Alois Riegl inventò il tardoantico (A. Giardina, Esplosione di tardoantico, Studi Storici 1 (1999), s. 157).  
Uczeni zaczęli wówczas przyznawać, że był to czas wielkich przemian – ekonomicznych i politycznych – 
jednak niezwykle bogaty także pod względem kulturowym, religijnym, ideologicznym. Do rozpowszechnienia 
tej nazwy w XX wieku przyczynili się głównie uczeni anglosascy i niemieccy, m.in. Franz Georg Maier (Las 
transformaciones en el Mundo Mediterráneo, Madrid 1973), Averil Cameron (The Later Roman Empire, AD 
284-430, Fontana 1993) i Peter Brown (The World of Late Antiquity: from Marcus Aurelius to Muhammad AD 
150–750, New York 1971 oraz The Making of Late Antiquity, Cambridge 1976) oraz francuscy, np. Henri Iréné 
Marrou (Décadence romaine ou antiquité tardive?, Paris 1977).  Dzięki temu już w połowie XX wieku studia 
nad cywilizacją późnego antyku stały się osobną dziedziną badań, a okres późnego antyku zaczęto rozumieć 
jako odrębną epokę w historii politycznej i społecznej, a nawet gospodarczej i kulturowej świata starożytnego. 

2 Zob. m.in. rozdział Suzanne Saïd w Histoire de la littérature grecque (1997) na temat późnej poezji, 
która oscylować miała entre le plagiat et la transfiguration. Zob. też następujące pozycje, w których 
deprecjonowana była poezja późnego antyku: G. Williams, Change and Decline: Roman Literature in the 
Early Empire. Berkeley 1978; H. J. Rose, A Handbook of Latin Literature: From the Earliest Times to the 
Death of St. Augustine, London 1936; M. Hadas, A History of Latin Literature. New York 1952. Więcej na ten 
temat zob. m.in.: G. Agosti, Sul ruolo e la valutazione dei ‘minori’ nella poesia greca tardoantica, Incontri 
triestini di filologia classica 5 (2005-2006), s. 209. 

3 M. L. Tizzoni, The poems of Dracontius in their Vandalic and Visigothic contexts (PhD Thesis), 
University of Leeds 2012, s. 16. 
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przedstawia się w stosunku do poezji klasycznej (przy jednoczesnym uznaniu epoki 

klasycznej za „normę”); pozwala zatem na odejście od negowania jej walorów i wartości4. 

Zatem w celu poddania poszczególnych cech omawianych epyllionów pełnej analizie 

konieczne jest przybliżenie zarówno tła politycznego jak i kulturowego dla twórczości 

każdego z autorów. Jak zapowiedziałam, spośród poetów greckich wezmę pod uwagę 

Kolluthusa, Muzajosa i Nonnosa z Panopolis, z łacińskich natomiast Drakoncjusza, 

Repozjanusa i anonimowego autora Aegritudo Perdicae. W tym rozdziale umotywuję także 

wybór każdego z nich, pokrótce przybliżając ich utwory i charakter twórczości oraz epokę; 

omówię ponadto tradycję rękopiśmienną ich tekstów wraz ze stanem ich zachowania oraz 

historię pierwszych i najważniejszych wydań i komentarzy. 

 

* * * 

 

 Grecka i łacińska literatura w późnej starożytności była zatem dynamiczna i 

podlegała zmianom, tak samo jak kontekst historyczny, w którym była tworzona. Warto 

zadać także pytanie o to, ile było w niej nowości, a ile tradycji, linia między „klasycznym” 

a „nieklasycznym” elementem utworu była bowiem bardzo cienka: późny antyk to przecież 

nie tylko z m i a n a , ale i k o n t y n u a c j a . Należy nadmienić, że gdybyśmy wiedzieli więcej 

na temat literatury II i III wieku n.e., zwłaszcza w kontekście epyllionu, oczywiście 

bylibyśmy w stanie powiedzieć więcej na temat rozwoju poezji łacińskiej i greckiej, a co za 

tym idzie – moglibyśmy też w pełni skupić się nie na tym, w jaki sposób poeci późnoantyczni 

tworzyli swe utwory w  o p o z y c j i   do swych poprzedników (co przez długi czas było bodaj 

najczęstszym przedmiotem badań); lecz raczej na tym, jak starali się oni po prostu spełniać 

wymagania swej własnej epoki, np. angażując w swój tekst czytelnika lub oryginalnie 

ujmując znane mity5.  

Poetyka późnego antyku to nie tylko styl i forma; posiada ona dużo głębszy 

wydźwięk: daje wyjaśnienie, w jaki sposób mógł myśleć ówczesny poeta; jak widział on 

siebie i swą sztukę w szerokim spektrum kultury i historii oraz jakie było w tym wszystkim 

                                                
4 S. McGill, Latin Poetry [w:] The Oxford Handbook of Late Antiquity, ed. by S. F. Johnson, New 

York 2012, s. 335. 
5 A. Pelttari, Space that Remains. Reading Latin Poetry in Late Antiquity, Ithaca-London 2014, s. 4. 

Jedną z najważniejszych cech eposu miniaturowego, zwłaszcza łacińskiego, jest silna obecność narratora, który 
niejako zwraca się bezpośrednio do odbiorcy, wydając oceny i komentując wydarzenia; na zaangażowanie 
wskazują też wspomniane już aluzje do rzeczywistych wydarzeń. 
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miejsce odbiorcy danego dzieła6. Analiza tych utworów wymaga więc poznania sposobu 

myślenia w późnym antyku, ponieważ poezja – poprzez mity – wyrażała pragnienia i 

problemy człowieka, zawierała dywagacje na temat moralności, dobra i zła w nowym, 

odmienionym świecie. Ewolucja i przekształcenia każdego gatunku (nie tylko epiki) są 

nierozłączne z uwarunkowaniami historycznymi i socjologicznymi.  

Dziś studia nad kulturą późnego antyku należą wręcz do kanonu badań nad 

starożytnością, rozwijają się intensywnie i w wielu obszarach, wypracowane zostały 

stosowne metodologie. Z tego powodu przybliżam jedynie wybrane problemy, najbardziej 

istotne dla analizy epyllionów późnoantycznych. Co więcej, bardziej dyskusyjne od 

metodyki badań nad poetyką wydaje się pytanie, czy w późnym antyku istniała tylko jedna 

estetyka, wspólna dla wszystkich twórców. Zważywszy na różnorodność ówczesnych dzieł 

literackich, zbyt dużym uogólnieniem byłoby stwierdzenie, że wszyscy literaci stawiali na 

varietas, pomieszanie gatunkowe, wytworność stylu, hiperbolę i manieryzm7, jednak, jak 

słusznie podkreśla Roberts, brak wyżej wymienionych cech byłby w poezji czymś 

wyjątkowym8. Wspólną cechą poetów późnego antyku jest przede wszystkim odejście od 

tworzenia długiej epiki – ówczesna twórczość to (wprawdzie nie wyłącznie, aczkolwiek w 

dużej mierze) krótkie poematy, a jeśli powstawało dzieło długie, jak na przykład Dionizjaka 

Nonnosa, było ono niejednorodne, jakby złożone z licznych epyllionów (w niniejszej pracy 

postaram się wykazać, że ta etykieta genologiczna rzeczywiście oddaje ich istotę), pełne 

dygresji, ekfraz i cech innych gatunków. To także poetyka eksperymentu – choćby w 

Psychomachii, jednym z najbardziej znanych eposów późnoantycznych, Prudencjusz 

                                                
6 Tizzoni, op. cit., s. 3. 
7 Manieryzmem określana jest ostra reakcja na odrodzenie w XVI wieku, jednak nazywa się tym 

terminem także tendencję występującą po okresach spójności i podległości artystycznym kanonom czy też po 
szczytowej formie rozwoju danej epoki. Manieryzm jako wyrafinowanie formalne, a także subiektywne 
kategorie estetyczne w połączeniu z epatowaniem mitologią czy wątkami fantastycznymi, z ekspresyjnością i 
przekraczaniem różnych norm, to w dużej mierze stosowne ujęcie poetyki późnego antyku. Jak podkreśla Ernst 
Curtius, możemy je tu zapożyczyć, ponieważ nadaje się ono dobrze do wypełnienia luki terminologicznej w 
nauce o literaturze. Co prawda, należy przy takim jego zastosowaniu oczyścić to wyrażenie ze wszystkich 
konotacji historycznoartystycznych i poszerzyć jego zakres do tego stopnia, aż stanie się ono po prostu 
wspólnym mianownikiem dla wszystkich tendencji literackich, które przeciwstawne są wobec klasycyzmu, 
niezależnie od tego, czy były przedklasyczne, czy postklasyczne, czy też współczesne z jakimkolwiek 
klasycyzmem. Pojmowany w taki sposób manieryzm jest konstantą literatury europejskiej. Jest on zjawiskiem 
komplementarnym wobec klasycyzmu we wszystkich okresach (E. Curtius, Literatura europejska i łacińskie 
średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 2005, s. 277). Uczony zauważa ponadto, że w dobie 
manieryzmu ozdobniki tekstu (podaje przykłady z retoryki) gromadzone są wręcz w sposób nieopanowany, 
czasem nawet pozbawiony sensu: [klasyk] ozdobi (…) swoją wypowiedź zgodnie z wypróbowaną tradycją 
retoryczną, czyli wyposaży ją w ornatus. Niebezpieczeństwo tego systemu polega na tym, że w epokach 
manierystycznych ornatus gromadzony bywał w sposób nieopanowany i bezsensowny (ibidem, s. 278). Można 
to zaobserwować zwłaszcza w epoce późnej starożytności, a także w średniowieczu. 

8 M. Roberts, The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity, New York 1989, s. 6. 
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rezygnuje niemal ze wszystkich tradycyjnych elementów epiki, zostawiając w swym dziele 

jedynie alegoryczną abstrakcję. Inni autorzy grają z epiką tworząc centony złożone z wersów 

Wergiliusza. Każdy utwór musi być w pełni dopracowany, musi zawierać aluzje, grę 

słowami, gatunkami, stylami: musi zaskakiwać. Ówczesna poezja kreowana jest przez 

poetae docti, skierowana do wyjątkowego odbiorcy, człowieka żyjącego na skraju epok, 

gotowego na manierystyczną literaturę – jednak nie tyle tworzoną w opozycji do wzorca 

klasycznego, co nastawioną na nowe wymagania. Twórczość antyczną cechowała bowiem 

stała tendencja do określania na nowo kryteriów literackiego piękna i do kształtowania 

nowych modeli twórczości – odpowiednich dla zmieniających się gustów odbiorców. 

 Niniejszy rozdział, ze względu na charakter wprowadzający, stanowić będzie zatem 

przedstawienie kontekstu literacko-kulturowego późnego antyku w świecie greckim i 

łacińskim, a także prezentację wymienionych wyżej autorów oraz ich utworów, których 

szczegółowe analizy znajdą się w rozdziale 3. Pozwoli spojrzeć na badane epylliony w wielu 

aspektach; będzie to nie tylko leksykalna, treściowa, kompozycyjna i stylistyczna analiza 

tekstu, lecz również szeroka interpretacja, z uwzględnieniem przekazu moralnego dzieła 

oraz ideologii autora (narratora) zawartej w danym dziele. W badaniach dotyczących 

literatury łacińskiej skupiam się przede wszystkim na tekstach powstałych w Afryce 

Wandalskiej (przełom V i VI w. n.e.), natomiast spośród literatury greckiej wybieram 

utwory stworzone w Egipcie, pochodzące z tego samego okresu. Właśnie tam oraz w tych 

okresach powstają najpełniej wpisujące się charakter gatunku eposy miniaturowe; niejako 

odradzają się po przerwie, jaka nastąpiła w epoce Cesarstwa. Mimo iż poeci tworzą wówczas 

w różnorodnych gatunkach, panuje swoista „moda” na krótką formę. 

 W dzisiejszych studiach nad pojęciem i kulturą późnego antyku (który nie zakończył 

się przecież wraz z upadkiem Imperium Rzymskiego w 476 r.),  „rozciągnięcie” jego ram 

czasowych już nie dziwi. Zwłaszcza pod względem literackim i kulturowym, a także często 

społeczno-politycznym, okres rzymsko-barbarzyński kontynuuje tradycje późnego 

Imperium. Za początek późnego antyku powszechnie uważa się okres tzw. kryzysu III wieku 

(lata 235-284) lub początek rządów Dioklecjana w 284 roku, za koniec natomiast - dla 

Zachodu: upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku; dla Wschodu: zamknięcie 

Akademii Platońskiej w 529 roku lub wydanie Codex Iustinianus w latach 528-534 jako 

podsumowanie antycznego prawodawstwa9. Peter Brown natomiast konsekwentnie 

                                                
9 Arnaldo Marcone wskazał na istotną kwestię, która wyjaśnia trudność w jednoznacznym datowaniu  

granic czasowych późnego antyku – aby wydzielić na linii czasu daną epokę, bierze się pod uwagę połączenie 
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proponował w swoich pracach tezę o tzw. „długim trwaniu” późnego antyku, podzielaną 

dziś przez niemal wszystkich badaczy10 – według niego schyłek epoki przypada na przełom 

wieku VI i VII; nieraz jako umową datę końca późnego antyku podaje się dopiero upadek 

Królestwa Wizygotów. W związku z tym jak najbardziej zasadne jest analizowanie 

epyllionów powstałych w wiekach V i VI jako utworów należących do epoki późnego 

antyku – stworzonych po upadku Imperium, lecz w tradycji rzymskiej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
przełomowych wydarzeń historycznych i kulturowych, postawienie ich na tle ogólnego rozwoju dziejów oraz 
zebranie charakterystycznych cech każdego okresu (A. Marcone, La tardà antichità o della difficoltà delle 
periodizzazioni, Studi Storici 1 (2004), s. 25); późny antyk stanowi natomiast część innej, dłuższej epoki, jaką 
jest antyk – a nazwa ta z kolei kojarzona jest niemal wyłącznie z epoką klasyczną. Jego periodyzację, a 
zwłaszcza początek, można jednak ustalić również pod innym względem - James O’Donnel zauważył, że 
wydzielenie epoki późnego antyku pozwoliło wyodrębnić w historii literatury literaturę klasyczną: in that 
period we now see first and foremost a series of contests among self-justifying contemporary narratives, many 
of which have had their appeal into our own day. Chief among those narratives is the invention of classical 
antiquity itself (J. J. O’Donnel, Late Antiquity: Before and After, Transactions of the American Philological 
Association 2 (2004), ss. 203-204). Rzymska literatura bardzo długo była naznaczona wpływami tekstów 
greckich oraz wyższością greckiej kultury, jednak w IV wieku, kiedy w rzymskich prowincjach coraz trudniej 
było o znajomość greki, konieczny był nowy sposób narracji (ibidem, s. 204). Powrócono wówczas do 
klasycznej łaciny, a także położono nacisk na teksty typowo szkolne, służące do nauki, dzięki czemu stworzono 
korpus dzieł do dziś używanych w szkołach (Wergiliusz, Cyceron, Salustiusz, Terencjusz itd.), ponadto wpływ 
na charakter literatury wywarła rosnąca popularność chrześcijaństwa oraz najazdy barbarzyńców. Zatem 
również pod względem oryginalnej twórczości, wyróżniającej się na tle wcześniejszej literatury (a nie tylko na 
podstawie przemian politycznych) należy odróżniać późny antyk od epoki klasycznej. 

10 Np. Averil Cameron zgadza się z Brownem co do „długiego trwania” tego okresu,  stwierdza 
ponadto, iż późny antyk oraz średniowiecze są bardzo trudne do wydzielenia jako odrębne jednostki w czasie: 
The Middle Ages have been pushed back; they no longer start either with the Germanic invasions or with the 
Arab conquest, and on this scenario even Islam becomes part of and integral to the world of late antiquity (A. 
Cameron, The perception of crisis [w:] Morfologie sociali in Europa fra Tarda Antichità e Alto Medioevo, 
Spoleto 1998, ss. 30-31). Jest to trudne choćby z tego względu, że mimo upadku Imperium Rzymskiego i 
zastąpienia go tzw. królestwami barbarzyńskimi oraz przejęcia świata greckiego przez islam, równocześnie 
kultura rzymska i grecka wciąż trwały w świadomości potomków dawnych Rzymian i Greków oraz w 
ówczesnej literaturze, poprzez którą poeci składali hołd swym przodkom. 
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1.1.   FELIX CARTHAGO11: TWÓRCZOŚĆ LITERACKA W AFRYCE 

PÓŁNOCNEJ NA PRZEŁOMIE V I VI WIEKU N.E. 
 

 

Tadeusz Kotula celnie określił Afrykę Północną w starożytności mianem „zmiennej 

twarzy Proteusza”12. Istotnie, badając jej historię należy mieć na uwadze kwestię złożoności 

etnicznej tych terenów (Jerzy Strzelczyk wskazuje ogólnie na „dwie Afryki”13 – zespół 

rzymskich prowincji i Afrykę berberyjską, głównie poza ich granicami) oraz ciągłe 

przemiany polityczne, od początku istnienia Kartaginy aż po wczesne średniowiecze. 

Największą zmianą, jaka zaszła w Kartaginie w omawianej epoce, jest przejęcie władzy 

przez Wandalów. Z okresu ich panowania pochodzi najbardziej obfita łacińska twórczość 

poetycka tego miasta w całej późnej starożytności.  

 

Przejęcie władzy przez Wandalów 

 

Lud Wandalów wyjątkowo uaktywnił się na początku V wieku n.e., wówczas jeszcze 

jako dwie grupy plemienne: Silingów oraz Hasdingów. Ich wspólnym celem, m.in. z 

powodu migracji innych, nieprzyjaznych im plemion, było osiedlenie się na ziemiach 

rzymskich. W 435 roku na mocy traktatu zawartego w Hipponie Wandalowie zostali uznani 

za sprzymierzeńców Cesarstwa Rzymskiego. Przebywali wówczas w Galii14  – po jej 

                                                
11 Wyrażenie Felix Karthago pochodzi z przedstawień na monetach okresu przedwandalskiego. Jej 

pełne brzmienie jest następujące: INVICTA ROMA FEL(IX) KARTHAGO, zob. F. Clover, Carthage and the 
Vandals, [w:] Excavations at Carthage VII, ed. J.H. Humphrey, Ann Arbor 1982, s. 2; R. Steinacher, G.M. 
Berndt, Minting in Vandal North Africa: coins of the Vandal period in the Coin Cabinet of Vienna’s 
Kunsthistorisches Museum, Early Medieval Europe 16 (2008), s. 262. Na monetach widniała wówczas 
personifikacja Kartaginy, którą posługiwano się także za czasów panowania Wandalów. Zachowała się ona 
m.in. na monecie z czasów panowania Hilderyka (523-530), który prócz przedstawienia Kartaginy oraz swego 
popiersia, użył także krótszego motta, a mianowicie FELIX KARTHAGO. Było to nie tylko nawiązanie do 
tradycji, ale także, jak można przypuszczać, znak ponownego rozkwitu miasta pod rządami wandalskiego 
króla.  

12 T. Kotula, Z badań nad romanizacją Afryki Północnej: problemy i metody (w związku z książką M. 
Benabou, La résistance africaine à la romanisation), Paris 1976, Przegląd Historyczny 67 (1976), s. 638. 

13 J. Strzelczyk, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 103. 
14 Na ten temat zob. m.in. Strzelczyk, op. cit, ss. 79-99; M. Wilczyński, Zagraniczna i wewnętrzna 

polityka afrykańskiego państwa Wandalów, Kraków 1994, ss. 13-26; M. Wilczyński, Gejzeryk i „czwarta 
wojna punicka”, Oświęcim 2016, ss. 43-110; R., Kosiński, K. Twardowska, Świat rzymski w V w., Kraków 
2010, ss. 159-164; Y. Modéran, Les Vandales et l'Empire romain, Paris 2014, ss. 17-87. Szerzej na temat 
ogólnych dziejów Wandalów zob.: C. Courtois, Les Vandales et l'Afrique, Paris 1955; H. Castritius, Die 
Vandalen: Etappen einer Spurensuche, Stuttgart 2007; A. Merrills, R. Miles, The Vandals, Chichester 2010; 
K. Vössing, Das Königreich der Vandalen. Geiserichs Herrschaft und das Imperium Romanum, Darmstadt 



 18 

opuszczeniu przeprawili się do Afryki Prokonsularnej i już w 439 roku złamali umowę 

sprzed czterech lat, a Gejzeryk uczynił z Kartaginy ośrodek swojego państwa, które wkrótce 

stało się królestwem suwerennym od Cesarstwa, choć bez formalnego potwierdzenia tego 

stanu. Następstwem tego były lata walk oraz układ, który obowiązywał aż do upadku 

państwa Wandalów w 533 roku15. 

 

 
Źródło: A. H. Merrils, Vandals, Romans and Berbers: New Perspectives  

on Late Antique North Africa, London 2004, s. 2 
 

Posiadanie Afryki Północnej miało zapewnić Wandalom nie tylko własną ziemię, 

lecz także umożliwić im przejęcie bogactw tamtejszych miast i latyfundiów (a więc stałe 

dochody finansowe i bezpieczeństwo) – tereny te w epoce późnego antyku wciąż były jedną 

                                                
2014; R. Steinacher, Die Vandalen. Aufstieg und Fall eines Barbarenreichs, Stuttgart 2016; a także pokrótce 
w: M. Mączyńska Wędrówki ludów: historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa/Kraków 1996; M. 
Mączyńska, Światło z popiołu. Wędrówki Ludów w Europie w IV i V wieku, Warszawa 2013; T. Wolińska, 
Sycylia w polityce Cesarstwa Bizantyńskiego w VI-IX wieku, Łódź 2005. 

15 W latach 533-524 wschodnie oddziały na czele z Belizariuszem przejęły Afrykę Północną dla 
imperium bizantyjskiego i zakończyły niemal wiek istnienia królestwa wandalskiego. Wedle przekazu 
Prokopiusza (Bell. Vand. 1, 16, 3), Rzymianie (οἱ Ῥωµαῖοι) byli siłami ze wschodu przysłanymi przez 
Justyniana, by odebrać ziemie Wandalom. Afrykańczycy (bądź Libijczycy – Λίβες) natomiast byli 
Rzymianami z pochodzenia (Ῥωµαῖοι τὸ ἀνέκαθεν). Cytaty greckie według wydania: Procopius, De Bellis 
Libri I-IV: De Bellis Libris I-IV: Bellum Persicum. Bellum Vandalicum, t. 1, ed. J. Haury, Berlin 2001. 
Prokopiusz podkreślał związek między lokalną ludnością a najeźdźcą: ich wspólną historię i związek między 
kulturą rzymsko-afrykańską a kulturą wschodniej części Morza Śródziemnego. Z punktu widzenia imperium 
Afryka nie tyle więc została wówczas podbita, co raczej zintegrowana na nowo po barbarzyńskim interregnum. 
W swoim reskrypcie z 534 r. Justynian położył podwaliny pod reorganizację Afryki jako diecezji Cesarstwa 
Bizantyjskiego. Cały region miał podlegać administracji cywilnej prefekta pretorii z siedzibą w Kartaginie. 
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z najbogatszych prowincji16. Gejzeryk poprzez centralizację rządów zaczął decydować o 

losach ludności afrykańskiej, odbierał majątki ziemskie senatorom – jednak mimo okrutnych 

walk czy plądrowania miast (warto być świadomym faktu, że w obyczajach wojennych 

Wandalowie nie różnili się zbytnio od innych ludów) dla zwykłego mieszkańca Kartaginy 

przejęcie przez nich rządów stanowiło przede wszystkim zmianę władzy, która 

najprawdopodobniej jawiła się jako wcale nie gorsza od poprzedniej17. Po pierwszym szoku 

z powodu najazdu ludność starała się przystosować do nowej sytuacji, uznając ją, całkiem 

słusznie, za tymczasową18. Co więcej, obecność Wandalów w Afryce nie naruszyła 

hierarchii społecznej pochodzącej z czasów rzymskich19, na szczeblu zarówno całej 

prowincji jak i miast Wandalowie wykorzystywali bowiem rzymskie struktury 

organizacyjne20. Oparta również na rzymskiej administracja królewska uchodziła, po 

osiągnięciu stabilizacji, za wyjątkowo sprawną21. Zmiana i kontynuacja – te słowa najpełniej 

oddają ducha tej epoki pod każdym niemal względem, zwłaszcza w Afryce Północnej. 

Przyczyn powszechnej czarnej legendy Wandalów upatrywać należy w pismach 

tamtejszych pisarzy katolickich, wrogo nastawionych do najeźdźcy wyznania ariańskiego, 

zwłaszcza z powodu prześladowań22. W istocie jednak, mimo przelewu krwi i represji, 

Wandalowie stosunkowo szybko się zromanizowali23, pozwalając na trwanie ciągłego 

dyskursu późnego antyku z przeszłością nie tylko dzięki literaturze – sama Kartagina także 

nie różniła się zbytnio od innych wielkich miast tej epoki. Wciąż powstawały teatry, 

popularnością cieszyły się widowiska cyrkowe i muzyczne, zachwycał widok pięknych willi 

                                                
16 Kosiński, Twardowska, op. cit., s. 163. 
17 Wilczyński 2016, op. cit., s. 116. Marek Wilczyński wskazuje m.in. na ciekawy przykład dotyczący 

zniszczenia przez Gejzeryka rejestrów podatkowych – a taki czyn nie mógł zostać niedoceniony, niezależnie 
od aktualnej sytuacji, miejsca bądź epoki, zob. s. 117. 

18 Wilczyński, Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów, Kraków 1994, 
s. 224. 

19 Wiemy o tym m.in. z tzw. tabliczek Albertiniego, zob. Kosiński, Twardowska, op.cit., s. 167. 
20 Ibidem. 
21 Na temat wykorzystania rzymskiej administracji lokalnej przez Wandalów w Afryce Północnej zob. 

Vössing, op. cit., s. 87 n.; Merrills, Miles, op. cit., s. 204. 
22 Przykładem może być Wiktor z Wity opisujący ze szczegółami wspomniane prześladowania; poza 

nim Possydiusz z Kalamy, który koncentrował się na opisach zniszczeń i okrucieństw, które nieśli ze sobą 
Wandalowie zarówno podczas działań wojennych, jak i w czasie represji. Nienawiść wobec Wandalów 
wykazywali też rzymscy kronikarze pochodzący spoza Afryki, np. Orozjusz, Hydacjusz, Prosper i Prokopiusz 
z Cezarei; zob. M. Wilczyński, Czy Wandalowie byli wandalami? [w:] Studia Classica et Byzantina. Alexandro 
Krawczuk Oblata, red. M. Salamon, Z. Kapera, Kraków 1996, ss. 199-200. 

23 J. Conant, Staying Roman: Conquest and Identity in Africa and the Mediterranean, 439-700, New 
York 2012, s. 52: in Africa, Vandal notables also quickly assimilated to the lifestyle of the late Roman gentry. 

Indeed, in general, in the generations after the conquest, it becomes more and more difficult for us to 
distinguish between Vandals and Romano-Africans at the level of the secular aristocracy.  



 20 

podmiejskich, łaźni, placów i portu morskiego, a także szkoły, kościoły i pałace24. 

Panowanie Wandalów nie doprowadziło zatem do zaprzepaszczenia kultury rzymskiej – 

ponadto pod patronatem wandalskich władców tworzyli poeci łacińscy, tak samo jak 

dawniej patronami dla twórców była władza w Imperium Rzymskim25. Dwór królewski w 

Kartaginie skupiał wykształconą ludność rzymsko-afrykańską – była to dla niej przede 

wszystkim droga do władzy i wpływów. Najliczniejsze zabytki piśmiennictwa26 pochodzą z 

czasów panowania Trasamunda (496-523) – poeci tworzyli pochwały na cześć króla oraz 

powstających dzięki jego wstawiennictwu budowli i organizowanych wydarzeń 

kulturalnych27. Utwory zawarte w Antologii Łacińskiej, o której będzie jeszcze mowa 

szerzej, utożsamiane są przez badaczy z literackim oraz intelektualnym renesansem 

przełomu V i VI wieku n.e. („wandalskim renesansem” często określa się czasy rządów 

Trasamunda28).  

 

Patronat literacki w Kartaginie 

 

Największy pean ku czci Kartaginy wyszedł spod pióra Florentinusa, autora 

krótkiego poematu w 39 heksametrach napisanego z okazji jubileuszu panowania 

Trasamunda pt. Florentinis carmen in laudem Thrasamundi regis: 

 

Regia festa canam solemnibus annua votis.  

Imperiale decus Thrasamundi gloria mundi,  

Regnantis Libyae: toto sed clarior orbe,  

                                                
24 Clover, op. cit., s. 10. 
25 Dostosowywali się do złożonej struktury społecznej, w której powstawały ich dzieła: z jednej strony 

była to relacja autor – patron (czego naturalną ekspresją były np. panegiryki), z drugiej wykształceni odbiorcy, 
gotowi na wyszukaną literaturę - specyficzną nie tylko ze względu na szczególny moment w dziejach, lecz 
także miejsce. Zob. N. Cichoń, Drakoncjusz w więzieniu: siła poezji przeciwko sile władzy, Vox Patrum 38 
(2018), s. 128. 

26 Strzelczyk, op. cit., s. 286-287. Warto jednak zaznaczyć, że do naszych czasów nie zachował się 
żaden zabytek piśmiennictwa z Północnej Afryki, który byłby dziełem kogokolwiek innego niż Rzymianina. 
Uważa się, że Wandalowie bardzo rzadko sięgali po pióro, a jeśli już to robili – ich dzieła przepadły, zniszczone 
przez zwycięski nurt katolicki; ibidem, s. 286. 

27 Więcej na temat twórczości ówczesnych poetów kartagińskich, także ku chwale wandalskich 
władców, zob. T. Kotula, Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze 
późnorzymskiej, Kraków 2004, ss. 137-142; Strzelczyk, op. cit., s. 270-295, N. Cichoń, Drakoncjusz, 
Luksoriusz, Florentinus i Feliks: głosy wandalskiej Kartaginy. Stosunek poetów łacińskich do barbarzyńskiej 
władzy, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ 12 (2016), ss. 8-21. 

28 Zob. m.in. Castritius, op.cit., s. 149; tam także szerzej o kwestii zachowania kuktury rzymskiej za 
panowania Wandalów: ss. 148-154. 
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Sed radiante micans cunctis supereminet astris.  

In quo concordant pietas prudentia mores  

Virtus forma decus animus sensusque virilis (ww. 1-7)29. 

 

Król przedstawiony został jako wspanialszy od całego świata; zostały mu przypisane 

cechy, którymi określano wielkich Rzymian w tradycyjnych laudationes, np. virtus i pietas. 

Na końcu utwór zamienia się w enkomium Kartaginy nazwanej „matką Hasdingów”: 

 

Carthago in regem victrix, Carthago triumphat,  

Carthago Asdingis genitrix, Carthago coruscat,  

Carthago, excellens Libycas Carthago per oras, 

[..........................................................................]  

[........................] Thrasamundi nomine regnas,  

Cuius et imperium maneat per seacula felix (ww. 28–31 i 36–37). 

 

Wandalowie zresztą silnie identyfikowali się z Afryką – do tego stopnia, że w VI 

wieku, kiedy zwycięska armia bizantyńska próbowała deportować wandalskich 

wojowników ku granicom perskim, około czterystu Wandalów przejęło kontrolę nad 

łodziami i zmusili żeglarzy do zawrócenia do Afryki. Tam osiedlili się wśród Maurów w 

górach al-Auras i w Mauretanii, chętniej niż np. pośród Wizygotów w Hiszpanii30. 

Dowód na służbę poetów łacińskich wandalskim królom daje także Wiktor z Wity. 

W III księdze swego dzieła pt. Historia persecutionis Africanae provinciae temporum 

Geiserici et Hunerici regum Vandalorum zwraca się do Afrykańczyków, którzy weszli w 

układy z władzą Wandalów. Pisze o nich z pogardą, mając na myśli zapewne nadwornych 

literatów i osoby parające się polityką:  

 

Nonnuli qui barbaros diligitis et eos in condemnationem vestram 

aliquando laudatis, discutite nomen et intellegite mores. Numquid alio 

proprio nomine vocitari poterant nisi ut barbarii dicerentur, ferocitatis 

utique, crudelitatis et terroris vocabulum possidentes? Quos 

                                                
29 Cytat łaciński według wydania: Anthologia latina: sive poesis latinae supplementum, ed. A. Riese, 

F. Buecheler, E. Lommatzsch, Lipsiae 1869-1926, ss. 288-289 (fr. 376). 
30 Zob. Proc. Bellum Vand. 2, 14, 18–19. 
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quantiscumque muneribus foveris (…), illi aliud nesciunt nisi invidere 

Romanis (Vict. Vit. Hist. Persec.  III 62)31. 

 

Potępia zatem osoby, które nie tylko zaakceptowały wandalskie rządy w Kartaginie, 

lecz także zaczęły wychwalać obcych władców – ostrzega przed tym i wyjawia ich 

prawdziwe intencje, mające polegać wyłącznie na chęci zniszczenia Rzymian32. Wskazuje 

na ferocitas, crudelitas i terror Wandalów wyrażając w ten sposób tradycyjne przekonania 

rzymskiej ideologii33. Jak można przekonać się na podstawie lektury innych źródeł – nie do 

końca słusznie34.  

O patronacie literackim prawdopodobnie wspomina w swym utworze także sam 

Drakoncjusz. W Satisfactio, utworze stworzonym w więzieniu jako poemat przebłagalny do 

wandalskiego władcy (o kwestii wtrącenia do więzienia więcej w dalszej części rozdziału, 

teraz wystarczy nadmienić, że przyczyną niewoli był panegiryk skierowany do 

nieodpowiedniej, wpływowej osoby), poeta napisał: quis nisi caelesti demens compulsus ab 

ira / aspera cuncta petat, prospera cuncta negat? (ww.  27-28)35. Przez lata uważano, że 

Drakoncjusz stworzył ów panegiryk w momencie osobistego załamania, jako człowiek 

szalony, bezrozumny, „dotknięty boskim gniewem”. Należy jednak te słowa raczej 

interpretować jako wyolbrzymienie zastosowane przez Drakoncjusza, który tak bardzo 

żałuje swego czynu, że nazywa siebie szalonym (mając na myśli, iż tylko szalony człowiek 

mógł dokonać tego, co on). W powyższym passusie większą uwagę zwracają jednak owe 

prospera, „zaszczyty”. Ponadto kilka wersów wcześniej poeta pisze: praemia despicerem 

tacitis tot regibus almis, ut peterem subito certa pericla miser (ww. 25-26). To wszystko 

                                                
31 Cytat łaciński na podstawie wydania: Victor von Vita, Historia persecutionis Africanae provinciae 

temporum Geiserici et Hunerici regum Vandalorum. Kirchenkampf und Verfolgung unter den Wandalen 
in Africa. Lateinisch und deutsch, herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von K. Vössing, Darmstadt 2011, 
ss. 142-144. 

32 Szerszą interpretację tego passusu podają m.in. A. Merrills, The Perils of Panegyric: Dracontius’ 
Lost Poem and its Consequences [w:] Vandals, Romans and Berbers: New Perspectives on Late Antique North 
Africa, ed. A. Merrills, London 2004, s. 153 oraz Y. Hen, Roman Barbarians: The Royal Court and Culture in 
the Early Medieval West, London 2007, s. 85. Zob. także komentarze w wydaniach Wiktora z Wity autorstwa 
K. Vössinga, ibidem, s. 195. 

33 T. Howe, Vandalen, Barbaren und Arianer bei Victor von Vita, Frankfurt 2007, s. 235 i 302-318. 
34 Więcej na temat przynależności etnicznej i politycznej Wandalów, zob. m.in. R. Steinacher, Rex 

oder Räuberhauptmann. Ethnische und politische Identität im 5. und 6. Jahrhundert am Beispiel von Vandalen 
und Herulern [w:] Grenzen und Entgrenzungen. Der mediterrane Raum, Saarbrücker Beiträge zur 
Vergleichenden Literatur und Kulturwissenschaft 36, red. B. Burtscher-Bechter, P. Haider. B. Mertz-
Baumgartner, R. Rollinger, Würzburg 2006, ss. 309-330. 

35 Wszystkie cytaty łacińskie z Satisfactio na podstawie wydania: Dracontius Blossius Aemilius, 
Œuvres, t. II: Louanges de Dieu, livre III, Réparation, texte établi et traduit par C. Moussy, Paris 1988. 
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prowadzi do stwierdzenia, że poeta kierował swe pochwały do kogoś, z kim był w bardzo 

specyficznej relacji: otrzymywał od niego nagrody i zaszczyty w zamian za twórczość, a po 

stworzeniu nieodpowiedniego utworu naraził swą sławę. 

Jonathan Conant zauważa ponadto, że na przełomie V i VI wieku w Kartaginie 

istniały swego rodzaju „kółka” rzymsko-afrykańskich poetów-arystokratów, w których 

wymieniano się wzajemnie twórczością i poddawano ją krytyce36. Przykładem takiego poety 

może być Luksoriusz, który skomponował księgę epigramów dla grammaticusa Faustusa 

(utwór 282 w Antologii)37, przesyłając mu swe utwory do swoistej recenzji.  Stanowi to 

doskonały dowód na istnienie kół poetyckich. Luksoriusz korespondował także z 

Koronatusem – on z kolei zadedykował Luksoriuszowi swoje dzieło De finalibus o długości 

ostatnich sylab, zwracając uwagę na to, że szanuje jego wiedzę oraz broni tego, co dobre i 

potępia rzeczy nieużyteczne38. Utwory obu poetów, Koronatusa i Luksoriusza, zachowały 

się w Antologii Łacińskiej. Drakoncjusz także mógł należeć do podobnego kółka 

poetyckiego, tak samo Marcjanus Kapella, ponieważ prawdopodobnie obaj twórcy 

imitowali się wzajemnie39. Do tej epoki zaliczymy także anonimowego autora Aegritudo 

Perdicae oraz Repozjanusa, u których zauważamy zależności intertekstualne z 

Drakoncjuszem; z kolei Regianus czerpał najprawdopodobniej z Repozjanusa; można go 

datować również na czasy wandalskie, ewentualnie wczesne Bizancjum40. Przykładem 

poetów należących do „kółek poetyckich” mogą być ponadto chrześcijański twórca 

                                                
36 Conant, op. cit., s. 135.  
37 Numeracja według wydania: Buecheler, Riese, op. cit.  
38 Ibidem. 
39 Sporym problemem związanym z Marcjanusem Kapellą była przez lata jego datacja (mająca 

niemały wpływ na interpretację De nuptiis Philologiae et Mercurii): hipotezy uczonych wahały się nawet o 
trzy wieki. Sugeruje się, najprawdopodobniej słusznie, późną datację, m.in. dzięki powiązaniom z poezją 
Drakoncjusza (na podstawie analizy wersów Orestis Tragoedia Danuta Schanzer dowodzi, że Marcjanus i 
Drakoncjusz po pierwsze korzystali z tego samego źródła, po drugie Drakoncjusz opierał się na utworze 
Marcjanusa (zob. D. Shanzer, A Philosophical and Literary Commentary on Martianus Capella’s De Nuptiis 
Philologiae et Mercurii, Book 1, Berkeley 1986, s. 18); zauważa także liczne zależności między Romuleami i 
De nuptiis (problem zostanie szerzej omówiony w podrozdziale 3.5 dotyczącym intertekstualności, wraz z 
podobieństwami do Aegritudo Perdicae i utworu Repozjanusa). Pełne imię Marcjanusa to Martianus Minneus 
Felix Capella, znany był jednak raczej jako Felix Capella – dwa najwcześniejsze źródła zawierające taką 
wzmiankę to dzieła Fulgencjusza i Kasjodora, którzy zwracają się do niego właśnie w ten sposób (obaj z 
przełomu V i VI w. n.e.), zob. Ibidem, s. 2. Według dopisków na manuskryptach określany był jako Afer 
Carthaginiensis, co do jego pochodzenia nie ma zatem wątpliwości, zwłaszcza że sam siebie nazywa (w 
ostatnim wersie swego utworu) alumnus beatae urbis Elissae (Elissą nazywano Dydonę, mityczną złożycielkę 
Kartaginy); także jego styl wskazywałby na afrykańskie korzenie, choć, jak wskazuje Schanzer, odchodzi się 
dziś od przypisywania tamtejszej literaturze Africitas lub tumor Africus (ibidem, s. 3). Marcjanus 
prawdopodobnie znał dzieła Prudencjusza, poza tym – co bardziej pewne – Repozjanusa, Drakoncjusza, autora 
Aegritudo Perdicae i utwory zawarte w Codex Salmasianus (ibidem, s. 17), co także wskazuje na późną 
datację. Więcej na ten temat zob. ibidem, ss. 2-21, gdzie Schanzer podsumowuje dotychczasowe badania nad 
datowaniem Marcjanusa. 

40 Conant, op. cit., ss. 135-136. 
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Cresconius (którego nie należy mylić ze słynnym Kreskoniuszem Koryppusem), a także 

zachowani w Antologii: Avitus, Bonosius, Lindinus, Octavian, Ponnanus, Symphosius, 

Tuccianus oraz Vincentius41. Mamy zatem do czynienia z prężnym środowiskiem literackim 

łączącym w swoich strukturach kilka pokoleń literatów. 

Kartagina przełomu V i VI wieku to świat, w którym barbarzyńscy Wandalowie i ich 

rzymscy poddani dzielili te same zainteresowania, rozrywki, upodobania. Konieczność 

dostosowania się do nowej sytuacji politycznej wzmocniła w poetach łacińskich poczucie 

kulturowej jedności, a zarazem odrębności ich twórczości na tle innych prowincji – zaczęli 

szukać „nowej” rzymskości42, swej własnej tożsamości. Uwidacznia się to zwłaszcza w 

dziełach bodaj najwybitniejszego poety afrykańskiego epoki późnego antyku, Drakoncjusza.  

 

Blossius Aemilius Dracontius 
 

 Poza walorami artystycznymi swych dzieł oraz wątkami moralizującymi, w których 

ujawnia się późnoantyczne spojrzenie na świat będące połączeniem chrześcijańskich zasad 

z tradycją mitologiczną, Drakoncjusz dostarcza także istotnego uzupełnienia wiedzy na 

temat relacji ludności rzymsko-afrykańskiej z Wandalami. Poeta urodził się 

najprawdopodobniej w połowie V wieku n.e. w Furnos Minus w pobliżu Kartaginy43, tam 

wykształcił się i pracował jako sędzia prokonsularny oraz deklamator publiczny. Posiadał 

                                                
41 Ibidem, s. 135. 

 42 Warto jednakże zaznaczyć, że poglądy Drakoncjusza na kwestię zachowania bądź poszukiwania 
„nowej” rzymskości są nieco inne niż te, które wyłaniają się z twórczości wspomnianych Florentinusa czy 
Luksoriusza. U Drakoncjusza nie znajdziemy już – bardziej lub mniej szczerych – pochwał w stronę 
wandalskich władców. Po pierwsze miały na to wpływ różnice pokoleniowe między wspomnianymi poetami 
(co za tym idzie: inna sytuacja w Kartaginie, odmienny stosunek do najeźdźcy i panujące wówczas nastroje), 
zob. N. Cichoń, Drakoncjusz, Luksoriusz, Florentinus i Feliks: głosy wandalskiej Kartaginy. Stosunek poetów 
łacińskich do barbarzyńskiej władzy, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ 1 (2016), ss. 8-21. Po 
drugie, na Drakoncjusza wpłw wywarła także osobista tragedia (wtrącenie do więzienia, o którym mowa w 
dalszej części tego rozdziału), która najprawdopodobniej sprawiła, że z oddanego Wandalom Rzymianina 
piszącego na królewskim dworze zamienił się w obrońcę doktryny katolickiej (zob. utwory tworzone w 
więzieniu: Laudes Dei, Satisfactio; oba przepojone ortodoksją katolicką (czy wręcz w niektórych passusach 
sprzeciwiające się ariańskiemu wyznaniu wiary; także zwięźle przeanalizowane dalej). Zaczyna zatem 
definiować rzymskość nie jako wspólną przestrzeń rzymsko-wandalską wypracowaną przez władców i poetów 
pokroju Florentinusa i Luksoriusza, lecz jako wierność katolicyzmowi.  

43 S. Bodelón, Draconzio y el reino Vándalo, Epos XVII (2001), s. 29. Warto wspomnieć o hipotezie 
wysnutej przez Dirka Kuijpera, jakoby Drakoncjusz miał korzenie wandalskie; pochodzić miałby od 
rzymskiego ojca i wandalskiej matki (D. Kuijper, Varia Dracontiana, Amsterdam 1958, ss. 7-10; zob. też D. 
Bright, The Miniature Epic in Vandal Africa, London 1987, ss. 14-18; M. Tizzoni, The Poems of Dracontius 
in Their Vandalic and Visigotic Contexts, Leeds 2012, s. 10; Clover, op. cit., 12; Merrills, op. cit., ss. 148-149). 
Nie ma na to jednak dowodów – zarówno język poety, jak i jego wysokie wykształcenie sugerują raczej, że 
jest czystego pochodzenia Rzymianiem. Zaś oryginalne ujęcia mitów wynikają z charakteru literatury nie tylko 
późnoantycznej, ale i ogólnie afrykańskiej; to wyjątkowo spójne środowisko literackie, od dawna wyróżniające 
się na tle twórczości łacińskiej powstającej w innych prowincjach. 
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przydomek vir clarissimus, togatus fori proconsulis almae Carthaginis44, czym z pewnością 

mógł zademonstrować swój niemały status społeczny, określenie vir clarissimus oznaczało 

bowiem pierwszy stopień rangi senatorskiej, otrzymywany przez synów arystokratów w 

momencie narodzin45. 

 Drakoncjusz był bardzo dobrze wykształcony; zresztą podstaw płodności literackiej 

w Afryce Wandalskiej szukać należy właśnie w rozbudowanym systemie edukacyjnym, 

który pozwolił m.in. na trwanie dyskursu z epoką klasyczną, dawał poczucie pewnej 

ciągłości, a także siły – wysoko wykształceni mieszkańcy rzymsko-afrykańscy zajmowali 

wysokie stanowiska i urzędy. Co istotne, okupacja wandalska zostawiła infrastrukturę 

edukacyjną regionu względnie nietkniętą46. Edukacja była przez długi czas zasadnicza dla 

każdego, kto należał do elity prowincji rzymskiej Zachodniego Imperium i chciał zrobić 

karierę w prawie lub służbie publicznej47. Oczywiście sporo wykształconych 

Kartagińczyków uciekło w 439 roku tuż po inwazji barbarzyńców; ponadto początkowo 

lekcje w szkołach zostały przerwane, lecz po niedługiej przerwie zostały przywrócone – 

przez nową władzę48. Od wspominanego już Wiktora z Wity dowiadujemy się, że 

przynajmniej jeden z członków rodu Hasdingów był wysoko wykształcony (na tyle wysoko, 

by zyskać szacunek historyka, który, jak wiemy, do Wandalów był nastawiony wyjątkowo 

wrogo)49. 

  Drakoncjusz bez wątpienia otrzymał wykształcenie w poezji epoki klasycznej, co 

uwidacznia się w jego utworach: wielokrotnie korzysta z dzieł takich poetów jak Wergiliusz, 

Owidiusz, Stacjusz, Lukrecjusz, Lukan czy Klaudian. Ponadto na erudycję i wykształcenie 

                                                
44 Taki opis, wraz z pełnym imieniem Drakoncjusza, pojawia się w podpisie do piątego spośród 

utworów zebranych w Codex Neapolitanus (Controversia de statua viri fortis): Explicit controversia stauae 
viri fortis quam dixit in Gargilianis thermis Blossius Emilius Dracontius vir clarissimus et togatus fori 
proconsulis almae Karthaginis apud proconsulem Pacideium. Dracontius Blossius Aemilius, Œuvres, t. I: 
Louanges de Dieu, Livres I et II, texte établi, traduit et commenté par C. Moussy et C. Camus, Paris 1985, s. 
8. 

45 R. Mathisen, People, Personal Expression, and Social Relations in Late Antiquity, Michigan 2003, 
s. 19; A. Cameron, The Later Roman Empire, AD 284-430, Cambridge 1993, ss. 103-105. 

46 Na najbardziej podstawowym poziomie nauczał grammaticus, który przekazywał wiedzę na temat 
języka łacińskiego i literatury w tym języku tworzonej (zwłaszcza Wergiliusza, o czym niżej), ale uczniowie 
zaznajamiani byli także z greką i grecką twórczością, jednakże co do poziomu ich znajomości tego języka nie 
ma pewności – choć ten problem istotny jest zwłaszcza w kwestii wzajemnych wpływów między światem 
łacińskim i greckim. Na kolejnym szczeblu uczył rhetor, z którym ćwiczono sztukę przemawiania przed 
publicznością – na podstawie lektury podręczników i ćwiczeń praktycznych. Instytucjonalizacja 
chrześcijaństwa w Afryce Północnej nieco ten schemat zmieniła, ale w późnym antyku wciąż uczono 
twórczości pogańskich klasyków literatury. 

47 Merrills, Miles, op. cit., s. 214. 
48 Ibidem, s. 215. 
49 Vict. Vit., Hist. Persec.  2, 26–37. 
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wskazują nawiązania w epyllionach do dawnej literatury, zwłaszcza augustowskiej (w jego 

utworach znajdziemy echa bukoliki czy elegii miłosnej), a także do tragedii, romansu, a 

nawet mimu, pantomimy i akwamimu50, co zostanie szczegółowo przeanalizowane w 

rozdziale 3. Wart przytoczenia jest passus z wstępu do zbioru eposów miniaturowych 

Kartagińczyka, w którym dziękuje on swemu nauczycielowi Felicjanowi za to, że niejako 

przywrócił Afryce literaturę (Drakoncjusz uczęszczał do szkoły na początku panowania 

Wandalów, kiedy prawdopodobnie z powodu chaosu w państwie po niedawnej wojnie 

edukacja została zawieszona, a po pewnym czasie przywrócona): sancte pater, o magister, 

taliter canendus es, qui fugatas Africanae reddis urbi litteras (Rom. 1, 12-13). Poeta w tym 

samym utworze zauważył również, że Felicjan nauczał Rzymian i barbarzyńców w jednej 

szkole, która stała się miejscem łączenia kultur: barbaris qui Romulidas iungis auditorio (w. 

14). We wcześniejszych wersach Drakoncjusz porównał Felicjana do Orfeusza, który swym 

śpiewem łączył dzikie zwierzęta z natury sobie wrogie (ww. 6-7): tak samo Felicjanus łączył 

w swej szkole wrogie sobie ludy: dziką zwierzynę, czyli barbarzyńców, opuścił gniew, z 

kolei Rzymianie przestali się ich lękać. Jest to dowodem szybkiej asymilacji Wandalów z 

                                                
50 O ile fakt, że Drakoncjusz znał grecką tradycję literacką, jest oczywisty, pod dyskusję poddawana 

jest jego znajomość greki. Tiziana Privitera wątpi w to, że poeta czytał Homera bezpośrednio po grecku (Oreste 
scholasticus; una nota a Draconzio, Euphrosyne 24 (1996), ss. 127-146); Pierre Courcelle sądzi, że w państwie 
wandalskim zupełnie nie nauczano i nie znano języka greckiego (Les lettres grecques en Occident. De Macrobe 
à Cassiodore, Paris 1948, s. 12), nawet jeśli w De raptu Helenae Drakoncjusz wspomina Homera i treść Iliady. 
Za jedynie hipotetyczną uznają imitację Homera przez Drakoncjusza także Jean Bouquet i Étienne Wolff 
(Blossius Aemilius Dracontius, La tragedie d'Oreste. Poémes I-V, Paris 1995). Emanuele Rapisarda 
(Draconzio. La tragedia di Oreste, Catania 1964) i Willy Schetter (Über Erfindung und Komposition des 
Orestes des Dracontius. Zur spätantiken Neugestaltung eines klassischen Mythos, Frühmittelalterliche Studien 
19 (1985), ss. 48-74) twierdzą natomiast, że poeta mógł znać Homera w oryginale; Marrou (Saint Augustin et 
la fin de la culture antique, Paris 1958) dodaje, że ówcześnie członkowie warstwy wykształconej w Afryce 
Północnej byli dwujęzyczni. Zgadzają się z tą opinią Claude Moussy i Colette Camus (Blossius Aemilius 
Dracontius, Œuvres, t. I: Louanges de Dieu, Livres I et II, Paris 1985), podając następujące argumenty (które 
podzielają w zasadzie też dużo wcześniej Camillo Morelli (Studia in seros latinos poetas. II De compositione 
carminis Dracontii quod est De raptu Helenae (Rom. VIII), Studi Italiani di Filologia Classica nr 20 (1912), 
ss. 93-120), Enrico Livrea (Il ratto di Elena, Bolonia 1968) i Antonio De Prisco (Osservazzioni su Draconzio 
Romul. 8, 11-23, Vichiana 6 (1977), ss. 290-300): w Orestis Tragoedia zauważyć można niewątpliwy wpływ 
Ajschylosa; poemat De mensibus zawiera odniesienia do Antologii Greckiej; Laudes Dei wydaje się zawierać 
aluzje do Księgi Mądrości, a epyllion De raptu Helenae mógł powstać dzięki inspiracji Kolluthusem (choć co 
do ostatniego przytoczonego przykładu, argument dotyczący zależności Drakoncjusza od Kolluthusa jest 
dyskusyjny ze względu na niepewną datację obu poetów – jak zostanie wykazane w dalszej części pracy, z 
powodów formalnych bardziej prawdopodobna jest odwrotna zależność: Kolluthusa od Drakoncjusza). Zob. 
więcej na ten temat: Bodelon, op. cit, s. 230. Natomiast Helen Kaufmann (Dracontius, Romul. 10 (Medea): 
Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar, Heidelberg 2006) utrzymuje, że nie możemy mieć pewności 
co do znajomości greki przez Drakoncjusza, ponieważ po pierwsze w jego utworach nie znajdziemy ani 
jednego dowodu na bezpośrednie użycie źródła greckiego (zob. § 3.5.1.) po drugie – w podrozdziale 
dotyczącym ówczesnej edukacji (zob. § 1.2.1.) wyjaśnia, iż prawdopodobnie greki w szkołach już wtedy nie 
nauczano.  
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rzymskimi mieszkańcami Afryki, wskazuje ponadto na fakt, iż kultura łacińska zaczęła 

obejmować jeszcze szersze kręgi.  

Jerzy Strzelczyk podkreśla, że wielu tamtejszych ludzi pióra zasłużyło się jako 

nauczyciele oraz popularyzatorzy wiedzy51. U Richarda Milesa i Andrew Merrillsa 

Wandalowie zostali nazwani wręcz patrons of learning52. Pierre Riché stwierdził z kolei, że 

w Afryce życie szkolne zachowało się dużo lepiej niż gdziekolwiek indziej53. 

 Wśród poematów tworzonych przez Drakoncjusza znajdziemy przede wszystkim 

utwory mitologiczne. Jest także autorem dwóch poematów chrześcijańskich: Laudes Dei 

oraz Satisfactio. Jego twórczość religijna ściśle wiąże się z tragicznym momentem jego 

życia – wtrąceniem do więzienia przez wandalskiego władcę54. Na przebłaganie króla 

Guntamunda stworzył napisaną w chrześcijańskim tonie Satisfactio, a gdy to nie pomogło – 

zwrócił się o pomoc do samego Boga w trzech księgach Laudes Dei. Dawniej uczeni 

uważali, że początkowo poeta był poganinem, jednak przełomowe przypadki życiowe 

sprawiły, że nawrócił się na chrześcijaństwo (podobnie jak np. Sydoniusz Apollinaris), 

nowsze badania nad chronologią jego utworów wskazują jednak jasno, że utwory 

mitologiczne powstawały nie tylko wcześniej, ale i po wyjściu Drakoncjusza z więzienia; 

co więcej – nie wahał się przeplatać w jednym utworze wątków mitologicznych i biblijnych 

oraz interpretować pogańskich historii wedle ideologii chrześcijańskiej. Pozwalała na to 

specyfika kultury późnego antyku: istniała wówczas pewna dodatkowa, trzecia przestrzeń 

                                                
51 Strzelczyk, op. cit., s. 253. 
52 Merrills, Miles, op. cit., s. 1. 
53 P. Riché, Education and Culture in the Barbarian West, Sixth through Eighth Centuries, Columbia 

1976, s. 39. 
54 Przypuszcza się, że Drakoncjusz był panegirystą Huneryka (utwór nie zachował się) i padł ofiarą 

sporów o władzę na dworze Hasdingów. Zgodnie z rozporządzeniem Gejzeryka panowała zasada senioratu, 
która miała zapobiegać walkom o władzę po śmierci panującego, pociągała jednak za sobą krwawe rozgrywki 
jeszcze za życia danego władcy. Działał w ten sposób zwłaszcza Huneryk (477-484), który obmyślił 
pozostawienie tronu swemu synowi Hilderykowi – nie obyło się bez morderstw, a sam król gotów był dojść 
do porozumienia z katolicką częścią poddanych. Ostatecznie władzę według prawa i tak przejął najstarszy w 
rodzie Guntamund (484-496), po nim Trasamund (496-523), a dopiero potem do władzy doszedł Hilderyk 
(523-531). Ze względu na kwestię chronologiczną oraz wspominany wielokrotnie patronat literacki, patronem 
Drakoncjusza był właśnie Huneryk. Skoro poeta był z nim w tak bliskich stosunkach, naturalną rzeczą byłoby 
popieranie Hilderyka jako pretendenta do objęcia tronu po ojcu. Skoro jednak władza prawnie należała się 
Guntamundowi, który w tak poważnej sprawie zapewne nie był w stanie pobłażać, wtrącił Drakoncjusza do 
więzienia jako ofiarę politycznych okoliczności. Świadczy to o tym, jak ważna politycznie była wówczas 
poezja, skoro uwięzienie było mniej lub bardziej bezpośrednim rezultatem utworu skierowanego do 
nieodpowiedniej osoby (Merrills, Miles, op. cit., s. 221). Hipotezę taką wysunął już przed laty Mieczysław 
Brożek (Drakoncjusz – poeta w więzieniu, Meander, nr 35 (1982), s. 557), a w ostatnim czasie przychylni są 
jej także anglosascy badacze (zob. zwłaszcza Merrills 2004, op. cit., ss. 145-162). Więcej na temat wtrącenia 
poety do więzienia zob. m. in. Cichoń 2018, op. cit.; I. Nikolsky, The Poet Dracontius and his Satisfactio: 
Latin Poetry as an Instrument of Political Propaganda in the Vandal Kingdom, Studia Universitatis Cibiniensis 
XIV (2017), ss. 37-44; Bodelon, op. cit., zwłaszcza ss. 235-240. 
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między sacrum a profanum55, na którą składały się zabytki dawnej kultury, oczywiście 

pogańskiej, lecz uznawanej przez kościół chrześcijański za czynnik budujący tożsamość i 

łączący mieszkańców Imperium Rzymskiego. Były to nie tylko wspólne obrzędy i 

ceremonie czy widowiska, lecz także tematy i toposy, mity, figury literackie. Mit okazał się 

symbolem wspólnoty kulturowej56, doskonale zatem wpasowywał się w tradycję 

chrześcijańską, która w różnorodnych aspektach życia wciąż przeplatała się z pogańską.  

 

* * * 

 

Historia wydań świeckich poematów Drakoncjusza rozpoczyna się na początku XIX 

wieku. Wówczas Cataldo Iannelli odkrył manuskrypt z utworami Drakoncjusza pochodzący 

z XV wieku, nazwany Codex Neapolitanus (Bibl. Nat. IV E 48, oznaczany siglą N). Autor 

zachowanych w nim dziesięciu utworów57 znany był już wtedy ze wspomnianych Satisfactio 

i Laudes Dei, wydanych w 1794 roku przez Faustina Arevála. W 1813 roku Iannelli 

zadeklarował, iż gotów jest wydać dwie z nieznanych dotąd pieśni Drakoncjusza: De raptu 

Helenae oraz Medea, jednak zmarł jego wydawca, prefekt biblioteki w Neapolu Juan 

Andrés, a jego miejsce zajął Angelo Antonio Scotti, który nie chciał kontynuować pracy nad 

ukazaniem się drukiem pieśni Drakoncjusza. Kolejnymi uczonymi, którzy zajmowali się 

pieśniami zebranymi w Codex Neapolitanus, byli w 2 poł. XIX wieku Friedrich de Duhn 

(Dracontii carmina minora, 1873) oraz Emil Bährens (Dracontii carmina profana w serii 

Poetae Latini Minores, 1883).  

 W 1890 roku Wilhelm Meyer zaproponował użycie określenia Romulea jako tytułu 

zbioru wszystkich świeckich utworów Drakoncjusza58. Jego propozycja wynikała z napisu 

zachowanego we Florilegium Veronense (Bibl. Cap. CLXVIII (155)) z początku XIV w.: 

                                                
55 W swojej książce o końcu starożytnego chrześcijaństwa Robert Markus argumentuje (The End of 

Ancient Christianity, Cambidge 1990, ss. 139-155), że istnieje przestrzeń między tym co stricte chrześcijańskie 
i stricte pogańskie. Podczas gdy Rzym pogański rozpoznawał przestrzeń świecką i świętą (religijną), 
chrześcijaństwo stopniowo zatarło świeckość, uznając wyłącznie sacrum i profanum, świętość i nieczystość. 
To, co nie było sacrum, automatycznie stawać się miało profanum. Dopiero zanik tej przestrzeni oznaczał 
narodziny nowej, średniowiecznej kultury. Zob. też: Sacred and Secular in Medieval and Early Modern 
Cultures: New Essays, ed. L. Besserman. New York 2006, s. 124 oraz A. M. Wasyl, Alcestis barcelońska oraz 
centon Alcesta. Późnoantyczne spojrzenie na mit i gatunek, Kraków 2018, ss. 41-42. 

56 Wasyl 2018, op. cit., s. 42. 
57 Utwory zawarte w Codex Neapolitanus to: Praefatio Dracontii discipuli ad grammaticum 

Felicianum, Hylas, Praefatio ad Felicianum grammaticum, Verba Herculis cum videret Hydrae serpentis 
capita pullare post caedes, Controversia de statua viri fortis, Epithalamium in fratribus dictum, Epithalamium 
Ioannis et Vitulae, De raptu Helenae, Deliberativa Achillis an corpus Hectoris vendat, Medea.  

58 W. Meyer, Die Berliner Centones der Laudes dei des Dracontius, Berlin 1890, ss. 257-296.  
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Blosus (vel Bloxus) in Romulea. Następnym wydawcą był Fridericus Vollmer, który w 1905 

roku zawarł dzieła Drakoncjusza w Monumenta Germaniae Historica, a w 1914 roku w serii 

znanej już z pracy Bährensa Poetae Latini Minores. Zaakceptował propozycję Meyera i 

także nazwał pogańską twórczość poety corpus Romuleorum. Trudno jednakże przypisać 

określenie romuleus (odnoszący się do Romulusa, powiązany tematycznie z Rzymem, czy 

rzymską mitologią) każdemu z niechrześcijańskich utworów Drakoncjusza. Zauważmy, że 

Duhn dla krótszych, pogańskich dzieł Drakoncjusza proponuje tytuł: Carmina minora, 

natomiast Bährens swoje wydanie tytułuje Carmina profana. Mimo to najbardziej 

popularnym sposobem oznaczania i numeracji utworów mitologicznych Drakoncjusza jest 

użycie zastosowane właśnie przez Vollmera: Romuleum, ze skrótem Rom., np. Hylas to 

Rom. 2. Taki zapis dla porządku zastosowany jest również w niniejszej pracy59. 

Rok po pierwszym wydaniu Vollmera ukazało się opracowanie autorstwa Cesarego 

Giarratano Commentationes Dracontianae (Napoli 1906). Z kolei Rudolph Peiper 

przygotowywał kompletne wydanie dzieł Drakoncjusza dla Corpus Scriptorum 

Ecclesiasticorum Latinorum, jednak w dokończeniu pracy przeszkodziła mu śmierć. Wydał 

jedynie Orestis Tragoedia (Wratislaviae 1875). W latach 50. XX wieku powstała 

monografia na temat pogańskich utworów Kartagińczyka, której autorem był wspomniany 

wyżej Dirk Kuijper (Varia Dracontiana, Amsterdam 1958), nieco później swoje koniektury 

wprowadził także José Manuel Díaz de Bustamante, dodając aparat krytyczny oraz 

informacje o biografii autora (Dracontio y sus carmina profana. Estudio biográfico, 

introducción y edición critica, Santiago de Compostela 1978). Wiek XX kończy się 

publikacją w Belles Lettres w Paryżu w latach 1985 (Dracontius, Œuvres, t. I: Louanges de 

Dieu, Livres I et II, wraz z tłumaczeniem i komentarzem Claude’a Moussy’ego i Collette 

Camus), 1988 (t. II: Louanges de Dieu, Livre III, Claude Moussy), 1995 (t. III: La Tragédie 

d’Oreste, Poèmes Profanes I-V, Jean Bouquet i Étienne Wolff) oraz 1996 (t. IV: Poèmes 

Profanes VI-X, Fragments, Étienne Wolff). Najnowsze wydanie utworów Drakoncjusza to 

Carmina profana w opracowaniu Otto Zwierleina (Berlin 2017). Na uwagę zasługuje także 

wydanie De raptu Helenae Kathariny Pohl (Dracontius: De raptu Helenae, Einleitung, 

Edition, Übersetzung und Kommentar, Stuttgart 2019). 

                                                
59 Dyskusja na temat tytułu dla świeckich dzieł Drakoncjusza – zob. też m. in. Wasyl 2018, op. cit., s. 

57; oraz O. Zwierlein, Die 'Carmina profana' des Dracontius, Prolegomena und kritischer Kommentar zur 
Editio Teubneriana. Mit einem Anhang: Dracontius und die Aegritudo Perdicae, Berlin-Boston 2017, ss. 39-
42. 
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Pierwsza grupa niechrześcijańskich utworów Drakoncjusza związana jest z 

procesem edukacji poety: są to ćwiczenia deklamacyjne, czyli Verba Herculis cum videret 

Hydrae serpentis capita pullare post caedes (Rom. 4; wraz z Rom. 3: Praefatio ad 

Felicianum grammaticum) oraz Controversia de statua viri fortis i Deliberativa Achillis 

(Rom. 9). Drakoncjusz stworzył także dwa epitalamia: pieśń dla Jana i Wituli (Rom. 7) miała 

mu pomóc w znalezieniu wstawiennictwa, dzięki któremu zostałby uwolniony z więzienia; 

drugą natomiast – dla braci Wiktoryna i Rufina (Rom. 6) – napisał już po wyjściu z niewoli 

jako pieśń dziękczynną za okazaną pomoc. Zauważamy w powyższych pieśniach weselnych 

chrześcijańską moralność, na wesele zaproszeni się jednak bogowie pogańscy. Ponadto 

przeplatają się w nich tradycyjne elementy epitalamiów oraz wprowadzane przez 

Drakoncjusza oryginalne wątki, np. liczne odniesienia do jego cierpień w niewoli60. 

Pozostałe utwory Kartagińczyka uznawane są za epylliony.  

Hylas (Rom. 2) poprzedzony jest praefatio (Rom. 1: Praefatio Dracontii discipuli ad 

grammaticum Felicianum) w septenariusie trochaicznym –  chodzi o wspomnianą wyżej 

pochwałę nauczyciela Felicjanusa, który „przywrócił Afryce literaturę”; jest to jedyny utwór 

w całym zbiorze napisany w innym metrum niż heksametr. Hylas opowiadający w 163 

wersach o młodzieńcu porwanym przez nimfy uznawany jest za utwór młodzieńczy 

(szkolny) ze względu na znaczące różnice w stosunku do innych eposów miniaturowych 

Drakoncjusza; Díaz de Bustamante nazywa go declamatio scholastica61. Brak w utworze 

poważnych rozważań moralnych i ponadczasowych pytań, wciąż jednak zauważyć można 

talent poety grającego z tradycją wielkiego eposu. Postanawia opowiedzieć fata (…) pueri 

(w. 1), czyli temat zupełnie nieheroiczny, ale włożony w strukturę epiki heroicznej (mamy 

tu na przykład tradycyjną inwokację do Muz, przedstawienie głównego tematu dzieła, 

pytania o przyczyny i początki opisywanych wydarzeń).  

Epyllionem o zupełnie innym charakterze jest Rom. 8, czyli De raptu Helenae – to 

utwór, w którym poeta zastanawia się nad źródłem zła (także w pojęciu uniwersalnym) oraz 

właściwą przyczyną wojny trojańskiej. Swe rozważania skupia wokół roli fatum i problemu 

wolnej woli oraz, powiązanej z powyższymi, odpowiedzialności moralnej – zauważa, że 

czyn jednego człowieka (w tym przypadku Parysa) może mieć wpływ na innych, 

niewinnych ludzi (i ściągnąć na nich nawet okrutną wojnę). Drakoncjusz tragediowe ujęcie 

                                                
60 Zob. N. Cichoń, Obraz niedoli w pieśni weselnej, czyli epitalamia Drakoncjusza jako przykład jego 

nowatorstwa, Collectanea Philologica XVIII (2015), ss. 79-90. 
61 J. M. De Bustamante, Dracontio y sus carmina profana. Estudio biográfico, introducción y edición 

critica, Santiago de Compostela 1978, s. 137. 
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tematu62 intepretuje poprzez różne światopoglądy: i tradycyjny, podpowiadany przez 

mitologię klasyczną, i religijny – chrześcijański, prezentuje także ocenę z punktu widzenia 

wykształconego prawnika63. Podobnie jak w chrześcijańskich Laudes Dei poeta pyta o to, 

kto jest odpowiedzialny za los człowieka (miejsce fatum zajmuje w utworach 

chrześcijańskich Bóg), tak w mitologicznym epyllionie zastanawia się nad tym, jakie 

znaczenie miały zrządzenia fatum i wolna wola Parysa; komentuje, osądza, formułuje 

morały. Uwypukla tym samym aspekty mitu przez wcześniejszych poetów pomijane. 

Cechą charakterystyczną epyllionów Drakoncjusza jest odnajdywanie w mitach 

nowych zaleceń moralnych, a także, typowe dla epyllionu i poetyki późnego antyku, 

przywoływanie ich mniej znanych, oryginalnych wersji – podobnie czyni poeta w Medei 

(Rom. 10). Słowo-klucz stanowi tutaj nefas – zbrodnia, bezbożność (powtarzane w trakcie 

utworu aż dziewięć razy, z czego większość we wstępie i zakończeniu). Medea 

przedstawiona zostaje przez Drakoncjusza jako kapłanka Diany i jej ostatecznie bohaterka 

składa straszliwą ofiarę: nie tylko ze swych dzieci, ale też z Jazona, Kreuzy i Kreona – 

oznacza to zdradę całych Teb (tam dzieje się akcja drugiej części utworu64), których bóstwa 

                                                
62 Parys jawi się w epyllionie Drakoncjusza jako bohater tragiczny, a sam epyllion wydaje się tragedią 

w epickiej formie: wskazuje na to nie tylko przedstawienie głównej postaci jako bohatera tragicznego, którego 
wszelkie czyny prowadzą do spełnienia się fatum, lecz także quasi-dramatyczna budowa Drakoncjuszowej 
epiki, zdecydowanie dalekiej od tradycyjnej epiki homeryckiej. Powyższa kwestia zostanie omówiona szerzej 
w rozdziale 3. 

63 Poeta używa powszechnie znanego mitu do wysnucia nowych wniosków i oryginalnego przesłania 
moralnego, wedle którego zły czyn jednego człowieka może wywrzeć wpływ na wielu niewinnych ludzi, a 
każda zbrodnia pociąga za sobą nieuniknioną karę, w czym uwidacznia się wyraźny wpływ religii 
chrześcijańskiej. Jako prawnik natomiast nie wydaje wyroku od razu, lecz najpierw analizuje wszelkie możliwe 
przyczyny wojny trojańskiej, aby na końcu uznać Parysa za winnego, niczym podczas rozprawy w sądzie. 
Poprzez liczne dywagacje na temat fatum i wolnej woli spogląda na mit także także z perspektywy 
„klasycznej”, powiązanej z tradycją, w jakiej rozumieli mit jego poprzednicy, a także z perspektywy 
filozoficznej. Na temat wieloaspektowości w analizie winy Parysa przez Drakoncjusza zob. m.in.: A. Bisanti, 
Responsabilità e (de)merito negli epilli di Draconzio, Ricerche di Storia Antica 9 (2017), ss. 649-663; N. 
Cichoń, The Judgement of Paris as Examined by a Lawyer and a Christian Moralist: Dracontius’ De raptu 
Helenae, Symbolae Philologorum Posnaniensium 1 (2016), ss. 157-170; N. Cichoń, O problemie fatum i 
wolnej woli w epyllionie Drakoncjusza De raptu Helenae (O porwaniu Heleny), Zeszyty Naukowe 
Towarzystwa Doktorantów UJ 1 (2018), ss. 107-130. 

64 Wedle kanonicznej wersji mitu Jazon i Medea przybywają do Jolkos w Tessalii, skąd Jazon zostaje 
wysłany do Kolchidy po złote runo króla Peliasa (uzurpatora tronu po Ajzonie, ojcu Jazona); następnie, gdy 
Medea zabija Peliasa (ponieważ ten odmawia zrzeczenia się tronu dla prawowitego następcy), para ucieka do 
Koryntu do króla Kreona. Drakoncjusz natomiast umieszcza bohaterów w Tebach zamiast w Jolkos i Koryncie, 
nie wynika to bynajmniej z nieznajomości kanonicznej wersji mitu przez Drakoncjusza. Według innego mitu 
również w Tebach rządził król o imieniu Kreon (brak Jokasty). Poeta skorzystał z tej hominimii 
prawdopodobnie ze wzdlęgu na związek Teb z jeszcze bardziej krwawymi wydarzeniami (czyli krwawą 
historią rodu Labdakidów), zob. Blossio Emilio Draconzio, Medea, a cura di F. Gasti, Milano 2016, s. 142. 
Powiązać to można także z czynnikami czysto literackimi, a nie tylko mitologicznymi: jednym z 
prawdopodobnych modeli stylistycznych dla Drakoncjusza była Tebaida Stacjusza; Teby stały się zatem dla 
poety doskonałym miejscem na odtworzenie historii mówiącej o nefas (ibidem). Zob. też W. Schetter, Medea 
in Theben, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 6a (1980), ss. 209-221, zwłaszcza ss. 220-
221. 
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opiekuńcze nie zdołały obronić65, Medea natomiast znika w przestworzach. Epyllion dzięki 

temu zyskuje wydźwięk uniwersalny – doświadczenie to na zawsze naznacza ludzkość 

nefas, skłonnością do czynienia zła, wisząc nad ludźmi niczym cień Medei nad Tebami66. 

W tematyce mitologicznej pozostaje także Orestis Tragoedia. Utwór ten dotarł do 

naszych czasów w innej niż wcześniej przedstawiona tradycji manuskryptów67, bez autora 

– jednak m.in. ze względu na podobieństwa epyllionu do Romuleów już dawno udało się 

przypisać autorstwo Drakoncjuszowi68. Szczególne zainteresowanie badaczy wzbudza tytuł 

– Orestis Tragoedia69 – którego nie należy traktować jako etykiety gatunkowej. Nie jest 

                                                
65 Wasyl 2018, op. cit., s. 62. 
66 Ibidem.  
67 Do naszych czasów zachowały się dwa manuskrypty: Bernensis Bongarsianus 45 (B) z IX wieku – 

starszy, ale bardziej solidny od XV-wiecznego kodeksu Ambrosianus 74 sup (A), posiadającego liczne błędy. 
Szerzej na ich temat zob. Blossi Aem. Draconti. Orestis Tragoedia. Introduzione, testo critico e commento, ed. 
A. Grillone, Bari 2008, ss. 20-27. Istnieją także XIV-wieczne florilegia, prawdopodobnie pochodzące z 
kodeksu powstałego w XI lub XII wieku, niezależnego od źródeł A i B (Dracontius IV, op. cit., s. 72 i n. za: 
F. Vollmer, Blossii Aemilii Dracontii carmina, Berolini 1905, s. XXXV i n.). Utwór po raz pierwszy wydany 
został przez Karla Müllera (Carmen epicum inscriptum Orestis Tragoedia quod ex codicibus Bongarsiano et 
Ambrosiano, primum edidit C. G. Müller, Rudolstadt 1858), bez głębszej analizy manuskryptów, ale już Haase 
(F. Haase, Miscellaneorum philologicorum liber III, Vratislaviae 1861, s. 27) stwierdza, że kodeks A pochodzi 
od B lub od kopii A. Zgadzają się z nim Karl Schenkl (K. Schenkl, Orestis Tragoedia, carmen epicum saeculo 
post Christum natum sexto compositum emendatius, Pragae 1867, s. 2), Rudolph Peiper (R. Peiper, Orestes, 
tragoedia, Wratislaviae 1875, s. 43), i FriedrichVollmer (op. cit., s. VII). Grillone w nowszych badaniach 
dowodzi, że wspomniane liczne błędy w kopii A wzięły się nie tyle z osobistych poprawek kopisty, co ze 
względu na różne źródła starożytne (Grillone, op. cit., s. 24). Więcej na temat wydań tekstu zob. A. Grillone, 
Apporti al testo dell’Orestis Tragoedia nell’Ottocento, Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica, 
LXXIII (2005), ss. 241-262; A. Grillone, Note critiche all' "Orestis Tragoedia" di Draconzio, L'Antiquité 
Classique 69 (2000), ss. 221-236; Grillone 2008, op. cit., ss. 20-27; P. Parroni, Una nuova edizione dell’Orestis 
Tragoedia di Draconzio, Hermes 138 (2010), ss. 505-506. 

68 W tej tematyce najistotniejsze publikacje to: B. Westhoff, Quaestiones grammaticae ad Dracontii 
carmina minora et Orestis tragoediam spectantes, Münster 1883, ss. 1-3; K. Rossberg, In Dracontii carmina 
minora et Orestis quae vocatur tragoediam observationes criticae, Stade 1878; B. Barwinski, Quaestiones ad 
Dracontium et Orestis tragoediam pertinentes. Quaestio I. De genere dicendi, Gottingae 1887; B. Barwinski, 
Quaestiones ad Dracontium et Orestis tragoediam pertinentes. Quaestio II. De rerum mythicarum tractatione. 
Jahresbericht über das Königliche Katholische Gymnasium in Deutsch-Krone in dem Schuljahre 1887-1888 
33 (1888), ss. 3-15; B. Barwinski. Quaestiones ad Dracontium et Orestis tragoediam pertinentes. Pars III. De 
rationibus prosodiacis et metricis, Jahresbericht über das Königliche Katholische Gymnasium in Deutsch-
Krone in dem Schuljahre 1889-1890 35 (1890), ss. 3-10. 

69 We florilegiach znajdziemy tytuł (H)orestis proverbia, w kodeksie A – Horestis fabula, natomiast 
w B – Orestis tragoedia. Szerzej na temat tytułu utworu zob. m.in. H. Hofmann, Überlegungen zu einer Theorie 
der nichtchristlichen Epik der lateinischen Spätantike, Philologus, nr 132 (1988), ss. 126-127; Grillone, op. 
cit., ss. 20-21. Anna Wasyl uznaje, że epyllion Drakoncjusza ma być w pewnym sensie emulacją tragedii, 
konkurować z nią poprzez poemat epicki, w którym poeta podejmuje tematykę tragediową; za przykład może 
posłużyć nie tylko historia Orestesa, lecz także Medei. Podkreśla zatem epickość utworu, zachowując 
jednocześnie tytuł Orestis Tragoedia jako ślad recepcji czy też tradycji patrzenia zarówno na tekst, jak i na 
sam termin tragoedia. (Wasyl 2011, op. cit., s. 43; zob. też G. Aricò, Mito e tecnica narrativa dell’Orestis 
tragoedia, Palermo 1978, s. 14 i n. Niektórzy uczeni chcąc odejść od terminu tragoedia proponują tytuł 
Orestes, analogicznie do tytułów innych epyllionów Drakoncjusza – Medei i Hylasa: Müller, op. cit., s. 465; 
Blossii Aemilii Dracontii Orestes, recognovit C. Giarratano, Mediolani-Panormi-Neapoli 1902, s. 2; W. 
Schetter, Über Erfindung und Komposition des Orestes des Dracontius. Zur spätantiken Neugestaltung eines 
klassischen Mythos, Frühmittelalterliche Studien: Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der 
Universität Münster, nr 19 (1985), s. 51. Proponuje się także tytuł Orestis (analogicznie do np. Aeneis 
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wiadome, czy Drakoncjusz jest jego autorem, być może sformułował go w ten sposób 

kopista70. Niezależnie od tego, kto nadał epyllionowi taki tytuł, wyjaśnienia szukać należy 

w proemium (ww. 13-14), Drakoncjusz prosi bowiem Muzę, by zstąpiła z koturnów, 

ponieważ tragediowe jamby zostaną zastąpione heksametrem. Orestis Tragoedia jest więc 

dla poety utworem epickim – wszak gatunek definiować miało w starożytności metrum i 

temat71; tematyka natomiast pozostała tragediowa i tak należałoby rozumieć określenie 

tragoedia zawarte w tytule72. Epyllion obejmuje historię od powrotu Agamemnona spod 

Troi do uwolnienia Orestesa od oskarżeń o matkobójstwo i zamordowanie Pyrrusa. 

Drakoncjusz także i w tym utworze nadaje silną rolę narratorowi, który ocenia bohaterów, 

dziwi się nad ich moralnym upadkiem, kieruje do nich przemowy. Na koniec utworu prosi 

bogów o miłosierdzie (ww. 965-968), najpewniej starając się pokazać, iż w świecie 

skalanym zbrodnią (czyżby było to odniesienia do otaczającej Drakoncjusza 

rzeczywistości?) powinno być miejsce na litość i uczciwość. 

Drakoncjusz dowodzi zatem w swych utworach, że wzorce, jakie przekazywane są 

w klasycznych mitach, nie są w pełni godne naśladowania. W jego twórczości znajdziemy 

refleksję nad kulturą klasyczną oraz nowe spojrzenie na to, co tradycyjne i z pozoru 

niezmienne. W późnym antyku mit wciąż łączy ludzi, jednak w nowej, przystosowanej do 

wyjątkowego momentu w dziejach szacie.  

 

 

 

                                                
Wergiliusza) zob. A. Stoehr-Monjou, Le rejet de la tragoedia et les tragiques dans l’Orestis de Dracontius à 
la lumière du manifeste inaugural: Te rogo, Melpomene, tragicis descende cothurnis (Drac. Orestis 13), 
MOSAÏQUE, revue des jeunes chercheurs en SHS Lille Nord de France-‐Belgique francophone 1 (2009), s. 4. 
Hofmann natomiast sugeruje, idąc za kodeksem Ambrosianusem, tytuł Orestis fabula (op. cit., ss. 126-127). 
Jak podkreśla Giuseppe Aricò, tytuł fabula powierdza sens etykiety tragoedia (op. cit., s. 12) – już w łacinie 
epoki archaicznej jest to określenie sztuki dramatycznej, zarówno tragedii, jak i komedii, nawet jeśli w poezji 
i prozie augustowskiej stosowano ten termin do nazywania również utworów narracyjnych (Wasyl 2018, op. 
cit., ss. 145-146).  
 70 Warto zauważyć, że u schyłku antyku oraz w jeszcze większym stopniu w średniowieczu kategorie 
gatunkowe ulegają zmianom oraz pewnemu zatarciu: utwory wykorzystujące tradycyjne tematy tragediowe 
zwykle mają formę narracyjną oraz narratora. Wówczas terminu tragoedia używano do nazwania utworu 
poważnego bądź o złym zakończeniu – brano pod uwagę jedynie temat i styl, pomijając inne kryteria, np. 
metryczne lub dotyczące sposobu prezentacji utworu (zob. Wasyl 2018, op. cit., ss. 141-144). Dlatego można 
przypuszczać, że skryba przypisujący utworowi Drakoncjusza tytuł tragoedia nie kierował się konotacjami 
gatunkowymi, rozumiał natomiast to wyrażenie jako określenie poematu poważnego, traktującego o śmierci 
herosów lub królów. 

71 Szerzej do kwestii rozumienia gatunku w starożytności odnoszę się w rozdziale 2, natomiast kwestię 
intergatunkowości w Orestis Tragoedia badam w rozdziale 3. 

72 Bouquet, Wolff 1995, op. cit., s. 161 i n. 
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Anthologia Latina i Repozjanus 
 

Twórczość Drakoncjusza doskonale odzwierciedla charakter literatury epoki 

późnego antyku. Równie barwnym świadectwem istnienia prężnie działającego środowiska 

literackiego Kartaginy jest Antologia Łacińska, dokument niezbędny w studiach nad 

łacińską twórczością literacką późnego antyku oraz dowód na to, że poeci starali się 

zachować ówczesną oraz wcześniejszą kulturę chylącą się ku upadkowi. Najstarsze 

poświadczenie istnienia Antologii Łacińskiej, które dotarło do naszych czasów, to Codex 

Salmasianus, od łacińskiej formy nazwiska uczonego Claude’a Saumaise’a, który w XVII 

wieku otrzymał manuskrypt pochodzący z przełomu wieku VIII i IX, powstały 

prawdopodobnie w Italii, Francji lub Hiszpanii. Losy Antologii aż do XVII wieku są 

nieznane, jednakże niebezzasadnie przyjmuje się, iż powstał w Afryce, prawdopodobnie w 

VI wieku, w ostatnim okresie istnienia państwa wandalskiego.  

Uderza różnorodność poezji zawartej w Antologii. Składa się na nią, w znanej dziś 

postaci, drobna twórczość poetów Afryki Północnej, liczne epigramaty (w tym 

Epigrammaton Liber Luksoriusza), pewna liczba utworów klasycznych (m.in. Owidiusza, 

Pseudo-Seneki, Florusa utwory atrybuowane Propercjuszowi), a także epyllion Repozjanusa 

De concubitu Martis et Veneris. Piętnastu autorów ze wszystkich zawartych w zbiorze na 

pewno tworzyło pod władzą Wandalów73 – żaden z poetów nie pisał wprawdzie utworów 

tak bogatych jak poezja Drakoncjusza, jednak każdy z nich dostarcza nam znacznego 

uzupełnienia wiedzy na temat kultury ówczesnej Kartaginy oraz stosunków warstwy 

wykształconej z wandalskim dworem.  

Codex Salmasianus jest jedynym oryginalnym źródłem De concubitu Martis et 

Veneris; zachowały się ponadto trzy apografy tego utworu. Jeden z nich to XVII-wieczny 

Vossianus 0.16 w Leiden, dość precyzyjnie oddający tekst utworu, wykorzystany z tego 

powodu przez Bährensa (Lipsiae 1882). Istnieją także dwa apografy zawarte w zbiorze 

Heidelberg lat. 46: apographon Heinsii spisany w latach 1631-1649 przez Nicholasa 

Heynsego, zawierający jednakże jedynie fragment utworu, pełen ponadto licznych błędów i 

braków; oraz schedae Divionenses, stworzone w latach 1651-1756 w Dijon. Ostatni apograf 

wydaje się najcenniejszy ze wszystkich, najpełniej oddaje bowiem tekst zachowany w Codex 

                                                
73 Merrils, Miles, op. cit., s. 205. 
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Salmasianus; nieznany kopista wprowadził ponadto własne poprawki w stosunku do 

pierwszej znanej nam wersji74.  

Przez lata dyskutowana była kwestia datacji Repozjanusa. Poza mało 

prawdopodobną hipotezą Ugo Zuccarellego, jakoby Repozjanus tworzył w II w. n.e.75, 

powszechnie sytuuje się go w wiekach późniejszych: wieku III, IV bądź – co najbardziej 

prawdopodobne – epoce wandalskiej76, ze względu na zachowanie tekstu w Antologia 

Latina, a także z powodu podobieństw do poezji Drakoncjusza. Początkowo zresztą 

podejrzewano wspólne źródło dla poezji Repozjanusa i Drakoncjusza, nie biorąc jeszcze pod 

uwagę późnej datacji pierwszego poety77. Dopiero Pierre Langlois zasugerował, że 

Repozjanus mógł opierać się na poezji Drakoncjusza. Sugerował się on tym, iż Repozjanus 

mocniej przekształcił wzorce klasyczne niż Drakoncjusz78. 

Editio princeps epyllionu stanowi opracowanie autorstwa Petera Burmana w 

Anthologia veterorum Latinorum epigrammatum et poematum I (Amstelaedami 1759), 

następnie epyllion dwukrotnie ukazał się w serii Poetae Latini Minores: w opracowaniu 

Johanna Wernsdorfa (Altenburgi 1785) oraz wsponianego wyżej Bährensa (Lipsiae 1882). 

Wydanie Burmanna, z poprawkami naniesionymi przez Henryka Meyera, ukazało się w 

roku 1835 (Anthologia veterum latinorum epigrammatum et poematum, editionem 

Burmannianam digessit et auxit H. Meyerus, Lipsiae 1835). Spośród wydań XX wieku, poza 

opracowaniem Lucia Cristantego (Roma 1999) na uwagę zasługuje także edycja z 

komentarzem autorstwa Zuccarellego (Napoli 1972). 

De concubitu Martis et Veneris doskonale wpisuje się w poetykę późnego antyku i 

epyllionu: dużą rolę odgrywa w utworze narrator, wyraźne jest nawiązywanie do innych 

gatunków79, uwagę zwraca wartkość akcji oraz oryginalne potraktowanie mitu, w którym 

                                                
74 F. Roncoroni, Note a Reposiano (Anth. Lat. c. 253 R.), Aevum 43 (1969), ss. 291-293. 
75 Zob. argumentację we wstępie do edycji Zuccarellego: Reposianus. De concubitu Martis et Veneris. 

Napoli 1972, ss. 7-81. 
76 E. Bährens, Zu Reposianus, Rheinisches Museum für Philologie 31 (1876), ss. 605-608; D. Morelli, 

Studia in seros latinos poetas. II De compositione carminis Dracontii quod est De raptu Helenae (Rom. VIII), 
Studi Italiani di Filologia Classica nr 20 (1912), ss. 82–93; P. Langlois, Peut-on dater Reposianus (Anth. Lat. 
253 Riese)?, Revue de philologie, littérature et d'histoire anciennes 47 (1973), s. 314; M. P. Pieri,  L’incontro 
d’amore di Marte e Venere secondo Reposiano, Studi Italiani di Filologia Classica 51 (1979), ss. 200-220. 

77 Morelli, op. cit., ss. 82–93 
78 Langlois, op. cit., s. 313. Zob. też: A. Bisanti, Rassegna di studi su Draconzio (1959–1982), 

Palermo 1983, ss. 15–16. Istotnie, przy próbać datacji często stosuje się metodę porównywania wspólnych 
motywów oraz nawiązań do wcześniejszej tradycji, zwykle z następującą konkluzją: utwór wierniejszy 
wzorcowi powstał wcześniej.  

79 Utwór można podzielić na sceny jak dramat, ponadto szczególnie widoczny jest w nim wpływ 
widowisk teatralnych (mim, pantomima). Można także dostrzec elementy bukoliki, romansu i epitalamium. 
Problem szerzej omawiam w rozdziale 3. 
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bogowie zostali sprowadzeni do poziomu zwykłych ludzi odczuwających ludzkie emocje i 

uniesienia. Elementy mitu, które przede wszystkim wyróżniają epyllion Repozjanusa na tle 

tradycji, to przeniesienie akcji z sypialni Wulkana do gaju, duża rola Kupidyna (pomaga 

Wenerze przygotować się na przybycie Marsa, a następnie go rozbiera, bawi się także jego 

bronią, m.in. przystraja ją kwiatami), brak zasadzki przygotowanej przez Wulkana – tu 

Wulkan obserwuje Marsa i Wenus dzięki pomocy Apollina odsłaniającego zagajnik, gdy 

kochankowie odpoczywają po zbliżeniu; na końcu Wenus planuje zemstę na Apollonie za 

wyjawienie ich schadzki. 

Głównym tematem utworu nie jest zemsta Wulkana ani odkrycie czynu Marsa i 

Wenus przez Febusa (na tym właśnie skupiali się poprzednicy Repozjanusa podejmujący tę 

tematykę, np. Homer i Owidiusz), lecz samo spotkanie miłosne i jego poszczególne etapy. 

Ukazanie jedynie zemsty zgotowanej parze kochanków i wydanie na tej podstawie oceny 

moralnej byłoby niewystarczające dla wymagającego odbiorcy późnego antyku. Z kolei 

poprzez dywagacje na temat natury poeta oddał stan ducha bohaterów. Ukazana jako 

występna, niemoralna natura ludzka, zdemaskowana publicznie, urągać miała boskiemu 

decorum, choć Repozjanus przedstawił coś więcej niż cudzołóstwo – siła miłości (czy raczej 

pożądania) była w jego odczuciu tak wielka, że Mars i Wenus stali się jej ofiarami 

(więźniami). Kupidyn odniósł triumf nawet nad Marsem (Mars określony został mianem 

victor victus (ww. 77-78): poeta zastosował metaforę miłości jako działań wojennych80). 

Lekcją moralną nie jest tradycyjne nawoływanie do wystrzegania się zdrady małżeńskiej ani 

samo zwycięstwo miłości nad wojną – Wenus bowiem przedstawiona została jako urocza i 

delikatna bogini nawet podczas zdrady męża, a narrator nie pozwolił Wulkanowi jej 

związać, aby jej przypadkiem nie zranił (ww. 31-32). Przesłaniem utworu jest raczej 

stwierdzenie, by nie ufać sile pożądania, ponieważ niemoralna natura ludzka przemieni to w 

występek. To całkiem nowa interpretacja znanego już mitu, czyli kwintesencja 

późnoantycznej poezji. 

 

Aegritudo Perdicae 

 

Aegritudo Perdicae to anonimowy utwór o długości 290 heksametrów powstały 

najprawdopodobniej w Afryce Wandalskiej za czasów Drakoncjusza – w świetle 

                                                
80 J. Noble-Wood, A Tale Blazed Through Heaven: Imitation and Invention in the Golden Age of 

Spain. Oxford 2014, s. 20. 
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dzisiejszych badań możemy mieć pewność, że autorem nie jest Drakoncjusz, choć przez 

wiele lat kwestia ta była dyskusyjna81. Badacze nie mają jedynie pewności co do tego, czy 

utwór należy uznać za wcześniejszy czy późniejszy w stosunku do twórczości 

Kartagińczyka82.  

Stan zachowania tekstu najlepiej obrazuje James Hunt we wstępie do swego wydania 

tekstu, pisząc: if there is a worse transmissional fate for an ancient work than to be preserved 

in only fifteenth-century MSS, it is to be preserved in only one fifteenth-century MS83. Utwór 

zachował się bowiem wyłącznie w jednym manuskrypcie – codex unicus to XV-wieczny 

Codex Harleianus 3685, aktualnie przechowywany w British Museum w Londynie84. O ile 

posiadanie tylko jednego manuskryptu może wydawać się pewnym ułatwieniem w procesie 

wydawania tekstu, w tym przypadku stawia to liczne trudności przed uczonymi ze względu 

                                                
81 Camillo Morelli (Sulle tracce del romanzo e della novella. II. L’Aegritudo Perdicae, Studi italiani 

di filologia classica 1 (1920), ss. 75-96) wspomina jedynie, że było to dzieło poety z Afryki Północnej, 
stworzone w 2 poł. V wieku n.e.; Emanuele Rapisarda (Il poeta della misericordia divina, I: L’unità del mondo 
religioso di Draconzio, Orpheus 1 (1955), ss. 1-9) przypisuje epyllion Drakoncjuszowi; ale już Guilielmo 
Ballaira (Perdica e Mirra, Rivista di cultura classica e medioevale 10 (1968), ss. 1-9) wierzy, że utwór powstał 
w Hiszpani wizygockiej w wieku VII. Przypisywaniu poematu Drakoncjuszowi sprzeciwia się Étienne Wolff 
w L’Aegritudo Perdicae: Un poème de Dracontius?, Revue de Philologie 62 (1988), ss. 79-89. Dla Johna 
Hunta (Aegritudo Perdicae revisited, Classical Philology 85 (1990), ss. 132-147) technika Drakoncjuszowa w 
Aegritudo Perdicae wydaje się oczywista. Schetter (Vier Adnoten zur Aegritudo Perdicae, Hermes 119 (1991), 
ss. 94-113) wskazuje na stylistyczne podobieństwa między Drakoncjuszem, Repozjanusem i autorem 
Aegritudo Perdicae. Niedługo potem Martha Malamud (Vandalising epic, Ramus 22 (1993), ss. 155–173) 
sugeruje, że autorem mógł być sam Drakoncjusz ze względu na liczne podobieństwa z Hylasem. Privitera (op. 
cit.) nie precyzuje, kim mógłby być autor, jednak zauważa w postaci Perdykasa kalkę Drakoncjuszowego 
Orestesa. Więcej na ten temat zob.: L. Zurli, L’Agreitudo Perdicae non è di Draconzio [w:] Ars Narrandi: 
scritti di narrativa antica in memoria di Luigi Pepe, ed. C. Santini e L. Zurli, Napoli 1996, ss. 233-361. 

82 Po pobieżnej analizie stwierdzić można, że utwór powstał przed Drakoncjuszem, wskazywałyby na 
to cechy stylistyczne oraz bardzo silne naśladowanie estetyki Owidiusza (Drakoncjusz z kolei nie naśladuje 
swych poprzedników w tak bezpośredni sposób), np. rozbudowane opisy pełne różnorodnych szczegółów, 
katalogi, monologi nieszczęsnego bohatera, który musi wybrać między miłością (Amor) a wstydem (Pudor) – 
jego dylematy porównywane są do rozterek Owidiuszowej Medei (Wasyl 2011, op. cit, s. 102) lub 
Wergiliuszowej Dydony (S. Mariotti, Imitazione e critica del testo. Qualche esempio dall’Aegritudo Perdicae, 
Rivista di filologia e di istruzione classica 97 (1969), s. 390). Trudno jednakże określić datację utworu jedynie 
na podstawie sięgania przez poetę do źródeł. Na to, iż poemat jest późniejszy w stosunku do twórczości 
Drakoncjusza, posiadamy więcej argumentów. Przykładami będą przede wszystkim aluzje i nawiązania 
anonimowego autora do Drakoncjuszowych epyllionów, a z ich charakteru jasno wywnioskować można, że to 
autor Aegritudo Perdicae czerpał z Drakoncjusza, a nie odwrotnie. Wyraźny jest bowiem swego rodzaju 
respekt w stosunku do „mistrza”, autor widzi w epyllionach Kartagińczyka inspirację i próbuje je emulować. 
Tematyka utworu mogła zostać wzięta z Rom. 2 – Amor wymieniając swe triumfy wskazuje na Perdykasa: 
alter erit Perdica furens atque altera Myrrha (w. 41). Bardziej istotnym nawiązaniem jest inspiracja utworem 
Orestis Tragoedia, młody Perdykas posiada bowiem cechy drakoncjuszowego Orestesa. Obaj urodzili się w 
bogatej, królewskiej rodzinie, obaj studiowali w Atenach od tak wczesnego dzieciństwa, że nie pamiętają 
twarzy matki. Perdykas jawi się jako alter ego Orestesa, także i on za sprawą losu lub boskiej zemsty popełnia 
jakąś zbrodnię wobec swej matki (Privitera, op. cit., s. 14. Zob. też: Wasyl 2011, op. cit., ss. 101-106. 

83 Hunt,op. cit. , s. I. 
84 A. Grillone, La Aegritudo perdicae rivisitata: testo criticamente riveduto e traduzione, commento 

e appendice esegetico-testuale, Messina 2010, s. 7. 
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na częste lakuny, przemieszczenia liter, słów, a nawet całych wersów czy błędne 

abrewiacje85.  

Epyllion pozostawał nieznany dla badaczy nowożytnych aż do 1877 roku, kiedy to 

Ernst Dümmler ogłosił jego istnienie w Gedichte an Prudentius (Zeitschrift für deutsches 

Altertum und Literatur, t. 21 (1877), ss. 76-86): wspomniał o nim jedynie jako o poemacie 

zachowanym we wspomnianym wyżej manuskrypcie Codex Harleianus 3685.  

Editio princeps tego utworu to opracowanie autorstwa Bährensa Unedierte 

lateinische Gedichte. 1. Das Epyllion Aegritudo Perdicae (Leipzig 1877), w którym uczony 

polegał na często błędnej transkrypcji rękopisu wykonanej przez Edwarda Maunde 

Thompsona, autora Introduction to Greek and Latin Palaeography (Oxford 1912). Kolejne 

lata przyniosły wydania poprawionej wersji teksu przez najważniejszych uczonych końca 

XIX oraz początku XX wieku – po drugim wydaniu znów autorstwa Bährensa (z udziałem 

E. Rhode, R. Ellisa i K. Rossberga) w Poetae Latini Minores V (Leipzig 1883) swoją edycję 

utworu zaproponował Alexander Riese w Anthologia Latina II2 (Leipzig 1906), a kilka lat 

później ukazało się opracowanie Vollmera we wspomnianej wyżej serii Poetae Latini 

Minores (Leipzig 1914). O ile wydanie Riesego zwierało kilka poprawek, to jednak w 

większości pokrywało się z edycją Bährensa. Pewien przełom stanowiło natomiast 

opracowanie Vollmera - Hunt wskazuje na charakterystyczną dla badacza 

Konjekturalkritik86. Z kolei pierwsza publikacja włoska – i zarazem pierwsza z 

tłumaczeniem na jakikolwiek język – to praca Domenica Romana (Interpretazione della 

Aegritudo Perdicae, Atti dell’Academia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo 19 (1958-

1959)). Dziesięć lat później ukazuje się kolejna edycja krytyczna wraz z tłumaczeniem i 

komentarzem autorstwa wspomnianego wyżej Johna Mortimera Hunta: The Aegritudo 

Perdicae, Edited with Translation and Commentary (Pennsylvania 1970). Niedługo później 

swoją edycję publikuje Loriano Zurli (Leipzig 1987). Spośród najnowszych wydań i 

opracowań wspomnieć warto o pracy Antonina Grilla, zawierającej zarówno szeroki 

komentarz, jak i najnowszą edycję krytyczną oraz wierne tłumaczenie: La Aegritudo 

Perdicae rivisitata: testo criticamente riveduto e traduzione, commento e appendice 

esegetico-testuale (Messina 2010).  

Wyraźna jest w utworze obecność narratora – przejawia on nie tylko emocjonalne 

zaangażowanie w treść epyllionu, lecz także wyraża sympatię do bohatera określając go 

                                                
85 Hunt 1970, op. cit., ss. II-III. 
86 Ibidem, s. V. 
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infelix lub miser (w. 19, 22, 82, 94, 114, 205, 262). Perdykas słusznie przez poetę określany 

nieszczęsnym zakochuje się za sprawą Amora i Wenus w swej matce Kastalii. Jest to kara 

za to, że nie czcił bogów miłości, mimo iż wielbił wszystkich innych. Gdy Perdykas udaje 

się do domu swej matki Kastalii, zmęczony zapada w sen. Wówczas ukazuje mu się Amor 

przyjmując postać Kastalii, której Perdykas nie pamięta, ponieważ opuścił dom bardzo 

młodo. Zakochuje się w zjawie, a gdy przybywa do domu, rozpoznaje w ukochanej własną 

matkę. Nie wyjawia jej swego sekretu. Matka zmartwiona chorobą syna wzywa do niego 

lekarzy – w końcu Hipokrates stawia właściwą diagnozę, jednak Perdykas wciąż nie jest w 

stanie wyjawić matce, kim jest jego ukochana. Po kilku nocach cierpienia bohater popełnia 

samobójstwo, nie mogąc znieść ciężaru kazirdoczej miłości. 

Skupienie na bohaterze, na jego emocjach i uczuciach, tragediowa kompozycja, 

motyw trudnej miłości zesłanej przez bogów, otwartość na różne gatunki i style – wszystko 

to wskazuje na epyllioniczny charakter utworu; wyraźna jest w nim także ogólna poetyka 

późnego antyku87.  W porównaniu do Drakoncjusza nie widać u autora Aegritudo Perdicae 

tak dużej głębi moralnej, brak tu rozważań nad miarą zła lub odpowiedzialnością jednostki 

za czyny – mamy do czynienia z zupełnie inną osobowością intelektualną i literacką, wciąż 

jednak tworzącą w tym samym gatunku i tradycji88. 

 

*** 

 

Arnold Jones zauważył, że nikt, kto czytał ówczesne listy, poematy, przemowy i 

dzieła historyczne, nie zwątpi w to, że osoby należące do wykształconej wyższej warstwy 

Imperium czuły się Rzymianami. Było to naturalne, zapewniać to miała klasyczna tradycja 

                                                
87 Luigi Castagna słusznie stwierdza, że utwór pełen jest nawiązań do różnych gatunków i stylów 

(poza epyllionem bez wątpienia widać w nim ogólne cechy późnoantycznej poetyki), jednak dodaje także, że 
anonimowy autor mógł nadać swemu dziełu rys historyczny i głównym bohaterem uczynić Perdykasa II, króla 
Macedonii (L. Castagna, Su un proemio poetico tardolatino (A.P. 1-4), Bollettino di studi latini: periodico 
semestrale d’informazione bibliografica 27 (1997), ss. 107-108. Jednak nic w utworze nie wskazuje na to, aby 
był on czymś więcej, niż historią mitologiczną. Bohater jest przede wszystkim nieszczęsny, co doskonale 
wpisuje się w ramy krótkich poematów mitologicznych. Domenico Romano zauważa wpływ pantomimy na 
Aegritudo Perdicae – pośród tematów podejmowanych w afrykańskim teatrze znajdziemy historie Hippolita, 
Jokasty, Antiocha czy Stratonike – postaci o imionach z pozoru historycznych, jednak przedstawione bardziej 
jak figury literackie niż konretne, rzeczywiście istniejące osoby. To kolejny argumeny za tym, że autor nie 
miał raczej na myśli macedońskiego króla. Zob. też: Wasyl 2011, op. cit., ss. 108-109. 

88 Co ciekawe, pierwsza analiza charakteru utworu, której dokonał w 1920 roku Camillo Morelli 
(Morelli 1920, op. cit.), dotyczyła Aegritudo jako noweli – na podstawie badań Erwina Rhodego na temat 
początków romansu greckiego Morelli wykazał liczne paralele między badanym utworem a nowelą. Więcej 
na temat intergatunkowości poematu w rozdziale 3. 
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kulturowa89. Jednak warto dodać, że w późnym antyku wnioskować to możemy przede 

wszystkim z charakteru danego utworu i zawartych w nim odniesień do polityki, żaden z 

poetów nie przyznaje bowiem wprost, że jest Rzymianinem. Conant przypuszcza, że wynika 

to z tego, iż słowo Romanus stało się obciążone politycznie. Na przykład w kręgach 

sądowych, w których poruszali się świeccy autorzy afrykańscy (wśród nich Drakoncjusz), 

termin ten prawdopodobnie niósł niebezpieczne implikacje przynależności do Imperium, a 

może nawet bardziej konkretnie – braku lojalności wobec władcy wandalskiego90.  

Wandalowie zarządzali jednak państwem w taki sposób, że swobodnie mogli w nim 

tworzyć rzymscy potomkowie. Wprawdzie po raz pierwszy pisano po to, by służyć tym, 

którzy pokonali Rzymian, ale właśnie dzięki tym poetom tradycja klasyczna nie zanikła, a 

nawet więcej: wręcz się odrodziła, powróciła do świetności sprzed lat, choć w zupełnie 

nowym, oryginalnym, gotowym na wymagania epoki wydaniu. Było to nie tylko 

podtrzymywanie idei Roma aeterna i wiara w Imperium Rzymskie, lecz także asymilacja i 

zgoda na zaistniałą sytuację. Dzięki temu poezja epoki klasycznej wciąż rozbrzmiewała, 

choć ku chwale obcego ludu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 A. H. M. Jones, Were the Ancient Heresies National or Social Movements in Disguise?, The Journal 

of theological studies 10 (1959), s. 295.  
90 Conant, op. cit., s. 186. 
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1.2. POECI WĘDROWNI – GRECKI ŚWIAT LITERACKI  

MIĘDZY IV A VI WIEKIEM N.E. 
 

 

Dynamizm kulturowy i literacki późnego antyku na gruncie greckim koncentrował 

się na terenach Górnego Egiptu, a zwłaszcza Tebaidy (gdzie leżały m.in. Teby, Panopolis, 

Hermopolis, Antinoopolis, Lykopolis) – sama Aleksandria przestała być wówczas tak 

prężnie działającym ośrodkiem literackim jak dawniej91. Już w IV wieku Egipt był skarbnicą 

talentów Cesarstwa Wschodniorzymskiego, zwłaszcza talentów poetyckich; Alan Cameron 

używa w odniesieniu do Egiptu tamtych czasów sformułowania home of Greek poetry92. 

Warto przywołać stwierdzenie Eunapiusa z Sardis, iż Egipcjanie byli „szaleni na punkcie 

poezji”: ἐπὶ ποιητικήι µὲν σφόδρα µαίνονται (Vit. Soph. 493). Rzeczywiście, trudno jest 

wymienić wybitnego greckiego poetę IV i V wieku, który nie pochodziłby z Egiptu93. 

 

 
Źródło: L. Miguélez -Cavero, Poems in Context. Greek Poetry in the  

Egyptian Thebaid 200-600 AD, Berlin/New York 2008, s. XI 

                                                
 91 These poets were not born or even educated in Alexandria alone; many, indeed most, of them came 
from the Thebaid, in particular from the district around Panopolis. Pamprepius, Cyrus, Nonnus and 
Triphiodorus all came from Panopolis itself, Horapollon from Phenebith, a village in the nome of Panopolis, 
Christodorus from Coptus, Olympiodorus from Egyptian Thebes and Andronicus from Hermupolis. Of the 
more important figures only Claudian and Palladas are actually attested as Alexandrians, though doubtless 
most of the others will have spent a term or two at least in the lecture rooms there (A. Cameron Wandering 
Poets: A Literary Movement in Byzantine Egypt, Wiesbaden 1965, s. 472). Na temat Aleksandrii w późnym 
antyku zob. opracowanie G. Agosti, Greek Poetry in Late Antique Alexandria: between Culture and Religion 
[w:] The Alexandrian Tradition. Interactions between Science, Religion, and Literature, ed. L. A. Guichard, J. 
L. García Alonso, M. Paz de Hoz, Berno 2014, ss. 287-312. 

92 Cameron 1965, op. cit., s. 470. 
93 Ibidem. 
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 Chętnie uprawianym gatunkiem literackim w Egipcie były panegiryki; zachowało 

się wiele pochwał zarówno z autografem autora, jak i anonimowych94, nie równały się one 

jednak tradycyjnym panegirykom – tematem dzieła nierzadko miała być cała kampania 

wodza czy władcy. Panegiryki epickie powstawały już w epoce hellenistycznej, a w okresie 

Cesarstwa przybierały nieraz postać panegirycznych poematów95. Pochwały zyskały na 

popularności, ponieważ zawodowi poeci, aby się utrzymać, musieli zdobyć uznanie 

władców, dowódców wojskowych lub osób lokalnie piastujących wysokie urzędy. 

Równocześnie z panegirykiem rozwijała się sztuka pisania inwektyw. Powstawały także 

epitalamia, w tym gatunku odznaczał się przede wszystkim Klaudian – stworzył pieśń 

weselną, w której uczcił cesarza Honoriusza. Tworzono również dzieła mitologiczne – na 

pierwsze miejsce w tej dziedzinie wysuwa się oczywiście epos Nonnosa z Panopolis96. 

 Odrodzenie mitologicznej poezji epickiej w Górnym Egipcie w dużej mierze 

polegało na „wypełnianiu luk”, które pozostały po historiach przekazanych w dziele Homera 

lub na kontynuacji opisywanych przez niego epizodów. Rolę Homera w późnym antyku 

trafnie podsumowuje Lawrence Kim:  

 

Homer’s legacy to the Imperial world resides not in his role as cultural 

icon, ambassador of Hellenism, or historiographical recorder of the 

glorious deeds of the Greek heroic age, but in his capacity as a storyteller, 

a creator of fictions that have become so powerful that they possess a 

certain reality of their own, even though they are acknowledged as 

invented97. 

 

 Teksty takie jak Iliada czy Odyseja wciąż były opracowywane w nowych ujęciach i 

kontekstach – doskonałymi przykładami będą omawiany przeze mnie szeroko epyllion 

Kolluthusa Porwanie Heleny oraz krótki epos Tryfiodora Zdobycie Ilionu98.  

  

 

                                                
94 Ibidem, s. 478. 
95 W. Appel, Literatura Grecji Starożytnej: Poezja Epicka od Antymacha do Nonnosa, Toruń 2001, s. 

310. 
96 Więcej na temat uprawianych ówcześnie gatunków zob. J. A. Clota, Panorama de la épica griega 

tardía, ÉClas 16 (1972), s. 143. 
97 L. Kim, Homer Between History and Fiction in Imperial Greek Literature, Cambridge 2010, s. 174. 
98 Więcej  na temat przynależności gatunkowej oraz charakteru utworu Tryfiodora w rozdziale 2. 
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Wandering poets 

 

 Literaci greckiego świata późnego antyku nazwani zostali przez Camerona 

wandering poets, czyli „poetami wędrownymi”99 – poezja przestała być natchnieniem Muz 

i stała się profesją100, a jej wykonawcy w poszukiwaniu zarobku wędrowali od miasta do 

miasta. Trafiali w ten sposób w różne zakątki Imperium Rzymskiego, jednak wszyscy byli 

urodzeni i wychowani w Egipcie i przez to wywodzili się z tej samej szkoły poezji. Pojęcie 

szkoły należy oczywiście traktować umownie: chodzi o szereg wspólnych cech w ich 

utworach101, mieli oni bowiem tych samych poprzedników, których wykorzystywali jako 

źródła swej twórczości. Dzięki przemieszczaniu się do kolejnych centrów kultury i literatury 

mogli poznawać powstałe niedawno utwory innych poetów. Tworzyli także w podobnym 

stylu. Doskonałym przykładem będzie tzw. szkoła Nonnosa, czyli grupa poetów czerpiących 

różnego rodzaju inspiracje z Opowieści Dionizyjskich. Należeć mieli do niej m.in. Kolluthus, 

Muzajos, Pampreniusz, Agatiasz102 i – jak do niedawna uważano – także Tryfiodor. Badania 

ostatnich lat wskazują jednak, że to Nonnos był naśladowcą Tryfiodora103. Chociaż hipoteza, 

jakoby Nonnos był liderem spójnej „szkoły” poetów tworzących w Tebaidzie została już w 

dużej mierze obalona, to jego wpływ na styl poezji powstającej w Egipcie na przełomie V i 

VI wieku jest bardzo szeroki. „Szkołę”, jak wspomniano, rozumieć należy wyłącznie pod 

względem odniesień w twórczości literackiej, jak słusznie definiuje Daria Gigli: un gruppo 

                                                
99  Cameron 1965, op. cit., s. 480. Nie jest to jednak trend występujący jedynie w epoce późnego 

antyku – na temat poetów wędrownych w kulturze greckiej w czasach wcześniejszych zob. Wandering Poets 
in Ancient Greek Culture: Travel, Locality and Pan-Hellenism, ed. by R. Hunter, I. Rutherford, Cambridge 
2009. 

100 Cameron 1965, op. cit., ss. 477–484; Clota, op. cit., s. 146; L. Miguélez-Cavero, Poems in Context. 
Greek Poetry in the Egyptian Thebaid 200-600 AD, Berlin-New York 2008, ss. 97–99. 

101 Cameron 1965, op. cit., s. 471. 
102 Miguélez-Cavero, op. cit., zwłaszcza ss. 189-90. 

  103 Przez lata zastanawiano się nad właściwą datacją Tryfiodora. Brano pod uwagę źródła, na których 
się opierał; byli to przede wszystkim Homer i Apoloniusz Rodyjski, wykazuje on także powiązania z 
twórczością poetów czasu Antoninów i Sewerów oraz z Posthomerica Kwintusa ze Smyrny. Związek 
Tryfiodora z Nonnosem nie był do końca oczywisty, obaj bowiem spisali swe dzieła podobnym językiem (do 
tego stopnia, że znajdziemy u nich identyczne wersy i wyrażenia), jednak metryka Tryfiodora jest zupełnie 
inna niż ta zastosowana przez Nonnosa (zob. porównanie metryki obu poetów w: A. Cameron, Claudian. 
Poetry and Propaganda at the Court of Honorius, Oxford 1970, ss. 478-482). Uznano go za jednego z twórców 
pierwszego pokolenia „uczniów” Nonnosa, a na podstawie tego, że Tryfiodora naśladował Kolluthus 
(datowany na przełom V i VI wieku) w Porwaniu Heleny, umiejscowiono go w późniejszej części V w. n.e. 
Hipoteza została podważona w 1972 roku, kiedy opublikowany został manuskrypt z Oxyrynchos (P. Oxy. 
41.2946) zawierający wersy 391-402 utworu Tryfiodora. Badania paleograficzne wskazały jednoznacznie na 
pochodzenie dokumentu z III w. n.e. Mimo to temat dokładnej datacji Tryfiodora wciąż poddawany jest pod 
dyskusję, bierze się jednak pod uwagę jedynie wiek III lub przełom III i IV w. n.e. Szerzej na temat datacji 
dzieła Tryfiodora zob. Miguélez-Cavero, op. cit., ss. 13-15. 
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di poeti che si richiamano in modo più o meno evidente ai dettami stilistici e mettrici 

dell'autore104, a nie jako szkołę w sensie akademickim, jak do niedawna utrzymywano. 

 Dzieła literackie z IV i V wieku w Egipcie uzależnione były także od tradycyjnych 

świeckich wzorców szkolnych, głównie od greckiej epiki z Homerem na czele, ponadto od 

Eurypidesa, mówców (zwłaszcza sztuki oratorskiej Drugiej Sofistyki) oraz Komedii 

Nowej105. Francesc Cuartero sugeruje ponadto, że Egipcjanie bizantyjscy utrzymywali 

kontakt z Afryką Wandalską i zakłada, że kontakt ten istniał także na poziomie kulturowym 

(literackim)106 oraz rozwijał się jeszcze na przełomie V i VI wieku n.e. Monarchia 

Wandalów nie odcięła się bowiem od świata zewnętrznego – również świata greckiego, 

wręcz przeciwnie: otwarta była na chłonięcie nowych kultur. Ponadto arystokracja katolicka 

w Afryce utrzymywała kontakty z Konstantynopolem i Egiptem licząc na pomoc w 

uwolnieniu spod rządów barbarzyńskich107.  

 

Performatywność poezji 

 

Poeci i publiczni mówcy kształcili się wówczas w tych samych szkołach108. Wspólna 

edukacja oznaczała, że poezja miała wymiar pragmatyczny i performatywny109, co w 

badaniach naukowych zaczęto podkreślać stosunkowo niedawno110. Poezję czytano w 

                                                
104 D. Gigli Piccardi, AEROBATEIN. L’ecfrasi come viaggio in Giovanni di Gaza [w:] Nonno e i suoi 

lettori, Hellenica. Testi e strumenti di letteratura greca antica, medievale e umanistica 27 (2008), ed. S. Aduano, 
Alessandria 2008, s. 83. 

105 Morrisson, op. cit., s. 489. 
106 Co do kwestii znajomości łaciny na Wschodzie, uważa się, że do połowy VI wieku łacina 

pozostawała oficjalnym językiem prawa, administracji i armii, w przeciwieństwie do rodzimych języków 
królestw barbarzyńskich. Jednak język grecki zdobył supremację wraz z dojściem do władzy cesarzy 
pochodzenia niewojskowego: Anastazjusza (491-518) i Justyniana (527-65), zob. P. Brown, The World of Late 
Antiquity: from Marcus Aurelius to Muhammad (AD 150-750), New York 1989, s. 138. Chociaż łacina w 
dalszym ciągu używana była do celów literackich (A. Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity, 
AD 395-600, London 1993, s. 127), a językami kultury w późnej starożytności były łacina i greka, znajomość 
łaciny we Wschodnim Imperium stopniowo stawała się coraz rzadziej spotykana.  

107 Cuartero, op. cit., ss. 17-18. 
108 C. Cadau, Studies in Colluthus Abduction of Helen, Leiden-Boston 2015, s. 13. 

 109 G. Agosti, L’Etopea nella Poesia Greca Tardoantica [w:] Ἠθοποιία. La représentation de 
caractères entre fictionscolaire et réalité vivante à l'époque impériale et tardive, ed. E. Amato, J. Schamp, 
Salerne 2005, s. 37. Więcej na ten temat zob. Theorising Performance: Greek Drama, Cultural History, and 
Critical Practice, ed. E. Hall, S. Harrop, London 2010; Acting with Words: Communication, Rhetorical 
Performance, and Performative Acts in Latin Literature, ed. T. Fuhrer, D. Nelis, Heidelberg 2010; E. Hall, 
The Theatrical Cast of Athens: Interactions between Ancient Greek Drama and Society, Oxford 2006.  

110 Zaledwie od kilku lat, zob. G. Agosti, La Voce dei Libri. Dimensione Performativa dell’Epica 
Greca Tardoantica [w:] Approches de la Troisième Sophistique. Hommages à Jacques Schamp, ed. E. Amato, 
A. Roduit, M. Steinruck, Approches de la Troisième Sophistique. Hommages à Jacques Schamp, Bruxelles 
2006, ss. 35–62; G. Agosti, L’Epica Greca Tardoantica tra Oralità e Scrittura [w:] Atti del Convegno 
Nazionale di Studi “Arma Virumque Cano….”: l’Epica dei Greci e dei Romani, Torino, 23–24 Aprile 2007, 
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prywatnych kręgach przyjaciół111, w których dzieła dawne i współczesne analizowane były 

przez osoby wysoko wykształcone; czytano je także w czasie oficjalnych wydarzeń 

publicznych, często w charakterze agonu. Jak słusznie wskazuje Gianfranco Agosti, 

późnoantyczna poezja była zdecydowanie agonistyczna, ponieważ zakładała rywalizację nie 

tylko z tradycją, ale także z poetami współczesnymi: Agatiasz (AP 4.4.67-70) oraz Nonnos 

(Dion. 25,27,75) zgodnie określają główny cel poezji, czyli odczytywanie utworów przed 

publicznością, która jest w stanie ocenić, jak dany poeta radzi sobie z nawiązywaniem do 

poprzedników112. Ustne i publiczne przedstawianie poezji stanowi również jej połączenie z 

formami teatralymi i popularną wówczas pantomimą113. 

 

Κόλουθος 

 

 W przeszłości utwór Kolluthusa uważany był za mało wartościowy, co ciekawe – 

właśnie ze względu na oryginalne ujęcie tematu i włożenie go w ramy epyllionu. Jednak 

należy mieć na uwadze, że poeta zamierzał w ten sposób zaskoczyć swoich czytelników 

spełniając wymagania epoki. Czytanie jego utworu z tej perspektywy polega na 

reinterpretacji tego, co wcześniej postrzegano jako niewłaściwe rozwiązania dla każdej 

sceny, pełnych wyjątkowości oraz ironii zwrotów akcji, które poeta zaplanował dla 

erudycyjnych czytelników. Interakcja między narratorem a wykształconymi odbiorcami jest 

zresztą ugruntowaną cechą poezji erudycyjnej od czasów hellenistycznych, a zatem ironia 

może być kluczem do pełnego docenienia zdolności Kolluthusa do zaskakiwania 

czytelników poprzez innowacje i zabawę gatunkami114. Na tym etapie, na jakim znajduje się 

współcześnie stan badań nad Kolluthusem, nie powinno być kontrowersyjne stwierdzenie, 

iż jego poemat to godna uwagi wyrafinowana narracja115.  

                                                
ed. R. Uglione, Alessandria 2008, ss. 231–59; Cadau, op.cit., s. 14. 
  111 Agosti 2006, op. cit., s. 41.   
  112 Ibidem, ss. 43–46. Więcej na ten temat w podrozdziale 3.8 w kwestii budowy Dionizjaków 
Nonnosa.  

113 Cadau, op. cit., s. 14. Tematyka performatywności poezji zostanie jeszcze poruszona w rozdziale 
3.8 w konkteście kompozycji Dionizjaków Nonnosa. 

114 Cadau, op. cit., s. 275. 
115 Kolluthus przez lata był niedoceniany przez uczonych; Martin West w recenzji do wydania 

Porwania Heleny przez Enrica Livreę pisał o jego twórczości (Review of Enrico Livrea: Colluto, Il ratto di 
Elena, Gnomon 42 (1970), ss. 657-658): bad poetry is written daily, and married women seduced; but it is 
seldom that a seduction becomes as famous as Helen’s, or that a poem as bad as Colluthus’ survives for 
fourteen centuries to be re-edited with all the apparatus of scholarship and equipped with commentary at the 
rate of a page for every two lines of verse. (…) Colluthus is one of the very worst ancient poets to have come 
down to us. His only notion of the art is to arrange in hexameters phrases borrowed from his predecessors, 
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Według Księgi Suda poeta żył (lub tworzył116) za panowania cesarza Anastazjusza 

(491-518), potwierdza tę informację Codex Ambrosianus. Są to jedyne źródła starożytne 

dotyczące życia Kolluthusa. Wedle Księgi Suda był on poetą epickim i stworzył 

Calydoniaca w 6 księgach –  dzieło opisujące polowanie na dzika kalidońskiego, Encomia 

oraz Persica, poemat poświęcony być może wojnie Anastazjosa I z Persami, podjętej w 505 

roku. Jest to jeden z nielicznych eposów historycznych powstałych w tamtym czasie. Codex 

Ambrosianus dodaje, iż Kolluthusowi przypisuje się także epyllion Porwanie Heleny, 

jedyny jego utwór zachowany do naszych czasów117. Wiemy także skąd pochodził – jego 

miastem było Lykopolis (dziś Assiut), położone około 100 kilometrów na północ od 

Panopolis. Nie wiadomo nic na temat wyznania Kolluthusa. 

Manuskrypt Porwania Heleny odnaleziony został już w 1430 roku w klasztorze św. 

Mikołaja z Casole w pobliżu Otranto we Włoszech przez kardynała Bessariona118.  Był on 

podstawą pierwszej edycji tekstu wydanej w 1504 roku119. Rękopis zaginął, lecz zachowało 

się kilka kopii oraz tłumaczenie na łacinę (Coluthi Lycopolitae De raptu Helenes ac Iudicio 

Paridis, Erphurdiae 1534), którego dokonał Helius Eobanus Hessus, humanista i poeta 

                                                
with little sense of their appropriateness or of narrative coherence. It is as if a parrot had learnt to fit his 
pseudo-speech to the metre of Shakespeare. Colluthus can give delight, but only to a connoisseur of the 
ludicrous.  

116 Andrew Mair zwraca uwagę na wieloznaczne tłumaczenie użytego w Księdze Suda wyrażenia 
γεγονώς, (Oppian, Colluthus, Tryphiodorus, with an English translation by A.W. Mair, London 1928, s. 535). 
Chodzi raczej czas jego twórczości, biorąc pod uwagę nawiązania do Nonnosa żyjącego na przełomie IV i V 
wieku. Jeśli zatem okres, w którym tworzył, przypadał na lata panowania cesarza Anastazjusza, Kolluthus 
urodził się za rządów jego poprzednika, Zenona (474-491) i dożył przynajmniej czasów Justyniana I (518-
527). 
 117 Informacja o tym poemacie zapewne znajdowała się również w Księdze Suda, lecz właśnie ten 
fragment mógł zaginąć. Istnieje jednak jeszcze jedno wyjaśnienie poza lakuną, Attilio de Lorenzi wysunął 
bowiem hipotezę odnośnie do samego proemium (wersy 1-16) Porwania Heleny, iż nie zostało ono napisane 
ręką Kolluthusa, ale pochodzi od innego autora. Uczony podaje na to wiele argumentów, głównie dotyczących 
języka (np. Afrodyta określana jest epitetem innym niż w późniejszej części utworu), ponadto wskazuje na 
fakt, iż w początkowych wersach zupełnie nie jest wspomniana Hermione, córka Heleny, za to na końcu 
poematu Kolluthus poświęca jej wyjątkowo dużo uwagi. Ostatni argument można jednak wyjaśnić w ten 
sposób, że Kolluthus nie miał obowiązku zawierać w proemium wszystkich tematów, które zamierzał poruszyć 
w utworze. Poza tym de Lorenzi przypuszcza, że proemium, które zachowało się do naszych czasów, to jedynie 
fragment dłuższego dzieła należącego do Antehomerica – historii pochodzących z cyklu trojańskiego, 
opowiadających wydarzenia sprzed wojny trojańskiej. Taka rekonstrukcja miałaby wyjaśniać, zdaniem 
uczonego, brak wzmianki o tym dziele w Księdze Suda. Zob. Collut, El rapte d’Hèlena. text revisat i traducció 
de F. J. Cuartero, Barcelona 1992, ss. 12-13 oraz Colluthus Lycopolitanus, Il ratto di Elena, introduzione, testo 
critico, traduzione e commentario di E. Livrea, Bologna 1968, ss. 55-56. Więcej na ten temat także w 
podrozdziale 3.1. 

118 Á. R. Pérez, Historia editorial del Rapto de Helena de Coluto, Santiago de Compostela 2004, s. 
340. 

119 Wydanie znane jest jako Aldina Princeps (Quinti Calabri Derelictorum ab Homero libri 
quatuordecim Venezia 1504-5). 
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neołaciński. W 1522 roku Jean Brodeau stworzył pierwszy komentarz do Kolluthusa, 

zestawiony w jednym wydaniu razem z Cynegetica Oppiana oraz XIV księgą Iliady.  

Na uwagę zasługuje wydanie Michaela Neandra (Basilea 1559), humanisty, 

uczonego i pedagoga. Publikuje on serię dzieł, wyboru autorów dokonując na podstawie 

strony moralizującej i zwięzłości ich utworów, aby potem wykorzystać je do nauczania w 

szkole. Obok Kolluthusa stawia Pitagorasa, Pseudo-Focylidesa, Teognisa i Tryfiodora. We 

wstępie wyjaśnia, że pragnie opublikować teksty, których używał prowadząc szkołę przy 

klasztorze w Ilfeld w Niemczech. Na wybór Kolluthusa zdecydował się ze względu na 

moralny wymiar jego dzieła, które ukazywać miało zgubne skutki wojny. Według 

interpretacji Neandra wojnę zsyła Bóg za niemoralne zachowanie mężczyzny, dlatego 

historia spisana przez Kolluthusa może służyć do nauki nie tylko greki, lecz także 

moralności, poza tym nie jest dziełem zbyt długim, odpowiednim dla młodych uczniów120. 

Jego wydanie zawierało tekst grecki, przekład łaciński oraz komentarz i wywarło ono duży 

wpływ na kolejne edycje tego utworu oraz jego wznowienia121.  

Kolejna ważna postać w historii wydań Kolluthusa to Johannes Daniël van Lennep, 

który w 1747 roku zestawia wszelkie dostępne rękopisy, porównuje je i tworzy do nich 

obszerny komentarz po łacinie (Coluthi Raptus Helenae recensuit ad fidem codicum mss. ac 

variantes lectiones et notas adiecit Joannes Daniel a Lennep. Accedunt eiusdem 

animadversionum libri tres tum in Coluthum, tum in nonnullos alios auctores, Leovardiae 

1747). Natomiast całkiem nowe światło na tekst rzuca wydanie Emanuela Bekkera (Coluthi 

Raptus Helenae ex recensione Immanuelis Bekkeri, Lipsiae 1816) - jako pierwszy używa on 

tak zwanego codex Mutinensis, który zawiera siedem nowych wersów, nieuwzględnionych 

w manuskrypcie odnalezionym przez Bessariona122. Za wydaniem Bekkera podążali później 

Franz Siegfried Lehrs (Paris 1940), Eugen Abel (Lipsiae 1880) i Wilhelm Weinberger 

(Lipsiae 1886, przedrukowane: Stuttgart 1969). Natomiast najnowsze wydania pochodzące 

z XX wieku i zasługujące na uwagę to wspomniane już prace Maira (1929) oraz Livrei 

(1968). 

Epyllion Kolluthusa to efekt połączenia tradycji literackiej i specyficznego kontekstu 

kulturowego – kultury nastawionej na erudycję, oryginalność oraz doszukiwanie się nowych 

lekcji moralnych i interpetacji znanych historii. Pierre Orsini nazwał Kolluthusa poète 

                                                
120 Pérez, op. cit., s. 342. 
121 Ibidem, s. 341. 
122 Pérez, op. cit., s. 343. 
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savant, czyli erudytą, który zachwyca umiejętnym czerpaniem z twórczości poprzedników 

epickich, nierzadko czyniąc to z humorem lub nawet pewnego rodzaju złośliwością123. Poeta 

posługiwał się także arte allusiva, co polegało na przedstawianiu znanych toposów na swój 

własny, oryginalny sposób oraz na stosowaniu aluzji i odniesień do innych autorów124. 

Wiąże się z tym także wspomniana przez Giuseppe Giangrandego oppositio in imitando125, 

która oznacza nie tyle naśladowanie danego poety, co raczej stosowanie aluzji, odwołań i w 

pewnych przypadkach nawet cytatów. Nie jest to jednak zjawisko negatywne, w ten sposób 

tworzyli bowiem niemal wszyscy poeci, aby uzyskać znaczenie odwrotne do tego, które 

zawiera się w naśladowanym w ten sposób źródle (w tej technice imitacyjnej ujawnia się 

zatem także pragnienie aemulatio lub przynajmniej pragnienie dorównania poprzednikowi i 

jego dziełu). 

Utwór pełen jest wpływów Homera i Nonnosa, a także Tryfiodora i Muzajosa126. 

Szczególne miejsce wśród źródeł zajmuje także Apoloniusz Rodyjski127. Bardziej 

dyskusyjne są wpływy poezji aleksandryjskiej: technika Kolluthusa w budowaniu kolejnych 

scen, tony bukoliczne czy patetyczne passusy z pewnością pochodzą od Kallimacha i 

Teokryta, jednak trudno wykazać u Kolluthusa ich bezpośrednią znajomość lub udowodnić 

korzystanie z jakiegoś niezachowanego do naszych czasów modelu aleksandryjskiego128. 

Cosetta Cadau zauważa także, że Kolluthus korzystał ze źródeł łacińskich, zwłaszcza z De 

raptu Proserpinae Klaudiana129, nie ma jednak pośród uczonych zgody co do tego, w jakim 

                                                
123 G. Giangrande, Pierre Orsini, Collouthos: L'Enlèvement d'Hélène, Paris 1972. Review, The 

Classical Review 24 (1974), s. 129. 
124 Użyte przeze mnie wyrażenie arte allusiva pochodzi z wielokrotnie cytowanego i niemal 

kanonicznego dla włoskich badaczy artykułu Giorgia Pasqualego opublikowane w 1942 roku w L’Italia che 
scrive pt. Arte allusiva, głównie na temat badań nad poezją epoki augustowskiej. Korzystam z tekstu 
przedrukowanego dla Pagine Stravaganti II, Firenze 1968, ss. 275-282. 

125 Colluthus Lycopolitanus, L'enlevement d'Helene, texte etabli et traduit par P. Orsini, Paris 1972, s. 
XXXII. 

126 Więcej na temat źródeł, z jakich mógł korzystać Kolluthus, zob. Livrea, op. cit., ss. XIV-XXIII, 
Orsini, op. cit., ss. VIII-XXII. Co do Nonnosa, zob. A. Hollis, Hellenistic Epyllion and its Descendants [w:] 
Greek Literature in Late Antiquity Dynamism, Didacticism, Classicism, ed. S. F. Johnson, Cambridge 2006, 
ss. 141-158 oraz E. Jeffreys, Writers and Audiences in the Early Sixth Century [w:] ibidem, s. 2 (wyraźny jest 
wpływ epizodu opisującego wesele Harmonii w Dion. 5,93 i n. na passus dotyczący wesela Peleusa i Tetydy 
u Kolluthusa; prawdopodobny jest także wpływ historii Erigone (Dion. 47,148 i n.) na epizod Hermione w 
końcowej części utworu Kolluthusa). Odnośnie do Muzajosa, jego wpływu na twórczość Kolluthusa broni 
m.in. Karlheim Kost, podając jako przykład powiązania między wersem 257 u Kolluthusua i wersem 78 u 
Muzajosa; dodaje jednak, że: bei Kolluthos alles einfacher, oft auch gröber und unbeholfener ist (Musaios, 
Hero und Leander, Bonn 1971, s. 16). Zob. także Clota, op. cit., s. 163.  

127 W ww. 201-209 widać echo AR 2,169 i n. 
128 Livrea, op. cit., ss. XV-XVIII.  
129 Na temat potencjalnego wpływu Klaudiana zob. Cadau, op. cit., s. 45.  
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stopniu późni poeci greccy, a zwłaszcza Kolluthus, zaznajomieni byli z poezją łacińską130. 

Również i tu trudno określić, na ile poeta korzystał z tego źródła bezpośrednio.  

Poemat Kolluthusa wydaje się w pełni aleksandryjski pod względem stylu i panującej 

w nim atmosfery131. Pełen jest humoru, ironii i parodii, co uwidacznia się zwłaszcza w 

świetle tradycji literackiej i modelowych tekstów podejmujących te tematykę: Kolluthus 

pozostawia poprzez swój epyllion niejako metapoetycki komentarz do tradycji klasycznej. 

 

Μουσαίος 

 

 Muzajos, określany dumnie mianem „ostatniej róży umierającego ogrodu greckiej 

poezji”132, był poetą, o którym dziś niestety niemal nic nie wiemy. Suda nie dostarcza nam 

żadnych istotnych informacji na jego temat, mimo iż wymienia aż czterech pisarzy o imieniu 

Μουσαίος, wszystkich jednak żyjących na długo przed V i VI wiekiem n.e.; nie wspomina 

ponadto ani o utworze Hero i Leander, ani o znanym z rękopisów przydomku Muzajosa 

γραµµατικός133. Lata jego życia i twórczości nie są znane134, ale ponieważ odnoszą się do 

niego Kolluthus i Christodorus z Koptos, większość badaczy umiejscawia go między 

końcem V i początkiem VI wieku n.e135. Widoczna jest także silna zależność Muzajosa od 

                                                
130 Cameron uznaje znajomość łaciny za pewnik pośród poetów egipskich, jednak nie pozostawia 

komentarza na temat samego Kolluthusa (Cameron 1965, op. cit., ss. 494-496). Jednak, jak słusznie zauważa 
Agosti, mimo iż nauczanie łaciny jest w późnym antyku dobrze poświadczone, to należy mieć na uwadze 
rozróżnienie między pewnym stopniem znajomości łaciny a naśladowaniem modeli łacińskich (G. Agosti, 
Contextualizing Nonnus’ Visual World [w:] Nonnus of Panopolis in Context. Poetry and Cultural Milieu in 
Late Antiquity, ed. K. Spanoudakis, Berlin-Boston 2014, s. 293).  

131 Giangrande w recenzji wydania Livrei (op. cit.) jest pierwszym uczonym, który opisuje Kolluthusa 
jako poetę „hellenistycznego”. 

132 Łaciński cytat autorstwa Hermanna Köchly’ego (De Musaei Grammatici codice Palatino scripsit, 
Heidelberg 1865, s. VII) cytowany był w późniejszych czasach wielokrotnie w różnych językach: carmen 
ipsum enim quamquam a saeculi vitiis atque inani Nonnianae scholae tumore haud liberum dulcissimum tamen 
vivosque ardentissimi amoris furores spirans ultimam emorientis Graecarum litterarum horti rosam haud 
inepte dixeris. 

133 Pełny tytuł utworu brzmi: Μουσαίου τὰ καθ’ Ἡρὼ καὶ Λέανδρον. Karlheinz Kost 
(Musaios. Hero und Leander, Bonn 1971, s. 90) dodaje po imieniu autora γραµµατικοῦ twierdząc, iż został on 
przekazany przez P, N i V (XIV w.), ale nie został poświadczony w najstarszym manuskrypcie B (X/XI w.). 
Przyczyną według niego mogły być początkowe przypuszczenia, jakoby autorem był mityczny Muzajos 
(ibidem, s. 16). Więcej na temat jego przydomka zob. Cadau, op. cit., s. 14. 
  134 Włoscy humaniści uznali go za ucznia mitycznego poety Orfeusza, a tym samym za najstarszego 
zachowanego poetę greckiego. Jeszcze 1561 roku Juliusz Scaliger pisał w swej Poetyce o przedhomerowym 
Muzajosie, ale już jego syn – Józef Scaliger – nie zgodził się z tym poglądem. Dopiero jednak praca Gotfryda 
Hermanna z 1803 roku, w której ustalił on reguły heksametru Nonnosa (Orphica, cum notis H. Stephani, A. 
C. Eschenbachii, I. M. Gesneri, T. Tyrwhitti, recensuit G., Hermannus, Lipsiae 1805, ss. 690–91), sprawiła, że 
kolejni badacze odkryli zależności Muzajosa od Nonnosa i umiejscowili go w drugiej połowie V wieku n.e.  
 135 A. Ludwich, Musaios. Hero und Leandros mit ausgewählten Varianten und Scholien, Bonn 1912, 
s. VI: etwa in die Mitte des 5. Jahrh. n.Chr; H. Färber, Hero und Leander. Musaios und die weiteren antiken 
Zeugnisse, Monachium 1961, s. 93: wskazuje na V w. n.e.; K. Kost, op. cit., s. 16: die zweite Hälfte des 5. 
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Nonnosa z Panopolis136, co również pomaga w ustaleniu jego datacji; wskazuje się ponadto 

na powiązania z Kolluthusem137 i Tryfiodorem138. Poza datacją niepewne jest także 

środowisko, w jakim tworzył Muzajos, jednak zwłaszcza jego powiązania z Nonnosem 

sprawiły, że uczeni za miejsce jego pochodzenia uznają Egipt139. Poeta wykazuje także 

szczególne relacje z członkami tzw. szkoły w Gazie – łączy go z nimi styl, konstrukcja 

poszczególnych epizodów, posługiwanie się wyrażeniami dotyczącymi uczuć. Zachowały 

się ponadto dwa listy  Prokopiusza z Gazy (ok. 465 – ok. 528) adresowane do pewnego 

Muzajosa należącego do kręgu aleksandryjskich przyjaciół Prokopiusza – być może mowa 

tu o właśnie o omawianym poecie140. Istnieje także prawdopodobieństwo, że Muzajos był 

chrześcijaninem. Ciężko wprawdzie obronić hipotezę dotyczącą zapożyczeń z Nowego 

Testamentu141, jednak pewne jest, że korzystał z Parafrazy Ewangelii św. Jana Nonnosa i z 

poezji Grzegorza z Nazjanzu142.  

 W utworze liczącym 343 heksametry, uznawanym za epyllion143, Muzajos łączy 

elementy eposu (homeryckiego, a także Apoloniusza z Rodos i Nonnosa) oraz noweli. 

Poprzez połączenia gatunków i różnorodnych motywów, jak i poprzez styl i język144, poemat 

Muzajosa doskonale wpisuje się w poetykę, która definiuje twórczość literacką późnego 

antyku.  

                                                
Jahrhunderts n.Chr., vielleicht mehr gegen das Ende und die Regierung des Anastasios hin, also etwa die Zeit 
zwischen 470 und 510; M. Minniti Colonna, De Musaeo, Vichiana. Rassegna di studi filologici e storici 5 
(1976), s. 65: periodo che va dalla seconda metà del V ai primi decenni del VI secolo d.C.; H. Morales, Gender 
and identity in Musaeus’ Hero and Leander [w:] Constructing identities in late antiquity, ed. R. Miles, London 
1999, s. 43: some time in the late fifth or early sixth century. 

136 Miguélez-Cavero, op. cit., s. 25. Już Albin Lesky także broni tej tezy, widząc zależności zwłaszcza 
w kwestii językowej, dodaje jednak, że styl narracji Muzajosa jest zdecydowanie prostszy. Podkreśla również, 
że Tryfiodor i Kolluthus podążają za twórczością Nonnosa i Muzajosa (A. Lesky, Geschichte der Griechichen 
Literatur, München 1999, s. 915: Musaios ist im Metrischen und manchen sprachlichen Zügen Schüler des 
Nonnos, doch gilt nicht ein Gleiches von seiner wesentlich schlichteren Weise des Erzählens. 

137 A. Cateano, Museu: Hero y Leandro, Rónai - Revista de Estudos Clássicos e Tradutórios 1 (2014), 
s. 56. 

138 Ibidem. 
139 Miguelez-Cavero, op. cit., s. 25. 
140 Ibidem, s. 26.  
141 Ibidem, s. 27. 
142 Odnośnie do prawdopodobnego wyznania chrześcijańskiego Muzajosa zob. Färber, op.  cit., s. 93; 

Kost, op. cit., s. 17; przeciwna jest temu Morales, op. cit., s. 43. Thomas Gelzer z kolei w swych rozważaniach 
dochodzi do tak odważnych wniosków, że czyni z epyllionu Muzajosa neoplatońską alegorię – napisaną przez 
chrześcijanina, łączy bowiem termin γραµµατικός z chrześcijańskim, neoplatońskim pochodzeniem, zob. T. 
Gelzer, Bemerkungen zur Sprache und Text des Epikers Musaios, Museum Helveticum: revue suisse pour 
l'étude de l'Antiquité classique 24 (1967), ss. 133-141. 

143 Orsini, op. cit., s. XII. 
144 Na temat języka Muzajosa zob. Kost, op. cit., s. 11. Zob. też szerokie wprowadzenie Gelzera w: 

Musaeus, Hero and Leander, Introduction, Text and Notes by T. Gelzer, Translation by С. Whitmann, London 
1975, ss. 291-343.   



 51 

Mansukrypt145 z epyllionem został odkryty w roku 1494. Nie ma pewności pośród 

uczonych co do tego, komu należy przypisać status pierwszego edytora, ponieważ pierwsze 

opracowania tekstu ukazały się niemal równocześnie we Florencji i w Wenecji. Książka 

została opublikowana w latach 1449 lub od 1450 do 1505 w weneckiej drukarni Aldusa 

Manutiusa, a we Florencji w opracowaniu Janusa Lascarisa, również bez daty (sugeruje się 

rok 1494, 1495, 1497 lub 1498). Tylko do roku 1874 (do wydania Musaei grammatici 

carmen de Hero et Leandro, ed. C. Dilthey, Bonn 1874; stanowi ono przełom w badaniach, 

ponieważ od tego momentu dzieło analizowane będzie wedle nowożytnych metod 

badawczych) ukazało się co najmniej 77 publikacji utworu Muzajosa146. Do 

najważniejszych należy zaliczyć następujące pozycje: tekst opracowany przez H. 

Stephanusa z oznaczonymi na marginesie różnymi lekcjami na podstawie wydania 

Lascarisa, który stał się podstawą do wszystkich kolejnych edycji ([w:] Poetae Graeci 

principes heroici carminis et alii nonnulli, pars 2, ss. 419-427, Geneva 1566); kolejne 

wydanie z przekładem na łacinę i szczegółowym komentarzem auorstwa D. Pareusa, który 

wskazuje na nawiązania Muzajosa do innych autorów, w tym do Nonnosa (Frankfurt 1627); 

następnie opracowanie D. Whitforda (także z przekładem na łacinę), który umieszcza 

Muzajosa obok poetów bukolicznych (London 1655). 

 Kolejne lata przyniosły szereg pomniejszych wydań, niemal wszystkich z 

przekładami na język łaciński. Pierwsze tłumaczenie na język nowożytny – niemiecki – 

należy do Fr. Passowa (Leipzig 1810). Natomiast najistotniejsze opracowania nowożytne (z 

końca XIX wieku oraz wieku XX), pomocne w interpretacji oraz tłumaczeniu tekstu, to 

wydanie autorstwa Carla Diltheya (Bonn 1874), a także następujące pozycje: L. 

Schwabe, De Musaeo Nonni imitatore, Tubingen 1876 oraz Musaios: Hero und Leandros. 

Mit ausgewählten Varianten und Scholien, ed. A. Ludwich, Bonn 1912 – to wydanie zawiera 

nowy materiał: scholia, a także różnorodne lekcje. Wart uwagi jest także przekład na język 

włoski Enrica Malcovatiego (Museo. Ero e Leandro, Milano 1947) oraz francuskie 

opracowanie Pierre’a Orsiniego (Musée. Héro et Léandre, París 1968); ponadto: Musaios. 

Hero und Leander, ed. K. Kost, Bonn 1971; Musaeus, Hero and Leander, ed. T. Gelzer, 

transl. C. Whitman, London 1975 i Museo, Ero e Leandro, a cura di L. Migotto, Padova 

1992 oraz jedno z najnowszych: Musaios, Hero und Leander, aus dem Altgriechischen neu 

übersetzt und herausgegeben von Giebel M., Frankfurt 2009. 

                                                
145 Na temat manuskryptów zob. szczegółowe opracowanie m.in. w: Caetano, op. cit., s. 64. 
146 Gelzer 1975, op. cit., s. 332. 
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Νόννος 

 

Nonnos urodził się w Panopolis, żył w połowie V wieku n.e., być może w 

Aleksandrii. Jego dzieło mitologiczne o długości Iliady i Odysei jawi się niczym kolos ponad 

krótkimi utworami Kolluthusa czy Muzajosa. Mogło to stanowić konflikt z popularną i 

cenioną wówczas krótką poezją – dlatego poeta, świadom swojego miejsca w tradycji 

literackiej, połączył mozaikowy, epizodyczny i ozdobny styl z wielkim (jednorodnym) 

dziełem epickim i zachwycił ówczesnych czytelników na tyle, że czytały go i wzorowały się 

na nim kolejne pokolenia – zauważyły w jego twórczości coś, czego współcześni uczeni 

przez lata nie mogli dostrzec147.  

Poezja epicka zmienia się całkowicie po Nonnosie, który doprowadza do perfekcji 

styl już dość dobrze widoczny u Tryfiodora148, zwłaszcza w kwestii metrycznej149, ale i pod 

względem językowym. Wersety o charakterze „barokowym”150 pełne są przymiotników i 

„ciężkich” słów151, stanowią jednak doskonałe medium komunikacji literackiej, taki styl 

bowiem przyjmuje wielu poetów pochodzenia egipskiego (zwłaszcza z regionu Tebaidy), 

przez co określa się ich jako należących do szkoły nonniańskiej. Trafniejsze byłoby jednak, 

jak podkreśla Agosti, nazwanie ich zwolennikami bądź naśladowcami nowego stylu152. 

Analiza utworu Nonnosa nie byłaby możliwa bez wzięcia pod uwagę kulturowych i 

społecznych motywacji poety do stworzenia tak ambitnego dzieła właśnie w strukturze 

dygresyjnej. Jedną z najbardziej uderzających cech epopei epickiej w późnym antyku, 

zwłaszcza Dionizjaków, jest jej epizodyczna narracja, której źródeł należy doszukiwać się 

w poetyce aleksandryjskiej, w przeciwieństwie do klasycznego modelu homeryckiego. 

Narrację utworu określa się terminem the jeweled style lub jako „złożoną z kawałków 

mozaiki”153 – te dwie metafory doskonale wyrażają zestawienie (the paratactical 

                                                
147 R. Shorrock, The myth of paganism: Nonnus, Dionysus and the world of late antiquity, London 

2011, s. 20.  
148 Agosti 2005-2006, op. cit., s. 211. 
149 Więcej na temat metrum Nonnosa: zob. m.in. ibidem oraz E. Magnelli, Nuovi dettagli sull'esametro 

nonniano. Le appositive nel quarto piede [w:] Nonno e i suoi lettori, ed. S. Aduano, Hellenica 27 (2008), ss. 
33-42. 

150 G. D’Ippolito, Studi Nonniani. L’epillio nelle Dionisiache, Palermo 1964, ss. 347-357. Zob. też: 
Miguélez-Cavero, op. cit., s. 22. Jest to styl typowy dla późnego antyku, „barokowy” i pełen dysproporcji, 
stanowi kontrapunkt dla ideału tradycyjnej poezji klasycznej. 

151 Agosti 2005-2006, op. cit., s. 211: un verso che veicola uno stile ‘barocco’, caratterizzato 
sostanzialmente da parole ‘pesanti’ e abbondante aggettivazione (…). 

152 Ibidem: è più opportuno parlare di seguaci dello stile moderno. 
153 S. Bär, Christodorus, the Art of Ekphrasis and the Epyllic Genre [w:] Baumbach, Bär, op. cit., s. 

468.  
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arrangement154) poszczególnych części narracji. W koncepcji Michaela Robertsa jeweled 

style to styl zdominowany przez szczegółowe opisy, ekfrazy wedle zasady variatio (co 

Aquila Romanus, rzymski retor i gramatyk określa wyrażeniem leptologia155) i tak 

ustruktyryzowany, aby stworzyć the impression of exhaustivity („wrażenie 

wyczerpania”156); concordia discors ma natomiast reprezentować ogólną ideę tego stylu157. 

Ekfrazy mają sprawić, że tekst będzie jakby położony pod mikroskopem, aby poszczególne 

passusy zostały uwypuklone w stosunku do spójnej całości158. Celem była niejako emulacja 

dzieła literackiego ze sztuką wizualną. Miała ona być doprowadzona do takiej perfekcji, 

żeby czytelnik dostrzegał oczami wyobraźni „malowany słowami” przedmiot (obraz lub 

mozaikę).  

Ekfrazy nie były zatem rozumiane jako zwykłe wstawki do jednolitej narracji (jak na 

przykład w noweli), lecz była ona skontruowana wedle ekfrastycznej maniery descritpio; 

zresztą związek między literaturą a sztuką (obrazem – plastycznym opisem) był w późnym 

antyku bardzo silny159. Stąd porównanie utworu do mozaiki; jak podkreśla Roberts: in both 

art and literature there is a tendency to fragmentation and miniaturization of the 

compositional plane at the expense of the organic conception of the whole160. Zresztą, co 

zauważa Alan Cameron: when the writer of ecphraseis turned his hand to a more ambitious 

work, such as an epic, inevitably it tended to consist of a series of ecphraseis161. Patrząc na 

ten problem z tej perspektywy można dojść do wniosku, że dłuższe dzieło epickie składa się 

z ekfraz, opisów, mniejszych passusów – bardzo często także o charakterze 

epyllionicznym162. 

Wiele epizodów przedstawionych przez Nonnosa posiada taki charakter lub bywa 

wręcz uznawana za „pełnoprawne” epylliony. Publikacja, która zapoczątkowała dyskusję na 

temat wykorzystania przez Nonnosa struktury epyllionicznej, to dzieło pod znaczącym 

tytułem Studi Nonniani. L’epillio nelle Dionisiache, autorstwa Gennaro D'Ippolito (Palermo 

                                                
154 Roberts, op. cit., s. 115. 
155 Ibidem, s. 41. Zob. Aquila Romanus, De figuris sententiarum et elocutionis 23, 16-17.  
156 Ibidem, s. 36. 
157 Ibidem, s. 144-6. Wyrażnie concordia discors (także discordia concors) to termin 

rozpowszechniony w antycznej literaturze, zob. m.in. Hor. Ep. 1,12,19; Ov. Met. 1,433; Plin. Hist. Nat. 
24,1,37-59; Sen. Nat. Q. 7,27,4; Lactant. Div. Inst. 2,9,17 (gdzie cytuje wspomniany wyżej passus z 
Owiudiusza); Paul. Nol. Carm. 8,16. 

158 Ibidem, s. 55.  
159 Bär, op. cit. [w:] Brill’s Companion to Greek and Latin…, op. cit., s. 468. 
160 Roberts, op. cit., s. 97.  
161 A. Cameron, Claudian: Poetry and Propaganda at the Court of Honorius, Oxford 1970, s. 272. 
162 Bär 2014, op. cit. [w:] Baumbach, Bär, op. cit., s. 468. 
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1964). Wzięcie pod uwagę epyllionu w badaniach nad tak rozległym dziełem wskazuje na 

trwałe zadomowienie się tego terminu w ówczesnej nauce, zwłaszcza włoskiej, w której w 

zasadzie od początku badań nad eposem miniaturowym nie pojawiały się wątpliwości co do 

jego istnienia. Nonnos według D’Ippolito miał korzystać z modelu eposu miniaturowego 

powstałego w epoce aleksandryjskiej i z ciągu epyllionów stworzyć wielki epos.   

Od hipotezy postawionej przez D’Ippolito minęło pół wieku; w tym czasie zmieniło 

się, poprzez liczne badania, postrzeganie zarówno epyllionu, jak i tła kulturowego epoki 

późnego antyku. Jednakże nie ujmuje to wartości jego badaniom nad Nonnosem i skłania 

wręcz do ponownego przyjrzenia się cechom samego dzieła oraz ogólnie ówczesnej poezji, 

aby móc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego poeta stworzył swoje dzieło w taki, a nie inny 

sposób – pełen dygresji i niespójny. Według D’Ippolito motywem przewodnim byłby 

oczywiście Dionizos i jego historia – wokół tego poeta miałby skumulować różnorodne 

opowieści mniej lub bardziej bezpośrednio związane z głównym bohaterem. Nawiązaniem 

do epiki heroicznej byłby opis wojny indyjskiej, natomiast większość pozostałych historii 

stanowiłyby epylliony163.  

Warto spojrzeć na dzieło Nonnosa jako ciąg epyllionów choćby ze względu na 

kontekst kulturowy i charakter epoki późnego antyku. Wówczas fenomen eposu 

miniaturowego zyskał wyjątkową popularność i znaczenie – można zatem zastanowić się, 

czy wywarł on wpływ, mniej lub bardziej bezpośrednio, także na strukturę Opowieści 

Dionizyjskich.  

Szukając odpowiedzi na to pytanie należy przyjrzeć się bliżej możliwemu wpływowi 

literatury łacińskiej, a w szczególności wspomnianych Metamorfoz Owidiusza, na styl i 

                                                
163 D’Ippolito, op. cit., ss. 58-68. W księgach 1-8 opisujących wydarzenia przed narodzinami 

Dionizosa epyllionami według D’Ippolito byłyby następujące epizody: historia Kadmosa (1,46-5,189), 
Arysteusza i Akteona (5,287-5,551), Zagreusa (5,562 6,205) oraz Semele (księgi 7-8). Księgi 9-16 
przedstawiające dzieciństwo tytułowego boga oraz mity aż do wydarzeń powiązanych z pierwszym 
zwycięstwem nad Indiami składać by się miały z trzech epyllionów: Ino i Atamas (9,132-10,138), Dionizos i 
Ampelus (10,175-12,291) oraz Hymen i nimfa Nicea (15,169 do końca księgi). Z kolei w księgach 17-32 
opowiadających głównie wydarzenia wojenne wyjątkowo krótki i jedyny epyllion stanowiłaby historia 
pasterza Brongosa, który przyjmuje Dionizosa w gościnę (17,37-17,86). Następnie księgi 33-40 zawierające 
opis zakończenia wojny, bitwy finałowej, igrzysk pogrzebowych i przepowiedni oraz podróż Dionizosa do 
Tyru zawierałyby dwa epylliony: Moreusz i Chalkomeda (od początku księgi 33 do 35,222) oraz Faeton 
(38,108-38,434). Ostatnia partia dzieła, czyli księgi 41-48, to partia najbardziej obfita w domniemane eposy 
miniaturowe. Główną linię fabuły stanowi pobyt Dionizosa w Grecji oraz narodziny Iakchosa uważanego za 
syna Dionizosa i nimfy Aury. W tę treść Nonnos miał wpleść aż pięć epyllionów: Beroe (41,10-41,43), 
Penteusz (księgi 44-46), Ikar i Erigone (od początku 47 księgi do 47,264), Ariadna (47,265-47,741) oraz 
wspomniana wyżej Aura (48,238-48,968). Gianfranco Agosti dodaje do tej listy historię Aresa i Afrodyty 
(29,232-381), dokonując dokładnej analizy tego fragmentu w swym opracowaniu L’epillio nelle Dionisiache? 
Strutture dell’epica nonniana e contesto culturale, Aitia 6 (2016).  
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kompozycję utworu. Jak podkreśla Gianfranco Agosti, do teorii wedle której Nonnos miałby 

korzystać bezpośrednio z Owidiusza bądź z jakiegoś wspólnego źródła wraz z Owidiuszem, 

należy podchodzić ostrożnie. Obaj poruszają temat przemian, jednak traktują go w całkiem 

odmienny sposób, a podobieństwa w opisie mitów nie są bardzo liczne164. Jednakże 

bilingwizm i multikulturowość późnego antyku to niezaprzeczalne cechy tej epoki – w pars 

Orientis w czasach Nonnosa znano łacinę, w Egipcie istniały nawet szkoły łacińskie165.  

Istnieje jednak zasadnicza różnica między znajomością literatury a używaniem jej 

jako modelu dla własnej twórczości – nie można wykluczyć, że Nonnos znał dzieła 

Owidiusza i być może zainspirował się formą dzieła, bogatą w liczne epizody. Jednak nie 

mówi to wyraźnie o powiązaniach intertekstualnych, ponadto nie tylko Owidiusz mógł 

wywrzeć wpływ na stworzenie dzieła o takiej strukturze. Na formowanie się epyllionu 

wpłynął także Wergiliusz, o którym wiemy, iż był czytany w Egipcie – epizod o Arysteuszu, 

opisany w Georgikach, stanowił jedno z pierwszych poświadczeń występowania epyllionu 

w narracji dłuższego utworu166. Nie wolno też zapominać, że tradycja epyllionu 

hellenistycznego bardzo długo zachowuje swą żywotność w poezji greckiej, co najmniej do 

końca V wieku n.e.167 Struktura dzieła Nonnosa idealnie zatem wpisywałaby się w 

kontynuację tej tradycji. Jednak przy tej hipotezie całkiem usprawiedliwione jest 

postawienie znaku zapytania – nawet jeśli mamy do czynienia z utworem wyjątkowo 

dygresyjnym. 

Pierwsi nowożytni badacze badali utwór Nonnosa bardzo powierzchownie i 

jednostronnie – miało to wpływ na opinie wielu późniejszych uczonych, ponieważ od 

wydania editio princeps w 1569 roku168 aż do XIX wieku zupełnie nie doceniano wartości 

                                                
164 Agosti 2016, op. cit., ak. 6. 
165 Ibidem. Więcej na temat znajomości łaciny i twórczości Owidiusza przez Nonnosa zob. m.in.: J. 

Braune, Nonnos und Ovid, Greifswalder Beiträge zur Literatur und Stilforschung, Greiswald 1935; H. Herter, 
Ovidianum Quintum: Das Diluvium bei Ovid und Nonnos, Illinois Classical Studies 6 (1981), ss. 318-355; R. 
Keydell, Nonnos und Ovid by Julius Braune, review, Gnomon 11 (1935), ss. 597-605; P. Knox, Phaeton in 
Ovid and Nonnus, Classical Quarterly 38 (1988), ss. 536-551.  

166 Agosti 2016, op. cit., ak. 6. 
167 Szerzej ten fenomen przedstawił w swym opracowaniu Adrian Hollis (Hollis 2006, op. cit., ss. 

141-158). 
168 Jest to wydanie autorstwa Gerarda Falkenburga na podstawie zaginionego manuskryptu. 

Późniejsze wydania krytyczne Dionizjaków opierają się na bezimiennym manuskrypcie z 1280 roku 
(Laurentianus plut. 32.16). Jedynym pewnym dokumentem dowodzącym imienia Nonnosa jest papirus 
pochodzący z VI lub VII wieku (P.Berol. inv. 10567), odnaleziony i opublikowany w 1907 roku (Berliner 
Klassikertexte, V: Griechische Dichterfragmente. Erste Hälfte: Epische und elegische Fragmente, ed. W. 
Schubart, U. von Wilamowitz-Moellendorff, Berlin 1907), w którym przy księgach 14 i 16 podane zostało 
imię Nonnosa oraz tytuł dzieła. Więcej na ten temat zob. C. De Stefani, Brief Notes on the Manuscript Tradition 
of Nonnus’ Works [w:] Brill’s Companion to Nonnus of Panopolis, ed. D. Accorinti, Leiden-Boston 2016, s. 
673. Odnośnie do nowszych wydań dzieła na wzmiankę zasługuje szeroko wykorzystywane przez kolejnych 
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tego dzieła169. Dopiero w 1877 roku ukazał się artykuł autorstwa Arthura Ludwicha (Über 

die handschriftliche Überlieferung der Dionysiaca des Nonnos; Hermes 12 (1877) ss. 273-

299); uczony był pierwszym, który ułożył w kolejności i ustalił tekst poematu170. Jeszcze w 

wieku XVIII dominowała idea, wedle której poemat Nonnosa był dowodem na całkowitą 

degradację formy epickiej. Grecja klasyczna uchodziła wówczas za kanon piękna, a 

wszelkie utwory powstałe w czasach późniejszych, począwszy od epoki hellenistycznej po 

późny antyk, były gorsze i nie miały dla uczonych niemal żadnej wartości171. Nonnos 

ponadto porównywany był z Homerem, a struktura jego dzieła analizowana i oceniana 

według zasad opisanych przez Arystotelesa w Poetyce, które nie miały żadnego odbicia w 

kanonach późnoantycznych. 

Pewnym przełomem nad badaniami był rok 1916, kiedy Lewis Parke Chamberlayne 

(A Study of Nonnos, Chapell Hill 1916) zauważył w Opowieściach dionizyjskich 

różnorodność stylów i uznał taką strukturę dzieła za echo synkretyzmu religijnego, który 

panował wówczas w Imperium Rzymskim. Obok inspiracji twórczością Homera zauważył 

również wpływ bukoliki oraz idylli, co stanowi pewną zmianę w postrzeganiu struktury 

epyllionu. Jeszcze większą zmianę w postrzeganiu Opowieści dionizyjskich zapoczątkował 

w 1935 roku Levi Robert Lind. Rozróżnił w utworze cechy greckie i niegreckie – za jedną 

z obcych cech, obok szczególnego zdobnictwa językowego, licznych epitetów, antytez i 

efektów dekoracyjnych, uznał również, negatywnie do tej pory postrzegany, brak spójności. 

Według niego było to efektem późnoantycznych naleciałości z powodu rozprzestrzeniania 

                                                
wydawców opracowanie Rudolfa Keydella (Nonni Panopolitani Dionysiaca, Berlin 1959). Z kolei w serii Les 
Belles Lettres ukazały się następujące wydania Les Dionysiaques w opracowaniu i tłumaczeniu Francisa 
Viana: Tome I: Chants I-II, Paris 1976; Tome IX: Chants XXV-XXIX, Paris 1990; Tome V: Chants XI-XIII, 
Paris 1995; Tome X: Chants XXX-XXXII, Paris 1997; Tome XVIII: Chant XLVIII, Paris 2003. W 
opracowaniu i tłumaczeniu Joëlla Gerbeau opublikowano: Tome VII: Chants XVIII-XIX, Paris 1992 oraz 
Tome VI: Chants XIV-XVII, Paris 1994. Natomiast w opracowaniu Neila Hopkinsona I tłumaczeniu Viana 
powstał Tome VIII: Chants XX-XXIV, Paris 1994. Simon Bernadette opracował i przetłumaczył pieśni 
XXXVIII-XL w tomie XIV (Paris 1999), Marie-Christine Fayant – pieśń XLVII w tomie XVII (Paris 2000), 
a Bernard Gerlaud pieśni XXXIII-XXXIV w tomie XI (Paris 2005). Na wzmiankę zasługują także niedawne 
wydania włoskie w Rizzoli (vol. 1 (canti I-XII), z komentarzem i tłumaczeniem D. Gigli Piccardi; vol. 2 (canti 
XIII-XXIV) - F. Gonnelli, Milano 2003; vol. 3 (canti XXV-XXXIX) - G. Agosti, Milano 2004); vol. 4 (canti 
XL-XLVIII) - D. Accorinti, Milano 2004) oraz Adelphi (Le Dionisiache, vol. 1: canti I-XII oraz vol. 2: canti 
XIII-XXIV (Milano 2005), vol. 3: canti XXV-XXXVI (Milano 2012), wszystkie w tłumaczeniu M. Maletty). 
Ukazały się także niedawne edycje hiszpańskie: vol. 1: cantos I-XII (edición de S. D. Manterola e L. M. 
Pinkler, Madrid 1995 oraz trzy wydania Davida Hernándeza de la Fuente: vol. 2: cantos XIII-XXIV, Madrid 
2001; vol. 3: cantos XXV-XXXVI, Madrid 2004; vol. 4: cantos XXXVII-XLVIII (Madrid 2008).  

169 D’Ippolito, op. cit., s. 5. 
170 Do niego należy także pierwsze współczesne wydanie Nonnosa, kilka lat po wspomnianej pulikacji 

Schubarta i Wilamowitza, dzięki której uczeni upewnili się co do imienia autora: Nonni Panopolitani 
Dionysiaca, rec. A. Ludwich, 2 vols, Lipsiae 1909 i 1911.  

171 Ibidem, s. 6. 
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się cywilizacji barbarzyńskich, a co za tym idzie: odseparowania kulturowego od epoki 

klasycznej172.  

Kolejna pozycja warta uwagi to praca Ignazia Cazzanigi na temat wpływów 

aleksandryjskich w dziele Nonnosa (Temi Poetici Alessandrini in Nonno Panopolitano: 

Tradizione Diretta e Indiretta [w:] Miscellanea di Studi Alessandrini in Memoria di Augusto 

Rostagni, Turin 1963, ss. 626-646)173; a już rok później ukazało się kolejne opracowanie o 

niemałym znaczeniu, wspominane powyżej Studi Nonniani. L’epillio nelle Dionisiache 

D’Ippolito. Spośród najnowszych badań na uwagę zasługują m.in. następujące pozycje, 

wszystkie wykorzystane przeze mnie w dalszej części pracy: opracowania Roberta 

Shorrocka The Challenge of Epic. Allusive Engagement in the Dionysiaca of Nonnus (Leiden 

2001) oraz The myth of paganism: Nonnus, Dionysus and the world of late antiquity (London 

2011); wspominany już artykuł Agostiego traktujący o hipotezie dotyczącej epyllionów w 

strukturze Dionizjaków (L’epillio nelle Dionisiache? Strutture dell’epica nonniana e 

contesto culturale, Aitia 6 (2016)); a także wybrane rozdziały bądź części rozdziałów z 

Brill's Companion to Nonnus of Panopolis (Leiden-Boston 2016, ed. D. Accorinti).  

 

 

* * * 

 

W późnej literaturze pochopne będzie mówienie o „nowych” cechach twórczości: 

bardziej stosowne wydaje się spojrzenie na jej ogólną charakterystykę lub rozwój, a także 

na to, co ł ą c z y  poszczególnych pisarzy w późnej starożytności, wraz z umiejscowieniem 

ich na tle kulturowym. Tradycyjna linia między „klasycznymi” i „nieklasycznymi” cechami 

(które często są utożsamiane z cechami pogańskimi lub świeckimi) dziś jest znacznie mniej 

użyteczna jako hermeneutyka niż kiedyś. Dlatego analiza tych utworów wymaga poznania 

sposobu myślenia w późnym antyku, ponieważ poezja – poprzez mity – wyrażała pragnienia 

i problemy człowieka, zawierała przemyślenia na temat moralności, dobra i zła w nowym, 

odmienionym świecie.  

                                                
172 R. L. Levi, Un-Hellenic Elements in the Subject Matter of the Dionysiaca of Nonnus, The Classical 

Weekly (1935), ss. 17-20. 
173 O wpływie poezji hellenistycznej pisał później kilkakrotnie Adrian Hollis (Some allusions to 

earlier Hellenistic poetry in Nonnus, Classical Quarterly 26 (1976), ss. 142-50; Nonnus and Hellenistic Poetry 
[w:] Studies in the Dionysiaca of Nonnus, ed. N. Hopkinson, Cambridge 1994, ss. 43-62; Hollis 2006, op. cit.  
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Ewolucja i przekształcenia gatunku – nie tylko epiki – są nierozłączne z 

uwarunkowaniami historycznymi i socjologicznymi, ponieważ poezja poprzez mity wyrażać 

miała pragnienia i problemy ówczesnego człowieka żyjącego w swoistej atmosferze 

Imperium chylącego się ku upadkowi. Zawierała zatem dywagacje na temat moralności, 

dobra i zła oraz subtelne aluzje do otaczającej poetę rzeczywistości, co widoczne jest 

zwłaszcza w poezji łacińskiej.  

Największą zmianą, jaka zaszła wówczas w Kartaginie (w późnym antyku jakże 

płodnej literacko), było przejęcie władzy przez Wandalów, którzy dostosowali się do 

złożonej struktury społecznej zapewniając poetom patronat i możliwość tworzenia na 

dworze królewskim dla wykształconych odbiorców, gotowych na wyszukaną literaturę. 

Charakter literatury łacińskiej późnego antyku doskonale odzwierciedlony jest w poezji 

Drakoncjusza; równie barwnym świadectwem istnienia działającego wówczas środowiska 

literackiego Kartaginy jest Antologia Łacińska. Wandalowie zarządzali zatem państwem w 

taki sposób, że swobodnie tworzyli w nim rzymscy potomkowie. 

Egipt natomiast już w IV wieku n.e. uchodził za miejsce narodzin wielu talentów 

poetyckich. Odrodzenie greckiej poezji epickiej w dużej mierze polegało na uzupełnianiu 

tego,  co zawarł w swych dziełach Homer lub na kontynuacji opisywanych przez niego 

epizodów. Poezja epicka zmieniła się znacznie po czasach Nonnosa, który doprowadził do 

perfekcji styl obecny już u Tryfiodora, zwłaszcza w kwestii metrycznej, ale i pod względem 

językowym. Powstające wówczas poematy stanowiły efekt połączenia tradycji literackiej 

oraz specyficznego konktekstu kulturowego. Była to kultura gotowa na erudycję i 

oryginalność. Właśnie tę oryginalność znajdziemy przede wszystkim w późnoantycznych 

epyllionach. 

W kolejnym rozdziale objaśniona zostanie kwestia genologiczna epyllionu oraz 

pojęcie gatunku w starożytności – zagadnienia niezbędne, obok kontekstu literacko-

kulturowego, do pełnej analizy późnoantycznej krótkiej formy poetyckiej. 
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ROZDZIAŁ II 
 
 

EPOS MINIATUROWY – HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA 
 

 

 

 

 

 

 

That which generates the new form, and at the same time identifies it, is a  

n e w  p u r p o s e  o r  a  n e w  i d e a l , which acts from without in a 

horizontal direction upon what is traditional. Literature itself can 

influence literature only through the medium of human thought. Once it 

had entered into that medium, (…) its values are mingled with those of 

many other intellectual and spiritual forces, and it is these in their 

aggregate that determine the nature of what will be written – not the mere 

substance of what has been written before174. 

 

Tym, co rodzi nową formę, jest nowy cel i nowy pomysł, który działa z zewnątrz na 

to, co tradycyjne: charakter czy oryginalność utworu określa nie tylko jego stosunek do tego, 

co powstało wcześniej. Cechy dzieła literackiego powstają także, cytując Bena Perry’ego, 

za sprawą intellectual and spiritual forces. W przypadku epyllionu będą to czynniki 

                                                
174 B. E. Perry, The Ancient Romances. A Literary-Historical Account of their Origins, Berkeley-Los 

Angeles 1967, s. 10. 
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historyczne i kulturowe, które przedstawione zostały w poprzednim rozdziale, oraz idąca za 

tym zmiana sposobu myślenia poety.  

W tym rozdziale postaram się odpowiedzieć na pojawiające się w trakcie lektury 

epyllionów pytanie: czy autorzy antyczni mogli mieć świadomość tworzenia w odrębnym 

gatunku, nawet jeśli sami nie nazywali go epyllionem175? Pozwoli to na zbadanie tych 

utworów pod odpowiednim kątem – jako określonego, samodzielnego gatunku bądź jedynie 

konwencji rozwijającej się stopniowo w kolejnych epokach. Aby móc zastanowić się nad 

tym pytaniem, przeanalizuję historię badań nad epyllionem od jej początków aż po czasy 

współczesne; przedstawię najistotniejsze w tej kwestii stanowiska uczonych oraz prześledzę 

kolejno zmiany, jakie zachodziły w postrzeganiu epyllionu na przestrzeni ostatnich dwóch 

wieków. Omówię także pokrótce kwestię postrzegania gatunku w starożytności, ponieważ 

podejście antycznych badaczy i teoretyków literatury znacznie różni się od współczesnego 

– a to także wywarło wpływ na dzisiejsze rozumienie epyllionu. Przybliżę ponadto eposy 

miniaturowe powstałe przed epoką późnego antyku, sięgnę zwłaszcza po poezję 

aleksandryjską (w tym konkteście kilkakrotnie odniosę się do przykładów z twórczości 

Kallimacha) oraz neoterycką i twórczość epoki augustowskiej. Pozwoli to podkreślić 

zarówno ciągły rozwój omawianej konwencji, jak i umożliwi mi dokonanie pełniejszej 

interpretacji utworów późnoantycznych m.in. ze względu na intertekstualizm – poeci 

późnoantyczni korzystali bowiem z licznych źródeł łacińskiej i greckiej literatury 

klasycznej, w tym także z epyllionów tworzonych przez ich poprzedników. 

 

 

                                                
175 Greckie słowo ἐπύλλιον jest zdrobnieniem słowa ἔπος, jednak w teorii literackiej funkcjonuje od 

zaledwie około dwustu lat. Nie stanowi właściwej etykiety genologicznej, lecz jest formą używaną z potrzeby 
nazwania grupy utworów wykazujących podobne cechy (więcej na ten temat w dalszej części rozdziału). W 
języku angielskim sformułowania miniature epic i epyllion traktowane są wymiennie; także w języku włoskim: 
stawia on na równi określenia epillio oraz l’epica breve. W języku polskim podobnie – wyrażenia epyllion i 
epos miniaturowy stosować będę zatem naprzemiennie. W języku niemieckim funkcjonują określenia 
Kleinepos i Kurzepos, używane jednak nie jako synonimy słowa epyllion, lecz wykorzystywane do nazwania 
istotnie krótkich eposów, niestanowiących odwrócenia estetyki epickiej, jedynie krótszych niż epos tradycyjny 
(zob. m.in. G. Bretzigheimer, Dracontius’ Konzeption des Kleinepos De raptu Helenae (Romul. 8), 
Rheinisches Museum für Philologie 153 (2010), ss. 361-400; tu s. 362: da sich Dracontius im Proömium seines 
Opusculums De raptu Helenae (≈ 500 n. Chr.) als Epigone der Meisterepiker einführt und sich an der epischen 
Exordialtopik orientiert, ist ersichtlich, daß er nicht aus der epischen Tradition ausbrechen, sondern sich 
selbstbewußt in sie einreihen will, allerdings nicht als bloβer Imitator, sondern als Innovator. Deshalb ziehe 
ich den Begriff ,,Kleinepos” dem häufig Terminus ,,Epyllion” vor. Zob. też poglądy Roswithy Simons na temat 
Orestis Tragoedia Drakoncjusza: R. Simons, Dracontius und der Mythos: christliche Weltsicht und pagane 
Kultur in der ausgehenden Spätantike, München/Leipzig 2005, ss. 11 i n.. Określenia Kleinepos oraz Kurzepos 
przydatne być mogą do nazwania dyskusyjnych utworów (uznawanych nierzadko za epylliony) Ἰλίου Ἅλωσις 
Tryfiodora oraz Ἑκάλη Kallimacha, o czym szerzej w dalszej części rozdziału.  
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2.1. PROBLEMY GENOLOGII ANTYCZNEJ176 
 

 

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy utwory, które przez współczesnych badaczy 

zaliczane są do grona epyllionów, uchodziły w antyku za osobny, koherentny gatunek, w 

pierwszej kolejności należy przyjrzeć się temu, jak w ówczesnej teorii genologicznej 

rozumiano gatunek literacki.   

W ostatnich latach pojęcie to zostało w nauce szeroko przedyskutowane177, 

zwłaszcza w świetle pytania o sensowność definiowania gatunku i stosowania podziału 

twórczości literackiej na gatunki. Dla Alastaira Fowlera na przykład gatunek posiada w 

klasyfikowaniu utworów niewielką wartość, jednak może być użyteczny dla twórców i 

odbiorców, jest to zatem: a communication system, for the use of writers in writing, and 

readers and critics in reading and interpreting178. Pojęcie gatunku zapewnia nam 

zróżnicowane kategorie tworzenia, czytania, a także interpretowania tekstów – jest to obecne 

już w starożytnych gramatykach i teoriach literatury, które skupiały się na kwestii tworzenia 

utworu oraz jego interpretacji – tym samym gatunek literacki może być użyteczny jako 

„środek komunikacji”.  

Warto jednocześnie podkreślić, że gatunki nie występują a priori, jako ontologiczna 

konieczność, lecz są konstruowane i kontekstualizowane h i s t o ryczn i e  i  ku l t u rowo . 

Co za tym idzie, podlegają transformacji – przypisywanie utworu do gatunku literackiego i 

jego przemiany powiązane są ze społecznością i jej kulturową tożsamością, edukacją, 

systemem wartości, stylem życia, sposobem prezentowania utworu. Gatunki mają dzięki 

temu wartość komunikacyjną, interpretacyjną i heurystyczną179.  

                                                
176 Jest to odniesienie do książki Stanisława Stabryły o tym samym tytule (Warszawa-Kraków 1982): 

już on wskazuje na niełatwość w ustaleniu jasnych zasad dotyczących teorii rodzaju i gatunku w starożytności. 
177 Zob. zwłaszcza tak klasyczne pozycje jak A. Fowler, Kinds of Literature: An Introduction to the 

Theory of Genres and Modes, Oxford, 1982 oraz M. Vessey, Patristics and Literary History. Reflections on 
the Programme of a New History of Late Antique Latin Literature, Journal of Literature and Theology 5 (1991), 
ss. 341–354, przede wszystkim s. 350. Na temat pożytku z kategoryzowania utworów zob. m.in. I. Behrens, 
Die Lehre von der Einteilung der Dichtkunst vornehmlich vom 16. bis 19. Jahrhundert. Studien zur Geschichte 
der poetischen Gattungen, Halle 1940; L. E. Rossi, I generi letterari e le loro leggi scritte e non scritte nelle 
letterature classiche, Bulletin of the Institute of Classical Studies 18 (1971), ss. 69-94; K. W. Hempfer, 
Gattungstheorie, Munich 1973; R. Zymner, Gattungstheorie. Probleme und Positionen der 
Literaturwissenschaft, Paderborn 2003.   

178 Fowler, op. cit., s. 256.  
179 Dzieje się tak już w czasach hellenistycznych, a także w epoce późnego antyku i średniowieczu. O 

późniejszych, średniowiecznych transformacjach zob. Fowler, op. cit., ss. 142-147.  
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Można odnieść wrażenie, że antyczna teoria literatury nie nadążała za praktyką 

literacką, jednak wypowiedzi teoretyków dostarczają nam pewnych podpowiedzi i 

wskazówek. Można dowiedzieć się, jakie narzędzia interpretacyjne mieli do dyspozycji 

teoretycy literatury i jakimi terminami się posługiwali180, a następnie wywnioskować z tego, 

czy rozróżniali i przede wszystkim czy  mie l i  po t r zebę  rozgraniczać długi epos i epos 

miniaturowy. 

 

Platon 

 

Podstawą klasycznej teorii gatunku jest po pierwsze jego relacja z metrum, po drugie 

– charakter twórcy powiązany z rodzajem tworzonej przez niego poezji, co z kolei łączy się 

z platońską teorią naśladowania181. W oparciu o kryterium mimesis Platon podzielił poezję 

na trzy klasy: tragedia i komedia jako utwory całkowicie polegające na formie 

naśladowniczej; dytyramb jako utwór posługujący się formą opowiadania poety, bez 

zastosowania mimesis; epika – czyli utwór powstały przy zastosowaniu obu sposobów 

wypowiedzi182. Podział rodzajowy oparł zatem Platon na typie podmiotu mówiącego, co do 

gatunków natomiast, wypowiedział się na ich temat w Prawach, wymieniając jednakże 

jedynie gatunki liryczne (hymn, tren, nomos itd.) i zaznaczył, że należy kultywować je w 

ich formach tradycyjnych. Przemawiał zatem za czystością i niezmiennością gatunków 

poddanych ścisłym regułom183.  

 

Arystoteles 

 

O ile Platon utożsamiał pojęcia z ideami rodzajów czy gatunków nazywając je 

εἶδος184, Arystoteles tym terminem nazywał już odmiany gatunkowe. Poetyka Arystotelesa 

stanowi zresztą pierwsze systematyczne podsumowanie teorii literatury greckiej, a w swych 

rozważaniach filozof wiele zawdzięczał Platonowi. W jego polu badawczym znalazły się 

zatem nie idee, lecz konkretny materiał literacki, posegregowany według różnych 

                                                
180 Wasyl 2018, op. cit., s. 154. 
181 J. Farrell, Classical Genre in Theory and Practice, New Literary History 3 (2008), ss. 383-384. 
182 Plat. Res publ. 3, 7 (394 c). Zob. też: S. Stabryła, Problemy genologii antycznej, Warszawa-Kraków 

1982, s. 9. 
183 Plat. Leg. 700 a-b. 
184 Stabryła, op. cit., s. 9. 
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kryteriów185. Dla Arystotelesa nie miało już tak wielkiego znaczenia metrum – głównie 

mimesis stanowić miała podstawę zaliczenia danego utworu do poezji. W jego mniemaniu 

mimesis to akt twórczy, akt kreowania potencjalnej rzeczywistości odzwierciedlającej życie 

ludzkie, stanowiący wspólny aspekt wszelkich elementów poezji oraz najważniejszy 

czynnik oddzielający poezję od innych sztuk: 

 

Poeta powinien być raczej twórcą fabuły (µύθων) niż wiersza (µέτρων), skoro 

właśnie jest poetą ze względu na sztukę naśladowania (κατὰ τὴν µίµησίν) i 

naśladuje (µιµεῖται) działania [bohaterów]186.  

 

Według Arystotelesa nie można bowiem określić tym samym mianem z jednej strony 

autorów traktatów z zakresu przyrody i medycyny, a z drugiej strony Homera – nawet jeśli 

tworzyli oni w tym samym metrum; na miano poety zasługuje jedynie ten, kto uprawia 

sztukę naśladowania (Poet. 1447b1–24). Jak określił jego teorię Joseph Farrell, genre is thus 

an expression of the affinity of certain individuals for imitating certain kinds of actions and 

it derives from a similarity of  character between the doer and the imitating 

poet187. Poezja dzielić się miała zatem według charakteru poetów, których rozróżniano jako 

ludzi o bardziej lub mniej wzniosłej naturze.  

Natomiast co do zagadnienia „czystości” gatunków literackich, tak istotnej w kwestii 

epyllionu, już Arystoteles wskazywał na istnienie mieszanych odmian gatunkowych. 

Podzielił dwa główne gatunki – tragedię i epos – na cztery podtypy (Poet. 1459b8–10): 

proste (ἁπλόος), złożone (πεπλέγµενος, od czasownika πλέκω – plotę, skręcam), patetyczne 

(παθητικός, ukazujące cierpienia bohaterów) i etyczne (ἠθικός, przedstawiające charaktery 

ludzkie). Dodał, że konkretne dzieła mogą powstać z kombinacji dwóch odmian (które ze 

swej natury powinny się wykluczać) – prostej z patetyczną i złożonej z etyczną, a jako 

przykłady pierwszych tego typu utworów podał Iliadę i Odyseję (Poet. 1469b12–15). 

Ponadto, kierując się przy określaniu gatunku nie tyle metrum, co etosem, w innym passusie 

Poetyki Stagiryta stwierdził, iż dzieła Homera zaliczyć można do tragedii ze względu na ich 

                                                
185 Ibidem, s. 10. Zob. też: S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, tom III, Warszawa 1965, 

s. 42. 
186 Arist. Poet. 1451b26–29. Tłum. H. Podbielski [w:] Arystoteles, Poetyka, Wrocław 2006, s. 32. 

Wszystkie cytaty greckie z Poetyki Arystotelesa na podstawie wydania: Aristote, Poétique, texte établi et 
traduit par J. Hardy, Paris 1961. 

187 Farrell, op. cit., s. 384. 
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powagę oraz szlachetność charakterów, które to cechy porównać można do cech twórczości 

tragików (Poet. 1448b) 188. 

Już Arystoteles zwracał uwagę na długość utworu – ten czynnik wpływać miał na 

jakość danego gatunku oraz na ustanawianie norm gatunkowych. W Poetyce filozof 

zdefiniował najlepszą długość, jaką powinna przyjmować tragedia (aby tworzyła jasną 

fabułę, 1451a9-15), epikę natomiast uznał za wyróżniającą się „rozmiarem swej budowy” 

(1459 b17-18) widząc jednocześnie możliwość istnienia epiki  k r ó t s z e j  niż archaiczna, o 

długości równej liczbie tragedii prezentowanych podczas jednego wystąpienia. Zaznaczył 

także, że można zwiększać długość utworu epickiego, aby nadać mu doniosłość (1459 b18-

28). 

 

Neoptolemos z Parion i Filodemos z Gadary  

 

Spośród teoretyków epoki hellenistycznej warci uwagi są przede wszystkim 

Neoptolemos z Parion oraz Filodemos z Gadary. Neoptolemos wprowadził189 bądź 

rozpowszechnił190 trójpodział przedmiotów badawczych poetyki na ποιητής (poetę, czyli 

jego zdolność i kompetencje do stworzenia dzieła), ποίηµα (utwór poetycki, a więc badanie 

kompozycyjno-formalnych składników wypowiedzi oraz technikę jej artystycznego 

ukształtowania) oraz ποίησις (wyrażenie pochodzące od greckiego terminu ποιέω – czynię, 

tłumaczone jako poezja, a skupiające się na warstwie treściowej utworu niosącej pewne idee, 

emocje)191. Podział ten stanowi częsty punkt odniesienia w pismach Filodemosa. 

Skrytykował go w dziele O utworach poetyckich:  

 

Niedorzeczne jest też, iż tego, kto opanował rzemiosło i posiada talent 

poetycki, uznał [Neoptolemos] – obok poematu (ποίηµα) i poezji (ποίησις) 

– za kategorię sztuki. (...) Skoro nazywa czynność tworzenia poetyką – a 

termin ten wiąże się ze sztuką – to nie zna się na rzeczy, bo stwierdzenie, 

że poeta (ποιητής) jest kategorią sztuki, jest śmieszne192. 

 

                                                
188 Arist. Poet. 1448b. Zob. też: Farrell, op. cit., s. 385. 
189 E. Asmis, Neoptolemus and the Classification of Poetry, Classical Philology 87 (1992), s. 212. 
190 Filodemos, O muzyce. O utworach poetyckich. Epigramy, tłum. K. Bartol, Warszawa 2002, s. 33.  
191 Podział ten znamy m.in. dzięki Filodemosowi, De poem. N XI.  
192 Fil., De poem. N XI, tłum. A. Bartol [w:] Filodemos, op. cit., s. 90.  
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Filodemos nie aprobował uznawania poety za przedmiot poetyki, ponadto, jak 

wynika z dalszej części powyższego passusu, rozumiał ποίηµα jako część utworu (np. 

pierwsze 30 wersów Iliady), ποίησις natomiast jako cały utwór. Z czasem wyrażeniem 

ποίηµα zaczęto powszechnie nazywać krótkie, wyrafinowane stylistycznie poematy w 

opozycji do długich utworów określanych mianem ποίησις193. Tę teorię wyznawał także 

tworzący krótko przed Filodemosem autor satyr Lucyliusz. Dla niego poema to niewielka 

część, pars parva, jak na przykład list, z kolei poesis to opus totum, czyli całe dzieło, czego 

przykładem może być Iliada Homera lub Annales Enniusza (Sat. 9, 339–947).  

 

* * * 

 

Z teorii literackiej Arystotelesa oraz autorów okresu hellenistycznego można zatem 

wywnioskować, że skupiano się wówczas przede wszystkim na kwestiach dotyczących 

procesu twórczego oraz starano się usystematyzować kwestie dotyczące samych dzieł, 

aczkolwiek dzieła te podporządkowywano jedynie kanonicznym gatunkom: pod uwagę 

brane były głównie epos, tragedia i komedia. Teoretyków interesowała wartość utworu, styl 

(ozdobność, dostojność), a także czynniki stanowiące o tym, czy dany poeta był dobry i 

użyteczny. Zwracali oni uwagę także na długość utworu, jednak nie mieli potrzeby 

określania powstających wówczas krótkich i innych gatunków – pole badań do analizy 

stanowił krąg gatunków „podstawowych”, wywodzących się z epoki archaicznej. Ponadto 

dla większości antycznych krytyków literatury to właśnie metrum było najważniejszym 

wyznacznikiem przynależności do gatunku – o ile dla współczesnych badaczy twórczość 

Homera, Teokryta i Hezjoda to trzy różne gatunki, to w słowniku starożytnych wszystkie 

dzieła powyższych autorów były po prostu eposem ze względu na to, iż stworzone zostały 

w metrum epickim, czyli w heksametrze daktylicznym katalektycznym194. Nie miał w tym 

przypadku znaczenia zupełnie różny etos prezentowany w poszczególnych utworach195. 

Owszem, istniała terminologia umożliwiająca podział eposu na heroiczny czy bukoliczny 

jako jego podgatunki, ale nie znamy starożytnego terminu na określenie takich utworów, jak 

                                                
193 K. Gutzwiller, The Hecale and Hellenistic Conceptions of Short Hexameter Narratives [w:] 

Baumbach, Bär, op. cit., s. 229; K. Gutzwiller, Studies in the Hellenistic Epyllion, Königstein 1981, ss. 229–
230; Asmis, op. cit., s. 213.  

194 Farrell, op. cit., s. 384.  
195 Kolejnym przykładem może być twórczość Safony i Hipponaksa, którzy używali języka i metrum 

epiki, a tworzyli w zupełnie różnym etosie, nie tylko różniącym się od charakteru Iliady i Odysei, ale także 
między sobą nawzajem. Ibidem, s. 389. 
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stworzone w metrum epickim Prace i dnie oraz Teogonię Hezjoda, Wergiliuszowe Georgiki 

czy O naturze rzeczy Lukrecjusza. Dziś oczywiste jest, że określa się je poezją dydaktyczną, 

antyczni teoretycy natomiast z ledwością zaliczali te utwory do jakiejkolwiek kategorii 

poezji196.  

 

Inergatunkowość 

 

Większość starożytnych nie zauważała problemu „dwuznaczności” gatunkowej – 

mieli oni raczej pewność, że każde dzieło to wy łącznie jeden gatunek i nie brali pod 

uwagę możliwości, by kwestię przynależności do konkretnego gatunku w ogóle poddawać 

pod dyskusję197. Nie była zatem powszechnie uznana Arystotelesowska teoria, iż Iliadę i 

Odyseję można zaliczyć równocześnie do eposu i tragedii198. Cytując za Farrellem: genre 

was felt to be an immanent and unambiguous characteristic of all poems, not putty in the 

hands of an inventive poet199. Warto dodać, że zwłaszcza w okresie archaicznym i 

klasycznym, zarówno greckim, jak i rzymskim, autorzy odznaczali się wysoką 

samoświadomością podczas tworzenia w danym gatunku. Jednocześnie przekraczanie 

postawionych przez gatunek granic – mimo iż niepożądane przez teoretyków – stało się nie 

tylko nieuniknioną i przypadkową konsekwencją tworzenia w jakimkolwiek gatunku, lecz 

także stałą częścią poetyckiej pracy.  

                                                
196 Ibidem, s. 385. Należy podkreślić, że ta uwaga stanowi doskonały argument za tym, że epyllion 

można postrzegać jako gatunek literacki: skoro starożytni badacze i sami autorzy tekstów byli w kwestii 
kategoryzowania tak nieprecyzyjni, naturalne jest, że współczesny teoryetyk literatury nie może w swych 
badaniach poprzestać na tym, co pozostawiła po sobie teoria antyczna. Dzisiejsze literaturoznawstwo jest 
znacznie bardziej analityczne (dawniej zaś skupiano się raczej na ujęciu syntetycznym), dlatego potrzebuje 
większej liczby definicji, dokładniejszych i węższych, czego przykładem jest właśnie kategoria epyllionu. Z 
perspektywy dzisiejszego literaturoznawstwa użyteczne jest grupowanie podobnych do siebie utworów, by 
dzięki temu móc zestawiać je razem i analizować je porównawczo. 

197 Ibidem, s. 386. 
198 Henry Kelly na podstawie poglądów Arystotelesa rozumie tragedię i epikę jako swoisty 

makrogatunek: Aristotle here [Poet. 5, 49b9-20] restricts the term „tragedy” to drama, but he clearly considers 
epic to be tragic as well, for he says that epic and tragedy are alike in being large-sized imitations of spudean 
matters (men or events) in verse; and whoever knows about spudean and phaulic tragedy knows about epics, 
for all the properties of epic are possessed by tragedy (H. A. Kelly, Ideas and Forms of Tragedy from Aristotle 
to the Middle Ages, Cambridge 1993, s. 19); następnie analizując Ars Poetica Horacego określa tragedię i epikę 
jako s u p e r g e n u s : we cannot be sure whether he considers tragedy and epic to belong to a single 
supergenus, as does Aristotle, but it is likely that he does (ibidem, s. 25). Jeśli spojrzy się na niego z 
perspektywy przemian w sposobie rozumienia pojęcia tragedii u schyłku antyku i w średniowieczu, kiedy o 
przynależności tekstu do tego gatunku świadczyła jedynie tematyka (nieszczęśliwa historia, opowieść o 
herosach i królach, smutne zakończenie), w tym kontekście należy przyznać Kelly’emu rację, jednak 
przenoszenie uwag Arystotelesa, który nie skupiał się w Poetyce na kwestii gatunkowej, na cały system 
genologii antycznej jest pewnym błędem metodologicznym. Więcej na temat postrzegania tragedii w tym 
okresie zob. rozdział 1 oraz 3.1. w odniesieniu do Orestis Tragoedia Drakoncjusza.  

199 Ibidem. 
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Horacy wskazał w Ars poetica na zasadę jedności metrum i treści (ww. 73-78, w 

których przyporządkował do najważniejszych gatunków tematykę i metrum), zalecał także 

jednolitość utworu w warstwie językowo-stylistycznej (ww. 14-23, gdzie wymienił 

niekonsekwencje w różnego rodzaju dziełach poetyckich czy malarskich, po czym 

podsumował w wersie 23, że dzieło powinno być simplex – proste oraz unum – 

jednorodne)200. Istotna jest także uwaga Horacego odnośnie do zasady decorum, znanej z 

teorii retorycznej w greckim określeniu πρέπον, przeniesionej następnie do nauki o 

gatunkach literackich (ww. 89-92, gdzie poeta przeanalizował styl komedii i tragedii, pisząc, 

iż temat komediowy wymaga zastosowania stylu właściwego dla komedii i analogicznie w 

przypadku tragedii, a następnie – że trzeba te same zasady stosować do każdego innego 

gatunku)201. Ostrzegał zatem przed urozmaiceniami, posługując się terminem operis lex (w. 

135, prawo gatunku), a jego przekraczanie uznał wręcz za zakazane. W pierwszych wersach 

utworu (ww. 1-5) skrytykował dzieła, które łączą cechy różnych gatunków, porównując je 

do obrazu malarza, który namalowałby ludzką głowę na ciele konia, z rybim ogonem i 

pokryłby ten twór piórami. Jednakże nawet sam Horacy nie stosował się w pełni do zasady 

czystości gatunkowej – warto zwrócić uwagę na fakt, iż określenie gatunku, do którego 

należała Ars poetica, również stanowi problem samo w sobie202.  

 Ponadto w poetyce epoki hellenistycznej oraz później w poetyce literatury łacińskiej, 

która stopniowo te cechy przejmowała, często spotkać można zjawisko „przekraczania 

granic” gatunkowych. Niemiecki filolog Wilhelm Kroll jako pierwszy pisał o 

charakterystycznym dla literatury tych okresów krzyżowaniu gatunków (die Kreuzung der 

Gattungen) jako o najważniejszym aspekcie ówczesnej poetyki203. Na przykład Apoloniusz 

Rodyjski oraz Wergiliusz przejęli z archaicznej i klasycznej Grecji ideę czystości 

gatunkowej, lecz zamiast przyjąć ją w swej twórczości, przekraczali ją na różne sposoby204.  

 Trafnie podsumował ten problem Kwintylian komentując poezję Stezychora. 

Stwierdził bowiem, że twórczość owego poety – zaliczanego do kanonu dziewięciu liryków 

greckich – dzięki tematyce i właściwościom stylistycznym należy również do gatunku 

                                                
200 Tę samą zasadę jedności tematu i metrum oraz jednorodności stylistyczno-językowej wyznawał 

Kwintylian w Institutio oratoria.  
201 Zob. też: Stabryła, op. cit., ss. 15-18. 
202 Więcej na temat problemu czystości gatunkowej w twórczości Horacego zob. Farrell, op. cit., ss. 

394-395. 
203 W. Kroll, Studien zum Verständnis der römischen Literatur, Stuttgart 1924. Tytuł rozdziału 9, ss. 

202-224: Die Kreuzung der Gattungen. 
204 Ibidem, s. 392 oraz Kroll, op. cit., ss. 202-224. 
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epickiego bliskiego Homerowi205. Jest to najlepszy dowód na to, że w starożytności, nawet 

w dawnej, klasycznej literaturze, istniały utwory łączące cechy różnych gatunków, i co 

najistotniejsze – antyczni badacze byli tego świadomi.  

 Mieszania gatunków już w IV wieku p.n.e. dowodzi także diegeza do 

kallimachejskiego Iambus 13: ἐν τούτῳ πρὸς τοὺς καταµεµφοµένους αὐτὸν ἐπὶ τῇ 

πολυειδείᾳ ὧν γράφει ποιηµάτων ἀπαντῶν φησιν… (P. Med. 18, IX 32–38)206 – „przeciw 

tym, którzy obwiniają go za l i c z n e  f o r m y , w których napisał wszystkie swoje wiersze, 

on twierdzi tutaj…”. Wyrażenie πολυείδεια odnosić się może do mieszania dialektów i miar 

metrycznych przez Kallimacha, a także, jak zauważa Kathryn Gutzwiller207, do łączenia 

gatunków i stylów poetyckich. Nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że tak innowacyjne 

pomieszanie gatunkowe było wówczas krytykowane. Innym przykładem takiej krytyki są 

uwagi Arystotelesa na temat łączenia przez Chaeremona różnych miar metrycznych 

(przypisanych różnym gatunkom; Poet. 146 a01-2 i n.). Z kolei Heracleodorus (III w. p.n.e.) 

bronił twórczości poetyckiej wolnej od ograniczeń jakichkolwiek formalnych reguł, przez 

co spotkał się z krytyką ze strony Filodemosa (Poet. 1). Popierać miał łączenie dialektów, 

stylów i gatunków, podobnie jak Kallimach i Lykrofron208. 

 

Ewolucja gatunków literackich 

 

 Kilka słów poświęcić należy także „życiu” gatunków. Pozornie można dojść do 

wniosku, że antyczni teoretycy literatury wyznawali zasadę niezmienności rodzajów i 

gatunków. Mimo to naturalnie gatunki z biegiem czasu zmieniały się; nie tylko same w 

sobie, lecz także tworzyły podgatunki czy wręcz własne przeciwieństwa (np. epos – 

epyllion). Dokładna analiza rozważań antycznych badaczy prowadzi do stwierdzenia, że w 

rozumieniu niektórych z nich gatunki nie posiadały wcale cech niezmiennych, lecz 

poddawały się c iąg łe j  ewo luc j i . Świadom tego był już Arystoteles, który przyczyn 

upadku epiki i jambografii upatrywał w upadku społeczeństwa (skoro – jako zwolennik 

                                                
205 Quint. Inst. or. 10, 1, 62. 
206 Cyt. za: Gutzwiller 2012, op. cit., s. 224. 
207 Ibidem. Na temat terminu πολυείδεια w diegezie do Iambus 13 zob. też B. Acosta-Hughes, 

Polyeideia. The iambi of Callimachus and the Archaic Iambic Tradition, Berkeley/Los Angeles/London 2002, 
ss. 82-89.  

208 Philodemus. On poems. Book 1, ed. and trans. R. Janko, Oxford 2000, s. 164. 
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historycznej i społecznej koncepcji gatunku – twierdził, iż tworzenie danego typu poezji 

zależeć miało od predyspozycji i możliwości autora – naś ladującego)209.  

Interesującą teorię na temat zmienności gatunków (ich rozwoju i upadku) miał także 

rzymski historyk przełomu I w. p.n.e. i I w. n.e. Wellejusz Paterkulus210. Według niego 

dzięki wybitnym talentom pewne gatunki szybko osiągnęły szczyt swego rozwoju 

zakończony krótkim okresem mistrzostwa, by tuż po tym popaść w dekadencję. Zatem w 

jego mniemaniu literatura, czy nawet cała kultura, poddawała się prawom ewolucji, która 

obejmowała trzy etapy: rozwoju, doskonałości oraz upadku. O ile niemal współczesny mu 

Petroniusz jako przyczynę rozwoju i upadku literatury widział jedynie warunki społeczne211, 

dla Paterkulusa proces ten był nieco bardziej skomplikowany. W pierwszej kolejności 

pojawiała się zatem aemulatio (rywalizacja), która prowadziła do imitatio (naśladowania), 

powiązanego z invidia (zawiścią) lub admiratio (podziwem)212. Te wszystkie osobiste 

odczucia twórców prowadziły do rozwoju i upadku poszczególnych gatunków, ponieważ w 

pewnym momencie rywalizacja przestawała przynosić pozytywne rezultaty lub nie była już 

możliwa po osiągnięciu najwyższej doskonałości. 

 

Diomedes  

 

Niezbędne do pełnej analizy gatunku w starożytności jest przybliżenie klasyfikacji 

genologicznej Diomedesa zawartej w dziele Ars grammatica z IV w. n.e. – nie tylko 

ostatniej, ale i najpełniejszej oraz najbardziej systematycznej klasyfikacji. W I księdze autor 

zawarł wykład na temat części mowy, w kolejnej opisał kategorie gramatyki, prozodii i stylu, 

zaś ostatnia księga zawiera podrozdział De poematibus, którego rozważania opierają się w 

dużej mierze na treści ksiąg wcześniejszych, w budowaniu swej koncepcji podziału na 

rodzaje literackie Diomedes wykorzystuje bowiem rozważania o metryce.  

Diomedes jako pierwszy badacz uzyskuje podział na trzy nadrzędne rodzaje i 

podrzędne im gatunki213: 1) genus activum vel imitativum, 2) genus enarrativum vel 

enuntiativum (co definiuje jako poezję, która jest narracyjna, ale nie mimetyczna, w związku 

                                                
209 Arist. Poet. 1449a2-6 oraz Stabryła, op. cit., ss. 86-87. 
210 Vel. Paterc. Hist. Rom. 1, 16-17. 
211 Petr. Sat. 2, 88. 
212 Vel. Paterc. Hist. Rom. 1, 17, 6-7. 
213 Korzystał prawdopodobnie z greckiego źródła; taki podział znajdziemy także u Dositheusa oraz 

później u Izydora z Sewilli, jednak on najpewniej opierał się na Diomedesie. Więcej na ten temat zob. Wasyl 
2018, op. cit., s. 157.  
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z tym nie zaliczamy tu epiki), 3) genus commune vel mixtum (tutaj znajdziemy epikę, ten 

rodzaj dzieli Diomedes na species heroica (np. Iliada, Eneida) i species lirica214.  

Poetyka jest w jego mniemaniu fictae veraeve narrationis congruenti rythmo ac pede 

composita metrica structura ad utilitatem voluptatemque accomodata215. Rozumie ją zatem 

jako sposób tworzenia zmyślonej bądź prawdziwej wypowiedzi, co powinno odbywać się 

zgodnie z odpowiednim metrum oraz rytmem – a tworzona ma być zarówno dla 

przyjemności, jak i osiągnięcia pożytku. Na podstawie kryterium metrycznego i 

tematycznego wydziela Diomedes niektóre gatunki, np. epos, jamb czy elegię. Większość 

gatunków jednak rozróżnia wziąwszy jako podstawę jedynie zawartość treściową216. Epice 

(species heroica) przypisuje Diomedes cztery cechy charakterystyczne: µακρός, βραχύς, 

µέσος i ἀνθηρός. Wymienia ponadto zagadnienia metryczno-treściowe: utwór epicki 

powinien być napisany heksametrem, skupiać się na sprawach boskich, heroicznych i 

ludzkich, stosuje się w nim także często mowę niezależną217. Epos zatem mógł się wówczas 

wydawać wyjątkową strukturą łączącą cechy różnych rodzajów – Diomedes określa bowiem 

mianem poesis cały utwór, podobnie jak czyni to Filodemos (poesis contextus et corpus 

totius operis effecti, ut Ilias Odyssia Aeneis218), a termin poema obejmuje u niego pewną 

klasę o wspólnych cechach, rodzaj bądź gatunek; wspomina jednocześnie o pars operis 

(poema autem pars operis, ut tragoedia219); zatem w jego mniemaniu pewne partie utworów 

miałyby posiadać różne cechy rodzajowe220. Nie ma wątpliwości co do tego, że taka 

definicja doskonale oddaje poetykę zarówno epyllionu, jak i dużych dzieł narracyjnych 

                                                
214 Diom. Ars 3: poematos genera sunt tria. aut enim actiuum est uel imitatiuum, quod Graeci 

dramaticon uel mimeticon, aut enarratiuum uel enuntiatiuum, quod Graeci exegeticon uel apangelticon dicunt, 
aut commune uel mixtum, quod Graeci κοινόν uel µικτόν appellant. dramaticon est uel actiuum in quo personae 
agunt solae sine ullius poetae interlocutione, ut se habent tragicae et comicae fabulae; quo genere scripta est 
prima bucolicon et ea cuius initium est «quo te, Moeri, pedes?». exegeticon est uel enarratiuum in quo poeta 
ipse loquitur sine ullius personae interlocutione, ut se habent tres georgici' et prima pars quarti, item Lucreti 
carmina et cetera his similia. κοινόν est uel commune in quo poeta ipse loquitur et personae loquentes 
introducuntur, ut est scripta Ilias et Odyssiatota Homeri et Aeneis Vergilii et cetera his similia […] κοινοῦ uel 
communis poematos species prima est heroica, ut est Iliados et Aeneidos; secunda est lyrica, ut est Archilochi 
et Horatii. Cytat według wydania: Flavii Sosipatri Charisii artis grammaticae libri V. Diomedis artis 
grammaticae libri III. Ex Charisii arte grammatica excerpta [w:] Grammatici Latini ed. H. Keil, vol. 1, Leipzig 
1857, ss. 482-483. Miejsce, w którym Keil wstawia wyrażenie lyrica, jest zepsute (Stabryła, op. cit., s. 57), 
jednak nie należy wykluczać proponowanej przez niego lekcji. Czy to antyczna, czy średniowieczna genologia 
nie definiowała liryki jako osobnego rodzaju. Wpisywała ją raczej w istniejące systemy, które opierały się na 
mimesis. Zob. Wasyl 2018, op. cit., s. 157. 

215 Diom. Ars 3 (Keil, op. cit., s. 473). 
216 Stabryła, op. cit., s. 25 oraz Wasyl 2018, op. cit., ss. 155-156. 
217 Diom. Ars 3 (Keil, op. cit., s. 483). 
218 Ibidem, s. 473. 
219 Ibidem. 
220 Stabryła, op. cit., s. 22 oraz Wasyl 2018, op. cit., ss. 155. 
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(zwłaszcza że Diomedesa w zasadzie nie interesuje kryterium długości utworu) – w zasadzie 

wszystkie tego typu utwory charakteryzują się mniejszym lub większym pomieszaniem 

gatunkowym. 

 

Gatunek w świadomości odbiorcy późnego antyku 

 

 Szczególnie ważne wydaje się pojęcie gatunku w poetyce późnej starożytności221 – 

począwszy od okresu hellenistycznego tworzono kanony i zestawienia – utwory dzielono na 

kategorie według gatunku, koncentrując się na elementach formalnych takich jak metrum, 

temat i ethos222, a „klasyczny” schemat gatunków istotny był dla kształtowania 

czytelniczych oczekiwań (z czym łączy się specyficzny profil kształcenia oparty na 

schematach retorycznych). Zarówno autorzy chrześcijańscy, jak i pogańscy byli szkoleni w 

imitatio i eamulatio przez nauczycieli gramatyki i retoryki, znali zasady tworzenia 

gatunków, które zostały ustalone w literaturze łacińskiej jeszcze za Kwintyliana (Quint., 

Inst. 10, 1, 46) i wciąż były w większości respektowane223.  

                                                
221 Wydaje się zdecydowanie ważniejsze niż wcześniej. Nie jest przypadkiem to, że dopiero w późnym 

antyku znajdziemy np. definicję epithalamium i jego schemat kompozycyjny (w pracy Menandra Rhetora, IV 
w. n.e.), wcześniej ani poeci ani teoretycy nie mieli potrzeby jej tworzenia (zob. Menander Rhetor, Περὶ 
Ἐπιδεικτικῶν [w:] Rhetores graeci, t. 3, ed. L. Von Spengel, ss. 399-405).  

222 Od pewnego czasu dyskutowana jest kwestia, czy zachowanie tradycyjnej koncepcji gatunku jest 
zasadne w przypadku analizowania literatury późnego antyku, zob. m.in. Restauration und Erneuerung. Die 
lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr, ed. R. Herzog, Munich 1979, ss. 24-33; F. Young, Biblical 
Exegesis and the Formation of Christian Culture, Cambridge 1997; F. Young, The Confessions of St. 
Augustine: What is the Genre of this Work? [w:] AugStud 30 (1999), ss. 1–16; P. F. Moretti, L’esegesi biblica 
dei Padri: un genere letterario? Un tentativo diapproccio al problema [w:] Forme letterarie nella produzione 
latinadi IV-V secolo, ed. F. E. Consolino, Roma 2003, ss. 127–145; M. Formisano, Towards an Aesthetic 
Paradigm of Late Antiquity, Bibliothèque de l’Antiquité tardive 15 (2007), s. 282 i n.; J. Fontaine, Études sur 
la poésie latine tardive d’Ausone à Prudence. Recueil detravaux, Paris 1980, ss. 1-130; J. Fontaine, Comment 
doit-on appliquer la notion de genre littéraire à la littératurelatine chrétienne du IVe siècle?, Philologus 132 
(1998), ss. 53–73. Jak zauważa Therese Fuhrer, problemem w stosowaniu pojęcia gatunku literackiego w danej 
epoce nie jest to, że twórcy późnego antyku nie rozumieli, w jaki sposób wykorzystywać stare, znane gatunki: 
zarówno autorzy pogańscy, jak i chrześcijańscy zostali przeszkoleni w literackim procesie imitatio i aemulatio, 
znali także formy i zasady gatunku – zasady, które zostały ustalone dla literatury łacińskiej za Kwintyliana – i 
nadal je szanowali. Właśnie ze względu na rolę, jaką w procesie kształcenia odgrywała retoryka, a także z 
powodu zretoryzowania poezji, kategoria gatunku staje się w późnym antyku jeszcze bardziej istotna niż w 
epokach wcześniejszych. Gatunki, które wciąż komponowano – ograniczając się do korpusu łacińskich 
autorów – to: epopeja mitologiczna lub historyczna (np. Klaudian i Drakoncjusz), wiersze dydaktyczne 
(Avienus, Pallaus), drobne formy poetyckie i cykle poezji (Paulinus z Noli, Auzoniusz, znów Klaudian, 
Sydoniusz Apolinaris, Prudencjusz), piśmiennictwo historiograficzne (Ammianus Marcellinus, Historia 
Augusta, Orosius), dialogi filozoficzne (Minucjusz Feliks, Augustyn), proza (romans aleksandryjski), mowy 
(Symmachus, Ambrozjusz), panegiryk (Klaudian, Sydoniusz, Wenancjusz Fortunatus). Zob. T. Fuhrer, 
Hypertexts and Auxiliary Texts: New Genres in Late Antiquity? [w:] Generic Interfaces in Latin Literature, ed. 
T. D. Papanghelis, S. J. Harrison, S. Frangouloidis, Berlin-Boston 2013, s. 79. 

223 Fuhrer 2013, op. cit., s. 79. 
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Dużą rolę odgrywało wówczas zangażowanie czytelnika w tekst. Poeci przekazywali 

w swych utworach morały nierzadko odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej; były 

to zwykle aluzje zrozumiałe dla wykształconego odbiorcy. W późnym antyku ze względu 

na przemiany kulturowe i historyczne zmienił się „horyzont oczekiwań” odbiorcy, co 

strukturaliści nazywają „kompetencją literacką”224. Postrzeganie gatunku w nowym dziele 

literackim, wariacji bądź ewolucji tegoż gatunku w każdej epoce kształtuje się w dużej 

mierze poprzez oczekiwania odbiorcy oraz powiązania z innymi tekstami: 

 

The relationship between the new text and the series of texts formative of 

a genre presents itself as a process of the continual founding and altering 

of horizons. The new text evokes for the reader (listener) the horizon of 

expectation and ‘rules of the game’, familiar to him from earlier texts, 

which as such can then be varied, extended, corrected, but also 

transformed, crossed out, or simply reproduced225. 
 

To oczywiście oznacza, że gatunki będą się rozwijać i wzbogacać z biegiem czasu i 

ostatecznie doprowadzą do zmiany „horyzontu oczekiwań”; jak ujmuje to Ruurd Nauta:  

 

A genre changes over time: a literary work is always received within 

existing generic expectations, but the reception of this work also always 

changes these generic expectations226. 
 

Późna starożytność to okres, w którym niektóre gatunki wciąż kwitną w 

niezmienionej formie, np. tradycyjna („klasycyzująca”) historiografia, inne natomiast 

ulegają poważnym przemianom (choćby epika), a jeszcze inne rodzą się jako całkiem nowe, 

konieczne ze względu na zmiany kulturowe i religijne, np. historie kościelne, hagiografia 

lub dyptyki konsularne. Dawniej sugerowano, że mieszanie się form literackich jest oznaką 

tego, iż poeci mieli świadomość niespokojnego klimatu politycznego późnego antyku. W 

związku z tym, jak argumentowano, pojawiła się bardziej różnorodna literatura, której 

                                                
224 Zob. J. Culler, Structuralist poetics: structuralism, linguistics and the study of literature, London 

1975, ss. 113–30. 
225 H. R. Jauß, Toward an Aesthetic of Reception, transl. by T. Bahti, Minneapolis 1982, s. 88. 
226 R. Nauta, Gattungsgeschichte als rezeptionsgeschichte am Beispiel der Entstehung der Bukolik, 

A&A 36 (1990), s. 119, cyt. za: S. J. Harrison, Generic Enrichment in Vergil and Horace, New York 2007, s. 
14. 
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twórcy preferowali zasady poikilia i varietas227. Nowsze opinie wydają się bardziej 

optymistyczne: cytując Anthony’ego Dykesa, a distinction of later Roman writers was their 

w i l l i ngnes s  to mix genres228.  

Gotowość do adaptacji, łączenia i przekształcania gatunków w tym okresie jest raczej 

dowodem kreatywności i niechęci do tkwienia w konwencji229. Nie jest zaskakujące, że 

autorzy skłonni byli podejmować takie eksperymenty, biorąc pod uwagę wielowiekową 

tradycję, która na nich ciążyła. Co więcej, prawdopodobne jest, że również publiczność 

miała inne oczekiwania niż we wcześniejszym okresie. Nie ma wątpliwości co do tego, że 

poeci rozpoznawali wówczas pewne konwencje jako odrębne, specyficzne dla swojego 

kręgu. Jeśli cytowali się nawzajem bądź czynili aluzje do wcześniejcych utworów 

(pdobnych do tych, które sami tworzyli), dawali wyraz właśnie gatunkowej świadomości. 

Co zostanie wykazane w dalszej części pracy, istniały wyraźne powiązania intertekstualne 

między autorami późnego antyku, zarówno w kręgu literatury łacińskiej, jak i greckiej. 

Łączyło ich wspólne środowisko literackie, „moda” na dane tematy podejmowane w poezji 

i na małą formę narracyjną – wszystko to wskazuje na świadomość genologiczną 

ówczesnych twórców. 

 

* * * 

 

 Gatunki zatem determinowane były poprzez cechy formalne, strukturalne i 

tematyczne, jednak warto je jednocześnie rozumieć, cytując Anette Bartels, jako open 

systems230. Tekst nie musi wykazywać wszystkich cech charakterystycznych dla danego 

gatunku, ale powinien posiadać ich tyle, aby można go było gdzieś przyporządkować: with 

                                                
227 Shifting Genres in Late Antiquity, ed. G. Greatrex, H. Elton, Burlington 2016, s. 1. 
228 A. Dykes, Reading Sin in the World. The Hamartigenia of Prudentius and the Vocation of the 

Responsible Reader, Cambridge, 2011, s. 175. Zob. też: A. Cameron, New Themes and Styles in Greek 
Literature, A Title Revisited [w:] Greek Literature in Late Antiquity: Dynamism, Didacticism, Classicism, ed. 
S. F. Johnson, Cambridge 2006, ss. 14–15 i 23 oraz wstęp S. F. Johnsona do tego samego wydania, zwłaszcza 
ss. 7-8.  

229 Jednocześnie warto zauważyć, że popularne były wówczas centony. Gatunek w literaturze 
późnoantycznej był ważnym zagadnieniem ze względu na ogromną różnorodność konfiguracji pomiędzy 
formą i techniką, jednak były one wyjątkowo trudne do rozróżnienia w poematach złożonych z wersów innego 
utworu. Taka poezja może wydać się dużo mniej oryginalna niż dzieła poetów hellenistycznych i 
augustowskich. Rozsądniej jest jednak traktować centon nie jako pełnoprawny gatunek, lecz raczej jako 
technikę, która pozwala grać gatunkami (ze względu na zapożyczenia zarówno np. z epiki, jak i tragedii 
występujące w jednym utworze); choć z czasem centony stają się tak powszechne, że niewątpliwie zaczynają 
tworzyć osobny, dostrzegalny dla odbiorców, typ poezji. 

230 A.  Bartels, Vergleichende Studien zur Erzählkunst des römischen Epyllion, Göttingen 2004, ss. 7–
8.  
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this approach, texts with many similarities belong to the core of this generic group, texts 

with less, but still enough, similarities to its periphery231. Zawsze będą w dziełach literackich 

elementy należące do więcej niż jednego gatunku, dlatego, jak proponuje Bartels, 

powinniśmy stosować podział nie tyle na gatunki, co grupy cech gatunkowych, jak w 

matematycznej teorii mnogości232: modelowe teksty leżałyby w środku zbiorów, a inne 

dążyłyby do zewnątrz, do cech innych gatunków. 

Ponownie na myśl przychodzi pytanie o sensowność definiowania gatunku i 

przyporządkowywania do niego tekstów. Jeśli epika, czy to antyczna czy współczesna, 

reprezentuje „gatunek”, jak twierdzi Virgilio Masciadri, naszym pierwszym odruchem nie 

powinno być wyliczanie cech charakterystycznych, lecz pytanie, na ile takie 

kategoryzowanie jest użyteczne dla krytyki literackiej bądź studiów kulturowych. Co 

zyskujemy dla analizy dzieła nazywając je epiką? Czy ta kategoria powinna być jak 

najszersza czy jak najwęższa?233 

Epika lub jakikolwiek inny gatunek literacki nie powinien być klasyfikowany w 

oderwaniu od wykonawcy utworu (autor wskazuje na performatywność epiki)234. Gregory 

Nagy słusznie przypomina, że „wynalezienie” gatunku jako systemu kategorii w greckiej 

historii literatury nastąpiło dopiero wtedy, gdy oralne występy okresu archaicznego zaczęły 

być na szerszą skalę spisywane, głównie w V wieku p.n.e.235. Gatunek w tym względzie 

byłby narzędziem dla uczonych i bibliotekarzy. Nie oznacza to, że poeci nigdy nie mieli 

świadomości, aby odróżniać pod względem techniki i tematyki wersy na cześć bogów, 

opowiadania o bohaterskich czynach czy pieśni towarzyszące procesjom religijnym. Jednak 

była to kwestia zgodnej z tradycją poetyki, zarówno wśród wykonawców, jak i odbiorców. 

 Najtrafniejszym podsumowaniem powyższych rozważań oraz wstępem do historii 

badań nad epyllionem i postrzeganiem go przez uczonych niech będzie opinia Jean-Marie 

Schaeffer:  

 

Le texte en tant qu’il surgit à un moment t n’appartient pas au genre tel 

qu’il s’est constitué rétrospectivement (...); le modèle générique est 

constitué uniquement par les textes antérieurs, ce qui signifie que le 

                                                
231 N. N. Dümmler, Musaeus, Hero and Leander: Between Epic and Novel [w:] Baumbach, Bär, op. 

cit., s. 444. 
232 Bartels, op. cit., ss. 7-8. 
233 V. Masciadri, Before the Epyllion: Concepts and Texts [w:] Baumbach, Bär, op. cit. s. 9. 
234 Ibidem, s. 16. 
235 Ibidem 
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modèle générique textuel n’est jamais (...) identique au modèle générique 

rétrospectif236. 

 

Na model danego gatunku składają się cechy poprzednich tekstów, zatem model ten 

nigdy nie będzie identyczny z tym, który stosował jakikolwiek autor – zawsze będzie się 

zmieniał. Mówiąc wprost: chaque  t e x t e  a  son  p ropre  genre 237.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
236 J.-M. Schaeffer, Du texte au genre. Notes sur la problématique générique [w:] Théorie des genres, 

Paris, 1986, s. 200.  
237 Ibidem. 
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2.2. HISTORIA BADAŃ NAD EPYLLIONEM 
 

 

 Epyllion w badaniach naukowych pojawił się w ostatnich latach XVIII wieku (choć 

pierwsze wzmianki pochodzą już z okresu renesansu238), a zadomowił w nauce w pierwszej 

połowie wieku XIX. Wówczas badacze literatury antycznej zauważyli w pewnych utworach 

nieznaną wcześniej konwencję – pewne cechy wspólne, dzięki którym zakwalifikowali 

wybrane pieśni do osobnej grupy, a nawet gatunku, nazywając go epyllionem. Jednak 

powstałe w starożytności greckie określenie ἐπύλλιον, czyli zdrobnienie od słowa ἔπος, nie 

odzwierciedla znaczenia, jakiego używa się współcześnie; ponadto utwory dziś uznawane 

za epylliony nie zostały w czasach antycznych określone jako osobny gatunek przez żadnego 

teoretyka literatury ani samego poetę239. Rodzi to pytanie o samo istnienie gatunku, a także 

o świadomość tworzenia w odrębnej konwencji – czy cechy krótkiego eposu wynikały z 

naturalnego rozwoju epiki, czy były przez poetów wprowadzane z pełną świadomością 

tworzenia w odrębnym stylu, w opozycji do tego, co tradycyjne?  

 

Zanim epyllion pojawił się w nauce  

 

Jak już wspomniano, epyllion nie stanowił odrębnego gatunku ani w zachowanych 

                                                
238 W tych poświadczeniach epyllion nie jest jeszcze rozpatrywany naukowo, a jedynie określa 

ówcześnie powstające poematy łacińske i greckie. Jednakże to, jakim utworom autorzy przypisywali tę nazwę, 
może dać wskazówkę, jak wówczas ten termin rozumiano i jakie jego znaczenie przeszło na kolejne stulecia, 
a także – co najistotniejsze – jak to znaczenie się zmieniło w stosunku do znaczenia starożytnego. W okresie 
renesansu były to zatem utwory pisane heksametrem lub dystychem elegijnym i liczyły od kilku wersów do 
kilkuset wersów. Na 8 przykładów takich utworów aż 7 odnosiło się do prawdziwych wydarzeń z życia 
(śmierć, małżeństwo, obchody Świąt Bożego Narodzenia, potwierdzenie stopni akademickich itd.). Jednemu 
z nich brakowało także spójnej narracji, dotyczył on magii i pełen był alegorii. Można więc przypuszczać, że 
w renesansie ten termin dotyczył krótkich utworów o dość spontanicznej kompozycji, luźno przejąwszy 
znaczenie ze starożytności. Zob. S. Tilg, On the Origins of the Modern Term „Epyllion”: Some Revisions to a 
Chapter in the History of Classical Scholarship, [w:] Baumbach, Bär, op. cit., ss. 33-34.  

239 Wyrażenia tego używa trzykrotnie Arystofanes w odniesieniu do fragmentu poetyckiego bądź 
wersu (Acharn. 398–400, Pax 531, Ranae 94). Pojawia się ono też dwukrotnie u Atenajosa na określenie 
utworu Epikichlides przypisywanego Homerowi (II 65a–b, XIV 369a). Kolejne greckie poświadczenia 
znajdują się u Klemensa Aleksandryjskiego (Strom. III 3,24) oraz w greckim leksykonie Hezychiusza z V 
wieku n.e.; dotyczą one fragmentów poezji, ale nie definiują jej jasno jako krótki epos. Z kolei dwóch 
łacińskich źródeł dostarcza twórczość Auzoniusza (Symm. 335,56–58 – w odniesieniu do poematu 
Symmachusa; Cent. Nupt. 360,14–15 – tu termin epyllion odnosiłby się do erotycznych epigramów lub 
upoetyzowanej prozy). Zob. John F. Reilly, Origins of the Word Epyllion, Classical Journal 49 (1953), s. 111, 
Tilg, op. cit., s. 29; W. Allen, The Epyllion: A Chapter in the History of Literary Criticism, Transactions and 
Proceedings of the American Philological Association 71 (1940), ss. 1-26; Bright, The Miniature Epic in 
Vandal Africa, Londyn 1987, s. 3. 
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korpusach twórczości poszczególnych poetów, ani w teorii literatury spisanej w antyku – a 

przynajmniej nie mamy na to żadnych poświadczeń. Kiedy zatem zauważono, że niektóre 

spośród utworów danego poety wyróżniają się na tle pozostałych pod względem narracji? 

Już w okresie późnego Bizancjum zaobserwowano, że nie wszystkie utwory Teokryta to 

bukoliki, lecz jego twórczość cechuje różnorodność gatunkowa. Mianowicie Demetrios 

Triklinios w notatkach do poematów Teokryta w manuskrypcie z XIV wieku (Paris BN 

3832) zaklasyfikował niektóre z nich z powodu odmiennej narracji do podgatunków (sub-

genres) i określił je jako narracyjne (διηγηµατικόν)240. Ciekawą uwagę dodał też w XVI 

wieku Veit Winscheim – do gatunku narracyjnego przypisał te utwory Teokryta, które 

później zostały uznane właśnie za epylliony (sunt autem quaedam Eidyllia διηγηµατικὰ, 

quae continent tantum narrationes241). Co więcej, jak można wywnioskować ze wstępów do 

wydań humanistycznych (które z kolei podążały za tradycją przekazywaną we 

wcześniejszych scholiach) wyrażenie eidyllion (εἰδύλλιον – tłumaczone jako drobny utwór 

poetycki, zdrobnienie od słowa εἶδος242) było odpowiednikiem łacińskiego terminu parvum 

poema bądź parvum carmen, co doskonale wpisuje się w późniejszą definicję samego 

epyllionu243.  

W 1789 roku Friedrich von Finkenstein zauważył natomiast, że spośród trzydziestu 

idylli Teokryta tylko szesnaście lub osiemnaście jest bukolicznych, a część z nich to kleine 

Heldengeschichten, czyli dosłownie k ró tk i e  h i s t o r i e  he ro i czne 244.  

Na kształtowanie się w nauce pojęcia epyllionu wywarła  wpływ także pieśń 64 

Katullusa245. Wyjątkowość tej pieśni zauważyli już humaniści. Spierali się co do tytułu 

                                                
240 Tekst znaleźć możemy u Winsemiusa (Interpretatio Eidylliorum Theocriti, dictata in Academia 

vvitebergensi, à Vito Vuinsemio. Adiecta sunt & scholia, quibus loca difficiliora explicantur. Accessit etiam 
rerum & uerborum memorabilium copiosus index, Francoforti 1558, ss. 3-4): sunt autem qaeędam Eidyllia 
διηγηµατικὰ, queae continent tantum narrationes, siue expositiones historicas. Quaedam µιµητικὰ, siue 
δραµατικὰ, quae imitantur colloquia, & dialogos: quaedam mixta ex utroque genere, in quibus narrationes 
insertis colloquiis sunt. Cyt. za: Masciadri, op. cit., s. 9.  
  241 Theocriti Idyllia sex et triginta, cum scholiis in octodecim priora Z. Calliergi, Francofurti 1558, s. 
3. Cyt. za: Masciadri, op. cit., s. 8.  

242 W filozofii platońskiej wyrażenie εἶδος rozumiane jest jako „idea”, u Arystotelesa występuje w 
znaczeniu „forma” czy wręcz „rodzaj literacki” – zob. S. Stabryła, Problemy genologii antycznej, Warszawa – 
Kraków 1982, s. 11. Termin εἰδύλλιον pojawił się w nauce ponownie na początku XX wieku. Ulrich von 
Wilamowitz, podkreślając brak poświadczeń ze starożytności o tym, jakoby epyllion był krótką epiką, nazwał 
eidyllionem utwór Kallimacha: das Eidyllion Hekale, U. von Wilamowitz-Moellendorff, Hellenistische 
Dichtung in der Zeit des Kallimachos, Berlin 1924, s. 184.  

243 Masciadri, op. cit., s. 9.  
244 F.L.C.F.G. von Filkenstein, Arethusa oder die bukolischen Dichter des Alterthums: Esther Teil, 

Berlin 1789, s. 14.  
245 Więcej na ten temat oraz uwagi krytyczne zob. m.in. G. Trimble, Catullus 64: The Perfect 

Epyllion? [w:] Baumbach, Bär, op. cit., s. 55–81, oraz Styka, op. cit., ss. 157–167.  
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dzieła ze względu na jego zróżnicowaną tematykę, jednak nie kojarzyli go jeszcze z 

charakterem narracyjnym i epiką: przeważały opinie o jego liryczności i związkach z 

pieśniami weselnymi246. Pierwszym krokiem do późniejszego przypisania temu utworowi 

miana epyllionu była analiza dokonana  w 1787 roku przez Johannesa Gurlitta. Według 

niego początek pieśni mógłby sugerować jej przynależność do epitalamium, jednak skoro w 

dalszej części utworu nie pojawia się tradycyjny chór dziewcząt lub chłopców, tylko 

przemawia sam poeta, wskazuje to na charakter narracyjny247. To z kolei doprowadziło do 

uznania pieśni za eine kleine Epopee, wie das Gedicht des vermeintrichen Musäus von Hero 

und Leander, und wie fast alle Oßianischen Gedichte248. Uwaga Gurlitta jest istotna nie tylko 

ze względu na nazwanie carmen 64 k ró tk im  eposem; stanowi także dowód na wpływ 

ówczesnej literatury na kształtowanie się epyllionu. Uczony porównał bowiem twórczość 

Katullusa i Muzajosa do cyklu poematów epickich Osjana, postaci z mitologii irlandzkiej, 

opublikowanych w 1760 roku przez poetę Jamesa Macphersona. Zatem ówczesna dyskusja 

literacka, a ponadto rozwój w tym samym czasie krótkiej epiki w heksametrach podobnej 

do idylli nie mógł pozostać bez znaczenia dla rozwoju badań nad epyllionem antycznym, 

które już kilkadziesiąt lat później zaczęły stanowić ważną część pracy filologów 

klasycznych.  

 

Narodziny epyllionu 

 

Prawdopodobnie po raz pierwszy wśród uczonych nowożytnych termin ἐπύλλιον 

odnoszący się do utworu starożytnego pojawił się w 1796 roku w wydaniu Hymnów 

Homeryckich Karla Davida Ilgena (Hymni Homerici cum reliquis carminibus minoribus 

Homero tribui solitis et Batrachomyomachia, Halle 1796). Określił on tym terminem Hymn 

do Hermesa, używając greckiego alfabetu – świadczy to o tym, iż określenie to było 

najprawdopodobniej dla uczonych obce i nie rozpowszechniło się jeszcze w nauce, a co za 

tym idzie – jest to pierwsze lub przynajmniej jedno z pierwszych poświadczeń użycia tego 

określenia249. Ilgen streścił utwór, a następnie nazwał go epyllionem i porównał do Iliady 

Homera:  

                                                
  246 Masciadri, op. cit., ss. 7–10.   
  247 J. Gurlitt, Katulls epischer Gesang von der Vermählung des Peleus und der Thetis metrisch 
übersezt und mit einigen Anhängen begleitet, Leipzig 1787, s. 7.  

248 Ibidem, s. 8.  
249 Tilg, op. cit., s. 35. 



 79 

 

Haec sunt fere, quae in hoc hymno pertractantur. Est verum Ἐπύλλιον. 

Sicut auctor Iliadis Μῆνιν Ἀχιλλῆος per carmen deducit, ita hymni auctor 

Δóλον αἰπὺν (v. 66) Ἑρµέω250.  

 

Użyte w drugim zdaniu verum może oznaczać „jednak” – wówczas epyllion 

postawiony byłby w kontraście do hymnu i musiałoby to oznaczać, że uczeni już wtedy mieli 

pojęcie, czym jest epyllion bądź jaki typ utworu można tym terminem określić (zwłaszcza 

że odejście od wielkiej epiki w tym hymnie i rodzaj narracji wskazywałyby istotnie na 

przynależność tej pieśni do epyllionu w dzisiejszym rozumieniu jego charakteru). Verum 

może również znaczyć „naprawdę” lub „prawdziwy” – niewykluczone, że Ilgen użył tego 

wyrażenia w pozytywnym znaczeniu chcąc powiedzieć, że Hymn do Hermesa jest tak 

samo wartościowy jak epika Homera - tylko krótszy. Porównał on bowiem podstęp Hermesa 

jako motyw dominujący w pieśni do roli motywu złości Achillesa w Iliadzie, a następnie 

dodał, że Hymn do Hermesa zawiera wszystko, czego wymaga poemat epicki.251.  

Ponadto Ilgen wskazał na kolejną cechę, uważaną przez późniejszych uczonych za 

charakterystyczną dla epyllionu, mianowicie lekkość utworu. Uczony w ogólnym podziale 

utworów greckich użył trzech kategorii: Hymni, Varia poematia i Epyllium, do ostatniej 

grupy zaliczając Batrachomyomachię – a właśnie lekkość, czy nawet żartobliwość, to cecha 

wspólna tego utworu i wspomnianego wyżej Hymnu do Hermesa252. Co istotne, gdyby 

rzeczywiście lekkość utworu była dla Ilgena cechą konstytutywną epyllionu, zgadzałoby się 

to z ideą Atenajosa i jego interpretacją Epikichlides, a więc z poświadczeniem tej nazwy 

jeszcze w starożytności253.  

 Rok później w anonimowej recenzji do opracowania Ilgena w Neue Bibliothek der 

schönen Wissenschaften und der freyen Künste autor powtórzył termin „epyllion” za 

                                                
250 Ilgen, op. cit., s. 355. 
251 Ilgen, op. cit., ss. 255-356. 
252 Ibidem, s. 671. 
253 Tilg, op. cit., s. 29 i 36. Wzmianka o epyllionie u Atenajosa to jedyne antyczne poświadczenie tego 

terminu odnoszące się do epiki, a mianowicie do zaginionego, pseudo-Homerowego utworu Epikichlides, który 
miał lekki, żartobliwy i erotyczny charakter (Athen. 65a: ὅτι τὸ εἰς Ὅµηρον ἀναφερόµενον ἐπύλλιον-
ἐπιγραφόµενον δὲ Ἐπικιχλίδες; cytat według wydania: Athenaeus, The Deipnosophists, with an English 
Translation by C. B. Gulick, London 1927). Te cechy podobne są do tych, które współcześnie przypisuje się 
epyllionom.  
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Ilgenem raczej nie znając jego znaczenia254, analizując jednakże różnice między Hymnem 

do Hermesa a epiką Homera oraz wskazując na lekkość i żartobliwość hymnu. Epyllion 

byłby zatem lżejszą i późniejszą wersją wielkiej homeryckiej epiki. 

 

Epyllion w badaniach XIX wieku 

 

Po 20-letniej przerwie pojawiło się kolejne poświadczenie i nie dotyczyło wprawdzie 

antycznego tekstu, lecz niemieckiego, odegrało jednak bardzo ważną rolę w rozwoju nauki 

o epyllionie starożytnym i epyllionie w ogóle oraz w jego postrzeganiu przez kolejnych 

uczonych XIX wieku: jest to bowiem początek konceptualizacji tego terminu oraz jego 

rozprzestrzeniania się. W 1816 roku w roczniku Urania zorganizowany został konkurs na 

napisanie krótkiego poematu w trzech kategoriach: poetycka narracja, idylla i list poetycki. 

Zwycięzcą został Ernst Schulze z utworem o dziewczynie, która przemienia się w różę: Die 

Bezauberte Rose. Utwór stał się bestsellerem w Niemczech, ale istotniejszy od samego 

poematu wydaje się komentarz jednego z członków jury, Adolpha Wagnera, który nazwał 

ten utwór „epyllionem lub idyllą”: so stellt sich das Gedicht als Epyllion oder Idyllion 255. 

Istotne jest zestawienie przez Wagnera tych dwóch gatunków, gdyż mają one ze sobą wiele 

wspólnego – mimo iż Wagner nie nawiązywał bezpośrednio do sielanek Teokryta, tylko do 

tych tworzonych w czasach mu współczesnych, to z pewnością ówcześni autorzy opierali 

się na sielance antycznej. To zestawienie mogło mieć wpływ na opinie kolejnych uczonych 

– niedługo później sielanki Teokryta zaczęto bowiem powszechnie uważać za epylliony256.  

Do rozpowszechnienia się teorii, wedle której epyllion i sielanka to zbieżne 

konwencje, przyczynił się prawdopodobnie Friedrich Wolf. Zaledwie cztery lata po 

publikacji opinii Wagnera (która Wolfowi mogła być znana, jako że utwór o róży sławny 

był wówczas w całych Niemczech) wygłosił w berlińskiej szkole wykład dotyczący poezji 

Teokryta pt. Theocriti idyllia et epyllia hor. II-III interpretabitur257.  

                                                
254 Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste 59 (1797), s. 126: In einer 

gelehrten Einleitung wird gezeigt, daß der Hymne alle Eigenschaften einer Epopöe, wie die Ilias, ans ich trage, 
und der Inhalt dieses Epyllion so angegeben.  

255 A. Wagner, komentarz do Die bezauberte Rose Ernsta Schulze’a [w:] Leipziger Kunstablatt für 
gebildete Kunstfreunde 29 (1817), s. 12. 

256 Tilg, op. cit., s. 39.  
257 Index lectionum quae auspiciis regis augustissimi Friderici Guilelmi Tertii in universitate litteraria 

Berolinensi per semestre eastivum MDCCCXXI a die XIV. Aprilis usque ad diem I. Septembris instituentur, 
Berlin 1821, s. 14. Kolejne poświadczenie warte uwagi, a również dotyczące Wolfa, pojawiło się w 1840 roku 
w wydaniu Tarczy Hezjoda opublikowanym przez Karla F. Rankego (Hesiodi quod fertur Scutum Herculis ex 
recognitione et cum animadversionibus Fr. Aug. Wolfii, Quedlinburg/Leipzig 1840), gdzie znalazł się rozdział 
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W 1823 roku Karl Otfried Müller w wydaniu Porwania Heleny Kolluthosa nazwał 

ten utwór Das Epyllion des Koluthos258 – zupełnie jakby był doskonale zaznajomiony z tym 

wyrażeniem i pewny jego znaczenia. W tym czasie epyllion istotnie wydawał się terminem 

zadomowionym w słowniku uczonych niemieckich, a może nawet przypisanym do pewnych 

ram czasowych i gatunkowych, choć używano go do określania różnorodnych krótkich 

utworów narracyjnych od okresu archaicznego (aż piętnaście poświadczeń) przez okres 

hellenistyczny (dziewięć wzmianek) po późny antyk (2 adnotacje, obie odnoszące się do 

Kolluthusa)259. Między innymi w 1828, 1830 i 1837 roku wielokrotnie użył tego terminu 

Gregor Wilhelm Nitsch w odniesieniu do Homera260; w 1837 roku Rudolph Merkel w 

wydaniu dzieł Owidiusza skojarzył epyllion z Moschusem, Kallimachem i Teokrytem261, a 

w roku 1840 Wilhelm Marckscheffel określił w ten sposób – tak samo jak Wolf – Tarczę 

Hezjoda262.  

Zaskakujący może być fakt, że najwięcej dawnych wzmianek dotyczących epyllionu 

odnosi się do okresu archaicznego (dziś zwykle za kulminację formy uważa się okres 

hellenistyczny i poezję neoteryków). Cechy charakterystyczne eposów miniaturowych 

                                                
pod tytułem: Friderici Augusti Wolfi ad scutum Herculis epyllion Hesiodo subditum animadversiones. Dość 
długo we współczesnej nauce dominowała teoria, że początek użycia terminu „epyllion” stanowi właśnie ta 
wzmianka. Wolf używał tego wyrażenia w pejoratywnym znaczeniu i to znaczenie przejęli po nim na pewien 
czas kolejni uczeni. Stefan Tilg podkreśla jednak, że warto przyjrzeć się wcześniejszym poświadczeniom, 
zwłaszcza że istnieje możliwość, iż Wolf korzystał z opracowania Ilgena i od niego zaczerpnął ten termin, o 
czym świadczą zachowane jego notatki na wspomnianym wyżej wydaniu Hymnów Homeryckich (Tilg, op. 
cit., s. 42). Wśród uczonych istniał jednak konflikt co do tego, czy Wolf osobiście użył terminu „epyllion”, czy 
zostało ono dodane podczas edycji przez Rankego, już po śmierci Wolfa.  Glenn Most jako jeden z nielicznych 
uczonych przychylny jest pierwszej teorii; dodaje także, że Wolf był świadom znaczenia tego wyrażenia oraz 
użył go w sensie pejoratywnym ze względu na ogólnie niską wówczas opinię na temat Pseudo-Hezjoda w 
kontraście do wielkiej epiki Homera. Następnie, po publikacji opracowania przez Rankego, inni uczeni – 
najpierw niemieccy, potem z całego świata, przejęli nie tylko ten termin, ale i jego negatywne znaczenie. Most 
ma co do tego rację, ponieważ w bibliotece w Berlinie odnalezione zostały manuskrypty z nieopublikowanymi 
pracami Wolfa, a w jednej z nich – cytowany wyżej tytuł rozdziału zawierający wyrażenie „epyllion” - 
wykorzystany zatem przy edycji przez Rankego.  Świadczy o tym też wspomniany wykład Wolfa z 1821 roku, 
podczas którego omawiał idyllia et epyllia, co jest z kolei dowodem na to, że Wolf wiązał ten termin zarówno 
z okresem archaicznym (Hezjod), jak i hellenistycznym (Teokryt), nie nadając mu żadnych negatywnych czy 
pozytywnych konotacji – nazywał w ten sposób różnego rodzaju krótkie utwory narracyjne. Był ponadto z 
epyllionem zaznajomiony tak bardzo i tak do jego istnienia przekonany, że wiedzę swą przekazywał uczniom. 
Więcej na ten temat zob. G. Most, Neues zur Geschichte des Terminus 'Epyllion', Philologus 126 (1982), ss. 
153-156 oraz Tilg, op. cit., s. 41. 

258 K. O. Müller, Κολούθου Ἑλένης ἁρπαγή, Paris 1823, s. 1545. 
259 Tilg, op. cit., s. 42. 
260 G. W. Nitsch, Quaestio Homerica IV sive indagandae per Homeri Odysseam interpolationis 

preaparatio, Hannover 1828, s. 20; Odyssee w: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, 
Leipzig 1830, s. 400; Historia Homeri maximeque de scriptorum carminum aetate meletematam fasciculus 
posteriori, Hannover 1837, s. XI, XII i 64. 

261 R. Merkel, P. Ovidus Naso, Tristium libri V et Ibis, Berlin 1837, s. 436. 
262 W. Marckscheffel, Hesiodi, Eumeli, Cinaethonis, Asii et Carminis Naupactii Fragmenta, Leipzig 

1840, s. 144. 
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właśnie z tego okresu wyjaśnił Karl Müller w podręczniku do historii literatury greckiej 

pisząc o twórczości Hezjoda (Geschichte der Griechichen Literatur bis auf das Zeitalter 

Alexanders, Wrocław 1841). Zamiast oryginalnej nazwy zapisanej greckimi literami lub 

łacińskiej transkrypcji użył bardziej niemiecko brzmiących wyrażeń Epyllien oraz kleinen 

Epopöen; ponadto nazwał tego typu utwory interesującym gatunkiem: eine interessante 

Gattung263. Dalej pisał, że epyllion jest mitologiczną historią heroiczną pisaną heksametrem, 

lecz bardziej pogodną i lżejszą niż tradycyjna epika264.  

Warto dodać, iż rok przed wydaniem tekstu oryginalnego (w języku niemieckim) 

ukazało się jego tłumaczenie na język angielski, zupełnie różnie traktujące najbardziej 

istotne wyrażenia dotyczące epyllionu jako gatunku oraz powszechności tego terminu. Był 

on zatem rozpowszechniony w nauce niemieckiej, zaś nauka angielska traktowała go jeszcze 

z niewielkim zaufaniem:  

 

An interesting kind (w oryginale niemieckim: Gattung) of composition 

attribuited to Hesiod are the smaller epics (po niemiecku: Epyll ien), 

in which not a whole series of legends or a complicated story was 

described, but some separate events of the Heroic Mythology (…)265. 

 

Tom historii literatury opracowany przez Müllera dotyczył jedynie okresu 

archaicznego i prace nad kolejnymi tomami przerwała jego śmierć. Jednak Tilg słusznie 

zauważył, że gdyby autor był w stanie opracować późniejsze epoki, prawdopodobnie 

przedstawiłby krótkie eposy również z okresu hellenistycznego i późnego antyku, skoro użył 

tego określenia do Porwania Heleny Kolluthusa266. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę 

fakt, że – na podstawie wzmianek  o epyllionie – teoria dotycząca powstania tego gatunku 

dopiero w okresie hellenistycznym jeszcze nie była wówczas rozpowszechniona lub nawet 

w ogóle nie istniała.  

                                                
              263 K. O. Müller, Geschichte der Grieschichen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders, Breslau 
1841, s. 173.  

264 Ibidem. 
265 K. O. Müller, History of the Literature of the Ancient Greece, translated from the German 

manuscript by Sir G. C. Lewis and J. W. Donaldson, London 1840, s. 88. W klasycznym języku angielskim 
niechętnie widziano wówczas wpływy obcojęzyczne, być może stąd zamiana określenia epyllion (Epyllien) na 
smaller epic, a nie kwestia braku zaufania do epyllionu jako gatunku. Dziś w pracach anglojęzycznych 
sformułowania miniature epic i epyllion traktowane są wymiennie. 

266 Tilg, op. cit., s. 44. 



 83 

Dopiero w latach 40-tych XIX wieku, już po publikacji Müllera, zaczęto bliżej 

analizować epylliony hellenistyczne, termin ten zaczął pojawiać się w pracach badających 

twórczość Kallimacha (B.E.C. Miller, J. A. Aubenas, Revue de bibliographie analytique: ou 

Compte rendu des ouvrages scientifiques et de haute litterature 5 (1844), ss. 663–665), 

Teokryta i Moschusa (F. W. Schneidewin, Analecta Alexandrina sive commentationes de 

Euphorione Chalcidensi, Rhiano Cretensi, Alexandro Aetolo, Parthenio Nicaeno, Zeitschrift 

für die Alterthumwissenschaft 10 (1843); autor pisał o eposie aleksandryjskim i sielankach, 

uważał, że epylliony tworzono na wzór utworów Teokryta oraz Europy i Megary Moschusa). 

Pojawiło się także kolejne opracowanie historii literatury greckiej, tym razem autorstwa 

Gottfrieda Bernhardy’ego, który epyllionami nazwał epizody z Pracy i dni oraz Teogonii 

Hezjoda, Porwanie Heleny Kolluthusa oraz Erigone Eratostenesa267.  

Wydaje się, że do 1855 roku nie było ani jednej wzmianki dotyczącej epyllionu 

łacińskiego. W drugiej połowie XIX wieku nagle pojawił się on w centrum zainteresowania 

dzięki pracy Moriza Haupta (Index lectionum quae auspiciis regis augustissimi Friderici 

Guilelmi Quarti in Universitate litteraria Friderica Guilelma per semestre hibernum a.d. 

XVIII, m. aprilis ad d. XV. m. augusti a. MDCCCC habebuntur, Berlin 1855). Stanowi ona 

początek szerokich i licznych badań nad carmen 64 Katullusa, utworem uznawanym przez 

wielu późniejszych uczonych za „wzorcowy” epyllion oraz – jak podkreślał Haupt – imitację 

epyllionów aleksandryjskich (carmen igitur illud Catulli et integrum poema esse 

contendimus et non conversum ex Graeco, sed factum imitatione epylliorum 

Alexandrinorum)268. 

Zainteresowanie uczonych epyllionem łacińskim poskutkowało tym, że szerzej 

analizowane były również eposy miniaturowe hellenistyczne, głównie jako źródło 

epyllionów tworzonych na gruncie łacińskim przez neoteryków; jednocześnie okres 

archaiczny w badaniach nad epyllionem powoli przestawał być brany pod uwagę. Wtedy 

również rozpoczęła się debata uczonych na temat natury i istnienia epyllionu oraz tego, czy 

można uznać go za gatunek literacki.  Opierała się ona jednak głównie na analizie carmen 

64 Katullusa oraz jego wzorów aleksandryjskich269, z których korzystał – Kallimacha 

                                                
267 G. Bernhardy, Grundiß der Griechichen Literatur, Halle 1845, s. 182 – na temat opowieści 

Pandory, zarówno w Pracach i dniach, jak i w Teogonii; s. 201 na temat Pseudo-Hezjoda The marriage of 
Ceyx; s. 259 – na temat Kolluthosa i Porwania Heleny; s. 392-393 – w odniesieniu do epyllionu Erigone. 

268 M. Haupt, Index lectionum quae auspiciis regis augustissimi Friderici Guilelmi Quarti in 
Universitate litteraria Friderica Guilelma per semestre aestivum habebuntur, Berlin 1855, s. 10. 

269 Zob. m.in. P. M. Weidenbach, De Catullo Callimachi Imitatore 1873, reprint: London 2013; W. 
Y. Sellar, The Roman Poets of the Republic, Oxford 188 (s. 448: nazywa carm. 64 Katullusa the form of art to 
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uznano zatem za prototyp formy, a Katullusa za jej kulminację. Gail Trimble stwierdził 

nawet, że patrząc na zachwyt uczonych nad tym jednym, „perfekcyjnym” epyllionem można 

dojść do wniosku, że gatunek ten został stworzony tylko na potrzeby tego utworu270.   

Druga połowa lat 80-tych XIX stanowi przełom w badaniach nad epyllionem, 

ponieważ zajęli się nim uczeni poza granicami Niemiec. W 1876 roku Robinson Ellis jako 

jeden z pierwszych badaczy wprowadził ten termin do nauki angielskiej (A Commentary on 

Catullus, Oxford 1876). Już rok później o epyllionie pisał też Charles Thomas Cruttwell w 

historii literatury rzymskiej (A History of Roman Literature, London / Edinburgh 1877); 

używał czcionki greckiej ἐπύλλιον oraz znalazł angielskie, popularne dziś sformułowanie 

miniature epic. Termin ten miał wówczas negatywny wydźwięk, podobnie jak ogólna ocena 

poezji hellenistycznej. Cruttwell uznał spostrzeżenia Kallimacha dotyczące dużej książki 

jako dużego zła oraz jego zachwyt nad małym eposem (ἒπος τυθόν) za wynik jego 

„ograniczonego rozumu”, samych zaś twórców takiej poezji mianował „wierszokletami”271. 

 

Wiek XX: pierwsze prace w całości poświęcone epyllionowi 

 

Następny przełomowy moment w badaniach nad epyllionem przyniósł rok 1904 – 

została wówczas opublikowana pierwsza praca w ca łości  poświęcona zjawisku eposu 

miniaturowego: De epyllio Alexandrino Johanna Heumanna (Königsee 1904); wcześniej 

termin ten pojawiał się jedynie w krótkich wzmiankach dotyczących poszczególnych 

utworów. Heumann przedstawił ogólnie charakter poezji aleksandryjskiej, następnie omówił 

poszczególne utwory, aby na końcu umieścić zwięzłą charakterystykę epyllionu, czyli 

według niego krótkiego, niezależnego poematu narracyjnego o tematyce mitologicznej, 

pisanego heksametrem. Jednak już Heumann podkreślał, że użycie wyrażenia „epyllion” 

może być mylące, ponieważ każdy z uczonych nadał mu nieco inne znaczenie przy 

jednoczesnym nullo exemplo antiquo, czyli przy braku znajomości znaczenia tego terminu 

w starożytności272. Sześć lat później powstało podobne opracowanie, lecz dotyczące 

                                                
which it belongs is the „Epyllion” or heroic idyll); Auguste Couat, Étude sur Catulle, Paris 1882; G. Lafaye, 
Catulle et ses mo dèles, Paris 1894. 

270 G. Trimble, Catullus 64: the Perfect Epyllion? [w:] Baumbach, Bär, s. 56. 
271 The maxim of Callimachus (characteristic as it is of his narrow  mind) mega biblion mega kakon, 

a great book is a great evil, was the rule on which these poe tas te r s  generally acted. Cruttwell, op. cit., s. 
124. Źródło: www.searchengine.org.uk/ebooks/05/82.pdf, data ostatniego dostępu: 02.11.2016. 

272 J.P. Heumann, De epyllio Alexandrino, Königsee 1904, s. 7. 
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epyllionu łacińskiego, znów autorstwa uczonego niemieckiego, Gerharda May’a (De stilo 

epylliorum Romanorum, Kiliae 1910). 

W roku 1913 powstała pierwsza amerykańska rozprawa poświęcona temu 

gatunkowi. Carl Newell Jackson273 zajął się definicją i charakterystyką epyllionu, dzieląc 

wszystkie tego typu utwory na dwie grupy: heroiczne oraz romantyczne, obie pisane w 

heksametrach i manierze epickiej. Zauważył także, że epyllion to niejako gatunek 

eksperymentu i emocji – pojawiał się bowiem w twórczości poetów w czasach jakiegoś 

przełomu i przemian: the epyllion was born of revolt; it constituted a protest against the 

methods pursued by the poets of the old-fashioned epic 274. Najpierw rozwija się w epoce 

hellenistycznej, okresie kryzysu wartości poważanych wcześniej, w świecie archaicznej 

Grecji. Opisy chwały i heroicznych czynów zastąpione zostały skupieniem się na człowieku. 

Epyllion wywodzący się z Grecji przeniknął do literatury łacińskiej w twórczości 

neoteryków, poddających się wpływom poezji aleksandryjskiej. Kolejnym okresem, w 

którym pojawiło się wyjątkowo zainteresowanie epyllionem, był znów czas przełomu, czyli 

późny antyk. Ówcześni literaci –intelektualiści, podobnie jak poeci aleksandryjscy, tworzyli 

erudycyjne utwory dla elity. David Bright określił to zjawisko mianem new Alexandrianism 

poezji późnoantycznej275.  

 Jackson znalazł również rozwiązanie problemu wcześniejszych uczonych, 

dotyczącego kwestii podobieństwa epyllionu oraz idylli – uznał mianowicie, że kwestia 

metrum jest wystarczająca, by odróżnić te dwa gatunki276. Jednak dekadę później obok 

epyllionu pojawił się w nauce termin εἰδύλλιον – Ulrich von Wilamowitz, podkreślając brak 

poświadczeń ze starożytności o tym, jakoby epyllion był krótką epiką, zatytułował jeden z 

rozdziałów swej pracy Epos und Eidyllion277 oraz użył tej nazwy do określenia utworu 

dotychczas nazywanego przez wielu epyllionem: das Eidyllion Hekale278.  

W 1923 roku epyllion pojawił się także po raz pierwszy na gruncie włoskim – o 

technice tworzenia epyllionów przez poetów aleksandryjskich pisał Gennaro Perrotta (Arte 

e tecnica nell'epillio alessandrino in poesia ellenistica: scritti minori, Roma 1923). Kilka 

lat później powstała z kolei bardzo istotna dla rozwoju nauki o epyllionie rozprawa 

                                                
273 C. N. Jackson, The Latin Epyllion, Harvard Studies in Classical Philology 24 (1913), ss. 37–50. 
274 Ibidem, s. 40. 
275 Bright, op. cit., s. 6. 
276 Ibidem, s. 42. 
277 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos, Berlin 

1924, s. 117. 
278 Ibidem. 
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doktorska z Oxfordu – szerokie opracowanie autorstwa Mary Marjorie Crump (The Epyllion 

from Theocritus to Ovid, Oxford 1931) obejmujące historię i charakterystykę epyllionu od 

Teokryta aż po Owidiusza. Przez kolejne pięćdziesiąt lat stanowiło ono najbardziej 

rozbudowaną pracę dotyczącą tej tematyki, w całości poświęconą epyllionowi oraz 

obejmującą zarówno pieśni greckie jak i rzymskie różnych autorów.  

We wstępie Crump poświęciła kilka stron rozwojowi wielkiej epiki, zastąpionej z 

czasem krótkimi  utworami (elegią, idyllą oraz epyllionem), a także hymnom, z których 

epylliony przejęły lekkość i tematykę miłosną279. Uważała, iż grecki epyllion narodził się z 

tradycji powstałej w hymnach homeryckich oraz krótkich epizodach narracyjnych, które 

urozmaicały monotonię hezjodejskich katalogów. Rozróżniła dwa typy epyllionu greckiego: 

idylliczny (Teokryt) oraz narracyjny (Hekale Kallimacha) – twierdziła, że to oni 

zapoczątkowali i przyczynili się rozpowszechnienia tej formy, dlatego u nich należy szukać 

cech powielanych przez kolejnych autorów. Zwróciła zatem uwagę na realizm, obecność 

realistycznych detali w opisach, co w połączeniu z miłosną tematyką miało sprawiać, że 

utwór był lżejszy i bliższy zwykłemu czytelnikowi280. Zauważyła także, że u Teokryta 

brakowało obecnych w utworach późniejszych epok studium nad charakterem i elementów 

psychologicznych, a kolejne części utworu połączone były ze sobą jak obrazy, nie było 

spójności w konstrukcji. Były to zatem bardziej epickie idylle niż epylliony. Hekale 

Kallimacha to z kolei według Crump pierwszy epyllion typowo narracyjny281. Rozwój 

łacińskiego eposu miniaturowego autorka podzieliła natomiast na trzy etapy: Katullus i jego 

szkoła, następnie Wergiliusz i Korneliusz Gallus, a na końcu epoka poetów augustowskich, 

przy czym ostatni etap był w jej mniemaniu najbardziej rozwinięty, wskazała bowiem na 

liczne wątki romansowe, analizę psychologiczną bohaterów, pełne uczuć opisy czynów, a 

nawet sceny horroru. Ponownie zwróciła uwagę także na realistyczne opisy282. Za cechę 

epyllionu uznała również dygresyjność utworu283, jednak, jak podkreślał później Timble, 

dygresyjność oraz wiele z innych cech wymienionych przez Crump pasuje głównie do 

carmen 64 Katullusa, a nie do wszystkich utworów uznanych przez nią za epylliony. Stało 

się to jednak cechą wielu uczonych, iż charakter carmen 64 uznawano za charakter 

wszystkich epyllionów284. 

                                                
279 M. M. Crump, The Epyllion from Theocritus to Ovid, Oxford 1931, ss. 1-8. 
280 Ibidem, ss. 28-31. 
281 Ibidem s. 32. 
282 Ibidem, s. 40. 
283 Ibidem, s. 7. 
284 Timble, op. cit., s. 75. 
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Walter Allen i non-genre285 

 

Crump oraz inni wymienieni wyżej uczeni przyjmowali obecność epyllionu w 

literaturze za pewnik, jednakże już kilka lat później powstał artykuł całkowicie przeciwny 

wszelkim dotychczasowym badaniom nad rozwojem tej konwencji. Walter Allen 

skrytykował każdego filologa badającego zjawisko epyllionu jako gatunku, a pracę Crump 

uznał dosłownie za „całkowitą pomyłkę”286. Uczony zauważył, że utwory wymieniane przez 

innych badaczy wykazują się pewnymi cechami wspólnymi, jednak zwrócił przy tym uwagę 

na fakt, że posiadają one również wiele cech innych utworów i gatunków – dlatego nie ma 

podstaw, by zaliczać je wszystkie do jednej grupy287. Podkreślał ponadto, że w starożytności 

nie funkcjonował termin „epyllion” w takim znaczeniu, w jakim przejęli go filologowie 

nowożytni. Nie wykluczył jednocześnie możliwości, że podobny gatunek mógł wówczas 

istnieć, a jego nazwa nie zachowała się, więc uczeni końca XIX wieku, analizując tego typu 

utwory, z wygody przypisali im nazwę krótkiego eposu288. Dlatego Allen uznał, że należy 

usunąć ten termin ze słownika krytyki literackiej i przestać przypisywać do tej grupy 

jakiekolwiek utwory: 

 

It is most desirable, then, that we should banish from our critical 

vocabulary the term epyllion and from our critical thinking the grouping 

of poems under that name289.  

 

Zaproponował natomiast rozwiązanie, dzięki któremu wyrażenie „epyllion” miałoby 

szersze znaczenie i nie ograniczałoby się do zaledwie kilku lub kilkunastu utworów – za 

epyllion można zatem uznać według niego wszelkie utwory będące w opozyc j i  do wielkiej 

epiki Homera pod względem charakteru i stylu narracji: all poems in the new narrative style 

as opposed to the Homeric epics290. 

                                                
285 Non-genre, określenie popularne pośród badaczy anglojęzycznych ze względu na 

niedodefiniowanie epyllionu w antycznej teorii literackiej. Przetłumaczalne jako „gatunek-niegatunek”.  
286 W. Allen, The Epyllion: A Chapter in the History of Literary Criticism, Transactions and 

Proceedings of the American Philological Association 71 (1940), s. 2. 
287 Ibidem, s. 3. 
288 Ibidem, ss. 5-6. 
289 Ibidem, s. 25. 
290 Ibidem. 
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Mimo ataku Allena w kolejnych latach powstało kilka znaczących prac traktujących 

epyllion jako gatunek lub przynajmniej konwencję, w której rzeczywiście tworzyli poeci 

antyczni. Clarence Mendell przeanalizował wpływ epyllionu na Eneidę Wergiliusza oraz 

podkreślał ważność carm. 64 w rozwoju tego gatunku na gruncie łacińskim, nazwawszy go 

our greatest Roman epyllion (…) among the earliest ever written in Latin291. Również dla 

niego słynny utwór Katullusowy stanowił perfekcyjny epyllion oraz wzór dla późniejszych 

autorów. Kilka lat później John F. Reilly podsumował dotychczasowe badania nad 

epyllionem, zastanawiając się nad początkami tego terminu w nauce292, a następnie po raz 

kolejny epos miniaturowy pojawił się wśród uczonych włoskich: Vittorio d’Agostino zbadał 

epyllion oraz idyllę w epoce hellenistycznej293. Allen, nie widząc zatem wśród filologów 

odpowiedniego odzewu na swój pierwszy artykuł, w 1958 roku ponownie opublikował pracę 

krytykującą ich stosunek do tego gatunku nadając jej kontrowersyjny i wymowny tytuł: The 

Non-Existent Classical Epyllion. Odniósł się m.in. do wspomnianego wyżej opracowania 

Mendella i podkreślał, iż – pomijając fakt, że taki gatunek w ogóle nie istniał - skoro epos 

miniaturowy uznawany jest za krótki i niezależny utwór (independent short epic), to nie 

może stanowić części dłuższego utworu, w tym przypadku Eneidy294. Jego atak jednak i tym 

razem nie spotkał się z odzewem uczonych, dopiero najnowsze publikacje podejmują ten 

temat na nowo, o czym wspominam niżej. 

 

Badania najnowsze: status quaestionis? 

 

Nowe spojrzenie na epyllion – tym razem łaciński – i zbadanie tego gatunku pod 

nowym kątem przyniósł rok 1979: Alessandro Perutelli przeanalizował epos miniaturowy 

głównie ze względu na obecność i rolę narratora (La narrazione commentata: studi 

sull'epillio latino, Piza 1979). Analizując eposy miniaturowe można bowiem dojść do 

wniosku, iż autor (narrator) pragnie przekazać czytelnikowi nie tylko fabułę, nie tylko 

opowiedzieć historię mitologiczną, ale między wydarzenia wplata również swe 

spostrzeżenia – komentuje, ocenia w odniesieniu do moralności, mniej lub bardziej 

bezpośrednio wyraża własną opinię. Zwłaszcza łaciński epyllion jest bardzo subiektywny, a 

                                                
291 C. W. Mendell, The influence of the Epyllion on the Aeneid, Yale Classical Studies 12 (1951), s. 

207. 
292 J. F. Reilly, Origins of the Word Epyllion, Classical Journal 49 (1953), ss. 111-14. 
293 V. D’Agostino, Considerazioni sull'epillio e sull'idillio nell'età ellenistica, Rivista di Studi Classici 

4 (1959), ss. 31-40. 
294 W. Allen, The Non-Existent Classical Epyllion, Studies in Philology 3 (1958), s. 517. 
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pełen emocji stosunek narratora do opowiadanej historii determinuje strukturę całego tekstu 

oraz sposób odbioru lektury przez czytelnika. Można to uznać za jedną z cech 

konstytutywnych eposu miniaturowego. 

Dwa lata później powstało jedyne jak dotychczas opracowanie ograniczające się 

wyłącznie do epyllionów hellenistycznych, autorstwa Kathryn Gutzwiller (Studies in the 

Hellenistic Epyllion , Königstein 1981). Tą pracą rozpoczęła szereg publikacji na temat 

literatury hellenistycznej. W recenzji Adriana Hollisa znajdziemy celne uwagi dotyczące tej 

publikacji:  

 

The Hellenistic „epyllion” continues to raise intriguing questions, and 

scholarly consensus is as far away as ever. Kathryn Gutzwiller does at 

least be l i e ve  i n  t he  ex i s t ence  o f  t he  ca t egory  – that there are 

enough basic similarities (e.g. brevity, metre, narrative) to identify certain 

poems as belonging to a literary type295.  

 

Hollis podkreślał, że zgoda uczonych co do charakteru i istnienia epyllionu to wciąż 

kwestia otwarta i żywa jak nigdy wcześniej – w jego ocenie Gutzwiller zaliczyła pewne 

utwory do konkretnego „typu literatury”, jednakże, jak dodał później, niekoniecznie 

słusznie: there is a danger of forcing everything into the same mould296. Autorka 

wskazywała bowiem na lekkość i humor epyllionów, co według Hollisa nie pasowało do 

wszystkich wymienianych przez nią utworów, choćby do Hekale Kallimacha. Podobne 

spostrzeżenia miał co do długości poematów – jeśli za utwory krótkie uznać zarówno te 75-

wersowe jak i 1500-wersowe, jak za wyznacznik epyllionu można uznać jego długość? 

 Rok 1987 przyniósł kolejną wartą uwagi pracę w dziedzinie badań nad epyllionem: 

monografię Davida Brighta zajmującego się epoką późnego antyku i analizującego epikę 

miniaturową Afryki Wandalskiej. Nie był tak skrajny jak jego anglosaski poprzednik, Walter 

Allen, jednak nie postawił się w wyraźnej opozycji w stosunku do niego. Podkreślał, że w 

starożytności taki gatunek wprawdzie nie istniał i wśród starożytnych filologów nikt nie 

określił żadnych zasad, na jakich miałby opierać się epyllion, wskazuje jednak na pewne 

zbieżności w wartswie estetycznej między poszczególnymi utworami zaliczanymi do kręgu 

                                                
295 A. Hollis, Gutzwiller Kathryn: Studies in the Hellenistic Epyllion (Beiträge zur klassischen 

Philologie, 114) pp. 95, Königstein/Taunus: Anton Hain, 1981), The Classical Review 1 (1983), s. 130 oraz 
Gutzwiller 1981, op. cit., s. 3.  

296 Hollis 1983, op. cit., s. 130. 
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epyllionów. Głównymi cechami, która je charakteryzują, jest według niego aleksandryjskie 

upodobanie do eksperymentu oraz otwartość na zmiany stylu, nierzadko pełnego emfazy, 

emocji297.  

Ponadto Bright zwrócił uwagę na to, iż epyllion, podobnie jak kilka innych 

gatunków, które osiągnęły szczyt rozwoju w epoce augustowskiej (niezwykle płodnej, jeśli 

chodzi o ewolucję istniejących już gatunków, jak i tworzenie nowych), później już przestał 

się rozwijać, by powrócić na arenę literacką dopiero w V wieku w Afryce Wandalskiej. Co 

istotne, ta teoria wiąże się ze stwierdzeniem Jacksona, iż epyllion rodzi się w czasach 

przełomu. 

 Kolejny głos  przeciwko rozumieniu epyllionu jako gatunku antycznego należy do 

Jerzego Styki. W opracowaniu pt. Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej 

(Kraków 1994) jeden rozdział poświęcił on estetyce epyllionu badając utwór 64 Katullusa, 

uznawany, jak wspomniałam wyżej, za epyllion „wzorcowy”, a także posługując się 

przydatnym dla epyllionu terminem Diomedesa: genus mixtum. Styka zaznacza już na 

początku, że carm. 64 nie mieści się w ramach typowej klasyfikacji genologicznej, ponadto 

określenie tego tekstu epyllionem sugeruje jego przynależność do gatunku epickiego, a 

nawet to byłoby zbyt wielkim uproszczeniem298. Sam termin „epyllion” nazwał natomiast 

określeniem quasi-technicznym – ze względu na to, iż żadne źródła antyczne nie 

poświadczają używania tego wyrażenia w znaczeniu znanym dzisiaj299. Komentując zaś 

wcześniejsze publikacje zajmujące się badaniem eposu miniaturowego wskazał na ich 

zasadniczy błąd – wszystkie one bowiem szukają definicji określonego zjawiska literackiego 

nie próbując udowodnić, że taka forma rzeczywiście w starożytności istniała300. Dodał także 

ważną uwagę odnośnie do kwestii związanej ze świadomością tworzenia w konkretnym 

gatunku przez poetów antycznych:  

 

[Uczeni nowożytni] stwarzają (…) sugestywne wrażenie, że wielu poetów 

posługiwało się formą epyllionu, a jednocześnie nie wykazują, iż konkretny 

autor starożytny posiadał określoną świadomość tworzenia w nowym 

gatunku epickim301.  

                                                
297 Bright, op. cit., s. 3. 
298 Styka, op. cit., s. 157. 
299 Ibidem. 
300 Ibidem. 
301 Ibidem, s. 158. 
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Zaznaczył ponadto, że owszem, epylliony posiadają wiele cech wspólnych, ale 

jednocześnie wykazują tak wielkie pokrewieństwo z innymi formami poetyckimi, że trudno 

mówić jednoznacznie o indywidualnym i poprawnie zdefiniowanym gatunku poetyckim302. 

Co do świadomości autorów antycznych celną uwagę (pokrywającą się ze zdaniem Styki) 

dodał Massimo Lenchantin de Gubernatis, twierdząc, iż epyllion nie stanowił w ich odczuciu 

nowego gatunku w kontraście do wielkiej epiki, lecz szczyt rozwoju nowej estetyki 

wypracowanej w okresie hellenistycznym:  

 

L’epillio (…) anche secondo i suoi autori, non costituiva un genere nuovo 

in contrasto al macchinoso carme epico tradizionale, ma un correttivo alle 

degenerazioni di questo non consone ai tempi, un perfezionamento 

secondo la nuova coscienza estetica elaborata nel periodo ellenistico303. 

 

 Kilka lat później, od początku lat dwutysięcznych, badania nad epyllionem 

powróciły w dość licznej i różnorodnej formie. Spośród publikacji zasługujących na 

największą uwagę, rok 2001 przyniósł analizę eposów miniaturowych od epoki 

hellenistycznej aż po czasy rzymskie autorstwa Carol U. Merriam (The Development of 

the Epyllion Genre Through the Hellenistic and Roman Periods, New York 2001) – 

badaczka nie miała wątpliwości co do tego, że epyllion to gatunek l i teracki i 

przeanalizowała jego rozwój na przestrzeni wieków, aby ukazać w jaki sposób tradycyjne, 

epickie historie heroiczne zostały zastąpione krótszymi opowieściami z „antyherosami” lub 

kobietami w roli głównej304. Epyllion był według niej gatunkiem mającym swe początki w 

okresie hellenistycznym, a następnie kontynuowanym w czasach rzymskich. Jego celem 

                                                
302 Ibidem.  
303 M. L. de Gubernatis, P. Vergili Maronis Ciris, Torino 1930, s. XVIII, cyt. za: Styka, op. cit., s. 

158. 
304 Tematowi ról kobiecych w epyllionie Merriam poświęciła już dużo wcześniej pełne opracowanie, 

które stanowiło jej rozprawę doktorską: The Feminine Wolrd of the Epyllion, Ohio 1993. Zbadała wówczas 
utwór 24 Teokryta, Europę Moschusa oraz utwór 64 Katullusa, oczywiście bezsprzecznie uznawszy te dzieła 
za epylliony. We wstępie zawarła istotną uwagę, wedle której – mimo iż niektórzy poeci, tacy jak choćby 
Wergiliusz, w swoich dziełach zawarli cechy epyllioniczne – to za epyllion uznać należy jedynie niezależnie 
utwory (s. 2): in order for the epyllion to be considered a genre in its own right, it must be limited to 
independent, „free-standing” poems only. Jednakże niektóre opracowania wyraźnie wskazują, że epyllion 
może występować jako „wpisany” w dłuższy utwór epicki, zob. m. in. C. Whittlesey Mendell, The influence 
of the Epyllion on the Aeneid, Yale Classical Studies 12 (1951), ss. 205-226. 
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natomiast miało być ukazanie tego, co działo się obok wydarzeń przekazywanych w 

tradycyjnych, epickich historiach heroicznych.  

 Dwa lata później w opracowaniu literatury greckiej w późnym antyku autorstwa 

Scotta F. Johnsona pojawił się rozdział Adriana Hollisa poświęcony rozwojowi epyllionu 

greckiego (The Hellenistic Epyllion and its Descendants [w:] Greek Literature in Late 

Antiquity Dynamism, Didacticism, Classicism, edited by S. F. Johnson, Cambridge 2006). 

Uczony przeanalizował epyllion w epoce hellenistycznej, za utwór reprezentujący ten 

gatunek uznawszy Hekale Kallimacha (ze względu na to, iż podstawowy temat utworu jest 

typowo heroiczny – pokonanie byka przez Tezeusza – natomiast w rzeczywistości utwór 

skupia się bardziej na postaci kobiecej, tytułowej Hekale, która towarzyszyła herosowi 

niedaleko Maratonu). Następnie Hollis przedstawił kolejne epoki305, na które wpływ wywarł 

okres hellenistyczny, a zwłaszcza twórczość Kallimacha. Odnośnie do uznania eposu 

miniaturowego za gatunek stwierdził, iż brak poświadczeń ze starożytności co do używania 

terminu „epyllion” w dzisiejszym znaczeniu nie sprawia, iż nie jest on użyteczny. Stwierdził, 

że można w ten sposób określić faktycznie uprawiany typ poezji: 

 

Everyone knows that the ancients did not use the term in the way that is 

familiar from modern scholarship, but (in my opinion) it remains useful 

and does describe a genuine type of poem 306. 

 

Przeciwnie Silvio Bär: neguje hipotezę jakoby epyllion był w starożytności 

gatunkiem literackim307. Zwróciwszy uwagę na cechy charakterystyczne przypisywane 

epyllionom, doszedł do wniosku, że były to cechy ogólnie całej poezji aleksandryjskiej, 

mianowicie: krótkość utworu, swoista parodia świata heroicznego, nacisk na postaci kobiece 

i nieheroiczne, podejmowanie tematyki związanej z mniej znanymi wersjami mitów, 

charakter emocjonalny w ocenie zapisywanych wydarzeń: 

 

                                                
305 Hollis wziął pod uwagę jedynie epylliony greckie. W tym samym roku ukazała się publikacja 

analizująca wpływ twórczości Kallimacha również na poezję rzymską: R. Hunter, The Shadow of Callimachus. 
Studies in the Reception of Hellenistic Poetry at Rome, Cambridge 2006. 

306 Źródło: www.chs.harvard.edu/CHS/article/display/3261, data ostatniego dostępu: 10.02.2019. 
    307 Zarówno Styka, jak i Bär skupiają się głównie na epyllionach hellenistycznych i neoteryckich, 
jednak jest to tło niewystarczające do określenia statusu epyllionu jako gatunku bądź jego zanegowania. 
Niedokładne wydaje się także określenie epyllionu jako utworu będącego jedynie w opozycji do epiki Homera 
(Wasyl, op. cit., s. 164); zabawa formą czy parafraza eposu też nie wyczerpuje pojęcia, choć są to wyrażenia 
użyteczne w celu uniknięcia klasyfikacji genologicznej.  
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These and similar categories are habitually attributed to what is thought 

to be typical of Alexandrian poetics. Indeed, the idea of a small-scale type 

of “fresh” and “refined” hexameter poetry seems appropriate for the 

Hellenistic age and its ideas and ideals (…)308. 

 

Jednocześnie nie istniała jednoznacznie i gdziekolwiek określona poetyka 

aleksandryjska, styl, czy ton, który obowiązywałby wszystkich ówczesnych poetów – tacy 

twórcy jak Kallimach, Apoloniusz Rodyjski i Teokryt znacznie różnili się między sobą w 

charakterze swej twórczości.  

Następnie uczony przeanalizował krytycznie cechy uznawane za konstytutywne dla 

epyllionu. W pierwszej kolejności omówił kwestię długości utworu (poczynając od idylli 26 

Teokryta liczącej 38 wersów, kończąc na Hermesie Eratostenesa mającym nawet do 1600 

wersów – krótkość jest zatem pojęciem bardzo względnym i należy w związku z tym 

postawić pytanie, gdzie zaczyna się granica między epyllionem a eposem)309. Uczony 

zwrócił uwagę także na epokę archaiczną, w której istniała nie tylko długa epika, ale też 

utwory krótsze (poematy cykliczne). Sprawia to, że trudno uznać za początek krótkiego 

eposu epokę hellenistyczną, której charakter miałby stanowić odpowiedź na wielką epikę 

minionych czasów310.  

Jedną z innych cech eposów miniaturowych krytykowaną przez Bära było skupienie 

się ich autorów na nieheroicznych bohaterach, „antyherosach” czy kobietach, nieobecnych 

w wielkiej epice. Uczony przypomniał – powołując się na Arystotelesa oraz zapis z Antologii 

Palatyńskiej - iż w starożytności to nie treść, a przede wszystkim metrum decydowało o 

zakwalifikowaniu danego utworu do konkretnego gatunku311. Posłużył się także celnym 

argumentem, iż Odyseja, uznawana bezsprzecznie za epos, traktowała o bohaterach 

nieheroicznych (Kirke, Kalipso, Penelopa, Eumaeus) czyniąc z nich istotne postaci dla toku 

akcji. Nie była ona w niczym podobna do heroicznej, „męskiej” Iliady312.  

Istnienie epyllionu jako gatunku podważa także Christophe Cusset. W jego opinii nie 

należy pytać o to, w jaki sposób wiersze okresu hellenistycznego odnoszą się do kryteriów 

                                                
308 S. Bär, Inventing and Deconstructing Epyllion: Some Thoughts on a Taxonomy of Greek 

Hexameter Poetry, [w]: Stereotyped Thinking in Classics. Literary Ages and Genres Re-Considered, ed. by C. 
Walde, Thersites 2 (2015), s. 24. 

309 Ibidem. 
310 Ibidem. 
311 Bär 2015, op. cit., s. 32; Arist. Poet. 1447 b, 13-16; Ant l. Palat. 9, 369. 
312 Bär 2015, op. cit., s. 32. 
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narzuconych przez współczesnych uczonych, co raczej analizować je pod kątem ich 

stosunku do wcześniejszej epiki313. Przypomina, że dla Kwintyliana  o gatunku decydowało 

jedynie metrum (heksametr), a nie np. długość utworu – wiersze Teokryta dziś uznawane za 

epylliony klasyfikuje jako epikę, ponieważ jednocześnie wymienia Homera, Hezjoda, 

Antymacha i innych poetów stricte epickich314. Podsumowuje problem następująco:  

 

Pour faire droit aux « inventeurs » de cette appellation, il n’est donc 

nullement absurde de considérer certains poèmes de l’Antiquité comme 

des epyllia, si cela correspond pour notre modernité à une forme de 

lisibilité315. 

 

Czym zatem był epyllion? Na ile był „nowym” zjawiskiem w stosunku do „dawnej”, 

wielkiej epiki? I czy zasadne jest uznawanie go za autonomiczny, koherentny gatunek 

literacki, co do tworzenia którego poeci mieliby pełną świadomość?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
313 C. Cusset, L’epyllion hellénistique: une forme poétique en quête d’elle-même. Recherches sur les 

données métapoétiques de l’epyllion, Aitia 6 (2016), akapit 11. Źródło: https://journals.openedition. 
org/aitia/1357, data ostatniego dostępu: 08.02.2019. 

314 Quint, Inst. Orat. 10, 1, 55 i 56. 
315 Cusset, op. cit., akapit 8. 
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2.3. EPYLLION EPOK WCZEŚNIEJSZYCH 
   

 

Utwory o charakterze epyllionicznym powstawały już w epoce archaicznej316, uważa 

się za nie przede wszystkim pieśń Demodoka z Odysei Homera (8, 62-103) oraz Ἀσπὶς 

(Tarczę) Hezjoda. 

Najsłynniejszym epyllionem epoki aleksandryjskiej jest Hekale Kallimacha317,  

traktująca o zabiciu byka maratońskiego przez Tezeusza, poza tym za epylliony uznaje się 

idylle Teokryta (13, 22 i 24) oraz Εὐρώπη (Europę) Moschusa.  

                                                
316 Zob. trafne objaśnienie Roberta Nicolaia, Dall’epos arcaico all’epillio: alcune riflessioni, Aitia 6 

(2016), akapit 29 (źródło: https://journals.openedition.org/aitia/1376, data ostatniego dostępu: 13.11.2018): 
L’epillio viene considerato generalmente una novità della poesia, e della poetica, ellenisticaconnessa con il 
rifiuto del grande e poco curato epos ciclico e con la ricerca della perfezione formale. Ma l’epillio non nasce 
ex abrupto: è preparato da canti epici di estensione relativamente ridotta e da tipologie narrative interne ad 
altri testi, come l’ekphrasis e il paradeigma, di cui costituisce, per così dire, un’espansione. L’autonomia 
testuale dell’epillio ellenistico è connessa con la trasmissione libraria e con le scelte editoriali d’autore. To 
celna obserwacja, zwłaszcza dla zwolenników gatunkowego postrzegania epyllionu. Epyllion nie powstał 
„nagle” w epoce hellenistycznej, lecz pojawia się jako ogólna tendencja już w czasach archaicznych (zob. też: 
Petrovic 2012, op. cit.), następnie przechodzi do etapu swego rodzaju eksperymentów formalnych, po czym 
coraz bardziej stabilizuje się w świadomości twórców i odbiorców: krystalizują się jego cechy, czy to ogólne 
(metrum, krótkość, tematyka) czy bardziej szczegółowe (odcienie moralizujące, wyraźne postaci kobiece, 
psychologizacja bohaterów), dzięki czemu publiczność doskonale wiedziała, z jakim rodzajem utworu mają 
do czynienia. Gdy owe tendencje stabilizują się z czasem jeszcze silniej, pojawia się aspekt intertekstualności 
– twórcy epyllionów cytują i imitują się wzajemnie (co zostanie wykazane w dalszej części pracy). Wówczas 
można już mówić, nawet jeśli z pewną dozą wątpliwości, o wytworzeniu się gatunku.  

317 Przynależność gatunkowa tego utworu jest kwestią dyskusyjną; uczeni spierają się co do tego, czy 
istotnie jest on epyllionem, czy jedynie zapowiedzią nowej tendencji literackiej, skierowanej na krótkie, 
erudycyjne poematy. Alan Cameron podkreśla, że w Hekale nie można dostrzec charakterystycznego dla 
epyllionu odwrócenia etosu epickiego/homeryckiego (jednak, co warto podkreślić, trawestacja estetyki 
epickiej nie jest cechą sine qua non epyllionu – nie musi on być „zniekształceniem”, „parodią” eposu; więcej 
na temat poszczególnych jego cech i zasady ich występowania w dalszej części rozdziału):  Callimachus 
deploys in miniature just those unifying techniques that set the Iliad and Odyssey apart from Cyclic epic - and 
Apollonius. To those who see Callimachus as pursuing a deliberate aim of unhomeric disunity, evidence of a 
sort can certainly be found in the Aetia - but hardly in the Hecale (Al. Cameron, Callimachus and His Critics, 
Princeton 1995, s. 441). W opublikowanym kilka lat wcześniej artykule na temat gatunku u Kallimacha 
stwierdza: if the Aetia was intended as a model elegy, the Hecale was surely meant to serve as a model epic, 
a n  e p i c  i n  m i n i a t u r e  (Al. Cameron, Genre and Style in Callimachus, Transactions of the American 
Philological Association 122 (1992), s. 311; uważa zatem ten utwór za ,,krótki epos”, a nie epyllion, wskazuje 
na liczne zapożyczenia z Homera, porównania homeryckie, obiektywizm (ibidem, s. 312); co warto skojarzyć 
z uwagami Gerlinde Bretzigheimer (op. cit.) i Roswithy Simons (op. cit.) na temat Kleinepos i Kurzepos). 
Cameron wyjaśnia także liczne różnice między tym ,,modelowym” epyllionem, jaki miałby stanowić poemat 
Hekale, a późniejszymi epyllionami, zwłaszcza łacińskimi (ibidem, ss. 437-453). Przeciwie sądzi Adrian 
Hollis, pisząc jednoznacznie: if we had to choose one poem to represent the epyllion, it would surely be 
Callimachus’ Hecale (Hollis 2006, op. cit., s. 146). Wpływa na to, według Hollisa, heroiczny temat 
(zwycięstwo Tezeusza nad bykiem maratońskim) przy jednoczesnym skupieniu na postaci kobiecej, Hekale, u 
której przebywał bohater. Dodatkowo Kallimach odnosi się do mało znanego mitu, łączy erudycję z humorem 
i emocjami, wprowadza elemeny realistyczne do opowieści mitologicznej. Hollis wskazuje także na ogromny 
wpływ, jaki utwór wywarł na późniejsze epylliony, m.in. na pieśń 64 Katullusa czy na pseudo-wergiliańską 
Ciris (ibidem). Kathryn Gutzwiller wskazuje ponadto m.in. na wysoką erudycję w utworze (erudycyjna jest 
nawet z pozoru tradycyjna inwokacja do Muz, Gutzwiller 2012, op. cit., s. 234), obecność mowy niezależnej 
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Spośród twórczości neoteryków oraz poezji augustowskiej są to: Zmyrna Helwiusza 

Cynny, Io Licyniusza Kalwusa, carmen 64 Katullusa, Culex (Komar) i Ciris (Mewa) 

zachowane w Appendix Vergiliana.  

Jako epylliony wpisane w większy utwór uznaje się historię Arysteusza 

(umieszczoną w Georgice 4 Wergiliusza (ww. 315– 558); historię Nizusa i Euryalusa z 9 

księgi Eneidy Wergiliusza (ww. 182–234) i Kakusa z księgi 8 (ww. 185-275); opowiadania 

o Anteuszu i Meduzie u Lukana w Bellum Civile (5, 593-655; 9, 621-699); historię 

Hypsipyle u Stacjusza (Theb. 5,49-498); pieśń Orfeusza o Io i Bosporusie u Waleriusza 

Flakkusa w Argonautykach (2,8 2-310; 4, 344-421); a także liczne historie tego typu w 

Punica Syliusza Italikusa (7, 162-211 – o Bakchusie; 8, 44-201 – o Annie, siostrze Dydony; 

13, 30-81 – o Palladium). Za historie o charakterze epyllioniczym uznaje się także mity 

opisane w Metamorfozach Owidiusza. 

Natomiast epylliony powstałe w epoce późnego antyku to: Ἁρπαγὴ Ἑλένης 

(Porwanie Heleny) Kolluthosa, Τα καθ’Ηρώ και Λέανδρον (Hero i Leander) Muzajosa, De 

concubitu Martis et Veneris (O schadzce Marsa i Wenus) Repozjanusa, cztery utwory 

Drakoncjusza – Hylas, De raptu Helenae (O porwaniu Heleny), Medea, Orestis Tragoedia 

(Tragedia Orestesa) oraz anonimowy epyllion Aegritudo Perdicae (Choroba Perdykasa). 

Często pośród epyllionów późnego antyku pojawia się wspominane już Zdobycie Ilionu 

Tryfiodora, jednak do tej konwencji zaliczyć tego utworu nie możemy. Wprawdzie poeta 

kontynuuje tematykę Iliady w inny sposób niż Wergiliusz czy Kwintus ze Smyrny, ponieważ 

skupia się na konkretnym epizodzie (momencie upadku Troi), jednak stylem i treścią 

                                                
(ibidem, s. 239) i możliwego do odszukania oryginalnego morału (ibidem, s. 243) oraz na budowę 
„tragediową”  (ibidem, s. 237), a także, podobnie jak Hollis, na emocje opisane w poemacie (the heroic Theseus 
engages directly and amotionally with Hecale, ibidem, s. 238). Zaleca w konkluzji, biorąc pod uwagę ówczesne 
postrzeganie poezji i spór między µέγας i µακρός (omówiony szerzej w dalszej części rozdziału), aby patrzeć 
na Hekale metapoetycko (ibidem, s. 241). Znajdujemy zatem wiele argumentów na to, by uznać Hekale za 
epyllion, a nie (tylko) krótki epos. Ale musimy mieć świadomość, że nasza rzeczywista znajomość tego tekstu 
jest fragmentaryczna: tak jak słusznie podkreślił Gail Trimble, być może widzimy ten utwór jedynie przez 
pryzmat jego rekonstrukcji na wzór carm. 64 Katullusa; stąd trudność w jednoznacznym określeniu tego 
utworu: here we can see Catullus 64 affecting reconstructions and readings of hellenistic epyllion, since when 
trying to characterise a fragmentary poem it seems more acceptable to look for evidence in later poetry which 
may have imitated it. The Catullan scholars who project a hellenistic model which Catullus might be 
translating or closely imitating veer towards creating a hellenistic epyllion that would have been more like 
Catullus 64 than any of the hellenistic epyllia that we actually have: c l e a r l y  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  
f o r  t h e  f r a g m e n t a r y  H e c a l e  t o  b e  r e c o n s t r u c t e d  i n  a  C a t u l l a n  i m a g e  t o o  (G. 
Trimble, Catullus 64: the Perfect Epyllion? [w:] Baumbach, Bär, op. cit., s. 64). Na temat epyllionu i Hekale 
zob. też rozdział Epic in a minor key [w:] Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry, ed. M. Fantuzzi, R. 
Hunter, Cambridge 2004, ss. 191-200.   
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zdecydowanie odbiega od charakteru „kallimachejskiego” epyllionu318. Poza heksametrem, 

krótkością utworu oraz obecnością ekfrazy (opis konia trojańskiego) nie wykazuje żadnych 

innych cech epyllionu319, dlatego doskonale wpasowuje się w poetykę „małego eposu” 

(Klein-/Kurzepos320). Utwór Tryfiodora stanowi doskonały dowód na to, że nie każdy krótki 

utwór epicki był epyllionem, a co za tym idzie – wskazywać może na istnienie epyllionu w 

świadomości ówczesnych poetów, którzy nadawali swym utworom określone cechy 

nieprzypadkowo. Także napisany w trzech księgach heksametryczny utwór o charakterze 

mitologicznym De raptu Proserpinae (Porwanie Prozerpiny) Klaudiana mogłoby stanowić 

temat stosowny dla epyllionu, jednak jest to bez wątpienia utwór o stylistyce epickiej, choć 

kontynuujący epicką tradycję epoki augustowskiej321.  

                                                
318 Adrian Hollis wskazuje jednak na bardzo niewielkie, aczkolwiek zauważalne aluzje Tryfiodora do 

poezji aleksandryjskiej: do Hekale Kallimacha oraz do Argonautyk Apoloniusza Rodyjskiego, Hollis 2006, op. 
cit., ss. 149-150. 

319  Manuel Baumbach i Silvio Bär usuwają Tryfiodora i Kolluthusa z epyllionów ze względu na 
poruszaną przez nich tematykę cykliczną. Jednak o ile Tryfiodor faktycznie nie spełnia wymogów epyllionu, 
to Kolluthus jak najbardziej, co zostanie udowodnione w kolejnych podrozdziałach rozdziału 3. M. Baumbach, 
S. Bär, A Short Intruduction to the Ancient Epyllion [w:] Baumbach, Bär, op. cit., ss. XIV-XV.  

320 Simons, op. cit., s. 11 i n. 
321 Hollis 2006, op. cit., s. 155. Szczegółowa analiza utworu pozwala zauważyć grę gatunkami, poeta 

czerpie przede wszystkim z epiki wojennej, a także elegii oraz epitalamium. Stephen Wheeler twierdzi na 
przykład, że: the poem’s subject matter and style approach the sort of epic exemplified by Ovid’s 
Metamorphoses ... and Statius’ Achilleid, ... both of which emphasize erotic material and define themselves in 
opposition to martial epic (S. M. Wheeler, The Underworld Opening of Claudian’s De Raptu Proserpinae, 
Transactions of the American Philological Association 125 (1995), s. 121). Peter Heslin z kolei sugeruje, że 
Klaudian stworzył rodzaj epiki alternatywnej (alternative epic), czerpiąc inspirację z dwóch wymienionych 
wyżej przez Wheelera utworów (The Transvestite Achilles: Gender and Genre in Statius’ Achilleid, Cambridge 
2005, s. 70). Rozważania nad gatunkiem Klaudiana koncentrują się zatem na sposobie, w jaki poeta traktuje 
miłość oraz przemoc (związek między jednym a drugim aspektem uważa się zresztą za najważniejszy motyw 
utworu, R. Parkes, Love or war? Erotic and martial poetics in Claudian's De Raptu Proserpinae, The Classical 
Journal 4 (2015), s. 471). Mimo iż tematykę utworu z łatwością można przypisać epyllionowi (wskazują na to 
także niektóre cechy utworu, np. humanizacja bogów, eksponowanie silnych emocji bohaterów, obecność 
ekfraz), utworowi brakuje typowych dla łacińskiego eposu miniaturowego tonów moralizujących, w treści 
utworu nie ujawnia się subiektywny, oceniający narrator, poemat podzielony jest na księgi – nie jest zatem 
odpowiednia jego długość i kompozycja (choć bardzo nieliczni uczeni uznają poemat za epyllion, zob. E. 
Burck, Das römische Epos, Darmstadt 1979, s. 375; Bouquet-Wolff 1995, op. cit., s. 38). Ruth Parkes, 
analizując poemat pod względem wpływów gatunkowych, słusznie sugeruje, że można go określić nazwą 
proponowaną przez Heslinsa, czyli epiką  a l t e r n a t y w n ą  (op. cit., s. 481): to epika, której autorem jest 
poeta doctus, świadomy imitator swych epickich poprzedników, przekazujący w dziele liczne motywy 
literackie wywodzące się z eksperymentu typowego dla poetów epoki augustowskiej (S. C. K. Tsai, Hellish 
Love: Genre in Claudian's De raptu Proserpinae, 1 (2007), s. 37). O doświadczeniu i wyszukaniu stylu 
Klaudiana świadczą przede wszystkim przedmowy pełne aluzji i symbolizmu, wpisujące się w poetykę 
późnego antyku: skupienie się na naturze aktu tworzenia poezji przywołuje jednocześnie zainteresowanie 
metapoetyką w stylu augustowskim, jak i późnoantyczne spojrzenie na wykonawcę utworu (stanowi 
podkreślenie perfmormatywnej funkcji poezji, silnej w późnej starożytności). Klaudian nawiązuje do Homera 
jedynie poprzez użycie homeryckiego heksametru oraz poprzez tematykę (emuluje fabułę Hymnu do Demeter). 
Jest to zatem epos, w którym widoczne są silne wpływy epoki, nastawionej m.in. na formę o charakterze 
epyllionicznym. Więcej na temat metatekstualnych i intertekstualnych perspektyw w dziele Klaudiana zob. S. 
Harrison, Metapoetics in the Prefaces of Claudian’s De raptu Proserpinae [w:] The Poetics of Late Latin 
Literature, ed. J. Elsner, J. H. Lobato, Oxford 2017, ss. 236-251.Więcej o wyrafinowaniu formalnym De raptu 
Proseprinae zob. m.in. wstęp do polskiego wydania: Claudius Claudianus, De raptu Proserpinae, tłum. M. 
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Epyllion epoki archaicznej i aleksandryjskiej 

 

Autor scholium do kallimachejskiego Hymnu do Apollina zasugerował, iż Kallimach 

stworzył Hekale jako odpowiedź na zarzuty, że nie potrafi napisać „µέγα ποίηµα”: ἐγκαλεῖ 

διὰ τούτων τοὺς σκώπτοντας αὐτὸν µὴ δύνασθαι ποιῆσαι µέγα ποίηµα, ὅθεν ἠναγκάσθη 

ποιῆσαι τὴν Ἑκάλην322. Chodzi o polemikę Kallimacha ze współczesnymi mu krytykami 

określonymi mianem Telchinów (złośliwych demonów) w prologu Aitiów, utworu istotnego 

dla poznania zasad kallimachejskiej poetyki. Poeta propagował małą formę poetycką oraz 

wskazał typ poezji, której pragnął unikać: rozwlekłej i pompatycznej (ww. 13–20). Kolejne 

wersy reprezentują jego hasło programowe: wedle zaleceń Apollina miał dbać o drobną 

(λεπταλέην) Muzę oraz podążać własną drogą (ww. 21–28).  

Jak wynika ze wzmianki u Filodemosa, który wspomina pewnego krytyka 

literackiego proponującego podział ποιήµατα (utworów poetyckich) m.in. na zwarte i 

większe: τὰ στερεώτατα καὶ µείζω (De poem. N V), określenie µείζω (forma pochodząca od 

µέγας) odnosiło się zarówno do długości, jak i do stylu: podniosłego i bogatego323. Na 

określenie długości poematu używano natomiast określenia µακρός324 (zarówno µέγας jak i 

µακρός tłumaczy się powszechnie jako „duży”, „wielki”, stąd problem w interpretacji). 

Stawiane Kallimachowi zarzuty dotyczące jego braku talentu do stworzenia µέγα ποίηµα 

mogły się zatem odnosić nie tylko do pisania wielkiej (długiej, homeryckiej) epiki, lecz 

także ogólnie „dobrego utworu” o wyszukanym, podniosłym stylu. Sam Kallimach użył 

kilkakrotnie wyrażenia µέγας w uwagach krytycznych wplecionych w swoją poezję: w 

kontraście do krótkiej poezji Mimnermosa (fr. 1,12: µεγάλη) czy też w słynnym fragmencie, 

w którym µέγα βιβλίον nazywa µέγα κακόν (fr. 465).  

Epyllion aleksandryjski to zatem epika pisana w nowej manierze poddającej się 

wpływom epoki; rodzaj manifestu ukazującego, w jaki sposób poeta miał traktować 

tradycyjny temat i formę epicką. Jego stosunkowo krótka forma nie była oryginalna (krótkie 

utwory tworzono już wcześniej), nietypowe było natomiast u jęc i e  t ema tu  – od zasad 

tradycyjnej epiki odbiegało rozłożenie akcentów czy wybór epizodów. Zarzuty stawiane 

                                                
Petry, Poznań 2016, ss. 7-20. 

322 Scholium ad Callim. Fr. 2,106: w tym passusie [Kallimach] wini tych, którzy naśmiewali się z 
niemożności stworzenia przez niego wielkiego poematu, przez co zmuszony został do napisania Hekale (tłum. 
własne). To oskarżenie skojarzyć można z teorią Neoptolemosa dotyczącą zdolności poety do stworzenia 
dobrego dzieła jako niezbędnego elementu ówczesnej poetyki. 

323 Gutzwiller 2012, op. cit., s. 225.  
324 Gutzwiller 1981, op. cit., ss. 222–237.  
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Kallimachowi dotyczące jego braku talentu dotyczyły więc nie tyle tworzenia wielkiej 

(długiej, homeryckiej) epiki, co raczej ogólnie „dobrego” utworu. Jednak niezależnie od 

tego, czy jego utwór został stworzony na wzór długiej epiki, czy stanowił swoisty paradoks: 

grand-short poem325, nie mógł być raczej z powyższych powodów impulsem do narodzin 

całkiem nowego gatunku – krótkiej epiki, zwłaszcza że utwory krótsze powstawały też 

wcześniej, już w epoce archaicznej. Przykładem może być chociażby twórczość Hezjoda, 

dzięki której rozwinęły się badania nad epyllionem. Zauważył i podsumował ten problem 

także Bär w swoich ostatnich badaniach, zwracając uwagę na fakt, że już przed epoką 

aleksandryjską tworzono krótką epikę, dlatego: the claim that the Alexandrians "invented" 

the epyllion as a Gegenentwurf to archaic/Homeric epic poetry is unsustainable326. Wydaje 

się jednak, że o ile w epoce archaicznej poeci nie tworzyli krótkiej epiki w celu postawienia 

swej twórczości w opozycji do epiki homeryckiej, to w czasach aleksandryjskich problem 

emulacji i potrzeby stworzenia dzieła oryginalnego, innego niż wcześniejsze dzieła epickie, 

pojawił się już w świadomości poetów: 

 

It was perhaps this resistance to traditional generic categorization in 

which stye and subject were to conform to meter and genre, this balanced 

juxtaposition of generic opposites, that set Hellenistic short hexameter 

narratives apart from what had gone before327. 

 

Co znaczące, w większości pierwsze badania dotyczące epyllionu dotyczyły epoki 

archaicznej328, a do zadomowienia się tego terminu w nauce przyczyniły się, obok badań 

nad utworami Teokryta i carmen 64 Katullusa, badania pseudo-Hezjodejskiej Tarczy. Jak 

się okazuje, słusznie: utwór ten jest bowiem najlepszym dowodem na istnienie krótkiej epiki 

heroicznej już w epoce archaicznej, był on ponadto dobrze znany w kolejnej epoce zarówno 

                                                
325 Ibidem, s. 230. 
326 Bär, op. cit., s. 30. 
327 Gutzwiller 1981, op. cit., s. 240. 
328 Więcej na ten temat pośród badań najnowszych zob. zwłaszcza rozdziały w Baumbach, Bär, op. 

cit.: R. Hunter, The Songs of Demodocus: Compression and Extension in Greek Narrative Poetry, ss. 83-110; 
A. Bierl, Demodokos’ Song of Ares and Aphrodite in Homer’s Odyssey (8, 266–366): An Epyllion? Agonistic 
Performativity and Cultural Metapoetics, ss. 111-134; M. Baumbach, Borderline Experiences with Genre: the 
Homeric Hymn to Aphrodite between Epic, Hymn and Epyllic Poetry, ss. 135-148; I. Petrovic, Rhapsodic 
Hymns and Epyllia, ss. 149-176; P. Bing, A Proto-Epyllion? The Pseudo-Hesiodic Shield and the Poetics of 
Deferral, ss. 177-199.  
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teoretykom, jak i samym poetom329. Cechy utworu, takie jak przede wszystkim krótkość 

(480 wersów), aluzyjność, obecność ekfraz i dygresji, złożyły się na cechy późniejszej epiki 

miniaturowej. Ze względu na zawarte w Tarczy relacje ze współczesną jej sztuką oraz 

wydarzeniami historycznymi można ją usytuować w latach 30-tych VI wieku p.n.e., a więc 

w czasach, kiedy niezwykle popularna była tradycja rapsodyczna. Już w VII wieku 

odbywały się µουσικοὶ ἀγῶνες, podczas których recytowano albo fragmenty z twórczości 

Homera, albo pojedyncze, krótkie utwory, wśród nich właśnie Hezjoda, który wydawał się 

wręcz bardziej typowy i odpowiedni dla rapsodów niż na przykład Iliada ze względu na 

długość utworu330. Ówczesne poświadczenia epigraficzne sugerują, iż właśnie krótka epika 

była w sztuce rapsodycznej najczęściej uprawiana – tego typu poezja, tworzona zapewne na 

szeroką skalę biorąc pod uwagę popularność rapsodów, nie mogła zatem pozostać bez echa 

dla poetów hellenistycznych ze względu na ich umiłowanie krótkiej formy331. Krótkość 

utworu nie była zatem wówczas zjawiskiem zupełnie nowym, a jedynie wykorzystaniem 

formy już znanej w nowym charakterze, bardziej odpowiadającym wymaganiom epoki.  

Na rozwój nowego charakteru literatury wpłynęły bez wątpienia czynniki 

zewnętrzne. Poeci wykorzystywali dawne ramy kompozycyjne, nadając jednak tworzonej 

poezji nowe cechy332. Na przykład bukolika Teokryta333 powstawała już po wyprawach 

Aleksandra Wielkiego, a więc w świecie greckim odmienionym, poszerzonym – koniec 

poleis poskutkował przemianami gospodarczymi, politycznymi, społecznymi, a wreszcie i 

kulturalnymi. Literaturę zaczął charakteryzować elitaryzm, kunszt formalny i dworskość; 

przeznaczona była ona dla znawców, a poeci przestali tkwić w ramach jednego gatunku czy 

gatunków pobliskich, jak w epoce klasycznej – uprawiali różne rodzaje literackie, które 

ponadto ulegały przemianom. Jednakże poezja, którą dziś klasyfikujemy jako epyllion, 

nawet w epoce hellenistycznej – stawiającej na krótkość utworu w opozycji do epiki 

                                                
329 Z Tarczą zaznajomiony był m.in. Arystofanes z Bizancjum (ok. 257 – ok. 180 p.n.e.), natomiast 

bardzo wyraźne wpływy twórczości Hezjoda widać w poezji Teokryta oraz Kallimacha. Szczegółowa analiza: 
zob. P. Bing, The Pseudo-Hesiodic Shield and the Poetics of Defferal [w:] Baumbach, Bär, op. cit., s. 185 i n. 

330 Więcej na temat agonów muzycznych zob. m.in: Bing, op. cit., ss. 180-183. oraz A. Rotstein, 
Mousikoi Agones and the Conceptualization of Genre in Ancient Greece, Classical Antiquity 31 (2012), ss. 92-
127. 

331 Bing, op. cit., s. 184. Co więcej, warto zwrócić uwagę na długość utworów rapsodycznych, które 
zwykle liczyły od 100 do 1000 wersów. Uderzający jest fakt, że właśnie te granice uznano później za 
konstytutywne dla epyllionu (Hekale Kallimacha – ok. 1000 wersów, carmen 64 Katullusa – 408 wersów, 
Europa Moschusa – 166 wersów itd. ). Ibidem, s. 181. 

332 Rossi, op. cit., s. 83: [epoka aleksandryjska] scrive le leggi, sì, ma per violarle. Sembra quasi che 
l'analisi accurata dei generi classici venga fatta apposta per violarne meglio le leggi. Vorrei caratterizzare 
quest'epoca colla formula: leggi scritte e non rispettate.  

333 Trzy spośród bukolik Teokryta (13, 22, 24) powszechnie uważa się za epylliony.  
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homeryckiej – nie stanowiła odrębnego, świadomego gatunku ani w zachowanych 

korpusach twórczości poszczególnych poetów, ani w teorii literatury spisanej w antyku, a 

przynajmniej nie mamy na to żadnych poświadczeń.  

 

„Stabilizacja formalna” epyllionu łacińskiego  

 

Od samego początku literatury łacińskiej Grecja podbita przez Rzymian nie była 

Grecją Homera czy Pindara. Była Grecją Kallimacha i twórczości literackiej już nie 

heoricznej, lecz erudycyjnej334. Wcześni poeci rzymscy nie podążali za wszystkimi cechami 

poezji aleksandryjskiej, jednak z pewnością ich nie ignorowali. Przede wszystkim gatunek 

przestał być ograniczony przez klasyczną tradycję związku tematu i metrum: epos zaczął 

przejmować cechy poezji miniaturowej.  

W artykule na temat poezji neoteryckiej Richard Lyne uznał epyllion za typical genre 

of the school 335, podobnie Arthur Wheeler: the composition of one of these miniature epics 

became a mark of caste336, i dalej: from the point of view of the young poets the epyllion 

represented the pinnacle of artistic effort337. O ile nie powinniśmy nazywać tej konwencji 

literackiej „szkołą”, to niewątpliwe jest, że format i cechy krótkiej epiki szczególnie 

wyróżniają się np. w poezji Katullusa338. Z tej samej generacji wywodził się Cynna, autor 

Zmyrny, poematu na temat niegodziwej, wieloletniej miłości Myrry do jej ojca. Podobny 

charakter ma utwór Kalwusa pt. Io. Bohaterka często pojawia się w epyllionach bądź 

narracjach podobnych do epyllionu, Regina Höschele nazywa ją wręcz epyllioniczną 

heroiną par excellence339. 

Temat Myrry pojawia się także w X księdze Metamorfoz, zresztą jako najbardziej 

epyllioniczny epizod ze wszystkich, jakie stworzył Owidiusz. Poeta wprowadza m.in. wstęp 

z komentarzem moralizującym, dygresje i monologi, a tematyka dotyczy nieszczęśliwej, 

niegodziwej miłości; występuje silna, wyraźna bohaterka kobieca; zupełnie jakby autor 

zapragnął wpisać się w znany wykształconemu odbiorcy gatunek epyllionu. Jednak 

                                                
334 J. E. G. Zetzel, Re-Creating the Canon: Augustan Poetry and the Alexandrian past, Critical Inquiry 

10 (1983), s. 95. 
335 R. O. A. M. Lyne, The Neoteric poets, Clasical Quarterly 28 (1978), s. 169. 
336 A. L. Wheeler, Catullus and the Traditions of Ancient Poetry, Berkeley 1934, s. 80. 
337 Ibidem, s. 81. 
338 R. Höschele, A Virgo Infelix: Calvus’ Io vis-à-vis other Cow-And-Bull stories [w:] Baumbach, Bär, 

op. cit., s. 334. 
339 Ibidem, s. 335. 
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owidiańska narracja nie zawiera charakterystycznych dla neoteryckiej eposów 

mianiturowych rozważań moralizujących. Narrator opisuje rekacje bohaterów z pewną dozą 

dystansu, zwykle za pomocą zretoryzowanych monologów, nie osądzając ich działań (za 

wyjątkiem jedynie kilku epizodów) ani nie identyfikując się z nimi340. Jak sugeruje Perutelli, 

Owidiusz zdaje się nie zauważać kryzysu wartości, jaki zajął jego poprzedników tworzących 

epylliony i zdecydowanie nie stawia się w roli tego, który powinien tych wartości bronić; 

stąd typowy dla niego brak troski o przekazywanie w dziele treści moralnych341.  

Utwory o charakterze epyllionicznym Owidiusza uznać można, zdaniem Perutellego, 

za rozstrzygającą fazę procesu przejmowania przez poetów łacińskich zasad formy 

aleksandryjskiej. Paradoksalnie, neoterycy, którzy tę formę przenieśli na grunt rzymski, 

nadali jej nowe cechy w stosunku do tego, co postulowała poezja hellenistyczna, która w 

centrum umiejscawiała zwykłego człowieka zamiast herosa342. Dopiero u Owidiusza 

bohaterowie mitologiczni sprowadzeni zostali do poziomu odbiorcy, już nie występując jako 

godni podziwu, wielcy herosi. 

Wydaje się, że w czasie republiki epyllion jest już zadomowiony w literaturze 

łacińskiej, może mieć już nawet status gatunku: 

 

Al momento della sua massima fioritura, nell’ultima età republicana, il 

cosidetto epillio latino cistituisce un’espressione di punta della poetica 

neoterica e dà la sensazione di aver perfino maturato un’identi tà più 

definita (se non un vero stato di  genere) (…)343.  

 

Marco Fucecchi przyznaje, że w epoce augustowskiej ukształtowały się pewne stałe 

cechy epyllionu, wywodzące się z poezji neoteryckiej, choć wówczas niemal przestał on 

funkcjonować jako odrębna forma (przeciwnie do np. elegii czy bukoliki, wpisanych w 

system gatunków): con l’età agustea questo tipo di produzione sembra perdere impulso344; 

                                                
340 Więcej na temat Myrry u Owidiusza zob. Wasyl 2011, op. cit., ss. 24-25; Wasyl 2018, op. cit., s. 

289; K. L. McKinley, Reading the Ovidian Heroine: Metamorphoses Commentaries 1100-1618, Leiden-
Boston 2001, ss. 33-42; M. Pechillo, Ovid's Epyllia: Genres within a Genre, Chicago 1984 (praca doktorska), 
ss. 39-83. Epizod Myrry w kontekście niniejszej pracy jest istotny ze względu na epyllion Aegritudo Perdicae 
– oba epizody są niemal w pełni paralelne. Autor Aegritudo bez wątpienia świadomie nawiązuje do historii 
opisanej przez Owidiusza na wielu płaszczyznach: w wartwie stukturalnej, tematycznej oraz w ogólnej 
atmosferze utworu. Więcej na ten temat w podrozdziale 3.4.  

341 Perutelli, op. cit., s. 111. 
342 Ibidem, s. 93 i n. 
343 M. Fucecchi, La Tradizione dell’epillio in Silio Italico, Cento Pagine II (2008), s. 39. 
344 Ibidem. 
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powstają wprawdzie zawarte w Appendix Vergiliana epylliony Ciris i Culex, jednak, 

posługując się znów wyrażeniem Fucecchiego, hanno un’aria vagamente ‘residuale’345. Nie 

oznacza to bynajmniej, że epyllion zanikł w epoce augustowskiej (oraz cesarskiej), by 

powrócić na arenę literacką dopiero w późnym antyku, trwał on bowiem wplatany w długą 

epikę, jak również ona sama przejmowała cechy epyllionu. Działo się tak być może ze 

wzlędu na ponowny prymat eposu, jednak wrażliwego na wymagania nowej epoki346: ten 

nowy epos stawał się zatem bardziej aleksandryjski niż homerycki. Trafnym przykładem 

jest opowieść w guście neoteryckim o Orfeuszu i Eurydyce z IV księgi Georgik Wergiliusza, 

ponadto liczne epizody o charakterze epyllionicznym zawarte w Metamorfozach Owidiusza 

(o ile przesadą jest uznanie tego dzieła za zbiór epyllionów, to w jego konstrukcji 

zdecydowanie zauważyć można pewien „potencjał”; jak podkreśla Fucecchi, poszczególne 

opowiadania tematizzano i problemi e le implicazioni della metadiegesi, elaborando 

sceneggiature proprio della tradizione dell’epillio347). Cechy epyllionu posiada także 

poemat Syliusza Italikusa Punica – wyróżnia się epizodycznością (zawiera wstawki w stylu 

aleksandryjskim; dygresje narracyjne, jak i ekfrastyczne); autor przerywa ciągłość zdarzeń 

na rzecz wprowadzania epizodów nie zawsze łatwych do połączenia z głównym tematem, 

epos wojenny niejako „rozjaśnia” zatem mitologicznymi wstawkami (Fucecchi określa jego 

narrację mianem il culto dell’episodio, a same wstawki: momenti di pausa348). 

Zresztą, silne wpływy epyllionu wykazuje także sama Eneida, która bez wątpienia 

stanowiła szczególny model dla epików z okresu Cesarstwa; zdecydowanie określić ją 

można mianem narrazione commentata. Sposób narracji stosowany przez Wergiliusza jest 

tylko pozornie obiektywny, wielokrotnie narrator wplata w utwór pełne emocji zwroty do 

bohaterów, identyfikuje się z nimi i ich losami, ocenia ich działania (racconto soggettivo349). 

Wyrazem silnej obecności narratora (świadczące równocześnie o wysokiej 

samoświadomości twórcy) są także „przedmowy w środku utworu” (proems in the 

middle350), zapowiadające dany temat bądź epizod, pojawienie się lub śmierć ważnego 

bohatera, ukazujące subiektywny stosunek narratora do opowiadanej historii i do 

poszczególnych postaci. Przykładem wysokiego subiektywizmu w Eneidzie jest przede 

                                                
345 Ibidem. 
346 Ibidem. 
347 Ibidem. 
348 Ibidem, s. 41. 
349 Ibidem, s. 40. 
350 G. B. Conte, The Poetry of Pathos. Studies in Virgilian Epic, ed. S. Harrison, Oxford 2007, ss. 219-

231. 
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wszystkim stosunek narratora do Dydony w IV księdze (np. w. 596: infelix Dido, nunc te 

facta impia tangunt). Gian Biagio Conte wyróżnia dwie modyfikacje epickiego 

obiektywizmu, nazywając je sympatheia oraz empatheia: 

 

One of these is the ‘subjectivity’ of the poet who projects himself into the 

text, openly intervening with his own affective participation. The other is 

the product of subjective interpenetration (identification) between 

character and narrator. By this means the narrative appears to be 

saturated with the sentiments of individual characters in action; there is 

fusion rather than distance between the representation of characters and 

their own perception of the events in which they are involved. The first 

modifcation may be labelled sympatheia, the second empatheia351. 

 

Conte podkreśla, że empatheia przenika całe dzieło Wergiliusza, a odnosząc się do 

poszczególnych bohaterów pozwala odbiorcy na spojrzenie na opowiadaną historię z 

różnorodnych punktów widzenia: not just Dido and Turnus, but Andromache, Deiphobus, 

Palinurus, Amata, Evander, Mezentius, Juturna—claim the right to see events from their 

own point of view352. 

Subiektywizm to maniera wyraźnie neoterycka, jak również wyróżnianie niektórych 

wątków na rzecz innych wedle uznania autora oraz wprowadzanie do utworu motywów 

mitologiczno-aitiologicznych na wzór twórczości poetów aleksandryjskich (w Eneidzie jest 

to na przykład opowieść Ewandra skierowana do Eneasza o przygodach Heraklesa w 

Lacjum) – wszystkie te cechy ówczesnego dużego eposu zapożyczone zostały ze znanych w 

tym czasie miniaturowych form narracyjnych, co zdecydowanie wskazuje na istnienie 

epyllionu w świadomości poetów353 i zapewne także odbiorców. Czytelnik epoki 

augustowskiej ukształtował bowiem swe gusta w estetyce netoeryckiej, mógł zatem 

oczekiwać, że tradycyjna, długa epika przejmie cechy wyrafinowanej formy miniaturowej. 

Poeta natomiast, świadom oczekiwań odbiorcy kojarzącego epos ze specyficzną tendencją 

literacką, odwoływał się w swej twórczości do tych właśnie skojarzeń. W następnym 

                                                
351 Ibidem, s. 50. 
352 Ibidem, s. 55. 
353 Fucecchi, op. cit., s. 40. 



 105 

rozdziale postaram się wykazać miedzy innymi, czy możliwe jest stwierdzenie paralelnego 

rozwoju epyllionu greckiego i łacińskiego w epoce późnego antyku. 

 

Charakter epyllionu – podsumowanie 

 

Wprowadzeniem do kolejnego, głównego rozdziału będzie próba podsumowania 

cech przypisywanych eposowi miniaturowemu. Bardziej zczegółowo zostaną one 

przeanalizowane w poszczególnych podrozdziałach rozdziału 3 przy okazji analizy 

epyllionów późnoantycznych oraz w przedmowach do tychże podrozdziałów.  

Za konstytutywne, najbardziej „podstawowe” cechy epyllionu uważa się 

heksametr354  oraz krótką formę355.  Zwykle cechuje go narracja o chronologicznym układzie 

wydarzeń oraz struktura złożona z pojedynczych scen-obrazów, dygresji i ekfraz. Poeci 

decydują się na dobór nietypowych, mniej znanych motywów, historii i wersji mitów (często 

nieheroicznych), które opisują przesadnie długo lub w wyjątkowo skróconej formie, zależnie 

od tego, który element pragną uwypuklić. Zwłaszcza w epyllionie łacińskim występuje 

narrator komentujący i oceniający działania bohaterów, często wiąże z tym strona 

                                                
  354 Należy nadmienić, iż Jackson (op. cit.) uznał kwestię metrum za konstytutywną dla epyllionu – 
heksametr miałby oddzielać epyllion od elegii, nierzadko podobnej do epyllionu po względem tematyki i 
sposobu budowania narracji. Słowo epos ponadto definiuje utwór w heksametrach, oznaczać może nawet jeden 
wers heksametru – z pozoru może się to wydawać wystarczające, aby uznać epyllion również za utwór 
wyłącznie heksametryczny, nie jest to jednak tak jednoznacze. Za czasów Jacksona i wiele lat później nie były 
jednak jeszcze znane papirusy z Lille, odkryte w 1973 roku. Zawierają one fragmenty utworu Kallimacha 
Zwycięstwo Bereniki, mającego stanowić początkową część Warkocza Bereniki. Pod względem stylu i tematyki 
utwór doskonale wpasował się w konwencję epyllionu, kwestią sporną pozostawał jednak dystych elegijny, co 
stało się przyczynkiem do badań nad „epyllionem elegijnym” (Hollis 2006, op. cit., s. 141). Pierwszą uczoną, 
która poruszyła ten problem, była Therese Fuhrer, użyła bowiem określenia „elegische Epyllion” w odniesieniu 
właśnie do Zwycięstwa Bereniki – zob. T. Fuhrer, Die Auseinandersetzung mit den Chorlyrikern in den 
Epinikien des Kallimachos, „Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft” 23, Basel – Kassel 1992, s. 
106–107 i 220. Zob. też: P. J. Parsons, Callimachus: Victoria Berenices, Zeitschrift fur Papyrologie und 
Epigraphik 25 (1977), s. 1–50; A. Palmore, Callimachus’ Victoria Berenices: A Case Study in Elegiac Epyllion, 
Aitia 6 (2016). Dziś mimo to większość uczonych opowiada się za tym, że heksametr stanowi conditio sine 
qua non, aby uznać dany utwór za epyllion: Gutzwiller 1981, op. cit., s. 3; Merriam 2001, op. cit., s. 2; Bartels, 
op. cit., s. 8; Wasyl 2011, op. cit., s. 21; . Fantuzzi, R. Hunter, Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry, 
Cambridge 2004, ss. 191-193 (jednak ostrożnie proponują, aby zaliczać do korpusu epyllionów poematy 
elegijne); Cameron 1995, op. cit., ss. 437-453; S. Koster, Epos-Kleinepos-Epyllion? Zu Formen und leitbildern 
spätantiker Epik, [w:] Leitbilder aus Kunst und Literatur, ed. J. Dummer, M. Vielberg, Stuttgart, ss. 42-43. 

355 Długość utworu także nie jest w pełni trafnym kryterium, o czym była już mowa wyżej, zwłaszcza 
że epyllion po pierwsze nie jest tym samym co krótki epos, po drugie – długość utworów uznawanych za 
epylliony waha się od kilkudziesięciu do ponad tysiąca wersów. Pojęcie krótkości jest bardzo względne, zob. 
Baumbach, Bär, op. cit., ss. XII-XIII: Apollonius Rhodius’ Argonautica (5,835 verses), for instance, positions 
itself in an agonistic dialogue with the Homeric epics, especially the Odyssey, and might be approached as an 
epyllion with regard to its shortness relative to the Odyssey. Compared to Callimachus’ Hecale (1000–1500 
verses), however, the Argonautica might be called an (Alexandrian) epic). As both shape and scale of epic 
poetry changes within the history of the genre, the category of shortness also varies in terms of relation, and 
so does the usage of this generic marker for categorising a specific poem as an epyllion.  
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moralizująca utworu (nieco mniej widoczna w epyllionie greckim). Autor często 

koncentruje się jedynie na kilku bohaterach, jednocześnie silnie angażując w akcję poematu 

postaci kobiece. Jeśli w utworze pojawiają się bogowie lub herosi, przedstawiani są jak 

zwykli śmiertelnicy, widoczna jest psychologizacja bohaterów, odczuwają emocje, cierpią, 

nie są doskonali. Przemawiają w długich monologach bądź dialogach, często pełnych 

lamentu, niczym w dramacie (tak też zwykle ułożona jest struktura epyllionu, podzielona na 

części jak osobne sceny w utworze dramatycznym). Tematyka skupia się wokół tragicznych 

historii miłosnych, popularne są także powszechnie znane historie z kręgu trojańskiego 

(jednak przedstawiane w oryginalny sposób), często poeci nawiązują do historii 

aitiologicznych. Epyllion wykazuje się ponadto hybrydyzacją gatunkową. Oryginalna jest 

także często inspiracja poetycka, nie zawsze są to Muzy jak w długiej, tradycyjnej epice lub 

wykorzystywane są w nowy sposób, w celu zaznaczenia wyjątkowości gatunku. 

Wszystkie z wyżej wymienionych cech są dyskusyjne i wciąż dyskutowane356, 

jednak użyteczne, jeśli szukamy powiązań  m iędzy  poszczegó lnymi  

epy l l i onami . Jak ujmuje to Gutzwiler, są to features which t end  to occur in epyllia357 i 

nie powinniśmy ich traktować jako niezbędne i koniecznie zebrane wszystkie w jednym 

utworze, aby nazwać dany utwór epyllionem, zwłaszcza że poeci antyczni w zasadzie niemal 

nigdy nie pisali według abstrakcyjnych zasad358.  

 

* * * 

 
Przy próbie definiowania epylionu należy pamiętać przede wszystkim o różnicy 

między teorią a praktyką:, starożytni teoretycy literatury poruszali w swych dziełach kwestie 

dotyczące jedynie najbardziej kanonicznych gatunków, współczesny badacz nierzadko 

analizuje zatem utwory (i gatunki) nieokreślone w starożytnych traktatach. 

Jak zauważył Cameron, autorzy epyllionów hellenistycznych byli nazywani przez 

późniejszych badaczy jak wszyscy inni poeci epiccy: ἐποποιός359. Oznacza to, że skoro 

każdy twórca piszący heksametrem był ἐποποιός, to pohellenistyczna krytyka literacka w 

                                                
356 Zob. zwłaszcza podsumowanie badań we wstępie do Baumbach, Bär, op. cit., ss. IX-XI.  
357 Gutzwiller 1981, op. cit., s. 3. 
358 D.W.T.C. Vessey, Thoughts on the Epyllion, The Classical Journal 66 (1970), s. 43: poets in 

general do not write according to abstract rules, and it is not for the philologist to assume the role of a literary 
procrustes. 
  359 Cameron 1995, op. cit., s. 268.  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żaden sposób nie traktowała (ponieważ n i e  m ia ła  po t r zeby  traktować360) epyllionu jako 

autonomicznego gatunku. Dlatego brak wzmianek w teorii literackiej o krótkich formach 

(czy też innych, niewywodzących się z epoki archaicznej) nie może wykluczać ich statusu 

jako gatunku.  

Wśród dzisiejszych uczonych przeważają opinie, wedle których epyllion można 

uznać za koherentny gatunek361; głosy całkowicie przeciwne tej teorii są nieliczne362, z kolei 

niektórzy w „taktyczny sposób” zaliczają krótki epos po prostu do epiki: epic is the most 

obvious and natural category, jak pisał Gregory Hutchinson o epyllionie Kallimachejskim 

Hekale363 łącząc perspektywę współczesnego badacza i starożytnego autora bądź odbiorcy.  

W moim przekonaniu jednak najwięcej słuszności mają zwolennicy gatunkowego 

definiowania epyllionu. Pojawił się on jako ogólna tendencja do tworzenia krótkich utworów 

heksametrycznych już w epoce archaicznej. W czasach hellenistycznych w literaturze 

greckiej stanowił jeszcze swoisty eksperyment formalny, nabierając nowych cech 

odpowiadających wymaganiom odbiorców. W epoce neoteryckiej i augustowskiej, kiedy 

przeszedł na łacińską arenę literacką, zaczął wyraźnie stabilizować się w świadomości 

zarówno twórców, jak i odbiorców: wyłoniło się więcej jego cech, poza metrum, krótkością 

i charakterem „lżejszym” niż w przypadku długiego eposu (poza carm. 64 Katullusa 

świadczy o tym wpływ estetyki epyllionu i kultu drobnej formy na twórczość Wergiliusza, 

Owidiusza, Stacjusza, Syliusza Italikusa). Gdy owe tendencje znormalizowały się jeszcze 

silniej, wówczas autorzy zaczęli nawiązywać nawzajem do swych utworów – wtedy już z 

pewnością można zauważyć „wytworzenie się” gatunku.  

Czy można jednak mówić o paralelnym rozwoju epyllionu łacińskiego i greckiego 

na przestrzeni wieków? Przykłady epyllionów greckich nie układają się w równie logiczny 

ciąg, nie są tak wyraziste (po przełomowym dziele Kallimacha i wpływach poezji 

aleksandryjskiej na późniejszą twórczość oraz m.in. po utworach Teokryta czy Moschosa 

                                                
360 Już Arystoteles zwracał uwagę na długość utworu, w przypadku epiki widział możliwość istnienia 

epiki k r ó t s z e j  niż archaiczna, o długości równej liczbie tragedii prezentowanych podczas jednego 
wystąpienia. Podkreślał także, że można zwiększać długość utworu epickiego, aby nadać mu doniosłość 
(1459b18-28). 

361 Pogląd, by uznawać epyllion za „pełnoprawny” gatunek wypracowali przede wszystkim latyniści 
zajmujący się literaturą neoterycką i augustowską (Perutelli 1979, op. cit.) oraz późniejszą (Fucecchi 2008, op. 
cit.): główni powyżsi badacze mówią o stabilizacji formalnej eposu miniaturowego. Spośród hellenistów 
optują za tym badacze przyjmujący szeroką perspektywę, zwłaszcza Hollis 2006, op. cit., a także Petrovic 
2012, op. cit., która zuważyła istnienie epyllionu już w epoce archaicznej.  

362 Zob. zwłaszcza: Allen 1940, op. cit., Allen 1958, op. cit., Bär 2015, op. cit., Styka 1996, op. cit. 
363 G. O. Hutchinson, Talking Books: Readings in Hellenistic and Roman Books of Poetry, Oxford 

2008, s. 66.  
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epyllion niejako odradza się dopiero w późnym antyku, wraz z powrotem na arenę literacką 

epyllionu łacińskiego). Czy w związku z tym owa stabilizacja formalna i zyskanie 

świadomości genologicznej wśród późnych epyllionistów grekich tworzy się przez pryzmat 

lektur i wzorców łacińskich (w Egipcie bez wątpienia czytano m.in. Wergiliusza), bardziej 

niż miałoby wynikać z bezpośredniej tradycji literatury greckiej? Myślę, że można tak 

przypuszczać, a stanowi to dowód na to, jak ważna jest poruszana przeze mnie w dalszej 

części pracy kwestia intertekstualności, wręcz niezbędna w trakcie badania rozwoju 

gatunków. Ponadto, sięganie po podobne gatunkowo poematy w późnym antyku świadczy 

niewątpliwie o świadomości poetów co do tego, jakiego typu utwory tworzyli. Wyjątkowo 

wyraźne są wówczas aluzje i nawiązania, w których twórcy odnosili się zarówno do 

epyllionów wcześniejszych, jak i im współczesnych oraz do utworów o charakterze 

epyllionicznym, świadomie nadając im określone cechy: ich wykazanie stanowić będzie cel 

kolejnego rozdziału.  
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ROZDZIAŁ III 
 
 

EPOS MINIATUROWY W PÓŹNYM ANTYKU 
 

 
 
 
 
 
 
 W późnym antyku epyllion powraca na łacińską arenę literacką w formie odrębnych 

poematów, a już nie tylko jako element utworu wpisany w dłuższą epikę, jak w czasach 

Augusta i epoce Cesarstwa. Nie będzie przesadą nazwanie ówczesnej poetyki „kultem 

drobnej formy poetyckiej”. Wszelkie ówczesne epylliony stworzone po łacinie pochodzą z 

Afryki Wandalskiej (poematy Drakoncjusza, Repozjanusa i anonimowy Aegritudo 

Perdicae), w której, jak wykazano w rozdziale 1, panowanie barbarzyńców nie 

doprowadziło do zaprzepaszczenia kultury rzymskiej. Wręcz przeciwnie: poeci rzymscy 

wciąż tworzyli, lecz pod patronatem nowej władzy. Także Egipt tamtych czasów obfitował 

w różnego rodzaju poezję, popularna była krótka forma – także eposy miniaturowe, 

występujące jako samodzielne utwory (Kolluthusa i Muzajosa), jak i zawarte w długim 

eposie (Dionizjaka Nonnosa). Najprawdopodobniej nie powstały one jednak w wyniku 

bezpośredniej tradycji literatury greckiej, ich rozwój bowiem nie jest tak płynny jak w 

twórczości łacińskiej – można przypuszczać, że poeci greccy zainteresowali się nimi, biorąc 

za model epylliony tworzone w Afryce Wandalskiej.  

Celem niniejszego rozdziału, stanowiącego główną część rozprawy, będzie zatem 

analiza wybranych zagadnień, które najlepiej definiują omawiane utwory jako epylliony, 

aby w kolejnej, podsumowującej części odpowiedzieć na sprecyzowane we wstępie pytanie 

badawcze: czy i na ile epylliony greckie i łacińskie inspirowały się wzajemnie? Pozwoli na 

to zestawienie poniższej analizy z omówionym wcześniej kontekstem literacko-kulturowym 
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oraz kwestią genologiczną, dotyczącą ukonstyutowania się epyllionu jako gatunku w 

starożytności: w świadomości twórców oraz odbiorców.  

Przeanalizowane zostaną zagadnienia niezbadane dotąd tak obszernie i niezebrane w 

jednym opracowaniu celem poddania ich analizie porównawczej, zwłaszcza w odniesieniu 

do epyllionów późnego antyku. W ramach wprowadzenia w pierwszym podrozdziale 

omówię kompozycję każdego z utworów oraz użyte w nich techniki narracyjne (poruszę 

m.in. temat popularnej w epyllionie ekfrazy i dygresji, a także mowy niezależnej oraz sposób 

budowania fabuły), a tym samym przybliżę ich treść. Drugi podrozdział zawierać będzie 

analizę proemium oraz zestawienie i interpretację wypowiedzi poety-narratora na temat 

źródeł inspiracji poetyckiej, nierzadko różnej od tego, co inspirowało autorów dużej epiki. 

W trzecim podrozdziale zajmę się jedną z najważniejszych cech eposu miniaturowego, 

mianowicie kwestią obecności i roli narratora oraz często związanym z tym aspektem 

moralizującym danego utworu, który popularny był zwłaszcza wśród autorów łacińskich. 

Warto jednak podkreślić, że narrator ujawniał się i aktywny był także w epyllionach 

greckich, mniej wyraźny był jednak aspekt moralizatorski.  

Kolejny, czwarty podrozdział to analiza bodaj najbardziej dyskusyjnej cechy 

epyllionu: wpływu innych gatunków na jego strukturę. Autorzy niemal wszystkich 

ówczesnych epyllionów nadzwyczaj chętnie sięgali po elementy pantomimy, popularna była 

także bukolika i nowela, a utwory nierzadko przyjmowały formę dramatu – cechowała je 

m.in. epizodyczność, podział na „sceny”, monologi.  

W piątym podrozdziale skupię się natomiast na oryginalności opowiadanej historii 

mitologicznej – autorzy epyllionów wybierali motywy i tematy mniej popularne, z kolei w 

mitach powszechnie znanych doszukiwali się nowych lekcji i interpretowali je na nowo. 

Często także wprowadzali do swych utworów własne innowacje i wariacje dotyczące mitu. 

Szósty podrozdział stanowić będzie omówienie bohaterów epyllionów: postaci cechowała 

zwykle wysoka emocjonalność, charaktery były wyraźnie zarysowane, jawiły się często jako 

oryginalne w stosunku do ujęć znanych z wcześniejszej literatury, epiki bądź dramatu. 

Występowali „anty-herosi”; duże znaczenie przypisywano ponadto postaciom kobiecym, a 

nawet dziecięcym; bogów przedstawiano jak zwykłych śmiertelników. 

W ostatnim podrozdziale przeanalizowana zostanie natomiast kwestia epyllionu 

wpisanego w dłuższy utwór na przykładzie Dionizjaków Nonnosa z Pannopolis, które bez 

wątpienia przejęły cechy popularnej wówczas krótkiej formy poetyckiej.  
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3.1. KOMPOZYCJA I TECHNIKI NARRACYJNE 
 

 

But all that is epic is transformed, and it is the transformation which is all 

important. The epyllion is epic which is not epic, epic which is at odds with 

epic, epic which is in contrast with grand epic and old epic values364. 

 

 

Epyllion zwykle analizuje się w porównaniu do struktury długiego eposu – autor, 

dopasowując epickie wzorce do krótszej kompozycji, zmienia postaci, postawę narratora, 

dokonuje innego doboru tematów. Wykorzystuje potencjał, jaki daje nowa, kreatywna 

forma, nietradycyjna rama narracyjna.  

Mimo że zasadniczym celem epyllionu jest pod wieloma względami 

przeciwstawianie się jego epickiemu (homeryckiemu) wzorcowi, obie formy mają także 

wiele cech wspólnych. Poezja homerycka tradycyjnie zawiera szereg stylistycznych, 

metrycznych i syntaktycznych konwencji, których połączenie tworzy swoistą, wzniosłą 

poetykę; jednak również i epylliony nierzadko zawierają motywy nadające im właśnie tę 

wzniosłość, pozwalające na to, by krótka poezja odznaczała się chociaż po części wielkością 

tradycyjnego eposu. Przykładem może być pieśń 64 Katullusa zbudowana według 

kompozycji pierścieniowej (a-b-c-c-b-a), charakterystycznej dla dużego eposu. Poza tym, że 

początek utworu łączy się z zakończeniem, a części środkowe także są dla siebie nawzajem 

„lustrem”, technika ta polega również na powtarzaniu wyrazów i wyrażeń w celu stworzenia 

pewnej zamkniętej pętli, co sprawia, że przedstawiona w nim myśl jest kompletna. Podobnie 

inne epylliony – z pozoru chaotyczne, tworzące jednak spójną całość (nawet jeśli dopiero na 

poziomie interpretacyjnym), opowiadające pewną c a ł ą  historię bądź urywek mitu, ale od 

początku do końca; epyllion rzadko rozpoczyna się in medias res, a narracja prowadzona 

jest linearnie. 

Atmosferę chaosu w epyllionie nadawać mogą liczne dygresje i ekfrazy, pojawiające 

się jednak nie bez powodu – głębsza interpretacja dowodzi, że autor każdy element 

wprowadza świadomie, pragnąc wywołać jakiś efekt, uwypuklić dany motyw, odnaleźć 

                                                
364 Gutzwiller 1981, op. cit., s. 5. 
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nowy morał, zaskoczyć odbiorcę365. Roberto Nicolai nazywa ekfrazę „epyllionem 

zamkniętym w epyllionie”, powiązanym z głównym utworem mniej lub bardziej wyraźnie:  

 

L’ekphrasis, insomma, vira verso l’epillio. Un epillio racchiuso in un altro 

epillio, con il quale è legato da diversi fili, quali più sottili quali più 

evidenti, che ne confermano la funzione paradigmatica366. 

 

Dygresje stanowią wspólną cechę niemal wszystkich epyllionów i często uważane 

są za conditio sine qua non. Opowiadane są przez pobocznego bohatera (jak na przykład 

historia Britomaris przedstawiona przez Carme w Ciris) lub bohatera głównego (zabicie lwa 

nemejskiego opowiedziane przez samego Heraklesa w 25 pieśni Teokryta), mogą się też 

pojawić w formie opisu (ekfrazy) dzieła sztuki (na przykład opis kosza Europy w Europie 

Moschusa lub małżeńskie łoże wyszywane historią Ariadny w 64 pieśni Katullusa). 

Obecność dygresji (nawet jako minienkomiów lub miniinwektyw) ma na celu ukazanie 

danej historii z innej perspektywy. Dygresje stosowane zarówno wcześniej, jak i w epoce 

późnego antyku mają przełamywać pełną linearność narracji, nadawać jej jeszcze więcej 

oryginalności367. Granica między narracją a opisem czy też między ekfrazą a paradygmatem 

jest bardzo płynna368, ponadto: 

 

L’epillio conserva un rapporto privilegiato con tutte queste tipologie, fino 

a incorporarle in sé, in una dinamica che nasce dall’apertura strutturale 

dell’epos e si evolve verso consapevoli forme di metaletteratura. 

Ekphraseis e paradeigmata interni agli epilli sono forme di mise en abîme 

che confermano l’alto grado di consapevolezza letteraria propria di 

questo genere369. 

 

 Według Nicolaia ekfrazy wewnątrz epyllionu potwierdzają wysoki stopień 

                                                
365 Severin Koster oddziela od epyllionów krótką epikę (zob. wspomniane Kurz- i Kleinepos), 

wskazując, że w tej drugiej kategorii utworów dygresje nie są powiązane z główną treścią, zob. S. Koster, 
Epos-Kleinepos-Epyllion? Zu Formen und Leitbildern spätantiker Epik [w:] Leitbilder aus Kunst und 
Literatur, ed. J. V. Dummer, M. Vielberg, Stuttgart 2002, s. 32. 

366 Nicolai, op. cit., ak. 27. 
367 C. Cadau, Studies in Colluthus’ Abduction of Helen, Leiden-Boston 2015, s. 27.  
368 Nicolai, op. cit., akapit 33. 
369 Ibidem. 
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świadomości literackiej, typowy dla tego gatunku. Autorzy włączając do epyllionu 

różnorodne typy narracji sprawiają, że epos ewoluuje w stronę swoistej meta-lektury. 

Uczony definiuje epyllion (come provocazione, jak podkreśla) jako rodzaj meta-eposu 

(come una sorta di metaepos), raz jeszcze dowodząc tym samym świadomości tworzenia 

epyllionu przez poetów nie tylko późnego antyku, lecz także wcześniejszych epok370. 

 Kolejną istotną w kwestii epyllionu strategią narracyjną jest obecność mowy 

bezpośredniej371. Utwory składają się głównie z monologów lub dialogów, dzięki którym 

odbiorca spogląda na mit z różnych perspektyw. Taka strategia narracyjna nadaje utworowi 

bardziej realistyczną atmosferę: historia opowiadana przez bohaterów zdecydowanie 

bardziej oddziałuje na czytelnika niż ta sama historia przedstawiona wyłącznie przez 

narratora. 

 

Κόλουθος, Ἁρπαγὴ Ἑλένης 

 

Układ dzieła nie jest skomplikowany: w proemium (ww. 1-16) poeta prezentuje 

temat i zwraca się do nimf Troady z prośbą o natchnienie, podkreślając jednocześnie 

pasterskie pochodzenie Parysa. Pyta także o właściwą przyczynę wojny, a następnie 

nawiązuje do sądu nad boginiami, do którego szerzej powróci w dalszej części utworu. 

Akcję rozpoczyna od opisu ślubu Peleusa i Tetydy, na którym bez zaproszenia pojawia się 

Eris i ze złości rzuca boginiom jabłko niezgody, co powoduje kłótnię Hery, Ateny i Afrodyty 

(ww. 17-76). 

Najdłuższy passus, czyli wersy 77-189, zajmuje temat osądu nad boginiami, który 

podzielić można na krótsze epizody. Pierwszy z nich to toaleta bogiń pragnących upiększyć 

się dla Parysa; dalej Afrodyta przemawia do Amorów obawiając się przegranej (ww. 79-

100). Kolejne wersy to całkowita zmiana nastroju, poeta przedstawia bowiem w postaci 

krótkiej bukoliki pasterskie życie Parysa na Idzie (ww. 101-120). Dalej Kolluthus 

przechodzi do opisu sądu pasterza (ww. 121-189), szczegółowo prezentując każdą z bogiń, 

a następnie przedstawia zwycięską Afrodytę, która zachęca Parysa, by udał się do Sparty 

(ww. 190-246). Kolejnym epizodem jest spotkanie Parysa i Heleny i odpłynięcie do Troi 

                                                
370 Ibidem. 
371 Mowa bezpośrednia pojawia się w epyllionach nie tylko późnoantycznych. Przykładem może być 

Megara Moschusa składająca się z przemówień Alkmeny i Megary, dzięki którym odbiorca silniej odczuwa 
cierpienie obu kobiet, podziela ich niepokój. Teokryt w utworze 25 o czyszczeniu stajni Augiasza także stosuje 
liczne mowy (poprzez przemówienia ma zostać zidentyfikowany przebrany Herakles). 
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(ww. 247-325). Tuż po tym pojawia się innowacja wprowadzona przez Kolluthusa: sporą 

część utworu poświęca żalom Hermione, córki Heleny, porzuconej przez nią w Sparcie (ww. 

326-386). W pięciu ostatnich wersach utworu poeta opisuje przybycie Parysa do Troi wraz 

z nową małżonką i kończy go złą przepowiednią, tak samo jak Drakoncjusz: Troja przyjmuje 

na powrót mieszkańca, który daje początek jej ruinie. 

Kolluthus próbuje dociec, co było właściwą przyczyną wojny trojańskiej; cały 

epyllion pełen jest aetia, początków i przyczyn. Źródłem zła nazywa jabłko niezgody 

rzucone przez Eris (w. 62: πρωτόσπορον ἀρχὴν372) oraz dęby ścięte na Idzie do budowy 

statków (w. 196: ἀρχεκάκοιο). Największą jednak uwagę skupia na postaci Parysa – gdy w 

ostatnich wersach utworu Kasandra zauważa nadchodzących Parysa i Helenę, wyrywa sobie 

włosy i odrzuca woalkę w geście lamentacji, następnie Troja otwiera swe wrota i przyjmuje 

powracającego Parysa, przyczynę zła: ἀρχέκακον373. Tego samego wyrażenia Kolluthus 

używa także w proemium, w w. 9, zadając jedno z pytań do nimf o przyczynę wojny – na 

samym końcu utworu wyjaśnia się zatem, co jest prawdziwą przyczyną zła: jest nią Parys. 

Nie jest to zwykłe przedstawienie mitu opowiadającego historię miłosną, Kolluthus większą 

uwagę zwraca bowiem na chęć wypełnienia boskiej woli bez względu na konsekwencje, 

mimo wieszczych znaków w postaci niebezpiecznej nawałnicy i wiru wodnego; to wnikliwa 

analiza działań człowieka, który doprowadził do klęski ojczyzny. Brak tutaj romantycznego 

oczekiwania na finał miłości bohaterów – jedyne, co ich czeka, to tragiczna wojna.  

Dzieło wpasowuje się w konwencję epyllionu głównie ze względu na heksametr i 

krótkość utworu, obecność historii miłosnej (zwłaszcza potraktowanej nietradycyjnie), 

oryginalne podejście do różnych elementów mitu374, skupienie się na postaciach kobiecych 

(nie tylko Helena jest ważną postacią, lecz także jej córka Hermiona), ukazanie głównego 

bohatera jako anty-herosa, dygresje375, fragmentaryczność narracji (wybór kilku epizodów), 

                                                
372 Wszystkie cytaty greckie z epyllionu Kolluthusa według wydania: Colluthus Lycopolitanus, Il 

ratto di Elena, ed. E. Livrea, Bologna 1968. 
373 Wyrażenie stanowi hapax homericus, Il. 5,61 (u Kolluthusa w w. 9, 196 i 392). Ponadto konstrukcja 

statków przez Fereklosa opisana u Kolluthusa pokrywa się z opisem u Homera (5,58-64), to dodatkowo 
dowodzi Homera jako źródła dla Kolluthusa. W późnym antyku używa tego określenia także Nonnos (Dion. 
4, 253; 5, 504; 7, 60; 8, 213; 44, 271; 48, 805). 

374 Więcej na temat oryginalności historii mitologicznych w utworze w podrozdziale 3.5. 
  375 Kolluthus zawarł w epyllionie dwie dygresje. Pierwszą z nich jest historia Filidy (ww. 213-218), 
która porzucona w Tracji przez Demofonta, syna Tezeusza, przemierzyła dziewięciokrotnie drogę do brzegu 
wypatrując statku swego męża, a następnie, nie mogąc doczekać się jego powrotu, zakończyła swe życie. 
Kolluthus wprowadza tę historię do utworu przedstawiając ją przy okazji opisu podróży Parysa do Sparty, 
kiedy bohater mija Trację. Mit został wykorzystany wcześniej przez Kallimacha (Call. fr. 556), Owidiusza 
(Her. 2) i Prokopiusza z Gazy (Ep. 47). Motyw księżniczki, często pochodzącej z odległej krainy, porzuconej 
przez herosa udającego się w podróż, popularny był wśród poetów hellenistycznych, takie historie zawierały 
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częste użycie mowy niezależnej. Nie jest widoczna tak silna obecność narratora jak na 

przykład w ujęciu tego samego mitu przez Drakoncjusza, wyraźnie mniej zaakcentowane są 

także przesłania moralizujące utworu niż w epyllionie łacińskim, obie cechy są jednak 

zdecydowanie zauważalne.  

Poeta podąża śladami tradycyjnych epickich modeli, a także starannie imituje 

autorów późniejszych. W szczególności wykorzystuje techniki narracyjne używane przez 

autorów epiki traktującej o podobnej tematyce (m.in. Porwanie Prozerpiny Klaudiana; Hero 

i Leander Muzajosa)376. Na przykład tragedia porzuconej Hermiony przedstawiona została 

niemal wyłącznie za pomocą mowy niezależnej (por. Hermiona u Kolluthusa – Prozerpina 

u Klaudiana; zresztą mowa bezpośrednia odgrywa u Kolluthusa wręcz kluczową rolę); do 

wybranych postaci poeta zwraca się z większą wzniosłością (por. Dionizos u Kolluthusa, 

Leander u Muzajosa)377. Obecność różnorodnych narracji stanowi zbiór odniesień do źródeł, 

dzięki którym czytelnik (słuchacz) odpowiednio odbiera dzieło.  

Cały utwór skomponowany jest niczym sztuka: odbiorca może być widzem, oglądać 

epyllion jak pantomimę. Bohaterowie często używają bardzo wizualnych wyrażeń, dzięki 

czemu ich myśli są jasne, a odbiorca za każdym razem świadom jest odczuć każdej 

„występującej” postaci. Iluzja budowana i utrzymywana jest dzięki serii narracyjnych 

sztuczek, które sprawiają, że historia staje się bardziej sceniczna, na przykład pojawienie się 

Heleny w snach Hermiony, osąd nad boginiami i ukazanie się nagiej Afrodyty378. Niektóre 

z tych plastycznych opisów należą do tradycyjnych wersji mitu, jednak Kolluthus za  

                                                
bowiem wiele elementów typowych dla tej poezji, mających wzbudzać nowe emocje w odbiorach: miłość, 
egzotyczne krajobrazy, zdradę, porzucenie, dzielność i śmierć. Zob. Cadau, op. cit., s. 25. Druga dygresja (ww. 
240-248) to historia Hiacynta, pięknego chłopca, kochanka Apollina. Został śmiertelnie zraniony dyskiem 
przez zazdrosnego Zefira, który także zabiegał o jego względy. Z krwi zmarłego wyrósł kwiat – hiacynt. 
Historia została wielokrotnie opowiedziana w czasach wcześniejszych (Hom. Il. 2,595–600; Apollod. Bibl. 
1,3,3; Paus. 3,1,3, 3,19,4; Philostr. Im. 1.24; Philostr. Jun. Im. 14; Luc. Dial. Deor. 14), a w późnym antyku 
pojawia się u Nonnosa (Dion. 2,81–4; 4,133–4; 10,253–5; 11,257–61 i 365; 12,154–60; 19,102–5 i 187–8; 
29,95–9 i 142–3; 48,587). Historia opisana u Kolluthusa jest bardzo zwięzła, autor pomija niektóre elementy 
historii (nie wspomina np. o odpowiedzialności Apollina), które wykształconemu czytelnikowi mogą wydawać 
się oczywiste – oczekuje, że odbiorca dzieła dobrze zna mit.  

376 Cadau, op. cit., s. 273. 
377 Ibidem, s. 274. W słowach kierowanych bezpośrednio do Dionizosa (ww. 250-251) Kolluthus 

niejako przełamuje fikcję i ujawnia się jako narrator. 
  378 Jak zauważa Cosetta Cadau, ibidem: the goddesses being judged in the nude in some sources (Ov. 
Her. 16,115, Luc. Dear. Iud. 10) may seem as a missed opportunity; on the contrary, Colluthus chooses the 
version in which the goddesses are dressed, and only afterwards does Aphrodite unexpectedly undress, 
providing the g r a p h i c  e n t e r t a i n m e n t  g r e a t l y  e x p l o i t e d  b y  t h e  p o e t . To przemyślany zabieg, 
mający przyciągnąć uwagę czytelnika.  
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każdym r azem wybiera te o najbardziej malarskim, wizualnym potencjale379.  

Autor skupia się na poszczególnych fragmentach historii, pomija niektóre szczegóły 

i elementy, narracja jest bardzo eliptyczna. Przechodzi od jednego epizodu do kolejnego 

niczym między poszczególnymi scenami w dramacie. Nie świadczy to oczywiście o 

lakunach w tekście, lecz stanowi cechę epyllionu, jest zamierzoną strategią narracyjną380. 

   

Μουσαίος, Τα καθ'Ηρώ και Λέανδρον 

 

Dzieło Muzajosa, podobnie jak utwór Kolluthusa, charakteryzuje się harmonijnym 

układem. Muzajos rozpoczyna swój utwór od wezwania bogini (Muzy), by opowiedziała 

całą historię. Wymienia dwa główne motywy, które będą dominować w utworze: pochodnię 

(świadka tajemnej miłości) i burzę na morzu (świadka odwagi młodzieńca). Od początku 

nad głównymi bohaterami wisi nieszczęście, ujęte w przeciwstawnych elementach: światła 

i ciemności, radości i smutku. Proemium zajmuje wersy 1-15. 

Dalej, w wersach 16-41, poeta prezentuje bohaterów. Następnie przechodzi do opisu 

święta Afrodyty, na którym spotykają się Hero i Leander (ww. 42-54): poza świąteczną 

wrzawą tłumów w świątyni bogini miłości, wielu młodzieńców z całej Egei zwabiła do 

Sestos sława urody jej kapłanki, Hero. Wychwalają jej urodę, po czym rozchodzą się, 

zostawiając Hero i Leandra samych. Wersy 55-85 zajmuje przedstawienie urody oraz uczuć 

i wrażeń Hero (początkowo jakby urażona, w końcu ulega żarliwej mowie Leandra); tuż po 

tym między głównymi bohaterami rozpala się miłość i rozpoczyna się najważniejsza i 

centralna część poematu (aż do w. 220). Hero zgadza się zostać żoną Leandra i udać się z 

nim do komnaty. Cisza i ciemność panujące nad ich łożem zdają się zwiastować 

nadchodzące niechybnie nieszczęście (Hero poświęcona jest bogini, co stanowi oczywistą 

przeszkodę dla zakochanych; oddając się Leandrowi złamała ślub czystości złożony 

Afrodycie i naraziła się tym samym na karę z jej strony).  

Noc poślubna to jedyna scena miłosna opisana przez poetę, szerzej przedstawia 

dopiero pierwszą noc zimową (ww. 221-289), kiedy Leander płynie na spotkanie z Hero 

(aby utrzymać związek w tajemnicy, kochankowie postanawiają, że Leander będzie co noc 

                                                
379 Na przykład wir wodny podczas burzy na morzu nie pojawia się w żadnej innej wersji mitu, to 

inwencja Kolluthusa, ukazana w wyjątkowo plastyczny sposób. Może autor opiera się na opisie fal, które 
zatopiły Leandra w epyllionie Muzajosa. 

380 M. Paschalis, Colluthus, The Abduction of Helen, A Reappraisal, Ramus 37 (2008), s. 183. 
Kolluthus na przykład nie wyjaśnia od razu, kiedy Parys spotyka Helenę, że Menelaosa nie ma w Sparcie. 
Dowiadujemy się tego dopiero pod koniec utworu (w. 382). 
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przypływał do ukochanej wiedziony światłem lampy, którą Hero zawieszać będzie w oknie 

swojej izby, znajdującej się na wieży na Sestos, a rankiem wracać będzie do Abydos). Tej 

nocy rozpętuje się burza, wiatr gasi pochodnię na wieży, a Leander ginie w ciemnościach, 

w falach cieśniny (ww. 290-330). Gdy rano Hero znajduje na brzegu zwłoki młodzieńca, z 

rozpaczy rzuca się z wieży  i także ginie (ww. 331-340).  

 Poza epicką ramą (heksametr i język) i kilkoma epickimi elementami w treści utworu 

(np. zwrot do Muzy z prośbą  o natchnienie) poemat posiada wiele cech przypisywanych 

noweli: skupienie się na świecie śmiertelników z niewielkim udziałem bogów (choć to jest 

równocześnie częstą cechą epyllionu), spotkanie pięknej dziewczyny z przystojnym 

młodzieńcem, zapoznanie się i zakochanie podczas święta religijnego, przygody na morzu, 

trudy stojące na przeszkodzie miłości, a przez to miłość w sekrecie i cierpienie. Wszystkie 

powyższe elementy znane są z pięciu zachowanych greckich nowel. Ważnymi modelami dla 

Muzajosa są jednak autorzy epiccy, przede wszystkim Homer381, a także Nonnos, co 

uwidacznia się już w pierwszych słowach utworu382. Lecz zamiast opisywać zmagan i a  

he ro sów  w długiej, tradycyjnej epice, autor decyduje się na przedstawienie h i s t o r i i  

m i łosne j  w zaledwie 343 wersach, przez co najczęściej utwór charakteryzowany jest od 

dawna w nauce jako epyllion383.  

 W kompozycji utworu zauważyć można wyraźne dysproporcje w przedstawianiu 

zdarzeń. Wersy 30-231 poeta poświęca jedynie opisowi pierwszego spotkania Hero i 

Leandra, natomiast ich nocne schadzki, zmagania Leandra podczas burzy, jego śmierć i 

samobójstwo Hero mieści w pozostałych 100 wersach. Właśnie w tym leży oryginalność 

                                                
381 Muzajos opiera się wyraźnie na poezji Homera także w układzie dzieła (zob. V i VI księga Odysei 

jako wzorzec dla sceny spotkania kochanków oraz morskich zmagań), stosuje jednak technikę inwersji – 
najpierw umieszcza scenę spotkania, a potem dopiero scenę burzy. Dzięki temu oddala się od tradycyjnej 
kompozycji. 

382 Inwokacja do Muzy (εἰπέ, θεά) stanowi aluzję do początku Dionizjaków Nonnosa, a także jest 
odniesieniem do podobnych wyrażeń u Homera w Iliadzie i Odysei. Zob. dokładną analizę proemium tego 
epyllionu w kolejnym podrozdziale. 

383 Zob. m.in. Bernhardy, op. cit., s. 404: sein Epyllium gleicht einer ᾿Εκφρασις, einem dicht 
gewundenen Strauss von Epigrammen und Schilderungen. Jednocześnie już on zauważa podobieństwo 
Muzajosa ww. 92-98 do Achillesa Tatiusa 1,4 (ibidem, ss. 405-406). Marcus Beck określa utwór jako 
Kleinepos (Die Epistulae Heroidum XVIII and XIX des Corpus Ovidianum. Echtheitskritische 
Untersuchungen, Padeborn 1996, s. 24. Według Helen Morales jest to a 343-line hexameter epyllion (narrative 
poem), zob. Gender and identity in Musaeus’ Hero and Leander [w:] Constructing Identities in Late Antiquity, 
ed. R. Miles, London-New York 1999, s. 42. T. Gelzer wskazuje na epyllion (Musaeus. Hero and Leander. 
Introduction, Text and Notes. With an English Translation by Cedric Whitman, ed. and comm. T. Gelzer, 
London 1975, s. 301), zauważa też jednocześnie striking adaptations from Achilles Tatius (ibidem, ss. 308–
312) oraz borrowings from Achilles’ theory of love in Nonnian words (ss. 308–309). Odnośnie do cech noweli 
w epyllionie Muzajosa zob. też m.in.: Musaios, Hero und Leander, Einleitung, Text, Übersetzung und 
Kommentar von K. Kost,, Bonn 1971, ss. 29-32. Problem przynależności gatunkowej oraz intergatunkowości 
w całym utworze zostanie szerzej przeanalizowany w podrozdziale 3.4. 
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Muzajosa. Jest to typowa dla epyllionu epizodyczna narracja, w której autor skupia się w 

szczególności na wybranych przez siebie elementach historii, inne pomija lub jedynie 

akcentuje. Nie odtwarza klasycznego trójdzielnego schematu romansu greckiego: spotkanie 

– separacja – ponowne połączenie kochanków384. Ponadto nie ukrywa tragicznego 

zakończenia epyllionu, nie nadaje mu patosu dopiero w ostatnich wersach: już na początku 

wspomina o tym, co się stanie i przypomina także w trakcie utworu. Jako wszechwiedzący 

narrator i typowy poeta epicki dawkuje swym czytelnikom napięcie wynikające z 

oczekiwania nieszczęśliwego końca385.  

 Unika zatem nagromadzenia zdarzeń całkiem świadomie386, dzięki czemu ujmuje 

opisywaną historię w nowy, oryginalny sposób, odchodząc zarówno od tradycyjnego 

przedstawienia epickiego, jak i romansowego. Uwiedzenie Hero przez Leandra ukazuje 

głównie poprzez charakterystyczną dla epyllionu mowę niezależną, czyli wypowiedzi 

głównych bohaterów, a tym samym przedstawia tę scenę niczym w dramacie (ww. 123-127: 

Hero przemawia do Leandra, zapewniając go, że ich miłość nie jest możliwa ze względu na 

poświęcenie bogini; ww. 134-157: przekonująca mowa Leandra; ww. 174-193: odpowiedź 

Hero i kolejne wyjaśnienia, dlaczego nie mogą być razem; ww. 203-220: Leander obmyśla 

plan, dzięki któremu będą mogli spotykać się potajemnie).   

 

Reposianus, De concubitu Martis et Veneris387 

 

De concubitu Martis et Veneris doskonale wpisuje się w poetykę późnego antyku. 

Szczególną rolę odgrywa charakterystyczny dla epyllionu łacińskiego narrator wyrażający 

oceny moralne. Wyraźne są ponadto wpływy innych gatunków: utwór można podzielić na 

sceny jak dramat, poza tym szczególnie widoczny jest w nim wpływ widowisk teatralnych 

(mim, pantomima); można także dostrzec elementy bukoliki, romansu i epitalamium388.  

                                                
384 Museo, Hero y Leandro, introducción, traducción y notas de J. G. M. Cala, Madrid 1994, s. 28.  
385 Ibidem, s. 29: como narrador omnisciente y buen poeta epico sabe dosificar a sus lectores el 

suspense de la anticipacion. 
386 Cala, op. cit., ss. 29-30: sabe cabalmente decantarse por una breve dad exquisitamente selectiva, 

antes que compendiosa, al restringir la peripecia maritima a la primera y ultima travesia y al usar con gran 
agilidad la n a r r a c i o n  p a n o r a m i c a . 

387 W każdym podrozdziale jako pierwszy z utworów łacińskich omawiać będę epyllion Repozjanusa, 
następnie Aegritudo Perdicae, potem kolejno poematy Drakoncjusza. Wybrana przeze mnie kolejność nie 
wynika z chronologii powstania, lecz ze względów estetyczno-literackich.   

388 Więcej na ten temat w podrozdziale 3.4. 



 119 

Uwagę zwraca wartkość akcji oraz oryginalne potraktowanie mitu. Elementy, które 

przede wszystkim wyróżniają epyllion Repozjanusa na tle tradycji, to przeniesienie akcji z 

sypialni Wulkana do gaju, duża rola Kupidyna (pomaga Wenerze przygotować się na 

przybycie Marsa, a następnie go rozbiera, bawi się także jego bronią, m.in. przystraja ją 

kwiatami), brak zasadzki przygotowanej przez Wulkana – tu Wulkan obserwuje Marsa i 

Wenus dzięki pomocy Apollina odsłaniającego zagajnik, gdy kochankowie odpoczywają po 

zbliżeniu; na końcu Wenus planuje zemstę na Apollonie za wyjawienie ich schadzki389.  

Kolejną cechą epyllionu jest sprowadzenie bogów do poziomu zwykłych ludzi 

odczuwających emocje i uniesienia. Tematem utworu nie jest tradycyjnie zemsta Wulkana 

ani odkrycie czynu Marsa i Wenus przez Febusa, lecz samo spotkanie miłosne i jego 

poszczególne etapy. Utwór ukazujący jedynie zemstę zgotowaną parze kochanków (jak u 

Homera czy Owidiusza) i wydanie na tej podstawie oceny moralnej byłby z pewnością 

niewystarczający dla wymagającego odbiorcy epoki późnego antyku. Repozjanus przeniósł 

zatem akcję z sypialni Wulkana do zagajnika, gdzie locus amoenus przejął rolę locus 

amoris390. Swym epyllionem poeta nie odizolował się od tradycji, lecz oscylował na 

pograniczu klasyki i nowości wprowadzanych z pełną świadomością i określonym celem. 

Poprzez dywagacje na temat natury oddał stan ducha bohaterów. Ukazana jako występna, 

niemoralna natura ludzka, zdemaskowana publicznie urągać miała boskiemu decorum, choć 

Repozjanus przedstawił coś więcej niż cudzołóstwo – siła miłości (czy raczej pożądania) 

była w jego odczuciu tak wielka, że Mars i Wenus stali się jej ofiarami (więźniami). Poeta 

przedstawił zatem świat paradoksu, świat na opak pod względem moralnym: Mars, bóg 

wojny, został zwyciężony przez uczucie miłości; Wenus jako delikatna, czarująca bogini nie 

żałowała ani nie wstydziła się zdrady, lecz od razu planowała zemstę391. 

Treść epyllionu można podzielić na dwa akty: pierwszy z nich (ww. 1-130) składa 

się z inwokacji (ww. 1-32; a w niej zwrot narratora kolejno do czytelników, Kupidyna i Muz 

oraz prezentacja tematu utworu); przedstawienia w zagajniku postaci Kupidyna, Gracji i 

Wenus (ww. 51-73) oraz Marsa (ww. 74-95); dość szczegółowego i erotycznego opisu 

schadzki bogów (ww. 96-110)392 i ich odpoczynku (ww. 111-130). Dwie główne sceny w 

                                                
389 Zob. O. J. Noble-Wood: A Tale Blazed Through Heaven: Imitation and Invention in the Golden 

Age of Spain. Oxford 2014, p. 21. Więcej na ten temat w podrozdziale 3.5. 
390 D. Gagliardi, Antico e nuovo nella poesia di Reposiano, Contributo ad uno studio della poesia 

pagana latina del III sec. d.C., Le Parole e le Idee 8 (1966), s. 16. 
391 Więcej na temat cech moralizujących utworu w podrozdziale 3.3. 
392 Repozjanus przedstawia spotkanie Marsa i Wenus najbardziej szczegółowo ze wszystkich jego 

poprzedników zajmujących się tym mitem. Opisuje przygotowania (Wenus spinająca włosy, Mars odkładający 
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akcie drugim dotyczą odkrycia czynu przez Apollina (ww. 131-156) i zemsty Wulkana (ww. 

167-182)393.  

W epyllionie nie znajdziemy ekfraz i dygresji, nieliczne są przemowy bohaterów 

(częściej niż bohaterowie głos zabiera sam narrator – mówiąc do nich oraz do odbiorców 

utworu, zadając pytania retoryczne, oceniając i komentując to, co się dzieje).  

  

Aegritudo Perdicae 

 

Aegritudo Perdicae jest być może najbardziej godnym uwagi utworem na temat 

kazirodztwa w epoce późnego antyku. Martha Malamud opisuje go jako: text immediately 

attractive because it combines obscurity and the pleasures of perversity394, ponadto 

wskazuje na jego ponadczasowość: it is puzzling because it ‘speaks our language’ so well395; 

uważa, że jest on wyjątkowo wyrazisty jeśli chodzi o tematykę współczesnych niepokojów 

(post-modern anxieties)396. Domenico Romano widzi w epyllionie nawet idee 

chrześcijańskie (w postrzeganiu własnej winy przez Perdykasa, por. Aegr. 99: nam fari 

scelus est, <est> admitti quoque crimen oraz Mt 5, 28)397, jednak Willy Schetter krytykuje 

tę hipotezę398. Cytowany wers może odnosić się po prostu do najwyższej, 

niewypowiedzianej formy kazirodztwa. Wedle opinii Danuty Schanzer Aegritudo Perdicae 

to: a throwback to the Classical world and, in some ways, to Ovid with an  I-voice accorded 

incestuous desire399. 

 Wersy 1-13 zajmuje krótkie proemium zawierające m.in. apostrofę narratora 

skierowaną do matek, z prośbą, by zamknęły swe serca i oczy przed strasznymi 

wydarzeniami, które zostaną przedstawione w utworze. Tuż po proemium, w wersach 14-

39, odbiorca poznaje bohatera i dowiaduje się, że Perdykas przebywał długo na studiach w 

                                                
broń i zdejmujący zbroję itd.), sam akt miłosny (kokieteryjne zachowanie bogini, błądzące ręce Marsa po ciele 
Wenus itd.) oraz odpoczynek (niespokojność Wenus, chrapanie Marsa itd.). Poeta, jak przystało na autora 
epyllionu, humanizuje bogów, nadaje im cechy zwykłych ludzi, przedstawia ich emocje. Dodaje także element 
humorystyczny (choćby natychmiastowy sen Marsa i wspomniane już chrapanie). 

393 Taki podział proponuje Zuccarelli, op. cit., s. 12. 
394 M. Malamud, Vandalising epic, Ramus 22 (1993), s. 155. 
395 Ibidem. 
396 Ibidem. 
397 D. Romano, Tradizione e novità nella Aegritudo Perdicae, I [w:] Le trasformazioni della cultura 

nella tarda antichità. Atti del convegno tenuto a Catania, Università degli Studi, 27 sett.-2 ott. 1982, ed. C. 
Giuffrida, M. Mazza, Jouvence 1985, ss. 382-384. 

398 W. Schetter, Vier Adnoten zur Aegritudo Perdicae, Hermes 119 (1991), ss. 110-113. 
399 D. Schanzer, Incest and Late Antiquity – Décadence? [w:] Décadence. „Decline and Fall” or 

„Other Antiquity”?, ed. M. Formisano, T. Fuhrer, Heidelberg 2014, ss. 149-170.  
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Atenach. Pojawia się opis lucus Amoris, typowego locus amoenus, gdzie młodzieniec 

zatrzymuje się z kompanami podróży na odpoczynek. Kolejne wersy to opis gotowości 

Kupidyna do działania (ww. 40-71): chcąc spełnić prośbę Wenus, zamierza atak na serce 

bohatera. Po apostrofie do nieszczęsnego Perdykasa, który raduje się przebywaniem w 

pięknym gaju i nie ma pojęcia o podstępie, autor przechodzi do opisu strzały Kupidyna, 

przez którą nieszczęśnik zapłonie miłością do własnej matki, Kastalii (ww. 72-84). Gdy 

bohater powraca do domu i spotyka swą matkę, za żadną cenę nie chce przyznać się do 

swych uczuć; dopiero w ciemnościach wyjawia Nocy swą straszną pasję i cierpienie (ww. 

85-131). Kastalia zmartwiona stanem syna posyła po najlepszych lekarzy, między innymi 

Hipokratesa. Ten, obserwując zachowanie i badając puls Perdykasa w obecności Kastalii, 

dochodzi do wniosku, że młodzieńca dręczy morbus animi, którego nie wyleczy medycyna 

(ww. 132-188). Nocą Perdykas nie jest w stanie spać, cierpi, toczy się w nim walka między 

Amor i Pudor (ww. 189-219). Kastalia na próżno usiłuje znaleźć dla niego lekarstwo, 

postanawia nawet przyprowadzić do Perdykasa najpiękniejsze kobiety, jednak również i to 

nie przynosi zamierzonego rezultatu: żadna z nich nie jest w stanie go w sobie rozkochać 

(ww. 220-245). Następnie poeta wprowadza inwokację do Kalliope, aby wspomogła go w 

wytrwaniu do końca w tworzeniu tego dzieła, tuż po tym pojawia się opis całkowitego 

wyniszczenia Perdykasa z powodu dręczącej go nieustannie pasji. Wówczas poeta zwraca 

się do Kupidyna i pyta, czy już nie dość mu cierpień młodzieńca (ww. 246-263). Ostatnie 

wersy utworu (264-290) zajmuje monolog Perdykasa, który na próżno prosząc Wenerę o 

litość decyduje się zakończyć swe życie.  

 Jak podsumowuje ten epyllion Schanzer: it seems to lack a moral and a center400. 

Karę, jaką dostaje Perdykas za zaniedbanie Wenery i Kupidyna, trudno uznać za 

odpowiednią; wydaje się zbyt surowa. Mimo iż zarówno matka jest bez winy (jej pocałunki 

są plena pudoris, w. 91401), jak i Perdykas (wszystko dzieje się we śnie, w którym nie 

rozpoznaje w nim matki), młodzieniec obwinia sam siebie (w. 117: nox sceleris secreta mei, 

nox conscia cladis) i porównuje swe kazirodcze myśli z historią Edypa. Schanzer sugeruje, 

że utwór jawi się z tych powodów (niedociągnięć) jako a not entirely successful thought-

exercise402 i nie wydaje się w pełni epyllionem: the poem does not seem to be a pure epyllion 

                                                
400 Ibidem. 
401 Wszystkie cytaty z Aegritudo Perdicae według wydania: Aegritudo Perdicae, recognovit L. Zurli, 

Leipzig 1987. 
402 Schanzer, op. cit., s. 158. 
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and one could speculate about a possible missing link in its pedigree403. Romano zauważa 

w utworze cechy ćwiczenia deklamacyjnego (la tradizione progimnastica), podobnie 

Armando Bisanti404. Mimo powyższych uwag utwór zdecydowanie wpisuje się w poetykę 

epyllionu, choćby poprzez tematykę, odcień moralizujący (mimo wspomnianych wyżej 

rozbieżności) lub silną obecność narratora; ponadto oczywiście ze względu na metrum i 

krótkość. Problem cech gatunkowych zostanie rozwinięty kolejno w dalszych 

podrozdziałach. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, Hylas 

 

 Poemat skomponowany jest z kilku scen zaprezentowanych w taki sposób, że 

mogłyby funkcjonować niemal jako samodzielne epizody. Epizodyczność narracji uchodzi, 

jak już wspomniano, za wyraźną cechę epyllionu. Według propozycji Davida Brighta 

poszczególnym epizodom można przypisać następujące tytuły: „Wenus i Kupidyn” (ww. 4-

70), „Przemiana Kupidyna” (ww. 71-93), „Porwanie Hylasa” (ww. 94-140), „Lament 

Heraklesa” (ww. 141-162)405. Co w powyższym rozróżnieniu zwraca szczególną uwagę, to 

fakt, że temat, który z pozoru wydaje się głównym punktem utworu, czyli samo porwanie 

Hylasa, zajmuje jedynie 45 wersów. Ponadto już w krótkim proemium (ww. 1-3) poeta 

sugeruje, że główny temat dzieła zostanie potraktowany drugorzędnie406, a tym samym 

uwypuklone zostaną z pozoru mniej istotne elementy mitu (choćby motyw zemsty i 

przyczyna porwania) – również i to stanowi istotną cechę epyllionu407. Scena otwierająca 

utwór to szereg mów między Wenus a Kupidynem (ww. 8-70): matka prosi syna o zemstę 

na Klymene, która rozpowiada innym nimfom o igraszkach Wenery z Marsem408. Zemstą 

ma być rozbudzenie w niej miłości do Hylasa, kompana Heraklesa. Taki motyw zemsty 

Wenery nie jest znany z żadnej innej wersji mitu. Można przypuszczać, że wprowadził go 

                                                
403 Ibidem.  
404 Romano, op. cit., s. 379; A. Bisanti, Retorica e declamazione nell’Africa vandalica. Draconzio, 

l’Aegritudo Perdicae, l’Epistula Didonis ad Aeneam, [w:] Studia... in umbra educata. Percorsi della retorica 
latina in età imperiale, ed. G. Petrone e A. Casamento, Palermo 2010, s. 214 i n. Temat zostanie rozwinięty w 
podrozdziale 3.4. 

405 Bright, op. cit., s. 28. 
406 Drac. Rom. 2, 1-3: fata anam pueri Nympharum uersa calore in melius: sic Musa mones. Quis 

casus ademit Alcidi comitem, solamen dulce malorum? (wszystkie cytaty z Rom. 2 na podstawie wydania: 
Blossius Aemilius Dracontius, Œuvres, t. III: Poèmes Profanes I-V, Fragments, ed. É. Wolff, Paris 1995).  

407 Agudo Cubas, op. cit., s. 309. Zob. też: Wasyl 2011, op. cit., s. 50. 
408 Drac. Rom. 2, 55-57: solis amata canit Clymene mea crimina Nymphis meque suo 

prensam Nymphas monet indice Sole, Vulcanique sonat captivo Marte catenas. 
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sam Drakoncjusz. Odautorskie urozmaicenia popularne były zwłaszcza wśród afrykańskich 

poetów łacińskich późnego antyku, oryginalność opowiadanej historii jest także cechą 

przypisywaną epyllionom409.  

 Tak jak w pierwszej scenie, tak i w kolejnych najważniejszymi bohaterami utworu 

pozostają dwa bóstwa, z których szybko ważniejszy okazuje się Kupidyn: przebrany za 

nimfę bawi się z najadami w kolejnym epizodzie (ww. 71-93); on sprawia, że nimfy 

zakochują się w Hylasie i wciągają go do swego źródła, gdy ten nachyla się, aby napić się 

wody (ww. 94-140, w czego ww. 123-130 zajmuje samo porwanie Hylasa). W ostatniej 

części epylionu Kupidyn informuje Heraklesa o tym co stało się z jego towarzyszem (ww. 

145-150). Poszukiwania Hylasa przez Heraklesa zajmują wersy 141-150, tuż po tym autor 

umieszcza jego rozpaczliwy monolog (lamentatio; ww. 151-163). 

Styl narracyjny Drakoncjusza uznać możemy za charakterystyczny dla epyllionów 

łacińskich jak i ogólnie poezji późnego antyku – nie używa wprawdzie dygresji i nie zmienia 

chronologii wydarzeń, jednak układa dzieło według pojedynczych epizodów, często 

paralelnych; wprowadza elementy mitów z pozoru nie mające związku z główną treścią 

utworu, stosuje katalogi i wyliczenia. Hylas jednakże znacząco różni się od De raptu 

Helenae, Medei i Orestis Tragoedia. Najprawdopodobniej jest to jego dziełko młodzieńcze, 

rodzaj ćwiczenia szkolnego, jak sugeruje José M. Díaz de Bustamante: declamatio 

scholastica410. Różnice uwidaczniają się m.in. podczas analizy roli narratora w utworze 

(ujawnia się na krótko jedynie w proemium, podczas gdy w pozostałych epyllionach 

dominuje nad tekstem), brak też w utworze częstych u Drakoncjusza akcentów 

moralizujących. Utwór jednak wpisuje się w poetykę epyllionu swą intergatunkowością czy 

ubraniem lekkiego tematu w formę i język epicki, mimo iż daleko ukazanej przez niego 

historii do tragizmu cechującego pozostałe jego utwory – mit o Hylasie przedstawił raczej 

jako uroczą opowieść, choć kończącą się nieszczęśliwie411. W czarujący sposób ukazał 

                                                
409 Bright, op. cit., s. 23. W samej rozmowie Wenus i Kupidyna przedstawionej w formie mowy 

bezpośredniej poeta przywołuje wiele znanych modeli. Widać wyraźny wpływ Wergiliusza (Aen. 1, 664 i n.) 
oraz Owidiusza (Met. 5, 364 i n.; gdy wymienia najważniejsze zwycięstwa Amora: Met. 6, 103-104). Zob. 
Agudo Cubas, op. cit., ss. 309-310. Wpływ Stacjusza (Sil. 1,2) na ten epizod przeanalizowała Zoja Pavlovskis 
(Statius and the Late Latin Epithalamia, Classical Philology 60 (1965), s. 174). Warto także zwrócić uwagę 
na powiązania między Rom. 2 a epitalamiami Drakoncjusza (Rom. 6 i Rom 7), do czego wrócę w podrozdziale 
3. 5. 

410 J. M. Díaz de Bustamante, Draconcio y sus Carmina Profana. Estudio biográfico, introduction y 
edición critica, Santiago de Compostela 1978, s. 137. 

411 Agudo Cubas twierdzi natomiast, że historia Hylasa jest nie mniej tragiczna niż np. De raptu 
Helenae. Skoro świadomie i celowo ukazał historię porwania Heleny jako tragiczną, a nie jako historię 
miłosną, tak samo świadomie wybrał charakter Hylasa. R. M. Agudo Cubas, Dos epilios de Draconcio De 
raptu Helenae y Hylas, Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos 14 (1978), ss. 307-308. Zob. też: Wasyl 
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zarówno Hylasa, jak i Kupidyna (bohaterowie zostaną szczegółowo scharakteryzowani w 

podrozdziale 3.6.), w czym uwidacznia się wpływ gratia, zasady estetyki aleksandryjskiej, 

przejętej w poezji łacińskiej przez neoteryków m.in. właśnie w epyllionie412. Zupełnie jakby 

poeta nie dopowiadał morału: pod ułudą uroczej, lekkiej historii kazał czytelnikowi zdać 

sobie sprawę z tego, że treścią utworu jest tak naprawdę śmierć niewinnego dziecka. Być 

może, jawiąc się jako krytyk pogańskiego świata, ukrył w podtekście pytanie, które 

powinien sobie postawić odbiorca poematu: czy na pewno powinien akceptować normy 

moralne reprezentowane przez kulturę, która tworzy takie mity?  

 

Blossius Aemilius Dracontius, De raptu Helenae 

 

Spośród wielu wersji mitu oraz różnych epizodów związanych z historią porwania 

Heleny Drakoncjusz wybiera trzy główne tematy, które stanowią treść jego dzieła: przyjęcie 

Parysa do Troi jako królewskiego potomka (wątek opracowywany wcześniej w tragediach), 

wyprawę na Salaminę w celu odebrania Hezjone królowi Telamonowi (motyw znany 

jedynie z De excidio Troiae historia Daresa Phrygiusa) oraz samo porwanie Heleny (relacja 

bardzo rozpowszechniona w literaturze, także w prozie). Ostatni z wymienionych tematów 

nie jawi się na tle innych wydarzeń jako najważniejszy, choć właśnie na to wskazywałby 

tytuł utworu.  

Proemium stanowią wersy 1-30413 (ww. 1-3: przedstawienie tematu dzieła; ww. 3-

10: inwektywa przeciwko Parysowi; ww. 11-30: inwokacja do Homera i Wergiliusza414) , 

choć za wstęp można uznać także kolejne 30 wersów415 (osąd nad boginiami, zapowiedź 

                                                
2011, op. cit., s. 50.  

412 Wasyl 2011, op. cit., s. 52. 
413 Według: Dracontius, Œuvres, t. IV: Poèmes Profanes VI-IX, Fragments, ed. É. Wolff, Paris 1996, 

s. 114. 
414 Narrator, opisując krótko temat swego dzieła (jest to praedonis iter, czyli droga zdrajcy, który 

popełnił pasterski czyn splamionego serca, czyn godny pasterza) podkreśla, że będzie skupiał się na motywach 
innych niż w wielkiej epice. Przede wszystkim Parys pod niemal każdym względem różni się od opisywanych 
przez Homera i Wergiliusza herosów. Jest przeciwieństwem epickiego bohatera, a jego czyn doprowadza do 
zniszczenia nie tylko jego samego, ale i całego miasta. Ponadto Drakoncjusz skupia się na elementach mitu 
wcześniej pomijanych (w. 22: quicquid contempsit uterque; wszystkie cytaty z De raptu Helenae na podstawie 
wydania: Wolff 1996, op. cit.) i doszukuje się nowych lekcji moralnych. Przedstawia na nowo z pozoru dobrze 
znaną historię. Słowa poety są wyraźnym dowodem na to, że jest on świadom tworzenia w gatunku innym niż 
tradycyjna epika i nie chce naśladować dawnych mistrzów – przywołuje ich imiona jedynie ze względu na 
szacunek do ich miejsca w kulturze i literaturze. Zob. Wasyl 2011, op. cit., s. 33. Więcej na ten temat w 
kolejnym podrozdziale przy okazji szczegółowej analizy proemium.  

415 Według: R. Simons, Dracontius und der Mythos. Christliche Weltsicht und pagane Kultur in der 
ausgehenden Spätantike, München-Leipzig 2005, s. 221. 



 125 

srogiej wojny i jej skutków oraz pytania o jej właściwą przyczynę, rozważania nad losem, 

przed którego spełnieniem nie ma ucieczki).  

Resztę utworu podzielić można na trzy zasadnicze części, a każdej z nich przypisać 

różne cechy gatunkowe. Epizod dotyczący powrotu Parysa do Troi w czasie święta 

religijnego zajmuje wersy od 61 do 212; wieszcze przemowy Helenusa i Kassandry 

porównać można do monologów bohaterów dramatu – na koniec „na scenie” pojawia się 

Apollo i niczym deus ex machina zapewnia tragedii pozorny laetus exitus, przekonując 

zgromadzonych do przyjęcia Parysa. Wyprawa Parysa i  jego kompanów na Salaminę 

zamyka się w wersach 213-384. Cały fragment skomponowany głównie z trzech długich 

mów Antenora, Telamona i Polydamasa, zakończony krótką wypowiedzią Eneasza, ukazuje 

umiejętności retoryczne Drakoncjusza416. Następnie, aż do wersu 655, Drakoncjusz 

przedstawia samo porwanie Heleny. Ostatnią scenę można rozdzielić jeszcze na trzy 

mniejsze passusy: burzę na morzu, spotkanie Parysa i Heleny na Cyprze oraz powrót młodej 

pary do Troi417. Wydarzenie, któremu sądząc po tytule poeta powinien poświęcić najwięcej 

uwagi, pojawia się dopiero w drugiej połowie utworu. Drakoncjusz bardziej skupia się na 

wyjaśnieniu przyczyn wojny oraz przede wszystkim na samym czynie Parysa zdrajcy, a nie 

na opisie porwania czy historii miłosnej. To pozwala poecie zawrzeć w utworze kilka 

głębokich przekazów moralnych, a nie tylko ubrać mit w poetyckie słowa. 

 

 

                                                
416 Nasuwa się pytanie: w jakim celu Drakoncjusz umieszcza tak szeroki opis wydarzenia, w którym 

Parys jest właściwie nieobecny, nie przemawia ani razu, skoro głównym tematem dzieła jest właśnie sam Parys 
i porwanie Heleny? Można by pomyśleć, iż to tylko purpureus pannus, passus, w którym Drakoncjusz pragnie 
zachwycić czytelnika wspaniałością stylu, zdolnościami retorycznymi, bogactwem swych umiejętności (w 
późnym antyku nie rozumiano już „szkarłatnej łaty” jedynie jako fragmentu utworu niemającego wpływu na 
rozwój akcji, jak przedstawił ją w Ars poetica (ww. 14-19) Horacy, lecz bardziej jako ozdobę mającą 
prezentować umiejętności i styl autora, zob. Roberts, op. cit., ss. 68 i 116). Świadczy o tym choćby porównanie 
Telamona do lwa, czy szczegółowe dopracowanie każdej z mów i wprowadzenie odpowiedniego klimatu grozy 
i niebezpieczeństwa. Jednak tylko z pozoru cały ten passus nie ma związku z akcją utworu. Zapowiada on 
bowiem nadchodzące wydarzenia i rozwija problem postawiony przez Drakoncjusza w proemium, kiedy poeta 
zastanawia się, czy do wojny przyczynili się jedynie bogowie, czy może też ludzie (Simons, op. cit., s. 251). 
Poza tym poprzez dodanie do utworu epizodu na Salaminie Drakoncjusz wpisuje się w poetykę literatury 
późnego antyku – pozorny chaos i niepowiązanie wątków sprowadza się w końcu do stworzenia logicznej 
całości. Poczucie proporcji zostaje zagubione, a jednolitość zastąpiona jest przez akcentowanie 
poszczególnych wydarzeń, które po głębszej analizie okazują się mieć wpływ na rozwój akcji lub na 
interpretację całego utworu. Zob. Wasyl 2011, op. cit., ss. 53-54 oraz Roberts, op. cit., ss. 56-57.  

417 Ostatnia scena utworu jest niewątpliwie paralelą sceny początkowej, w której Parys podczas święta 
trafia do Troi. Gdy przybywa z Heleną, ponownie pojawia się w trakcie uroczystości – własnego 
symbolicznego pogrzebu (z powodu burzy, który dotyka bohaterów w czasie powrotu z Salaminy, Priam 
błędnie przyjmuje, że Parys zginął). Jego nagłe pojawienie się przemienia płacz w radość, jednak równocześnie 
stanowi ono znak nadchodzącej strasznej wojny. 
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Blossius Aemilius Dracontius, Medea 

 

W proemium (ww. 1-31) Drakoncjusz przedstawia temat dzieła (określenie nefas 

pojawia się już w pierwszym wersie utworu, od początku poeta wprowadza element grozy; 

świadomie nawiązuje ponadto do Metamorfoz Owidiusza zaczynając od słów: fert 

animus418) i postać Medei, a także zwraca się do trzech Muz: Polihymni (Muzy pantomimy, 

tym samym poeta sugeruje, że historia Medei często była tematem sztuk pantomimicznych 

dramatów), Melpomeny (Muzy tragedii; to nawiązanie do tragicznego końca Medei 

ukazanego w tragediach Eurypidesa oraz Seneki) i Kalliope (Muzy epiki, ze względu na 

epickie metrum utworu)419. Następnie Drakoncjusz dzieli narrację na dwie sceny: pierwsza 

ma miejsce w Kolchidzie, druga mieści się w Tebach (zamiast w Koryncie, jak w innych 

źródłach dotyczących Medei). Narracja jest linearna, podobnie jak w omawianych wcześniej 

Hylasie i De raptu Helenae. Drakoncjusz również i w tym utworze nie używa dygresji ani 

nie zmienia chronologii wydarzeń, dodaje jednak oryginalne elementy do opowiadanej 

historii bądź wybiera inne niż tradycyjne miejsce akcji. 

Historia rozpoczyna się od podróży Argonautów i przybycia Jazona do Kolchidy (w. 

32 i n.). Temat zdobycia złotego runa potraktowany jest w epyllionie marginalnie, 

zaakcentowany jest ponownie tylko w ww. 357-362. Niewiele uwagi poświęca Drakoncjusz 

także kompanom Jazona: z w. 51 dowiadujemy się, że wszyscy jego towarzysze uciekli 

widząc, że Jazon został schwytany i przekazany na ofiarę Dianie (motyw ten kojarzy się z 

Ifigenią w Taurydzie Eurypidesa420), ponownie pojawiają się dopiero w w. 353, kiedy Jazon 

przypomina sobie o nich i ubolewa, że nawet nie wiedzą, że został królem. Gdy w w. 51 

towarzysze opuszczają go, pozostaje z nim Junona, która przemawia o nim pochlebnie do 

Wenus (ww. 52-80; rozpoczyna się długi passus złożony niemal wyłącznie z mowy 

niezależnej). Prosi, aby Medea wzgardziła świątynią Diany i zakochała się w Jazonie. 

Wenus przystaje na jej prośbę, co także  ukazane jest w postaci mowy (ww. 81-95), a 

następnie zwraca się do Kupidyna z poleceniem spełnienia owej prośby (ww. 127-144). 

Kupidyn zgadza się spełnić prośbę (ww. 150-155, co znów ukazane jest poprzez mowę). 

Medea, kapłanka Diany (dzierżącej władzę nad niebem jako Luna, nad ziemią jako Diana i 

                                                
418 Wszystkie cytaty łacińskie z Rom. 10 według wydania: Wolff 1996, op. cit.  
419 Kwestia natchnienia poetyckiego i zwrotu do trzech Muz zostanie omówiona szerzej w kolejnym 

podrozdziale, 3.2. 
420 M. J. Edwards, Dracontius the African and the Fate of Rome, Latomus 63 (2004), s. 155. Jak 

wspomniano w rozdziale 1, nie ma wątpliwości co do tego, czy Drakoncjusz znał i wykorzystywał źródła 
greckie, nie ma jednak pewności czy korzystał z nich bezpośrednio.  
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nad podziemiami jako Hekate, ww. 187-194), przygotowuje Jazona na ofiarę w świątyni421, 

Jazon natomiast błaga Kupidyna i Wenus o ratunek (ww. 218-219). Zakochując się w swej 

przyszłej ofierze Medea stawia go przed wyborem: małżeństwo lub śmierć; jego odpowiedź, 

bardziej przemyślna niż romantyczna, brzmi, że może zostać nie tyle mężem, co nawet 

niewolnikiem (servus, w. 254), a jako niewolnik nie ma zbyt wielkiego wyboru (ww. 247-

252). 

Medea i Jazon biorą ślub w towarzystwie tradycyjnych bogów występujących w 

epitalamium  (ww. 262-257), lecz niemal natychmiast pojawia się nad nimi Diana i 

odchodzą pośród złych przepowiedni (ww. 288-300). Bakchus uspokaja zlęknionego ojca 

Medei (boi się o córkę, która poślubiła obcego; ww. 321-327). Następnie w jednym zdaniu 

poeta streszcza cztery lata ich pożycia; dowiadujemy się, że Medea urodziła Jazonowi 

dwóch synów (ww. 339-340).  

Pewnej nocy, po czterech latach szczęśliwego małżeństwa, prawdopodobnie we śnie 

Jazon przypomina sobie o swych towarzyszach i głównym celu jego dawnej wyprawy. 

Pragnie zdobyć złote runo, a Medea chce mu w tym towarzyszyć. Od w. 166 rozpoczyna się 

druga część utworu mająca miejsce w Tebach. Wart uwagi jest epizod, jaki łączy oba 

segmenty epyllionu, kolchidzki i tebański (Überleitungepisode)422: w zaledwie sześciu 

wersach (361-366) Drakoncjusz prezentuje kradzież złotego runa, prawdopodobnie 

popełnioną przez Medeę, ucieczkę Jazona i Medei z Kolchidy razem z ich dwoma synami, 

zabójstwo Absyrtusa423 oraz przybycie do Teb424 i przekazanie runa Kreonowi (może jako 

                                                
421 Jest to odejście od tradycyjnej wersji mitu; Drakoncjusz nie zapomina ponadto o aluzji, którą 

zrozumieją wykształceni odbiorcy znający wersję tradycyjną. W innych wersjach tej historii (choćby u 
Owidiusza) Jazon przybywa do króla Ajetesa i prosi go o runo. Wówczas Ajestes stawia Jazonowi warunki, 
które ma wypełnić, aby otrzymać runo (zaprząc do pługu dwa ogniste byki ziejące ogniem, z ich pomocą 
zaorać pole Aresa, następnie zasiać na nim smocze zęby i pokonać wojowników, którzy się z nich narodzą). 
Drakoncjusz całkiem pomija rozmowę Jazona z Ajetesem – natychmiast ma zostać skazany. Poeta być może 
chciał pominąć nieistotne dla niego elementy mitu. Jednak prawdopodobnie czyni aluzję do tradycyjnej wersji 
poprzez określenie Jazona „pięknym bykiem” (w. 179: taurus pulcher Iason). 

422 Wasyl 2011, op. cit., s. 60. 
423 Dla historii zaprezentowanej przez Drakoncjusza zabójstwo Absyrtusa jest bezcelowe. Czy w ten 

sposób autor po prostu demonstruje swą erudycję? A może, jak sugeruje Wasyl, poprzez tę zbrodnię – jedną z 
wielu – poeta ukazuje, jak zło generuje zło. Odbiorca uwrażliwiony na moralne przesłania może wyciągnąć 
takie wnioski (ibidem).  

424 W tym momencie milcząca Muza pantomimy ustępuje Melpomenie, Muzie tragedii: poeta zmienia 
charakter utworu odnosząc się do cech innego gatunku. Zmiana „na scenie” zaakcentowana jest poprzez nowe 
miejsce akcji: ventum erat ad Thebas (w. 366). Na temat przeniesienia fabuły przez Drakoncjusza do Teb z 
tradycyjnego Koryntu zob. rozdział 1. Uwagę zwraca bezosobowe wyrażenie ventum erat – poeta unika dzięki 
temu konieczności podania szczegółów dotyczących podróży (na pewno Medea i Jazon nie mogli dotrzeć tam 
statkiem; po pierwsze, Drakoncjusz opisuje Kolchidę jako miejsce, którego mieszkańcy nigdy nie widzieli 
statku: gdy na początku opowieści Argo przepływa wzdłuż jego brzegów, ludzie nie są w stanie sobie 
wyobrazić, że może nim płynąć człowiek, zob. ww. 38 i n.: quis crederet umquam per freta, per rabidas 
hominem transire procellas; po drugie – Argo odpłynęła zatem bez Jazona). Może być to także nawiązanie do 
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prezent powitalny). Jazon w decydującą noc, zmieniającą bieg akcji utworu, wydaje się 

zainteresowany zdobyciem złotego runa niewiele bardziej niż narrator425 – wyraźnie widać, 

że ten element mitu najmniej interesuje Drakoncjusza w całej historii, skoncentrowany jest 

natomiast na innych aspektach. Cały epyllion opowiada historię zbudowaną między złamaną 

przysięgą a konsekwencjami, jaki przynosi niewierność426, co autor rozwija zwłaszcza w 

drugiej części utworu. Również i ten poemat, podobnie jak De raptu Helenae, 

interpretowany jest nie jako historia miłosna (nawet jeśli traktuje o zgubnej miłości), ma 

dużo głębsze znaczenie, co zresztą stanowi istotną cechę gatunku427.  

Najważniejszą zasadą organizującą układ dzieła jest paralelizm między jego dwoma 

częściami428. Pierwsza część, zadedykowana Medei jako kapłance Diany, która, zakochując 

się w przybyszu, zdradza boginię i musi być ukarana, znajduje lustrzane odbicie w części 

drugiej, gdzie młoda księżniczka Glauke, alter ego Medei429, pragnie tego samego przybysza 

(nie przejmując się, że jest on już zajęty; ww. 369-373). Ona także musi zatem zostać 

ukarana, jednak już nie przez boginię, a przez zdradzoną żonę, która staje się kopią, 

naśladowczynią mściwej Diany. Jazon stwierdza, że małżeństwa leżą wyłącznie w rękach 

losu (ww. 374-375), skoro jego małżeństwem z Medeą pokierował Kupidyn. Medea 

przygotowuje się do zemsty poprzez długą modlitwę do księżyca (ww. 396-430), a kiedy to 

                                                
Tebaidy Stacjusza, do sceny, w której Merkury przenosi ducha Lajosa (ojca Edypa) do snu Eteoklesa, aby 
pobudził go do wojny z bratem: uentum erat ad Thebas; gemuit prope limina nati Laius et notos cunctatus 
inire penates. Ut uero et celsis suamet iuga nixa columnis uidit et infectos etiamnum sanguine currus paene 
retro turbatus abit: nec summa  Tonantis iussa nec Arcadiae retinent spiramina uirgae (Stat. Theb. 2,65-70; 
cytat według wydania: P. Papinius Statius, Thebaid and Achilleid, vol. I, ed. J. B. Hall, in collaboration with 
A. L. Ritchie and M. J. Edwards, Newcastle 2007). Jak zauważa Martha Malamud: This is Thebes at its over-
the-top worst – a place so evil that a ghost would rather return to Hell than enter it. The elaborate allusion to 
Polynices’ desire to return to Thebes in the previous scene turns out to have been more germane to the plot 
than a first-time reader or listener could possibly have predicted. Jason’s nuclear family is off course 
according to the script of Medea, but is in territory all too familiar to the reader of the Thebaid. M. Malamud, 
Double, double: Two african Medeas, Ramus 41 (2012), s. 181. 

425 Ibidem. Motyw zdobycia złotego runa jest wspomniany przez Drakoncjusza na samym początku 
utworu: dives apud Colchos Phrixei velleris aurum, pellis erat, servata diu custode dracone. Hanc propter 
pelagi temerator primus Iason venerat, ut rutilas subduceret arbore lanas (ww. 32-35). Potem wspomina go 
ponownie dopiero w słowach Jazona: tunc sic Aesonides stimulet quae forma medullas indicat et pellis causas 
vel tempore tanto quod lateat socios, quia iam sic regnat amicus, consumptum quem morte putant planguntque 
parentes (ww. 351- 354).  

426 G. Santini, Inter iura poeta. Ricerche sul lessico giuridico in Draconzio, Roma 2006, ss. 21-31, 
40-45. Zob. też: Wasyl 2011, op. cit., s. 62. 

427 Jest to najważniejsza różnica między utworem Drakoncjusza a przedstawieniem Medei u 
Owidiusza (Met. 7), gdzie kolchidzka księżniczka jawi się jako jedna z największych heroin poety (zob. 
szczegółowe porównanie w: Wasyl 2007, op. cit.). 

428 Bright, op. cit., s. 71 i n., Wasyl 2011, op .cit., s. 62. 
429 Fakt, że Glauke stanowi alter ego Medei najlepiej ukazuje sposób, w jaki obie bohaterki traktują 

Jazona. Dla każdej z nich jest on postacią pasywną, stanowi jedynie obiekt pożądania. Wasyl 2011, op. cit., s. 
62. 
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nie przynosi odpowiedniego rezultatu, zwraca się do podziemnych mocy (ww. 435-460). 

Śmierć Glauke i dzieci czarodziejki zajmują więcej wersów niż przepowiednie (ww. 

464-569). Z epilogu dowiadujemy się, że Medeą kierowały siły nieśmiertelne, Szał i 

Zbrodnia (w. 571 i n.) i że opisana historia nie była jedynym tragicznym zdarzeniem, jakie 

przydarzyło się w Tebach (ww. 583-592; poeta wspomina o Atamasie, Palemonie, Edypie i 

Eteoklesie).  

Epyllion, jak wspomniano wyżej, podzielony jest na dwie zasadnicze części, w pełni 

paralelne wobec siebie (Ringkomposition): każda z nich dedykowana jest innej Muzie 

(Polihymnia czuwa nad erotyczną pantomimą przedstawiającą zdobycie Jazona przez 

Medeę, Melpomene natomiast – nad przemianą bohaterki z virgo w virago) i zaczyna się od 

Jazona przybywającego na nową ziemię, spotykającego nową kobietę i przychylnego mu 

ojca wybranki. Na początku pierwszej części Jazon otrzymuje zadanie zdobycia złotego 

runa, na początku drugiej części – wykonuje je. Zakończenia obu części także stanowią 

paralelę: pierwsza kończy się ślubem pośród złowrogich przepowiedni i narodzinami dwóch 

synów Medei, druga – ślubem tragicznym, podczas którego para młoda ginie w płomieniach, 

a Medea morduje swe dzieci. Ponadto, na początku utworu jest ona kapłanką, która nie jest 

w stanie spełnić powinności wobec Diany (jako okrutna kapłanka jawi się niczym wcielenie 

Ifigenii w Taurydzie430), pod koniec natomiast rekompensuje to poprzez ofiarę nie tylko z 

Jazona, lecz także Kreona, Glauke i własnych synów, co przywraca jej rolę bezwzględnej 

heroiny431. Widoczna jest zatem paralela: Drakoncjusz wprowadza dwie części utworu 

podobne pod względem długości i układu treści. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, Orestis Tragoedia  

 

Kompozycja epyllionu wydaje się koherentna, mimo wielości motywów 

wykorzystanych przez Drakoncjusza, zawartych w mitach poświęconych zamordowaniu 

Agamemnona czy pomszczeniu jego śmierci przez Orestesa. Poeta osiąga jedność i jasność 

fabuły dzięki temu, że już w prologu stawia sobie konkretny cel: purgare foro quem 

damnavere sorores (w. 16). Następnie w trakcie utworu przyjmuje różnorodne strategie 

literackie, uwypukla niektóre epizody (często niemal nieznane w tradycji mitologicznej lub 

                                                
430 Zob. W. Schetter, Medea in Theben, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 6a 

(1980), s. 210; Bright, op. cit., ss. 54-58; Simons, op. cit., ss. 185-189; Wasyl 2011, op. cit., s. 60.   
431 Wasyl 2011, op. cit., s. 60. Bardziej szczegółowa analiza tego passusu: zob. A. M. Wasyl, Le 

metamorfosi di Medea in Ovidio, Metamorphoses VII, e Draconzio, Romulea X, Eos 94 (2007), s. 95.  
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z pozoru nieistotne dla tematyki mitów związanych w postacią Orestesa432) jednocześnie 

marginalizując inne motywy: wciąż ma jednak w pamięci perspektywę określoną w 

proemium. Dlatego pośród licznych epizodów odbiorca z łatwością może znaleźć 

podstawową strukturę tematu Orestei: powrót Agamemnona do Myken, jego zamordowanie, 

powrót Orestesa i Pyladesa, aby pomścić jego śmierć i w końcu rozgrzeszenie Orestesa w 

obliczu ateńskiego trybunału i Minerwy.  

 Anna Maria Quartiroli podkreśla w utworze sviluppo successivo di scene433, 

jednocześnie wskazując na wynikającą z tego impressione di […] tragedia434. Bright435 i 

Grillone436 proponują podział tekstu epyllionu na trzy segmenty, wedle schematu Orestei: 

Agamemnon, Orestes,  a dla trzeciej części: Orestes furens (jest to idea Brighta, jednak ma 

do niej obiekcje Grillone, co argumentuje tym, że głównym tematem nie jest gniew Orestesa, 

lecz przebaczenie mu437. Jean Bouquet i Étienne Wolff wyróżniają dwie części: pierwsza 

traktuje na temat mężobójstwa i matkobójstwa (do w. 802), druga natomiast nie posiada 

jednego, najważniejszego epizodu438. Według Schettera439 natomiast tekst podzielić należy 

według postaci pojawiających się w prologu, czyli dwóch najważniejszych herosów utworu: 

                                                
432 Giueseppe Aricò zwraca uwagę na dekompozycję jedności narracyjnej (scomposizione in unità 

narrative), ze względu na różne tematy, miejsca, czas i bohaterów poszczególnych scen. G. Aricò, Mito e 
tecnica narrativa nell’Orestis tragoedia, Palermo 1978, s. 19. Problem zostanie szerzej omówiony w 
podrozdziale 3.5. Najbardziej zaskoczyć mogą takie elementy mitu jak: niespodziewana wizyta Agamemnona 
w Taurydzie (u Drakoncjusza na samym początku utworu; spowodowana jest burzą na morzu; pozwala dzięki 
temu spotkać Agamemnonowi córkę, co do której śmierci był przekonany); ukazanie ocalenia Orestesa, co 
umożliwia mu Elektra, która ucieka z nim do Aten; forma obu zabójstw (opisane zostały nie tylko okoliczności 
morderstwa Agamemnona, lecz także moment przejęcia władzy i – z wielką precyzją – długość rządów 
Klitajmestry i Ajgistosa (annorum septem spatiis et mensibus octo, w. 455; na temat tej precyzji zob. Blossi 
Aem. Draconti Orestis Tragoedia, ed. A. Grillone, Bari 2008, ss. 128-129, który podkreśla, że dzięki tym 
informacjom czytelnik jest przekonany, że Orestes w momencie pomsty jest już dawno pełnoletni i  z tego 
powodu jest pełnoprawnym następcą tronu swego ojca. Z tego wydania pochodzą wszystkie cytaty łacińskie z 
Orestis Tragoedia). Część zamykająca utwór, prowadząca do rozgrzeszenia głównego bohatera, także może 
wydawać się zaskakująca: wydaje się kombinacją różnych motywów powiązanych z postacią Orestesa, jednak 
nie mających wspólnego zbyt wiele z cyklem Orestei (Wasyl 2011, op. cit., s. 65). Orestes u Drakoncjusza 
odkrywa, że jego narzeczona, Hermione, została porwana przez Pyrrusa, więc śledzi go i zabija na ołtarzu. 
Odtąd prześladowany przez ducha swej matki i w niebezpieczeństwie zemsty ze strony syna Pyrrusa, 
Molossusa, zostaje wysłany przez Pyladesa do Taurydy. Po tym, w zaledwie dwudziestu wersach (ww. 865-
886) poeta opowiada o schwytaniu Orestesa na ofiarę, jego rozpoznanie przez siostrę, wyleczenie z szaleństwa 
przez Ifigenię i ucieczkę brata i siostry z posągiem Diany.  

433 A. M. Quartiroli, Gli epilli di Draconzio, Athenaeum 24 (1946), s. 165. 
434 Ibidem, s. 166. 
435 Bright, op. cit., s. 139. 
436 Grillone 2008, op. cit., ss. 11-12. 
437 Ibidem, ss. 101-102. 
438 Dracontius Blossius Aemilius, Œuvres, t. III: Poèmes Profanes I-V, Fragments, texte établi et 

traduit par É. Wolff, Paris 1995, s. 42. 
439 W. Schetter, Über Erfindung und Komposition des Orestes des Dracontius. Zur spätantiken 

Neugestaltung eines klassischen Mythos, Frühmittelalterliche Studien 19 (1985), s. 56. 
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Agamemnnona (ww. 25-426) i Orestesa (ww. 515-962); natomiast ww. 453-514 uznaje za 

część pośrednią. 

Przy pobieżnej lekturze utworu odbiorca może dojść do wniosku, że poetyka Orestis 

Tragoedia jest nieco romansowa, z typową dla tej konwencji wielością wydarzeń (przygód) 

powiązanych z tytułowym bohaterem440. Takie powiązania nie są całkiem mylne, jednak 

warto bliżej przeanalizować te fragmenty, w których poeta stosuje quasi-romansową 

narrację – wtedy faktycznie wprowadza kolejno mnóstwo wydarzeń, ale gdy już w pełni 

rozwinie potencjał dramatyczny danej sceny, pozwala bohaterom na długie, dramatyczne 

mowy441. Każda z mów silnie charakteryzuje danego bohatera: Drakoncjusz gra kontrastami 

między jedną sceną a drugą dzięki różnemu kolorytowi emocjonalnemu i różnym 

charakterom (co stanowi wyraźną cechę poetyki późnego antyku i poetyki epyllionu 

łacińskiego)442. 

 Wersy 1-24 zajmuje proemium443. Akcja utworu rozpoczyna się od powrotu 

Agamemnona, podczas którego z powodu burzy na morzu trafia do Taurydy i spotyka 

Ifigenię (ww. 25-107). Kolejne wersy to przygotowania do zabójstwa Agamemnona, 

oznajmienie o powrocie króla (ww. 108-132), obawy Klitajmestry (ww. 133-152), plan 

zbrodni (ww. 153-231) i jej wykonanie (ww. 232-283). Wersy 284-426 zajmują wydarzenia 

po zabójstwie Agamemnona. Orestes uratowany jest przez Elektrę, oboje udają się do Aten 

(ww. 284-304). Poeta nie szczędzi dalszych informacji na temat ateńskiej edukacji Orestesa, 

czytelnik dowiaduje się też o jego przyjacielu Pyladesie. Bezpieczne życie Orestetsa w 

Atenach jest dodatkowo ułatwione przez jego pedagoga, Dorylasa, który przed Klitajmestrą 

i Ajgistosem odgrywa bardzo przekonującą scenę lamentu nad śmiercią księcia w czasie 

sztormu (ww. 350-381a). Tuż po tym Klitajmestra przemawia do mieszkańców (ww. 381b-

413a), a Ajgistosa rozpiera duma z powodu przejęcia władzy (413b-426).  

 Od wersu 453 rozpoczyna się część druga utworu, poświęcona Orestesowi. Aż do 

699 wersu opisane są wydarzenia prowadzące do kolejnej zbrodni: duch Agamemnona 

zachęca syna, aby pomścił jego śmierć (ww. 515-552); Orestes, pod namową Pyladesa, 

decyduje się na zbrodnię (ww. 553-625). Zabójstwo Klitajmestry i Ajgistosa zajmuje wersy 

700-802: autor najpierw ukazuje ich obawy (ww. 700-705), a tuż po tym najpierw ginie 

                                                
440 Wolff 1995, op. cit., s. 30 i s. 43.  
441 Wasyl 2011, op. cit., s. 67. 
442 Problem zostanie omówiony zczegółowo w podrozdziale 3.6. 
443 Zagadnienie bardzo istotne ze względu na przynależność gatunkową i dalszą strukturę utworu; 

zostanie to przeanalizowane w kolejnym podrozdziale. 
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Ajgistos (ww. 706-728), po nim Klitajmestra (ww. 729-794). U władzy znajduje się 

wówczas Orestes (ww. 795-802).  

 Część trzecia rozpoczyna się od zabójstwa Pyrrusa przez Orestesa (ww. 803-819); 

następnie ukazane zostało prześladowanie i oczyszczenie Orestesa (ww. 820-886; najpierw 

duch Klitajmestry prześladuje syna; tuż po tym przybywa Molossus, a Orestes ucieka do 

Taurydy; gdzie spotyka Ifigenię; następnie powraca do Myken). Scena kończąca epyllion to 

proces Orestesa w Atenach, podczas którego Molossus zachowuje się jak oskarżyciel, a 

młody król Myken staje się adwokatem w swej własnej sprawie (ww. 887-937); tuż po tym 

następuje jego rozgrzeszenie (ww. 938-962). Wersy 963-974 zajmuje epilog. 
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3.2. ANALIZA PROEMIUM:  ZESTAWIENIE I INTERPRETACJA 

WYPOWIEDZI POETY-NARRATORA NA TEMAT ŹRÓDEŁ  

INSPIRACJI POETYCKIEJ 
 

 

To address the Muse in the fifth century AD was not the same as to address 

the Muse in the fifth century BC, for even if the words used are the same, 

the world had changed. Although the poet may consciously engage with 

the pre-Christian Classical tradition, it was impossible for him to call 

upon the Muse from within a cultural vacuum444. 

 

 

Każdy epicki poeta późnego antyku, czy to autor tradycyjnej epiki, czy autor 

epyllionu, starannie dobiera słownictwo proemium swego utworu oraz sposób interakcji ze 

źródłem inspiracji, aby nawiązać dialog z tradycją: podążyć za nią lub się jej przeciwstawić.  

Pierwotnie prolog był najprawdopodobniej pobożną, w pełni szczerą modlitwą poety 

do bóstwa, bez którego nie był w stanie tworzyć (pre-performance prayers of bards445). 

Homer konsekwentnie podkreślał nadzwyczajny, nadprzyrodzony charakter recytacji 

bardów – zawdzięczać mieli swe umiejętności bogom (Od. 8, 44-5; 8, 496-8; 17, 518-20; 

22, 347-8), a zwłaszcza Muzom (Od. 8, 62-6; 8, 479-81; 8, 488)446. Naturalne więc było, że 

rozpoczynali wystąpienie od wezwania źródła inspiracji, wymieniając np. genealogię danej 

Muzy447 i miejsce, które zamieszkiwała; określali dla niej temat, o jakim pragnęli 

opowiedzieć oraz dokładny moment mitu, od którego chcieli rozpocząć opowieść. W 

poematach Homera córki Mnemozyne „śpiewają” (ἄειδε448: Il. 1,1) i „mówią” (ἔσπετε: Il. 

                                                
444 R. Shorrock, The Myth of Paganism: Nonnus, Dionysus and the World of Late Antiquity, London 

2011, s. 38. 
445 G. Wheeler, Sing, Muse...: The Introit from Homer to Apollonius, Classical Quarterly 52 (2002), 

s. 33. 
446 Późniejsi starożytni pisarze (zob. m.in. fr. 118 Euforiona), a także współcześni uczeni często 

umniejszają znaczenie przypisywane i n s p i r a c j i  w recytacji bardów, twierdząc, że bardowie byli uważani 
przynajmniej za „partnerów” Muz (ibidem, s. 33). Eric Havelock na przykład określił Muzę jako the symbol 
of the bard's command of professional secrets (E. Havelock, Preface to Plato, Oxford 1963, s. 155). 

447 Praktyka przywoływania jednej, konkretnej Muzy występuje raczej dopiero po Hezjodzie, 
prawdopodobnie on jest pierwszym, który je rozróżnia. Hesiod, Theogony, ed. M. L. West, Oxford 1966, s. 76. 

448 Wszystkie cytaty greckie z Iliady Homera według wydań: Homer, Iliad, Books 1-12, transl. A. T. 
Murray, rev. by. W. F. Wyatt, London 1999; Homer, Iliad, Books 13-24, transl. A. T. Murray, rev. by. W. F. 
Wyatt, London 1999. 
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2,484; 11,218; 14,508; 16,112; ἔννεπε: Il. 2,761; Od. 1,1), podczas gdy poeta „wysławia się 

z trudem” (ἀργαλέον (…) ἀγορεῦσαι, Il. 12,176), ponadto, w przeciwieństwie do 

wszechwiedzących Muz, jedynie „słyszy” i „nie wie” (οἶον ἀκούοµεν οὐδέ τι ἴδµεν, Il. 

2,486)449. U Hezjoda natomiast prezentowanie pieśni zależy już nie tylko od Muz, lecz także 

od narratora, czasowniki oznaczające śpiew użyte są bowiem w liczbie mnogiej (co jest 

równocześnie dowodem na to, że bez Muzy poeta nie był w stanie stworzyć dzieła), np. 

ἀρχώµεθ 'ἀείδειν450 (Th. 1), ἀρχώµεθα (Th. 36). 

W epickich kompozycjach Homera i Hezjoda na samym początku literackiej tradycji 

poeta zajmował uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie jako pośrednik między sferą 

ludzką i boską. Takiej funkcji nie mieli inni członkowie wspólnoty: specjalny związek z 

potężną i tajemniczą postacią Muzy mieli wyłącznie poeci. Muzy, jako córki bogini Pamięci, 

zapewniały poecie dostęp do boskiej „bazy wiedzy” o wszelkich wydarzeniach (zarówno 

minionych, jak i przyszłych), jak ujmuje to Robert Shorrock:  

 

the Muses, as the daughters of the goddess Memory, granted the poet 

access to a divine database of knowledge (of all that had been, all that 

was, and all that was yet to be)451. 

 

 Muza dostarczała poecie zarówno wiedzy (danych, których poeta potrzebował, aby 

ukształtować swoją narrację), jak i głosu, którym opiewał wybrane wydarzenia. Dzięki temu 

wyjątkowemu połączeniu boska wiedza i mądrość przekazywane były światu przez poetę. 

Ten związek dawał ponadto twórcy niezrównaną pozycję nad jego publicznością – nie miała 

ona takiego dostępu do wiedzy, jaki miał sam poeta, dlatego polegała na wszystkim, co było 

jej w poezji przekazywane.  

Pohomerycka ewolucja społeczeństwa sprawiła, że poeci odeszli od tak silnie 

natchnionej mowy i pieśni452: the value of words was now, however, determined by their 

                                                
449 G. A. Marrón, Análisis del proemio del De raptu Helenae de Draconcio. Inserción genérica y 

programa poético [w:] Varia et diversa. Épica latina en movimiento: sus contactos con la historia, ed. R. 
Florio, Mar del Plata 2018, s. 161. 

450 Wszystkie cytaty greckie z Teogonii Hezjoda według wydania: Hesiod, Theogony, Works and 
Days, transl. with an introd. by M. L. West., Oxford 1999. 

451 Shorrock 2011, op. cit., s. 14. 
452 Ibidem, s. 36: the post-Homeric evolution of society and of the social status of language destroyed 

the old ideology of inspired speech and song. (...) The introit may have been an originally pious and sincere 
prayer that later became fossilized.  



 135 

speaker's justification of their employment, not by the status of their pretended source453. 

Wprawdzie Apoloniusz Rodyjski używa w proemium do Argonautyk tego samego 

wyrażenia co Hezjod w Teogonii, lecz przyjmuje je w formie imiesłowu (ἀρχόµενος454: 1, 

1), wprowadza ponadto inne tradycyjne czasowniki: µνήσοµαι (1, 2), µνησώµεθα (1, 23), 

µυθησαίµην (1, 20). Początkowo w utworze głos poetycki występuje w liczbie pojedynczej, 

liczbę mnogą przyjmując dopiero w prośbie o pomoc do córek Mnemozyne (Μοῦσαι δ 

„ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς: 1, 20). Autor nawiązuje także do tradycji homeryckiej: na 

początku 4 księgi wprowadza wyrażenie ἔννεπε Μοῦσα (4, 2), nadając mu tę samą pozycję 

metryczną, jaką nadał tym słowom Homer w Odysei. Mimo wyraźnych nawiązań do 

poematów homeryckich relacja poetyckiego ego z Muzami jest u Apoloniusza zupełnie inna 

niż u Homera – na samym początku pojawia się wezwanie do samego Apollina (ze względu 

na ważność jego wyroczni lub jako aluzja do Aitiów Kallimacha); ponadto wyjątkowe na tle 

poprzedników jest użyte w w. 22 „ja pragnę oznajmić”: ἐγώ (…) µυθησίµην. Autor nie 

przypomina zupełnie natchnionych bardów z przeszłości, którzy nie byli w stanie tworzyć 

bez Muzy455. Kallimach natomiast na początku Aitiów utrzymuje, że jego epicka twórczość 

(ἔπος456: 1,5) powinna być oceniana na podstawie jego sztuki (τέχνῃ: 1, 17), odrzuca tym 

samym platońską ideę, wedle której poeci tworzą d l a  bóstwa (Ion 534b5) pozbawieni νοῦς 

(ibidem, 534b6) i τέχνῃ (ibidem, 534b8).  

 Wergiliusz rozpoczynając Eneidę używa czasownika w liczbie pojedynczej: cano457 

(1, 1), jednak już osiem wersów dalej zwraca się o pomoc do Muzy z prośbą o tradycyjne 

„przypomnienie” przyczyn (Musa, mihi causas memora: 1, 8), dając odbiorcy do 

zrozumienia, że dzieło kryje w sobie jakieś istotne znaczenie, skoro za treść odpowiada sfera 

boska. Role w proemium zostają więc rozdane precyzyjnie: narrator odpowiadać ma za 

fabułę (za treść historii), Muza natomiast, wzorem Homera, dysponuje wiedzą o 

przyczynach wydarzeń (co jest równoznaczne z poznaniem ich sensu, z wiedzą o istocie 

                                                
453 Ibidem. Jest to oczywiście problematyczne spojrzenie: trudno określić, na ile poeci faktycznie 

wierzyli w siłę Muz i natchnioną boską inspiracją pieśń. Same teksty archaiczne nie skłaniają do takich 
rozważań, jednak, jak słusznie zauważa Graham Wheeler, nie dowodzi to zbyt wiele (ibidem, s. 37). 

454 Cytaty greckie z I księgi Argonautyk Apoloniusza Rodyjskiego według wydania: Apollonios de 
Rhodes, Argonautiques, texte établi et comment. par F. Vian et trad. par É. Delage, t. 1, chants I-II, Paris 1976. 

455 Więcej na temat relacji Apoloniusza Rodyjskiego ze źródłem inspiracji zob. m.in. Wheeler G., op. 
cit., ss. 44-47.  

456 Wszystkie cytaty greckie z Aitiów Kallimacha według wydania: Callimaque, Les Origines; 
Réponse aux Telchines; Élégies; Épigrammes; Iambes et pièces lyriques; Hécalé; Hymnes, texte établi et 
traduit par E. Cahen, Paris 1972. 

457 Cytaty łacińskie z I księgi Eneidy Wergiliusza według wydania: Virgil, Eclogues. Georgics. 
Aeneid: Books 1-6, transl. by H. Rushton Fairclough, ed. by G. P. Goold, Cambridge 1999. 
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rzeczy, jest to zatem wiedza najwyższego rzędu, boska i ostateczna – chodzi o boski wymiar 

i plan dziejów)458. Dzięki takiemu zabiegowi Wergiliusz osiąga efekt jednoczesności 

opowiadania i następowania opisywanych wydarzeń (iluzji, że wiersz rozwija się w czasie 

rzeczywistym przed oczami czytelnika, poetic simultaneity).  

 W epoce późnego antyku głos poety staje się jeszcze silniejszy. Przede wszystkim 

poprzez sam akt tworzenia poezji poeta staje do debaty na temat wartości tradycji klasycznej 

(której symbolem jest Muza, postać fundamentalna dla kreowania poetyckiej tożsamości) 

oraz relacji między sferą ludzką i boską. Istotne dla ówczesnej poezji jest także 

rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa – od tej pory mówić należy o poecie Muz i poecie 

Chrystusa459 (mają oni równy udział w tworzeniu świata późnego antyku; niezależnie od 

czego czy poeta odrzuci Muzę jako nieodpowiednią dla chrześcijańskiej tematyki, czy 

wezwie ją w dawny sposób, jego słowa umieszczone zostaną w szerszym dyskursie na temat 

inspiracji460). W całej historii literatury starożytnej Muza nadawała formę potężnej, wręcz 

irracjonalnej i niewyrażalnej sile twórczości, oznaczała niepokojącą ingerencję w świat 

człowieka czegoś spoza świata ziemskiego: literary and other creation is a mysterious 

process which is very much not in the control of the author461. Stała się ona symbolem 

tradycyjnej literatury i sposobem na nawiązanie do przodków, mistrzów na polu poezji 

epickiej; kiedy bowiem poeta wzywał Muzę, nie nazywał jej abstrakcyjną siłą, lecz 

odwoływał się do zasobów literackiej tradycji sięgającej Homera i początków tworzenia. 

Inspiracja pochodziła nie tylko z tajemniczego, boskiego miejsca, ale i z ogólnie dostępnej 

wiedzy zawartej w kanonie literackim462. Poezja późnej starożytności stanowi płaszczyznę 

nie tylko do badania miejsca, jakie zajęła wówczas kultura klasyczna463, ale też do poznania 

sposobu, w jaki poeta uzyskuje dostęp do boskiej wiedzy i możliwości jej przekazywania.  

                                                
458 J. Brzozowski, Muza epopei: fragment dziejów toposu, Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne 

poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 75 (1984), s. 19. 
459 Shorrock 2011, op. cit., s. 21. 
460 Ibidem. 
461 Cultivating the Muse: Struggles for Power and Inspiration in Classical Literature, ed. D. Fowler, 

E. Spentzou, Oxford 2002, s. 144.  
462 Shorrock 2011, op. cit., s. 21. 
463 Ciągłość ze światem klasycznym i poczucie przynależności do tej samej tradycji przejawia się 

zarówno w formie, jak i treści. Poezja mitologiczna wykazuje szczególnie silny (i oczywisty) związek z 
przeszłością. Np. Kwintus ze Smyrny, prawdopodobnie piszący w III w. n.e., zaczyna swój utwór w momencie, 
w którym Homer zakończył Iliadę, jakby nieświadom tego, że dzielą ich tysiące lat. Podobnie utwory 
Tryfiodora, Kolluthusa i Muzajosa oraz wielki epos Nonnosa czerpią inspirację z podstawowych 
mitologicznych tematów z tradycji klasycznej, nawet jeśli znajdują w nich nowe lekcje moralne czy 
uwypuklają oryginalne motywy.  
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Jednak (odnoszę się do słów Shorrocka stanowiących cytat przewodni niniejszego 

rozdziału) wezwanie Muzy w V w. n.e. nie było tym samym, czym było V w. p.n.e. – nawet 

jeśli słowa używane przez poetów pozostały niezmienne, zmienił się otaczający ich świat. 

Autor może oczywiście angażować się w przedchrześcijańską, klasyczną tradycję, jednak 

nie przywołuje Muzy w próżni kulturowej464. Poeci wykorzystują inspirację do tego, aby 

umieścić się w długiej i ciągłej tradycji poetyckiej; zachowują klasyczne metrum; 

wprowadzają do swych utworów cytaty i aluzje do Pindara, Homera, Wergiliusza, 

Horacego. Dzięki temu sprawiają wrażenie, że wciąż stanowią część tradycji klasycznej. 

Jednocześnie przystosowują się do nowych czasów i oczekiwań. Przeszłość i teraźniejszość 

nie stanowi dla nich absolutnych i niezmiennych rzeczywistości, lecz koncepcje wciąż 

kształtowane, dyskutowane i definiowane.  

 

Κόλουθος, Ἁρπαγὴ Ἑλένης 

 

Nύµφαι Τρωιάδες, ποταµοῦ Ξάνθοιο γενέθλη,  

αἳ πλοκάµων κρήδεµνα καὶ ἱερὰ παίγνια χειρῶν  

πολλάκι πατρῴῃσιν ἐπὶ ψαµάθοισι λιποῦσαι  

ἐς χορὸν Ἰδαίῃσιν ἐπεντύνασθε χορείαις,  

δεῦτε, θεµιστοπόλοιο νοήµατα µηλοβοτῆρος  

εἴπατέ µοι, κελάδοντος ἀπορνύµεναι ποταµοῖο,  

ἐξ ὀρέων πόθεν ἦλθεν ἀήθεα πόντον ἐλαύνων  

ἀγνώσσων ἁλὸς ἔργα; τί δὲ χρέος ἔπλετο νηῶν  

ἀρχεκάκων, ἵνα πόντον ὁµοῦ καὶ γαῖαν ὀρίνῃ  

βουκόλος; ὠγυγίη δὲ τίς ἔπλετο νείκεος ἀρχή,   

ὄφρα καὶ ἀθανάτοισι θεµιστεύσωσι νοµῆες;  

τίς δὲ δικασπολίη; πόθεν ἔκλυεν οὔνοµα νύµφης  

Ἀργείης; αὐταὶ γὰρ ἐθηήσασθε µολοῦσαι  

Ἰδαίης τρικάρηνον ὑπὸ πρηῶνα Φαλάκρης  

καὶ Πάριν οἰοπόλοισιν ἐφεδριόωντα θοώκοις 

καὶ Χαρίτων βασίλειαν ἀγαλλοµένην Ἀφροδίτην465 (ww. 1-16). 

                                                
    464 Shorrock 2011, op. cit., s. 38. 

    465 Attilio de Lorenzi wysunął hipotezę odnośnie do proemium (wersy 1-16) Porwania Heleny, że 
nie zostało ono napisane ręką Kolluthusa, lecz pochodzi od innego autora (A. De Lorenzi, Il proemio del "Ratto 
di Elena" di Colluto, Napoli 1929, s. 28 i n.) Podaje na to wiele argumentów, głównie dotyczących języka, np. 
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Proemium do Porwania Heleny Kolluthusa utkane zostało z elementów różnych 

gatunków i modeli w celu stworzenia swoistego manifestu poetyckiego, bogatego w 

nawiązania metapoetyckie. Jego analiza pozwala na pełne docenienie narracji całego utworu 

oraz dowiedzenie tego, że autor przekracza granice gatunkowe tworząc kwintesencję 

późnoantycznego epyllionu na miejsce tradycyjnego eposu.  

Kolluthus rezygnuje z apostrofy do Muz, jaką czytelnik znalazłby w długim eposie: 

chcąc jak najlepiej ukazać opowiadany mit, zwraca się z prośbą do nimf rzecznych466, aby 

opowiedziały mu o sądzie Parysa, ponieważ były św i a d k a m i  t e g o  w y d a r z e n i a 467. 

Źródło inspiracji poetyckiej zatem tradycyjnie w i e  o rzeczach i wydarzeniach, poeta dzięki 

niemu tę wiedzę p r z e k a z u j e . Tym samym Kolluthus uznaje osąd pasterza za 

najważniejszą przyczynę wojny – jego wynik oraz obietnica Wenus są według niego 

krokiem w stronę wojny (co niemal całkowicie pomija w swej historii Drakoncjusz, opisując 

ten sam mit w Rom. 8; to także wskazuje na cechę poezji późnego antyku – poeci 

                                                
Afrodyta określana jest epitetem innym niż w późniejszej części utworu: pod koniec proemium nimfy 
obserwują Parysa, który siedzi na pasterskim stołku i chwali boginię Afrodytę, nazwaną przez poetę królową 
Charyt. Charyty były boginiami wdzięku i radości (ich rzymski odpowiednik to Gracje). Jednak w późniejszej 
części utworu opiekunką Charyt poeta nazywa Herę (w. 88 oraz 173-174). Dla de Lorenziego stanowi 
potwierdzenie hipotezy, że Kolluthus nie jest autorem wstępu, jednak można to wyjaśnić również w 
następujący sposób: być może Kolluthus podąża za dwiema różnymi tradycjami uwidocznionymi w Iliadzie: 
w księdze XIV Hera obiecuje bogu Snu jedną z Charyt, z kolei w księgach VIII i XVIII Charyty są powiązane 
z Afrodytą (Hom. Il. 14,267; 8,364; 18,194). Ponadto dla potwierdzenia swoich racji de Lorenzi wskazuje na 
fakt, iż w początkowych wersach zupełnie nie jest wspomniana Hermione, córka Heleny, za to na końcu 
poematu Kolluthus poświęca jej wyjątkowo dużo uwagi. Ostatni argument można jednak wyjaśnić w ten 
sposób, że Kolluthus nie miał obowiązku zawierać w proemium wszystkich tematów, które zamierzał poruszyć 
w utworze. Poza tym de Lorenzi przypuszcza, że proemium, które zachowało się do naszych czasów, to jedynie 
fragment dłuższego dzieła należącego do Antehomerica – historii pochodzących z cyklu trojańskiego, 
opowiadających wydarzenia sprzed wojny trojańskiej. Taka rekonstrukcja miałaby wyjaśniać, zdaniem 
uczonego, brak wzmianki o tym dziele w Księdze Suda (Livrea, op. cit., s. 55-56). Akcję utworu Kolluthus 
rozpoczyna od opisu wesela Peleusa i Tetydy: spośród wysokich szczytów gór Emonii (Tessalii) dobiega 
dźwięk pieśni weselnej, a Zeus każe Ganimedesowi mieszać wino. Zdanie poeta rozpoczyna zwrotem ὣς ὁ µὲν 
(w. 17), który występuje w wielu innych miejscach utworu i w każdym przypadku oznacza wydarzenie, które 
wydarzyło się wcześniej. Kolluthus w proemium wspominał już o osądzie, chcąc zatem wyjaśnić, jak do niego 
doszło, musi cofnąć się do wcześniejszych wydarzeń. De Lorenzi wykorzystuje użycie tego zwrotu przez 
Kolluthusa do potwierdzenia swojej hipotezy, ponieważ między zakończeniem proemium a wersem 17 brakuje 
logicznego połączenia. Istotnie, Kolluthus od razu wchodzi w sam środek wydarzeń, prezentując Ganimedesa 
mieszającego wino, jednak może być to przemyślany zabieg literacki, ponadto tego samego wyrażenia używa 
wielokrotnie Nonnos w Dionizjakach, można zatem przypuszczać, że uwidacznia się tutaj jego wpływ na 
twórczość Kolluthusa. Na temat kwestii autora proemium zob. też m.in.: Collut, El rapte d’Hèlena, text revisat 
i traducció de Francesc J. Cuartero, Barcelona 1992, s. 13 i n. 

466 Jedyne świadectwo istnienia nimf, które wymienia Kolluthus, znajduje się u Kwintusa 
Smyrneńskiego, który nazywa je Ξάνθοιο θύγατρες (Quint. Smyrn. 11, 245 i 12, 459). Cytat grecki z Kwintusa 
Smyrneńskiego według wydania: Quintus Smyrnaeus, The Fall of Troy, transl. by A.S. Way, Cambridge 1913. 

467 W. 13: αὐταὶ γὰρ ἐθηήσασθε.  
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opowiadając tę samą historię wybierają w niej zupełnie różne motywy i wyciągają inne 

lekcje moralne). 

Pierwszy wers utworu to wyraźne nawiązanie do Hymnu na Delos Kallimacha: 

‘Νύµφαι Θεσσαλίδες, ποταµοῦ γένος, εἴπατε πατρὶ (w. 109, „o nimfy tessalskie, rzeczne 

potomstwo, opowiedzcie ojcu…”)468. Nie jest to oczywiście całkowita mimesis, Kolluthus 

wzywa bowiem nimfy Troady, córki rzeki Ksantos, aby opowiedziały znaną im historię sądu 

Parysa, u Kallimacha natomiast brzemienna Leto prosi nimfy, aby ich ojciec wstrzymał nurt 

tessalskiej rzeki, co pozwoliłoby jej urodzić dzieci Zeusa. Jednak pod względem językowym 

oba wersy są niemal identyczne, opierają się bowiem na tym samym schemacie: poeci w 

pierwszych słowach wzywają nimfy, następnie nazywają je „córkami rzeki” 

(γένος/γενέθλη), a na końcu używają tego samego sformułowania zachęcając je do 

przemówienia: εἴπατε.  

Już od pierwszego wersu jest zatem odbiorca nastawiony na styl aluzyjny  

(odnoszący się m.in. do Kallimacha), który poeta wniesie do swej opowieści. Inwokacja do 

nimf to ponadto nawiązanie do tradycji bukolicznej, w której to właśnie one są źródłem 

inspiracji poetyckiej469. Aczkolwiek, jak wskazuje Enrico Livrea, rola nimf jako świadków 

całego wydarzenia sprawia, że przyjmują one cechy, jakie posiadają Muzy w utworach 

tradycyjnej epiki470, nimfy Troady stają się bowiem pośredniczkami między historią, którą 

widziały, a zdolnością poety do opowiedzenia tych wydarzeń. Nieprzypadkowo zatem poeta 

zwraca się właśnie do nich – kto lepiej przekaże mu tę historię i sprawi, że on również będzie 

w stanie ją opisać, jeśli nie nimfy żyjące przy rzece przepływającej przez Troadę, gdzie 

wszystko się wydarzyło? Świadczy to o erudycji autora, o głębokim przemyśleniu tego, co 

pragnął spisać.  

Wybór nimf jako źródła inspiracji zapowiadać może także, jak sugeruje Camille 

Geisz, kontekst erotyczny471, co ma miejsce równie na przykład w Dionizjakach Nonnosa: 

Ὀρειάδες εἴπατε Νὐµφαι, τί πλέον ἤθελεν ἄλλο φιλαίτερον, ἤ χρόα κούρης µοῦνος ἰδεῖν 

                                                
468 Cytat grecki według wydania: Callimachus: Hymns and Epigrams, Lycophron, Aratus, transl. 

by A. W. Mair and G. R. Loeb, London 1921. 
469 Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry, ed. M. Fantuzzi, R. Hunter, Cambridge 2004, s. 

153: in Idylls 1 and 3-7 (…) we find that the Muses play an utterly marginal role. Rather it is the Nymphs who, 
as the inspirers of pastoral poetry, very often occupy the place which in poetic tradition had always been 
occupied exclusively by the Muses. 

470 Ibidem, ss. 56-57. 
471 C. Geisz, A Study of the Narrator in Nonnus of Panopolis’ Dionysiaca. Storytelling in Late Antique 

Epic, Leiden-Boston 2018, s. 53. 
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δυσέρωτος ἐλεύθερος Ἐννοσιγαίου (42, 62-64)472. Ta erotyczno-pastoralna konwencja 

informuje czytelnika o sielankowej naturze niektórych wersów Kolluthusa, ale może także 

spowodować, jak zauważa Geisz, że odbiorca będzie oczekiwać wyłącznie bukoliki473. Z 

kolei zapowiedź tradycyjnego tematu epickiego (przyczyny wojny trojańskiej) oraz 

nawiązanie do Kallimacha stanowić powinno niejako deklarację lojalności literackiej474 – 

jednak deklaracja ta nie jest w epyllionie do końca wiążąca.  

Gdy we wspomnianym wyżej w. 13 Kolluthus uzasadnia dokonany przez siebie 

wybór nimf jako źródła inspiracji (twierdząc, że nimfy widziały osąd nad boginiami, dlatego 

do nich należy się zwrócić z prośbą o opowiedzenie historii i natchnienie poetyckie), nagle 

pozbawia inwokację sensu religijnego475. Jak wskazuje Enrico Magnelli, wers ten 

przypomina pod względem znaczenia inwokację Iliady: ὑµεῖς γὰρ θεαὶ ἐστε, πάρεστέτετο, 

ἴστέ τε πάντα (2, 485)476, jednak Kolluhus stosuje wyraźną inwersję – Muzy Homera obecne 

są wszędzie i wiedzą wszystko, stanowią ponadczasowe źródło wiedzy i inspiracji na każdy 

temat. Nimfy Kolluthusa natomiast były w jednym, konkretnym miejscu, interesującym 

autora ze względu na tematykę opowieści, którą zapragnął spisać. Ich roli jako świadków 

wydaje się brakować boskiej ponadczasowości, są jedynie nimfami trojańskimi z czasów 

krótko poprzedzających wojnę.  

 Odejście od tradycyjnej inwokacji do Muzy to celowy wybór poety w epoce, w której 

większość czerpała inspirację z chrześcijańskiego Boga lub Chrystusa, ponadto stanowi o 

oryginalności i poetyckiej świadomości Kolluthusa: nie tworzy on klasycznego eposu, 

pragnie ukazać znaną historię w nowy sposób. Pozbycie się boskiego aspektu w otwarciu 

utworu nie umniejsza jego metapoetyckiego znaczenia: jest to połączenie elementów 

hymnicznych (zarówno archaicznych – bezpośredni zwrot do źródła inspiracji, jak i z 

nawiązaniem do Kallimacha – zwrot do nimf) oraz bukolicznych. 

 Ww. 2-5 to opis nimf w locus amoenus. Drugi wers jest sporny dla edytorów tekstu. 

Alexander Mair w swoim wydaniu z 1928 roku podaje wersję καί ἱερὰ παίγνια, którą Livrea 

w nowszej edycji tego utworu zamienia na καθ’ ἱερὰ παίγνια, sugerując się głównie 

                                                
472 Cytaty greckie z 42 księgi Διονυσιακά Nonnosa z Panopolis według wydania: Nonnos, Dionysiaca, 

vol. 3, books XXXVI-XLVIII, with an Engl. transl. by W. H. D. Rouse, mythological introd. and notes by H. 
J. Rose, and notes on text criticism by L. R. Lind, London 1955. 

473 Geisz, op. cit., s. 53. 
474 L. Prauscello, Colluthus’ Pastoral Traditions: Narrative Strategies and Bucolic Criticism in the 

Abduction of Helen, Ramus 37 (2008), s. 175. 
475 Livrea, op. cit., ss. 56-57. 
476 E. Magnelli, Colluthus’ ‘Homeric’ Epyllion, Ramus 37 (2008), s. 153. 
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względami metrycznymi, jednak zmienia to także sens tłumaczenia: według Livrei nimfy 

zostawiają na brzegu wstążki (czy też chustki) dla świętych zabaw, które należy rozumieć 

jako wspomniane w kolejnym wersie święte tańce na Idzie. Livrea przypuszcza, że poeta 

miał na myśli to samo, co Homer w Odysei (6, 100-105), kiedy przedstawił Nauzykaę wraz 

z innymi nimfami piorącą chusty w rzece. Nagle dziewczęta zostawiają chusty i zaczynają 

się bawić, grać w piłkę, podczas gdy Nauzykaa dla nich śpiewa477. Wers ten przypomina 

także początek homeryckiego Hymnu do Demeter, w którym Persefona bawi się z 

Oceanidami i zbiera kwiaty tuż przed tym, jak zostanie porwana przez Hadesa. Odnaleźć 

można ponadto językowe podobieństwo z Europą Moschusa, w. 30: τῇσιν ἀεὶ συνάθυρεν 

ὅτ ̓ἐς χορὸν ἐντύνοιτο ἤ ὅτε φαιδρύνοιτο χρόα προχοῇσιν ἀναύρων478, gdzie autor opisuje 

zabawę, tańce i zbieranie kwiatów – także tuż przed porwaniem. Te podobieństwa mogą 

stanowić intertekstualną zapowiedź głównego tematu dzieła Kolluthusa, czyli porwania. 

Jednak taka zapowiedź ukierunkowuje odbiorcę nieco błędnie, ponieważ, jak wynika z 

dalszej treści utworu, spotkanie Parysa i Heleny określić można raczej mianem uwiedzenia, 

a nie porwania.  

 W w. 2 widoczne są także powiązania z Teogonią Hezjoda. Wskazuje na to już samo 

rozpoczęcie wersu od zaimka względnego αἵ, który nie pojawia się nigdzie indziej w utworze 

Kolluthusa (por. Hes. Theog. 2). Nimfy tańczą na górze Ida (ἐς χορὸν Ἰδαίῃσιν ἐπεντύνασθε 

χορείαις), jak Muzy Hezjoda na górze Helikon (Ἑλικῶνι χοροὺς ἐνεποιήσαντο, Theog. 6). 

Hezjodejskie ślady w inwokacji Kolluthusa najprawdopodobniej przygotowują czytelnika 

na obecność elementów aitiologicznych: pytania o początki pojawią się w dalszej części 

proemium.  

W wersie czwartym z pozoru występuje tautologia, jednak dokładniejsza 

interpretacja pozwala zrozumieć dwukrotne użycie przez Kolluthusa wyrazów o bardzo 

podobnym znaczeniu: χορός i χορεία. Wyrażenie ἐς χορὸν (…) ἐπεντύνασθε Kolluthus 

zaczerpnął prawdopodobnie od Moschosa, u którego czytamy: ἐς χορὸν ἐντύναιτο (Mosch. 

Eur. 30). Livrea podkreśla, że czasownik ten w połączeniu z χορός oznacza „przygotowywać 

się do tańca”, choream inire479. Jednak u Nonnosa wyrażenie εἰς χορὸν oznacza zawsze 

udział w tańcu, a nie tylko przygotowania do niego, i do tej interpretacji skłania się Livrea480. 

                                                
477 Livrea, op. cit., s. 57. 
478 Cytat grecki z Europy Moschusa według wydania: Die Europa des Moschos, Text, Übersetzung 

und Kommentar F. Steiner, Wiesbaden 1960. 
479 Livrea, op. cit., s. 60. 
480 Ibidem. 
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Zatem nimfy pląsając przygotowują się do świętego tańca, być może korowodu, do jakiegoś 

większego wydarzenia na Idzie.  

Kolluthus wzywa nimfy, aby zostawiły głośną rzekę i przybyły do niego oraz 

opowiedziały mu historię osądu pasterza władającego prawem („przybądźcie”, 

„opowiedzcie” – takie wyrażenia wskazują na aktywny udział źródła inspiracji w fabule 

utworu). Warto zwrócić uwagę na to, iż Kolluthus nie wymienia na razie imienia Parysa, 

podkreśla jedynie, że jest on pasterzem, owczarzem (µηλοβοτήρ)481 – podobnie jak u 

Drakoncjusza, co zostanie przeanalizowane w kolejnych podrozdziałach, pasterskie 

wychowanie królewskiego potomka jest wielokrotnie uwypuklane. Ponadto poeta doskonale 

posługuje się ironią bukoliczną, ukazuje paradoks: jeszcze nie nazwany z imienia Parys jest 

„sprawiedliwym pasterzem”, określony zostaje mianem θεµιστοπόλος (w. 5: θεµιστοπόλοιο 

(…) µηλοβοτῆρος), co oznacza, że sprawuje władzę nad prawem. Pozornie odnosi się to 

jedynie do jego roli jako sędziego konkursu piękności, jednak język wskazuje na silną 

sprzeczność. Θεµιστόπολος jest dość rzadkim wyrażeniem, które w archaicznej poezji jest 

używane wyłącznie na określenie królów (zob. wersy 103, 215 i 473 w Hymnie do Demeter 

oraz Hes. fr. 10 (a), 25). Biorąc pod uwagę hymniczny i epicki ton, który rozwija Kolluthus, 

idea prostego pasterza (µηλοβοτῆρος), który stał się królewskim sędzią sprawiedliwości, jest 

pełna ironii, zwłaszcza że Parys odrzuci związaną z władzą propozycję Hery w konkursie 

piękności – mimo to, kiedy opuści Troję, by udać się do Sparty, „przestanie być” pasterzem.  

W. 6 interpretować można jako metapoetycki symbol: w prośbie do nimf, aby 

pozostawiły za sobą brzmiącą rzekę, Kolluthus być może nawiązuje do tradycji literackiej. 

Głośna rzeka miałaby stanowić wzniosłą poezję epicką (według aleksandryjskiej poetyki 

wody482; to dodatkowo uzasadniałoby wybór nimf rzecznych jako źródła inspiracji). Nie jest 

jednak jasne, czy Kolluthus używa alegorii wody do zdefiniowania w ł a s n e j  poetyki483. 

Pragnie przekazać czytelnikowi, że nie będzie tworzył tradycyjnego eposu, ale nie określa 

jasno, w jakim gatunku będzie pisać (a stwierdzenie to osadza w dość tradycyjnym, epicko-

hymnicznym proemium). 

                                                
481 To określenie ma w kontekście historii początków wojny trojańskiej metaforyczne znaczenie, 

wywodzi się bowiem od wyrazu µῆλον, określającego zarówno „owcę” lub „kozę”, jak i „jabłko”. Jest to 
zapewne przemyślana strategia semantyczna Kolluthusa. Por. Paschalis, op. cit., s. 146. 

482 Zob. Cadau, op. cit., ss. 42-43, gdzie cytuje Hymn 2 Kallimacha (ww. 105-112). Kallimach także 
w Aitiach w prologu łączy złą poezję z hałasem głośnej rzeki (fr. 1, 19): µηδ ̓ἀπ ̓ἐµεῦ διφᾶτε µέγα ψοφέουσαν 
ἀοιδήν. 

483 Takie czytanie proemium mogłoby nawet kierować ku aitiologicznemu charakterowi utworu ze 
względu na powiązania tematyki nimf i rzek z poetyką omawiającą pochodzenie w poezji hellenistycznej.  
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W kolejnym wersie Kolluthus przedstawia Parysa, który pragnie odejść od życia 

pasterskiego i udać się w morską podróż. Poeta podkreśla, że pasterz nie był nawet 

zaznajomiony ze sztuką żeglarską, płynął po nieznanym morzu, a do statków zszedł z gór: 

ἐξ ὀρέων. Jest to najbardziej prawdopodobna lekcja, choć warta jest uwagi również wersja 

podana przez Maira: ἠνορέων. Słowo to oznacza męskość, dzielność, odwagę i w kontekście 

opisu Parysa (rezygnującego z pasterskiego życia i udającego się ku statkom) można je 

rozumieć dwojako – Livrea sugeruje, iż może mieć ono wydźwięk ironiczny; wówczas 

tłumaczenie wyglądałoby następująco: donde Paride – così coraggioso! – venne…484, 

jednak zupełnie by to nie pasowało do podniosłego charakteru proemium. Zgadzałoby się to 

jednak z hipotezą, którą postawił de Lorenzi, że wstęp pochodzi od innego poety.  

Wspomniawszy o Parysie schodzącym z gór do statków, poeta zadaje serię pytań 

dotyczących przyczyny sporu, zbudowania statków i tego, skąd młodzieniec dowiedział się 

o Helenie. Nadal nie wymienia imienia Parysa, nazywa go pasterzem: βουκόλος, po raz 

kolejny podkreśla zatem jego wychowanie na Idzie485. Pyta, jak mogło dojść do tego, że nad 

nieśmiertelnymi osąd sprawowali pasterze. Użycie liczby mnogiej wskazuje na uniwersalny 

wydźwięk tego pytania. Kolluthusowi nie chodzi jedynie o opisywaną w poemacie historię. 

Pyta ogólnie, zastanawia się nad tym, jak to możliwe, że bogów mogą osądzać ludzie tak 

nisko postawieni. Kolluthus uważa, że już samo zbudowanie statków stało się przyczyną 

zła. Osobą odpowiedzialną za to zło był Parys, który poruszył przez nie całą ziemię i 

niebo486. Następnie Kolluthus pyta o nagłą przyczynę sporu, jego nagły początek 

(ὠκυπέτης ἀρχή). Według Livrei odnosi się to do niespodziewanego przybycia Eris na 

wesele Peleusa i Tetydy i rzucenia owocu między boginie. Kończąc serię pytań Kolluthus 

powraca do wzywanych na początku utworu nimf Troady. Według Kolluthusa przybyły pod 

Falakrię, czyli wzgórze o trzech szczytach487. 

Wersy 7-11 zawierają jedne z najbardziej bezpośrednich odniesień homeryckich w 

całym utworze, stanowią ponadto nawiązanie do poezji Hezjoda. Seria pytań o początki 

przyjmuje ton niemal teogoniczny, dotyczy pierwotnych przyczyn wojny (ὠγυγίη (...) 

                                                
484 Livrea, op. cit., s. 62. 
485 Tradycja podkreślania pasterskiego pochodzenia Parysa pochodzi z dużo wcześniejszych czasów, 

już Pindar nazywa go pasterzem, prócz niego Lykofron, Wergiliusz, Owidiusz, Lukrecjusz. Ibidem, s. 64. 
486 Wyrażenie πόντον ὁµοῦ καὶ γαῖαν występuje w niemal identycznej formie u Nonnosa (zmienia się 

jedynie szyk wyrazów), Nonn. Dion. 41, 397. 
487 Scholia do Homera przekazują nazwy pozostałych szczytów: Lekton oraz Gargaron. Livrea, op. 

cit., s. 66. 
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ἀρχή)488, nieznanej natury morza (ἀήθεα πόντον) i sprawiedliwości nad nieśmiertelnymi 

(ἀθανάτοισι θεµιστεύσωσι νοµῆες). Jednak Kolluthus, mimo nawiązań, nie zachowuje w 

pełni hezjodejskiej powagi, w jego utworze jest to raczej paradoksalny humor, ponieważ w 

centrum tych fundamentalnych pytań znajduje się pasterz. Najpierw Parys wciela się w rolę 

króla (co poeta ukazuje z niemałą dozą ironii), a następnie odnajduje się w roli samego 

Zeusa, sędziego nieśmiertelnych, niczym w hymnie Kallimacha do Zeusa (w. 3:δικασπόλον 

Οὐρανίδῃσι489). Pasterz przejmuje także atrybuty Zeusa i Posejdona, poruszając zarówno 

ląd, jak i morze ww. 9-10: ἵνα πόντον ὁµοῦ καὶ γαῖαν ὀρίνῃ βουκόλος).  

Proemium kończy się ostatnią parą pytań (ww. 12-13) o to, jaki był osąd pasterza 

oraz gdzie usłyszał imię argiwskiej dziewczyny; nie wymienia Heleny z imienia: νύµφης 

Ἀργείης, w. 13), a także obrazem tego, co ujrzały nimfy trojańskie (ww. 14-16): były 

świadkiem konkursu piękności. Pytania o wynik osądu oraz o Helenę to pytania retoryczne: 

czytelnik natychmiast dowiaduje się, że Afrodyta chlubi się zwycięstwem (ἀγαλλομένην, 

w. 16). Wers 15 ponownie ukazuje Parysa jako pasterza, który zasiada na „pasterskim 

krześle, siedzisku”. Poeta wykazuje się erudycją i wspomina o Falakrii, trzygłowym 

wzgórzu Idy – zdaje się na podstawie zachowanych tekstów, że Kolluthus wziął je z 

Alexandry Likofrona. Na końcu proemium powraca zatem estetyka aleksandryjska, a passus 

przyjmuje na nowo bardziej tradycyjny, epicki i hymniczny wydźwięk. 

 

Μουσαίος, Τα καθ'Ηρώ και Λέανδρον 

 

Εἰπέ, θεά, κρυφίων ἐπιµάρτυρα λύχνον Ἐρώτων  

καὶ νύχιον πλωτῆρα θαλασσοπόρων ὑµεναίων  

καὶ γάµον ἀχλυόεντα, τὸν οὐκ ἴδεν ἄφθιτος Ἠώς,  

καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον, ὅπῃ γάµον ἔννυχον Ἡροῦς  

νηχόµενόν τε Λέανδρον ὁµοῦ καὶ λύχνον ἀκούω,  

                                                
488 W. 10: ὠγυγίη δὲ τίς ἔπλετο νείκεος ἀρχή? Jest to odniesienie do Homera w formie cytatu, który 

bez wątpienia buduje w odbiorcy odpowiednie oczekiwania w kwestii prowadzenia dalszej narracji. Poeta 
formułuje to pytanie w tych samych słowach, w jakich u Homera przemawia na ten temat Hektor, wspominając 
Helenę i Parysa (Il. 22, 116: ἥ τ ἔ̓πλετο νείκεος αρχή). Kolluthus zatem niejako cytuje opinię Hektora na temat 
początków konfliktu, czyli porwanie Heleny. Jak podkreśla Goeffrey Harmsworth, nie ma tu miejsca na częstą 
u Kolluthusa ironię, przypuszcza on, że jest to raczej odwołanie poety do autorytetu: there is no sense here of 
the oppositio, ironic reversal, or revision in allusion with which Colluthus was very fond, rather the Homeric 
allusion carries the weight of authority, providing as it did a source for canonical answers. G. Harmsworth, 
The Intertextual Dynamics of Colluthus’ Abduction of Helen, Waterloo 2018 (praca doktorska), s. 23. 

489 Cytat grecki z hymnu Kallimacha do Zeusa według wydania: Callimachus, Hymni et Epigrammata, 
vol. 2, ed. R. Pfeiffer, Oxford 1987. 
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λύχνον ἀπαγγέλλοντα διακτορίην Ἀφροδίτης,  

Ἡροῦς νυκτιγάµοιο γαµοστόλον ἀγγελιώτην,  

λύχνον, Ἔρωτος ἄγαλµα· τὸν ὤφελεν αἰθέριος Ζεὺς  

ἐννύχιον µετ' ἄεθλον ἄγειν ἐς ὁµήγυριν ἄστρων  

καί µιν ἐπικλῆσαι νυµφοστόλον ἄστρον Ἐρώτων, 

ὅττι πέλεν συνέριθος ἐρωµανέων ὀδυνάων,  

ἀγγελίην δ' ἐφύλαξεν ἀκοιµήτων ὑµεναίων,  

πρὶν χαλεπαῖς πνοιῇσιν ἀήµεναι ἐχθρὸν ἀήτην.  

ἀλλ' ἄγε µοι µέλποντι µίαν συνάειδε τελευτὴν  

λύχνου σβεννυµένοιο καὶ ὀλλυµένοιο Λεάνδρου490 (ww. 1-15). 

 

Antonio Villarubia Medina ocenia proemium Muzajosa jako: uno de los proemios 

más perfectos de la poesía griega491. Wszystkie elementy jego wersetów stykają się bowiem 

według uczonego z mistrzostwem: czytelnik przewidzieć może spotkanie, rozpaczliwą 

miłość i nieszczęśliwy koniec kochanków. Intryga fabularna widoczna jest od razu, od 

pierwszych wersów, a odbiorca poznaje zakończenie dzieła. To nie tylko osiągnięcie 

Muzajosa, lecz także cecha stylistyczna zakorzeniona w najstarszej literaturze greckiej, do 

której poeta nawiązuje492.  

 Muzajos rozpoczyna swój utwór nawiązując do tradycji epickiej: zwraca się do 

Muzy, bogini (θεά), która jest św i a d k i e m  miłości Hero i Leandra. Ważnym modelem dla 

poety jest z pewnością Homer, ale także Nonnos, co Muzajos akcentuje od pierwszych 

wersów epyllionu493. Użyta przez niego formuła εἰπέ θεά jest natomiast pierwszy raz 

poświadczona w poezji hellenistycznej: u Kallimacha w hymnie do Diany i w 22 idylli 

Teokryta (zob. Callim. Hymn 3, 186; Theoc. Id. 22, 116). W obu utworach poeci prezentują 

się jako posłańcy Muzy, przekazują jej wiedzę494. Najprawdopodobniej pierwszym poetą, 

który użył wyrażenia εἰπέ θεά na początku poematu epickiego, był Nonnos (Dion. 1, 1). 

Zatem poza użyciem w utworach hellenistycznych, Nonnos i Muzajos przyjmują tę formułę 

                                                
490 Wszystkie cytaty greckie z Τα καθ'Ηρώ και Λέανδρον Muzajosa według wydania: Hero et 

Leander, ed. H. Färber, Munich 1961. 
491 A. Villarrubia Medina, Notas sobre el poema Hero y Leandro de Museo, Habis 31 (2000), s. 370. 
492 Ibidem, s. 371. 
493 Inwokacja do Muzy umiejscawia Muzajosa w tradycji epickiej Iliady i Odysei, jak również 

Dionizjaków. Zob. K. Kost, Musaios, Hero und Leander, Bonn 1971, ss. 43-44: Homer liefert nicht nur 
sprachliches Material, sondern wirkt auch als Muster für die Gestaltung von Situationen und Szenen (…) Der 
durchgehende, unverwechselbare Stil ist dagegen durch Nonnos geprägt. 

494 Kost, op. cit., ss. 122–123. 
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w połączeniu z tradycją epicką, homerycką (Hom. Il. 1, 1 µῆνιν ἄειδε, θεά; Hom. Od. 1, 1: 

ἄνδρα µοι ἔννεπε, Μοῦσα oraz 1, 10: τῶν ἀµόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡµῖν495). 

Jak Homer w Odysei, tak i Muzajos w swym epyllionie zwraca się do Muzy dwukrotnie: na 

początku i na końcu inwokacji (w. 1: εἰπέ θεά oraz w. 14: ἀλλ 'ἄγε µοι µέλποντι µίαν 

συνάειδε τελευτήν). Poeta zatem, podobnie jak jego poprzednicy, wydaje się silnie 

uzależniony od boskiej inspiracji.  

 Wymienia cztery elementy, wokół których zbuduje fabułę utworu: λύχνον (w. 1496), 

πλωτῆρα (w. 2497), γάµος (w. 3 i 4498) i Σηστὸν καὶ Ἄβυδον (w. 4). Pierwsze cztery wersety 

przedstawiają miejsce rozwoju narracji, imię bohaterki, odniesienia do Leandra-żeglarza 

przepływającego przez cieśninę (θαλασσοπόρων, w. 2), zapowiedź małżeństwa między nimi 

oraz lampę: świadka płomiennej miłości, w finale tak przejmująco tragicznej. Czytelnik wie, 

że wydarzenia o sekretnej naturze (κρυφίων, w. 1) odbywają się głównie w nocy (νύχιον, w. 

2; ἔννυχος, w. 4) przy świadectwie (ἐπιµάρτυρα w. 1) lampy. 

Motyw lampy istotny jest dla fabuły całego utworu: w dalszej części poematu lampa 

odnosić się będzie do płomienia miłości w sercu Leandra, a gdy na końcu utworu zgaśnie, 

będzie to jednocześnie moment śmierci bohatera (co autor podkreśla już w proemium, zob. 

w. 15). Jak podkreśla Guido Paduano, il proemio coglie felicemente – anche se con la ricca 

e affannosa ridondanza che è caratteristica di Museo – la centralità della tematica della 

luce499. Thomas Gelzer zauważa, że lampa jest stałym motywem historii miłosnych: the 

lamp as witness of secret Love is a long-standing motif in Love-stories500; na przykład 

epigramy greckie pełne są aluzji do lampy, do światła, które prowadzi w ciemnościach nocy, 

do księżyca rozświetlającego drogę i gwiazd, które kierują żeglarzy501. 

 Lampa w literaturze powiązana jest z symboliką miłości, jest też symbolem 

godów502: u Meleagra pojawiają się zjednoczone noc i lampa (AP 5, 8); u Owidiusza w 

Heroidach znajdziemy wielokrotnie fulmen i fax; u Nonnosa Helios, lampa i Selene są 

świadkami narodzin Afrodyty (Dion. 24, 259-260). Lampa jako świadek sekretnej miłości 

                                                
495 Wszystkie cytaty greckie z Odysei Homera według wydania: Homerus, Odyssea, recensuit et 

testimonia concessit M. L.West, Berlin 2017. 
496 W samym proemium pojawia wielokrotnie, zob. ww. 1, 5, 6, 8 i 14. 
497 Żeglarz płynąc przez morze jest swoistym tragarzem owych pieśni, to dzięki niemu wędrują one 

przez morze. Żeglarz metaforycznie oznacza pływaka – Leandra.  
498 W. 3: „wesele okryte mgłą”; w. 4: „zaślubiny odbywające się nocą”. 
499 Ero e Leandro, trad. di G. Paduano, Venezia 1994, s. 53. 
500 Musaeus. Hero and Leander. Introduction, Text and Notes, ed. T. Gelzer, transl. C. Whitman, 

Cambridge-London 1975, s. 344. 
501 Villarubia Medina, op. cit., s. 371. 
502 Ibidem. 
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pojawia się także u Filodemosa z Gadary (AP 5, 4). W Hero i Leandrze sam autor, który 

ujawnia się w w. 5 w pierwszej osobie liczby pojedynczej (ἀκούω), słyszy o lampie 

zapowiadającej służbę Afrodycie i będącej zwiastunem nocnych zaślubin Hero. Warto też 

zwrócić uwagę na inne źródło światła pojawiające się w utworze – gwiazdę (w. 14), która 

świeci kochankom, jest towarzyszką ich zgubnej miłości. Strzeże godów dopóki nie zrywa 

się wiatr. Narracja prowadzona pomiędzy światłem i cieniem sprawia, że to, co odbywa się 

w ciemności, wydaje się czytelnikowi zabronione, zabieg Muzajosa nadaje utworowi 

swoistą atmosferę tajemnicy i zakazanego uczucia.  

 

Reposianus, De concubitu Martis et Veneris 

 

Discite securos non umquam credere amores: 

Ipsa Venus, cui flamma potens, cui militat ardor, 

Quae tuto posset custode Cupidine amare, 

Quae docet et fraudes et amorum furta tuetur, 

Nec sibi securas valuit praebere latebras. 

Improbe, dure puer, crudelis crimine matris, 

Pompam ducis, Amor, nullo satiate triumpho! 

Quid conversa Iovis laetaris fulmina semper? 

Ut mage flammantes possis laudare sagittas 

Iunge, puer, teretes Veneris Martisque catenas: 

Gestet amans  Mavors titulos et vincula portet 

Captivus, quem bella timent; utque ipse veharis, 

Iam roseis fera colla iugis submittat  amator. 

Posy vulnus, post bella potens Gradivus anhelat 

In castris modo tiro tuis, semperque timendus  

Te timet et sequitur qua ducunt vincla marita. 

Ite, precor, Musae: dum Mars, dum blanda Cythere 

Imis ducta trahunt suspiria crebra medullis, 

Dumque intermixti captatur spiritus oris, 

Carmine doctiloquo Vuulcani vincla parate  

Quae Martem nectant Veneris nec bracchia laedant 

Inter delicias roseo prope livida serto.  
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Namque ferunt Paphien, Vulcani et Martis amore, 

Inter adulterium nec iusti iura mariti 

Indice sub Phoebo captam gessisse catenas:  

Illa manus duros nexus tulit, illa mariti 

Ferrea vincla sui. Quae vis fuit ista doloris! 

An fortem faciebat amor? Quid, saeve, laboras? 

Cur nodos Veneris Cyclopia flamma paravit? 

De roseis conecte manus, Vulcane, catenis!  

Nec tu deinde liges, sed blandus vincla Cupido, 

Ne palmas duro cum nodus vulnere laedat503 (ww. 1-32). 

 

Repozjanus rozpoczyna epyllion od zwrotu do czytelników: „nauczcie się, by nie 

wierzyć w miłostki beztroskie” (discite securos non umquam credere amores504). W 

kolejnych wersach wyjaśnia powód swego zalecenia: nawet Wenus, bogini miłości, nie 

zdołała się ukryć przed okiem męża, który odkrył jej zdradę. Użyte przez poetę securus, 

podobnie jak w wersach 5, 141, 145, 150, 153, występuje w znaczeniu sine cura. Stanowi 

słowo-klucz utworu oraz dowodzi niepewności przygód miłosnych, od których nie jest 

wolna nawet sama Wenus505. Początek utworu w opinii Ugo Zuccarellego506 ma charakter 

szkolny i przypomina ćwiczenie retoryczne. Podobne wyrażenie znajdziemy u Drakoncjusza 

(Or. Trag. 278), co stanowić by mogło jeden z dowodów potwierdzających późną datację 

Repozjanusa, lecz w zbliżony sposób pisali już  m.in. Owidiusz (Ars. Am. 3, 455) i 

Wergiliusz (Aen. 2, 247). Uwagę zwraca ponadto odcień moralizatorski, pierwszy wers 

stanowić może bowiem motto utworu.  

Poeta wykorzystuje znany motyw507, aczkolwiek skłania go on do wysnucia nowych 

wniosków: paradoksalnie nawet bogini mogąca kochać pod strażą Kupidyna (w. 3: quae tuto 

                                                
503 Wszystkie cytaty łacińskie z De concubitu Martis et Veneris Repozjanusa według wydania: 

Concubitus Martis et Veneris, introduzione, testo, commento e traduzione a cura di U. Zuccarelli, Napoli 1972.   
504 Amor, określenie użyte tutaj w znaczeniu „miłostka”, „romans”, pojawia się w utworze aż 23 razy, 

w różnorodnych kontekstach i znaczeniach. W proemium w w. 7 używa określenia amor mając na myśli miłość 
w ogólnym, kosmologicznym znaczeniu tego wyrazu, wyrażającym siłę, moc uczucia (tak samo jak w wersach 
28, 50, 136 i 168). 

505 E. Courtney, Observations on the Latin Anthology, Hermathena 129 (1980), s. 37 
506 Zuccarelli, op. cit., s. 104. 
507 Podobne wyrażenie znajduje się u Drakoncjusza (Rom. 4, 18), a także u wcześniejszych poetów: 

Owidiusza (Am. 1, 9, 1) Propercjusza (4, 6, 39) oraz Horacego (Carm. 4, 1, 16). 
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posset custode Cupidine508 amare509) oraz mająca na usługach siłę miłości może paść jej 

ofiarą (ww. 4-5: quae docet et fraudes et amorum furta tuetur, nec sibi securas valuit 

praebere latebras).  

Zwraca się do Kupidyna, nazywając go bardziej okrutnym niż zbrodnia, jakiej 

dokonała jego matka, bogini miłości. Zachęca go do związania łańcuchów na Marsie i 

Wenerze, aby mógł odnieść triumf. Opisuje Marsa510 powracającego z walki, który trafia 

niczym rekrut do obozu Kupidyna – mimo iż to jego, boga wojny, zwykle lękają się inni, 

teraz on jest zlękniony511; trwoży się przed więzami małżeńskimi.  

Dopiero po przedstawieniu bohaterów utworu i jego tematu, Repozjanus zwraca się 

do Muz. Nie prosi tradycyjnie o natchnienie, lecz o aktywny, fizyczny udział źródła 

inspiracji w fabule epyllionu i obecność podczas wydarzeń, które zostaną opisane: 

„przybądźcie Muzy, proszę…” (ww. 17-20: ite, precor, Musae dum Mars, dum blanda 

Cythere512 imis ducta trahunt suspiria crebra medullis (…) carmine doctiloquo513 Vuulcani 

vincla parate…). Tuż po tym poeta przekazuje więcej szczegółów na temat omawianej 

historii, nie stroniąc od emocjonalnych okrzyków skierowanych w stronę Wulkana bądź 

wykrzyknień retorycznych, np. quae vis fuit ista doloris! (w. 27) lub cur nodos Veneris 

Cyclopia flamma paravit? (w. 29). Narrator (który ujawnia się wielokrotnie w trakcie 

utworu) wyraża tym samym ocenę działań bohatera. Gani go za zranienie Wenery żelaznymi 

łańcuchami, po czym zwraca się do Kupidyna, by delikatnie związał boginię wieńcami z 

                                                
508 Wyrażenie Cupido tutaj oznacza imię bożka, podobnie w dalszej części proemium w w. 31. W 

niektórych kontekstach użytych w epyllionie oznacza także voluptas – siłę, której podporządkowany jest każdy 
śmiertelnik: wychodzącą jednak od jednego boga, a nie jako powszechne uczucie. 

509 Wielość znaczeń, jakie posiada czasownik amare, pozwala na różnorodne interpretacje, 
przypuszczam jednak, iż nie chodzi o najczęściej spotykane znaczenie oznaczające „kochać”, „zakochać się”. 
Repozjanus sięga raczej po sens związany z miłością fizyczną i stricte pozamałżeńską, co w przekładzie można 
oddać bardziej dosadnie. Zuccarelli (op. cit., s. 97) proponuje jedynie darsi all’amore (oddać się miłości), 
podobnie w przekładzie angielskim autorstwa A. Duffa (Minor Latin Poets, Vol. 2, Cambridge 1934, s. 525): 
indulge love (oddać się / pobłażać miłości), co oddaje sens tego słowa, jednak w moim odczuciu w zbyt 
subtelny sposób. Czasownika amare używa Repozjanus w całym utworze siedmiokrotnie, przypisując mu 
różne znaczenia. 

510 W oryg. Mavors (w. 11) – można to określenie uznać za archaizm czy formę poetycką, jednak 
Repozjanus używa go  z pewną konsekwencją, mianowicie za każdym razem, kiedy pragnie przedstawić 
rzeczonego boga jako boga wojny, w całej jego walecznej naturze, w opozycji do delikatnej Wenus (zob. także 
ww. 96, 109, 172, 176; jedynym wyjątkiem w. 90, prawdopodobnie ze względów metrycznych); zaś w 
pozostałych kontekstach używa określenia Mars (ww. 10, 17, 21, 23, 33, 51, 83, 125, 155, za wyjątkiem w. 
127). Zuccarelli, op. cit., ss. 106–107. 

511 Ww. 15-16: timendus (…) te timet – to motyw dominujący w utworze, czyli siła miłości tak wielka, 
że góruje nawet nad wojną (ibidem, s. 108). Podobne wyrażenie znajduje się u Drakoncjusza, Rom. 10, 68: te 
metuat metuenda deis, także w kontekście Wenery. 

512 Wybór Wenus C y t e r e j k i  na samym początku utworu oraz stosowany przez Repozjanusa 
naprzemiennie epitet Paphia stanowi zapowiedź motywu namiętnej miłości. 

513 Użycie archaizmu doctiloquus sugeruje dbałość o szczegóły i erudycję poety, cechę poezji 
późnoantycznej. 
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róż, ponieważ nawet one mogą zranić jej delikatne dłonie. Podkreślona zostaje zatem 

kobiecość Wenery514; jest to również niejako zhumanizowanie bogini: także ona czuje ból 

fizyczny, a odczuwa go jeszcze silniej jako kobieta.  

 

Aegritudo Perdicae 

 

Dic mihi, parve puer: numquam tua tela quiescant? 

Non sat erant frondes, non unde nec fera nec fons, 

Non satyrus, non taurus amans, non ales et imber, 

Non tristes epulae, per quas petit aera Tereus? 

Hoc tibi restabat postremum, saeve Cupido!  

At dirum in matris iuvenem conpellis amorem! 

Muta, precor, flammas aliasque intende sagittas, 

Quid possit nosti poetas et, perfide, mater, 

Et Paphiae quam triste decuis arcere furorem, 

Claudite nunc animos miserandaque pectora, matres,  

Ne scelus hoc vestras iteratum polluat aures 

Neu vos sollicitas temptet dolor iste nefandus 

[……………………………………………….] 

Viderit ac simili poena commissa recussit515 (ww. 1-14). 

 

 Proemium rozpoczyna się od apostrofy (skargi) do Kupidyna, którego – wraz z jego 

matką Wenerą – narrator uważa za odpowiedzialnego za chorobę Perdykasa, lecz jeszcze o 

tym nie wspomina bezpośrednio (zob. ww. 14-17 i 41 ss). Brak tu tradycyjnego dla epiki 

zwrotu do Muz z prośbą o natchnienie lub jakikolwiek rodzaj pomocy w stworzeniu dzieła 

(do Muzy poeta przemawia w drugim proemium, w środku utworu, o czym niżej). W roli 

Muzy znajduje się natomiast Kupidyn, przez co poeta stawia przed czytelnikiem 

wymaganie, aby czytał poemat w określonym kontekście: erotycznym, świeckim516.  

                                                
514 Wątek delikatności ciała bogini  pojawia się wielokrotnie (ww. 10, 30-32, 110 etc.). 
515 Wszystkie cytaty łacińske Aegritudo Perdicae według wydania: Aegritudo Perdicae, ed. L. Zurli, 

Leipzig 1987. 
516 M. Malamud, Vandalasing Epic, Ramus. Critical Studies in Greek and Roman Literature 2 (1993), 

s. 158. 
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Kolejne wersy (2-4) zawierają przywołanie w dużej syntezie mniej lub bardziej 

znanych historii metamorfoz powiązanych z rozpaleniem miłości strzałami Kupidyna. Poeta 

nie prezentuje bohatera utworu ani konkretnego mitu, jedynie akcentuje ogólną tematykę, 

jakiej zamierza się podjąć. Kończąc przemówienie skierowane do Kupidyna i 

przedstawienie kręgu mitów, w jakim pozostanie epyllion, autor zwraca się do wszystkich 

matek, do których może ten utwór trafić (w. 10). Radzi im, aby zamknęły dusze i serca na 

złe wydarzenia, jakie zostaną opisane, ponieważ mogą im one sprawić cierpienie517.    

Już w prologu poeta akcentuje specjalną relację między mową a ciszą, co staje się 

niemal motywem przewodnim całego utworu518. Wyrazem, od którego rozpoczyna się 

epyllion, jest dic adresowane do Kupidyna, jednak jest to pytanie o to, kiedy jego działania 

się zakończą (dosł. kiedy z a m i l k n ą  jego pociski). Innymi słowy, poeta pyta nie tyle o 

temat utworu, co raczej o zakończenie tego, co napędza fabułę. Mowa i język często 

prezentowane będą w całym epyllionie jako niebezpieczne siły – w pierwszym wersie poeta 

wymaga od Kupidyna przemawiania, w ostatnim wersie natomiast opisuje śmierć zarówno 

głównego bohatera, jak i samego Kupidyna. Stawiając bożka miłości niejako na miejscu 

Muzy, na końcu utworu go uśmierca – sam kończy przemawiać, niepotrzebne mu więc 

dalsze natchnienie do opowiadania tej strasznej historii. Czyniąc go zatem swą inspiracją 

łączy tematykę utworu (dewiację seksualną) z przemawianiem i, co za tym idzie, z aktem 

tworzenia poezji (ponieważ spisuje to, czym inspiruje go Kupidyn)519. Porusza także temat 

słuchania (czytania); w wersach 10-12, jak już wspomniano, ostrzega matki przed utworem, 

który za chwilę powstanie. Być może w słowach dolor nefandus anonim nawiązuje do 

infandus dolor z Aen. 2, 3 – mowa Eneasza ma negatywny wpływ na Dydonę, a akt 

recytowania Aegritudo Perdicae byłby porównany do zgubnej mowy Eneasza, ponieważ 

może budzić niebezpieczne pragnienia520. Czy okazuje się zatem, jak sugeruje Martha 

Malamud, że akt słuchania o kazirodztwie jest ekwiwalentem popełnienia kazirodztwa, a 

odniesienia do Dydony sprawiają, że poeta rozumie poezję jako niebezpieczną siłę 

prowadzącą do złych pragnień? 

Z kolei w proemium umieszczonym w środku utworu (ww. 246-249) anonim zwraca 

się w krótkiej inwokacji do Muzy epickiej poezji, Kalliope, przez co poetyckie ego 

                                                
517 Wyraźne są powiązania leksykalne z Owidiuszem, Met. 10, 298-310, zob. aprentes, mentes, 

poenam, admissum (u Owidiusza) odnoszące się do matres, animos, poena, comissa (w Aegritudo Perdicae).  
518 Malamud 1993, op. cit., s. 158. 
519 Ibidem. 
520 Ibidem. 



 152 

wyjątkowo silnie identyfikuje się z bohaterem (wiele w Aegritudo Perdicae wtrąceń od 

narratora i zwrotów do Perdykasa521): 

 

Nunc, o Calliope, nostro succurre labori:  

non possum tantam maciem describere solus,  

nec nisi das animos viresque in carmina fundis,  

quae mihi mandasti iam possum expromere, Musa (ww. 246-249). 

 

 Poeta, coraz bardziej osłabiony opisywanymi wydarzeniami (traci siły podobnie jak 

Perdykas walczący ze straszną miłością)522, prosi o odwagę i siłę, by móc dalej tworzyć i 

ukazać w pełni cierpienie młodzieńca. Mimo iż poeta stara się tworzyć w rozpaczliwym 

tonie (zestawiając ze sobą antonimy takie jak macies i vires), Wasyl uznaje to proemium 

raczej za komiczne (this proem in its whole sense sounds rather amusing, if not comic 

indeed)523. Ponadto, warto podkreślić, że poeta wzywa muzę epicką do pomocy w tworzeniu 

dzieła na temat w pełni elegijny. Czy historia Perdykasa zasługuje na pomoc Kalliope? Z 

pewnością jego choroba, opisywana z medyczną dokładnością, jest cięższa i silniejsza niż 

zakochania opisywane w poezji miłosnej. Jak trafnie podsumowuje Wasyl: in fact, if Perdica 

is a hero at all, the hero who might deserve Calliope’s applause, he is a true „hero of 

immobilism”524. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, Hylas 

 

Fata canam pueri Nympharum versa calore  

In melius: sic Musa mones. Quis casus ademit 

Alcidi comitem, solamen dulce malorum?525 (ww. 1-3) 

 

 W pierwszych słowach utworu widać wyraźną inspirację epicką ze względu na 

użycie czasownika cano (por. przede wszystkim Verg. Aen. 1.1): „zaśpiewam o losach 

chłopca, które nimf uczucie odmieniło…”. Brigitte Weber sugeruje, że skoro Drakoncjusz 

                                                
521 Więcej na ten temat w podrozdziale 3.3. 
522 Ibidem, s. 169. 
523 Wasyl 2011, op. cit., s. 105. 
524 Ibidem. 
525 Wszystkie cytaty łacińskie z Rom. 2 Drakoncjusza według wydania: Wolff 1995, op. cit. 
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stosuje wyrażenie canere lub narrare w proemiach wszystkich swoich epyllionów (zob. 

także Rom. 8, 12; Rom. 10, 16; Orest. 1 i 15), oznacza to, że nie inspiruje się epyllionem 

aleksandryjskim, a raczej wielką epiką526; moim zdaniem nie wyklucza to jednak 

przynależności poematów Drakoncjusza do omawianego gatunku. Wpływ tradycyjnego 

eposu na epyllion (także słownictwa) jest naturalny, ponadto poeta czerpie inspirację 

zarówno z epiki, jak i wielu innych źródeł w różnorodnych passusach swych dzieł: 

podobieństwa i odniesienia do innych gatunków to także cecha samego epyllionu.  

Proemium Hylasa jest wyjątkowo krótkie (w porównaniu do innych utworów poety) 

i bardzo konwencjonalne527. Zawiera ono najbardziej typowe elementy epickiego prologu: 

inwokację do Muzy (sic Musa mones528), prezentację głównego tematu dzieła (fata pueri) i 

pytanie o pierwotną przyczynę wydarzeń (quis casus ademit Alcidi comitem, solamen dulce 

malorum?529). Oryginalną cechą może być jednak rozbieżność między wzniosłym, epickim 

słownictwem (choćby zwrot do Muzy) a tematem: lekkim i nieheoricznym (opowiada 

zamierza o losach chłopca). Być może już w tym młodzieńczym utworze Drakoncjusza 

uwidacznia się jego kunszt poetycki typowy dla autora epyllionu, zawsze gotowego na 

granie tradycjami i gatunkami.  

 Antonella Bruzzone wskazuje na podobieństwa między Hylasem Drakoncjusza a 

Metamorfozami Owidiusza. Jej zdaniem Rom. 2 (ww. 2-3: quis casus ademit / Alcidi 

comitem, solamen dulce malorum?) rozpoczyna się aluzją do Met. 4, 142 (quis te mihi casus 

ademit?530), gdzie zrozpaczona Tyzbe zwraca się do ukochanego Pyrama. Podobnie jak u 

Drakoncjusza między Owidiańskimi bohaterami nie ma już możliwości kontaktu (ww. 145-

146, ale już od w. 108 rozpoczyna się samotny monolog Pyrama)531. Widoczna jest paralela 

między passusami, jednak Drakoncjusz korzysta z modelu z pewną swobodą: los Hylasa 

został już przepowiedziany jako zamieniony na lepszy (fata versa (…) in melius, ww. 1-2) 

                                                
526 B. Webber, Der Hylas Des Dracontius, Stuttgart 1995, s. 141. 
527 Jak już zostało wcześniej wspomniane, najprawdopodobniej Hylasa uznać można za utwór 

młodzieńczy Drakoncjusza, stąd krótkie o nieoryginalne proemium. Wskazywałaby na to ponadto ograniczona 
obecność narratora w utworze, ujawnia się on bowiem wyłącznie w proemium. 

528 Według wydania Wolffa (Dracontius III, op. cit.): sic Musa mones; Jak proponuje Brigitte Weber: 
si Musa mones (Der Hylas des Dracontius: Romulea 2, Berlin-Boston 1995, ss. 141-142), za nią także Wasyl 
2011, op. cit., s. 31. Zob. też: A. Grillo, A. Grillo, Tra Filologia e Narratologia: dai proemi omerici ad 
Apollonio Rodio: Ilias Latina, Ditti Settimio, Darete Frigio, Draconzio, Eoma 1988, ss. 122-123. 

529 „Jakiż traf odebrał Alkidesowi towarzysza, słodką pociechę w nieszczęściach?” (przekład własny). 
Alkides to pierwsze imię Heraklesa, które otrzymał po swym przodku Alkajosie (ojcu Amfitriona – uchodził 
on bowiem za oficjalnego ojca Heraklesa, choć w rzeczywistości był nim Zeus). 

530 Wszystkie cytaty łacińskie z Metamorfoz Owidiusza według wydania: P. Ovidii Nasonis 
Metamorphoses, ed. W. S. Anderson, Stuttgart-Leipzig 1992. 

531 A. Bruzzone, Ovidio e Draconzio. Sondaggi di intertestualità nell’Hylas, Classica et Christiana 12 
(2017), ss. 63-64. 
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– po rozstaniu z Heraklesem zostanie mu dane przez nimfy boskie życie i nieśmiertelność 

(zob. w. 139: noster iam sponsus eris sine fine dierum) w pięknym miejscu (ww. 134-138, 

gdzie czytelnik poznaje locus amoenus czekający na Hylasa). Na końcu utworu przyzna to 

sam Herakles – najpierw nieszczęśliwy, nawołujący towarzysza, ostatecznie zwróci się do 

matki Hylasa, aby radowała się tym zdarzeniem, ponieważ w ten sposób stała się rodzicem 

bóstwa (ww. 162-163). Zatem pełne żałości słowa quis te mihi casus ademit? z Metamorfoz 

u Drakoncjusza poddane są oddramatyzowaniu: mimo iż Herakles i Hylas nie będą już w 

stanie się spotkać, to w przeciwieństwie do Pyrama i Tyzbe los tego, który odchodzi, 

zamienia się na szczęśliwszy, a ta przeciwność (cierpienie tęskniącego i szczęście 

odchodzącego) wzbudza w czytelniku dodatkowe zainteresowanie.  

 

Blossius Aemilius Dracontius, De raptu Helenae 

 

Troiani praedonis iter raptumque Lacaenae 

Et pastorale scelerati pectoris ausum 

Aggrediar meliore via. Nam prodimus hostem  

Hospitis et thalami populantem iura mariti, 

Foedera coniugii, consortia blanda pudoris,  

Materiem generis, sobolis spem, pignora prolis: 

Nam totum de matre venit, de matre creatur 

Quod membratur homo; pater est fons auctor origo, 

Sed nihil est <sine> matre pater: quota portio patris 

Omnis constat homo? Mater fit tota propago.  

Ergo nefas Paridis, quod raptor gessit adulter, 

Ut monitus narrare queam, te grandis Homere, 

Mollia blandifluo delimas verba palato;  

Quisquis in Aonio descendit fonte poeta, 

Te numen vult esse suum; nec dico Camenae 

Te praesente „veni”: sat erit mihi sensus Homeri, 

Qui post fata viget, qui duxit ad arma Pelasgos 

Pergama Dardanidum vindex in bella lacessens; 

Et qui Troianos invasit nocte poeta, 

Armatos dum clausit equo, qui moenia Troiae  

Perculit et Priamum Pyrrho feriente necavit: 

Numina vestra vocans, quicquid contempsit uterque 
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Scribere Musagenes, hoc vilis colligo vates. 

Reliquias praedae vulpes sperare leonum 

Laudis habent, meruisse cibos quos pasta recusant  

Viscera, quos rabies iam non ieiuna remisit 

Exultant praedamque putant nuda ossa ferentes. 

Attica vox te, sancte, fovet, te lingua Latina 

Commendat: vulgate, precor, quae causa nocentem 

Fecit Alexandrum raptu spoliaret Amyclas.  

Caelicolum praetor iam sederat arbiter Idae:  

Iam gremium caespes, iam surgens herbida tellus 

Stabat et aetherium fuerant herbosa tribunal. 

Solverat Iliacus caeli vadimonia pastor 

Et litem facit ipse suam: laudata recedit  

Contempta Iunone Venus. Tunc virgo decore 

Victa dolet, nam tristis abit: heu nescia mens est, 

Quae mala circumstent ausum dare iura Minervae. 

Iudicis Idaei pretio sententia fertur 

Damnaturque Paris; nec solus pastor habetur  

Ex hac lite reus: damnantur morte parentes, 

Damnantur fratres, et quisquis in urbe propinquus 

Aut cognatus erat, cunctos mors explicat una. 

Atque utinam infelix urbs tantum morte periret!  

Damnantur gentes, damnatur Graecia sollers  

Heu magnis viduanda viris; orbatur Eous 

Memnone belligero, damnatur Thessalus heros  

Et Telamone satus, pereunt duo fulmina belli.  

Pro matris thalamo poenas dependit Achilles 

(Unde haec causa fuit), forsan Telamonius Aiax  

Sternitur invictus, quod mater reddita non est 

Hesione Priamo; sic est data causa rapinae,  

Cur gentes cecidere simul, cum sexus uterque 

Concidit, infanti nullus post bella pepercit. 

Sic dolor exurgit diuum, sic ira polorum  

Saevit et errantes talis vindicta coercet? 

Compellunt audere virum fata, impia fata, 

Quae flecti quandoque negant, quibus obvia nunquam 
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Res quaecunque venit, quis semita nulla tenetur 

Obvia dum veniunt, quibus omnia clausa patescunt (ww. 1-60). 

 

Początek dzieła prezentuje Drakoncjusz w manierze epickiej, samego siebie także 

uznając za poetę epickiego, o czym niżej. W pierwszych trzech wersach proemium 

przedstawia temat swojego dzieła: jest to praedonis iter, czyli droga zdrajcy, który popełnił 

pasterski czyn splamionego serca, czyn godny pasterza i wieśniaka (wychowanie Parysa 

związane z pasterstwem poeta akcentuje wielokrotnie). Droga i podróż to temat Odysei oraz 

Eneidy, a zatem temat charakterystyczny dla epiki. Jednak Parys pod niemal każdym 

względem różni się od opisywanych przez Homera i Wergiliusza herosów. Jest 

przeciwieństwem epickiego bohatera, a jego czyn doprowadza do zniszczenia – nie tylko 

jego samego, ale i całego miasta, podczas gdy Odyseusz i Eneasz kończą swą drogę 

szczęśliwie532. 

Problem w interpretacji sprawia wyrażenie z wersu trzeciego: aggrediar meliore via 

– podążę, dojdę do tego tematu lepszą drogą. Jak wyjaśnić słowo melior? Czy Drakoncjusz 

przyznaje się w ten sposób do emulacji z poprzednimi autorami zajmującymi się tematem 

wojny trojańskiej, czyli Homerem i Wergiliuszem (do których wyraźnie nawiązuje w dalszej 

części proemium, Homera wymieniając z imienia)? Czy może jest to, jak twierdzi José 

Manuel Diaz de Bustamante, alegoria miary zła sprowadzonego na Troję przez zdrajcę 

Parysa, które przemienia się ostatecznie w dobro, ponieważ z upadku Troi rośnie chwała 

Rzymu?533 Przeciwnie sądzi Bernhard Barwinski, według niego bowiem wyrażenie to 

odnosi się do nowego typu kompozycji, nowego sposobu potraktowania znanej już legendy, 

do powrotu do źródeł, jednak przedstawienia ich w inny sposób534. Do tej teorii przychyla 

się także Étienne Wolff, według niego poeta sugeruje, iż zamierza na nowo zinterpretować 

historię Parysa i wojny trojańskiej, a otwierając dzieło tematem przez jego poprzedników 

pomijanym i uważanym za mało ważny Drakoncjusz wpisuje się w poetykę epyllionu535. 

W kolejnych wersach (3-6) poeta kontynuuje zapowiedź tematu swojego dzieła: 

pragnie przedstawić Parysa jako wroga gościnności i praw małżeńskich. Bohater, porywając 

                                                
532 Simons, op. cit., s. 223. 
533 J. M. Diaz de Bustamante, Draconcio y sus Carmina Profana. Estudio biográfico, introduction y 

edición critica, Santiago de Compostela 1978, s. 128. 
534 B. Barwinski, Quaestiones ad Dracontium et Orestis Tragoediam Pertinentes. Quaestio II: De 

Rerum Mythicarum Tractatione, Gottingae 1888, ss. 5-7. 
535 Wolff 1996, op. cit., s. 115. Wymienione hipotezy podsumowuje również Simons, op. cit., ss. 286-

287. Warto zwrócić uwagę także na samo wyrażenie aggrediar. Drakoncjusz nie używa tradycyjnie 
czasownika canere (jak w Rom. 2 i Orestis Tragoedia) ani fert animus (jak w Rom. 10). Poprzez użycie takiego 
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Helenę, zniszczył nie tylko małżeństwo Menelaosa, lecz także jego nadzieję na potomstwo 

i przedłużenie rodu. Dalej Drakoncjusz wyjaśnia, dlaczego uważa to za tak wielką zbrodnię : 

rola matki w tworzeniu całego szczepu jest bowiem najważniejsza (ww. 7-10). Drakoncjusz 

sprzeciwia się niektórym starożytnym twierdzeniom na temat prokreacji. Wielu  fizjologów 

uważało, że w powoływaniu na świat potomstwa kobieta i mężczyzna są tak samo ważni, 

odgrywają tak samo istotną rolę (Anaksagoras, Hippokrates, Lukrecjusz, Laktancjusz, 

Izydor)536. Z kolei Arystoteles twierdził, iż nasienie mężczyzny jest podstawą do stworzenia 

potomka, jednak to krew, czy ogólnie wnętrze kobiety, jest dla niego tworzywem, 

materiałem, swego rodzaju gniazdem537. Do tej teorii najbardziej zbliża się Drakoncjusz – 

ojciec jest źródłem, lecz to źródło, ten początek jest niczym bez matki. To pozwala 

zrozumieć jeden z powodów, dla których Parys nazywany jest przez poetę zdrajcą. 

Porywając żonę Menelaosa nie tylko pohańbił wszelkie prawa, lecz także odebrał mu 

możliwość powołania na świat potomka, pozbawił go jego roli jako źródła szczepu, bez żony 

jest on niczym. Jest to ponadto prawniczy dyskurs, charakterystyczny dla poezji 

Drakoncjusza538. Parys znieważył uczciwe macierzyństwo, a tylko takie uczciwe, 

                                                
określenia poeta oddala się od postaci wieszcza natchnionego przez Muzę, jak w tradycyjnej epice. Więcej na 
temat kontekstów użycia tego czasownika u innych poetów zob. Marrón, op. cit., s. 183.  

536 Roswitha Simons wskazuje na rozwiniętą przez Hipokratesa doktrynę Zwei-Samen-Lehre, czyli 
„teorię dwóch nasion” – do zapłodnienia potrzebne jest nasienie zarówno mężczyzny, jak i kobiety, Simons, 
op. cit., s. 224.  

537 Ibidem, s. 224; Wolff 1996, op. cit., s. 117. 
538 Jak podkreśla Domenico Romano: bisogna tenere presente il rapporto tra l’attività forense e la 

poetica di D., perché questa da quella fu certo influenzata e in modo forse determinante. Negare questa 
relazione, in ossequio ad un canone critico che trascura i legami tra l’uomo ed il poeta, che tuttavia possono 
essere negati solo in sede teorica, significa precludersi la via per comprendere quell’impegno problematico e 
morale che avranno i suoi epilli, dal De raptu Helenae all’Orestes (D. Romano, Studi Draconziani, Palermo 
1959, s. 32). Użycie prawniczego słownictwa można także rozumieć jako pokaz erudycji autora, pamiętając 
jednakże, że poeta mówiący jako prawnik różni się od philologus doctus. Mimo to przedstawienie poety jako 
eksperta, erudyty, jest wyraźne. Wasyl 2011, op. cit., s. 33. Raptum wskazuje na tematykę cudzołóstwa; 
thalami iura mariti stanowi odniesienie do formuły używanej przez prawników podczas rozpraw w sądzie nad 
cudzołożnikami (Drakoncjusz czyni aluzję do Parysa i Heleny, przez którą zdradzony został Menelaos, zob. 
G. Santini, Inter iura poeta. Ricerche sul lessico giuridico in Draconzio, Roma 2006, s. 33 i n.). Foedera 
coniugi to kolejne odniesienie do praw Menelaosa złamanych przez Parysa. Początkowo wyrażenia foedus 
używano do określenia pokoju i przyjaźni Rzymu z innym krajem, później w poezji nabrało ono znaczenia 
związku miłosnego i małżeństwa (Santini, op. cit., s. 34). Caelicolum praetor iam sederat 
arbiter Idae: iam gremium caespes, iam surgens herbida tellus stabat et aetherium fuerant herbosa tribunal - 
wersy niełatwe w przekładzie, pełne ponadto określeń prawniczych. Czasownik sedere może być użyty w 
kontekście prawniczym, oznaczając, iż arbiter (sędzia) zasiada na ławie sędziowskiej (sella; tu: wyrażenie 
gremium może być przetłumaczone jako krzesło sędziowskie, w opinii Fryderyka Vollmera jest to nie tyle 
krzesło, co media scenae – ogólnie miejsce, w którym zasiadał Parys, zob. Blossii Aemilii Dracontii carmina, 
ed. F. Vollmer, Berlin 1905, s. 157). Kiedy nad sędzią wznosi się niemal korona z drzew i krzewów, siedzi on 
niczym na trybunale. Solverat (…) vadimonia – Wolff sugeruje, iż vadimonia zostało użyte przez Drakoncjusza 
zamiast summa vadimonia, co oznacza sumę pieniędzy (depozyt, zastaw) pozostawiony przez osobę, która ma 
pojawić się na rozprawie jako zapewnienie, że zjawi się w wyznaczonym dniu. Parys oddał depozyt otrzymany 
z nieba – może zatem przystąpić do wydawania osądu. Wolff 1996, op. cit., s. 46. Litem fecit ipse suam, tj. 
pasterz sam wydał wyrok, to wyrażenie używane do określenia sędziego, który jest przekupiony i wydaje przez 
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małżeńskie macierzyństwo jest ważne. Zauważyć można w tych słowach również wpływ 

chrześcijańskiej wiary poety na jego poglądy. To wszystko razem sprawia, iż dla czynu 

Parysa nie ma usprawiedliwienia. Już tutaj widać, że Drakoncjusz pragnie zwrócić uwagę 

na globalny wymiar nieszczęścia. Skoro z matki pochodzi wszystko, jej zbeszczeszczenie 

pociąga za sobą powszechne zło. Ukazana tutaj świadomość zła pozwala czytelnikowi 

zrozumieć, jak wiele okrucieństwa skrywa opisywana przez poetę historia. 

Pierwsze wersy utworu to zatem moralna ocena całej historii zawartej w micie oraz 

przede wszystkim osąd samego Parysa (skupienie uwagi na Parysie już na samym początku 

wskazuje na to, iż będzie on głównym bohaterem i zarazem – poprzez przypisane mu 

określenie - główną przyczyną zła, słowem-kluczem jest bowiem praedo występujące już w 

w. 1). Drakoncjusz wyróżnia dwa aspekty winy Parysa: pohańbienie praw małżeńskich oraz 

nieposzanowanie prawa gościnności.  Już w tych początkowych wersach widać, jak poeta 

podkreśla świętokradcze, skandaliczne zachowanie Parysa, nazywając go praedo (w. 1), 

raptor (w. 11), adulter (w. 11). Z kolei najważniejszy motyw decydujący o ocenie bohatera 

ciążącej nad nim przez cały utwór to pastorale ausum (w. 2). Określenie pastor prześladuje 

Parysa podczas wszelkich jego przemian, podczas wszystkich wydarzeń w toku opowieści i 

dominuje nad jego działaniami539. 

 Dalsza część wprowadzenia ukazuje stosunek poety do literackiej tradycji. 

Dawniej pisarze z prośbą o natchnienie zwracali się do Muz, natomiast Drakoncjusz 

przemawia bezpośrednio do swych poprzedników, którzy opisywali historię wojny 

trojańskiej: Homera i Wergiliusza540. Poeta wychwala piękno poezji homeryckiej, po czym 

                                                
to nieuczciwy wyrok. Dare iura Minervae oznacza wydanie osądu przeciwko komuś; pretio sententia fertur - 
za cenę lub tytułem rekompensaty. Wyrażenie reus w znaczeniu „winny”: częste dla literatury autorów 
chrześcijańskich, Wolff 1996, op. cit., s. 120. Poenas dependit oznacza „podlega karze”. Więcej na temat 
ukazania mitu porwania Heleny oczami prawnika zob. m.in. N. Cichoń, The Judgement of Paris as Examined 
by a Lawyer and a Christian Moralist: Dracontius’ De raptu Helenae, Symbolae Philologorum Posnaniensium 
1 (2016), ss. 157-170. 

539 Simons, op. cit., s. 223. 
540 Passus przywodzi na myśl poruszony już w rozdziale 1 problem znajomości greki przez 

Drakoncjusza. Poeta wpisuje się z pewnością w tradycję klasyczną: w I w. n.e. Kwintylian radzi czytanie 
Homera i Wergiliusza podczas nauki (Quint. Inst. 1, 8, 4; 2, 3, 12; 2, 17, 8), ponieważ wzniosłość ich dzieł 
podnosi na duchu i uwzniaśla (Quint. Inst. 1, 8, 5) – w IV w. n.e. w Afryce św. Augustyn z niesmakiem 
wspomina przymus uczenia się greki mimo uroku dzieł homeryckich i kontrastuje ją z naturalnym nabyciem 
znajomości łaciny – czy mogła to być zatem rzeczywistość Drakoncjusza, skoro wspomina łacinę i grekę jako 
dwa języki tej samej kultury (podkreślone poprzez chiazm między Attica vox i lingua Latina)?). Zaskakujące 
może być uznanie języka Homera za attycki, jednak właśnie w ten sposób często postrzegano go w późnym 
antyku, np. Diomedes określił Homera jako Atticae linguae cultor, zob. ars gramm. 1 według: H. Keil, 
Grammatici Latini I, Lipsiae 1855, s. 335. Ponadto przymiotnik Atticus jako synonim Graecus pojawia się 
często w porównaniach języka greckiego i łacińskiego (zob. Aus. Epiced. 9-10). Annick Stoehr-Monjou, 
analizując m.in. omawiany przeze mnie passus, dochodzi do wniosku, że Drakoncjusz najprawdopodobniej 
znał grekę biernie – rozumiał ją (korzystał z dzieł greckich), lecz w tym języku nie mówił: l’évocation sur le 



 159 

podkreśla, iż nie musi wzywać Muzy, aby tworzyć, wystarczy mu bowiem duch wielkiego 

Homera. Imienia Wergiliusza Drakoncjusz nie wymienia bezpośrednio: nawiązuje do niego, 

przywołując wydarzenia z II księgi Eneidy (ww. 19-21), nazywa go jedynie „poetą”. Warto 

zwrócić uwagę na oryginalny sposób, w jaki Drakoncjusz wylicza epizody wojny trojańskiej 

opisywane zarówno przez Homera, jak i Wergiliusza – nadaje on ewokowanym poetom moc 

sprawczą, przypisując im wszelkie działania związane z opowiadanymi przez nich 

wydarzeniami: qui (…) duxit (w. 17), invasit (w. 19), clausit (w. 20), perculit, necavit (w. 

21). Całą apostrofę do poetów Drakoncjusz formułuje w postaci modlitwy czy też wezwania, 

używając charakterystycznych dla tego typu wypowiedzi wyrażeń: numina vestra vocans; 

Attica vox, te sancte, fovet; vulgate, precor. Jest to wyjątkowa konstrukcja retoryczna, 

wskazująca na swego rodzaju deifikację poetów (wzywa ich bóstwa jako patronów poezji), 

a zarazem deklaracja poety  (czy narratora), który po nawiązaniu do wydarzeń opisanych w 

dziełach mistrzów nazywa siebie skromnym wieszczem w słowach: hoc vilis colligo 

vates541, podkreślając, iż pragnie spisać to, czym tamci wzgardzili, czyli odnieść się do tych 

elementów mitu, które wcześniej były przez wielką epikę pomijane, bądź uważane za mało 

istotne. Okazuje się zatem, że Drakoncjusz nie zamierza imitować poprzedników, a tylko 

przywołuje ich imiona ze względu na szacunek wobec postaci tak ważnych dla literatury i 

rozpowszechnienia mitu542. Rezygnacja z tradycyjnego natchnienia poetyckiego 

                                                
même plan du grec «attique» d’Homère et de la langue latine de Virgile, la construction d’Homère comme le 
double vénéré du maître Felicianus, deux néologismes issus du grec pour évoquer Homère – on ne peut plus 
exclure une connaissance du grec par dracontius. mais selon quelles modalités ? Je dirais que dracontius a 
une connaissance scolaire et littéraire du grec, comme lecteur et non comme locuteur (A. Stoehr-Monjou, Une 
réception rhétorique d'Homère en Afrique vandale: Dracontius (Romul. VIII-IX) [w:] À l'école d'Homère. La 
culture des orateurs et des sophistes, ed. S. Dubel, A.-M. Favreau-Linder, E. Oudot, Etudes de littérature 
ancienne 24 (2015), ss. 23-238). O kwestii bezpośredniej znajomości twórczości Homera przez Drakoncjusza 
zob. też: Santini, op. cit., ss. 12-13. 

541 Podobny locus humilitatis propriae zawarł Drakoncjusz w epitalamium pisanym podczas pobytu 
w więzieniu, zwracając się do osób, które wzgardziły nim, skromnym poetą i prawnikiem. Drac. Rom. 7,123-
124: quod (…) exiguum tamen inter iura poetam temnitis . Drakoncjusz w Rom. 8 przyznaje, iż niczym 
skromny wieszcz zbiera to, czym wzgardzili Homer i Wergiliusz w swych dziełach, podobnie jak lisy dostają 
po uczcie lwów jedynie resztki. Najedzone zwierzę wzgardziłoby resztkami, jednak dla lisów to właśnie one 
stanowią ucztę. Można wyczytać z tych słów sugestię Drakoncjusza, iż wielcy poeci epiccy pomijają z pozoru 
błahe tematy, a dla innych, „mniejszych”, mniej znanych i utalentowanych poetów te właśnie tematy stanowić 
mogą podstawę do napisania utworu (nie jest to zatem imitacja poprzedników). Nasuwa się także nieco inna 
interpretacja: lwy mogą być aluzją do dawnego Rzymu (czasy lwów), a resztki jedzone przez lisy to okruchy 
dawnej wielkości, które pozostały dla późnego antyku. Drakoncjusz tworzy zatem w cieniu minionej chwały, 
świadom tego iż kultura, mimo wielu burzliwych zmian, nadal opiera się na tradycji.  

542 Jak zauważa Wasyl: a similar reversal of the topos of emulation is idiosyncratic of late antique 
poetry and as such can hardly be read as a ‘sincere’ statement (Wasyl 2011, op. cit., s. 32). Jako przykład 
podaje epigram Luksoriusza (Anth. Lat. 287 według edycji A. Riesego, Anthologia latina: sive poesis latinae 
supplementum, Leipzig 1984). Następnie dodaje: at the same time, one might be tempted to wonder whether 
by using this well-known (but not necessarily banal) figure Dracontius – like so many of the intellectuals of his 
time – does not point at the c o n d i t i o n  o f  h i s  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e , a culture that still feeds 
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charakterystycznego dla poezji epickiej na rzecz oryginalnego zwrotu do Homera i 

Wergiliusza to także nawiązanie do poetyki epyllionu. Aby zobrazować swój stosunek do 

dawnej twórczości wielkich poetów, Drakoncjusz stosuje niełatwe w interpretacji 

porównanie do sytuacji w przyrodzie (co jest jedną z typowych cech jego poezji, zob. ww. 

24-27). 

 Kolejne wersy proemium odnoszą się do sceny sądu Parysa. Drakoncjusz całkowicie 

pomija tak istotny element jak obietnica Wenus dotycząca Heleny, co wskazuje na to, iż 

poeta nie chce przedstawić przyczyn wojny trojańskiej jako romantycznej historii miłosnej 

o poszukiwaniu najpiękniejszej kobiety na świecie przez królewskiego młodzieńca przez 

lata uważanego za pasterza - choć takie ukazanie tematu byłoby właściwe dla epyllionu. 

Celem Drakoncjusza jest przedstawienie historii zbrodni o tragicznym finale543. Skupia się 

zatem wyłącznie na zbrodniczej decyzji Parysa – pasterza, który sam osądzał boginie i 

przedłożył własny interes nad sprawiedliwość (ww. 35-36: pastor (…) litem facit ipse suam), 

a jego słowo miało wpływ nie tylko na niego samego, ale sprowadziło nieszczęście na całą 

ludzkość. Był on przekupionym sędzią, który złamał prawo boskie i ludzkie, co 

doprowadziło do wojny. Drakoncjusz jednocześnie w tonie lamentacyjnym wskazuje na to, 

iż czyn Parysa był dobrowolny, choć popełniony bez całkowitej świadomości zbrodni i 

możliwych konsekwencji: heu nescia mens est (w. 37)544. To dowodzi, że Parysowi (i 

ostatecznie całej ludzkości) zaszkodziło nie tylko nieposzanowanie zasad moralnych, lecz 

także nieznajomość prawa. 

Pozostałą część wstępu poświęca Drakoncjusz tragicznym skutkom wojny. Jest to 

pełna emocji mowa ukazująca okrucieństwo, które z powodu wyroku Parysa dotyka 

jednostek, rodzin, narodów, nie oszczędza nawet kobiet i dzieci, zabiera też wielkich 

herosów, takich jak Achilles czy Ajaks (ww. 40-48). Ze słów Drakoncjusza przebija głęboki 

smutek i żal, nie brakuje im liryzmu i nastroju grozy. Warto zwrócić uwagę na retorykę tego 

fragmentu – Drakoncjusz w formie lamentu wielokrotnie powtarza wyrażenie 

damnatur/damnantur, mors oraz wykrzyknienia: heu, utinam.  Jest to wyrażenie rozpaczy 

nad żniwem, jakie zbiera wojna. Drakoncjusz daje wyraźne przesłanie: jedna osobista, 

moralnie zła decyzja prowadzi do nieszczęścia na świecie, a błąd człowieka może być 

powodem katastrofy niewinnych ludzi. Poeta bowiem nie przedstawia śmierci w kontekście 

                                                
upon the tradition but, in truth, s e e m s  o n l y  a  s h a d o w  o f  t h e  p a s t  g l o r y  (ibidem). 

543 Ibidem, s. 34. 
544 Por. Verg. Aen. 10,501: nescia mens hominum. U Drakoncjusza mens można rozumieć też jako 

homo, Wolff 1996, op. cit., s. 144. 
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heroicznym, lecz podkreśla, że w czasie wojny giną zwykli ludzie, także krewni i bliscy545. 

Następnie Drakoncjusz zastanawia się nad przyczynami wojny, wskazując więcej niż jedną 

możliwość: odpowiedzialni mogli być bogowie, ale również ludzie (ww. 49-52)546. 

Drakoncjusz kończy swoje proemium na ukazaniu okrucieństwa wojny oraz 

podkreśleniu, że wszystkiemu winien jest Parys547. Kolejne wersy nadal utrzymane są w 

nastroju grozy, po czym poeta przechodzi do opisu przybycia Parysa do Troi i rozpoznania 

go przez rodziców. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, Medea 

 

Fert animus vulgare nefas et virginis atrae  

Captivos monstrare deos, elementa clientes, 

Naturam servire reae, servirae puellae, 

Astra poli et Phoebi cursus et sidera caeli 

Arbitrio mulieris agi, pendere Tonantem,  

Quod iubeat Medea nefas, ubi mittere flammas 

Imperet aethereas. Penetrat vox illa per auras, 

Cum vitas mortesque facit, cum fata retorquet 

Ad cursus quoscunque velit. Licet hospite caeso 

Serviat et Scythicae currat per templa Dianae, 

Possidet astrigerum funesto perctore caelum 

Et superos impune premit prece nixa virago 

Invitos parere sibi. Quae carmina linguis  

Murmuret aut urens species quae nomina dicat, 

Haec vatem nescire decet; quae nosse profanum est, 

Quod fuerit vulgasse nefas. Nos illa canemus, 

Quae solet in lepido Polyhymnia docta theatro 

                                                
545 Simons, op. cit., s. 229. 
546 Rom. 8, 49-52: pro matris thalamo poenas dependit Achilles (unde haec causa fuit), forsan 

Telamonius Aiax sternitur inuictus, quod mater reddita non est Hesione Priamo; sic est data causa rapinae. 
Pisząc o Achillesie, który odpokutował wesele matki, Drakoncjusz ma na myśli ślub Peleusa i Tetydy, podczas 
którego Eris, bogini niezgody, przyniosła jabłko przeznaczone dla  najpiękniejszej bogini, co wywołało kłótnię 
i doprowadziło do sądu Parysa. Lecz prócz udziału bogów w zapoczątkowaniu wojny poeta dopatruje się 
przyczyn wśród ludzi (używając słowa forsan nie wybiera, który z powodów jest bardziej prawdopodobny lub 
istotny) – być może przyczyną śmierci herosa Ajaksa, czyli przyczyną wojny, było to, iż Priamowi nie została 
zwrócona córka Hezjone. Ten wątek Drakoncjusz rozwija szeroko w swoim utworze, czyniąc go, obok 
porwania Heleny, jednym z najważniejszych tematów. 

547 Więcej na temat odpowiedzialności wyrażonej w proemium: zob. Bisanti 2017, op. cit., s. 650. 
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Muta loqui, cum nauta venit, cum captus amatur  

Inter vincla iacens mox regnaturus Iason; 

Vel quod grande boans longis sublata cothurnis 

Pallida Melpomene, tragicis cum surgit iambis, 

Quando cruentatam fecit de matre novercam 

Mixtus amore furor dotata paelice flammis, 

Squamea viperei subdentes colla dracones 

Cum rapuere rotis post funera tanta nocentem.  

Te modo, Calliope, poscunt optantque sorores: 

Dulcior ut venias (nec te decet ire rogatam) 

Ad sua castra petunt. Lauro succincta poetae 

Pegaseo de fonte veni, quo rore medullas 

Et sensus infunde meos. Cur hospes amatur,  

Qui mactandus erat, vel cur mactatur amatus? (ww. 1-31) 

 

Wysoka samoświadomość narratora widoczna w proemium De raptu Helenae 

pojawia się także w Medei. Poeta wspomina nie tylko o swych inspiracjach poetyckich, 

ujawnia się także jego natura, oryginalny sposób potraktowania tematu, elementy 

charakterystyczne dla epyllionu. To, co w prologu mówi poetyckie ego, pomocne jest w 

dalszej interpretacji utworu. Epyllion Drakoncjusza to, najkrócej mówiąc, reinterpretacja 

tematu tragediowego i pantomimicznego po epicku.  

W pierwszym wersie utworu poeta świadomie nawiązuje do Metamorfoz Owidiusza 

używając określenia fert animus (Met. 1, 1: in nova fert animus mutatas dicere formas) oraz 

zaczyna zapowiadać temat: „mam zamiar ujawnić zbrodnię (vulgare nefas; szerzyć to, co 

niewypowiedziane; w tłumaczeniu Marthy Malamud: popularise the unspeakable548) i 

ukazać bogów zniewolonych przez czarną dziewicę oraz żywioły jej poddane”; zachowuje 

zatem formę epicką, ponadto sprawia, że czytelnik (wykształcony, więc zaznajomiony z 

poezją Owidiusza) oczekiwać może opowieści o przemianach549. Paradoksalne wyrażenie 

vulgare nefas wydaje się ideą Drakoncjusza i wyraża charakter utworu – nie tylko czyny 

Medei będą srogą zbrodnią „nie do opowiedzienia”; vulgare nefas odnosi się także do 

                                                
548 Malamud 2012, op. cit., s. 178. 
549 Fert animus stanowi odwołanie nie tylko do Owidiusza, lecz także do Lukana. Lukan zapowiada 

swoje immensum opus w kategoriach owidiańskich, aby opowiedzieć o upadku Rzymu: fert animus causas 
tantarum expromere rerum, inmensumque aperitur opus, quid in arma furentem/inpulerit populum, quid pacem 
excusserit, Bell. Civ. 1, 67-69; cytat według wydania: M. Annaeus Lucanus, Bellum civile, Liber 1, éd., introd. 
et comment. de P.Wuilleumier et H. Le Bonniec, Paris 1962. 
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typowej cechy epyllionu, jaką jest sięganie po mniej znane wersje mitu oraz uwypuklanie 

tego, co pomijali poprzednicy zajmujący się tym samym tematem bądź doszukiwanie się 

nowych lekcji moralnych, Tego właśnie dokona Drakoncjusz: szerzyć będzie to, co jeszcze 

nie zostało na temat Medei powiedziane, mimo iż zamierza opisać mit wszystkim znany. 

W atmosferze grozy, budowanej od samego początku poematu, ukazuje Medeę jako 

wszechmocną heroinę: już w pierwszych słowach poematu, w propositio, Drakoncjusz 

wyraża pogardę dla bohaterki (ww. 1-7). Prolog ma stanowić ostrzeżenie: Medea przeraża 

swą siłą. Słowo nefas powtarza Drakoncjusz trzykrotnie: w wersie 1, 6 i 16. Medea jest 

opisana jako kapłanka Diany i zła czarownica-tyran, ma moc nad bogami i naturą. 

Wprowadzenie nadaje ton całemu utworowi i buduje w odbiorcy konkretne oczekiwania550. 

Następnie poeta zwraca się do trzech Muz: pantomimy (Polihymni; sugerując być 

może, że temat Medei często gościł na deskach teatru, w. 17551), tragedii (Melpomene; znów 

ze względu na tematykę, w. 21552) i epiki (Kalliope; z powodu epickiej formy dzieła, ww. 

26-28553). Mówiąc o natchnieniu w zwrotach do Muz poeta używa tradycyjnego czasownika 

canere. Anna Maria Quartiroli interpretuje Polihymnię i Melpomene jako symbole: del 

componimento a soggetto lieto e con felice conclusione oraz della tragicità che caratterizza 

la catastrofe554. Poeta jest dzięki temu w stanie przekazać tę samą historię na dwa sposoby: 

najpierw jako lekką pantomimę, następnie jako tragedię.  

Opowiadaną historię dzieli Drakoncjusz na dwie części555: materiał, który kojarzy 

się poecie z Polihymnią, to erotyczna opowieść o Medei płonącej miłością. Malamud 

                                                
550 Bright, op. cit., s. 48; Wasyl 2011, op. cit., s. 39. 
551 Jest to także nawiązanie do tematyki związanej z miłością rodzącą się w Medei w stosunku do 

Jazona, niczym erotyczna opowieść w pantomimie; charakterystyczna dla takich historii była obecność 
piękneg przybysza z obcego kraju. Malamud 2012, op. cit., s. 179. 

552 Tematyka powiązana z tragedią to przemiana Medei, jej morderstwa i ucieczka. Muza tragedii jest 
pallida (jest przerażona historią, która zostanie opisana lub ma założoną białą maskę teatralną) i nosi wysokie 
buty, także kojarzone z aktorem tragediowym.  

553 Drakoncjusz łamie omówioną w poprzednim podrozdziale symetrię przywołując trzecią Muzę, 
Kalliope i prosząc ją o natchnienie. Zauważyć można podobieństwa do Anth. Lat. 88, 9, gdzie opisane są 
wszystkie Muzy, a Calliope doctis dat laure serta poetis (Anthologia Latina według edycji A. Riesego). 
Malamud zauważa także podobieństwo do Stat. Theb. 4.32-38: Calliope, quas ipse manus quae mouerit arma 
Gradiuus, quantas populis solauerit urbes, sublata molire lyra: neque enim altior ulli mens hausto de fonte 
uenit (ww. 35-38). Kalliope zostaje wezwana, by pomóc poecie śpiewać o bitwie i śmierci (podobnie też u 
Wergiliusza: Aen. 9, 525, uos, o Calliope, precor, aspirate canenti). Drakoncjusz i Stacjusz przywołują 
Kalliope ze źródła poezji, które jest przez Stacjusza nienazwane, ale ale Drakoncjusz określa je jako źródło 
Pegaza (ww. 28-29: lauro succincta poetae Pegaseo de fonte ueni). Zwykle kojarzone jest ono ze źródłem 
Hippokrene, które wytrysło pod kopytem Pegaza na górze Helikon w Beocji. Stacjusz jednak w swojej poezji 
identyfikuje je z korynckim źródłem Pirene (Silvae 2, 7). Drakoncjusz siędza natomiast wyraźnie po „tebańską” 
Muzę, aby przewodniczyła Medei. Zob. Malamud 2012, op. cit., s. 184. Zob. też: Simons, op. cit., ss. 157-158. 

554 A. M. Quartiroli, Gli epili di Draconzio, Athenaeum 25 (1947), s. 17. 
555 Jak zauważył Fabio Gasti (Blossio Emilio Draconzio, Medea, a cura di F. Gasti, Milano 2016, s. 

97): i tratti salienti del mito di Medea e Giasone sono esposti in modo senz’altro originale: vengono cioè 
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zauważa, że pojawienie się Jazona w Kolchidzie, jego schwytanie i rekacja Medei na widok 

przystojnego młodzieńca były dobrze ugruntowane w pantomimie556. W drugim segmencie 

utworu, przypisanym muzie tragedii, Melpomenie, poeta opowie o szaleństwie Medei, która 

z dobrej matki zamieni się w okrutną czarodziejkę i ucieknie na rydwanie ciągniętym przez 

smoki. Ze względu zatem na dobór tematów Drakoncjusz zreinterpretuje motywy kojarzone 

z tragedią na sposób epicki, nadając im dodatkowo ton epyllioniczny557. W zakończeniu 

prologu poeta raz jeszcze prosi o natchnienie, aby był w stanie wyjaśnić, dlaczego Medea 

pokochała Jazona i dlaczego zamierzała złożyć go w ofierze (ww. 29-31).   

 

Blossius Aemilius Dracontius, Orestis Tragoedia  

 

Gaudia maesta canam detestandosque triumphos: 

Victoris pro laude necem, festiva cruenta, 

Funeris affectus et lamentabile votum 

Coniugis Iliacae, non quae iugularet Atridem, 

Laurea regali rutilantia serta cruore  

Et diadema ducis foedatum tabe cerebri; 

Matris in exitium memorem oblitumque parentis, 

Impietate pium, reprobae probitatis Orestem. 

Iniustos, sed iure, deos ratione feroci 

Insontemque reum, purgantia templa sororum  

Thraecia, virginitas qua dat de clade salutem, 

Fraude pia mendax melior germana sacerdos. 

Te rogo, Melpomene, tragicis descende cothurnis 

Et pede dactylico resonante quiescat iambus: 

Da valeam memorare nefas laudabile nati  

Et purgare foro quem damna<vere sorores>, 

Quem dolor accendit, pudor excitat, erigit ira, 

Mens levat, attollunt animi, bonus impetus urguet 

(Dat furor alma pius, pictas dat noxia ferrum) 

Et medicinales quatiunt sanare furores  

                                                
individuati due nuclei narrativi, diversi per atmosfera e tono, e ciascuno viene rapportato alla modalità di 
performance poetica coerente a esso, identificato in metafora dalla musa di riferimento. 

556 Malamud 2012, op. cit., s. 179. 
557 Simons, op. cit., s. 157; Wasyl 2011, op. cit., s. 39. 
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Extinctos titulos victriciaque arma sepulta: 

Criminis ultorem dum criminis amputat auctor 

Et thalami vindex thalamo spectante necatur, 

Ante toros iacet ille tori genialis amator558 (ww. 1-24). 

 

W Orestis Tragoedia czytelnik, podobnie jak w Medei, ma do czynienia z 

reinterpretacją tematu dramatycznego po epicku. Tragoedia, jak już zostało objaśnione w 

rodziale 1, nie jest wskazówką genologiczną, oznacza natomiast tragedię w znaczeniu 

estetycznym i tematycznym. Widać w proemium potrzebę emulacyjną poety: rywalizuje z 

tragedią, śmiało sięga po wątki tragediowe; jego celem jest przeniesienie do innego gatunku 

mitów tradycyjnie pojawiających się na deskach teatru.  

Także i w tym epyllionie poetyckie ego przemawia jako krytyk własnej pracy. 

Zwraca się do Melpomene z prośbą o zejście559 z tragediowych koturnów w stronę 

heksametru – tragediowy pozostaje zatem wyłącznie temat utworu560: te rogo, Melpomene, 

tragicis descende cothurnis / et pede dactylico resonante quiescat iambus (ww. 13-14). 

Charakterem swego utworu autor będzie dążył, przynajmniej w niektórych passuach, do 

osiągnięcia efektu takiej wzniosłości, by jego czytelnicy poczuli się jak publiczność w 

teatrze561.  

 Stoehr-Monjour proponuje, aby wersy 13-14 uznać za świadomy m a n i f e s t  

l i t e r a c k i , w którym Drakoncjusz nawiązywałby dialog z Horacym i głosił oryginalny 

projekt poetycki stanowiący „odnowienie” mitu Orestesa poprzez odrzucenie teatralnej 

mimesis i tragoedia cothurnata, zrezygnowanie z tradycyjnych bogów tragedii greckiej i roli 

fatum. Podobnie jak u Horacego, Melpomene miałaby „zromanizować” utwór, 

wprowadzając do epyllionu color tragicus powstały z refleksji nad współczesnymi 

problemami562. Poemat Drakoncjusza posiadalby zatem odniesienia do otaczającej go 

rzeczywistości, a bohaterowie nie byliby, jak w tragedii greckiej, uwikłani jedynie w 

                                                
558 Wszystkie cytaty łacińskie z Orestis Tragoedia Drakoncjusza według wydania: Blossius Aemilius 

Dracontius, Orestis Tragoedia, itroduzione, testo critico e commento a cura di A. Grillone, Bari 2008.  
559 Zob. B. Van Zyl Smit, The Amorous Queen and the Country Bumpkin: Clytaementra and Egistus 

in Draccontius’ Orestis Tragoedia, Akroterion 55 (2010), s. 26: it is noteworthy that the change of genre is 
announced as a lowering (descende). It is tempting to see here an indication of the domestication of the story 
which is usually presented in the tragic genre. 

560 Grillone 2008, op. cit., s. 103: una trattazione tragica in versi epici. Zob. też m.in.: A. Stoehr-
Monjou, Le rejet de la tragoedia et les tragiques dans l’Orestis de Dracontius à la lumière du manifeste 
inaugural: Te rogo, Melpomene, tragicis descende cothurnis (Drac. Orestis 13), Mosaïque 1 (2009), s. 4.  

561 Wasyl 2011, op. cit., s. 92. 
562 Stoehr-Monjou 2009, op. cit., s. 15. 
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zrządzenia losu, lecz jawiliby się jako mniej lub bardziej odpowiedzialni za swoje decyzje. 

Drakoncjusz wyraźnie sekularyzuje opowiadany mit, humanizuje bohaterów, odsuwa 

bogów na dalszy plan. Czy w ten sposób poeta ujmuje historii tragizmu? Jest to raczej nowe, 

późnoantyczne ujęcie tego, co znane i opowiedziane wiele razy – poeta mówi na temat 

sprawiedliwości używając do tego powszechnie znanego mitu, a tworząc w Kartaginie 

rządzonej przez Wandalów. 

W apostrofie do Melpomene Drakoncjusz konkuruje z Horacym563. Zwrot do niej 

pojawia się tylko dziesięć razy w całej zachowanej poezji łacińskiej, z czego sam Horacy 

przywołuje ją kilkakrotnie. Kartagińczyk czyni aluzje także do Ajschylosa, który według 

Horacego docuit magnumque loqui niti cothurno (De arte poet. 280564). Inspiruje się ponadto 

Oresteją Ajschylosa, ale prosi Melpomenę, by ustąpiła z tragediowych koturnów. Nie ma 

jednak na myśli odejścia od wysokiego stylu565, ponieważ heksamater także uznawany jest 

za metrum wzniosłe, szlachetne. W istocie sformułowania descende cothurnis i niti cothurno 

są sobie przeciwstawne. Drakoncjusz poprzez nawiązania do Horacego odnosi się zatem do 

dziedzictwa Ajschylosa (magnum loqui), ale nie potrzebuje już koturnów tragicznych (stąd 

słowa poety: tragicis descende cothurnis) – dzięki mocy swoich słów uczyni z tej historii 

wzniosły poemat566.  

W kolejnych wersach Drakoncjusz kontynuuje zapowiedź tematu swego dzieła: po 

potępieniu zbrodni Klitajmestry prosi, aby metrum, w którym wyrazi swą vituperatio, 

uspokoiło się (quiescat, w. 14), aby móc zaśpiewać o zbrodni Orestesa (memorandum nefas 

laudabile, w. 15).  

Poeta, który zdaje sobie sprawę z hierarchii gatunków567, zapowiada zatem wiersz, 

w którym tragedia generuje fabułę, jest podstawą opowiadanej historii. Jednocześnie 

odchodzi od ujęcia tragediowego na rzecz epickiej opowieści. Dwa najważniejsze wersety 

proemium (ww. 13-14) stanowią zatem, jak określa je Soehr-Monjour, anty-recusatio: 

zamiast uzasadnić lżejszą inspirację (np. Owidiuszem), Drakoncjusz prosi Melpomenę o 

                                                
563 Ibidem, ss. 514-516.  
564 Cytat według wydania: Horace, Epistle to the Pisones, ed N. Rudd, Cambridge 1989. 
565 Paolo Arduini zauważa na podstawie Apulejusza (Met. 10, 2: tragoediam, non fabulam legere, et 

a socco ad cothurnum ascendere; cytat według wydania: Apuleius, Metamorphosen: oder Der goldene Esel, 
ed. R. Helm, Berlin 1970), że w łacinie istnieją wyrażenia powstające z połączenia rzeczownika cothurnus z 
czasownikami descendere i ascendere, oznaczające wysoki ton. Według niego Drakoncjusz zna tę metaforę, 
co potwierdza w Rom. 10, 20, ponieważ Melpomena pojawia się longis sublata cothurnis. Nie wiadomo 
oczywiście, czy Apulejusz jest bezpośrednim źródłem dla Drakoncjusza. Zob. P. Arduini, Alcuni esempi di 
tecnica allusiva nel proemio dell’Orestis tragoedia di Draconzio, Orpheus 8 (1987), ss. 366-‐380.  

566 Stoehr-Monjou, op. cit., s. 5. 
567 Ibidem. 
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odejście od tragedii568. W ten sposób, pisze Stoehr-Monjour, Drakoncjusz affirme ainsi une 

mutation générique en cours et une œuvre nouvelle, qui transcende les genres et les 

inspirations, œuvre romaine car elle recueille toutes les traditions, antiques et 

chrétiennes569.  

Proemium podzielić można na dwie części: propositio (ww. 1-12) oraz invocatio 

(ww. 13-24). Są one wyraźnie połączone ze sobą w swej strukturze. W propositio poeta 

wymienia chronologicznie wszystkie najważniejsze wydarzenia od powrotu Agamemnona 

do uratowania Orestesa, zbiór ten jednak zdecydowanie podporządkowany jest 

problematyce moralnej570. Następnie, w invocatio, Drakoncjusz wspomina o winie Orestesa, 

niejako go usprawiedliwiając (cytując Giuseppe Aricò:   giustificazione morale e anche 

giuridica571) ze względu na to, że prosi Melpomenę, by mógł nie tylko memorare nefas 

laudabile nati (w. 15; warto zwrócić uwagę na zawarty w tych słowach oksymoron), ale też 

purgare foro quem damnavere sorores (w. 16). Aby usprawiedliwić Orestesa, powołuje się 

na elementy natury ludzkiej: dolor, ira, pudor, mens, bonus impetus. Zatem poza 

kompetencją teoretycznoliteracką passus ten zawiera pogląd Drakonjusza na temat Orestei 

i deklarację celu, jaki poeta pragnie osiągnąć. Najwyraźniej nie ma zamiaru być 

obiektywnym narratorem – jak przystało na narratora epyllionu zamierza oceniać i wyciągać 

wnioski z działań bohaterów. Jego celem jest opowiadanie historii w sposób, który pozwoli 

na „szczęśliwe zakończenie” poprzez interwencje odnarratorskie, wyjaśnianie bądź 

podkreślanie wybranych aspektów w trakcie całego utworu (bez ograniczenia wyłącznie do 

pojawienia się w prologu bądź epilogu); poprzez reinterpretacje i zmienianie nawet 

kluczowych elementów mitu572. Wszystko po to, aby doprowadzić do purgatio Orestis 

obiecanej w proemium. Narrator jawi się wręcz jako adwokat tytułowego bohatera573.  

Istotny jest także, wspominany wyżej, nacisk na moralną interpretację utworu, 

widoczny już w prologu. Głównym tematem będzie nefas laudabile (w. 15) – sekwencja 

oksymoronów to wyraźny sygnał, że niektóre wydarzenia, mimo iż przerażające, w pewnych 

okolicznościach mogą być moralnie dopuszczalne574.  

                                                
568 Ibidem, s. 6. 
569 Ibidem. 
570 G. Aricò, Mito e tecnica narrativa nell’Orestis Tragoedia, Atti dell’Accademia di Scienze Lettere 

e Arti di Palermo XXXVII (1977-1978), s. 23. 
571 Ibidem. 
572 Wasyl 2011, op. cit., s. 44. 
573 Ibidem. 
574 Ibidem. 
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3.3. NARRAZIONE COMMENTATA: OBECNOŚĆ I ROLA NARRATORA 
 

 

Narrator odgrywa w epyllionie kluczową rolę575 – nie tylko opowiada historię, lecz 

także komentuje ją: świadomie definiuje cele, jakie pragnie osiągnąć poprzez opowiedzenie 

danego mitu; przekazuje morały i pouczenia oraz ocenia działania bohaterów: jakby mniej 

zainteresowany był samą fabułą, a bardziej swym własnym punktem widzenia oraz 

wysnuciem z opowieści wniosków i przemyśleń. Nierzadko przewiduje tragiczne 

zakończenie, pozbawiając tym samym poemat elementu niepewności. Tak silna 

subiektywizacja narracji nasuwa na myśl wspomniane proems in the middle, tak jak 

zdefiniował je G.B. Conte576 w odniesieniu do Wergiliuszowej Eneidy, gdzie narrator 

ujawnia się wielokrotnie, nie tylko prosząc w środku utworu o dodatkowe wsparcie od 

Muzy, lecz także okazując emocje w stosunku do opowiadanej historii i bohaterów – 

podobną cechę odnaleźć można w poezji późnego antyku, a nierzadko ujawnia się ona 

wówczas jeszcze wyraźniej niż w poezji augustowskiej.  

 Epyllion angażuje zatem autora i odbiorcę, ponadto ważny jest równocześnie tekst 

oraz kontekst, a także wszelkie wypowiedziane na ich podstawie przekazy moralne. Autor 

przyjmuje rolę nauczyciela, poety-erudyty i wykorzystuje ją do przekazania w poemacie 

własnej wizji świata. Jest świadom swej wyjątkowej roli i ważności, jaką zyskuje, będąc 

poetą epickim – nawet w pozornie lżejszym, epyllionicznym ujęciu porusza poważną 

problematykę, wykorzystuje więc szacunek, jakim darzono epos tradycyjny577. Interwencja 

narratora polega zatem, po pierwsze, na położeniu nacisku na moralną interpretację historii, 

po drugie: na subiektywnej reinterpretacji mitu.  

Narratolodzy dzielą teksty literackie na opowieść (sekwencję działań bohaterów lub 

wydarzeń danej narracji) oraz dyskurs (sposób wyrażenia, przekazania tych działań i 

wydarzeń)578. Opowieść jest tym, o czym mówi narracja, dyskurs natomiast – sposobem, w 

                                                
575 Komentarze odnarratorskie często występują na płaszczyźnie moralnej – to cecha organicznie 

rzymska, pojawia się także w rzymskiej historiografii, właściwa jest zatem rzymskiej literaturze narracyjnej w 
ogóle. Wasyl 2018, op. cit., s. 162.  

576 Conte, op. cit., ss. 219-231. 
577 Perutelli, op. cit., s. 115. 
578  Terminologia różni się zależnie od uczonego, pojęcia „opowieść” (story) oraz „dyskurs” 

(discourse) zapożyczam od Seymoura Chatmana (co do jego źródeł zob. S. Chatman, Story and Discourse, 
Ithaca-New York-London 1978, ss. 19-20), stosowane są one także w kontekście literatury starożytnej, 
przejmuje je np. Scott Richardson odnosząc się do narratora homeryckiego (zob. S. Richardson, The Homeric 
Narrator, Nashville 1990).  
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jaki jest ona przekazywana579. W narracji, w przeciwieństwie do np. tradycyjnych utworów 

dramatycznych, fabuła przekazywana jest czytelnikowi (słuchaczowi) przez narratora za 

pomocą dyskursu – narrator jest zatem postrzegany jako pośrednik między odbiorcą a 

historią, mający do niej całkowity dostęp580 (w epice jest to dostęp zwykle niebezpośredni, 

za pomocą Muzy bądź innego wyższego źródła inspiracji). W kontekście epyllionu istotne 

jest także określenie roli i postawy narratora, czyli jego stosunku do opowiadanej historii i 

bohaterów581. W omawianym gatunku występuje narrator odkryty (jawny), który wyraźnie 

manifestuje swą obecność w tekście. Przyjmuje ona różnorodne formy: narrator może 

przekazywać własne przemyślenia (nierzadko na podstawie swych doświadczeń i przeżyć), 

komentować opisywane wydarzenia lub wplatać w treść utworu rozważania na temat swojej 

roli jako poety i narratora582. Jawny narrator epyllionu od początku zna zakończenie historii, 

ma dostęp nie tylko do wiedzy na temat działań bohaterów, lecz także do ich myśli, planów, 

obaw itd. (identyfikuje się z nimi, współczuje im lub ich karci), z łatwością przemieszcza 

się z jednej lokalizacji do drugiej, przechodzi między poszczególnymi scenami opowieści. 

Ujawnia swą wiedzę nie tylko przekazując historię, lecz także aktywnie w niej uczestnicząc, 

zdaje się obserwować n a  b i e ż ą c o  kolejne wydarzenia. Gdy przemawia do bohaterów, 

przyjmuje rolę między opowiadaczem historii a uczestnikiem świata przedstawionego. 

Poniższy podrozdział dotyczy przede wszystkim głosu narratora w utworze, a nie roli 

poety, aczkolwiek często zauważyć można między nimi zależności. Andrew Morrison 

podkreśla:  

 

When a narrator makes a statement or otherwise implies a close 

relationship with the author, we should see the narrator as a ‘projection’, 

version or closely connected persona of the poet583.  

 

Diskin Clay wyróżnia natomiast w tym kontekście takie pojęcia jak poetic persona i 

literary persona584, wyraźnie rozgraniczając autora i narratora. O ile jednak z pewnością nie 

                                                
579 Chatman, op. cit., ss. 19 i 23-4.  
580 Ibidem, ss. 33-34. 
581 Zob. G. Genette, Narrative Discourse, Oxford 1980, ss. 255-259; Chatman, op. cit., ss. 196-262. 
582 Jeśli nie wykazuje żadnej z powyższych aktywności, wówczas mowa o narratorze ukrytym, jedynie 

przekazującym opowieść. 
583 A. D. Morrison, The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic Poetry, New York 2007, s. 32. 
584 D. Clay, The Theory of the Literary Persona in Antiquity, Materiali e discussioni per l'analisi dei 

testi classici 40 (1998), s. 13. 
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należy ich ze sobą utożsamiać, to warto zauważać i wskazywać bliskie między nimi 

powiązania, jeśli takie występują, dla pełnej interpretacji danego utworu. W niżej 

analizowanych epyllionach jest to widoczne przede wszystkim u Drakoncjusza, którego 

wykształcenie, wykonywany zawód prawnika oraz wyznanie wywarły wpływ na wnioski i 

rozważania o naturze moralnej zawarte w jego utworach (narrator charakteryzowany jest 

wówczas za pomocą cech właściwych autorowi, czy wręcz można tę sytuację rozumieć jako 

projekcję figury autora na narratora). Drakoncjusz ponadto w swych epyllionach gra 

emocjami oraz zestawia obok siebie sceny o różnej wymowie i nastroju – warto zastanowić 

się, czy zabieg ten należy do roli narratora, czy może ujawnia się wówczas autor-erudyta 

wraz ze swymi kompetencjami literackimi.  

Rola narratora w tekście stanowi różnicę między greckim (także hellenistycznym585) 

i łacińskim eposem miniaturowym – w tym drugim narrator staje się wręcz, jak określa go 

Conte, possesive of his leading role586. Charakter epyllionu łacińskiego zdeterminowany jest 

w dużej mierze przez jego aleksandryjskie pochodzenie (czy raczej: wpływy estetyki 

aleksandryjskiej na krótką formę narracyjną), kiedy nastąpił kryzys etosu heroizmu 

wykreowanego przez Grecję archaiczną. Podobnie przeszedł do poezji rzymskiej – w 

momencie porównywalnego kryzysu wartości. Wykorzystano wówczas epyllion do 

wyrażenia i oceny owych przemian. Uważny i kompetentny czytelnik (czyli taki, jakiego 

wymaga twórca aleksandryjski), bez trudu zauważy, że to, co istotne w tym gatunku, to nie 

ponowne przekazanie znanej już historii mitologicznej, lecz jej reinterpretacja na potrzeby 

nowego, otaczającego odbiorcę i poetę świata587. Warto przypomnieć wspomniane w 

poprzednim rozdziale poglądy Alessandra Perutellego (La narrazione commentata. Studi 

sull’epillio latino, Pisa 1979), który przekonująco argumentuje, że epyllion łaciński jest 

                                                
585 W hellenistycznej epice miniaturowej (jeśli weźmiemy pod uwagę Hekale Kallimacha i Europę 

Moschusa) rzeczywiście brakuje poety-narratora. Jest natomiast silnie obecny w Aitiach. Jak ujmuje to 
Cameron: while anxious to increase and enhance the role of the narrator in elegiac narrative, was no less 
anxious to keep it invisible in epic narrative (Cameron 1995, op. cit., s. 445). Wydaje się zatem, że to 
hellenistyczna narracja elegijna ukształtowała późniejszy, łaciński epyllion, ponieważ oferowała więcej 
możliwości dla eksperymentu i oryginalności, m.in. w kwestii roli narratora (Wasyl 2011, op. cit., s. 23). 
Jednocześnie ego mówiące w łacińskim epyllionie, nawet jeśli wykreowane pod inspiracją Aitiów, różni się od 
obecnego tam narratora. U Kallimacha interweniuje on zwykle jako philologus doctus, z kolei dla rzymskich 
autorów epyllionu kluczowy jest osąd moralny i moralna interpretacja opowiadanej historii (zob. ibidem oraz 
Perutelli, op. cit., ss. 110-113). Wyjątkiem jest jedynie proemium do Ciris, gdzie narrator przyjmuje rolę 
aleksandryjskiego uczonego poety (poeta doctus), przedstawiając różne możliwe wersje mitu i dyskutując na 
temat ich wiarygodności (Perutelli, op. cit., s. 74). Autorzy łacińskiego epyllionu byli zatem w pełni świadomi 
„wysokiego statusu”, jaki zyskiwali dzięki posiadaniu roli poety epickiego, i pragnęli wykorzystać nadane im 
przez to prawo (czy wręcz obowiązek) mówienia o problemach natury moralnej (ibidem, s. 115). 

586 Conte, op. cit., s. 52. 
587 Wasyl 2011, op. cit., s. 22. 
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specyficzny właśnie ze względu na to, iż jawi się on jako narrazione commentata, czyli 

historia, której zawsze towarzyszy głos narratora: interpretującego ją i oceniającego 

wydarzenia oraz bohaterów. Z tej perspektywy włoski uczony opisuje swoistą ewolucję, 

którą epos miniaturowy przeszedł w literaturze łacińskiej od epoki republikańskiej do późnej 

epoki Augusta (co stanowiło prawdopodobnie najdłuższy nieprzerwany okres obecności 

epyllionu na rzymskiej arenie literackiej)588. W późnym antyku ponadto narrator spogląda 

na opowiadaną historię jako moralista lub sędzia – pogańskie, dawne mity zostają 

przedstawione i skomentowane przez poetę przepełnionego zarówno tradycją klasyczną, jak 

i wiarą chrześcijańską, a to przynosi nowe interpretacje tego, co powszechnie znane. 

Narrator ujawnia się także w epyllionie greckim, choć zwykle w mniejszym stopniu niż w 

miniaturowym eposie łacińskim. Zwraca się do bohaterów bądź potencjalnego czytelnika, 

wyraża opinie na temat zachowania postaci lub do pewnego stopnia się z nimi utożsamia, 

jednak zdecydowanie mniej wyraźny jest odcień moralizującyt, tak ważny dla utworów 

łacińskich. 

 

Κόλουθος, Ἁρπαγὴ Ἑλένης  

 

Kolluthus w swym utworze próbuje dociec, co było właściwą przyczyną wojny 

trojańskiej: cały epyllion pełen jest aetia, początków i przyczyn589. Źródłem zła nazywa 

                                                
588 Z czasem w epyllionie zmieniała się rola narratora i jego stosunek do opowiadanej historii (jak i 

zmieniała się funkcja, którą dany mit reprezentował dla aktualnego odbiorcy). Katullus w carm. 64 bardzo 
negatywnie ukazuje moralność ludzi swojej epoki, przeciwstawiając ich mitycznym herosom, którzy 
respektowali bogów. Odnosi się do ery herosów jako do epoki virtus i fides, co nadaje jego odnarratorskim 
interwencjom liryczność oraz podkreśla jego nostalgię za idealnymi czasami (zob. carm. 64, 22-24). Stąd też 
surowy osąd nad ludźmi mu współczesnymi, którzy gardzą religią i sprawiedliwością, cnotami dawniej 
pielęgnowanymi (ww. 382-408). Więcej na temat roli narratora w tym utworze zob. Perutelli, op. cit., ss. 44-
68. Z kolei u Owidiusza narracja pozbawiona jest tak silnych rozważań moralnych, charakterystycznych dla 
poezji neoteryckiej. Narrator w Metamorfozach z dozą dystansu opisuje rekacje i emocje bohaterów, często za 
pomocą monologów wzorowanych na retorycznych kontrowersjach. Brak w utworze etycznego osądu nad ich 
zachowaniem, poza jedynie kilkoma przykładami, np. historią Myrry w księdze 10. Problem Myrry u 
Owidiusza został już pokrótce przeanalizowany w rozdziale 2, powrócę do niego szerzej przy okazji analizy 
Aegritudo Perdicae w podrozdziale 3.4. 

589 Odnośnie do przyczyny wojny trojańskiej, której próbuje dociec Kolluthus, nasuwa się następujące 
pytanie: skoro Helena nie została porwana siłą, tylko sama chętnie zgodziła się na małżeństwo wypełniając 
wolę boską, dlaczego doprowadziło to do wojny? Wydaje się, że poeta znalazł odpowiedź na to i inne pytania 
wprowadzając do utworu postać dziewięcioletniej Hermione i przedstawiając psychologiczny portret 
porzuconego dziecka (więcej na ten temat w podrozdziale 3.6). Kiedy dziewczynka rozmawia ze swą matką 
widzianą we śnie, z retoryczną przesadą mówi, że jest całkiem opuszczona – śpi sama w ojcowskim łożu, a 
matka gdzieś się błąka. Jest tak zrozpaczona, że sama szuka matki w górach i lasach przez cały dzień. Wówczas 
Helena wyjaśnia jej, że porwał ją podstępny mężczyzna. Słowa Heleny, w kontraście do wymowy całego 
utworu, korespondują z tytułem epyllionu: Porwanie Heleny i z przyczyną prowadzącą do wojny. Kto prócz 
małej Hermione mógł uwierzyć w porwanie? Czy zrozumiałaby słowa matki tłumaczącej jej, że pragnie 
małżeństwa z mężczyzną innym niż Menelaos? Mówiąc jej o porwaniu chciała być może uchronić dziecko 
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jabłko niezgody rzucone przez Eris (w. 62: πρωτόσπορον ἀρχὴν) oraz dęby ścięte na Idzie 

do budowy statków (w. 196: ἀρχεκάκοιο). Największą jednak uwagę poeta skupia na postaci 

Parysa. Gdy w ostatnich wersach utworu Kasandra zauważa nadchodzących kochanków, 

wyrywa sobie włosy i odrzuca woalkę w geście lamentacji, a następnie Troja otwiera swe 

wrota i przyjmuje powracającego Parysa, przyczynę zła: ἀρχέκακον590. Tego samego 

wyrażenia Kolluthus używa w proemium, w w. 9, zadając jedno z pytań do nimf o przyczynę 

wojny – na samym końcu utworu wyjaśnia się więc, co jest prawdziwą przyczyną zła: jest 

nią Parys. Nie jest to zatem zwykłe przedstawienie mitu o historii miłosnej, Kolluthus 

większą uwagę zwraca bowiem na chęć wypełnienia boskiej woli bez względu na 

konsekwencje, mimo ukazujących się bohaterowi wieszczych znaków w postaci np. 

niebezpiecznej nawałnicy i wiru wodnego. Epyllion Kolluthusa to wnikliwa analiza działań 

człowieka, który doprowadził do klęski swej ojczyzny.  

Narrator ujawnia się już w proemium, przeanalizowanym szeroko w poprzednim 

podrozdziale. Zwraca się w pierwszej osobie do Nimf, a narrację układa w sekwencję pytań 

(ww. 5-13), przez co sprawia wrażenie, jakby zapomniał lub nie znał przyczyn całej historii: 

kiedy, gdzie, dlaczego. Narrator prosi Nimfy, aby opowiedziały mu historię sądu Parysa i 

wyjaśniły, dlaczego zszedł z gór i wybrał się w podróż morską, nie znając się na żegludze; 

                                                
przed gorzką prawdą. Widać ponadto bardzo silną więź dziewczynki z ojcem, kiedy w mowie pełnej emocji 
zwraca się potem do ptaków, aby przekazały Menelaosowi, iż piękno jego pałacu zostało zniszczone. Łzy 
Hermione mogły być powodem gwałtownej reakcji Menelaosa przywiązanego do swej córki – doprowadziło 
to do tego, że zapragnął wojny.  

 590 Wyrażenie to, hapax homericus, Kolluthus umieszcza na początku utworu (w. 9), nazywając w 
ten sposób dęby ścięte na Idzie, wykorzystane do budowy statków (podobnie Homer używa tego określenia w 
kontekście Fereklosa, który buduje statek – źródło zła –  dla Parysa przed jego podróżą w Il. 5, 62-63); 
następnie w środku (w. 196, mówi w ten sposób o samym Fereklosie) i w zakończeniu (w. 392, o Parysie 
powracającym do ojczyzny: δέξατο νοστήσαντα τὸν ἀρχέκακον πολιήτην). Użycie tego terminu trzykrotnie 
nadaje utworowi cechę kompozycji pierścieniowej oraz kieruje uwagę odbiorcy na przyczyny, aetia (Paschalis, 
op. cit., s. 143). Mimo iż Kolluthus wyraźnie odnosi się do kontekstu homeryckiego nazywając tak Fereklosa 
i drewno do budowy statku, to ostatnie użycie w w. 392 może wskazywać na konotacje chrześcijańskie: w 
czasach, w których tworzył Kolluthus, wyrażenie to nabrało silnego znaczenia religijnego i używane było m.in. 
przez Grzegorza z Nazjanzu, Euzebiusza z Cezarei, Jana Chryzostoma. Zwykle stawiane było na równi z takimi 
określeniami, jak: διάβολος/δαίµων (diabeł, demon), ἁµαρτία (grzech), ἔχθρος (nienawiść) oraz ὄφις/δράκων 
(biblijny wąż). Harmsworth podkreśla: it seems highly unlikely that a reader who was educated in both Homer 
and Christian theology could be unaware of the word's long history and its application to Christian thought, 
that it is a „word pregnant with meaning”. Though we may perhaps fall short of a strong argument for the 
author's intentions, we also cannot assume his readers could filter out the Christian sense of the term (op. cit., 
ss. 38-39); według jego hipotezy Kolluthus, używając tego określenia trzykrotnie, pragnął podkreślić nie tylko 
jego ważność dla utworu, lecz także – na końcu odnosząc je do Parysa – pozostawić czytelnikom komunikat, 
że można jego poemat czytać w świetle moralności chrześcijańskiej (ibidem): the Christian resonance in the 
term is ultimately an „optional” intertextual effect, one which reveals itself only to the reader who approaches 
the text with an eye towards Christian content or allegory beneath the poem’s classicizing surface. Surely some 
in Colluthus’ late antique audience would approach such a text with this mindset (ibidem). W mojej opinii jest 
to dość daleko idące spostrzeżenie, jednak nie można go całkowicie wykluczyć.  
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pyta też, dlaczego skonstruowano statki, które stały się przyczyną i początkiem zła; dlaczego 

pasterz poruszył niebo i ziemię; jaki był pierwotny powód wojny; jak to się stało, że pasterz 

osądzał nieśmiertelnych; jaki był jego wyrok i skąd Parys dowiedział się o Helenie. 

Podkreśla ponadto, że chce poznać pierwotną przyczynę wojny (w. 10); aitiologia to bez 

wątpienia najważniejszy dla narratora aspekt oraz czynnik budujący narrację591. W 

proemium ponadto identyfikuje siebie samego jako poetę (w. 6: µοι; czyni to także w dalszej 

części epyllionu w ww. 252-253 w odnarratorskim zwrocie do Dionizosa). 

W całym utworze narrator jest jawny i wszechwiedzący. Zna całą historię, a jego 

pytania kierowane do źródła inspiracji tak naprawdę zawierają w sobie odpowiedzi, których 

narrator żąda: νηῶν wraz z określeniem ἀρχεκάκων w w. 8 od razu wskazują, że budowa 

statków prowadzi do nieszczęścia; νείκεος ἀρχή (w. 10) odnosi się do wojny, podobnie jak 

δικασπολίη w w. 12592. Wszechwiedza bohatera uwidacznia się także w tym, że zna emocje 

i odczucia bohaterów, a poprzez ich działania zauważa rodzące się w nich psychologiczne 

rozterki. Ukazuje np. emocje Heleny za pomocą gestów i zachowań, zwłaszcza w ww. 260-

264, gdy bohaterka próbuje odgadnąć tożsamość Parysa. Narrator wie, że przybysz jej się 

podoba (w. 278: Πάριν ποθέουσα), jest nim wręcz zachwycona (w. 267 i 307: θαµβήσασα) 

i z tych powodów nie jest w stanie zebrać słów (w. 306: ἀµηχανέουσα)593. Przeanalizowane 

są także uczucia Parysa; w ww. 124 i 127 opisane zostało jego przerażenie, natomiast jego 

intencje przed spotkaniem z Heleną poznajemy w ww. 233-234. Znane są ponadto emocje 

pomniejszych bohaterów, np. Eris, która wybucha zazdrością (w. 44), pragnie doprowadzić 

do nieszczęścia (ww. 94, 52 i 55), a także sama się boi (w. 58: δειµαίνουσα). 

                                                
591 Podobnie jak w Aitiach Kallimacha, ww. 1-2, gdzie historia opowiadana jest po to, by zadowolić 

poetę (narratora pobocznego), który zadaje pytania Muzom (także będącym pobocznymi narratorami) i prosi 
je o wyjaśnienia; zob. Narrators, Narratees, and Narratives in Ancient Greek Literature: Studies in Ancient 
Greek Narrative, vol. 1, red. R. Nünlist, A. M. Bowie, I. de Jong, Leiden-Boston 2004, s. 70. Również Klaudian 
ułożył proemium swego utworu De raptu Proserpinae w taki sposób, że najpierw stosuje inwokację do bogów, 
a następnie zwraca się do nich z serią pytań.  

592 Cosetta Cadau zauważa, że takie podejście do opisywanej historii i prowadzenie narracji to aluzja 
do twórczości Homera, który wprowadził podobny typ narratora (choć jest on mniej jawny niż u Kolluthusa). 
Kolluthus dnosi się także do twórczości Apoloniusza, Kallimacha oraz Klaudiana, przy czym jego twórczość 
najbardziej podobna pod względem narracji jest do tego ostatniego: on the other hand, Apollonius’ approach 
is also that of an omniscient narrator, but more overt and self-aware than Homer, as he interacts with his 
narratees and the Muses constantly, compensating with this for the physical distance that separated him from 
his readers. Callimachus also reveals himself as omniscient in dialoguing with the Muses in Aet. 1–2 and with 
Delos in h. 4.1–10 and 82–5, and shows even more self-awareness than Apollonius in his commitment to his 
patron-god and his genre. In Claudian’s Abduction of Proserpina, the narrator is both overt and omniscient, 
as we see from the preface of his book 2, where he tells us that the poet returned to play his lyre once again to 
compose a festive work. (Claud. Rapt. Pref. 2.13–16); Cadau, op. cit., s. 225. 

593 Narrator w dziełach Homera także zna emocje swych bohaterów, np. Eris u Kolluthusa 
powstrzymuje się od realizacji planów w w. 53, tak jak Odyseusz w Od. 17,235-238.  
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 Wszechwiedzę narratora potwierdzają również momenty, w których odnosi się on do 

późniejszych wydarzeń (wie, co stanie się po historii opisanej w epyllionie)594. Uwidacznia 

się to przede wszystkim w opisie próżnych poszukiwań Heleny przez jej córkę Hermionę – 

narrator doskonale wie, co się wydarzyło, jednak skrupulatnie ukazuje wszelkie rozterki 

dziewczynki.  

 Wielokrotnie przedstawia swoje opinie na temat zachowania poszczególnych 

bohaterów595, przez co wydaje się czasem, jakby przyjmował rolę moralisty typowego dla 

epyllionu łacińskiego. Parys określany jest jako Δύσπαρις (w. 194), ze względu na to, jaki 

skutek wywarło jego pożądanie na innych ludzi596. Narrator informuje także, że Parys 

nadmiernie raduje się z obietnicy Afrodyty (która przecież doprowadzi do tragedii; w. 326: 

κυδιόων δ’ ὑπέροπλον ὑποσχεσίῃ Κυθερείης), tu ponownie ujawnia się wszechwiedza 

poetyckiego ego, ponieważ jego ocena opiera się na tym, co wydarzy się w przyszłości. Brak 

skromności i wstydliwości bogini miłości także został surowo osądzony przez narratora 

(ww. 156-158: οὐκ ᾐδέσσατο Κύπρις (…) καὶ οὐκ ἐµνήσατο µαζῶν). Trzykrotnie mówi o 

wydarzeniach, które miały miejsce mimo tego, że charakter przypisywany zwykle danej 

postaci na to nie pozwalał. Narrator gra w ten sposób z oczekiwaniami odbiorcy i próbuje 

być może zaskoczyć go poprzez nieoczekiwany obrót fabuły. Np. Artemis przybywa na 

wesele Peleusa i Tetydy pomimo tego, że jest łowczynią (w. 35); Eris poddaje się Aresowi, 

chociaż jest znana jako nieokiełznana (w. 53); Posejdon i Apollo służą Dardanusowi mimo 

swej nieśmiertelności (w. 288).  

 Z rolą narratora wiąże się rownież zakończenie, można bowiem zastanawiać się, czy 

narracja rzeczywiście dobiega końca. Wprawdzie wydarzenie, które narrator zapowiedział 

w proemium i tytule epyllionu, czyli porwanie Heleny, zostało opisane i zakończone przed 

końcem utworu; jednakże cztery ostatnie wersy (opisujące Kasandrę obserwującą z akropolu 

nowo przybyłą Helenę oraz Troję, która ją przyjmuje do swych bram, jako źródła zła 

mieszkańców: ἀρχέκακον) otwierają drogę ku temu, co wydarzy się później, niemal 

przedstawiając dalszy ciąg, kontynuację (sequel) historii. Narrator spełnia oczekiwania, 

                                                
  594 Znów podobnie u Homera, np. Il. 11,604, a także u Klaudiana, zob. Rapt. 1, 246; 2,249; 2,37; 
3,228-229.  

595 Co ciekawe, zawsze używa do tego określenia φηµί (ww. 90, 142, 174); są to sytuacje, w których 
poboczny narrator komentuje i w pewien sposób kwestionuje reputację innych bohaterów.  

596 Ta definicja wpasowuje się także w obraz Parysa w Iliadzie (funkcjonować może jako swego 
rodzaju prequel do Iliady), gdzie Hektor opisuje go jako µέγα πῆµα, czyli ,,wielki ból”, „cierpienie” dla Trojan 
i przewiduje, że nikt nie będzie żałował jego śmierci (6, 281-285). Zwraca się do niego δαιµόνιε, ukazując jego 
rolę jako tego, który przynosi nieszczęście (6, 326-330).  
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jakie postawił na początku, ale jednocześnie angażuje się do tego stopnia, że zapowiada 

odbiorcy późniejsze wydarzenia597. Ostatni werset (w. 394: δέξατο νοστήσαντα τὸν 

ἀρχέκακον πολιήτην) stanowi odwołanie do wspomnianych νηῶν ἀρχεκάκων z proemium 

(ww. 9-10), tworząc kompozycję pierścieniową. Narrator zaczyna i zamyka swą narrację 

poprzez podkreślenie, że porwanie Heleny było pierwotną przyczyną wojny, czyli tego, co 

nie zostało jeszcze przez niego opowiedziane598.  

 

Μουσαίος, Τα καθ'Ηρώ και Λέανδρον 

 

W proemium, jak wspomniano w podrozdziale 3.2., narrator ujawnia się dwukrotnie: 

w wyrażeniach ἀκούω (w. 5) oraz µοι µέλποντι (w. 14). Następnie narracja prowadzona jest 

głównie w trzeciej osobie liczby pojedynczej, poza kilkoma passusami przeanalizowanymi 

poniżej. 

Narrator zwraca się do odbiorcy poematu, czym angażuje się w akcję utworu: w 

wersach 23-27, tuż po wprowadzeniu, pojawia się zwrot w drugiej osobie (σὺ): 

 

σὺ δ', εἴ ποτε κεῖθι περήσεις,  

δίζεό µοί τινα πύργον, ὅπῃ ποτὲ Σηστιὰς Ἡρὼ  

ἵστατο λύχνον ἔχουσα καὶ ἡγεµόνευε Λεάνδρῳ·   

δίζεο δ' ἀρχαίης ἁλιηχέα πορθµὸν Ἀβύδου  

εἰσέτι που κλαίοντα µόρον καὶ ἔρωτα Λεάνδρου (ww. 23-27). 

 

Poprzez zwrócenie się do czytelnika (słuchacza) opisuje Sestos i Abydos, z których 

pochodzili kochankowie: gdyby ktoś zechciał tam wyruszyć, powinien wypatrywać 

wysokiej wieży, w której Hero wciąż trzyma pochodnię, a niżej, w rzece, nadal słyszalny 

jest lament Leandra. W ww. 29-29 zadaje pytanie rozwijające fabułę: pyta o początki ich 

miłości, a następnie, w odpowiedzi na swoje pytanie, rozpoczyna właściwą akcję utworu; 

najpierw przybliża postać Hero, tuż po tym opisuje jej spotkanie z Leandrem w świątyni.  

Do odbiorcy narrator przemawia także w ww. 59-60, kiedy opisuje piękno Hero. 

Stwierdza, w drugiej osobie liczby pojedycznej, że czytelnik z pewnością sam mógłby rzec, 

                                                
597 Cadau, op. cit., s. 229. 
598 Kolejne podobieństwo z Homerem, u którego zakończenie narracji także wiąże się z jej początkiem 

i nie stanowi wyraźnego końca historii. Modelem takiego zabiegu narracyjnego może być także Kallimach, 
który często kończy narrację z odniesieniem do wersów początkowych. 
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iż ciało bohaterki jest jak różana łąka: ἦ τάχα φαίης / Ἡροῦς ἐν µελέεσσι ῥόδων λειµῶνα 

φανῆναι. Bezpośredni zwrot φαίης („rzekłbyś”) sugeruje wysokie zaangażowanie narratora, 

który poszukuje potwierdzenia, zgody czytelników: związek między twórcą a odbiorcą 

wydaje się poprzez takie zwroty erudycyjny, a nawet wyrafinowany: jak stwierdza Cosetta 

Cadau, the readership that emerges from this interaction appears educated and refined599. 

Uczona podkreśla, że jednocześnie Muzajos jawi się jako narrator nie do końca wiarygodny, 

skoro piękno Hero porównuje do różanej łąki, nie tylko przedstawia swoją opinię, lecz także 

ukazuje ją jako coś półsurrealistycznego dla wyobraźni czytelnika600. Warto zauważyć, że 

poszukiwanie akeptacji ze strony czytelnika ukazuje pragnienie Muzajosa, aby odbiorca 

wraz z nim zaangażował się w akcję utworu, a tym samym zapewne silniej odebrał 

opisywaną historię.  

Narrator kieruje swe słowa nie tylko do czytelnika: przemawia także do bohaterów, 

Hero i Leandra, nie kryjąc emocji i współczując im w cierpieniu. W w. 86-89 zwraca się do 

cierpiącego Leandra, zdając sobie sprawę z jego nieszczęśliwej miłości. Teraz Leander nie 

może już żyć bez ukochanej: 

 

Αἰνοπαθὲς Λείανδρε, σὺ δ', ὡς ἴδες εὐκλέα κούρην,  

οὐκ ἔθελες κρυφίοισι κατατρύχειν φρένα κέντροις,   

ἀλλὰ πυριβλήτοισι δαµεὶς ἀδόκητον ὀιστοῖς  

οὐκ ἔθελες ζώειν περικαλλέος ἄµµορος Ἡροῦς (ww. 86-69). 

 

W wersach 300-306 narrator ponownie zwraca się do Leandra, a następnie również 

do Hero; passus dotyczy ostatniej podróży bohatera przez morze w czasie burzy. Tym razem 

określa go homeryckim epitetem καρτερόθυµος, natomiast Hero jest δύσµορος – 

nieszczęsna: 

 

ἀλλ' οὐ χειµερίης σε φόβος κατέρυκε θαλάσσης,  

κατερόθυµε Λέανδρε. διακτορίη δέ σε πύργου  

ἠθάδα σηµαίνουσα φαεσφορίην ὑµεναίων  

µαινοµένης ὤτρυνεν ἀφειδήσαντα θαλάσσης  

                                                
599 Cadau, op. cit., s. 239. 
600 Można zauważyć podobieństwo do Kolluthusa, który ukazuje piękno Parysa w porównaniu do 

piękna boskiego (w. 258 i n.). 
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νηλειὴς καὶ ἄπιστος. ὄφελλε δὲ δύσµορος Ἡρὼ  

χείµατος ἱσταµένοιο µένειν ἀπάνευθε Λεάνδρου  

µηκέτ' ἀναπτοµένη µινυώριον ἀστέρα λέκτρων (ww. 300-306). 

 

 Oba wspomniane wyżej zwroty odnarratorskie stanowią istotne elementy fabuły, 

przełomowe dla rozwoju akcji. Muzajos wykazuje się empatią w stosunku do Hero i 

Lenadra, jakby rozumiał, że Leander nie jest wstanie zapanować nad swymi uczuciami: 

najpierw, by obronić się przed miłością do Hero, potem – by powstrzymać się przed 

przepłynięciem cieśniny podczas sztormu. Zwracając się do bohaterów Muzajos nie tylko 

daje wyraz zrozumieniu dla pasji, odwagi i uczuć, lecz także po raz kolejny ujawnia swoje 

zaangażowanie w fabułę.  

 

Reposianus, De concubitu Martis et Veneris 

 

 Narrator w De concubitu występuje w utworze wielokrotnie w formie bezpośrednich 

zwrotów do bohaterów oraz wykrzyknień, w których ocenia opisywane wydarzenia i 

przekazuje moralne rozważania. Ujawnia się wielokrotnie w proemium: już w pierwszym 

wersie zwraca się do odbiorcy, ostrzegając go przed beztroskimi miłostkami. Poza zwrotem 

do Muz z prośbą o ich fizyczny udział w akcji utworu (w. 17), przemawia także do Kupidyna 

nienasyconego żadnym triumfem (ww. 6-8) i do Wulkana, do którego kieruje serię 

wykrzyknień, wyrażając tym samym ocenę jego działań, m.in. gani go za zranienie Wenery 

żelaznymi łańcuchami. Następnie ponownie zwraca się do Kupidyna, tym razem z 

poleceniem, by delikatnie związał boginię wieńcami z róż (ww. 26-32).  

W trakcie utworu często pojawiają się pytania stawiane przez narratora, zwykle 

rozwijające akcję bądź próbujące wyjaśnić działania danego bohatera. W ww. 51-52, w 

opisie przygotowań do miłosnego spotkania Marsa i Wenus, narrator pyta, na co czekają 

Gracja i Charyty, dlaczego niczego nie przygotowują601: quid Gratia cessat, quid Charites? 

Następnie zwraca się do Kupidyna: cur, saeve puer, non lilia nectis? (w. 52); poza pytaniem, 

dlaczego nie splata lilii, narrator ocenia charakter bohatera na podstawie jego zachowania, 

nazywa go saevus. Wydaje mu polecenia, zupełnie jakby sam był obecny w gaju i 

                                                
601 Użycie obok siebie określeń Gratia i Charites skłaniać może do przypuszczeń o niekompetencji 

Repozjanusa lub o zależności tego utworu od innego, co miałoby poskutkować błędami (sugeruje się, iż 
Repozjanus wzorował się na poecie hellenistycznym Euforionie), Zuccarelli, op. cit. , s. 116–117. 
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wszystkiemu osobiście się przyglądał, bardzo angażuje się zatem w fabułę. Jawi się jako 

rzekomy świadek wydarzeń, a nawet dodatkowy protagonista:  

 

Tu lectum consterne rosis, tu serta parato 

Et roseis crinem nodis subnecte decenter. 

Haec modo purpureum decerpens pollice florem, 

Cum delibat eum, suspiria ducat odore; 

Ast tibi blanda manus florem sub pectore condat; 

Tu, ne purpurei laedat te spina roseti, 

Destrictis teneras foliis constringe papillas: 

Sic decet in Veneris lucis gaudere puellas!602 

Ut tamen inlaesos Paphiae servetis amores, 

Vincula sic mixtis caute costringe ramis, 

Ne diffusa ferat per frondes lumina Titan603 (ww. 53-63). 

 

 Przemawia także do Marsa, pytając go, dlaczego niesie stalowe pociski (w. 78: cur 

gestas ferrea tela?), a następnie poucza go, że do Cyprydy wypada przychodzić zdobnym w 

róże, aby jej nie przestraszyć (w. 79: ne metuat Cypris, comptum dece tire rosetis). Gdy 

Mars przybywa do gaju i przygotowuje się do miłosnego aktu, znów można odnieść 

wrażenie, jakby narrator znajdował się tuż obok bohaterów i obserwował ich działania. 

Ponownie wydaje polecenia, tym razem Kupidynowi, Bybliadom oraz Gracji, aby razem 

pomogli Marsowi zdjąć zbroję:  

 

Ensem tolle, puer; galeam tu, Gratia, solve! 

Haec laxet nodos, haec frrea vincula temptet: 

Solvite, Bybliades604, praeduri pectora Martis 

                                                
602 W. 60: sic decet in Veneris luco gaudere puellas. Warto zwrócić uwagę na umiejętności leksykalne 

poety. Opisując czynności w gaju Wenery stworzonym do miłości, Repozjanus używa czasownika gaudere, 
oznaczającego radość wewnętrzną (inaczej mówiąc: secum in animo voluptatem percipere, zob. m. in. Cic. 
Fin. 1, 37; Hor. Carm. 4, 8, 11). Z kolei w w. 66: ludebat teneris Bybli permixta puellis. Wenus bawiła się – 
ludebat – z dziewczętami zbierając kwiaty i zdobiąc się nimi, co rozgranicza jej radość bardzo osobistą (z 
powodu miłosnego spotkania; gaudere) oraz radość dziewcząt mającą zupełnie inne źródło, pochodzącą z 
zabawy (ludere). 

603 Tytan – chodzi o Heliosa (uosobienie Słońca), należącego do drugiego pokolenia Tytanów.  
604 Bybliady – może chodzić o mieszkanki Byblos lub nimfy, wymieniane np. przez Drakoncjusza w 

jego epitalamium: mają one połączyć ślubem nimfy i Satyrów (Drac., Rom. 7, 33). 
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Loricaque moras; vos scuta et tela tenete: 

Nunc violas tractare decet! Laetare605, Cupido, 

Terribilem divum tuo solo numine victum: 

Pro telis flores, pro scuto myrtea serta, 

Et rosa forte loco est gladii, quem iure tremescunt! (ww. 88-95) 

 

 Bardzo szczegółowo opisuje samo spotkanie kochanków, podczas którego również 

jest obecny: pojawiają się wykrzyknienia narratora na temat rozkoszy, jaka ogarnia Marsa i 

Wenus:  

 

(…) Proh sancte Cupido, 

quam blandas voces, que tunc ibi murmura fundunt! 

Oscula permixtis quae tunc fixere labellis! 

Quam bene consertis haeserunt artibus artus! (ww. 105-108) 

 

O quam blanda quies! O quam bene presserat artus  

nudos forte sopor! (…) (ww. 120-121) 

 

 Narrator ujawnia się także we wtrąceniach silnie subiektywizujących narrację, np. w 

w. 50: hunc solum Paphie, puto lucum fecit amori: uważa, że Wenus stworzyła opisany przez 

niego gaj jedynie dla miłostek. Wyrażenie puto pojawia się w jeszcze jednym kontekście, 

pod koniec utworu: compressit habenas Phoebus et ad lucos tantum putto lumina vertit (ww. 

146-147). Narrator znów wydaje się obecny tuż obok bohatera, jednak może na chwilę sam 

odwrócił wzrok, lub nie dostrzega dokładnie, w który kierunku spogląda Febus (wysyła 

promienie światła). Przypuszcza jednak słusznie, że przygląda się on zagajnikowi.  

 Tuż po tym ujawniony zostaje czyn Wenus i Marsa. Narrator przejmuje się wraz z 

bohaterami, podobnie jak oni odczuwa silne emocje, co wyraża poprzez użycie 

wykrzyknień, oraz zwrotu bezpośrednio do Febusa, w którym potwierdza, że w obliczu jego 

świadectwa kochankowie nie mogą się wyrzec zbrodni: 

 

(…) Proh conscia facti 

                                                
605 Jeszcze nie doszło do momentu kulminacyjnego, poeta jednak przewiduje triumf miłości i już 

rozkazuje Kupidynowi radować się ze zwycięstwa. Narrator, jako wszechwiedzący, nawiązuje do przyszłości. 
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invida lux! Veneris qui nunc produntur amores 

lumine, Phoebe, tuo! Stants capti indice tanto 

Mars Amor et Paphie, ramisque inserta tremescunt 

Lumina, nec crimen possunt te teste negare. (ww. 133-137) 

 

 W wersach 140-146 natomiast pojawiają się wyraźne rozważania o odcieniu 

moralizującym. U Homera przewinienie Marsa i Wenus nazwane jest jedynie „złymi 

czynami” (Hom. Od. 8, 329: κακὰ ἔργα), u Owidiusza kochankowie związani są „haniebnie” 

(Ov. Met. 4, 187: turpiter). Repozjanus stosuje opis bardziej zretoryzowany, podchodzi do 

mitu na nowo, co podkreśla przede wszystkim poprzez oryginalną w stosunku do 

poprzedników interpretacją moralną: 

 

O rerum male tuta fides! O gaudia et ipsis 

Vix secura deis! Quis non, cum Cypris amaret, 

Praeside sub tanto tutum speraret amare? 

Criminis exemplum si iam de numine habemus, 

Quid speret mortalis amor? Quae vota ferenda? 

Quod numen poscat, quo sit securus adulter? 

Cypris amat, nec uta tamen! (…) (ww. 140-146) 

 

Morałem Repozjanusa nie jest nawoływanie do wystrzegania się zdrady małżeńskiej 

ani samo zwycięstwo miłości nad wojną, Wenus bowiem przedstawiona została jako urocza 

i delikatna bogini nawet podczas zdrady męża, a narrator nie pozwolił Wulkanowi jej 

związać, aby ten przypadkiem jej nie zranił (ww. 31-32). Przesłaniem utworu jest raczej 

rada, by nie ufać sile pożądania, ponieważ niemoralna natura ludzka przemieni to w 

występek.  

Poeta przedstawił niejako świat paradoksu606: Mars, bóg wojny, został zwyciężony 

przez uczucie miłości; Wenus jako delikatna, czarująca bogini nie żałowała ani nie wstydziła 

                                                
606 Figura paradoksu popularna jest wśród autorów poezji późnoantycznej w ogóle, a Afryki 

Wandalów w szczególności. Doskonałym przykładem jest twórczość Luksoriusza, korzystającego z niej 
wyjątkowo obficie: lubował się w wymyślnych porównaniach i paradoksach. Wart przytoczenia jest 
powiązany tematycznie z sytuacją Kartagińczyków pod wandalską władzą epigramat, który opowiada o 
małpce siedzącej na grzbiecie psa: reddita post longum Tyriis est mira voluptas, / quem pavet ut sedeat simia 
blanda canem. / Quanto magna parant felici tempora regno, / discant ut legem pacis habere ferae (cyt. za: M. 
Rosenblum, Luxorius: A Latin Poet Among the Vandals, New York 1961, s. 44). Luksoriusz uważa królestwo 
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się zdrady, lecz od razu planowała zemstę. Czy odwrócenie ról stanowiło nawiązanie do 

sytuacji, w jakiej przyszło poecie tworzyć, kiedy władzę nad ludnością rzymsko–afrykańską 

przejęli Wandalowie? Afryka Północna jako prowincja rzymska od wieków była silna pod 

względem ekonomicznym i kulturalnym – nagle straciła kontrolę dzieląc się nią z 

barbarzyńcami. Czy poeta przedstawił zatem opaczny porządek moralny, jednocześnie 

tworząc w poczuciu wyższości nad barbarzyńcami i pragnąc tę wyższość ukazać? Być może 

to zbyt daleko idąca interpretacja, wszak to nie Wandalowie przynieśli Afryce Północnej 

upadek moralności, lecz rozwijał się on od dawna wśród samej ludności rzymsko–

afrykańskiej. Bez wątpienia jednak Repozjanus pragnie podkreślić, jak niemoralna jest 

ludzka natura i jak bardzo dąży do występku.  

Pod koniec utworu narrator zwraca się do Kupidyna, który przybywa do gaju i 

związuje Marsa i Wenus wieńcami z róż: tunc tu sub galea, tunc inter telas latebas, saeve 

Cupido, timens (ww. 175-176). Mars, bóg wojny, pokonany siłą miłości, stoi poniżony 

niczym cudzołożnik, Wenus natomiast nie martwi się występkiem, lecz obmyśla zemstę na 

tym, który wyjawił jej czyn: chce rozpalić niegodziwą miłość w Pazyfae, córce Febusa607. 

Czy oznacza to, że niemoralna natura ludzka nie tylko zamieni pożądanie w złe czyny, lecz 

także nie wyrazi skruchy, a zamiast tego skupi się natychmiast na zemście? W pozornie 

znanym micie Repozjanus odnalazł nowe przesłania, dostosowane do nowych czasów i 

odbiorców, angażując się w fabułę jako aktywny, jawny narrator, aby wywrzeć swym 

utworem silniejsze wrażenie, a także wpisać się w popularną wówczas poetykę epyllionu.  

 

Aegritudo Perdicae 

 

Obecność narratora w Aegritudo Perdicae to bez wątpienia jedna z najważniejszych 

cech kompozycyjnych utworu. Willy Schetter podkreśla neoterycki charakter poematu, 

                                                
– w którym dzieją się tak wielkie rzeczy, że dzikie zwierzęta potrafią zachować spokój – za szczęśliwe. Nie 
małpka boi się psa, lecz odwrotnie – pies małpki. Dzikie zwierzę jest oswojone i nie stanowi zagrożenia (w 
znaczeniu przenośnym byliby to Wandalowie), a pies (czyli poddani, Rzymianie) – zwierzę udomowione – 
mimo wszystko odczuwa jeszcze lęk.  

607 Można przypuszczać, że Wenera rozpala w Pazyfae siłę zwyrodniałej miłości do byka nie tylko po 
to, by przy takowej jej występek wydawał się niewinną igraszką, lecz tym samym planuje zemstę na Febusie 
(Apollonie), który wyjawił jej występek. Repozjanus bowiem utożsamia najprawdopodobniej Apollina z 
Heliosem, ojcem Pazyfae. Wenus miała wówczas wziąć odwet nie tylko na Pazyfae, lecz także na jej córkach 
(Ariadnie i Fedrze) oraz siostrze (Kirke). Następnie na wnuczce Heliosa Medei oraz na kolejnej jego córce 
Dirke (choć ta wymieniana jest jedynie u Fulgencjusza, w jego wersji ponadto także Medea i Fedra uchodzą 
za córki Heliosa, Fulg. Mitolog. 2, 7. 
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wskazuje na subiektywizm cechujący narrację oraz na liczne wtrącenia odnarratorskie608 

jako cechy determinujące utwór jako epyllion. Narrator niejednokrotnie utożsamia się z 

cierpiącym Perdykasem; zauważyć można nie tylko współczucie, lecz nawet swego rodzaju 

sympatię i zrozumienie, określa go bowiem najczęściej przymiotnikami infelix oraz miser 

(zob. ww. 19, 22, 82, 94, 114, 205, 262). Nieprzerwanie skupia się na głównym bohaterze, 

także na jego psychice. Zwraca się do niego bezpośrednio, prezentując się jako świadek 

wydarzeń lub nawet protagonista utworu. 

Współczucie narratora dla bohatera utworu podkreślone jest już w wersach 

otwierających epyllion (w słowach skierowanych do Amora, przywołanego na miejsce 

Muzy): dic mihi, parve puer: numquam tua tela quiescent? (w. 1). Nie jest to z pewnością 

konwencjonalna apostrofa, wręcz przeciwnie, brzmi raczej jak zarzut609, nacechowany 

emocjami (zob. też ww. 5-6: hoc tibi restabat postremum, saeve Cupido! At dirum in matris 

iuvenem conpellis amorem!). Można przypuszczać, że narrator przemawia w imieniu swego 

bohatera, jawiąc się równocześnie jako moralizator, nauczyciel, karcący nieposłusznego 

bożka miłości. 

 Niemal każda scena utworu rozpoczyna się od wtrąceń narratora, lamentu, 

wykrzyknienia, przez co budowana jest atmosfera smutku i rosnącego nieszczęścia – 

czytelnik silniej odbiera opisywane wydarzenia, ponieważ poemat pełen jest emocji i 

uniesień nie tylko bohatera, lecz także poetyckiego ego. Wielokrotnie narrator kieruje swe 

słowa bezpośrednio do Perdykasa, ubolewając nad jego losem:  

 

hinc quoque partus amor redeunti ad tecta parentum,  

infelix Perdica, tibi (…) (ww. 18-19)  

 

Heu, Perdica, gravis aestus radiosque micantes  

solis te fugisse putas lucosque petisse,  

ignoras: intus gravior tibi flamma paratur! (ww. 72-74)  

 

Heu quotiens iuvenis mutata est mente figura  

                                                
608 W. Schetter, Vier Adnoten zur A.P., Hermes 119 (1991), ss. 94-98. 
609 Trafnie objaśnia ten wers Luigi Castagna: il senso non è qui: „cantami...”, ma piuttosto, 

discorsivamente: „dimmi un po’, ragazzo”. Sembra di vedere il poeta-maestro con una mano sul fianco e 
l’altra con l’indice alzato, come a rimproverare un discepolo (L. Castagna, Su un proemio poetico tardolatino 
(A.P. 1-4), Bollettino di studi latini: periodico quadrimestrale d'informazione bibliografica 1 (1997), s. 111.  
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vel quotiens pulsante deo nova forma secuta est!  

quam miser ut vidit, suscepit vulneris iram;  

haesit et insano obstipuit deceptus amore. (ww. 92-95)  

 

sola tibi dulci numquam, Perdica, quieti  

tradidit assiduis ardentia lumina flammis. (ww. 104-105)  

 

at non te, Perdica, umquam puer ille Cupido  

vel partem minimam patitur decerpere <somni> 

sed solum † tenuit veneranda te casus umbras †  

continuus tollit pharetras ac tela furoris  

et tecum vigilat per noctis tempora longa) (ww. 191-195)  

 

 Wyjątkowe połączenie między narratorem a bohaterem osiąga punkt kulminacyjny 

w proemium znajdującym się w środku utworu, które stanowi krótką inwokację 

poprzedzającą końcową część poematu. Autor zwraca się do Kalliope (Muzy epiki, mimo iż 

temat, który podejmuje, jest zdecydowanie bardziej elegijny) z prośbą o pomoc w dalszym 

tworzeniu: 

 

Nunc, o Calliope, nostro succurre labori:  

non possum tantam maciem describere solus,  

nec nisi das animos viresque in carmina fundis,  

quae mihi mandasti iam possum expromere, Musa. (ww. 246-249)  

 

Kiedy Perdykas staje się coraz słabszy, podobnie dzieje się z narratorem – potrzebuje 

teraz siły i odwagi, by opowiadać dalej. Paralela pomiędzy narratorem a bohaterem jest 

skontruowana celowo: w inwokacji powtarza (z niewielkimi różnicami) mowę Perdykasa, 

która ma miejsce trzydzieści wersów wcześniej, kiedy bohater odmawia opowiadania o swej 

niegodziwej miłości (ww. 212 i n.). Kazirodztwo, niewypowiedziana zbrodnia, jest 

powiązana z aktem tworzenia samego utworu: poeta, z pomocą Kalliope, dostarczy słów, 

których nie jest w stanie wypowiedzieć Perdykas610.  

                                                
610 Malamud 1993, op. cit, s. 169. 
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Narrator najprawdopodobniej stara się, aby odbiorca poematu zdawał sobie w pełni 

sprawę z jego zaangażowania w opowiadaną historię, także zaangażowania jako moralisty, 

co stanowi cechę charakterystyczną łacińskiego epyllionu późnego antyku. Charakteryzuje 

to także Owidiusza, do którego liczne podobieństwa można zauważyć w Aegritudo 

Perdicae611. Dlatego już Camillo Morelli stwierdza: non crediamo alle sue intenzioni 

moraleggianti: è un luogo comune (…) come nel suo maestro Ovidio, che serve a creare 

una specie di contrasto drammatico fra la riluttanza del casto poeta e l’orrore 

dell’argomento612. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, Hylas 

 

 Narrator w Hylasie niemal zupełnie się nie ujawnia, poza niewielką wzmianką w 

krótkim i dość konwencjonalnym proemium, przeanalizowanym w podrozdziale 3.2. 

Narrator zwraca się do Muzy, przedstawia temat utworu oraz pyta o pierwotną przyczynę 

opisywanych wydarzeń613. Zdecydowanie różni się od charakterystycznego dla 

Drakoncjusza narratora-moralisty, który występuje w pozostałych jego epyllionach: De 

raptu Helenae, Medei i Orestis Tragoedia. Tematyce Hylasa daleko od „poważnych”, 

tragicznych motywów i interpretacji; jest to raczej urocza historia, choć z nieszczęśliwym 

zakończeniem.  

 

Blossius Aemilius Dracontius, De raptu Helenae 

 

 Narrator w De raptu Helenae to postać pierwszoplanowa: ocenia działania 

bohaterów, przekazuje morały, zastanawia się nad miarą zła. Bez wątpienia odnosi 

mitologiczną historię do czasów współczesnych, skłania bowiem do postawienia pytania: na 

ile mit Parysa i Heleny mówi o problemach moralnych w Kartaginie pod rządami 

Wandalów? 

                                                
611 Podobieństwa do Owidiusza zostaną szczegółowo przedstawione w podrozdziale 3.4. 
612 C. Morelli, Sulle trace del romanzo e della novella. II. L’Aegritudo Perdicae, Studi Italiani di 

Filologia Classica 1 (1920), s. 91. 
613 Mimo typowego proemium, oryginalne jest ujęcie lekkiego i nieheroicznego tematu we wzniosłe 

słowa typowe dla tradycyjnej epiki (fata canam; Musa mones). Jak słusznie sugeruje Wasyl: possibly, it is 
here, in this literary joke, that we should suspect the presence of the epyllic poet, always ready to play with the 
‘grand’ tradition; Wasyl 2011, op. cit., s. 31. 
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 W długim, wieloaspketowym proemium, przeanalizowanym szeroko w podrozdziale 

3.2., narrator w oryginalny sposób definiuje swój stosunek do tradycji literackiej poprzez 

odniesienia do Homera i Wergiliusza, swych poprzedników na polu poezji epickiej: 

Drakoncjusz pragnie spisać to, czym tamci wzgardzili, czyli odnieść się do tych elementów 

mitu, które wcześniej były przez wielką epikę pomijane bądź uważane za mało istotne614. 

Pierwsze wersy utworu to także moralna ocena całej historii zawartej w micie oraz przede 

wszystkim osąd samego Parysa (skupienie uwagi na Parysie już na samym początku 

wskazuje na to, iż będzie on głównym bohaterem i zarazem, poprzez przypisane mu 

określenie, główną przyczyną zła, słowem-kluczem jest bowiem praedo występujące już w 

w. 1). 

Po ukazaniu oburzenia czynem bohatera poeta zastanawia się nad przyczynami 

porwania Heleny. Niczym sędzia-narrator615 rozważa różne możliwości, wspomina sąd 

Parysa, który miał miejsce przed czasem narracji utworu, następnie przechodzi do 

omówienia drugiej causa – Hezjone (przetrzymywanej przez Telamona, Helena miałaby 

zatem zostać porwana w odwecie za Hezjone). Pierwsza przyczyna dotyczy świata boskiego, 

fikcyjnego, druga natomiast ludzkiego, prawdziwego. Narrator próbuje dociec wprawdzie 

tylko przyczyny porwania, poszerza jednak swe wyjaśnienia na tyle, że zaczyna doszukiwać 

się źródła wojny, podczas gdy u starożytnych sąd Parysa powszechnie uważany jest jedynie 

za powód porwania. Drakoncjusz prezentuje zatem szersze spektrum, szukając od razu 

przyczyny wojny. Co istotne, całkiem pomija pomoc Wenus, nie ona czuwa nad losem 

Parysa. Poprzez słowa compellunt audere virum fata (w. 57) należy rozumieć haniebny czyn 

godny pasterza (w. 2: pastoralis (…) ausum) oraz obrazę bogów (w. 38: ausum dare iura 

Minervae)616.  

                                                
614 Wychwalając swych poprzedników i pisząc o nieśmiertelnej sławie (w. 17), poeta wprowadza 

elementy enkomionu. Być może odniesienie do Homera, tak samo jak u Enniusza w Annales, to intertekstualne 
nawiązanie do rzymskiej epopei narodowej i hołd złożony Rzymowi. Drakoncjusz wykazuje się wprawdzie 
większą skromnością niż Enniusz, ale mimo to zwiększa wagę swej twórczości poprzez wspomnienie tak 
wielkich poetów. Zaznacza jednocześnie, iż podąży meliore via. Mając w pamięci tradycję, wytycza sobie w 
niej ścieżki nieznane, niepospolite. Łącząc historie dwóch mistrzów zajmujących się tematyką wojny 
trojańskiej (Homera opisującego walkę oraz Wergiliusza opowiadającego o zdobyciu miasta i wydarzeniach 
po wojnie) Drakoncjusz dodaje do nich brakujący epizod: origo belli. Jego samoocena oscyluje zatem między 
arogancją a pokorą – jest jedynie lisem zbierającym resztki z uczty lwów, czyli swych wielkich poprzedników, 
a mimo to uzupełnia spisane przez nich dzieje o niezwykle istotny element. 

615 Jawi się jako narrator zewnętrzny (zachowuje dystans jak prawdziwy sędzia, rozważa różne 
możliwości, aby dociec prawdy), ale jednocześnie posiada cechy autora, Drakoncjusz z zawodu był bowiem 
prawnikiem.  

616 Bretzigheimer, op. cit., s. 370. 
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We wprowadzeniu narrator skupia się także na tragicznych skutkach wojny. Ww. 39-

54 to pełna emocji mowa ukazująca okrucieństwo, które z powodu wyroku Parysa dotyka 

jednostek, rodzin, narodów, nie oszczędza nawet kobiet i dzieci, zabiera też wielkich 

herosów, takich jak Achilles czy Ajaks. W przemowie, poza narratorem, bez wątpienia 

ujawnia się autor ze swymi kompetencjami literackimi: w formie lamentu wielokrotnie 

powtarza wyrażenia: damnatur/damnantur, mors oraz wykrzyknienia: heu, utinam, aby 

wysłowić swą rozpacz nad żniwem, jakie zbiera wojna. Czytelnik odnajduje wyraźne 

przesłanie: jedna osobista, moralnie zła decyzja prowadzi do nieszczęścia na świecie, a błąd 

człowieka może być powodem katastrofy niewinnych ludzi. Nie jest to bowiem śmierć 

przedstawiona w kontekście heroicznym: w czasie wojny giną zwykli ludzie, także krewni i 

bliscy. Narrator stawia także pytanie o cierpienie zsyłane w zemście przez gniewnych 

bogów: sic dolor exurgit divum, sic ira polorum saevit et errantes talis vindicta coercet? 

(ww. 55-56); pełni ono funkcję retoryczną: kara boska jest niewspółmierna do ludzkich 

czynów, ponadto gdy bóstwa mszczą się na tym, który błądzi, zło dotyka wielu niewinnych 

ludzi. Tym błądzącym jest Parys, oszust i bandyta, jednak narrator w trakcie utworu 

wskazuje motywy jego działań. Prowadzi go nie zbrodnicza miłość, lecz pragnienie sławy i 

chęć udowodnienia, że nie jest zwykłym pasterzem. Nie wystarczają mu symbole królewskie 

ani jego status (Parys to przecież iudex dearum): wciąż ma poczucie niższości wynikające z 

wcześniejszego życia, ciągle nosi na sobie piętno pasterza. Zgłasza się zatem jako 

przywódca delegacji na Salaminę, ponieważ wierzy, że odważnymi czynami z dala od 

ojczyzny udowodni swą wielkość. Jednak podczas burzy morskiej okazuje się tchórzem, 

traci nadzieję, z żalem wspomina spokojne pasterskie życie wolne od niebezpieczeństw. 

Znów jest przykładem antyherosa dotkniętego ponadto tragiczną ironią: żali się na to, jak 

trudne jest życie władców, którzy są narażeni na bitwy i śmierć. Jednocześnie sam 

nieświadomie dąży do tego poprzez swoje czyny, one prowadzą bowiem właśnie do tego, 

czego obawiają się władcy617.  

Narrator zastanawia się zatem nad źródłem zła oraz nad właściwą przyczyną wojny 

trojańskiej. Swe rozważania skupia wokół roli fatum i problemu wolnej woli oraz 

powiązanej z powyższymi aspektami odpowiedzialności moralnej. Koncepcję fatum 

przeplata z różnorodnymi koncepcjami religijnymi: znajdziemy u niego signa: prodigia i 

auspicia, sny prorocze, osoby o wieszczych zdolnościach i wiele innych zjawisk618. Nie 

                                                
617 Ibidem, s. 390-391. 
618 Zob. szczegółową analizę problemu fatum, wolnej woli oraz przepowiadania przyszłości, a także 
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mniej wart uwagi jest fakt, że nadchodząca katastrofa Troi wyjaśniona została także w 

sposób nawiązujący do tradycji i wcześniejszych ujęć tego tematu, mianowicie jako 

wywołana gniewem bogini Minerwy, co również może być jak najbardziej zgodne z 

konwencją epyllionu.  

Katastroficzny nastrój panuje w całym utworze, choć najsilniej we wprowadzeniu 

oraz pod koniec poematu, w scenie, w której Parys powraca z Heleną do Troi. Cały passus 

zdominowany jest w pełni przez narratora, który odchodzi od licznych wcześniej mów 

(wręcz nie pozwala żadnemu bohaterowi na przemawianie) i sam, dzięki swojej 

wszechwiedzy, przekazuje ich przeżycia, emocje oraz intencje619. Najpierw do ojczyzny 

powracają m.in. Eneasz i Antenor, z którymi Parys wyruszył do Salaminy, a następnie z 

powodu sztormu trafił na Cypr, gdzie spotkał Helenę. Gdy Priam nie widzi pośród 

powracająych swego syna, roni łzy i z trwogą zaczyna słuchać opowieści Antenora o 

strasznych przygodach na morzu. Zrozpaczony Antenor opowiada o zniszczonych okrętach, 

nieświadom, że Parys został ocalony. Po jego słowach (przytoczonych przez narratora, a nie 

za pomocą mowy bezpośredniej) wszyscy w sali królewskiej łkają z żalu i wkrótce żałoba 

przenosi się na całe miasto. Wyjaśniony zostaje powód cierpienia: żałoba nie zapanowała 

dlatego, że zginął heros, który mógłby prowadzić wielkie wojny i wykazać się dzielnością – 

zmarł członek rodziny królewskiej i właśnie dlatego wszyscy za nim płaczą. Narrator 

podkreśla, że gdyby Parys mógł równać się męstwem z Heraklesem, Meleagrem lub 

Tezeuszem, płakanoby za nim zapewne jak za herosem. Nie przysłużył się jednak żadną 

wojną, nie ściął mieczem kohort, nie pokonał wroga. Jednakże należy do królewskiego rodu, 

zasługuje zatem na żałobę. Priam zaczyna przygotowywać dla syna symboliczny pogrzeb. 

                                                
odpowiedzialności Parysa za zło: N. Cichoń, O problemie fatum i wolnej woli w epyllionie Drakoncjusza De 
raptu Helenae (O porwaniu Heleny), Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ 1 (2018), ss. 107-130; 
Bretzigheimer, op. cit., s. 363 i s. 367 i n. Czyn, który popełnia Parys, to nie jest zwykły, niezamierzony błąd 
– jego działania są dobrowolne, nawet jeśli poczynione bez znajomości możliwych konsekwencji (zob. w. 37: 
nescia mens est) i zasad prawa (być może jako pasterz nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest czynienie 
tylko tego, co zgodne z prawem). Usprawiedliwieniem dla niego nie może być ani nieznajomość prawa, ani 
lekceważenie zasad moralnych. Jednocześnie nad jego losem czuwają bogowie i ciąży nad nim los 
przepowiedziany przed wiekami przez samego Zeusa. Dlatego historia Parysa prowokuje do postawienia 
pytania, na ile człowiek jest odpowiedzialny za swe własne czyny. Agudo Cubas proponuje hipotezę, wedle 
której Drakoncjusz zachowuje klasyczny, pogański charakter mitu, ze względu na wszechobecność fatum w 
utworze jako czynnika determinującego ludzkie decyzje (Agudo Cubas, op. cit., s. 266). Jednak Parys i Helena 
nie są z tego powodu wolni od winy. Mimo iż ich czyny zależą od fatum, podejmują świadome decyzje: 
odpłynąć razem do Grecji każą im nie tylko fata, ale i mens (ww. 67-68: Pergama sola placent et moenia 
quaerere Troiae mens et fata iubent). Według Drakoncjusza ludzie mogą być nie do końca wolni w swych 
wyborach, jednak zawsze są za nie odpowiedzialni lub przynajmniej współodpowiedzialni – za zło, które 
czynią i za konsekwencje, jakie ono za sobą niesie (Wasyl 2011, op. cit., s. 38).  

619 Bright, op.cit., ss. 132-133; Wasyl 2011, op. cit., s. 36. 
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Wznosi dla niego pusty kurhan, zupełnie jakby w środku znajdowało się ciało. Pragnie też 

złożyć ofiary i nasycić krwią pustkę w grobie. Przygotowania do pogrzebu przerywa widok 

statku na horyzoncie. Okazuje się, że to statek królewski. Priam już wiąże wieńce, gdy nagle 

spostrzega jasne peplosy i żagle ozdobione jedwabiem. Na maszcie z drzewa morwowego 

widnieje mirt, roślina poświęcona bogini Wenus, jako symbol miłości wplatana do wieńców 

weselnych. Parys cumuje do brzegu i wychodzi na ląd wraz z Heleną. Priam i Hekuba 

podbiegają do niego wśród tłumu witających go mieszkańców Troi i obejmują go z 

radością620.  

              Tuż po opisie radosnego powitania Parysa przez rodziców nagle zmienia się nastrój. 

Narrator informuje, że Hektor oraz Troilus nie podzielają radości rodziców z powrotu 

Parysa, a następnie mówi wprost o śmierci, którą przyniesie wojna: 

(…) praesagia sensus 

Concutiunt animosque [in] viri: Mors ore cruento 

Inter Troianos discurrit saeva caterva 

Heu quantos raptura viros, quae fata datura 

Aut quantas per bella nurus vidare parata! (ww. 626-630) 

 

 Podobnie jak wcześniej Helenus i Kasandra byli wrogo nastawieni do brata i 

roztaczali przed zgromadzonymi straszne wizje nadciągającej wojny, tak teraz Hektor i 

Troilus mają pewne przeczucia i również oni okażą się w przyszłości ofiarami czynu Parysa. 

Przed czytelnikiem rozstacza się wizja wojny, która zbierze swoje żniwo – nadchodzi 

upersonifikowana Śmierć, która będzie szerzyć się wśród ludzi i przez nią owdowieją 

kobiety. Narrator zwraca uwagę na okrucieństwo wojny, która zsyła karę na niewinnych 

ludzi, ponieważ ucierpią nawet niewiasty, które stracą swych mężów. W kolejnych wersach 

                                                
620 Scena bardzo przypomina opis rozpoznania Parysa, gdy po raz pierwszy przybywa on do Troi (ww. 

104-115). W obu przypadkach Parys przerywa ceremonię: za pierwszym razem jest to uroczystość ku czci 
Jowisza i Minerwy, za drugim jego własny pogrzeb. W obu scenach rodzice obdarzają go pocałunkami, tym 
razem witają w ten sposób również Helenę.  Drakoncjusz opisując tę scenę doskonale gra emocjami, 
kontrastując radość i smutek. Podobnie czyni przedstawiając pierwsze przybycie Parysa do Troi, gdzie radość 
z jego przybycia poprzedzone jest atmosferą grozy. Tu jednak skrajne, przeciwne sobie emocje są uwypuklone 
jeszcze bardziej. Zaczynając od patetycznego opisu symbolicznego pogrzebu Parysa, Drakoncjusz przechodzi 
do ukazania szczęścia Priama i Hekuby, by po chwili znów zmienić ton i przedstawić widmo strasznej wojny, 
a na końcu powrócić raz jeszcze do wesołych emocji, wplatając w utwór epitalamium pasterskie. Jednocześnie 
między wierszami umieszcza aluzje do nadciągającej katastrofy, jawiąc się dzięki temu jako mistrz grania 
emocjami. 
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wspomina Politesa. Za pomocą porównania do cienia621 naśladującego ruchy człowieka 

poeta przekazuje, iż Polites zostanie potępiony w wojnie tak samo jak jego brat, Troilus 

(ww. 631-637). Plastyczny opis cienia przywodzi na myśl tragiczną pantomimę dusz w 

podziemnym świecie umarłych622.  

W ostatnim zdaniu De raptu Helenae (w. 655: crimen adulterii talis vindicta 

sequatur) narrator zawiera myśl przewodnią utworu, wyjaśniając powód lamentu: jest to 

kara, jaką pociąga za sobą zbrodniczy czyn Parysa. Jego czyn to także główny temat dzieła 

– to, co zrobił Parys, stanowi punkt wyjścia do wydania oceny moralnej, do wysnucia 

wniosków z tej historii i przekazania czytelnikowi przesłania. Już w pierwszych słowach 

poeta sygnalizuje, że nie porwanie Heleny będzie tematem dzieła, lecz czyn Parysa (scelus, 

nefas) i jego konsekwencje. Wskazuje na dwa podstawowe aspekty jego winy: pogwałcenie 

uczciwych praw małżeńskich oraz prawa gościnności; bohater jest ponadto przekupionym 

sędzią i nawet nie wie, że czyni źle, a nieznajomość prawa również jest zbrodnią. Te 

obserwacje Drakoncjusza prowadzą do najważniejszego przesłania utworu - złamanie praw 

boskich i ludzkich przez jednego Parysa determinuje los innych, prowadzi do wielkiej wojny 

niosącej śmierć wielu niewinnych ludzi. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, Medea 

 

 Poetyckie ego ujawnia się, jak w każdym epyllionie Drakoncjusza, już w proemium, 

i odgrywa w nim istotną rolę. Słowa narratora we wprowadzeniu dostarczają bowiem 

odbiorcy wskazówki interpretacyjnej: epyllion będzie stanowił reinterpretację tematu 

tragediowego i pantomimicznego po epicku, na co wskazuje po pierwsze tematyka 

(traktować będzie o dwóch różnych elementach mitów związanych z Medeą: o przybyciu 

Jazona oraz o szaleństwie zdradzonej Medei), po drugie słowa inwokacji narratora do 

Kalliope (ww. 26-28), w których wspomniane zostają dwie Muzy, Polihymnia i Melpomene.  

 W propositio narrator koncentruje na Medei całą swą pogardę (ww. 1-7), używa 

wyłącznie negatywnej terminologii do oceny jej charakteru. To, co popełnia główna 

bohaterka, określa mianem nefas (już w w. 1, powtórzone następnie w w. 6, a także w 16), 

a jej niewolnikami są nawet bogowie na Olimpie. Jest także rea (w. 3) – poddaje sobie naturę 

                                                
621 Sam pomysł porównania do cienia Drakoncjusz mógł zaczerpnąć z Lukrecjusza, nim też 

zainspirował się w wyrażeniu membra movere (Lucr. 4, 365-366). 
622 Wasyl 2011, op. cit., ss. 84-85. Passus zawierający pantomimę zostanie przeanalizowany w 

podrozdziale 3.4. 
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i gwiazdy. W trakcie utworu wszechwiedzący narrator niejednokrotnie przekazuje uczucia, 

myśli, osądy bohaterów (ww. 119, 184-188, 209, 224, 511 i wiele innych).  

Na szczególną uwagę zasługuje epilog zawierający wyjątkową mowę narratora, z 

pozoru bardzo oryginalną, jednak bez wątpienia nawiązującą do fabuły utworu. Punkt 

kulminacyjny drugiej (tragediowej) części poematu to modlitwy Medei: najpierw zwraca się 

do Księżyca (ww. 396-430), następnie do Disa i Furii (ww. 436-460), na końcu do Słońca 

(ww. 497-508). Są one najważniejszym elementem kompozycyjnym tej części epyllionu. 

Dlatego na koniec wypowiada się sam narrator, zgodnie z konwencją nie mogąc milczeć i 

zostawić utworu bez własnego komentarza do opisywanej historii. Jest to także jego rekacja 

na straszne słowa i czyny Medei, przez to zapewne komponuje epilog w formie modlitwy, 

tak jak wcześniejsze słowa bohaterki; kieruje ponadto swe słowa, podobnie jak Medea, m.in. 

do Furii.  

 

Saeve Furor, crudele Nefas, infausta Libido,  

Impietas, Furiae, Luctus, Mors, Funera, Livor,  

linquite mortales miseroque ignoscite mundo,  

parcite iam Thebis, diros cohibete furores.  

Inde venit quodcunque nefas sic Cadmus <aratro> 

Obruit infaustis crudelia semina sulcis,  

Inde seges ferrata micat vel Martis anheli  

Heu male conceptis praegnatur terra venenis; 

Emicuit galeata cohors aciesque nefanda, 

Rumperet ensiferis cum ferrea messis aristis, 

Insurgunt clipeis, rapiunt simul arma phalanges 

Mortibus alternis et mutua fata minantur 

Fraternumque nefas qui gessit vindicat ensis; 

Inde Athamas miserandus erat, miser inde Palaemon,  

Inde Iocasta fuit, turpis fuit Oedipus inde, 

Inde Eteocles erat frater Polynicis et hostis, 

Et Polynices inops germani morte peremptus. 

Blanda Venus, lascive puer, Semeleie Bacche,  

Parcite vos saltim Thebis quibus auctor origo 

Aut soboles praeclara fuit: tibi mater, Iacche, 



 191 

Thebana de stirpe et, arator, tibi Diones 

Harmoniam nupsisse ferunt: pro munere Thebae 

Et pro tot meritis sic funera tanta merentur? 

Crimen erit genuisse deos! Iam Creta Tonantem 

Depositum nutrisse neget, iam Delos in undas 

Fluctuet et paveat partus meruisse deorum, 

Te Venerem freta vestra negent, abiuret Amores 

Cyprus et Idalium pigeat coluisse Dionem, 

Vulcanus Lemno, Iuno spernatur ab Argis, 

Gorgone terribilis Pallas damnetur Athenis, 

Sit<que> nefas coluisse deos, quia crimen habetur 

Religionis honos, cum dat pro laude pericla. (ww. 570-601)  

 

Narrator wydaje się przejmować rolę bohatera utworu, aby odpowiedzieć czy też 

zainterweniować w sytuacji, jaką wcześniej stworzyli pozostali bohaterowie, w tym 

przypadku przede wszystkim Medea. Jego modlitwa jest wyjątkowa ze względu na jej 

adresatów – są to głównie różnego rodzaju uosobienia zła. Teby, w których mają miejsce 

wydarzenia drugiej części poematu, to miasto przeklęte, z którego pochodzi każda forma 

nieszczęścia i nieprawości (w. 574: quodcumque nefas). Modlitwa rozpoczyna się od prośby, 

czy wręcz wezwania, aby wszystkie złe siły zostawiły ludzi w spokoju. Następnie narrator 

wymienia klęski w Tebach powodowane przez Furie, z którymi istotnie mają one szczególny 

związek: historię Kadmusa, Atamasa, Palemona, Jokasty, Edypa, Eteoklesa i Polinika (ww. 

574-586); jest to przede wszystkim pokaz erudycyjności charakterystyczny dla epyllionu. 

Dopiero w drugiej części modlitwy poeta zwraca się do bóstw niekojarzonych ze złem: do 

Wenus, Amora oraz Bakchusa. Jednak także i w tej inwokacji narracja pozostaje w nastroju 

grozy. Według Drakoncjusza nawet oni, bogowie ,,pozytywni”, przynieśli Tebom jedynie 

ból i śmierć – przyczynili się bowiem do tragedii Medei. Dlatego ostatecznie modlitwa 

przekształca się w ich przekleństwo i odrzucenie (ww. 587-601)623.  

Skoro Medea jest na końcu niemal pozbawiona winy (zło powstało poprzez 

zaślepienie przez bogów), kto jest odpowiedzialny za zło na świecie? Czy tylko bogowie? 

Medea we wcześniejszej części utworu przyznaje się do własnej winy, jednak wskazuje 

                                                
623 Zob. Wasyl 2011, op. cit., s. 41. Na temat epilogu zob. także Simons, op. cit., s. 216 i n. 
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Jazona jako autora zbrodni624: 

 

da veniam, Medea precor. Cum clade suorum  

non decet ira deos. Mereor pro crimine poenam,  

te feriente tamen, non ut mendicus Iason 	 

sit vindex, regina, tuus, qui criminis auctor 	 

ipse fuit: miseram solus non puniat, oro, 	 

qui mecum feriendus errat.  (ww. 416–421) 

 

 Do niej należy zatem czynienie sprawiedliwości, jawi się jako narzędzie boskiej 

kary, także w dosłownym znaczeniu625, ponieważ (tu także Drakoncjusz nie podąża za 

tradycyjną wersją tej historii) sama Medea podaruje Glauke koronę, przez którą spłonie w 

pałacu wraz z Jazonem i Kreonem: 

 

Accipe, virgo, libens auratam in fronte coronam, 	 

quam captiva dabo, qualem mea pignora sumant. (ww. 513-514) 

 

Uritur ingratus usta cum virgine nauta; 	 

cum genero nataeque parat succurrere rector, 	 

uritur ipse Creon, rogus est mox aula tyranni. (ww. 519–521) 

 

 Ostatecznie jednak kara zrzucona przez Medę dotknie nie tylko Jazona, lecz także ją 

samą. Wydaje się, że Medea nie jest zadowolona (w. 527: necdum satiata) z zamordowania 

swych wrogów: niewiernego męża, tej, z którą ją zdradził i jej ojca. Ma zamiar złożyć 

specjalną ofiarę z własnych dzieci jako pokutę pro crimine nostro (w. 425): 

 

Quinque dabo inferias (sat erunt pro crimine nostro  

illustres animae): niveam cum Iasone Glaucem,  

mortibus amborum regem superaddo Creonta 	 

                                                
624 Podobne rozumowanie zawarte jest u Owidiusza, Her. 12. 
625 A. Wasyl, Le metamorfosi di Medea in Ovidio, Metamorphoses VII, e Draconzio, Romulea X, Eos 

1 (2007), s. 96. 



 193 

et natos miseranda duos, mea pignora, supplex  

offero, sacrilegos nostro de corpore fructus,  

ne prosit peccasse mihi. (ww. 425–430) 

 

Stabat sola nocens necdum satiata sacerdos  

nec secura tamen: nunquam sic posse venena  

credidit aut precibus tantum servire furores.  

Sed postquam solos quos iusserat ignis adussit,  

tunc natos furibunda premit. (ww. 527–531) 

 

 W dalekiej od tradycji wersji Drakoncjusza Medea nie morduje swych dzieci, aby 

zemścić się na Jazonie, zwłaszcza że ginie on już wcześniej (zemsta na nim była elementem 

opowieści Eurypidesa i Seneki). U Kartagińczyka Medea czyni to, aby zaspokoić swą 

boginię, Dianę.  

 Jak zatem rozumieć wyjątkowe zakończenie utworu i w kim widzieć winę? Czy jest 

to jedynie rozmyślanie nad okrucieństwem ze strony bogów, dość typowe dla poetów 

pogańskich, czy może oburzenie chrześcijanina, wskazującego na upadek i fałsz dawnych 

wierzeń? Niektórzy uczeni opowiadają się za drugą możliwością626, jednak najbardziej 

prawdopdobna wydaje się interpretacja, wedle której rozpaczliwa modlitwa narratora 

stanowi rozważania człowieka przerażonego straszną historią o wielkości i mocy zła na 

świecie627.  

 

Blossius Aemilius Dracontius, Orestis Tragoedia  

 

 Narrator przyjmuje w Orestis Tragoedia różnorodne role: występuje jako komentator 

(interpretator opowiadanej historii), opowiadacz (budując nastrój grozy już od pierwszych 

                                                
626 Bright stwierdza, że Medea ukazana jest jako the source of passion and the source of evil, a Jazon 

jest niewinny (op. cit., s. 83). Inaczej Hylas: reprezentuje typ miłości przeciwny modelowi chrześcijańskiemu, 
co uwidacznia się zwłaszcza w emocjach panujących między Hylasem a Heraklesem (ibidem, s. 43). Bouquet 
i Wolff całkowicie odrzucają intepretację chrześcijańską w odniesieniu do jakiegokolwiek utworu 
Drakoncjusza wchodzącego w skład Romuleów (Bouquet-Wolff 1995, op. cit., ss. 43-45). Odnośnie do 
najnowszych interpretacji Medei jako utworu chrześcijańskiego zob. zwłaszcza R. Klein, Medea am Ausgang 
der Antike: Bemerkungen zum Epyllion Medea des christlichen Dichters Dracontius, Würzburger Jahrbücher 
für die Altertumswissenschaft 25 (2001), ss. 229-238 oraz Simons, op. cit., ss. 155-220, która nie stawia 
wyraźnej granicy między Dracontius paganus a Dracontius Christianus, zauważa natomiast, że te dwa 
religijne światy niejednokrotnie przeplatają się w twórczości Kartagińczyka.  

627 Wasyl 2011, op. cit., s. 42. 
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wersów) oraz tragediowy chór (widz, obserwator). Pojawia się nie tylko głównie w 

prologach i epilogach, jak w De raptu Helenae i Medei, lecz także wielokrotnie w środku 

utworu, a każda jego interwencja zapowiada istotny moment fabuły (np. w pełni dominuje 

w scenie oczekiwania Mykeńczyków na powrót Agamemnona, gdzie koncentruje się m. in. 

na emocjach, reakcjach i planach Klitajmestry; w dalszej części utworu zwraca się do niej 

bezpośrednio, bardzo osobiście i emocjonalnie; ujawnia się w scenach królobójstwa). 

W prologu ukazuje się, podobnie jak w Medei, jako krytyk swojej pracy, prezentując 

własne kompetencje teoretycznoliterackie. Ponadto poetyckie ego jasno wyraża cel 

poematu, a równocześnie swój pogląd na mit Orestesa: purgare foro quem damnavere 

sorores (w. 16). Już w prologu zauważamy zatem, że narrator nie zamierza być obiektywny; 

wręcz przeciwnie: jego głównym zamierzeniem jest opowiedzenie znanej historii na nowo, 

ze swej własnej perspektywy, nadając jej w zasadzie szczęśliwe zakończenie628. Istotnie, 

narrator obiecuje już we wstępie, że będzie niejako adwokatem w sprawie bohatera swego 

utworu. Podobnie jak w De raptu Helenae ujawniają się powiązania między poetą-

prawnikiem a sposobem narracji.  

 Jak wspomniano wyżej, narrator przyjmuje ważną rolę w scenie oczekiwania na 

powrót Agamemnona do Myken (ww. 108-132). Głównym bohaterem jest Klitajmestra. Ego 

poetyckie, dzięki swojej wszechwiedzy, opisuje emocje targające królową:  

 

constitit, insipiens ut adultera, regia coniux,  

publica planctigeris execrans gaudia votis  

(anxia sollicito quatiuntur corda pavore),  

supplicium expectans scelerum veniente marito,  

atque oculos per cuncta iacit mandante timore,  

et pallor premit ipse genas fervore recenti; 

attamen infelix animo versatur adulter. (ww. 117-123)  

 

 Następnie pojawia się Kasandra, która przybywa do Myken sama, przed 

Agamemnonem, znajdującym się wówczas w Taurydzie. Wchodzi „na scenę” niczym deus 

                                                
628 Ibidem, s. 44: Indeed, upon a closer look one notices that this initial premise is realized with so to 

speak mathematical precision: the narratorial interventions – intrusions, if one wishes – explaining or 
emphasizing certain aspects (…), quite a few reinterpretations, or simply changes of some crucial motifs, all 
this leads to the final purgatio Orestis as promised in the introduction. 
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ex machina629: ipsa Clytaemnestrae sacro correpta furore longius exclamat (ww. 136-137); 

dixit, et elisam retinent per transtra rudentes (w. 152). Przemawia z ironiczną 

szucznością630, pozdrawiając „królową Pelazgów Klitajmestrę” i „dobrego pasterza 

Ajgistosa”. Jej słowa przyspieszają akcję utworu: quid dubitatis adhuc vestros relevare 

timores? (…) tempus adest et fata iubent et culpa perurget! (ww. 142-144). Następnie 

narrator ponownie skupia się na Klitajmestrze oraz jej reakcjach i emocjach; jest to 

charakterystyczna dla epyllionu psychologizacja postaci631: 

 

provida terruerant reginam dicta nefandam.  

it pallor super ora redux, facinusque parare  

disponit sub corde truci: furor urget amoris  

sollicitusque timor grassatur mente paventi.  

maesta domo quasi laeta redit terrente pavore; 

ingrediens thalamos suspiria longa trahebat,  

corde premens gemitus et gaudia vultibus aptans. (ww. 153-159)  

 

Z pewnością możemy stwierdzić, że to, co opisuje poeta, nie jest rodzajem 

wskazówek scenicznych (przynajmniej nie w dosłownym rozumieniu tego słowa), lecz 

szczerym i przemyślanym, wyjątkowo wizualnym i realistycznym opisem uczuć bohaterki. 

Nie są to didaskalia sensu stricto, a sugestie dla odbiorcy, dzięki którym będzie mógł 

wyobrazić sobie opisywane wydarzenia i poczuć się jak podczas spektaklu w teatrze. 

Narrator pozwala zatem odbiorcy na ,,zobaczenie” zachowania Klitajmestry (opisując jej 

kostium i charakteryzację oraz „ruchy” na scenie), a także ,,usłyszenie” jej pełnego 

niepokoju głosu, kiedy w kolejnej scenie przemawia w długim monologu, przerwanym 

jedynie prostym pytaniem Ajgistosa o to, w jaki sposób mają zabić króla (ww. 160-231)632. 

Nadaje scenie wyjątkową atmosferę, bez wątpienia głęboko przemawiającą do czytelnika633. 

Sam moment królobójstwa (ww. 232-283) jest ukazany przez narratora, który jedynie cytuje 

słowa królowej pozdrawiającej powracającego Agamemnona (ww. 250-253), zupełnie 

                                                
629 Ibidem, s. 92. 
630 Ibidem. 
631 Do tej kwestii odniosę się szerzej w podrozdziale 3.6. 
632 Wasyl 2011, op. cit., s. 93. 
633 Ibidem. 
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jakby był świadkiem wydarzeń, stał tuż obok i precyzyjnie relacjonował to, co właśnie 

zaobserwował. Scena zabójstwa jest bardzo plastyczna i oddziałująca na wyobraźnię, 

podobnie jak opisane wyżej odczucia Klitajmestry. Najpierw narrator ukazuje króla w 

błyszczącej koronie, wracającego z wojny, natomiast kilkanaście wersów dalej ponownie 

widzimy głowę Agamemnona, lecz przeciętą na pół, wraz z jego królewskim diademem 

zniszczonym przez Ajgistosa:  

 

Bellorum maculis rutilabat, sanguine pulcher,  

grandis in aspectu, pugnarum horrore decorus;  

qualis erat referens caelo, post bella gigantum,  

Iuppiter astriferam, stellata fronte, coronam,  

atque coruscales fundebat vertice flammas. (ww. 240-244)  

 

Erigit trucem dextra vibrante bipennem,  

et ferit incautum caput, impius, impete mortis,  

ac diademalem frangit, cum vertice, frontem  

in partes hinc inde duas. (…) (ww. 258-261)  

 

 To jeden z punktów kulminacyjnych utworu, który kończy się wyjątkowym 

lamentem śpiewanym przez samego narratora. Narrator „wchodzi na scenę” razem z 

bohaterami i płacze razem z nimi; choć widoczny jest równocześnie pewien dystans z jego 

strony, wprowadzony po to, by narrator był w stanie oceniać pod względem moralnym, jak 

przystało na epyllionicznego poetę-moralistę. Jego mowa, w początkowej części o 

charakterze epickim (ww. 265-268: narrator porównuje martwego Agamemnona do dzika 

złapanego w siatki przez myśliwych), dość szybko przemienia się w pełen emocji lament: 

 

Sic Asiae domitor consumptus fine cruenta:  

heu, pastoralis populavit membra secures. 

Aspera sors hominum vel mens ignara futuri!  

credere quis posset, si centum flatibus acta,  

Delphica fatidicos quateret cortina recessus,  

antra movens tripodasque ciens et plectra fatigans,  
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eversorem Asiae foderet quod cultor agelli  

aut desertor iners, ovium pecorumque magister?  

et caret igne rogi, dederat qui Pergama flammis!  

discite felices non umquam credere fatis.  

sunt faciles dare summa dei, tamen ante relinquunt  

et miseros in fine nocent, aut forte repente  

destituunt poenasque petunt de sorte secunda.  

credere qui non vult, Priameia fata revolvat,  

atque Agamemnoniam videat male credulus aulam. (ww. 269-283)  

 

 Pieśń poety przywodzi na myśl pieśń chóru tragediowego, płaczącego nad 

nieszczęściem bohatera634. Taką interpretację sugeruje już sam początek (w. 271 i n.: aspera 

sors hominum…); a przesłanie moralne w drugiej części wypowiedzi (w. 278 i n.: discite 

felices…) brzmi jak typowy κοµµός. Być może, jak sugeruje Grillone, jest to lament 

wykonany przez narratora w imieniu dramatis personae, czyli Mykeńczyków, którzy 

właśnie zostali świadkami strasznej zbrodni635. Jednak, o ile rozpacz poetyckiego ego 

doskonale wpasowuje się w kontekst, to nie wydaje się odpowiednia dla wszechwiedzącego 

narratora, który jest świadom przyszłych wydarzeń i który ma całościowe spojrzenie na 

opowiadaną historię. Anna Wasyl zauważa, że jest to sytuacja, w której poeta przejmuje rolę 

bohatera utworu lub chóru i ,,zapomina” o swej wszechwiedzy, aby spojrzeć na opowiadaną 

historię z innej perspektywy636. 

 Kolejny passus, w którym ważną rolę odgrywa narrator (najdłuższy ze wszystkich w 

Orestis Tragoedia), stanowią wersy 419-442. Poświęcony jest w całości obu królobójstwom. 

Tym razem narrator na nowo przyjmuje funkcję obserwatora, moralisty i sędziego swych 

bohaterów: 

 

sceptra triumphorum data sub pastore tyranno  

                                                
634 Ibidem, s. 44. 
635 Grillone 2008, op. cit., s. 117. 
636 Wasyl 2011, op. cit., s. 45: the speaking ego degrades his very self and turns from a “narrator 

possessive of his leading role” into a mere dramatis persona or dramatic chorus. For a while he ‘disposes’ of 
his main attribute, precisely the omniscience, to see the world exactly as his characters do, obviously the ‘good’ 
characters. Podobnie w adlocutio sponsalis w De raptu Helenae oraz w końcowej modlitwie w Medei; tutaj 
jest to widoczne nawet jeszcze wyraźniej. Jest to fenomen opisany przez Contego w odniesieniu do epiki 
Wergiliusza – narrator zdaje się pozwalać na to, by uczucia bohaterów ingerowały w tekst. Nie jest to z kolei 
tak częste w krótkiej epice. Conte, op. cit., s. 53.  
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pro pretio scelerum, mercedem sanguinis ostrum,  

matronale nefas, uxorem dedecus aulae,  

quis rogo non gemeret? tamen hos formido iubebat  

infami parere novo: timuere bubulcum  

acrius, Hectoreos qui non timuere furores.  

ius Agamemnonium fuerat; post Pergama capta,  

verbero plectibilis, comes armipotentis Achillis  

possedit regnum Tamyris regina Getarum,  

sed nil turpe gerens, vindex fuit illa suorum;  

si fecit Medea nefas, flammata dolore  

dulcis amoris erat, cum regia tecta cremabat,  

incolumi viduata viro de paelice Glauce;  

impia Lemniades sumpserunt arma puellae  

atque maritali foedarunt sanguine lectos:  

sed Veneris furor acer erat. facinusque nefandum  

quod Scythicae gessere nurus; in crimine tanto  

barbara turba fuit. nam tu, regina Pelasgum,  

Graecia quam genuit legum fecunda creatrix,  

clara Mycenaei coniunx et vindicis uxor,  

crimen adulterii geminasti caede mariti!  

Alcestis meminisse fuit, quae morte maritum  

manibus eripuit, pia coniugis, impia de se.  

quid loquar Evadnen (…) (ww. 419-442) 

 

 Narrator zadaje pytania dotyczące fabuły utworu, jednak wydają się one 

ponadczasowe. Jak to możliwe, że mężny człowiek gotów na wojnę lęka się tyrana-pastucha 

(ww. 419-420)? Jest to pytanie uniwersalne, ukazujące pewien dystans narratora, który w 

znanym micie odnajduje odwieczne, ważne problemy: być może wypowiada się o swoich 

czasach i przemyca w tych słowach swój faktyczny stosunek do Wandalów; pragnie skłonić 

czytelnika do refleksji? Pyta retorycznie, nie bez emocji, któżby nad tym nie biadał (w. 422: 

quis rogo non gemeret?). Istotne są także słowa odnoszące się do Mykeńczyków: jak to się 
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stało, że ludzie tak odważni w walce, zamienili się w niewolników i poddali się tak łatwo? 

Używa pejoratywnych określeń, np. bubulcus (najgorszy rodzaj pastucha). Następnie 

zwraca się bezpośrednio do Klitajmestry (jest ona jedynym bohaterem, do której przemawia 

w tym utworze narrator), odgrywając rolę typowego dla epyllionu łacińskiego sędziego-

moralisty. Stara się zrozumieć ludzkie czyny i ich skomplikowanie, ale jako poeta-prawnik 

wskazuje na rozmiar zbrodni Klitajmestry, porównując jej zbrodnię do innych złych czynów 

bohaterek kobiecych znanych z mitologii, które jednak można w jakiś sposób 

usprawiedliwić, uznać je za zbrodnie w afekcie, powiązać z namiętnością itd. Ponadto 

wymienione przez niego bohaterki były barbarzynkami, Klitajmestra natomiast jako 

Greczynka powinna poddawać się prawu. Z pozoru typowy, „szkolny” katalog zamienia się 

zatem w pełną emocji przemowę637. 

Następna, bodaj najważniejsza w całym utworze interwencja narratora, pojawia się 

w epilogu, skonstruowanym niczym modlitwa do bogów. Poeta prosi ich o litość nad 

światem: skoro są wszechmocni, dlaczego na świecie istnieje zło? Miarą zła dla 

Drakoncjusza jest zdolność bogów do jego powstrzymywania oraz dobro generowane przez 

ludzi (człowiek jest zdolny być dobrym i czynić dobro; może także zwyciężać zło 

pochodzące od bogów).  

 

Di quibus imperio est facilis concessa Tonantis  

aeris et pelagi, terrae caelique potestas,  

vos pietas miseranda rogat, vos mitis honestas,  

vos bona simplicitas, affectus sanguinis orat,  

vos genus humanum, consortia sancta cruoris,  

stemmata vos generis, cognatio iuncta precatur.  

crimina Lemniadum sat erant, Danaeia facta,  

quae thalamos fecere rogos, et facta Thyestis  

innumerumque nefas, quod sit narrare pudoris.  

ecce Mycenaea triplex iam scaena profanat  

Graiugenum famam: vestro iam parcite mundo  

atque usum scelerum miseris arcete Pelasgis! (ww. 963-974)  

                                                
637 Wasyl 2011, op. cit., s. 47. 
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Niektórzy uczeni widzą w jego słowach, poprzez dyskretny zabieg, pożegnanie ze 

światem bogów, bohaterów mitologiczych, ze światem pogańskim, aby poeta mógł pisać o 

chrześcijańskim Bogu: vestro iam parcite mundo (w. 974; „zlitujcie się nad w a s z y m  

światem, oszczędźcie go”)638. Są to jednak raczej poszukiwania (przez erudycyjnego, 

wykształconego poetę) odpowiedzi na fundamentalne pytanie dotyczące miary zła oraz 

odpowiedzialności człowieka za zło, podobnie jak w Medei. Jednak jest to tylko pozorna 

paralela, ponieważ bliższa analiza pozwala odnaleźć więcej różnic niż podobieństw. W 

Medei narrator zwraca się do Furii i innych złych mocy, a jego modlitwa ostatecznie 

przemienia się w odrzucenie wszystkich bogów, nawet tych, które powinny być kojarzone z 

cechami pozytywnymi, miłością, radością, pokojem: Wenus, Amora, Bakchusa, Jowisza, 

                                                
638 Dimitros Mantzillas argumentuje, że możemy w tym utworze znaleźć echo religii chrześcijańskiej 

oddziałującej na mit pogański: Orestis Tragoedia could be a Christian reflexion on a pagan myth: a new 
reconsideration (retractatio), mainly on the topic of human liberty versus divine will, whose instrument is the 
fatum, the destiny from which no members of the Atrides (including) Iphigenia can possibly escape. Moreover, 
its omnipotence can explain the almost total absence of gods in the work. Another interpretation sees in it a 
Christian morality which shadows the pagan character of the myth: there is always sin and punishment and a 
moral conclusion, even though we should separate Christian reality from pagan literature (D. Mantzillas, 
Mythological Sacrificial Deaths in Two Latin Epyllia („Alcestis Barcinonensis” and „Orestes Tragoedia”), 
Myrema (Mythology-Religion-Magic) 30 (2018), s. 381). Interpretację utworu jako teologicznej paraboli 
odrzuca Schetter (Kaiserzeit und Spätantike. Kleine Schriften 1957-1992, red. O. Zwierlein, Stuttgart 1994, ss. 
367-369). Mark Edwards opisuje Romulea stanowczo jako so empty of Christian teaching that we are tempted 
to doubt the allegiance of the author (M. J. Edwards, Dracontius the African and the Fate of Rome, Latomus 
63 (2004), s. 152). Także Giuseppe Aricò podkreśla, że według niego w przypadku Orestis Tragoedia nie 
można jeszcze mówić o chrześcijańskim etapie twórczości Drakoncjusza i taka interpretacja jest dość 
wymuszona [G. Aricò, Mito e tecnica narrativa nell’Orestis tragoedia di Draconzio, Atti dell’Accademia di 
Scienze Lettere e Arti di Palermo 37 (1977-78), s. 6]. Uczony odnosi się do badań Emanuela Rapisardy, który 
rozpoczął dyskusję na temat chrześcijańskiego morału w Orestis Tragoedia dwiema publikacjami tekstu: La 
Tragedia di Oreste, testo e commento, Catania 1951 oraz La Tragedia di Oreste, testo con introduzione, 
traduzione, commento e indici, Catania 1964, a także dwoma artykułami: Il poeta della misericordia divina. I. 
L’unità del mondo religioso di Draconzio, Orpheus 2 (1955), ss. 1-9; Fato, divinità e libero arbitrio nella 
Tragedia di Oreste di Draconzio, Historisches Jahrbuch 77 (1958), ss. 444-450. Rapisarda stwierdza wyraźnie, 
że Drakoncjusz pragnie przedstawić w utworze walkę między wolną wolą człowieka a wolą Boga: l’epillio 
non è un semplice gioco di letterato, ma un meditato poema didascalico, che si propone di trasferire nel mondo 
ideologico christiano il valore simbolico adombrato dal mito di Oreste (Rapisarda 1951, op. cit., s. VII). Betine 
van Zyl Smit trafnie podsumowuje: s. 35: The conduct of the couple, their adultery and the further crimes that 
serve it and are caused by it, are condemned throughout the poem (One may compare the last line of De Raptu 
Helenae: crimen adulterii talis vindicta sequatur (may such vengeance follow the crime of adultery). This 
unambiguous censure of adultery prompts the question of whether one should read the Orestis tragoedia as an 
allegory of the Biblical commandment “Thou shalt not commit adultery”. It seems unnecessary to confine the 
purpose of the poem in this way, although Dracontius may have been influenced by his knowledge of Christian 
ethics and morality in his adaptation of the myth. There has been extensive debate about whether this is a 
Christian version of the myth, but the current consensus is that it is not the case. Dracontius is not the only 
poet in late antiquity whose Christian faith coexists easily with his secular interest in pagan literature. (B. Van 
Zyl Smit, The Amorous Queen and the Country Bumpkin: Clytaemestra and Egistus in Dracontius' Orestis 
Tragoedia, Akroterion 55 (2010), s, 35). Więcej na ten temat zob także: L. Alfonsi, Dracontiana. Su un 
momento cristiano dell’ “Orestis tragoedia” in Oikoumene. Studi paleocristiani in onore del Concilio 
ecumenico Vaticano, vol. II, Catania 1964, ss. 11-14; F. Stella, Epiteti di Dio in Draconzio. Fra tradizione 
classica e cristiana, Civiltà classica e Cristiana 8 (1987), ss. 91-123 oraz Simons, op. cit., ss. 307-371. 
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Diany, Apollina, Wulkana, Junony i Ateny, ponieważ negatywana siła Furii oddziałuje na 

cały świat. W Orestis Tragoedia natomiast narrator przemawia do bogów odwołując się do 

ludzkich wartości: pietas miseranda, mitis honestas, bona simplicitas, affectus sanguinis, 

consortia sancta cruoris, stemmata generis, cognatio iuncta. Podkreśla zatem dobro 

kojarzone z człowiekiem: zastosowany przez niego katalog dowodzi, że człowiek jest w 

stanie czynić dobro i jest dobry ze swej natury639, nawet jeśli trzeba do tego działania woli 

boskiej. Narrator prosi zatem o boską interwencję, aby zło, często czynione przez ludzi, nie 

zwyciężyło nad dobrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
639 Wprawdzie w Medei dobroć człowieka także została wspomniana, jednak jako bardzo słaba, 

bezsilna wobec mocy zła (w. 592: pro tot meritis sic funera tanta merentur). 
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3.4. INTERGATUNKOWOŚĆ W OBRĘBIE STRUKTURY EPYLLIONU 
 

 

 Jeszcze w XIX wieku w centrum rozważań nad literaturą stawiano konieczność 

określenia gatunku badanego utworu. Współczesna teoria literatury skupia się natomiast w 

szczególnym stopniu na interakcjach, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi gatunkami, 

a także na istotnej dla analizy utworu pozycji odbiorcy. Badania te wpływają również na 

postrzeganie literatury starożytnej: zmiany w dzisiejszej teorii literackiej rzutują na sposób, 

w jaki badamy literaturę dawną. Jest to jednak podejście całkiem słuszne – warto zauważyć, 

że w starożytności podziały gatunkowe wcale nie były sztywno ustalone, a na pewno nie tak 

silnie, jak chcieliby tego klasyfikatorzy gatunkowi, a tradycyjne granice sięgające np. 

omówionego w poprzednim rozdziale modelu Arystotelesa, zostały przełamane niedługo 

później, zarówno w twórczości greckiej, jak i rzymskiej. Dlatego proponuje się odejście od 

hermeneutycznych ograniczeń, jakie przynosi ścisła klasyfikacja gatunkowa: 

 

This view is buttressed by the tendency of modern literary texts themselves 

to break down and subvert generic boundaries; hence the deconstructive 

inclination of much (post-‐) modern critical discourse to liberate texts from 

the hermeneutic restraints of classification640. 

 

 Najbardziej skrajną formę stanowi stwierdzenie Jacquesa Derridy, jakoby system 

gatunkowy był całkowicie zbędny dla analizy literatury nowożytnej641. Jednakże w 

kontekście greckim i rzymskim etykieta gatunkowa ma zazwyczaj charakter nie tylko 

informacyjny, lecz także pomaga w interpretacji utworu ze względu na istnienie pewnych 

ogólnych norm oraz konkretnych oczekiwań płynących ze strony czytelnika642: genre in 

antiquity is a matter of authorial positioning and readerly conditioning with regard to a 

                                                
640 Wstęp S. J. Harrisona do: Generic Interfaces in Latin Literature. Encounters, Interactions and 

Transformations, ed. T. D. Papanghelis, S. J. Harrison, S. Frangoulidis [w:] Trends in Classics – 
Supplementary Volumes, vol. 20, ed. F. Montanari, A. Rengakos, Berlin-Boston 2013, s. 6. 

641 Teza głoszona w: J. Derrida, The Law of Genre, Critical Inquiry, vol. 7, no. 1: On Narrative (980), 
ss. 55-81. 

642 Także w późnym antyku, zob. prace gramatyka Diomedesa, omówione w rozdziale 2, w których 
pozostawił teoretyczne ramy, w jakich miała rozwijać się ówczesna poezja. Jego ogólna klasyfikacja (podział 
na trzy rodzaje, wciąż oparte na platońskich i arystotelesowskich kryteriach mimesis – imitacyjny, narracyjny 
i mieszany) odnosić się miała do badania utworów klasycznych, jak i tekstów nie wywodzących się z tradycji 
klasycznej, powstałych pod koniec starożytności.  
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coherent tradition643. W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o Jaussowskiej teorii 

recepcji (Rezeptionsästhetik) i o horyzoncie oczekiwań (Erwartunghorizon), zagadnieniach 

istotnych dla rozwoju genologii z tego względu, iż dzięki nim przesunięto centrum uwagi na 

perspektywę odbiorcy i jego oczekiwań względem tekstu (w opozycji do popularnego w 

latach 60-tych i 70-tych pojęcia intertekstualności): od tego momentu recepcja literatury 

jako koncepcji interpretacyjnej stała się ważnym składnikiem ogólnej teorii dzieła 

literackiego. Powszechnie sądzi się, że nowoczesna recepcja literatury zaczęła się od prac 

niemieckich teoretyków, m.in. wspomnianego wyżej Hansa Roberta Jaussa, a także 

Wolfganga Isera. Jauss krytykował estetykę tworzenia dzieła, a zamiast niej proponował 

estetykę jego recepcji (odbioru). Twierdził, że wartość dzieła literackiego i jego znaczenie 

w historii literatury nie zależy od jego treści, ponieważ utwory wiążą się z czytelnikami 

estetycznie.  

 

Stosunek między literaturą a czytelnikiem ma zarówno estetyczne, jak też 

historyczne implikacje. Implikacja estetyczna polega na tym, że już 

przyswajając dzieło po raz pierwszy, czytelnik poddaje jego wartość 

estetyczną próbie porównania z utworami przeczytanymi wcześniej644. 

 

Implikacja estetyczna oznacza zatem, że czytelnik znajduje wartość artystyczną 

danego utworu poprzez porównanie go z wcześniej przeczytanym dziełem. Horyzont 

oczekiwań ma swoją strukturę; jest to, cytując ponownie Jaussa, „uprzednie rozumienie 

gatunku, przez formę i tematykę uprzednio znanych dzieł oraz przez opozycję języka 

poetyckiego i praktycznego”645. Historia literatury stanowi zatem w jego mniemaniu 

wzajemne oddziaływanie dzieł i odbiorców: 

 

Perspektywa uwzględniająca estetykę recepcji pośredniczy nie tylko 

między pasywnym przyswajaniem i aktywnym rozumieniem, 

doświadczeniem tworzącym normy i nową twórczością. Jeżeli będzie się 

ujmować literaturę jako tworzący ciągłość d i a log  m iędzy  d z i e łem  a  

                                                
643 D. Boedecker, Herodotus’ Genre(s) [w:] Matrices of Genre, ed. M. Depew, D. Obbink, Cambridge 

2000, ss. 2-3. 
644 H. R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze (fragmenty), przeł. R. 

Handke, Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 63/4 
(1972), s. 273. 

645 H. R. Jauss Historia literatury jako prowokacja, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1999, s. 145. 
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pub l i c zno śc ią, wówczas również przeciwieństwo między jego aspektem 

estetycznym i historycznym ulegnie złagodzeniu, a nić prowadząca od 

minionych zjawisk do aktualnych doświadczeń literatury, którą historyzm 

przeciął, zostanie na powrót związana646.  

 

 Choć zasadność stosowania tradycyjnego konceptu gatunku dla literatury 

późnoantycznej jest od pewnego czasu poddawana pod dyskusję647, to jednak należy mieć 

na uwadze fakt, iż – jak wspomniano wyżej – gatunek i związane z nim określone reguły 

(mniej lub bardziej przestrzegane) kreowały horyzont oczekiwań ze strony odbiorcy. 

Spodziewał się on konkretnej atmosfery, tematyki, bohaterów; gatunek narzucać mógł też 

odpowiednią interpretację podejmowanego mitu – odbiorca w ten sposób współtworzył 

utwór razem z autorem, niejako dopełniał dzieło i gatunek poprzez jego odbiór.  

  We wspomnianej w poprzednim rozdziale klasycznej pracy Wilhelma Krolla 

(Studien zum Verständnis der römischen Literatur, Stuttgart 1924), w znanym wśród 

badaczy literatury rozdziale pt. Die Kreutzung der Gattungen (ss. 202-224), potencjalny 

problem ,,gatunkowego wyczerpania” polega na ciągłym odnawianiu i ewoluowaniu 

gatunków poprzez ich mieszanie oraz łączenie ze sobą: w ten sposób nieprzerwanie powstają 

gatunkowe hybrydy648. Także dziś krytycy literatury często podejmują tematykę mieszania 

gatunków, poszukują jednak bardziej trafnego określenia niż termin wprowadzony przez 

Krolla: używa się takich pojęć, jak hybrydyzacja (hybridization649), wzbogacenie gatunkowe 

                                                
646 Jauss 1972, op. cit., s. 273. 
647 Zob. m. in. T. Fuhrer, Hypertexts and Auxiliary Texts: New Genres in Late Antiquity? [w:] 

Papanghelis, Harrison, Frangouloidis, op. cit. (jako główną tezę uczona podkreśla konieczność hybrydyzmu 
gatunkowego poezji późnego antyku – ówczesne utwory nie mogą mieć jasno określonego gatunku, ponieważ 
nie mieszczą się w dawniej ustalonych formach i kanonach); Fontaine 1980, op. cit., zwłaszcza ss. 1-130 
(akcentuje mieszaninę gatunków jako niejednorodność i nieprzystawalność do żadnej kategorii). Zob. też M. 
Formisano, Towards an Aesthetic Paradigm of Late Antiquity, AnTard 15 (2007), ss. 277 – 284, tu: s. 282, 
gdzie autor to, co tradycyjne, uważa za niezbędne tło dla powstawania nowych tworów gatunkowych: (…) the 
constitution of a text depends on its approaching literature in a deeply analytic fashion. It is just this ability to 
read a work analytically and decode it – be it Virgil, the Bible, or “scientific” texts – that presents a 
characteristic of Late Antiquity: the texture of the tradition is used as the template for new creations that would 
be inconceivable without that form.  

648 Tę ideę wziął w ostatnim czasie pod uwagę Ralph Cohen, który stwierdził, że gatunki literackie 
stanowią przede wszystkim kolokacje różnych cech, które zmieniają cele i znaczenie na przestrzeni czasu. 
Rozwój gatunków widzi jako ,,przegrupowanie”, ,,rearanżację” w systemie gatunkowym. Zob. R. Cohen, Do 
Postmodern Genres Exist?, Genre 20 (1987), ss. 241–258.  

649 Jest to nawiązanie do teorii Krolla, który przeniósł pojęcia z biologii (z teorii ewolucji) do badań 
literackich. Kroll odnosił się w swych teoriach do rozważań Karola Darwina i Grzegorza Mendla, rozumiejąc 
gatunki jako organizm, który rozwija się poprzez endogamiczne krzyżowanie z innymi gatunkami (endogamic 
cross-fertilization, co oznaczać może zarówno krzyżowanie (hybrydyzację) w zakresie jednej grupy, jak i w 
przenośni twórczą wymianę myśli i doświadczeń w celu osiągnięcia lepszego rezultatu; opieram się na 
angielskim określeniu zawartym w: Modulations and transpositions: the contexts and boundaries of ‘minor’ 
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(generic enrichment650) oraz intergatunkowość (intergenericity). Powyższe określenia nie są 

synonimami, ale każdy z tych terminów wiąże się w pewnym stopniu z intertekstualnością, 

szczególnie intergatunkowość – stanowi ona w pewnym stopniu poszerzenie terminu 

„intertekstualizm”, wzbogaca go bowiem o wpływy cech innych gatunków, a nie tylko o 

dane elementy semantyczne poszczególnych utworów651. Harmsworth podkreśla, że 

przemyślenia na temat gatunków z natury odnoszą się do intertekstualności, dlatego nie 

sposób przeanalizować jednego zagadnienia bez drugiego: czyniąc aluzję do innego 

gatunku, autor często odwołuje się do autora, który stanowił dla niego wzór lub źródło 

inspiracji652. Z powyższych powodów w niniejszej pracy używany będzie termin 

„intergatunkowość”, najpełniej oddający charakter epyllionu, silnie wiąże się on bowiem ze 

                                                
and ‘major’ genres in late antique Christian poetry, ed. A. Lefteratou, F. Hadjittofi, s.14 (korzystam z 
materiałów przygotowywanych do druku dla wydawnictwa DeGruyter udostępnionych mi przez Annę Marię 
Wasyl)). Stephen Harrison użył natomiast innego biologicznego określenia, mianowicie interbreeding, co 
także oznacza krzyżowanie; uczony nawiązuje do dzieła Ferdinanda Brunetièra (L'évolution des genres dans 
l'histoire de la littérature: leçons professées à l'Ecole normale supérieure, Paris 1890), zauważając, że już on 
wskazywał na podobieństwa między rozwojem gatunków literackich a naturalną selekcją Darwina: one key 
idea which has been raised in theories of generic development is that of generic evolution. The nineteenth-
century work of Brunetière sought to trace the development of literary genres as (essentially) a process of 
Darwinian natural selection, with genres coming into being, modifying through interbreeding, and passing 
away according to the needs and requirements of differing cultural circumstances (wstęp S. J. Harrisona do: 
Trends in Classics – Supplementary Volumes, vol. 3, ed. F. Montanari, A. Rengakos, Berlin 2011, s. 7). 

650 Generic enrichment to pojęcie zaadaptowane przez Stephena Harrisona, które kieruje uwagę 
przede wszystkim na odbiorcę tekstu, a także wiąże się ze wplataniem do danego utworu elementów 
hybrydycznych, które poszerzać będą paradygmat gatunkowy: I define ‘generic enrichment’ as the way in 
which generically identifiable texts gain literary depth and texture from detailed confrontation with, and 
consequent inclusion of elements from, texts which appear to belong to other literary genres (S. J. Harrison, 
Generic enrichment in Vergil and Horace, New York 2007, s. 1). Wzbogacenie gatunkowe uczony nazywa 
ponadto mianem: the creative confrontation of different literary genres (ibidem). 

651 Więcej na temat powiązań między intertekstualnością a gatunkiem zob. m.in. D. Duff, 
Intertextuality Versus Genre Theory: Bakhtin, Kristeva and the Question of Genre, Paragraph 1 (2002), ss. 54-
73. David Duff podkreśla, że: most definitions of intertextuality in the standard glossaries of literary and 
cultural theory list genre as one of its constitutive elements, and invoke intertextuality as part of the 
corresponding definition of genre (ibidem, s. 54).  

652 Harmsworth, op. cit., s. 43. Intertekstualizm stosowany przez uczonego pisarza jest ważnym 
elementem jego twórczości – wprowadzanie aluzji do innych autorów (często nawet do różnych passusów 
jednego dzieła) i motywów pierwotnie w literaturze opracowanych, a przedstawianych przez poetę na nowo, 
oraz stosowanie cytatów i zapożyczeń, wydaje się jednym z najczęstszych zabiegów podczas tworzenia 
nowego utworu (podczas analizy takich powiązań warto zwrócić uwagę na kontekst, w jakim powstał tekst 
stanowiący dla poety model oraz w jaki sposób dany passus został zaadaptowany do nowego utworu: czy 
poeci, odnosząc się do danego autora, przejmują także tradycję, jaka się z nim wiąże?). Jacques Fontaine 
podsumowuje poezję późnego antyku jako zbiór modeli, gatunków i tonów: le mélange des modèles, des 
genres et des tons, déjà aimé et pratiqué par les poètes hellénistiques de l'âge alexandrin, procure encore 
l'idée, sinon les moyens précis, d'une solution, en un siècle où la mosaïque exerce, avant la lettre, une division 
du ton de caractère impressionniste. J. Fontaine, Naissance de la poésie dans l’Occident chrétien. Esquisse 
d’une histoire de la poésie latine chrétienne du III au VI siècle, avec une préface de J. perret, Paris 1981, s. 21. 
Zresztą, już autorka pojęcia intertekstualizm, Julia Kristeva, podkreślała, że dany tekst nie może istnieć bez 
innego tekstu: istnieje wyłącznie w relacji z innymi utworami, zob. m.in. J. Kristeva, Desire in Language. A 
Semiotic Approach to Literature and Art, ed. L. S. Roudiez, transl. T. Gora, A. Jardine, New York 1970, s. 36 
i n. 
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zjawiskiem intertekstualności, tak istotnej dla poety grającego z tradycją. Intergatunkowość 

pozwala pojmować te dwa aspekty – pomieszanie gatunkowe i nawiązywanie do innych 

utworów pod względem treściowym – nie osobno, lecz w ścisłej współzależności. Autor 

eposu miniaturowego odwołuje się bowiem nie tylko do cech innych gatunków (wierząc w 

kompetencje czytelnika w zakresie ich rozpoznawania), lecz także, jak wspomniano wyżej, 

owe odwołania gatunkowe opiera jednocześnie na aluzjach do passusów z konkretnych 

utworów (je także powinien odnaleźć wykształcony odbiorca). Aluzje stanowić będą 

cytowania fraz i sformułowań typowych dla poezji danego autora, tworzącego np. bukolikę 

lub tragedię, a także przywołania ogólnych cech gatunkowych, toposów, typowych ujęć i 

motywów. W związku z tym termin „intergatunkowość” najlepiej oddaje charakter eposu 

miniaturowego: pozwala traktować gatunki jako zestaw skojarzeń wspólnych autorowi oraz 

czytelnikowi, opartych na tych samych doświadczeniach czytelniczych: the author compiles 

the text by reading other texts and the text becomes available to the audience in a process 

of reading653. 

 W późnym antyku intergatunkowość wynika ze świadomego i celowego działania 

poety, który sięga po inne gatunki po to, by nadać swemu utworowi określone cechy. W 

przypadku epyllionu poeci najchętniej korzystają z form literackich obdarzających dzieło 

emocjonalnym kolorytem, stąd zapewne duży wpływ poezji lirycznej oraz tragedii, przy 

czym tragedia nierzadko kształtuje całą strukturę poematu654. Co więcej, liczne odniesienia 

do różnych strategii literackich i cech innych (nieepickich) gatunków (poza poezją liryczną 

i tragedią jest to zwłaszcza bukolika, pantomima, elegia, romans) wydają się stanowić jeden 

z podstawowych, najważniejszych wyznaczników epyllionu. Tendencji do komponowania 

w jednym poemacie wielu różnorodnych, czasem nawet sprzecznych elementów nie brakuje 

także tradycyjnemu, dużemu eposowi655, w epyllionie jednak, ze względu na długość 

utworu, staje się ona wyjątkowo widoczna i nasilona. Wpływa na to także poetyka 

                                                
653  P. E. Raj, Text/Texts: Interrogating Julia Kristeva's Concept of Intertextaulity, Ars Artium 3 

(2015), s. 77. 
654 Wasyl 2011, op. cit., s. 75. Podział akcji na sceny, ograniczona liczba postaci, które pojawiają się 

pojedynczo lub w parach i przemawiają indywidualnie, a nie w dialogu, a także motyw tragicznego błędu jako 
czynnika budującego fabułę wszystkie te cechy wynikają z faktu, że poeci łacińscy komponują swoje epyllia 
właśnie z myślą o tragedii. Zob. też: L. Richardson Jr., Poetical Theory in Republican Rome, New Haven 1944, 
s. 85 i n. 

655 Epika antyczna stanowi w istocie wyzwanie dla klasycznej historii literatury. Iliada pełna jest 
katalogów oraz cech panegiryku, w Argoantuykach Apoloniusza Rodyjskiego nie brakuje wpływów dramatu, 
a w Wergiliuszowej Eneidzie – bukoliki; Lukan natomiast wprowadza w Farsaliach elementy retoryczne. 
Epika jest zatem niejako synergią wielu różnych elementów – przejmuje i zawiera w sobie mniejsze oraz 
większe formy poetyckie lub przynajmniej ich cechy.  
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aleksandryjska, z której wywodzi się wiele cech epyllionu, nierzadko negująca jedność 

stylistyczną i proporcjonalność w utworze656.  

Kiedy poeci późnego antyku tworzyli poemat w heksametrze, mieli za sobą bardzo 

długą, mniej lub bardziej skanonizowaną poezję: poczynając od Homera i Hezjoda, poprzez 

Kallimacha i Apoloniusza Rodyjskiego, aż po Kwitnusa Smyrneńskiego i Nonnosa. Na polu 

literatury łacińskiej proces ten jest jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ tworzona 

była ona w dialogu z twórczością grecką, nie tylko łacińską i nie tylko heksametryczną. 

Odnoszono się do tragików, poetów lirycznych, wprowadzano cechy, jakie pozostawiła 

poezja hellenistyczna. To wszystko łączy się ściśle, jak wspomniano wyżej, z horyzontem 

kulturowym oraz oczekiwaniami czytelników, które zmieniały się z biegiem czasu. Takie 

spojrzenie na rozwój literatury stanowi klucz do interpretacji tekstu późnoantycznego.  

 

Κόλουθος, Ἁρπαγὴ Ἑλένης  

 

 Jedną z najbardziej widocznych cech epyllionu Kolluthusa jest właśnie różnorodność 

zawartych w nim tradycji gatunkowych. Poeta nie zapowiada tego zabiegu, w 

przeciwieństwie np. do Nonnosa, wzywającego w proemium Proteusza, symbol zmienności 

i niejednolitości; w Dion. 1, 14-15 poeta nazywa swą pieśń ποικίλον ὕµνον657. U Kolluthusa 

natomiast ta cecha czeka na odkrycie przez samego czytelnika, który po uważnej lekturze 

odnajdzie nie tylko liczne nawiązania do innych gatunków, lecz także do poetów i tradycji, 

jakie owi poeci zawarli w swej twórczości.  

 W swym aluzyjnym łączeniu gatunków (allusive genre-blending, jak określa jego 

działanie Harmsworth658) Kolluthus wprowadza zatem takie modele literackie, jak utwory 

Homera i Hezjoda, archaiczne hymny, bukolikę (zarówno Teokryta, jak i późniejszą, choćby 

kojarzoną z Nonnosem i epigramami659), a także różnych poetów aleksandryjskich i ogólną 

estetykę ich epoki. Nawiązuje ponadto do cech romansu greckiego (zauważalnych w 

sposobie opisu „historii miłosnej” Parysa i Heleny), pantomimy (zachowanie Parysa), 

retoryki oraz inwektywy (mowy podczas agonu bogiń). Znajdziemy u Kolluthusa również 

ekfrazy (architektoniczne oraz dotyczące dzieł sztuki; np. podczas podróży Parysa do Sparty 

                                                
656 Wasyl 2011, op. cit, s. 75. 
657 Wszystkie cytaty greckie z I i II księgi Dionizjaków Nonnosa z Panopolis na podstawie wydania: 

Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques, texte établi et traduit F. Vian, t. I: Chants I-II, Paris 1976. 
658 Harmsworth, op. cit., s. 44. 
659 Ibidem. 
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poeta dostarcza czytelnikowi opisów mijanych budowli); nawiązuje niejednokrotnie do 

sztuki figuratywnej (w przedstawieniu Afrodyty oraz wyszukanych fryzur bogini czy 

Parysa).   

Ta oryginalność, osiągnięta poprzez odwołania do wielu gatunków i utworów, jest 

cechą poezji późnoantycznej, która miała na celu zrewolucjonizowanie istniejących 

kanonów. Jest to też stała cecha poetyki Kolluthusa. Jednym z narzędzi używanych przez 

poetę jest dokonywanie specyficznych wyborów językowych w celu wywołania szeregu 

skojarzeń, które zwiastują to, co się wydarzy, ukierunkowując odpowiednio czytelnika i 

budując w nim konkretnie oczekiwania. Uwidacznia się to już w proemium, gdzie poeta 

wspomina nimfy wodne, w aitiologicznym charakterze utworu (w doszukiwaniu się 

właściwej przyczyny wojny trojańskiej) oraz w tragicznym zakończeniu, pełnym omenów 

zapowiadających nadciągające zło (nimfy trojańskie jako córki rzeki Ksanthos według 

tradycji lamentują nad losem Troi (zob. Quint. Sm. 12, 459 i 11, 245), a sam Ksanthos, syn 

Zeusa, walczył z Achillesem (zob. Hom. Il. 21, 308-314)). Ponadto, jak zauważa Cosetta 

Cadau, lament nimf tworzy pomost między bukolicznym światem i jego źródłem 

trenodycznym660.  

 Recepcję pasterskiego świata bukoliki, wpływającą bezpośrednio na strategię 

narracyjną Kolluthusa, znajdziemy zwłaszcza w ww. 102-131, ale pierwsze odniesienia do 

tego gatunku poeta umieszcza już w proemium, Muzy zastępuje bowiem nimfami661, co 

budzi w odbiorcy określone oczekiwania wobec utworu. Kolejną aluzję do bukoliki 

znajdujemy kilka wersów dalej, w pierwszym przedstawieniu postaci Parysa (w. 5: 

θεµιστοπόλοιο νοήµατα µηλοβοτῆρος)662 – ukazywanie go jako pasterza rozpowszechnione 

jest zarówno w literaturze jak i sztuce figuratywnej663, więc nie nie dziwi ono 

późnoantycznego czytelnika. Kolejne, najistotniejsze i najszersze nawiązanie do gatunku 

bukoliki, stanowią ww. 102-131: 

 

ἄρτι µὲν Ἰδαίην ὑπερέδραµον οὔρεος ἄκρην,  

ἔνθα λιθοκρήδεµνον ὑπὸ πρηῶνος ἐρίπνην  

κουρίζων ἐνόµευε Πάρις πατρώια µῆλα.   

                                                
660 Cadau, op. cit., s. 270. W późnym antyku zauważamy połączenie elementow żałoby i pieśni 

pasterskiej u Nonnosa, np. w lamencie Natury z powodu śmierci Hymnusa w 15 księdze Dionizjaków.  
661 Por. nimfy jako źródło inspiracji do tworzenia pieśni pasterskiej u Teokryta. 
662 Więcej na temat tego określenia zob. rozdział 3.2. 

  663 Hom., Il. 24, 29; Virg., Aen. 7, 763; Ov., Her. 5 i 16; Nonn., Dion. 10, 312; Theocr. 6, 1 itd. 
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ποιµαίνων δ᾽ ἑκάτερθεν ἐπὶ προχοῇσιν ἀναύρου  

νόσφι µέν ἀγροµένων ἀγέλην πεµπάζετο ταύρων,  

νόσφι δὲ βοσκοµένων διεµέτρεε πώεα µήλων:  

καί τις ὀρεσσαύλοιο δορὴ µετόπισθε χιµαίρης  

ἐκκρεµὲς ᾐώρητο καὶ αὐτῶν ἥπτετο µηρῶν,  

ποιµενίη δ᾽ ἀπέκειτο, βοῶν ἐλάτειρα, καλαῦροψ,   

τοῖος ἐπεὶ σύριγγος, ἐς ἤθεα βαιὸν ὁδεύων,  

ἀγροτέρων καλάµων λιγυρὴν ἐδίωκεν ἀοιδήν:  

πολλάκι δ᾽ οἰοπόλοισιν ἐνὶ σταθµοῖσιν ἀείδων  

καὶ ταύρων ἀµέλησε καὶ οὐκ ἐµπάζετο µήλων:  

ἔνθεν ἔχων σύριγγα κατ᾽ ἤθεα καλὰ νοµήων  

Πανὶ καὶ Ἑρµάωνι φίλην ἀνεβάλλετο µολπήν:  

οὐ κύνες ὠρύοντο καὶ οὐ µυκήσατο ταῦρος,  

µούνη δ᾽ ἠνεµόεσσα, βοῆς ἀδίδακτος ἐοῦσα, 

Ἰδαίων ὀρέων ἀντίθροος ἴαχεν Ἠχώ.  

ταῦροι δὲ χλοερῆς κεκορηότες ὑψόθι ποίης,   

κεκλιµένοι βαρύγουνον ἐπ᾽ ἰσχίον εὐνάζοντο.  

ὣς ὁ µὲν ὑψορόφοιο φυτῶν ὑπένερθε καλύπτρης  

τηλόθεν Ἑρµάωνα διάκτορον εἶδε λιγαίνων.  

δειµαίνων δ᾽ ἀνόρουσε, θεῶν δ᾽ ἀλέεινεν ὀπωπήν:  

καὶ χορὸν εὐκελάδων δονάκων ἐπὶ φηγὸν ἐρείσας  

µήπω πολλὰ καµοῦσαν ἑὴν ἀνέκοπτεν ἀοιδήν 

τοῖα δὲ δειµαίνοντα θέσκελος Ἑρµῆς:  

γαῦλον ἀπορρίψας καὶ πώεα καλὰ µεθήσας  

δεῦρο θεµιστεύσειας ἐπουρανίῃσι δικάζων:  

δεῦρο διακρίνων προφερέστερον εἶδος ὀπωπῆς  

φαιδροτέρῃ τόδε µῆλον, ἐπήρατον ἔρνος, ὀπάσσαις. (ww. 102-131) 

 

Tuż przed osądem Afrodyta podąża za Hermesem, a za nią Amorki: wraz z 

pozostałymi boginiami mijają szczyt Idy i docierają na miejsce, gdzie widzą Parysa 

strzegącego stad swego ojca. Parys prezentowany jest jako postać w pełni bukoliczna664: 

                                                
664 Więcej o charakterze postaci Parysa w podrozdziale 3.6. 
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nazwany pasterzem (już we wspomnianym w. 5: µηλοβοτῆρος, w. ww. 10 i 88: βουκόλος, 

a także w w. 11: νοµεύς)665, nie zna się na żegludze (w. 8), w powyższym passusie opiekuje 

się trzodą (w. 104) oraz ją liczy, oddzielając byki od owiec (ww. 105-107)666. Plecy Parysa 

okryte są pasterskim strojem: skórą kozy górskiej667, w dłoni natomiast trzyma laskę 

pasterza (ww. 108-110), w czym przypomina postać Lycidasa z 7 bukoliki Teokryta, na 

którym mógł wzorować się Kolluthus:  

 

ἐκ µὲν γὰρ λασίοιο δασύτριχος εἶχε τράγοιο  

κνακὸν δέρµ’ ὤµοισι νέας ταµίσοιο ποτόσδον,  

ἀµφὶ δέ οἱ στήθεσσι γέρων ἐσφίγγετο πέπλος  

ζωστῆρι πλακερῷ, ῥοικὰν δ’ ἔχεν ἀγριελαίω  

δεξιτερᾷ κορύναν668.  

 

 Kolejne źródło, na którym prawdopodobnie opiera się Kolluthus, to passus 

pochodzący z Dionizjaków Nonnosa (1, 34-38), istotny ze względu na szczególny sposób, 

w jaki poeta gra z gatunkiem bukoliki. Nonnos we wspomnianym fragmencie zakłada strój 

boga Dionizosa, złożony z laski i skóry. Sam poeta udaje kogoś innego na potrzeby własnego 

utworu, wpisując się w oryginalną poetykę późnego antyku: co stanowi element poikilia: 

 

ἄξατέ µοι νάρθηκα, Μιµαλλόνες, ὠµαδίην δὲ  

                                                
665 Słownictwo użyte przez Kolluthusa przypomina terminologię użytą przez Nonnosa do opisu 

Kadmusa w Dion. 1, 363-76 i 409-524, w celu stworzenia pasterskiego obrazu, przypominającego idyllę. Także 
Kadmus jest m.in. νοµεύς (1, 373, 412, 505) i βουκόλος (1, 444, 460, 478). 

666 Obowiązki Parysa jako pasterza polegają na oddzielaniu byków od owiec (ww. 105-107). Modelem 
Kolluthusa był najprawdopodobniej Homer (Od. 4, 411-13): w Odysei Eidotea, córka Proteusza, wyjawia 
Menelaosowi zwyczaj jej ojca polegający na wypoczywaniu w cieniu skał w otoczeniu fok. Sugeruje, by ukrył 
się pośród zwierząt w jaskini Proteusza, aby wydobyć od niego informację co do powodu, przez który flota nie 
może powrócić do domu. Cadau zuaważa, że wybór tego passusu jako modelu jest nie bez znaczenia z wielu 
powodów (op. cit., s. 50 i n.). Po pierwsze, zarówno Parys, jak i Proteusz związani są z Heleną: pierwszy 
porywa ją ze Sparty, drugi przetrzymuje ją w Egipcie (według relacji Stezychora i Eurypidesa w Elektrze oraz 
Helenie), podczas gdy eidolon znajduje się w Troi. Kolluthus zapożycza od Homera wyrażenia πεµπάσσεται 
(w. 106: πεµπάζετο) i πώεσι µήλων (w. 107: πώεα µήλων). Ponadto, Kolluthus najprawdopodobniej był 
świadom tego, iż Proteusz stanowił wzór dla Nonnosa, który odnosi się do Homeryckiego passusu w proemium 
do Dionizjaków (Dion. 1, 11-33: poeta wzywa Proetusza, mającego reprezentować wspomnianą już jego 
technikę narracji określaną jako poikilia). Kolluthus, odnosząc się do tego samego epizodu z Odysei co 
Nonnos, być może pragnie w pewien sposób odpowiedzieć na jego dzieło (Cadau, op. cit., s. 52).  

667 Warto zwrócić uwagę na wyraz, jakim poeta określa kozę, wybiera bowiem wyrażenie użyte przez 
Homera tylko raz i w zupełnie innym kontekście, przy opisie Chimery: πρόσθε λέων, 
ὄπιθεν δὲ δράκων, µέσση δὲ χίµαιρα (Hom. Il. 6, 181.). Zdaniem Livrei jest niemożliwe, by poeta nie znał tego 
passusu, jednak mimo takiego kontekstu zdecydował się właśnie na takie określenie. Livrea, op. cit., s. 122. 

668 Theokr. 7, 15-19. Wszystkie cytaty greckie z utworów Teokryta na podstawie wydania: Theocritus, 
vol. 1 i vol. 2, ed. with a transl. and comment.  A. S. F. Gow., Cambridge 1952. 
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νεβρίδα ποικιλόνωτον ἐθήµονος ἀντὶ χιτῶνος  

σφίγξατέ µοι στέρνοισι, Μαρωνίδος ἔµπλεον ὀδµῆς  

νεκταρέης, βυθίῃ δὲ παρ’ Εἰδοθέῃ καὶ Ὁµήρῳ  

φωκάων βαρὺ δέρµα φυλασσέσθω Μενελάῳ669.  

 

 Cadau zadaje w związku z tym pytanie o to, czy Parys rzeczywiście ma być 

postrzegany jako pasterz. Zauważa bowiem, że Kolluthus odnosi się do utworów, w których 

postać udaje kogoś, kim nie jest – ironicznie przebiera Parysa w tradycyjny strój pasterski, 

lecz sam nie wierzy do końca (ani nie wierzą w to odbiorcy utworu), że jego bohater 

naprawdę jest pasterzem670. Podkreśla, że poeta subtelnie gra z gatunkiem bukoliki: 

 

In other words, he is playing with the genre in a subtle way that educated 

readers would have understood, displaying the polyeideia and the poikilia 

modelled by Proteus, and he is dressing up his character as a 

shepherd/poet. However, from the rest of the story and from earlier 

tradition readers would have known that he is actually a coward, a non-

achiever, and, at least in this poem, not even a proper lover. Thus, while 

the passage first brings Lycidas to mind, a closer reading reveals that 

Colluthus’ Paris is only dressed up as a shepherd, but he is actually a fake. 

The bucolic attire is yet another disguise for ever-changing Paris671.  

 

Parys gra ponadto na syrindze, choć w starożytnym malarstwie figuratywnym 

zawsze występuje z lirą, instrumentem swego opiekuna Apollina, podobnie przedstawiony 

jest w Cypriach. Syringa pasterska odnosi się natomiast do późniejszych mitów, pojawia się 

też na fresku w Pompejach i w sztuce późnego antyku, w IV wieku n.e.672. Kolluthus 

prawdopodobnie opiera się ponownie na Nonnosie673 (Dion. 1, 368-376 i 1, 409-524), u 

którego Kadmus przebiera się za pasterza grającego na syrindze, aby oczarować Tyfona.  

Prócz grania na instrumencie Parys tańczy święty taniec dla bogów: Pana i Hermesa. 

Wówczas psy nie wyją i byki nie ryczą, panuje spokój, jedynie Echo powtarza swój krzyk 

                                                
669 Nonn. Dion. 1, 34-38.  
670 Cadau, op. cit., s. 56. 
671 Ibidem, ss. 56-57. 
672 Livrea, op. cit., s. 124. 
673 Cadau, op. cit., s. 57. 
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wśród gór, odbija wszystkie głosy. Kolluthus przedstawia zatem pasterskie życie niczym 

sielankę – opis kończy wspomnieniem o sytych bykach leżących ospale na zielonej trawie 

(ww. 119-120), po czym wspomina jeszcze o Parysie zajmującym się wytwarzaniem sera 

(w. 128). Nawet nagroda dla najpiękniejszej bogini daleka jest od mitycznego złotego jabłka, 

przypomina bardziej pasterską nagrodę, nazywa je bowiem Kolluthus „rozkosznym 

owocem” (ww. 130-131).  

Poza bukoliką znajdziemy u Kolluthusa liczne opisy. Ekfraza była popularna w 

czasach późnego antyku i pojawiać się będzie w każdym z omawianych epyllionów: często 

dotyczyła budynków publicznych lub dzieł sztuki, które zostały zbudowane lub odnowione 

przez cesarza, zlecana była wówczas jako instrument propagandy (przykładem może być De 

aedificiis Prokopiusza z Cezarei lub Pawła Silencjariusza Έκφρασις του ναού της Αγίας 

Σοφίας, oba dzieła odnoszące się do Justyniana). Kolluthus, poprzez wprowadzanie ekfraz 

do swego utworu, demonstruje, że w charakterze twórczości bez wątpienia reprezentuje 

poezję końca V wieku n.e. Jego utwór jednak nie zawiera enkomium na cześć Anastazjusza, 

pangeiryczny cel późnoantycznej ekfrazy nie jest w tym utworze obecny: poeta 

wykorzystuje ten gatunek po to, by jego epyllion stał się bardziej aktualny, wpisany w 

ówczesną poetykę i oczekiwania odbiorcy. Utwór jawi się niczym zbiór malowniczych, 

wizualnych scen674 – poszczególne epizody, mimo iż uporządkowane chronologicznie, nie 

tworzą ciągłej sekwencji, poeta wybiera bowiem historie o największym potencjale do ich 

obrazowego przedstawienia; stanowią one także okazję dla Kolluthusa, by wykazał się 

erudycją poprzez dygresje i aluzje do innych utworów. Podobnie jak w dużej epopei, 

poprzez ekfrazy poeta łączy ze sobą poszczególne sceny, przywołuje wydarzenia 

wcześniejsze, opisuje ich konsekwencje.  

Elementy ekfrastyczne zajmują sporą część dzieła; Kolluthus niejednokrotnie 

przedstawia nie tylko budowle, lecz także bohaterów utworu, skupiając się zarówno na ich 

apsketach fizycznych, jak i charakterze. Ukazuje interakcje między postaciami poprzez 

gesty, działania i słowa, a także wpływ, jaki wywierają one na odbiorców utworu. Jak 

zauważa Cadau:  

 

The visual impact also has a psychological influence on readers and leads 

their perception and evaluation, suggesting how they might read, and 

                                                
674 Więcej na temat wizualności w literaturze, zwłaszcza późnego antyku, zob. Cadau, op. cit., ss. 136-

141. 
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sometimes judge, an action or event. Helen, Paris, Aphrodite and 

Hermione are all described in a sort of three-dimensional way: we are told 

how they look, how they behave, what they perceive and how their actions 

are affected by what they see and hear675.  

 

 Do opisów postaci, a także tego, co widzą poszczególni bohaterowie, należy dodać 

istotną uwagę – wszystko, co narrator przekazuje czytelnikowi, jest subiektywne, 

postrzegane jest bowiem oczami postaci lub narratora: truth is already filtered by one pair 

of eyes, and has inevitably become impression before we hear about it676. Dlatego niektóre 

z opisów bliższe są bardziej ocenom, zwłaszcza te, które posiadają silniejsze konotacje 

etyczne.  

Najbardziej rozbudowana ekfraza epyllionu to opis podróży Parysa (ww. 211-226), 

zupełnie jakby narrator przedstawiał miejsca znane ówczesnemu czytelnikowi677: 

 

τόφρα δὲ Δαρδανίην καὶ Τρώιον οὖδας ἀµείψας   

Ἰσµαρίδος µεθέηκε παραπλώων στόµα λίµνης,  

αἶψα δὲ Θρηικίοιο µετ᾽ οὔρεα Παγγαίοιο  

Φυλλίδος ἀντέλλοντα φιλήνορος ἔδρακε τύµβον  

καὶ δρόµον ἐννεάκυκλον ἀλήµονος εἶδε κελεύθου,  

ἔνθα διαστείχουσα κινύρεο, Φυλλίς, ἀκοίτην  

δεχνυµένη παλίνορσον ἀπήµονα Δηµοφόωντα,  

ὁππότε νοστήσειεν Ἀθηναίης ἀπὸ δήµων.  

τῷ δὲ βαθυκλήροιο διὰ χθονὸς Αἱµονιήων  

ἐξαπίνης ἀνέτελλεν Ἀχαιίδος ἄνθεα γαίης,   

Φθίη βωτιάνειρα καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη.  

ἔνθεν ἀνερχοµένοιο παρ᾽ εἰαµενὰς Ἐρυµάνθου  

Σπάρτην καλλιγύναικα, φίλην πόλιν Ἀτρείωνος,  

κεκλιµένην ἐνόησεν ἐπ᾽ Εὐρώταο ῥεέθροις.  

ἄγχι δὲ ναιοµένην ὑπὸ δάσκιον οὔρεος ὕλην  

γείτονα παπταίνων ἐρατὴν θηεῖτο Θεράπνην. (ww. 211-226) 

                                                
675 Ibidem, s. 135. 
676 Ibidem, s. 152. 
677 Cadau, op. cit., s. 269.  
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Najpierw pasterz mija Dardanię, miasto i obszar leżący na Hellesponcie w Troadzie, 

potem żegluje przez Zalew Ismaryjski678 znajdujący się w Tracji, między Maroneią a Strimą. 

Dostrzega tracki masyw górski Pangajon, a zaraz za nim – grób Filidy679. Dalej widzi żyzną 

ziemię tesalską, χθονὸς Αἱµονιήων, po czym jego oczom ukazują się Ἀχαιίδος ἄνθεα γαίης, 

czyli kwiaty (ozdoby) ziemi achajskiej – tu poeta ma na myśli całą Grecję. Jest to 

Φθίη βωτιάνειρα, czyli Ftyja – żywicielka mężów680 oraz Mykeny o szerokich ulicach. 

Następnie Parys zauważa słynną z pięknych kobiet Spartę, miasto Atrydy, położone nad 

rzeką Eurotas. Jednak Kolluthus popełnia błąd wynikający być może z niedostatecznej 

znajomości geografii: umieszcza Spartę u szczytu góry Erymantos, znajdującej się między 

Arkadią, Elidą i Lakonią, a nie na trasie, jaką pokonuje żeglarz płynąc z Myken do Sparty. 

Ostatnie miasto wspomniane podczas opisu żeglugi to Terpnaj681, skąd – jak pisze Kolluthus 

– droga do Sparty nie jest już długa i wkrótce żeglarze zarzucają kotwicę. 

Kilka wersów dalej, po wyjściu Parysa na ląd, Kolluthus umieszcza kolejną ekfrazę, 

w której ukazuje to, co bohater ogląda w drodze do pałacu Menelaosa: 

 

ἄρτι µὲν αἰπύδµητα φιλοξείνων ναετήρων  

δώµατα παπταίνων καὶ γείτονας ἐγγύθι νηοὺς  

ἄστεος ἀγλαΐην διεµέτρεεν, ἔνθα µὲν αὐτῆς  

χρύσεον ἐνδαπίης θηεύµενος εἶδος Ἀθήνης,  

ἔνθα δὲ Καρνείοιο φίλον κτέρας Ἀπόλλωνος  

οἶκον Ἀµυκλαίοιο παραγνάµψας Ὑακίνθου,  

ὅν ποτε κουρίζοντα σὺν Ἀπόλλωνι νοήσας  

δῆµος Ἀµυκλαίων ἠγάσσατο, µὴ Διὶ Λητὼ  

κυσαµένη καὶ τοῦτον ἀνήγαγεν: αὐτὰρ Ἀπόλλων  

                                                
678 Kolluthus używa wyrażenia στόµα λίµνης („usta zalewu”), opierając się na słowach Nonnosa 

(Dion. 14,386). 
679 Kolluthus wspomina jedynie, że dziewczyna błąkała się po drodze wzdychając za mężem, 

Demofontem, który miał wrócić z Aten. Filida była tracką królewną, ukochaną Demofonta, syna Tezeusza. Z 
powodu śmierci Menesteusza (potomka Erechteusza, króla Aten; po jego śmierci tron w Atenach przejęli 
Demofont i Akamas, drugi syn Tezeusza). Demofont musiał udać się do Aten, lecz obiecał Filidzie szybki 
powrót. Dziewczyna przez długi czas błąkała się przy brzegu wypatrując statku ukochanego, aż w końcu z 
rozpaczy powiesiła się na drzewie w pobliżu szczytu Pangajon. Wielu autorów greckich i łacińskich 
nawiązywało do tego mitu: Wergiliusz, Owidiusz, Hyginus, Oppian i inni. Livrea, op. cit., s. 171. 

680 Zob. Hom. Il. 1, 155: ἐν Φθίῃ (…) βωτιανείρῃ. 
681 Miasto znane ze świątyni Dioskurów (Her. Hist. 6,61). Według Pauzaniasza zostali tam pochowani 

Menelaos i Helena, Paus. 3,19,9. 
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οὐκ ἐκάη Ζεφύρῳ ζηλήµονι παῖδα φυλάσσων.  

γαῖα δὲ δακρύσαντι χαριζοµένη βασιλῆι  

ἄνθος ἀνηέξησε, παραίφασιν Ἀπόλλωνος,  

ἄνθος ἀριζήλοιο φερώνυµον ἡβητῆρος. (ww. 236-248) 

 

W relacji Owdiusza Menelaos, przyjąwszy Parysa, pokazuje mu wszystkie piękne 

miejsca w Sparcie (Her. 16, 129 i n.); również u Pseudo-Plutarcha podróży Parysa 

towarzyszy pragnienie poznania kultury greckiej (Vit. Hom. 7). Podobnie u Kolluthusa: 

pasterz obserwuje okolicę, ocenia piękno wzniesionych przez mieszkańców domostw i 

pobliskich świątyń682, zauważa złoty posąg Ateny683 i przybytek Apollina Karnejskiego684, 

przechodząc obok domu Hiacynta Amyklejskiego. Kolluthus uważa to za okazję do 

przypomnienia mitu o Hiacyncie, królewiczu spartańskim, synu Amyklasa, ukochanym 

Apollina. O względy Hiacynta zabiegał również niedostrzegany przez niego bóg Zefir. Z 

zazdrości tak skierował podmuch wiatru, że Hiacynt został trafiony dyskiem i śmiertelnie 

zraniony. Ziemia, aby pocieszyć Apollina, sprawiła, że z krwi zmarłego wyrósł kwiat. Mit 

o nieszczęśliwej miłości może być metaforą przyszłego związku Heleny i Parysa, niosącego 

ze sobą katastrofalne skutki. 

Na wzmiankę zasługuje także krótki opis, lecz bardzo szczegółowy i wyjątkowo 

plastyczny685, dotyczący trąby wodnej, która podczas burzy na morzu zaniosła statek Parysa 

do Sparty: 

 

ἔπλεεν Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα τιθήνης,  

τῷ δὲ πολυτλήτων σηµήια φαίνετο µόχθων.  

κυανέη µὲν ὕπερθεν ἀναθρώσκουσα καλύπτρη  

οὐρανὸν ὀρφναίων ἑλίκων ἐζώσατο δεσµῷ  

ὑγρὸν ἀµιχθαλόεντος ἀπ᾽ ἠέρος ὄµβρον ἱεῖσα,  

ἐκλύσθη δ’ὕπo  πόντος ἐρεσσοµένων ἐρετάων. (ww. 204-209) 

                                                
682 Livrea sugeruje, iż może chodzić o świątynię Zeusa Hypatosa, Afrodyty Arei lub Muz (zob. Paus. 

3, 15, 8). Livrea, op. cit., s. 187. 
683 Najbardziej znany posąg Ateny to εἶδος Χαλκίοικος (Paus. 3,17,3), wprawdzie nie złoty, lecz ze 

spiżu. Kolluthus mógł też mieć na myśli znajdującą się w Sparcie świątynię Ateny Ἐργάνη (Paus. 3, 17, 4). 
684 Καρνείος – Apollo Karnejski od święta Apollina w Sparcie w miesiącu karneios. 
685 Odpowiedniego efektu nadają też licznie użyte participia zamiast verbum finitum – jest to cecha 

typowa dla epiki, nagromadzeniem imiesłowów posługiwał się również m.in. Homer. G. Giangrande, 
Description of a Waterspout: an Example of an Late Epic Literary Technique, The American Journal of 
Philology 96 (1975), s. 38. 
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Burza, którą napotkał Parys w drodze do Sparty, nie występuje u Owidiusza. Jedynie 

Drakoncjusz wprowadza ten motyw w swoim epylionie, jednak w zupełnie innym 

kontekście, nadciąga ona bowiem, gdy posłowie powracają z Salaminy, i zanosi Parysa na 

Cypr, gdzie spotyka on Helenę. Trudno zatem stwierdzić, skąd Kolluthus zaczerpnął 

inspirację do wprowadzenia tego motywu. Nawałnica ma być znakiem cierpień, które 

nastąpią z powodu czynów pasterza, może być zatem metaforą nadchodzącej wojny. Poeta 

doskonale obrazuje silny deszcz, porównując go do zasłony opasającej niebo swymi pętami, 

oraz morze wznoszące się ku górze w kształcie spirali jako wir wodny. Podobny opis 

znajduje się u Apoloniusza Rodyjskiego w Argonautykach (2, 169) – również u niego morze 

unosi się aż do nieba, jednak Kolluthus jest bardziej precyzyjny, zaznacza bowiem, iż woda 

nie tylko się wznosi, lecz zarazem tworzy wir.  

Kolejnym gatunkiem, do którego nawiązuje Kolluthus, jest pantomima. Helen 

Morales zauważa w jego epyllionie tak wiele cech pantomimicznych, że stawia hipotezę, iż 

utwór mógł być odgrywany jako spektakl686. Wskazuje na takie cechy, jak: epizodyczność 

narracji (niczym poszczególne akty przedstawienia); brak dialogów – na ich miejsce 

pojawiają się pojedyczne przemowy bohaterów (w pantomimie trudno by było o częste 

zmiany maski, stąd monologi); popularność w pantomimie opisywanych przez Kolluthusa 

mitów687; silna ekspresyjność poematu (liczne opisy emocji i charakterów, czym 

charakteryzowała się także pantomima); łatwość w ukazaniu poszczególnych passusów w 

tańcu (np. komediowa gra słów, według Morales, związana z jabłkami podczas osądu Parysa 

– mela oznaczać mogą także „piersi”)688. W opisach ruchów postaci wyraźne jest, że poeta 

pragnie osiągnąć efekt wizualizacji – na uwagę zasługuje np. ukazanie zazdrości bogini Eris 

poprzez jej zachowanie: raz po raz siada i wstaje, snuje się i knuje, wyrzuca miecz689: 

 

                                                
686 H. Morales, Rape, Violence, Complicity: Colluthus’s Abroduction of Helen, Arethusa 1 (2016), ss. 

76-80. Niezależnie od niej o pantomimie i innych wizualnych gatunkach pisze już wspominana wielokrotnie 
Cadau, op. cit., zob. zwłaszcza ss. 206-221. 

687 Można przypuszczać, że osąd Parysa był częstym tematem w pantomimie, zob. m.in. 10 księgę 
Metamorfoz Apulejusza oraz Lukiana Dialog o tańcu (57 i 59). Lukian wspomina nieszczęśliwe historie 
miłosne, np. porwanie Heleny oraz opowieści o Hiacyncie i Filidzie, jako jedne z tematów odpowiednich dla 
pantomimy. 

688 Morales 2016, op. cit., s. 77. 
689 Miecz jest jednym z podstawowych (a zarazem nielicznych) rekwizytów aktora pantomimicznego. 

Zob. R. Wyles, The Symbolism of Costume in Ancient Pantomime [w:] New Directions in Ancient Pantomime, 
ed. E. Hall, R. Wyles, New York 2009, ss. 50, 60, 78. 
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τοῖα βαρυζήλοισιν Ἔρις πληγῇσι δαµεῖσα  

πλάζετο µαστεύουσα, θεῶν πῶς δαῖτας ὀρίνοι.  

πολλάκι δ᾽ εὐλάιγγος ἀπὸ κλισµοῖο θοροῦσα  

ἵστατο καὶ παλίνορσος ἐφέζετο: χειρὶ δὲ γαίης  

οὔδεϊ κόλπον ἄραξε καὶ οὐκ ἐφράσσατο πέρην:   

ἤθελεν ὀρφναίων γυάλων κληῖδας ἀνεῖσα,  

ἐκ χθονίων Τιτῆνας ἀναστήσασα βερέθρων  

οὐρανὸν ὑψιµέδοντος ἀιστῶσαι Διὸς ἕδρην. (ww. 44-51) 

 

 W podobnie wizualny sposóbpoeta ukazuje stan zakochania Heleny – wskazuje na 

cechy fizyczne świadczące o rodzącym się w niej uczuciu: m.in. osłupienie (w. 267: 

ὀψὲ δὲ θαµβήσασα τόσην ἀνενείκατο φωνήν), a także utkwienie wzroku w ziemi  i 

zakłopotanie:  

 

(…) ἡ δ᾽ ἐρόεσσαν ἐπὶ χθονὶ πῆξεν ὀπωπὴν 

δηρὸν ἀµηχανέουσα καὶ οὐκ ἠµείβετο νύµφη.  

ὀψὲ δὲ θαµβήσασα τόσην ἀνενείκατο φωνήν (ww. 305-307) 

 

 Łatwe do ukazania w pantomimicznym tańcu wydaje się ponadto fizyczne cierpienie 

Hermione: jej działania doskonale można odwzorować przez aktora. Rzuca woalkę na 

wiatr690, szlocha, zbiera razem służące i lamentuje, a te współczują jej w bólu i płaczą razem 

z nią, próbując ją pocieszyć (co uznać można za partię przeznaczoną dla towarzyszących 

pantomimowi tancerzy): 

 

Ἑρµιόνη δ᾽ ἀνέµοισιν ἀπορρίψασα καλύπτρην  

ἱσταµένης πολύδακρυς ἀνέστενεν ἠριγενείης,   

πολλάκι δ᾽ ἀµφιπόλους θαλάµων ἔκτοσθε λαβοῦσα,  

ὀξύτατον βοόωσα τόσην ἀνενείκατο φωνήν:  

παῖδες, πῆ µε λιποῦσα πολύστονον ᾤχετο µήτηρ,  

                                                
690 Woalka (a także szal i płaszcz) to także jeden z typowych rekwizytów aktora. Miała ona wiele 

znaczeń - mogła odzwierciedlać włosy (warkocze) czy też ogon łabędzia i bicze Furii, pisze o tym Fronton w 
De Orationibus 5: ut histriones, quom palliolatim saltant, caudam cycni, capillum Veneris, Furiae Xagellum 
eodem pallio demonstrant, ita isti unam eandamque sen- tentiam multimodis faciunt (cyt. za: Wyles, op. cit., 
s. 76). 
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ἣ χθιζόν σὺν ἐµοὶ θαλάµων κληῖδας ἑλοῦσα  

ἔδραθεν ὑπνώουσα καὶ ἐς µίαν ἤλυθεν εὐνήν;  

ἔννεπε δακρυχέουσα, συνωδύροντο δὲ παῖδες.  

ἀγρόµεναι δ᾽ ἑκάτερθεν ἐπὶ προθύροισιν ἐρύκειν  

Ἑρµιόνην στενάχουσαν ἐπειρήσαντο γυναῖκες (ww. 328-337) 

 

Uznanie epyllionu Kolluthusa stricte za pantomimę to zbyt daleko posunięte 

stwierdzenie691 (zwłaszcza że kryteria, jakie podaje Morales, nie występują jedynie w 

rzeczonym gatunku, a ponadto nie zachowało się żadne libretto do pantomimy, z którym 

można by porównać Porwanie Heleny692), jednak nie ma wątpliwości co do tego, że 

pantomima wywarła duży wpływ na charakter narracji oraz, co za tym idzie, odbiór tekstu. 

 Nawiązuje Kolluthus także do poezji lirycznej (zwłaszcza kwestia niewinności 

Heleny) i miłosnej – cały opis spotkania Parysa i Heleny zawiera liczne motywy elegijne 

pochodzące z poezji miłosnej. W literaturze łacińskiej spotykamy je szczególnie w utworach 

Katullusa. 

 

ἤδη δ᾽ ἀγχιδόµοισιν ἐπ᾽ Ἀτρείδαο µελάθροις  

ἵστατο θεσπεσίῃσιν ἀγαλλόµενος χαρίτεσσιν.  

οὐ Διὶ τοῖον ἔτικτεν ἐπήρατον υἷα Θυώνη:  

ἱλήκοις, Διόνυσε: καὶ εἰ Διός ἐσσι γενέθλης,  

καλὸς ἔην καὶ καὶ κεῖνος ἐπ᾽ ἀγλαΐῃσι προσώπων.  

ἡ δὲ φιλοξείνων θαλάµων κληῖδας ἀνεῖσα  

ἐξαπίνης Ἑλένη µετεκίαθε δώµατος αὐλὴν  

καὶ θαλερῶν προπάροιθεν ὀπιπεύουσα θυράων  

                                                
691 M.in. Cadau nie zgadza się z opinią Morales: the quality of Colluthus’ text seems truly too high to 

suggest a composition for the stage (op. cit., s. 221). Whether Colluthus chose to introduce . . . performance-
related devices in his epyllion with the specific intention of writing a text as if it were a scholastic exercise or 
a pantomimic work is a secondary question, and one that does not effect the end result (ibidem, s. 206).  
 692 Edith Hall zasugerowała, że poemat Barcelona Alcestis, często kategoryzowany jako epyllion, 
mógł stanowić libretto do pantomimy (Hall, Wyles, op. cit., s. 264 i n.). Jednakże, jak możemy tylko 
przypuszczać, skoro heksametr nie był metrum typowym dla pisania spektakli scenicznych (zwykle bardziej 
odpowiednie wydawałoby się metrum liryczne), to być może w heksametrze nie tworzono też librett. Porwanie 
Heleny, podobnie jak inne późnoantyczne epyllia, posiadałoby zatem po prostu charakter pantomimiczny. 
Pantomima wywierała wówczas wyjątkowo duży wpływ na charakter twórczości oraz na oczekiwania 
późnoantycznego odbiorcy co do sposobu ukazywania treści (Morales, op. cit., s. 78). Zob też: Bright, op. cit., 
s. 137, który pisze na temat wpływu pantomimy na inny utwór Drakoncjusza, De raptu Helenae, wskazując 
na jego epizodyczność. 
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ὡς ἴδεν, ὣς ἐκάλεσσε καὶ ἐς µυχὸν ἤγαγεν οἴκου  

καί µιν ἐφεδρήσσειν νεοπηγέος ὑψόθεν ἕδρης  

ἀργυρέης ἐπέτελλε: κόρον δ᾽ οὐκ εἶχεν ὀπωπῆς  

ἄλλοτε δὴ χρύσειον ὀισαµένη Κυθερείης  

κοῦρον ὀπιπεύειν θαλαµηπόλον—ὀψὲ δ᾽ ἀνέγνω,  

ὡς οὐκ ἔστιν Ἔρως: βελέων δ᾽ οὐκ εἶδε φαρέτρην—  

πολλάκι δ᾽ ἀγλαΐῃσιν ἐυγλήνοισι προσώπων  

παπταίνειν ἐδόκευε τὸν ἡµερίδων βασιλῆα:  

ἀλλ᾽ οὐχ ἡµερίδων θαλερὴν ἐδόκευεν ὀπώρην  

πεπταµένην χαρίεντος ἐπὶ ξυνοχῇσι καρήνου. (ww. 249-266) 

 

Gdy Parys dociera do pałacu Menelaosa, Kolluthus porównuje jego piękno do urody 

boga Dionizosa (ww. 249-251). O przybyciu gościa dowiaduje się Helena i wychodzi z 

komnaty na dziedziniec693. Ujrzawszy Parysa, prowadzi go do wnętrza pałacu i poleca mu 

usiąść na srebrnym krześle. Ogarnia ją miłość od pierwszego wejrzenia, nie jest w stanie 

nasycić oczu widokiem Parysa694, który wydaje jej się tak piękny, że w pierwszej chwili 

myli go z Erosem. Nie zauważa jednak strzał i kołczanu, przypuszcza więc, iż może siedzi 

przed nią Dionizos (ze względu na oczy pełne niezwykłego blasku), aczkolwiek nie 

dostrzega kiści winorośli opadającej przy jego skroni. Kolluthus ukazuje ją jako silnie 

zakochaną od pierwszej chwili, i jako niezwykle przejętą: przez długi czas stoi osłupiała, aż 

w końcu przemawia do pięknego młodzieńca (ww. 266-275). Prosi swego gościa, aby 

powiedział, skąd pochodzi695. Parys, chcąc wyjawić swe pochodzenie, pyta Helenę, czy 

słyszała o Ilionie leżącym we Frygii, obwarowanym przez Posejdona i Apollina. Podkreśla, 

że jego ziemią włada król wywodzący swój ród od Zeusa, a on jako potomek królewski 

                                                
693 Wyraźnie podkreślona jest nieobecność Menelaosa (podczas gdy np. u Owidiusza sam Menelaos 

przyjmuje Parysa (Ovid. Her. 16,129). 
694 Motyw kochającego, pełnego miłości spojrzenia (w. 257: κόρον δ᾽ οὐκ εἶχεν ὀπωπῆς) to topos 

pochodzący z poezji aleksandryjskiej oraz późniejszej, jednak jego źródło znajduje się w greckiej literaturze 
archaicznej, w której miłość niejako emanuje z oczu osoby zaochanej. Z kolei miłość od pierwszego wejrzenia 
to locus communis poezji rzymskiej. Livrea, op. cit., s. 200. Helena jest pełna podziwu w stosunku do Parysa 
również u Eurypidesa (Eur. Iphig. Aul.  583-586), natomiast u Owidiusza wręcz przeciwnie – jawi się jako 
zimna i obojętna, pragnie zachować swoją czystość (Ovid. Her. 17,93; 101; 251).  

695 Wydaje jej się piękny niczym król, próbuje zatem sama dociec, z którego królestwa może on 
przybywać. Nie przypomina jej nikogo z rodów argiwskich, zna bowiem wszystkich najznakomitszych 
potomków Deukaliona – czyli Greków, Deukalion jest bowiem ich protoplastą. Helena wspomina następnie 
poszczególnych władców zastanawiając się, czy może którymś z nich jest nowo przybyły: nie jest zatem 
podobny ani do Neleusa (syna Posejdona i Tyro; przegrał on walkę z bratem Peliasem o tron Jolkos i udał się 
do Messenii, gdzie został królem Pylos) ani do Antylocha (zalotnika Heleny, jednego z synów Nestora). Nie 
przypomina jej też żadnego wybornego władcy z Ftyi: Telamona, Patroklosa czy Achillesa. 
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również ma te same boskie korzenie, którym zawdzięcza swą znakomitość. Chwali się 

jednak nie tylko swym pochodzeniem: sławy dodaje mu fakt, iż jest sędzią bogiń – mówi o 

tym wprost, pełnym próżności tonem. W dalszej części swej mowy Parys wyjaśnia, że 

przyznał Afrodycie tytuł najpiękniejszej i w zamian za to bogini obiecała mu piękną, 

czarującą żonę – tak urodziwą, iż można nazwać ją siostrą Afrodyty, w. 294: 

ἣν Ἑλένην ἐνέπουσι, κασιγνήτην Ἀφροδίτης („mówią, że to Helena, siostra Afrodyty”). 

Wspomina, że właśnie z powodu Heleny zniósł żeglugę i dotarł do Sparty. W końcu 

proponuje jej małżeństwo, powołując się na wolę bogini (ww. 296-297): 

δεῦρο  γάµον κεράσωµεν,   ἐπεὶ Κυθέρεια κελεύει:µή µε  καταισχύνειας, ἐµὴν µὴ Κύπριν ἐ

λέγξῃς. Prosi Helenę, aby nim nie gardziła, a także by nie lekceważyła  Afrodyty, gdyż ich 

ślub byłby wypełnieniem jej boskiej woli. Odrzucając Parysa Helena sprzeciwiłaby się 

strzegącej go bogini (pasterz mówi o niej ἐµὴν Κύπριν – nazywając ją „swoją”, chce 

przekazać, że Afrodyta sprawuje nad nim opiekę).   

 Parys kończy przemawiać, a Helena przez długi czas stoi w osłupieniu. W końcu 

zabiera głos, zgadzając się na ślub. Pyta, czy naprawdę bogowie brali udział w budowie 

murów Troi – to oznacza, że pomagali w konstruowaniu samych podstaw ojczyzny Parysa, 

pragnie zatem na własne oczy ujrzeć dzieło boskich rąk: obwarowania miasta oraz bramę, 

przez którą chadzał Apollo prowadząc bydło na łąki. Helena prosi zdecydowanie, aby 

pasterz zabrał ją ze Sparty i by udali się razem do Troi, ponieważ tak każe Cyterejka, 

królowa małżeństw. Chce wypełnić jej wolę i dodaje, iż nie będzie obawiać się Menelaosa, 

kiedy dotrze już do Troi. Parys zabiera zatem Helenę na statek i dumny z obietnic Afrodyty 

mknie w stronę Ilionu, φόρτον ἄγων (…) ἰωχµοῖο – „ciągnąc za sobą brzemię wojny” (w. 

325). Wina Heleny zostaje zatem zminimalizowana, pragnie ona jedynie wypełnić boską 

wolę, której nie należy się sprzeciwiać.  

 W epyllionie Kolluthusa czytelnik możne odnaleźć także tropy i konwencje noweli 

greckiej, choć w dużej mierze jawią się one jako sparodiowane. Wskazuje na to na przykład 

nadrzędne zainteresowanie małżeństwem, jednak w przeciwieństwe do tradycyjnej noweli, 

w której małżeństwo kończy się pozytywnie696, Kolluthus podąża podobną drogą do 

Muzajosa, obaj bowiem decydują się przedstawić romans skazany na niepowodzenie. Jak w 

„idealnej” noweli, także w Porwaniu Heleny głównym motywem utworu jest spotkanie i 

zakochanie się przystojnego, młodego mężczyzny i pięknej dziewczyny, ale i w tym 

                                                
696 T. Whitmarsh, Introduction do: The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel, ed. T. 

Whitmarsh, Cambridge 2008, s. 4. 
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przypadku wersja Kolluthusa jawi się jako parodia gatunku, zarówno bowiem Parys, jak i 

Helena, są w związkach małżeńskich. Natomiast na miejsce tradycyjnej dla noweli 

wzmianki o dziewictwie dziewczyny, Kolluthus wspomina inne dziewice (w. 31: γάµων 

ἀδίδακτος Ἀθήνη oraz Artemis w ww. 31-33). Bohaterowie noweli zwykle przeżywają 

przygody i cierpienia na morzu, aby móc być razem, jak w epyllionie Muzajosa (więcej o 

cechach noweli w jego utworze poniżej) Leander przepływa co noc Hellespont, aż w końcu 

pewnej nocy ginie w falach. U Kolluthusa Parysa spotyka burza na morzu, jednak wychodzi 

on z niej cało i bezpiecznie dociera na ląd – jego przygoda wydaje się niczym w porównaniu 

do tragicznej śmierci Leandra, choć z pozoru passus jawi się wręcz jako imitacja Muzajosa 

(zob. Mus. w. 203: παρθένε, σὸν δι ̓ἔρωτα καὶ ἄγριον οἶδµα περήσω – obaj muszą przebyć 

niebezpieczne morze z powodu kobiety), wykształcony odbiorca odnajdywał z pewnością 

także niewolne od ironii aluzje do Apoloniusza Rodyjskiego (zob. słowa Jazona w Arg. 3, 

388-389: τίς δ ̓ἄν τόσον οἶδµα περῆσαι | τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρας; wedle niektórych 

wersji mitu Parys wraz z Heleną zabrał z pałacu także jakieś dobra). Kiedy jednak czytelnik 

zwróci uwagę na łatwość, z jaką Parys przebył morze (w porównaniu do Leandra i Jazona), 

bohater epyllionu Kolluthusa wydaje się parodią kochanka zarówno noweli, jak i eposu.  

 

Μουσαίος, Τα καθ'Ηρώ και Λέανδρον 

 

Hero i Leander to utwór głęboko odznaczający się gatunkowym hybrydyzmem, 

zawiera bowiem zarówno cechy eposu (homeryckiego, zwłaszcza Odysei, a także epiki 

późniejszej: Apoloniusza Rodyjskiego i Nonnosa z Pannopolis697), jak i romansu 

greckiego698 (ze względu na fabułę), wyróżnia się ponadto tragicznym tonem, a przy tym 

elementami humorystycznymi699. Ze względu m.in. na długość utworu i metrum od dawna 

określany jest jako epyllion700, jednak dokładniejsza analiza struktury narracyjnej wskazuje 

                                                
697 Poeta m.in. imituje typowe sceny epickie, zob. np. motyw burzy na morzu (ww. 309-30). 
698 Na ten temat pisał już Karlheinz Kost (op. cit.). Z nowszych opracowań zob. m.in. N. Dümmler, 

Musaeus, Hero and Leander: Between Epic and novel [w:] Baumbach, Bär, op. cit, ss. 411-446. 
699 Te cechy zauważa Miguelez-Cavero, op. cit., s. 26. 
700 Zob. m.in. G. Bernhardy, Grundriss der griechischen Litteratur, Halle 1867, s. 404 (sein Epyllium 

gleicht einer ῎Εκφρασις, einem dicht gewundenen Strauss von Epigrammen und Schilderungen); Hero und 
Leander. Musaios und die weiteren antiken Zeugnisse, ed. et trans. H. Färber, Munich 1961, s. 93; T. Gelzer 
[w:] Musaeus. Hero and Leander. Introduction, Text and Notes, with an English Transl. by C. Whitman, 
London 1975, s. 301; N. Hopkinson, Greek Poetry of the Imperial Period. An Anthology, Cambridge 1994, s. 
136; H. Morales, Gender and Identity in Musaeus’ Hero and Leander [w:] Constructing Identities in Late 
Antiquity, ed. R. Miles, London/New york 1999, s. 42 (a 343-line hexameter epyllion (narrative poem)). 
Marcus Beck używa określenia Kleinepos, zob. M. Beck, Die Epistulae Heroidum XVIII and XIX des Corpus 
Ovidianum. Echtheitskritische Untersuchungen, Paderborn 1996, s. 24. Odnośnie do pojęcia Kleinepos zob. 
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na wiele cech noweli701 (miłość od pierwszego wejrzenia, symetryczny rozwój uczucia 

obojga zakochanych, kontekst religijny, fizyczny i emocjonalny portret bohaterów, język, 

np. hiperbole i paralelizm; wyjątkowe na tle noweli może wydawać się nieszczęśliwe 

zakończenie, jednak uważny czytelnik dostrzeże, że jest ono w pewnym sensie pozytywne: 

śmierć pozwala zakochanym połączyć się na zawsze); znajdziemy  w nim także odniesienia 

do konkretnych romansów greckich. Dümmler zauważa natomiast, że ton utworu jest 

pseudo-epicki i często wręcz komiczny; sugeruje także, iż stanowi on  s y n t e zę  n o w e l i  

o r az  ep ik i 702. 

 Poza krótkością utworu (343 wersy) i heksametrem, odnaleźć można jednak w 

utworze inne cechy wskazujące na jego przynależność do epyllionu, a także na różnice w 

stosunku do epiki heroicznej. Przede wszystkim narracja poprowadzona jest 

chronologicznie, poemat nie rozpoczyna się in medias res. Struktura utworu opiera się na 

serii oddzielnych, obrazowych scen; obecne są dygresje, zwłaszcza w formie ekfraz, np. opis 

Hero (jej piękna i charakteru, ww. 30-41), a tuż po nim przedstawienie święta Wenus i 

Adonisa (ww. 42-54) i wejście Hero do świątyni, które staje się okazją do kolejnej wzmianki 

na temat jej urody (ww. 55-66) oraz tego, jakie uczucia wywołuje w mężczyznach (ww. 67-

85). Są to cztery ekfrazy mniej lub bardziej ściśle połączone ze sobą:  

 

Ἡρὼ µὲν χαρίεσσα διοτρεφὲς αἷµα λαχοῦσα 

Κύπριδος ἦν ἱέρεια· γάµων δ᾽ ἀδίδακτος ἐοῦσα 

πύργον ἀπὸ προγόνων παρὰ γείτονι ναῖε θαλάσσῃ, 

ἄλλη Κύπρις ἄνασσα. σαοφροσύνῃ δὲ καὶ αἰδοῖ 

οὐδέποτ᾽ ἀγροµένῃσι συνωµίλησε γυναιξὶν 

οὐδὲ χορὸν χαρίεντα µετήλυθεν ἥλικος ἥβης 

                                                
rozdział 2 – stosuje się je do określenia krótkich eposów, nieposiadający jednak cech charakterystycznych dla 
epyllionu (wyznacznikiem jest jedynie krótkość utworu); Beck posługuje się tym terminem bez rozróżnienia 
go względem epyllionu. 

701 Uczeni od dawna odnajdywali w utworze silne i wyraźne echa noweli, a najważniejszymi tekstami 
powiązanymi z poematem Muzajosa były dla nich Τῶν περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρρόην Charitona z Afrodyzji 
oraz Τα κατά Λευκίππην καὶ Kλειτoφῶντα Achillesa Tatiosa. Już Bernhardy porównał ww. 92-98 Muzajosa z 
Ach. Tat. 1,4 (op. cit., ss. 405-406) i uznał poemat za początek noweli bizantyńskiej. Zob. też m.in. Kost, op. 
cit., ss. 29-32; Gelzer, op. cit., ss. 308-312 (ss. 308-309: striking adaptations from Achilles Tatius; Musaeus 
clothes borrowings from Achilles’ theory of love in Nonnian words); Hopkinson, op. ctit., s. 138; Morales 
1999, op. cit., ss. 42-43; Miguélez Cavero, op. cit., s. 26. 

702 Dümmler, op. cit., s. 433: (…) the underlying tone of these novels is often pseudo- epic and comic, 
and thus the novel plays epic in a new form and with a surprising content. is Musaeus’ poem Hero and Leander 
just a new, playful form of the ideal novel, a clearly stated synthesis of epic and novel? por. Kost, op. cit., ss. 
117–118: [M]an [hat] mit einem gewissen Recht angenommen (…), Musaios habe seinem epos einen 
Romantitel gegeben und damit ein stück Romantradi- tion in den poetischen Bereich übergeführt. 



 223 

µῶµον ἀλευοµένη ζηλήµονα θηλυτεράων, 

—καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἀγλαΐῃ ζηλήµονές εἰσι γυναῖκες— 

ἀλλ᾽ αἰεὶ Κυθέρειαν ἱλασκοµένη Ἀφροδίτην 

πολλάκι καὶ τὸν Ἔρωτα παρηγορέεσκε θυηλαῖς 

µητρὶ σὺν οὐρανίῃ φλογερὴν τροµέουσα φαρέτρην. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀλέεινε πυριπνείοντας ὀιστούς. (ww. 30-41) 

 

Δὴ γὰρ Κυπριδίη πανδήµιος ἦλθεν ἑορτή, 

τὴν ἀνὰ Σηστὸν ἄγουσιν Ἀδώνιδι καὶ Κυθερείῃ. 

πασσυδίῃ δ᾽ ἔσπευδον ἐς ἱερὸν ἦµαρ ἱκέσθαι, 

ὅσσοι ναιετάασκον ἁλιστεφέων σφυρὰ νήσων, 

οἱ µὲν ἀφ᾽ Αἱµονίης, οἱ δ᾽ εἰναλίης ἀπὸ Κύπρου· 

οὐδὲ γυνή τις ἔµιµνεν ἀνὰ πτολίεθρα Κυθήρων, 

οὐ Λιβάνου θυόεντος ἐνὶ πτερύγεσσι χορεύων, 

οὐδὲ περικτιόνων τις ἐλείπετο τῆµος ἑορτῆς, 

οὐ Φρυγίης ναέτης, οὐ γείτονος ἀστὸς Ἀβύδου, 

οὐδέ τις ἠιθέων φιλοπάρθενος. ἦ γὰρ ἐκεῖνοι 

αἰὲν ὁµαρτήσαντες, ὅπῃ φάτις ἐστὶν ἑορτῆς, 

οὐ τόσον ἀθανάτοισιν ἄγειν σπεύδουσι θυηλάς, 

ὅσσον ἀγειροµένων διὰ κάλλεα παρθενικάων. (ww. 42-54) 

 

Ἡ δὲ θεῆς ἀνὰ νηὸν ἐπῴχετο παρθένος Ἡρὼ 

µαρµαρυγὴν χαρίεσσαν ἀπαστράπτουσα προσώπου 

οἷά τε λευκοπάρῃος ἐπαντέλλουσα Σελήνη. 

ἄκρα δὲ χιονέης φοινίσσετο κύκλα παρειῆς 

ὡς ῥόδον ἐκ καλύκων διδυµόχροον. ἦ τάχα φαίης 

Ἡροῦς ἐν µελέεσσι ῥόδων λειµῶνα φανῆναι· 

χροιὴ γὰρ µελέων ἐρυθαίνετο, νισσοµένης δὲ 

καὶ ῥόδα λευκοχίτωνος ὑπὸ σφυρὰ λάµπετο κούρης. 

πολλαὶ δ᾽ ἐκ µελέων χάριτες ῥέον. οἱ δὲ παλαιοὶ 

τρεῖς Χάριτας ψεύσαντο πεφυκέναι· εἷς δέ τις Ἡροῦς 

ὀφθαλµὸς γελόων ἑκατὸν Χαρίτεσσι τεθήλει. 

ἀτρεκέως ἱέρειαν ἐπάξιον εὕρατο Κύπρις. (ww. 55-66) 
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Ὣς ἡ µὲν περὶ πολλὸν ἀριστεύουσα γυναικῶν, 

Κύπριδος ἀρήτειρα, νέη διεφαίνετο Κύπρις. 

δύσατο δ᾽ ἠιθέων ἁπαλὰς φρένας οὐδέ τις αὐτῶν 

ἦεν, ὃς οὐ µενέαινεν ἔχειν ὁµοδέµνιον Ἡρώ. 

ἡ δ᾽ ἄρα, καλλιθέµεθλον ὅπῃ κατὰ νηὸν ἀλᾶτο, 

ἑσπόµενον νόον εἶχε καὶ ὄµµατα καὶ φρένας ἀνδρῶν. 

καί τις ἐν ἠιθέοισιν ἐθαύµασε καὶ φάτο µῦθον· 

«καὶ Σπάρτης ἐπέβην, Λακεδαίµονος ἔδρακον ἄστρον, 

ἧχι µόθον καὶ ἄεθλον ἀκούοµεν ἀγλαϊάων· 

τοίην δ᾽ οὔ ποτ᾽ ὄπωπα νέην ἰδανήν θ᾽ ἁπαλήν τε. 

ἦ τάχα Κύπρις ἔχει Χαρίτων µίαν ὁπλοτεράων. 

παπταίνων ἐµόγησα, κόρον δ᾽ οὐχ εὗρον ὀπωπῆς. 

αὐτίκα τεθναίην λεχέων ἐπιβήµενος Ἡροῦς. 

οὐκ ἂν ἐγὼ κατ᾽ Ὄλυµπον ἐφιµείρω θεὸς εἶναι 

ἡµετέρην παράκοιτιν ἔχων ἐνὶ δώµασιν Ἡρώ. 

εἰ δέ µοι οὐκ ἐπέοικε τεὴν ἱέρειαν ἀφάσσειν, 

τοίην µοι, Κυθέρεια, νέην παράκοιτιν ὀπάσσαις.» 

τοῖα µὲν ἠιθέων τις ἐφώνεεν. ἄλλοτε δ᾽ ἄλλος 

ἕλκος ὑποκλέπτων ἐπεµήνατο κάλλεϊ κούρης. (ww. 67-85) 

 

Kilkukrotnie uwidacznia się w utworze  narrator, który ingeruje w treść poprzez 

erudycyjne, oceniające lub sympatyzujące zwroty, co stanowi kolejną cechę epyllionu. Poeta 

skupia się na kilku najważniejszych bohaterach i jednej historii (ponadto stosunkowo 

niezbyt znanej; osadzonej w świecie śmiertelników), przy czym jednym z bohaterów jest 

silna, aktywna postać kobieca. Bogowie ogrywają marginalną rolę. Nicola Dümmler ocenia 

rolę bogów w epyllionie Muzajosa następująco:  

 

Nevertheless, the gods seem to be alluded to rather as some kind of stock 

motifs from epic and love narrations: they do exist in (or rather at the edge 

of) this fictitious world, but they are not characterised, their actions and 

motivations are not explained and they do not strongly interfer with the 
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mortal sphere)703.  	 

 

Pojawia się głównie Eros jako sprawca tragicznej miłości (ww. 17-19 i 240), daje 

także wskazówki miłosne Leandrowi (ww. 196-201), a ostatecznie nie wspomaga go 

przeciwko Mojrom (nie czynią tego także Afrodyta, Posejdon i Boreasz; ww. 319-322): 

 

(…) Ἔρως δ᾽ ἑὰ τόξα τιταίνων 

ἀµφοτέραις πολίεσσιν ἕνα ξύνωσεν ὀιστόν 

ἠίθεον φλέξας καὶ παρθένον. (…) (ww. 17-19) 

 

θυµὸν Ἔρως ἔφλεξεν ἐπειγοµένοιο Λεάνδρου. (w. 240) 

 

Λείανδρος δὲ πόθου βεβοληµένος ὀξέι κέντρῳ 

φράζετο, πῶς κεν ἔρωτος ἀεθλεύσειεν ἀγῶνα. 

ἄνδρα γὰρ αἰολόµητις Ἔρως βελέεσσι δαµάζει 

καὶ πάλιν ἀνέρος ἕλκος ἀκέσσεται. οἷσι δ᾽ ἀνάσσει, 

αὐτὸς ὁ πανδαµάτωρ βουληφόρος ἐστὶ βροτοῖσιν. 

αὐτὸς καὶ ποθέοντι τότε χραίσµησε Λεάνδρῳ. (ww. 196-201) 

 

αἰνοπαθὴς δὲ Λέανδρος ἀκηλήτοις ἐνὶ δίναις 

πολλάκι µὲν λιτάνευε θαλασσαίην Ἀφροδίτην, 

πολλάκι δ᾽ αὐτὸν ἄνακτα Ποσειδάωνα θαλάσσης, 

Ἀτθίδος οὐ βορέην ἀµνήµονα κάλλιπε νύµφης. (ww. 319-322) 

 

  Kolejną cechą wskazującą na przynależność utworu do epyllionu jest zwrócenie 

uwagi na emocje i aspekt psychologiczny działań bohaterów. Większość passusów opiera 

się na monologach bądź długich dialogach, często w formie lamentu. Mowa bezpośrednia 

zajmuje aż 86 wersów na 343: ww. 74-83 to reakcja anonimowego mężczyzny na urodę 

Hero podczas święta; ww. 123-127, 135-157 to rozmowa Hero i Leandra (najpierw Hero z 

pozoru oburzona jest zachowaniem młodzieńca, następnie Leander przebiegle ją zachęca); 

w ww. 174-193 Hero mówi na temat problemów stojących na przeszodzie ich związkowi; 

                                                
703 Dümmler, op. cit., s. 417. 
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ww. 245-250 zawierają plan Lenadra, aby pobrali się w tajemnicy; ww. 245-250 – Leander 

przemawia przez tym, jak po praz pierwszy przepłynie cieśninę do Hero; a na końcu ww. 

268-271 to lament Hero. 

  Cecha, którą przypisać można zarówno eposowi miniaturowemu, jak i noweli, to 

wspomniane wyżej osadzenie akcji w świecie śmiertelników, z rzadkimi interwencjami 

boskimi. Na nowelę wskazuje także zapoznanie się podczas święta religijnego704 (ww. 42-

43) pięknej dziewczyny i przystojnego chłopca. 

 

Ἡ δὲ θεῆς ἀνὰ νηὸν ἐπῴχετο παρθένος Ἡρὼ 

µαρµαρυγὴν χαρίεσσαν ἀπαστράπτουσα προσώπου 

οἷά τε λευκοπάρῃος ἐπαντέλλουσα Σελήνη. 

ἄκρα δὲ χιονέης φοινίσσετο κύκλα παρειῆς 

ὡς ῥόδον ἐκ καλύκων διδυµόχροον. ἦ τάχα φαίης 

Ἡροῦς ἐν µελέεσσι ῥόδων λειµῶνα φανῆναι· 

χροιὴ γὰρ µελέων ἐρυθαίνετο, νισσοµένης δὲ 

καὶ ῥόδα λευκοχίτωνος ὑπὸ σφυρὰ λάµπετο κούρης. 

πολλαὶ δ᾽ ἐκ µελέων χάριτες ῥέον. οἱ δὲ παλαιοὶ 

τρεῖς Χάριτας ψεύσαντο πεφυκέναι· εἷς δέ τις Ἡροῦς 

ὀφθαλµὸς γελόων ἑκατὸν Χαρίτεσσι τεθήλει. 

ἀτρεκέως ἱέρειαν ἐπάξιον εὕρατο Κύπρις. (ww. 55-66) 

 

  Muzajos zachwyca się pięknem Hero, której urocza twarz jaśnieje blaskiem; 

wspomina o różanych rumieńcach na jej policzkach (porównując jej przybycie do 

pojawienia się kwiatu w ogrodzie). Karlheinz Kost zauważa705, że ekfraza stylizowana jest 

na język epicki, a zwłaszcza Nonniański, ale jednocześnie opis piękna Hero przypomina 

opisy dziewcząt w nowelach:  

 

Der späte Epiker knüpft augenscheinlich an Homer an Aber an die Stelle 

des einfachen Vergleichs mit einer Göttin zum Preise der Schönheit ist 

                                                
704 Spotkanie młodzieńców podczas święta religijnego jest popularne w noweli. U Ksenofotna Antia 

i Habrokomes poznają się w trakcie święta Artemidy w Efezie (X. Eph. 1, 2-3). U Charitona Chajreasz spotyka 
Kalliroe, gdy udaje się ona na uroczystość ku czci Afrodyty (Char. 1, 1, 4-6). U Heliodorosa Teagenes poznaje 
Charikleję podczas igrzysk pytyjskich w Delfach (Hld. 2, 34-3, 6). Kost porównuje strukturę tego epizodu u 
Muzajosa i Ksenofotna, zob. Kost., op. cit., ss. 204-205 i 221. 

705 Kost, op. cit., ss. 223-250. 
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eine pompöse Beschreibung getreten, für die der Liebesroman Pate 

gestanden hat (…) Das sprachliche Material ist auch hier vielfach aus 

Nonnos entlehnt706. 

 

 Dümmler dodaje, że opis Leukippe u Achillesa Tatiosa jest wyjątkowo podobny do 

powyższego passusu u Muzajosa707. Młodzieńcy w noweli natomiast porównywani są 

zwykle do bogów lub półbogów708. Do cech noweli zawartych w utworze należą ponadto 

przeszkody stojące zakochanym na drodze ku byciu razem (Hero poświęcona była bogini 

Afrodycie), tajemna miłość i cierpienie (nocne, sekretne spotkania), przygody na morzu 

(przepływanie cieśniny przez Leandra)  – wszystkie te elementy znane są z pięciu 

pozostałych zachowanych romansów greckich709.  

 Wart uwagi jest tytuł dzieła; w manuskryptach brzmi on: Μουσαίου τὰ καθ’ ̔Ηρὼ καὶ 

Λέανδρον710 (nie jest pewne, czy tytuł pochodzi od autora, czy został nadany przez skrybę). 

Jego forma odbiega od tytułów charakterystycznych dla epiki, przypomina raczej tytuły 

nowel, w których zwykle wymieniano imiona obu bohaterów: dziewczyny i młodzieńca. W 

ten sposób autorzy budowali w odbiorcach konkretne oczekiwania: wiedzieli, że powinni 

spodziewać się historii miłosnej711. Forma utworu jednak (długość, metrum, słownictwo; w. 

1: εἰπέ, θεά) wskazuje na przynależność Hero i Leandra do epiki (epyllionu). Silna jest w 

nim tradycja epicka, wedle której bohaterowie jawią się niczym „odważny Odyseusz” i 

„czysta Penelopa” – rozłąki i zmagania przynoszą (mniej lub bardziej) szczęśliwe 

                                                
706 Ibidem, s. 227. 
707 Dümmler, op. cit., s. 422: through these allusions, Hero is not only depicted as a novel heroine, 

but she even takes on the character of Achilles Tatius’ protagonist, almost becoming a new Leucippe herself; 
s. 423: this depiction of Hero as Leucippe lets a reader expect a parthenos who, like her novelistic model, can 
be seduced when approached with the right actions and words. 
  708 Zob. np. Char. 1, 1, 3; Hld. 4, 3, 1.; X.Eph. 1, 1, 3. U Muzajosa nie znajdziemy takich porównań, 
poza aluzją do gwiazdy (w. 22). Dümmler sugeruje, że w kontekście święta możemy przypuszczać, iż należy 
go porównać do Adonisa (Dümmler, op. cit., s. 420).  

709 Znaczące jest, że spotkanie młodzieńców podczas święta, ich zakochanie i wspólne plany zajmują 
aż 190 wersów, czyli prawie dwie trzecie całej narracji. Najmniej miejsca zajmuje ich sekretny ślub i tragiczna 
śmierć. Wydaje się, że autor szybko przechodzi przez passusy pełne akcji i dramatyzmu, skupiając się bardziej 
na tych mniej dramatycznych. Zob. Gelzer, op. cit., s. 311: he gave the lion’s share to the least dramatic 
section, (…) while the most pathetic section, the third, is little more than sketched.  

710 Tytuł według wydania: Musaeus, Hero et Leander, ed. E. Livrea, P. Eleuteri, Leipzig 1982. Kost 
(op. cit., s. 90) dodaje po imieniu autora γραµµατικοῦ, twierdząc, iż termin ten przekazują starsze manuskrypty 
(z XIII i XIV wieku). Brakuje tego określenia jednak w najstarszym manuskrypcie, pochodzącym z X/XI 
wieku. Kost sugeruje, że ten brak uzasadnić można dawnym przypuszczeniem, jakoby autor był mitycznym 
Muzajosem. 

711 Hopkinson, op. cit., s. 138: the poem’s title (…) is of a type common in prose romances, and leads 
us to expect a love story. Zob. też Kost, op. cit., ss. 117-118. Por. m.in. tytuł dzieła Achillesa Tatiosa (zwłaszcza 
zewzględu na wspominane wyżej powiązania intertekstualne obu utworów): τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ 
Κλειτοφῶντα.   
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zakończenie: bohaterowie mogą po wielu trudach być razem. Z kolei odniesienia w 

proemium do λύχνος (lampy, w. 1) to motyw pochodzący z lirycznej poezji miłosnej, w 

której jest ona świadkiem miłości. Zatem już poprzez tytuł utworu i jego pierwszy wers nie 

sposób nie zauważyć trzech różnych elementów gatunkowych: w trakcie utworu przeplatają 

się one ze sobą.  

 

Reposianus, De concubitu Martis et Veneris 

 

 U Repozjanusa szczególnie widoczny jest wpływ bukoliki, a także pantomimy; 

zauważalne są elementy romansu i epitalamium, ponadto poszczególne passusy poematu 

można podzielić na osobne sceny jak utwór dramatyczny. Repozjanus w odpowiedzi na 

wymagania swych czasów zdecydował się na oryginalne ujęcie znanego tematu: przeniósł 

akcję z sypialni Wulkana do zagajnika, gdzie locus amoenus przejął rolę locus amoris712. 

Tym sposobem poeta nie tyle odizolował się od tradycji, co raczej usytuował się na 

pograniczu klasyki i nowości wprowadzanych z pełną świadomością i określonym celem713: 

poprzez szczegółowe opisy natury oddawał stan ducha kochanków, a jednocześnie ich 

radość była efektem przyrody (rosła tam m.in. trzcina, z której Kupidyn tworzył pociski, 

dlatego poeta stwierdził, że ten zagajnik przeznaczony został przez Wenerę jedynie 

schadzkom miłosnym (w. 50). Lucus Veneris odgrywa w utworze tak istotną rolę, iż jawi się 

jako kolejny bohater utworu. Sielankowy opis gaju (ww. 33-50) pełen jest skojarzeń z 

bukoliką i romansem. 

 

Lucus erat Marti gratus, post vulnera Adonis 

Pictus amore deae; si Phoebi lumina desint 

Tutus adulterio, dignus quem Cypris amaret,  

Quem Byblos coleret, dignus quem Gratia seruet. 

Vilia non illo surgebant gramina luco: 

Pingunt purpureos candentia lilia flores,  

Ornat terra nemus; nunc lucos vitis inumbrat, 

Nunc laurus, nunc myrtus. Habent sua munera rami:  

                                                
712 D. Gagliardi, Antico e nuovo nella poesia di Reposiano, Contributo ad uno studio della poesia 

pagana latina del III sec. d.C., Le Parole e le Idee 8 (1966), s. 16. 
713 J. Noble-Wood, A Tale Blazed Through Heaven: Imitation and Invention in the Golden Age of 

Spain. Oxford 2014, s. 21.  
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Namque hic per frondes redolentia lilia pendent. 

Hic rosa cum violis, hic omnis gratia florum, 

Hic inter violas coma mollis laeta hyacinthi. 

Dignus amore locus, cui tot sint munera rerum. 

Non tamen in lucis aurum, non purpura fulget:  

Flos lectus, flos uincla toris, sub gramine flores. 

Deliciis Veneris dives natura laborat. 

Texerat hic liquidos fontes non vilis harundo, 

Sed qua saeua puer conponat tela Cupido. 

Hunc solum Paphie, puto, lucum fecit amori! (ww. 33-50) 

 

Sam opis natury jest u Repozjanusa stosunkowo długi. Jego długością poeta nie tyle 

łamie tradycję, co raczej wykazuje się oryginalnością (u Teokryta i Wergiliusza opisy te są 

ograniczone). Donato Gagliardi dostrzega w takiej konwencji tęsknotę poety za radością. 

Rozbudowany opis jest wyrazem głębokiej uczuciowości, a nie braku umiejętności i 

zwięzłości714. Na podstawie tego opisu można umieścić Repozjanusa na tle tradycji. Cień, 

w którym ukryć by się mogli kochankowie, rozjaśniony przez Febusa nie pozwala im na 

intymność. Nadaje to passusowi swoistą atmosferę, dzięki której bliżej poecie do 

rozbudowanej, pełnej emocji bukoliki Wergiliusza niż do teokrytejskiej sielanki pasterskiej.  

W tej barokowej grze słów i obrazów wykształcony czytelnik odnajdzie różne kody 

literackie. Poszczególne fragmenty opisu gaju pełne są nawiązań do Petroniusza, Lukana i 

Lukrecjusza715. W naturalnym pięknie opisywanego przez poetę miejsca można zauważyć 

tradycję elegijną, natomiast symbolika dotycząca poszczególnych kwiatów, podobnie jak 

zmysłowe dopasowanie idyllicznego gaju do charakteru Wenus, przywołuje wersety 

                                                
714 Gagliardi 1966, op. cit., s. 194. 
715 Ww. 33–34: lucus erat (…) pictus amore deae. Podobnie u Petroniusza: dignus amore locus (Satir. 

131) oraz Lukana: lucus erat (Phars. 3, 399), dlatego wszystkie trzy passusy stały się przedmiotem badań 
uczonych starających się odnaleźć między nimi podobieństwa. Gagliardi wierzy, że Repozjanus zaznajomiony 
był z Satyriconem (Gagliardi, op. cit., s. 201), znajduje bowiem liczne podobieństwa w opisie, np. w. 121 
Repozjanusa: niveis suffulta lacertis oraz Petroniusza 123, 249: niveos pulsata lacertos. Jednak flora lasu 
Petroniusza składa się głównie z wysokich drzew, podczas gdy u Repozjanusa są to krzewy i niższe rośliny. 
Co ciekawe, większość z nich znaleźć można u Wergiliusza. Z kolei w porównaniu do opisu u Lukana 
występują zasadnicze różnice w kolorystyce. Morelli sugeruje z kolei zależność Repozjanusa od Drakoncjusza, 
który korzystał z De raptu Proserpinae Klaudiana – obaj przedstawili gaj w wyjątkowo obrazowej technice, 
zob. D. Morelli, Studia in seros latinos poetas, Studi Italiani di Filologia Classica 19 (1912), s. 85. Szersza 
analiza wersów 33-50, z wyjaśnieniem charakteru ekfrazy w tym kontekście zob. R. Mandile, Tra mirabilia e 
miracoli. Paesaggio e natura nella poesia latina tardoantica, Milano 2011, ss. 14-20. 
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epitalamium716. W dzień zaślubin kwiecistymi wieńcami ozdabiano domy nowożeńców na 

znak radości i zabawy, a wymieniane w pieśniach weselnych poszczególne rodzaje kwiatów 

niosły za sobą konkretne znaczenie. Lilia była znakiem czystości panny młodej, która 

rumieniła się w zawstydzeniu (jak czerwone płatki róż, inne purpurowe kwiaty bądź hiacynt, 

także określany kolorem purpureus – Manil. 5, 257). Fiołki uchodziły w starożytności za 

kwiaty koloru białego, ewentualnie purpurowego (Plin. Nat. 21, 27); tu zapewne chodzi o 

fiołki białe, które symbolizować miały trwogę oraz niewinność kochanków. W opisach 

zawsze występowały naprzemiennie i przeplatały się ze sobą, podobnie jak u Repozjanusa 

(zob. m.in. Drac. Rom. 6, 8: lilia mixta rosis i Rom. 7, 45: lilia mixta rosis socians violasque 

hiacinthis; Mart. Cap. 9, 902: rosis iugabo lilia).  

W powyższym passusie widoczne są także powiązania z romansem greckim, gdzie 

natura jest odzwierciedleniem stanu ducha człowieka. U Repozjanusa radość jest efektem 

piękna natury717. Wers 47 (deliciis Veneris dives natura laborat) stanowi ciekawą ewolucję 

ideologiczną w stosunku do Lukrecjańskiego tibi suavis dedala tellus summittit flores (De 

rerum nat. 1, 7–8). U Lukrecjusza Wenus ze swym wdziękiem jest przyczyną bujności 

natury, ona ją tworzy; u Repozjanusa odwrotnie: natura oczekuje gotowa na jej przyjście. 

Lucio Cristante podkreśla, że poeta doskonale wykorzystał elegijno-erotyczny 

potencjał tej historii mitologicznej, czyniąc tekst utworu swoistym mikrokosmosem 

poetyckim i literackim718. Zagajnik oraz spotkanie miłosne ukazał w aleksandryjskim duchu 

szczegółowych opisów, mieszania dźwięków, obrazów, tonów: 

 

Tu lectum consterne rosis, tu serta parato 

et roseis crinem nodis subnecte decenter. 

Haec modo purpureum dccerpens pollice florem  

cum delibat eum, suspiria ducat odore; 

ast tibi blanda manus (florem) sub pectore condat; 

tu, ne purpurei laedat te spina roseti, 

destrictis teneras foliis constringe papillas: 

sic decet in Veneris lucis gaudere puellas! (ww. 53-60) 

 

                                                
716 Mandile, op.cit., s. 19. 
717 B. Lavagnini, Studi sul romanzo greco, Firenze 1950, ss. 104 i 114. 
718 Cristante, op. cit., s. 7. 
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Iverat ad lectum Mavors, et pondere duro 

floribus incumbens totum turbarat honorem; 

ibat pulchra Venus vix presso pollice cauta, 

florea ne teneras violarent spicula plantas; 

et nunc innectens, ne rumpant oscula, crinem,  

nunc vestes fluitare sinens, vix, laxa retentat, 

cum nec tota latet nec totum nudat amorem. 

Ille inter flores, furtivo lumine, tectus, 

spectat hians Venerem totoque ardore tremescit. 

Incubuit lectis Paphie. Proh sancte Cupido,  

quam blandas voces, quae tunc ibi murmura fundunt ! 

Oscula permixtis quae tunc fixere labellis! 

Quam bene consertis haeserunt artibus artus! 

Stringebat Paphiae Mavors tunc pectore dextram 

et collo innexam ne laedant pondera laevam,  

lilia cum roseis supponit candida sertis; 

saepe levi cruris tactu commovit amantem 

in flammas, quas diva fovet. Iam languida fessos 

forte quies Martis tandem compresserat artus; 

non tamen omnis amor, non omnis pectore cessit 

flamma dei: trahit in medio suspiria somno 

et venerem totis pulmonibus ardor anhelat. 

Ipsa Venus tunc tunc calidis suspensa venenis 

uritur ardescens, nec somnia parta quiete... 

O quam blanda quies! O quam bene presserat artus  

nudos forte sopor! Niveis suffulta lacertis 

colla nitent; pectus gemino quasi sidere turget. 

Non omnis resupina iacet, sed corpore flexo 

molliter et laterum qua se confinia iungant; 

Martem respiciens, deponit lumina somno,  

sed gratiosa, decens... (…) (ww. 96-126). 
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 Opis sceny miłosnej oraz przygotowań do niej zawiera wszelkie tradycyjne elementy 

znane z wcześniejszej poezji erotycznej: erotyzm wydobywający się z kolejnych wersów 

stopniowo się zwiększa, opiera się na leksykalnej zmysłowości, cechuje się wysoką estetyką 

i wyrafinowaniem, pełen jest niuansów i szczegółów. Poeta zwraca uwagę na piękno 

kobiecego ciała oraz jej niemal współistotną bliskość z kwiatami, zwłaszcza z różą, kwiatem 

Wenery.  

 Ważne w epyllionie są również wspomniane wyżej nawiązania do pantomimy. Jako 

wyjątkowo wizualne i oddziałujące na wyobraźnię jawią się zabawy w zagajniku przed 

przybyciem Marsa, przygotowania do schadzki i pełna erotyzmu sama scena miłosna. 

Uwagę zwraca zwłaszcza taniec Wenery, która ,,śpiewa o boskich przygodach miłosnych i 

do metrum swej pieśni, radosna, subtelnie się porusza – już to łącząc stopy, już to unosząc 

je na przemian na palcach staje, po czym, kolano zgiąwszy, siada delikatnie”: 

 

Nunc varios cantu divom referebat amores 

inque modum vocis nunc motus forte decentes 

corpore laeta dabat, nunc miscens denique plantas, 

nunc alterna movens suspenso pollice crura, 

molliter inflexo subnitens poplite sidit. (ww. 67-71) 

 

Poprzez opisy działań postaci autor ukazuje ich charakter – Wenus jest kobieca i 

delikatna, Mars stanowi jej przeciwieństwo. Opisy ich ruchów są bardzo szczegółowe, jakby 

poeta pragnął przekazać wskazówki sceniczne dla aktorów (bogini związuje włosy, pozwala 

opaść szatom, Mars natomiast skrywa się w kwiatach i drży z pożądania, a następnie padają 

sobie w ramiona – zob. cytowane wyżej ww. 99-112).  

 Istotna jest dla utworu także obecność ekfrazy. Gagliardi uważa, że stanowi ona 

niejako oś, bazę, na której opiera się cały poemat (asse portante di tutta la costruzione 

poetica)719. Proponuje ponadto dla utworów opierających się na ekfrazie termin poetica dell’ 

ἔκϕρασις:  

 

Elemento base di tale poetica diviene necessariamente il procedimento 

digressivo perseguito per se stesso, anche al di fuori di un rapporto 

                                                
719 D. Gagliardi, Aspetti della poesia latina tardoantica: linee evolutive e culturali dell’ultima poesia 

pagana dai novelli a R. Namaziano, Palermo 1972, s. 67.  



 233 

essenziale con la res, in un’abile polifonia che arricchisce il tema di 

molteplici variazioni, nell’intento di assecondare (e di ostentare, al tempo 

stesso) un mero gioco di fantasia720. 

 

 Cytowany wyżej opis gaju to jednak coś więcej niż tradycyjna ekfraza. Służy on 

ukazaniu kontrastu między delikatną Wenus a męskim Marsem (ww. 44-51). Ogród 

przedstawiony jest w swym największym splendorze, a całą przyjemność zmysłową 

odczuwa Wenus. To retoryczny opis, w którym ekfraza ściśle łączy się z kontekstem i treścią 

całego utworu, stanowi dla niego niezbędne tło.  

 

Aegritudo Perdicae 

 

 Camillo Morelii określił Aegritudo Perdicae mianem novella in versi721 (istotnie, 

zauważalne są silne wpływy noweli, podobnie jak w utworze Muzajosa; jest to jednak 

wyjątkowa interpretacja tego gatunku, ponieważ trudna miłosć rodzi się między synem a 

matką), Antonino Grillo uznał natomiast ten anonimowy poemat za sostanzialmente 

un’epillio722. Skupienie się na przeżyciach głównego bohatera, a nawet na warstwie 

psychologicznej; sentymentalne zabarwienie, czy wręcz opisy silnych emocji; wyraźna 

obecność narratora, który utożsamia się z uczuciami Perdykasa; kompozycja, której główny 

motyw stanowi nieszczęśliwa, kazirodcza miłość jako kara zesłana przez bogów na 

nieświadomego swej zbrodni człowieka, prowadząca do jego tragicznego końca; a wreszcie: 

nawiązania do innych gatunków i stylów niż epika (elegijny charakter, obecność ekfraz, 

elementy deklamacyjne, wpływ pantomimy) – to wszystko wskazuje na przynależność 

poematu do epyllionu723.  

 Ze wzgędu na poruszaną w utworze tematykę nieszczęśliwej miłości i cierpienia 

odnaleźć w nim można nawiązania do elegii. Mimo to poeta wzywa Kalliope, muzę epiki, 

aby czuwała nad poematem: 

 

Nunc, o Calliope, nostro succurre labori: 	 

                                                
720 Ibidem, s. 66.  
721 C. Morelli, Sulle tracce del romanzo e della novella, Studi Italiani Filologia Classica 1 1920, s. 75. 
722 Grillo, op. cit., s. 48. 
723 Wasyl, 2011, op. cit., s. 162. 
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non possum tantam maciem describere solus, 	 

nec nisi das animos viresque in carmina fundis, 	 

quae mihi mandasti iam possum expromere, Musa. (ww. 246-249)  

 

 Powyższa inwokacja przywodzi na myśl podobny passus zawarty u Wergiliusza: 

również u niego zwrot do Muzy występuje w środku utworu, tuż przed wymagającym dla 

twórcy momentem. W obu poematach poeci deklarują, że nie są w stanie samodzielnie 

wykonać zadania, jakie przed nimi stoi: 

 

Vos, o Calliope, precor, adspirate canenti, 

quas ibi tum ferro strages, quae funera Turnus 

ediderit, quem quisque virum demiserit Orco; 

et mecum ingentis oras evolvite belli, 

et meministis enim, divae, et memorare potestis. (Verg., Aen. 9, 525-529) 

 

 Kalliope przewodzi tradycyjnie epice heroicznej724, Perdykasa jednak z trudem 

uznać można za herosa, zwłaszcza herosa zasługującego na wsparcie od tej właśnie Muzy. 

Epitafium umieszczone w zakończeniu utworu, zwieńczające tragiczną przemowę 

Perdykasa, to także motyw charakterystyczny dla gatunku elegii: hic Perdica iacet secumque 

Cupido peremtus (w. 290). Martha Malamud zauważa, że łączy ono w sobie dwa motywy: 

tworzenie poematu (pisanie) i śmierć725. W wyobrażeniu Perdykasa epitafium niejako 

odzwierciedla koniec dwóch rzeczy, które go nękają: kazirodczej miłości, a także mówienia 

o niej. Epitafium kończy zarówno mowę bohatera, jak i sam utwór, opowieść o uczuciu 

spowodowanym przez bożka miłości. Wprowadzanie epitafium do literackich kompozycji, 

zwłaszcza elegijnych, jest dość rozpowszechnione w łacińskiej tradycji poetyckiej. Na 

autora epyllionu wywrzeć wpływ mogli współcześni mu poeci afrykańscy, którzy tworzyli 

np. epitafia dla Wergiliusza (Anth. Lat. (Riese) 507-518 i 555-566), Cycerona (ibidem, 603-

614), Seneki (ibidem, 667) oraz Lukana (ibidem, 668). Sformułowanie hic iacet popularne 

                                                
724 Zob. np. Verg. Aen. 9, 525 i n. (wzywana jest przed pieśnią o przygodach Turnusa). Autor 

Aegritudo odnosi się zresztą najprawdopdobniej do 9 księgi Eneidy w swojej inwokacji, por. w. 404, gdzie 
Nizus zwraca się do Luny: tu, dea, tu praesens nostro succurre labori. Zob. Wasyl 2011, op. cit., s. 105. 

725 Malamud 1993, op. cit., s. 170. 



 235 

jest dla epitafium (warto porównać np, z Tibullusem (1, 3, 55:), Propercjuszem (4, 7, 85) 

oraz Antologią Łacińską (Riese: 508, 1 i 603, 1).  

Poeta nawiązuje także do poezji miłosnej, w wyjątkowo technicznym, wręcz 

,,medycznym” opisie stanu zakochania, przewyższając pod względem szczegółowości 

typowe dla niej opisy: 

 

Primus languentes pallor perfuderat artus,  

tempora demersis intus cecidere latebris  

et graciles cecidere modo per acumina nares,  

concava luminibus macies circumdata sedit  

longaque testantur ieiunia viscera victus,  

arida nudati distendunt brachia nervi,  

ordine digestae consumpto tegmine costae  

produnt quidquid homo est et quod celare sepulchris  

mors secreta solet: satis est tibi, saeve Cupido? (ww. 250-258).  

 

 Równie szczegółowy i rozbudowany, a także wyjątkowo obrazowy opis 

wykorzystuje poeta także do przedstawienia gaju, w którym na początku utworu wypoczywa 

Perdykas (w. 25 i n.). Ten typ ekfrazy to descriptio nemoris, tradycyjnie odnosi się do 

mitologicznych opisów geograficznych oraz do scenerii leśnej726.  

 

Lucus erat variis in frondibus undique saeptus, 

quem Phoebi Daphne foliis diffusa tenebat 

et myrtus Paphies, speciosi testis Adonis, 

egrediturque solo fundens sua brachia pinus 

(hac Phrygius pastor spernens in amore Cybeben 

desertusque viro per tympana plangitur Attis), 

fonsque regit medio nota per gramina lapsum: 

illic dispersi flores mixtique colores 

ostendunt Veneris quid amor; Nam candidus illic 

flos Narcissus amat veteris vestigia fontis 

                                                
726 J. M. Hunt, The Aegritudo Perdicae, ed. with transl. and comm. (Diss. Bryn Mawr Coll. 1970), s. 

42. 
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et rosa purpureum spargens per prata ruborem 

(seu Veneris cruor est seu flamma Cupidinis ista, 

nescio, sed gratum memini quia seruit amori). 

Hunc lucum Philomela tenet: circumvolat alis 

et dulcis queritur fetus suspensaque ramo 

(...) 

lucus Amoris erat; delapsus [ab] aethere pinnis 

(namque illi conquesta Venus mandaverat ignis) 

paruit imperio matris pharetramque sagittis 

plenam fundit humi tollitque e pluribus unam, 

‘hoc telum est’ dicens ‘olim quo Iupitter auro 

decidit et Danaen fuluo compressit amore; 

ast’ (aliud tollit) ‘Ledam hoc quo cygnus amavit, 

Antiopam [et] satyrus tenuit. Iam fessa sagittast. 

quo, Perdica, tibi calamo firmemus amorem? 

Vulnera iam nostrae veteres fecere sagittae,  

Nunc nova visenda est’. Dixit rivumque secutus 

quaerit arundineasscrutatus limite silvas. 

Nec mora nata deo est, namque obvia venit arundo, 

quam puer excussam totis radicibus aufert. 

Et primo mollis eradit pumice libros, 

post volucri cupiens † vvibra † librare sagittam 

pinnam de propriis ardentibus abscidit alis 

et religat † cera † (possit quoque cera tenere 

quod temptabat opus, sed Amoris pluma calebat). 

Iam sol emenso radios libraverat ortu 

Atque diem sexta magnum disceverat hora: 

Omnia per terras animalia fessa calore  

Sideris aestiferi frondis sub tecta subibant. (ww. 25 – 62) 
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 Zauważyć można w powyższym passusie liczne podobieństwa do opisów gajów w 

innych utworach, np. u Repozjanusa727  i Owidiusza728. Ponadto lucus Veneris jako locus 

amoenus jest częstym motywem w twórczości poetów afrykańskich729. W gaju ukazanym w 

Aegritudo Perdicae znajdziemy warzyn Apollina, mirt Wenery, kwiat Narcyza: wszystkie 

rośliny bogate są w symbolikę. Kwiaty mieniące się kolorami są niejako przedstawieniem 

miłości bogini Wenus (ww. 32-33: illic dispersi flores mixtique colores ostendunt Veneris 

quid amor), a poszczególne barwy (zwłaszcza biel i czerwień) stanowią nawiązanie do 

symboli zawartych w epitalamiach (zob. analizę opisu gaju w epyllionie Repozjanusa). 

Warto jednakże zauważyć, że wszelkie wspomniane kwiaty stanowią równocześnie aluzje 

do postaci mitologicznych kojarzonych z nieszczęśliwą miłością. Jak podkreśla Malamud: 

 

The grove itself is even more of a literary cliché than Perdica is: in lines 

25-39, the poet mentions the plants connected with the myths of Daphne, 

Venus and Adonis, Attis and Cybele, Narcissus, and Philomela – trees and 

flowers which clearly mark the grove as a literary landscape that signifies 

fatal love. Ironically Perdica, whose only personality trait in the text is his 

devotion to his studies, finds himself unable to read the signs around 

him730. 

 

Natomiast szykowanie dla Perdykasa nowej strzały przez Kupidyna (ww. 50-58) jest 

dla autora okazją do nawiązania do innych mitów i przypomnienia czytelnikowi, w kim 

jeszcze jego strzały rozpaliły uczucie (wspomina Jowisza, który zdobył w ten sposób serce 

Danae, Ledy i Antiope; ww. 44-47)731. Malamud zauważa w tym passusie silne powiązania 

z poezją erotyczną, zwłaszcza w w. 47: iam fessa sagitta est i w wersie następującym tuż po 

nim: 

 

                                                
727 Zob. Rep. w. 33: lucus erat Marti gratus; także u niego pojawia się źródło Adonisa; por. też Aegr. 

50 i n. oraz Rep. 48 i n. 
728 Zob. Ov. Met. 10, 86 i n. gdzie znajdziemy laur i mirt poświęcone Kybele; Ov. Met. 3, 155 i n. 

(vallis erat; fons sonat).  
729 Zob. Anth. Lat. (Riese), 202, 253, 33 i n.., 272. 
730 Malamud 1993, op. cit., s. 161.  
731 Drakoncjusz, opisując przygotoywanie strzały, mógł zainspirować się Owidiuszem: Met. 5, 379 i 

n. 
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The phallic imagery of the exhausted arrow is reinforced by the next line, 

where Cupid asks, ‘With which shaft shall we stiffen tour desire, Perdica?’ 

(quo, Perdica, tibi calamo firmemus amorem?). Deciding that and entirelu 

new weapon is necessary, he sets off to make one732. 

 

 Jak podkreśla Armando Bisanti, epyllion pełen jest także elementów 

deklamacyjnych i retorycznych. Włoski badacz zgadza się ponadto z sugerowaną przez 

innych uczonych opinią, że: assente nella tradizione poetica, la storia di Perdicca, 

analogamente a quelle di Fedra e di Edipo, doveva essere sviluppata nella tradizione 

progimnastica733. Stawia hipotezę, iż historia Perdykasa przeszła w tradycji szkolnej także 

do Afryki, gdzie anonimowy autor poematu uczył się być może w szkole Felicjanusa (tej 

samej, do której uczęszczał Drakoncjusz, wspomnianej w rozdziale 1) i w ten sposób 

zainspirował się do stworzenia własnego utworu734. Wskazują na to m.in. liczne pytania 

retoryczne obecne w poemacie, które przyczyniają się do rozwoju akcji, a oprócz tego inne 

bezpośrednie zwroty, pytania i przemowy (skierowane m.in. do bożka miłości), np. na 

samym początku, (cytowane już ww. 1-4), a także później w trakcie utworu: quid, medicina, 

taces? (w. 155); satis est tibi, saeve Cupido? (w. 258) oraz: 

 

hunc finem, Perdica, vides? (…) letumne bibamus?  

Cur, miserande, petis frustra potare venena? (…) 

Ferro resecemus amorem? (…) 

quibus armis quove vigore?  

Haec manus, ecce, valet librare in vulnera mortem?  

Praecipitem iactare libet? (…) 

stringamus laqueum? Sic finis detur amanti?  

Quid turbaris, Amor? (ww. 271-282) 

 

Jak wspomniano wyżej, autor Aegritudo Perdicae  nawiązuje do twórczości 

Owidiusza. Powiązania intertekstualne występują na wielu płaszczyznach: w warstwie 

stukturalnej, tematycznej oraz w ogólnej atmosferze utworu. Podobieństwa odnaleźć można 

                                                
732 Malamud 1993, op. cit., s. 161. 
733 Romano, op. cit., 379. 
734 Bisanti, op. cit., s. 215. 



 239 

w rozbudowanych, pełnych szczegółów opisach (zob. np. przenalizowany w poprzednim 

podrozdziale opis gaju Amora, ww. 25-40) i w monologach nieszczęsnego Perdykasa, który 

musi dokonać trudnego wyboru: Amor lub Pudor. Anna Wasyl zauważa w takim ujęciu 

tematu aluzje do Owidiańskiej postaci Medei, której Kupidyn i rozum podpowiadają różne 

drogi735 (Mariotii natomiast porównuje rozterki Perdykasa do problemów Dydony 

przedstawionych w IV księdze Eneidy Wergiliusza736). Z kolei przywoływanie różnych 

możliwych form samobójstwa (ww. 272 i n.) przypomina epizod z Heroid Owidiusza (1, 

131 i n.), gdzie Filida staje przed tym samym problem, co Perdykas. Najbardziej wyraźne i 

najistotniejsze wydają jednak się podobieństwa między Aegritudo Perdicae a epizodem 

Myrry zawartym w X księdze Metamorfoz, który jako jedyny spośród wszystkich opisanych 

w całym dziele wydaje się posiadać bardziej rozbudowany wstęp odnarratorski, nastawiony 

na moralną interpretację opowiadanej historii737 – jest to uwaga istotna głównie ze względu 

na to, że tekst ten bez wątpienia stanowił model dla afrykańskiego poety, który nadał 

narratorowi ważną rolę w swym utworze. Gdy zatem na początku poematu poeta ostrzega 

odbiorców przed straszną, niegodziwą historią o kazirodztwie, przywodzi to na myśl 

następujący passus z Owidiusza: 

 

Dira canam: procul hinc natae, procul este parentes! 

Aut, mea si vestras mulcebunt carmina mentes, 

desit in hac mihi parte fides, nec credite factum, 

vel, si credetis, facti quoque credite poenam. (Ov., Met. 10, 300-303) 

 

 U Owidiusza Orfeusz ostrzega przed narracją ojców i córki, ponieważ Myrra zapałała 

miłością do swego ojca. Narrator u anonima natomiast zwraca się do matek (i 

prawdopodobnie ich synów), zabraniając im czytania lub – jeśli zdecydują się przeczytać 

epyllion – nakierowując ich na właściwą interpretację:  

  

claudite nunc animos miserandaque pectora, matres,  

ne scelus hoc vestras iteratum polluat aures  

neu vos sollicitas temptet dolor iste nefandus  

                                                
735 Wasyl 2011, op. cit., s. 101. 
736 S. Mariotti, Imitazione e critica del testo. Qualche esempio dall’Aegritudo Perdicae, Rivista di 

filologia e di istruzione classica 97 (1969), s. 390. 
737 Wasyl 2011, op. cit., s. 25. 
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(........................................................................)  

viderit ac simili poena commissa †recuset†738.  (Aegr. Perd., 10-13)  

 

Malamud zwraca uwagę na fakt, że narrator nie robi aluzji bezpośrednio do historii 

Myrry, lecz jedynie do Orfeusza ostrzegającego swych słuchaczy. Jednak Orfeusz, mimo 

ostrzeżenia, jednocześnie oczarowuje wdziękiem swej poezji. Adaptując strategię 

Owidiusza, narrator Aegritudo Perdicae dochodzi zdaniem Malamud do wniosku, że między 

czytaniem bądź słuchaniem historii a faktycznym odczuwaniem pożądania jest niewielka 

granica. Mówienie o zbrodni jest bowiem porównywalne do jej popełnienia (co porównać 

można np. z Eneaszem, który w Eneidzie Wergiliusza opowiada historię o Troi – stanowi to 

dla niego niejako odnowienie niewymownego żalu)739. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, Hylas 

 

 Również w młodzieńczym epyllionie Drakoncjusza znajdziemy cechy różnych 

gatunków. Są to nawiązania do bukoliki i poezji erotycznej; w przemowie Wenery znajdują 

się także elementy modlitwy i hymnu, a passus dotyczący porwania Hylasa przez nimfy 

przypomina mim wodny.  

 Na początku utworu Wenus prosi swego syna Kupidyna, aby rozpalił uczucie miłości 

w nimfach, które obraziły ją, śpiewając o jej miłostkach z Marsem (warto zwrócić uwagę na 

prawdopodobne, subtelne nawiązanie do utworu Repozjanusa). Ofiarą ich miłości ma stać 

się Hylas – to, jak Wenera o nim opowiada, przypomina opis Achillesa z Achilleidy 

Stacjusza.  

 

Alcidis comes est comis puerilibus annis,  

quem rubor ut roseus sic candor lacteus ornat;  

illi purpureus niueo natat ignis in ore. (Drac., Rom. 2, 65-67) 

 

dulcis adhuc visu: niveo natat ignis in ore 

purpureus fulvoque nitet coma gratior auro. (Stat., Achill., 161-162) 

 

                                                
738 Recuset według koniektury Grillo (op. cit., s. 14). 
739 Malamud 1993, op. cit., s. 106. 
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 Metafora nata ignis in ore bez wątpienia pochodzi od Stacjusza, jednak to, co zwraca 

większą uwagę (zwłaszcza w kwestii intergatunkowości), to sposób, w jaki Drakoncjusz 

czyta Achilleidę w szerszym kontekście. Stacjusz nawiązuje bowiem do Moschosa740 – także 

Drakoncjusz w strukturze swego epyllionu bierze pod uwagę bukoliczny kontekst, a 

początek utworu przypomina początek poematu Moschosa: u Kartagińczyka występuje 

Wenera opisująca Kupidynowi Hylasa, natomiast u poety greckiego Afrodyta opowiada 

sama o Erosie. Co więcej, wszyscy trzej poeci odnoszą się w swych opisach do kontrastu 

bieli i czerwieni; jak zauważa Christopher Chinn, Drakoncjusz, mimo iż być może opiera 

się bezpośrednio na Moschosie, zapożycza interpretację poczynioną przez Stacjusza, który 

używa słów Moschosa w kontekście erotycznym – rozumie zatem, że sposób, w jaki 

Stacjusz opisuje Achillesa, wywodzi się z konkrektnego kontekstu gatunkowego i odczytuje 

jego język metapoetycko741. 

 Początek utworu zawiera także elementy modlitwy i hymnu. Słowa Wenery 

skomponowane zostały w tradycyjnej formule modlitwy z hymniczną inwokacją (bogini 

prosi syna o zemstę na nimfie Klimene): 

 

O mundi domitor, caeli quoque, flamma Tonantis,  

numen posco tuum cuius sub iure vaporo,  

per tua tela, puer, fecundis illita flammis,  

ut des effectum votis de more parentis.  

Nil rude, nate, precor nec supplex improba posco. (ww. 8-12) 

 

 Ton wypowiedzi bogini i użyte przez nią wyrażenia742 wydają się mocno 

                                                
740 Mosch. 7-8: χρῶτα µὲν οὐ λευκὸς πυρὶ δ’ εἴκελος· ὄµµατα δ’ αὐτῷ δριµύλα καὶ φλογόεντα (według 

opisu bożka miłości, jaki daje Wenus, jego skóra nie jest biała, lecz niczym ogień, a oczy bystre i płonące). 
Cytat grecki na podstawie wydania: Bucoliques grecs, t. 2: Pseudo-Théocrite, Moschos, Bion, divers, texte 
établi et trad. par Ph. E. Legrand, Paris 1967. Obecność dwóch kolorów, bieli i czerwieni, wskazuje na to, że 
prawdopodobnie ten passus miał w pamięci Stacjusz, tworząc opis Achillesa. J. Davis, Statius’ Achilleid: The 
Paradoxical Epic [w:] Brill’s Companion to Statius, ed. by W. J. Dominik, C. E. Newlands, and K. Gervais, 
Leiden-Boston 2015, s. 162. 

741 Chinn, op. cit., s. 185: Dracontius has thus read Statius’ description back into the erotic context 
that Statius is himself borrowing. Dracontius understands that the way Statius describes Achilles is meant to 
be understood as deriving from a particular generic context, and hence is reading Statius’ descriptive language 
metapoetically.  

742 Znajdziemy w tekście liczne verba preccandi i język kojarzony z formą prośby czy żądania: w. 9: 
posco, w. 11: votis, w. 12: precor, supplex i posco, w. 13 non iubeo, w. 14: precantis, w. 15: iube i manda; w. 
16: vocas i petis, w. 17: iubes, w. 18: exprime, w. 19: cupias, w. 28: placeat, w. 36: optas, w. 43: iusseris, w. 
48: supplex, w. 49: rogat.  Zob. na ten temat: A. Bruzzone, L’Hylas di Draconzio fra Virgilio e Ovidio, 
Invigilata Lucernis 38 (2016), ss. 16-17.   
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przesadzone, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że adresatem jest dziecko, niesforny bożek 

miłości. Bright zauważa w powyższym passusie cechy chrześcijańskiej modlitwy Maryi do 

Chrystusa, wskazuje także na elementy parodystyczne743, warto jednak podkreślić, że 

Drakoncjusz używa tego typu języka za każdym razem, gdy odnosi się do formy 

modlitwy744. Typowe dla hymnu jest wyrażenie z w. 11: de more, które oznacza, że Kupidyn 

już wcześniej odpowiadał na modlitwy okazaniem pomocy, w związku z tym nie może nie 

zgodzić się na pomoc także i tym razem745. Kupidyn odpowiada na jej prośby (z dozą 

próżności, pewny siebie, w czym dostrzec można aleksandryjską levitas), a jego wypowiedź 

staje się przy okazji pretekstem do opowiedzenia mitów o miłości.  

 Najistotniejsze w Hylasie nawiązania intergatunkowe to odniesienia do pantomimy, 

obecnej w każdym epyllionie Drakoncjusza:  

 

moxque dei vultus vestivit imago Naidis;  

tendit membra puer, longos ut crescat in artus,  

ut possit complere dolos ac iussa parentis;  

<usque> pedes fluitans vestis laxatur ad imos,  

candida diffusi ludunt per colla capilli  

et vento crispante gradu coma fluctuat acta,  

frons nudata decet diviso fulgida crine;  

et velut invitos gressus pudibunda movebat  

incedens fluxoque latent sub tegmine pinnae. (ww. 81-89)  

 

 ,,Aktorem” powyższej sceny jest Kupidyn, który ma rozkochać nimfy wodne w 

Hylasie. Dlatego przebiera się za najadę: wkłada suknię, która skrywa jego skrzydła (vestis), 

a twarz zasłania maską (imago)746, dobiera ponadto fryzurę i odpowiednie ruchy.  Scena 

opisująca przemianę Kupidyna jest wyjątkowo wizualna, zupełnie jakby Drakoncjusz 

                                                
743 Bright, op. cit., ss. 43-44. 
744 Wasyl 2011, op. cit., s. 77. Podobnie w Medei, gdy Junona przemawia do Wenus, a także w Orestis 

Tragoedia w mowie Agamemnona do Diany. Drakoncjusz nigdy nie odchodzi od tradycyjnej konwencji 
modlitwy: początek przypomina hymn, a właściwa prośba – błaganie.  

745 Bruzzoni, op. cit., s. 17. 
746 Długa suknia to strój właściwy dla aktora pantomimicznego. Miał on istotne znaczenie, ponieważ 

jego celem była feminizacja postaci: the costume of a pantomime dancer was a powerful thing. Accord- ing to 
the critics of pantomime, this costume could effeminize the dancer, and emphasize his erotic appeal, while 
simultaneously also bewitching—and potentially corrupting—the spectators (Wyles, op. cit., s. 61; zob. też na 
ten temat: ibidem, s. 64. Na temat maski zob. ibidem, s. 67. 
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pragnął sprawić, iż czytelnik wyobrazi sobie ten passus niczym scenę teatralną747. Jak 

zauważa David Bright748, opis bożka miłości przypomina szczegółowy opis zaleceń dla 

aktora, mającego wystąpić jako mim; typowe dla aktora mimicznego były także pełne gracji 

ruchy oraz elastyczność ciała. Uczony, podzielając zdanie Gennaro D’Ippolito749, zauważa 

nawiązania do podtypu pantomimy – mimu wodnego, popularnego zwłaszcza w późnym 

antyku750. Przeobrażenie Kupidyna ma miejsce Penei sub fonte, u źródła Peneusa (w. 54), a 

bohaterkami są nimfy wodne – najady, które wynurzają się z wody podobnie jak aktorki 

mimu wodnego (w. 79), wybudzone przez Kupidyna kamieniem wrzuconym do źródła. 

D’Ippolito sugeruje, że Drakoncjusz opisuje scenę faktycznie odgrywaną na tego typu 

spektaklach, niejako cytuje ją bądź parafrazuje751, Wasyl podkreśla jednak, że bardziej 

prawdopodobne jest, że poeta nie tyle odnosi się do konretnego widowiska (jego czytelnicy 

z pewnością wiedzieli ich przecież bardzo wiele), co raczej zależy mu na tym, by przekonać 

odbiorców, iż jego dzieło łatwe jest do wizualizacji, gdy ma się w pamięci przedstawienia 

pantomimiczne752. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, De raptu Helenae 

 

 Epyllion O porwaniu Heleny pełen jest elementów innych gatunków: także i tutaj, 

podobnie jak u Kolluthusa, Muzajosa i w anonimowym Aegritudo Perdicae, odnaleźć 

można cechy romansu antycznego (pierwsze spotkanie Parysa i Heleny w świątyni; ponadto 

oboje są niezwykłej urody, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, następnie 

bohatera spotyka burza na morzu, pojawiają się także przeciwności losu utrudniające trwanie 

ich miłości – po ich ucieczce ze Sparty rusza za nimi pościg Menelaosa). Wyraźne są 

również echa poezji augustowskiej: motywy elegijne znane z poezji miłosnej (zwłaszcza 

ww. 507-526) i odniesienia do bukoliki (ww. 385-389; 398-422). Drakoncjusz wprowadza 

elementy pantomimy (ww. 627-634); częste są też ekfrazy. Natomiast wychwalając swych 

poprzedników, Homera i Wergiliusza, oraz pisząc o ich nieśmiertelnej sławie (ww. 11-30) 

poeta wprowadza do epyllionu elementy enkomionu. 

                                                
747 Wasyl 2011, op. cit., s. 77. 
748 Bright, op. cit., s. 35. 
749 G. D’Ippolito, Draconzio, Nonno e gli idromimi, Atene e Roma: Rassegna Trimestrale 

dell’Associazione Italiana di Cultura Classica 7 (1962), ss. 4-5.  
750 Zob. Bright, op. cit., ss. 35-37. Zob. też na ten temat: Wasyl 2011, op .cit., s. 77 i n. 
751 D’Ippolito 1962, op. cit., s. 4. 
752 Wasyl 2011, op. cit., s. 78. 
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Camillo Morelli w całym utworze zauważa strukturę tragedii, podkreślając, że na 

655 wersów utworu aż 231 stanowią wypowiedzi bohaterów, które zawsze są poruszające, 

pełne emocji, przez co utwór traci na epickości na rzecz cech dramatycznych753. Cały 

epyllion podzielić możemy ponadto na pięć zasadniczych części (scen), a każda z nich 

skomponowana jest w innej konwencji literackiej.  

Scena pierwsza, dotycząca przybycia Parysa do Troi, przypomina w swej strukturze, 

a także pełnej dramatycznego napięcia atmosferze, spektakl teatralny754. Bohaterami są 

jednocześnie nie więcej niż dwie osoby, przemawiające jedna po drugiej. Rola narratora 

ogranicza się do „reżyserowania” i informowania, co robią poszczególne postaci, zupełnie 

jakby instruował aktorów, kiedy mają pojawić się na scenie i jak się zachować755, np. tunc 

Helenus vates templum dimisit et aram et procul exclamat (ww. 119-120); dum loquitur, 

Cassandra venit furibunda sacerdos et matrem complexa canit (ww. 134-135).  

Parys, ujrzawszy swych krewnych, wita i pozdrawia ich podniośle (ww. 91-96), po 

czym przyznaje, że jest ich rodzonym bratem, synem Priama i Hekuby. Następnie wyrzeka 

się popełnienia jakiejkolwiek zbrodni, wspomina również, że jest pasterzem wychowanym 

na Idzie, jednak to nie umniejsza jego znaczenia, osądzał bowiem boginie i sprawił, iż dzięki 

niemu w niebie zapanował pokój (ww. 96-99)756. Następnie „na scenie” pojawia się jeden z 

synów Priama,  kapłan Apollina Helenus, mający prorocze zdolności (znany z VI księgi 

Iliady): wychodzi ze świątyni i, przewidując przebieg wojny oraz klęskę Troi, próbuje 

ostrzec rodzinę (ww. 120-124). Następnie opowiada, jak cała Grecja sprzysięga się przeciw 

Troi, by zemścić się za porwanie Spartanki. Nawiązuje do proroczego snu Hekuby, przed 

narodzinami Parysa śniła ona bowiem, iż urodzi pochodnię, od której spłonie całe miasto. 

Helenus pragnie przekonać matkę, iż właśnie tę pochodnię przyniesie ze sobą jej przyszła 

                                                
753 Morelli, op. cit., s. 114: in carmine nostro, quod ex 655 versibus constat, 231 personarum verba 

tuentur. Atqui in tam panso orationum corpore actio minime languet; immo saepe tam sunt motae, tantis 
impletae fu- roribus, ut interdum non epicum opus sed tragoediam legere videamur. Na teatralną technikę 
narracyjną wskazuje także Cubas, op. cit., s. 268: la estructura de este epílio es, pues, complicada, compuesta- 
Está hecha a base de episodios con una técnica muy semejante a la del teatro. Se trata de una sucesión de 
cuadros, que no necesa- riamente tienen que tener la misma extension. 

754 Bright, op. cit., s. 99, Wasyl 2011, op. cit., ss. 79-81. 
755 Wasyl 2011, op. cit., s. 90. 
756 Postawa, jaką wykazuje Parys, czyli pomniejszanie znaczenia jego pasterskiego wychowania i 

jednocześnie staranie się o to, by przyjęto go do królewskiej rodziny (nie bez nuty arogancji – przecież on sam 
osądzał boginie) pojawia się wcześniej u Eurypidesa w tragedii Aleksander oraz u Enniusza w utworze o tym 
samym tytule (uważa się, że Enniusz naśladował Eurypidesa). Motyw ten wykorzystał w późniejszej literaturze 
jedynie Drakoncjusz, zob. Simons, op. cit., s. 239. Drakoncjusz podkreśla rozróżnienie między życiem 
pasterskim a wyższym stanem; być może stąd też wynikają niektóre negatywne cechy Parysa-pasterza. 
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synowa757. Po przemowie Helenusa nadchodzi Kasandra, również natchniona strasznymi, 

proroczymi wizjami. Jej mowa przepełniona jest liryzmem, nie brak w niej głębokiego 

cierpienia i atmosfery nadchodzącej zagłady: 

 

(…) Quid, mater iniqua, 

Quid, pater infelix, quid funera nostra paratis? 

Immemor heu pietas: uni pia mater haberis 

Pastoremque foves, sed multis impia constans 

Regibus (…). (ww. 135-138) 

 

 Ettore Provana określił cały passus zawierający przemowę Kasandry (ww. 135-182) 

jako una breve, ma perfetta suasoria758, czyli ćwiczenie retoryczne, rodzaj przemowy 

tworzonej przez ucznia, w której postać historyczna bądź literacka wyraża swoje uczucia, 

emocje, przemyślenia co do postępowania. Wskazuje na to forma wypowiedzi Kasandry: 

wielokrotne anafory quid (ww. 212 i 135-136) oraz iam (ww. 127-129 i 144-145). 

Przemawia ona podobnie jak Helenus, jednak jej wypowiedź jest bardziej rozwinięta pod 

względem retoryki, liryzmu, uniesień, bogatsza jest również treść, Kasandra wspomina 

bowiem o śmierci Parysa i Priama. 

 Następnie ze swoją przepowiednią, niczym tragediowy deus ex machina, przybywa 

Apollo. Drakoncjusz wkłada w jego usta wieszczą mowę przeciwną srogim i pełnym 

rozpaczy słowom Helenusa i Kasandry. Apollo krytykuje wrogie słowa rodzeństwa Parysa, 

po czym roztacza przed Trojańczykami wizję rządzenia światem, ratuje tym samym pasterza 

przed wygnaniem lub śmiercią i zapewnia „tragedii” laetus exitus: 

 

Troianos regnare placet, qua solis habenae 

Ostendunt tolluntque diem, qua vertitur axis 

Frigidus et zona flammatur sole corusco. 

Troianis dabitur totus possessio mundus, 

Tempore nec parvo Troum regnabit origo. 

Fata manent, conscripta semel sunt verba Tonantis, 

                                                
757 Jego ostrzeżenia nie znajdują odzewu, nie zostaje wysłuchany – przywodzi to na myśl epizod 

opisany w Eneidzie, kiedy Laokoon ostrzegał Trojan przed drewnianym koniem, jednak ci nie chcieli mu 
uwierzyć (Verg. Aen. 2, 40-49). 
  758 E. Provana, Blossio Emilio Draconzio. Studio biografico e letterario, Torino 1912, s. 47/69. 
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‘imperium sine fine’ dabit. (ww. 193-199) 

 

 Drakoncjusz nawiązuje do nieodwracalności losu: zostało postanowione, iż światem 

będą rządzić Trojańczycy. Słowa w w. 199: imperium sine fine zostały zaczerpnięte 

najprawdopodobniej z Wergiliusza, z I księgi Eneidy, w. 279: imperium sine fine dedi. Czy 

w tych słowach Drakoncjusz przepowiada wieczne trwanie Imperium Rzymskiego?  

Szczególnie kontrowersyjnym elementem kompozycyjnym wydaje się druga scena, 

jawiąca się jako controversia. Dotyczy podróży Parysa i jego towarzyszy na Salaminę w 

celu odebrania Hezjone od Telamona. Cały segment składa się przede wszystkim z trzech 

długich przemów Antenora, Telamona i Polydamasa, a także krótszej wypowiedzi Eneasza, 

stanowiąc znakomity popis retorycznych zdolności Drakoncjusza. Parys, mimo iż jest 

dowódcą wyprawy, nie przemawia podczas zgromadzenia ani razu – w jego imieniu mówią 

jego towarzysze.  

Pierwszy głos zabiera Antenor, przemawia placida voce, spokojnym głosem, 

wolnym od gniewu, podając rozważne argumenty, jego mowa nie jest zatem prowokacyjna. 

Jednocześnie Antenor zręcznie formułuje nie tylko żądanie, ale i groźbę w kierunku 

Telamona. Robi to jednak w bardzo rozważny sposób, wcześniej wychwalając władcę i 

nazywając go rex magnus, potens, heros759. Przypomina wojnę, podczas której Hezjone 

została porwana i wyjaśnia Telamonowi, iż poselstwo trojańskie przybywa do niego na 

Salaminę z polecenia Priama, aby odebrać niewolnicę. Podkreśla, iż Telamon przetrzymuje 

Hezjone zabraną według prawa wojennego, ale mógłby oddać ją w pokoju – czyli bez 

zbrojnej interwencji Priama (ww. 270-273).  Następnie Antenor zwraca się bezpośrednio do 

Telamona, informując go, iż z powodu cierpienia po stracie siostry Priam gotów jest 

wyruszyć przeciw niemu zbrojnie (ww. 277-282).  Telamon odpowiada na słowa Antenora, 

nie mogąc opanować gniewu: iusta succensus in ira (w. 291). Poeta podkreśla jednak, iż 

płonie on słusznym gniewem. Słusznym – ponieważ jako zwycięzca w wojnie nie może 

realizować żądań tych, których pokonał, poza tym Hezjone jest jego prawowitą żoną (ww. 

293-298). Dlatego też w wypowiedzi Telamona, pośród wielu pełnych emocji pytań 

retorycznych zwróconych do Trojan, pojawia się kwestia posagu, którego król nie otrzymał. 

Grozi, że jeśli Troja go nie dostarczy, ich syn Ajaks będzie się go domagał zbrojnie (ww. 

293-298).  Nieco później król nawiązuje do złamania uczciwych praw małżeńskich. Nie 

                                                
759 Simons, op. cit., s. 248. 
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zamierza oddać Hezjone, która należy mu się według prawa (on jest zwycięzcą w wojnie, 

więc nie obowiązują go prawa dyktowane przez przegraną Troję, ponadto Hezjone jest jego 

prawowitą żoną), dlatego wymienia dzielnych mężów (ww. 319-326), którzy gotowi są 

stanąć do walki, gdyby doszło do zrealizowania groźby postawionej przez Trojan, czyli do 

wojny760.  

Kontrast do pełnej agresji mowy Telamona stanowią słowa Polydamasa, który ait 

summissa voce profatus (w. 327), przemawia uniżonym głosem odnosząc się do niektórych 

części wypowiedzi Telamona i choćby pozornie się z nimi zgadzając. Polydamas stara się 

zatem uspokoić gniew Telamona, mówi o nim pochlebnie, ponadto wykazuje się 

znajomością jego pochodzenia. Zapewnia go, iż cieszy się on chwałą wśród Trojańczyków, 

wśród ruin ich miasta. Zachęca go do opanowania nienawiści, zmniejszenia urazy i 

uspokojenia gniewu i po tych słowach prosi go, by oddał schwytaną Hezjone, którą wielbią 

również Trojańczycy. Zwraca Telamonowi uwagę na to, iż Hezjone rządzi Argiwami, przez 

których wcześniej została pokonana (ww. 338-340). W ten sposób Grecja doszła do 

kolejnego paradoksu, Grecy w tej wojnie nie zyskali bowiem ani królowej, ani niewolnicy. 

Jak branka może być władczynią zwycięskiego kraju? Przestaje wówczas być niewolnicą, 

lecz jednocześnie trudno ujrzeć w niej prawdziwą królową.  

Telamon nie zauważa ironii ani w pochwałach ze strony Polydamasa, ani w jego 

wyjaśnieniach dotyczących tego, kto nad kim panuje. Z jego serca ustępuje wściekłość. 

Drakoncjusz w charakterystyczny dla swej poezji sposób porównuje jego odczucia do 

zachowania zwierzęcia. Daje tym samym popis swych zdolności retorycznych i 

umiejętności w tworzeniu rozbudowanej, typowo epickiej metafory: 

 

(…) Regis iam corda tepescunt, 

Quae fuerant accensa nimis. Sic magna leonis 

Ira fremit, cum lata procul venabula cernens 

Venantis crispare manu iam verbera caudae 

Cruribus incutiens spargit per colla per armos 

Erecta cervice iubas, iam tenditur altus 

                                                
760 Wspomina swego syna Ajaksa, wychwalając jego dzielność. Mówi także o Achillesie, który 

exercet in arma, czyli dosłownie błyszczy w zbroi, czyli wyróżnia się podczas walki. Wspomina Patroklosa, 
który pokonał centaury, Tydidesa (czyli Diomedesa, syna Tydeusa), kompana Diomedesa – Stelenosa, 
drugiego Ajaksa (syna Ojleusa, zwanego także Małym). Następnie władca prezentuje Nestora i jego syna 
Antilocha, a także Palamedesa, Teukrosa (znanego w mitologii jako syna Telamona i Hezjone, przyrodniego 
brata Ajaksa) i Odyseusza. 



 248 

Dentibus illisis et pectus grande remugit 

(flumina tunc resonant, montes et lustra resultant); 

Ast ubi venator reiecta cuspide sollers 

Sponte cadit pronusque iacet, perit ira leonis, 

Turpe putans, non dente suo si praeda iacebit; 

Temnit praedo cibos, quos non facit ipse cadaver, 

Ignocens feritate pia, veniale precatus 

Venator si cesset iners: sic rector Achivus 

Frangitur (…). (ww. 349-363) 

 

Wers 350 otwiera długie porównanie, w którym Telamon zostaje zestawiony z lwem. 

Lew sroży się, szaleje ogarnięty wściekłością, gdy poluje na niego człowiek i wyrzuca w 

jego kierunku pociski. Lecz kiedy napastnik niefortunnie upada i traci przewagę leżąc 

nieruchomo na ziemi, lew uspokaja się, nie chcąc nawet potraktować jego ciała jako łupu.  

Ten opis przywołuje na myśl nie tylko porównanie do Telamona, lecz także, bardziej 

ogólnie, do wojny: zachowanie lwa symbolizuje wrogość przeciwników, ich gniew oraz 

opadnięcie emocji tuż po upadku jednej ze stron. Podobne opowieści, również dotyczące 

lwa, który oszczędza swego wroga leżącego na ziemi, zawarł Drakoncjusz w dwóch innych 

swoich utworach: w Satisfactio (ww. 137-148) oraz w  Rom. 5, 307-311.  

Następnie Eneasz w krótkiej przemowie na pożegnanie wychwala Telamona, życzy 

mu spędzenia starości w pokoju i zapewnia, że przekaże jego słowa Priamowi, na koniec 

odnosi się również do zdolności wojennych Ajaksa. Trudno nie wyczuć w jego pochlebnych 

słowach tragicznej ironii, ponieważ w rzeczywistości stosunek posłów do Telamona jest 

wrogi – są gotowi na wojnę, jeśli władca nie odda Hezjone. Posłowie odpływają, a problem 

porwania siostry Priama pozostaje nierozwiązany.  

Nasuwa się pytanie: w jakim celu Drakoncjusz umieszcza tak szeroki opis 

wydarzenia, w którym Parys jest właściwie nieobecny, nie przemawia ani razu, skoro 

głównym tematem dzieła jest właśnie sam Parys i porwanie Heleny? Można by pomyśleć, 

iż to tylko purpureus pannus761: passus, w którym Drakoncjusz pragnie zachwycić 

                                                
761 Termin wprowadzony przez Horacego w Ars poetica, ww. 14-19, oznaczający fragment utworu 

niemający wpływu na rozwój akcji. Drakoncjusz używałby jednak tego zabiegu literackiego w jego 
późnoantycznym ujęciu – nie jako zbędną ,,łatę” (w dosłowym rozumieniu tego słowa; u Horacego konotacja 
ta była bardzo negatywna, wyśmiewał poetów stosujących purpureus pannus), lecz jako ozdobność stylu i 
sposób na estetyczną variatio (co polecał inny poeta późnego antyku, Sydoniusz Apollinaris, zob. carm. 22, 6; 
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czytelnika wspaniałością stylu, zdolnościami retorycznymi, bogactwem swych 

umiejętności. Świadczy o tym choćby porównanie Telamona do lwa czy szczegółowe 

dopracowanie każdej z mów i wprowadzenie odpowiedniego klimatu grozy i 

niebezpieczeństwa. Jednak tylko z pozoru cały ten passus nie ma związku z akcją utworu. 

Zapowiada on bowiem nadchodzące wydarzenia i rozwija problem postawiony przez 

Drakoncjusza w proemium, kiedy poeta zastanawia się, czy do wojny przyczynili się jedynie 

bogowie, czy może też ludzie762. Poza tym poprzez dodanie do utworu epizodu na Salaminie 

Drakoncjusz wpisuje się w poetykę literatury późnego antyku763 – pozorny chaos i 

niepowiązanie wątków sprowadza się w końcu do stworzenia logicznej całości. Poczucie 

proporcji zostaje zagubione, a jednolitość zastąpiona jest przez akcentowanie 

poszczególnych wydarzeń, które po głębszej analizie okazują się mieć wpływ na rozwój 

akcji lub na interpretację całego utworu. 

Najbardziej epickie z całego utworu (wpływa na to nie tylko sposób narracji, lecz 

także nawiązania do wcześniejszej literatury764) są sceny trzecia i czwarta, czyli burza na 

morzu, a w jej następstwie – spotkanie Parysa i Heleny na Cyprze. Typowo epicki motyw 

to przeniesienie bohatera z jednej przygody bezpośrednio do następnej poprzez sztorm765 – 

tak właśnie dzieje się z Parysem, który wracając z Salaminy nie dopływa bezpiecznie do 

Troi, lecz burza zanosi go jako rozbitka na Cypr. Opis burzy okazuje się zatem konieczny 

dla przejścia od epizodu dotyczącego Hezjone do właściwej treści utworu – porwania 

Heleny przez Parysa, wyjaśnia ponadto, dlaczego Parys zostaje sam, bez swych towarzyszy, 

którzy w tym czasie znajdują drogę powrotną do Troi. Sam motyw burzy nie jest niczym 

oryginalnym w historii Parysa, jednak w najczęściej spotykanej wersji mitu burza spotyka 

go już po porwaniu Heleny i zanosi ich oboje do Troi. Zamiana kolejności zdarzeń dokonana 

przez Drakoncjusza wskazuje na to, iż zainspirował się on epizodem opisanym u 

Wergiliusza w I księdze Eneidy (ww. 81-156): Eneasz przez gniew Junony nie dotarł do celu 

i z powodu burzy na morzu został wyrzucony na brzeg Afryki.  

                                                
a także Serwiusz w komentarzu do Eneidy, zob. ad Aen. 10, 653). Więcej na temat Sydoniusza zob. J. Styka, 
Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, Kraków 2008, ss. 165-166.  

762 Simons, op. cit., s. 251. 
763 Wasyl 2011, op. cit., s. 54. Roberts, op. cit., s. 56: late antiquity preferred juxtaposition and 

contrast to logical interrelationship; contiguity no longer required continuity. The impression of an organic 
whole, the sense of proportion, is lost, but it is compensated for by the elaboration of the individual episode. 
Late antique poetry has its own unity, but it is conceptual and transcends the immediate historical content of 
a narrative. 

764  Zob. Verg., Aen. 81-156; Hom., Od. 5, 291-425; Nev., Bell. Pun. 6, 2, 31.  
765 Z tego powodu passus dotyczący burzy na morzu umiejscowiony jest tuż po epizodzie na 

Salaminie.  
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W wersji Drakonjusza żeglarzy dopada burza, gdy zrywa się wiatr Africus. Nad 

wzburzoną taflą morza piętrzy się wysoka fala, niosąc zniszczenie. Wkrótce unosi się ponad 

okręt i przewraca żagle. W całym opisie nawałnicy i tego, co fale czynią ze statkami, zwraca 

uwagę jego poetyckość. Ekfraza jest realistyczna i plastyczna766: 

 

Africus interea veniens comitante procella 

Turbidus occurrit, mox sparsit in aequore classem. 

Gurgite curuato rapiuntur ad astra liburnae  

Et suspensus aquis per nubila nauta cucurrit 

Navigium vectante salo. Dum summa ceruchis 

Sidera tacta putant et nil superesse fatentur 

Montibus aequoreis, malo venit altior unda 

Naufragiumque diu ratibus suspensa minatur 

Desuper intentans pelago veniente ruinam. 

Iam ventus subduxit aquas, extundit harenas 

Pressa carina solo; murus stat celsior unda 

Circumfusa rati, vastarum turris aquarum 

Pendet et elati percellunt carbasa fluctus. (ww 385-397) 

 

Gdy burza się uspokaja, ocalały Parys spogląda na zniszczone statki i rozrzucone 

ciała towarzyszy (ww. 398-402). Jest poruszony widokiem żeglarzy i statków, przemawia 

do towarzyszy wśród westchnień i płaczu. Jego żal kontrastuje z dumą i pychą, które 

cechowały go, kiedy przybywał do Troi prosząc o ponowne przyjęcie go do stanu 

królewskiego. W swej przemowie obrazuje swoje uczucia rozżalenia i przykrości 

przedstawiając dwie opozycje: pastor-nauta oraz pastor-dux: 

 

(…) Felici sorte creati 

Pastores, quos terra capit, quos nulla procella 

                                                
766 Ponadto Drakoncjusz, mimo iż wielokrotnie używa słów „okręt”, „woda”, „morze”, „fala”, 

„żagiel”, nie pozwala sobie na powtórzenia i szuka synonimów. W niewielkiej liczbie wersów, od 381 do 405 
(wliczając fragment wypowiedzi Parysa, w której również pojawiają się te wyrażenia), okręt ma aż siedem 
różnych określeń: ratis, puppis, classis, carina, navugium, navis, prora; morze to sal, aqua, pelagus, aequor; 
fala: fluctus i unda, wiatr to nie tylko ventus, lecz także flamina, czyli powiewy; podobnie żagle –  poeta 
nazywa je nie tylko vela, ale i carbasa. Bardziej wyszukanego określenia używa również na żeglarzy – 
liburnae, zamiast jedynie nautae. 
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Concutit. Haut ponti metuunt super aequora fluctus 

Et rabidum pelagus temnunt latrantibus undis, 

Sed celso de monte vident ut in arce sedentes 

Pascua rura nemus fontes et flumina prata, 

Per campos gestire pecus, pendere capellas 

Praerupta de rupe procul dumeta sequentes: 

Ut virides tondent lascivis dentibus herbas! (ww. 402-410) 

 

 Parys wychwala życie pasterza, zupełnie jakby żałował, że już nie żyje jak dawniej 

w spokoju, kiedy nie musiał obawiać się groźnej głębiny morza i szczekających fal. Z żalem 

i tęsknotą wymienia, co widzi pasterz, stając na wysokiej górze: pastwiska, łąki, wsie, gaje, 

źródła… Trzoda raduje się na polach, kozy skubią zielone zioła, jagnięta ssają wymiona 

swych matek, jałówki poddają się bykom, a pasterz ze świeżego mleka wyrabia ser i formuje 

go na kształt koła. Drakoncjusz zamienia tych kilka wersów wypowiedzi Parysa w krótką 

bukolikę, sięgając wielokrotnie po Bukoliki i Georgiki Wergiliusza767. Parys rezygnuje z 

błogiego życia pasterza decydując się na los żeglarza. Warto zauważyć, iż ten bukoliczny 

passus zajmuje niemal połowę całej wypowiedzi Parysa. Trojański książę wychwala małe 

przyjemności, jakie daje pasterskie życie, po czym przeciwstawia je trudnościom oraz 

obawom, jakie niesie ze sobą rządzenie: 

 

Nam gravis est regnare labor, metus excutit ingens 

Corda ducum, ne bella ruant, ne tela minentur 

Exitium crudele: necis timor omnis ubique est. 

Nam gladios tellure pavent pelagoque procellas 

Formidant nec plena datur ducis hora quieti. (ww-420-424) 

 

 Od opisu świata zwierzęcego (walka niewinnej jałówki poddającej się 

przewodzącemu bykowi768) przechodzi Drakoncjusz do świata ludzi – również nie jest łatwo 

                                                
767 Wolff 1996, op. cit., s. 154-155; Simons, op. cit., s. 264; G. A. Marrón, Resonancias del sintagma 

,,candida bucula” en el De Raptu Helenae de Draconcio, Maia: Rivista di letterature classiche 2 (2014), ss. 
390-391. W efekcie, Drakoncjusz łączy topos epopei ze światem pasterskim: the shepherd’s carmen, echoing 
the Eclogues and the Georgics, is incorporated into an image modeled on the Aeneid. One should also note 
that the bucolic inclusion is, in fact, long (almost half of the whole episode...), besides its imagery is very 
pastoral indeed (Wasyl 2011, op. cit., s. 82).  

768 Por. Verg. Georg. 3, 217-223; Aen. 12, 716-722. 
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rządzić władcom, zewsząd czyha na nich niebezpieczeństwo. Podobnie jak jałówka nie 

sprzeciwia się silnemu bykowi, tak wodzowie nie chcą nawet już grozić ani wszczynać 

wojen w strachu przed śmiercią, który dla wszystkich jest jednaki. Ta nagła zmiana stylu, 

od sielanki do poważnych rozważań na temat niebezpieczeństw wojny, jakie czyhają na 

władców, to oznaka niestabilności Parysa – z jednej strony pragnie być herosem, ale z 

drugiej jest jedynie pasterzem i tęskni za spokojnym życiem bez trosk. Lament Parysa 

przywodzi na myśl Odyseusza i Eneasza. Już u Homera Odys podczas burzy żałuje, iż nie 

zginął pod Troją i musi teraz znosić cierpienia na morzu. Ten sam motyw przywołany zostaje 

w Eneidzie w opisie nawałnicy – szczęśliwi są ci, którzy zostali pochowani w Troi. Podobnie 

Parys płacze nad swym losem, porównując życie pasterza i żeglarza769.  

Przemowę Parysa przerywa wielka fala, która zanosi jego statek na Cypr770 i tam 

toczy się dalsza akcja, podczas gdy część posłów na innym okręcie powraca szczęśliwie do 

Troi – do tego Drakoncjusz wróci w dalszej części utworu. Burza na morzu to zapowiedź 

epizodu „miłosnego”, z licznymi nawiązaniami do lirycznej poezji771. Roswitha Simons 

zauważa pewien paralelizm: przybycie Parysa na Cypr przypomina wcześniejszy epizod, w 

którym Parys udaje się do Troi, by prosić o przyjęcie go do stanu królewskiego772. Bohater 

trafia na uroczystość, wydarzenia rozgrywają się podczas święta. W Troi z pasterza 

przeistacza się w syna królewskiego zakładając piękne szaty, na Cyprze z nędznego, 

zmęczonego burzą żeglarza zamienia się w pięknego młodzieńca, również za pomocą 

niezwykłego, zdobnego stroju.  

Parys i jego towarzysze udają się do świątyni, by z okazji uroczystości złożyć 

Wenerze ofiarę. Gdy Parys zbliża się do ołtarza i odwraca się w stronę zebranych, w tym 

                                                
769 Topos zaczerpnięty z Horacego, Od. 1, 1, 15-18; 1, 8, 39-40 i 51-54. Również u Horacego bohater 

początkowo znudzony jest życiem pasterza i wybiera się w podróż. 
770 Uczeni zastanawiają się, dlaczego Drakoncjusz przenosi miejsce zapoznania się Parysa i Heleny 

ze Sparty na Cypr. Vollmer sugeruje, iż na poetę wywarło wpływ dzieło Daresa - według jego relacji Helena 
przebywała na Cyprze (Vollmer, op. cit., s. 427), z kolei Morelli widzi w tym inspirację eposem Cypria 
(Morelli, op. cit., s. 111). Istnieje też przypuszczenie, iż posłowie przybyli do Salaminy na Cyprze, a nie na 
wyspę Salaminę, jednak w takim przypadku opis burzy na morzu nie miałby sensu. Drakoncjusz wspomina o 
Trojańczykach, którzy wraz ze swym statkiem nie zostali wyrzuceni na Morze Egejskie, lecz fale zaniosły ich 
na Morze Jońskie, z kolei Parys z częścią załogi dociera na Cypr. 

771 Podobnie w I księdze Eneidy (ww. 51-158) Wergiliusz umieszcza opis nawałnicy przed 
spotkaniem Eneasza i Dydony, przedstawionym w księdze IV. Podobieństw z Eneidą jest więcej: przyszli 
kochankowie spotykają się w świątyni, gdzie od razu zapalają się pierwsze iskierki miłości – u Wergiliusza 
jest to świątynia Junony, u Drakoncjusza Wenery. W obu historiach decydującą rolę w momencie zakochania 
odgrywa Amor, przysłany z polecenia Wenus, która również jest obecna i jej przybycie zapowiadane jest przez 
łabędzie, ptaki Jowisza. Mają one wróżyć szczęśliwy powrót floty do Troi. U Drakoncjusza prócz łabędzi 
pojawiają się także gołębie, czyli znak małżeństwa, oraz sokół zapowiadający śmierć. 

772 Simons, op. cit., s. 265. 
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momencie po raz pierwszy zauważa go Helena. Drakoncjusz opisuje moment jej zakochania 

się nawiązując do lirycznej poezji miłosnej. 

 

Aspicit hunc errans oculis ornata Lacaena, 

Effigiat per cuncta virum, quibus ille decorus 

Vestibus incedat vel qua languine malas 

Umbret et in roseo prorumpat flosculus ore. 

Laudat amans mirata virum flammata Lacaena 

Ignibus Idaliis; nam dudum flammiger ales 

Matre iubente puer telo candente medullas 

Ledaei partus furtim iaculatus amorem 

Usserat (…) (ww. 49-498) 

 

 Na jej policzki występuje rumieniec (dosłownie flosculus, czyli kwiatuszek), a jej 

serce płonie nieznanym jej uczuciem, płomieniem idalijskim (nazwa pochodzi od góry Ida, 

przy której znajdowała się świątynia Wenery). Helena jest zadziwiona nagłą miłością 

przeszywającą jej ciało – wszystko dzieje się za sprawą Amora, który zanurza ognistą strzałę 

w jej ciele: Drakoncjusz używa dość specjalistycznego określenia medulla, oznaczającego 

szpik kostny lub rdzeń. Amor został nazwany za pomocą parafrazy flammiger ales, 

przedstawiony jest zatem jako skrzydlaty chłopiec niosący ze sobą ogień, ogniste strzały. 

Takie określenie pojawia się wielokrotnie w poezji Drakoncjusza773. Gdy Helena podchodzi 

do Parysa, rumieni się i blednie na przemian. Oboje niemal emanują miłością; jak pisze 

Drakoncjusz, „w pięknie, które ich wypełnia, widać miłość” (fusus uterque decor 

manifestum vulgat amorem, w. 501). Zawstydzona Helena prosi Parysa, aby powiedział, z 

jakiego pochodzi rodu i w jaki sposób znalazł się na Cyprze, jednak on najpierw zachwyca 

się jej niezwykłym wyglądem i gani Menelaosa za to, jak mógł zostawić tak piękną żonę 

samą i tak ją zaniedbać. Parys nie wie jeszcze, że właśnie ta dziewczyna, którą ujrzał przed 

chwilą, jest mu przeznaczona, ma bowiem nadzieję, że jego żona będzie wyglądać tak samo: 

 

(…) Si talis erit, quam forte merebor 

Uxorem, sic blanda genis, sic ore modesto, 

                                                
773 Drac. Rom. 10, 112: flammigero (…) deo; 10, 176: flammigeri; 2, 75 i 109: ales (również sam 

wyraz ales oznacza Amora). 
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Sic oculis ornata suis, sic pulchra decore, 

Candida sic roseo perfundens membra rubore, 

Sic flavis ornata comis, sic longior artus 

Et procera regens in poplite membra venusto; 

Tali semper ego dignatus coniuge felix 

Non desim: famuler supplex et iussus adorem, 

Conubio servus veniam sub lege mariti 

Nocte dieque pavens quidnam velit illa iubere 

Quae specie fulgente micat. (…) (ww. 516-526) 

 

 Drakoncjusz, przedstawiając wygląd Heleny, wykorzystuje tradycyjne rzymskie 

elementy zawarte w opisach pięknych kobiet774. Do kanonu piękna należały zatem jasne 

policzki, o czym pisali nie tylko Rzymianie, ale i Grecy, używając do tego jednego 

określenia: καλλιπάρηος775. Dalej Parys chwali skromną twarz Heleny, oczy oraz wdzięk, 

po czym podkreśla, iż jej oblicze jaśnieje, mieniąc się równocześnie rumieńcem – jest to 

tradycyjny motyw występujący w opisach młodych dziewcząt. Przymiotniki candidus oraz 

roseus jednoznacznie są wyznacznikiem urody. Podkreśla również piękno jej płowych 

włosów, szczupłe ciało i smukłe kolano. Wymieniwszy wszelkie zalety jej wyglądu, 

przechodzi do konkluzji – gdyby taka właśnie była jego żona, on szczęśliwy na pewno by 

jej nie zaniedbywał (tak jak zrobił to Menelaos). Parys pragnie być tak oddany żonie, że 

obiecuje, iż będzie gotów na spełnienie każdego z jej rozkazów, czuwając w dzień i w nocy. 

Przypomina to rozpowszechniony w poezji augustowskiej topos militia amoris, wedle 

którego mężczyzna gotów jest służyć swej ukochanej niczym żołnierz na służbie. 

 Po wychwaleniu urody Heleny Parys wspomina jedynie o tym, że pochodzi z 

boskiego rodu Zeusa (jest dalekim potomkiem Dardana, syna Zeusa oraz Elektry, córki 

Atlasa), prócz tej wzmianki na razie na temat swego pochodzenia milczy. Helena, 

zachwycona młodzieńcem, dowiedziawszy się, iż posiadają wspólnego przodka, mówi do 

niego: sis mihi tu coniux et sim tibi dignior uxor. Hon nam fata iubent vel nos hoc Iuppiter 

urget (ww. 533-534). Helena pragnie, by zostali małżeństwem i zdaje już sobie sprawę z 

tego, że Parys jest jej przeznaczony. Pamiętając równocześnie o swym mężu Menelaosie 

Helena stara się usprawiedliwić mówiąc, iż czynić w ten sposób rozkazują jej albo losy, albo 

                                                
774 Wolff 1996, op. cit., s. 164. 
775 Ibidem. 
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nawet przepowiedział to wcześniej sam Zeus i on ją kieruje do ucieczki i zawarcia nowego 

małżeństwa. Tuż po tej rozmowie Parys zabiera Helenę na statek i wraz z towarzyszami 

ruszają do Troi. 

Ostatnia scena, przedstawiająca powrót zakochanych do Troi, skomponowana 

została w konwencji epickiej – wszystkie wydarzenia opowiada narrator. Podczas gdy w 

każdym wcześniejszym segmencie utworu bohaterowie zabierają głos, na końcu wszyscy 

milkną. Ten zabieg z pewnością został przez poetę przemyślany i użyty nie bez powodu, 

cichy spektakl przypomina bowiem tragiczną pantomimę776. Wydźwięk tego epizodu jest 

tragiczny, a w końcowym fragmencie zawiera się pewien paradoks: gdy ostatecznie okazuje 

się, że Parys szczęśliwie powraca do Troi, nie jest mu już potrzebny budowany przez Priama 

symboliczny grób, atmosfera śmierci i grozy oddala się, jednak czytelnik wie, iż szczęście i 

radość są tylko chwilowe, ponieważ z pozoru szczęśliwy powrót Parysa jest zapowiedzią 

strasznej wojny i śmierci nie tylko jego, ale i wielu ludzi.  

Poeta roztacza wizję wojny, która zbierze swoje żniwo. Za pomocą porównania do 

cienia naśladującego ruchy człowieka ukazuje, jak Polites zostanie potępiony w wojnie: 

 

Troile, sectatur vestigia vestra Polites. 

Sic solet umbra sequax hominem larvalis imago 

Muta sequi nec membra movet, nisi moverit ille 

Quem sequitur; si cesset homo, cessabit imago 

Vel quodcunque movens si sederit, illa sedebit 

Motibus et falsis veras imitata figuras, 

Nil faciens quasi cuncta facit: sic quoque Polites. (ww. 631-637) 

 

 Plastyczny opis cienia naśladującego Troilusa przywodzi na myśl pantomimę. Jest 

to wyjątkowo wymowne zakończenie przedstawienia zbrodni Parysa – ukazanie milczących 

cieni zmarłych ludzi, ofiar jego niegodziwego czynu. Skończywszy porównanie Politesa do 

cienia Drakoncjusz przechodzi do opisu wesela, rozpoczyna tym samym carmen pastorale, 

epitalamium pasterskie777. Jednak już w pierwszym wersie podkreśla, iż pasterz prowadzi 

żonę cum sorte sinistra (w. 638), czyli razem z nieszczęśliwym, niepomyślnym losem. 

                                                
776 Wasyl 2011, op. cit., s. 84. 
777 E. F. Wilson, Pastoral and Epithalamium in Latin Literature, Speculum 1 (1943), s. 39. 
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Kolejne wersy, jak się okazuje tylko z pozoru radosne, przeplata aluzjami do nadciągającej 

wojny. 

 

(…) iam regis ad aulam  

Intratur sponsamque tegunt sua flammea pulchram, 

Iam thalamis ornata sedet; saltatur in urbe, 

Tympana iam quatiunt, iam rustica fistula carmen 

Pastorale canit. Lituus nil dulce remugit, 

Fescennina silent et bucina bella minatur; 

Nec molles tuba rauca sonos dedit, aere canoro 

Increpat arma duces clipeos et mille carinas; 

Classica Tydidis committere bella putares. (ww. 639-647) 

 

 Pan młody prowadzi pannę młodą do sali królewskiej, gdzie na jej głowę zostaje 

założony welon. Poeta podkreśla jej piękno, co jest stałym elementem epitalamium. 

Mieszkańcy miasta tańczą, tradycyjnie grają na tympanonach. Rustica fistula i carmen 

pastorale to odniesienia do dawnego statusu Parysa, do jego życia pasterskiego. Po kilku 

radosnych wersach nagle atmosfera się zmienia – głośniejszy od pieśni weselnej okazuje się 

dźwięk trąby wojennej. Fescenniny wkrótce ucichają, a ostra trąbka wzywa wodzów do 

walki i zapowiada wojnę. Za jej głosem zostaną sprowadzone wojenne statki syna Tydeusa, 

Diomedesa, czyli statki strony greckiej. 

Ostatnie słowa utworu Drakoncjusz pozostawia w nastroju grozy: 

 

Ite pares sponsi, iam somnia taetra probastis 

Matris et ornati misero flammastis amore 

Ostensam sub nocte facem, qua Troia cremetur, 

Qua Phryges incurrant obitum sine crimine mortis. 

Sanguine Troiano dabitur dos, clade Pelasgum 

Ditetur Ledaea fugax per castra propago, 

Orbentur superi, caelum gemat et mare plangat: 

Crimen adulterii talis vindicta sequatur. (ww. 648-655) 
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Pierwsze wyrażenie ostatniego segmentu utworu wskazywałoby jeszcze na to, że 

Drakoncjusz chce go utrzymać w konwencji epitalamium: ite pares sponsi… - jednak w 

dalszych słowach poeta wyjaśnia, że młodzi płoną niegodziwą miłością, która przyniesie 

nieszczęście. Natomiast w ostatnim zdaniu De raptu Helenae Drakoncjusz zawiera, jak 

wspomniano w poprzednim podrozdziale, myśl przewodnią utworu, wyjaśniając powód 

lamentu: jest to kara, jaką pociąga za sobą zbrodniczy czyn Parysa.  

 

Blossius Aemilius Dracontius, Medea 

 

Epyllion Medea stanowi, jak już wspomniano, epicką reinterpretację tematu 

typowego dla tragedii oraz pantomimy. Innymi słowy, tematy, które „zarezerwowane” były 

dla tych dwóch gatunków, poeta przedstawia w formie epickiej. Zwraca się w proemium do 

trzech Muz: pantomimy (ww. 16-18), tragedii (ww. 20-21) i epiki (ww. 26-28). Następnie 

dzieli swój utwór niejako na dwie części: najpierw ukazuje historię Medei niczym 

pantomimę (opowieść  Medei, w której rodzi się uczucie miłości do Jazona), następnie jako 

tragedię (przemiana bohaterki z matki w okrutną morderczynię).  Dokładniejsza lektura 

drugiej części epyllionu, która jest rzeczywiście „tragediowa” w treści, a także w dużej 

mierze w formie (choć równocześnie pozostaje epicka), pozwala odkryć, że nie jest to 

jedynie imitacja Medei Seneki (co mogłoby stanowić najbardziej naturalny i oczywisty 

punkt odniesienia dla Drakoncjusza)778. Dlatego można przypuszczać, że także w części 

,,pantomimicznej” poeta najprawdopodobniej odniósł się do różnych znanych mu modeli, a 

nie jednego, konkretnego utworu779.  

 W passusie poświęconym pantomimie poeta przywołuje Polihymnię nie tylko w celu 

wyrażenia swego podziwu dla jej sztuki (nazywa ją docta, uczona, w. 17): nie jest to jedynie 

hołd złożony muzie ze względu na podjęcie się przez Drakoncjusza tematyki 

pantomimicznej. Kartagińczyk zwraca uwagę na wizualność opisu – naśladuje pantomimę, 

aby dzięki temu odbiorcy byli w stanie ,,zobaczyć” opowiadaną historię jak w teatrze. Tym 

samym opiera się na ,,świadomości teatralnej” swych czytelników, ukształtowanej dzięki 

oglądaniu przez nich różnorodnych spektakli, popularnych w Kartaginie także za rządów 

wandalskich780. Jego opisy koncentrują się na ruchu scenicznym oraz wyglądzie bohaterów, 

                                                
778 Więcej na temat źródeł, na jakich mógł opierać się Drakoncjusz, w podrozdziale 3.5. 
779 Wasyl 2011, op. cit., s. 85. 
780 Na temat pantomimy w Kartaginie wandalskiej, zwłaszcza w kontekście Drakoncjusza, zob. m.in. 

Simons, op. cit, s. 158 i n. 
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pełne są szczegółów i wyliczeń: dzięki temu poeta osiąga estetykę pantomimy781.  

 Drakoncjusz nawiązuje także do znanego w jego czasach akwamimu, do którego 

odnosił się już w Hylasie. Jedną z takich scen jest pojawienie się Amora, który wynurza się 

z wody i porusza skrzydłami, aby je osuszyć:  

 

At ille fluctibus e mediis surgens rutilante capillo  

excussit per inane caput, quatit impiger alas,  

ut pinnas desiccet aquis: micat ignis ut astra  

plausibus excussus pueri, per cuncta videres  

scintillare diem, volitant super aequora flammae. (ww. 96-101)  

 

 Kolejnym passusem, w którego tworzeniu poeta mógł zainspirować się akwamimem, 

jest scena ukazująca Jazona wskakującego do wody ze swej łodzi i płynącego do brzegów 

Kolchidy:  

solus Iason adhuc vento currente carina  

prosilit in fluctus et litora visa natatu  

nudatus ceu nauta petit. (ww. 42-44) 

 

 Następnym wersom również nie brakuje teatralnej wizualności: poeta odchodzi już 

od mimu wodnego, jednak wciąż nawiązuje do pantomimy. Opis jest wyjątkowo 

szczegółowy – w zaledwie kilku wersach Drakoncjusz jest w stanie zawrzeć dużo 

różnorodnych informacji: zadziwieni Kolchijczycy zauważają łódź i Jazona, zaczynają za 

nim podążać i w końcu udaje im się go schwytać. To doskonały przykład ukazania sceny 

pantomimicznej oczami narratora (,,reżysera” spektaklu): 

 

(…) Sed Colchis alumnus,  

nuntius ille redit secum comitante iuventa,  

ut nossent quid puppis erat, quid vela, quid arbor.  

                                                
 781 Estetyka pantomimy to określenie, posiadające już status terminu technicznego. Zob. m.in. A. 
Zanobi, Seneca’s Tragedies and the Aesthetics of Pantomime, London 2014; posługuje się nim także Anna 
Wasyl, zob. Dracontius’s miniature epic and the aesthetics of pantomime. Visualizing myths, theatricalizing 
reality [w:] Reddere urbi litteras. Wandel und Bewahrung in den Dichtungen des Dracontius, ed. S. Freund, 
K. Pohl, Stuttgart 2019. 
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Membra viri mox nuda vident fugientis ad undas;  

quem sequitur directa manus capiuntque paventem  

et manibus post terga ligant. (…) (ww. 44-49)  

 

 Cechą pantomimy jest brak dialogów, u Drakoncjusza jednak bohaterowie 

przemawiają. Mimo to na cechy pantomimy wskazują powyższe wizualne i szczegółowe 

opisy, ponadto szybkość akcji, następowanie po sobie kolejnych, nowych obrazów. Narrator 

używa kilkakrotnie określenie ecce, chcąc poinformować czytelnika, co właśnie (tu i teraz) 

powinien zobaczyć oczami wyobraźni (w. 179: ecce trahebatur ceu taurus pulcher Iason, 

ww. 199-200: videt ecce volantem / atque salutantem puerum). Inną istotną cechą jest fakt, 

iż wszyscy bohaterowie, łącznie z główną bohaterką Medeą, są przez narratora ukazani 

jedynie ,,w akcji”, czytelnik poznaje wyłącznie ich działania oraz cechy zewnętrzne; nie 

dowiaduje się niczego na temat przeżywanych przez nich emocji. To wszystko wskazuje na 

tragediowy charakter passusu i ponownie na emulację z pantomimą – tylko to, co widzi 

odbiorca, dostarcza mu informacji na temat opowiadanej historii i bohaterów782.  

 Część ,,tragediowa” epyllionu, w porównaniu do części ,,pantomimicznej”, jest 

zdecydowanie bardziej statyczna pod względem rozwoju i poprowadzenia akcji. Jej 

najistotniejszy element stanowią modlitwy Medei (zachowane w konwencji tradycyjnej 

modlitwy, z hymniczną inwokacją), a narrator jawi się ponownie niczym ,,reżyser” na 

scenie, zapowiadając przemowy bohaterki i wskazując jej ruchy sceniczne (dopiero po 

zakończeniu passusu zawierającego modlitwy narrator powraca do swej zwykłej roli). Ww. 

396-430 to pierwsza modlitwa, skierowana do Luny, tuż po tym jak bohaterka dowiaduje 

się o ślubie planowanym w pałacu Kreona; następnie – w ww. 436-360 – zwraca się do Disa 

i Furii. Nieco później, po przygotowaniu podstępnego prezentu dla Glauke, kieruje modlitwę 

do Słońca (ww. 497-508). Na końcu przemawia do wielu bogów: 

 

(…) Sol testis avus Sol Persice Mithra,  

Luna, decus noctis, Furiae, Proserpina, Pluton:  

accipe, Sol radians, animas, tu corpora, Luna,  

nutrimenta animae; fundit quem mucro cruorem  

sumite vos, Furiae, noctis rex exigat umbras;  

                                                
782 Wasyl 2011, op. cit., s. 86. 
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spiritus in ventos (…). (ww. 538-543) 

 

 Tragediowy charakter drugiej części utworu ujawnia się pod jeszcze jednym 

względem. Poeta opracowuje w szczególny sposób motyw winy, a nawet πάθει µάθος, 

wiedzy otrzymywanej poprzez cierpienie783. Los Medei został bowiem w pełni 

zdeterminowany przez bogów – z jednej strony Junona, Wenus i Amor planują i 

wprowadzają w czyn zemstę na zbyt władczej i silnej księżniczce (czy też na samej Dianie, 

której wiernie służy Medea); z drugiej strony natomiast nieszczęśliwy los Medei jest 

wynikiem przekleństwa ze strony Diany. Bogini, dowiedziawszy się o zdradzie Medei, 

przewiduje niewiernosć Jazona i śmierć ich dzieci (ww. 293-300). Medea z kolei w swej 

modlitwie skierowanej do Diany, odnosi się do kwestii zdrady. Prosi boginię o wymierzenie 

kary, przyznając, że jest winna i powinna zostać ukarana (ww. 416-421)784. 

 Znajdziemy w epyllionie także motywy elegijne, znane z poezji miłosnej: są to opisy 

zmian zachodzących w bohaterce pod wpływem strzały Amora – fizycznych skutków 

zakochania. Drakoncjusz wklada je w usta opiekunki Medei:  

 

Occidimus: torpescit iners antistita Phoebes 

Permixto pallore rubens, non lumina uibrat, 

Non furit aut tremuli strident in murmure dentes. (ww. 228-230) 

 

Si fueris homicida magis. Cur explicat artus 

Aut tangit cur saepe caput, quid spirat hiatus 

Oris et ad zonam digiti mittuntur inermes? (ww. 232-234) 

 

 Kolejny gatunek, do którego nawiązuje poeta, to epitalamium785 (ww. 96-126; 

początek passusu to wspominany wyżej akwamim). Poeta mówi zatem o Amorze, 

nazywając go chłopcem idalijskim (ze względu na Idalion, miejsce kultu Wenus), a 

następnie opisuje w ardzo plastyczny sposób jego lot, podczas którego podąża za nim 

wiosenny zapach: 

 

                                                
783 Ibidem, s. 90. 
784 Ibidem. 
785 Zob. Simons, op. cit., s. 167. 
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Iam volucer non udus erat: quocunque propinquat 

Aut ubicunque fuit, blando feruore vaporat,  

Quem sequitur vernalis odor; via pulchra rosarum 

Tenditur et violas pallentes candida peplo 

Lilia distingunt ac florea semita crescit: 

Persulcans per inane polos micat orbita florum. (ww. 114-119) 

 

 Wspomina kwiaty i barwy występujące tradycyjnie w pieśniach weselnych: róże (w 

kolorze czerwieni symbolizują miłość) oraz lilie (białe, jako symbol niewinności). 

Wyimaginowana przez poetę ścieżka zapachów, która tworzy się na niebie, opisana jest w 

tak obrazowy sposób, że czytelnik może wyobrazić sobie unoszącą się w powietrzu jasną 

smugę woni kwiatów. 

 Dalej znajdziemy rozmowę między Amorem a Wenus (ww. 120-144), podczas której 

matka obsypuje syna pocałunkami (ukazanego jako delikatne dziecko) i nakazuje mu 

rozpalenie miłości w Medei. W budowie tej sceny poeta mógł opierać się Klaudianie 

(Epitalamium de Nuptiis Honorii Augusti); także dalsza część utworu, opisująca 

przygotowania Amora do działania, zawiera analogie do epitalamum tego samego autora; 

por. np. Kupidyna lecącego w towarzystwie gromady gołębi (ww. 161-163) i Claud. Nupt. 

Hon., ww. 78-85; oraz efekt, jaki wywiera na naturze przybycie Kupidyna (ww. 174-176) i 

Claud. Nupt. Hon., ww. 184-185. 

  

Blossius Aemilius Dracontius, Orestis Tragoedia  

 

 Także w Orestis Tragoedia odnajdzie czytelnik wiele elementów innych gatunków, 

a ponadto nowe motywy dodane przez poetę do opowiadanej historii786. Dostrzec można ich 

rozmaitość niczym w romansie – morderstwo, zemsta Orestesa, jego oczyszczenie; ponadto 

Orestes zabija Pyrrusa, który porwał jego narzeczoną, ale nie samo zabójstwo zostaje 

wyeksponowane, lecz ratunek ze strony szlachetnego bohatera kierowanego uczuciem. 

Drakoncjusz wie, jaką konwencją gatunkową zagrać – brakuje waloru tragediowego, 

ponieważ nie jest to zbrodnia tak wielka, jak opisywane wcześniej przez niego sceny 

zabójstwa Agamemnona i Klitajmestry; tym razem liczy się emocjonalność Orestesa i 

                                                
786 Więcej na temat nowych elementów w opisywanej historii w podrozdziale 3.5. 
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oddanie narzeczonej, bohater bowiem pragnie pomścić jej krzywdę.  Nawiązań do tragedii 

(i szerzej: do dramatu) jest jednak zdecydowanie więcej, nawet w samej budowie utworu: 

Bright dzieli poemat na pięć aktów niczym w tragedii787. Ponadto, gdy Orestes ma zabić 

matkę, sceny rozgrywają się w formie dialogu i są to rozmowy pełne patosu, typowe dla 

tragedii788. Wedle opinii Lavinii Galli Milić (co dużo wcześniej zauważyła także Anna 

Maria Quartiroli789) epyllion w dużej mierze stanowi dramatized epic, ze względu na to, że 

około połowę narracji zajmuje mowa bezpośrednia790. Sceny zabójstwa opisane są ze 

szczegółami, poetycko i wizualnie, a nawet dźwiękowo, co pozwala czytelnikowi doskonale 

je sobie wyobrazić.  

Zatem w Orestis Tragoedia czytelnik, podobnie jak w Medei, ma do czynienia z 

reinterpretacją tematu dramatycznego po epicku, a tytułowa tragoedia, jak argumentowano 

w poprzednim rozdziale, oznacza tragedię w znaczeniu estetycznym i tematycznym: 

charakterem swego utworu Drakoncjusz nierzadko będzie dążył do osiągnięcia takiej 

wzniosłości, by jego odbiorcy poczuli się niczym publiczność w teatrze. Drakoncjusz 

pamięta o zachowaniu patosu (zwłaszcza w scenach zabójstw), jego bohaterowie nie 

mogą uciec od przeznaczenia; w swej narracji używa kontrastów, ironii tragicznej, a także 

odnosi się do problemów mu współczesnych, choć nawet w sensie bardziej prawniczym niż 

tragediowym (furor i purgatio).  

Równocześnie zwraca uwagę erotyzacja poematu i język elegijny, przy ukazywaniu 

w tym samym utworze wielkich, tragicznych zbrodni. Gdy Ajgistos w przypływie silnych 

uczuć informuje Klitajmestrę o swych zamiarach co do zabicia króla, Klitajmestra reaguje 

bardzo emocjonalnie (ww. 228-231), a najbardziej dramatyczne znaczenie przybiera wers 

230. Tuż po tym narrator potępia cudzołóstwo, piętnując commune nefas, którą cieszyć się 

                                                
787 Bright, op. cit., s. 203. 
788 Bright zwraca uwagę, że mowy w omawianym epyllionie służą poecie jako komentarze o odcieniu 

moralizującym, ponieważ traktuje on swój utwór bardziej jako dramat, a nie gatunek narracyjny: [the speeches] 
are used, in addition to their obvious functions, for the moralizing comments of the poet, and above all to 
present the characters themselves directly. This is precisely because the poet conceives of the poem as 
essentially a drama, not as a narrative genre, and therefore, the speeches are the central material. The 
narrative merely sets the stage and moves us from one speech to the next (Bright, op. cit., s. 202). Jednak trudno 
całkowicie przyznać Brightowi rację, ponieważ sam Drakoncjusz wyraźnie definiuje swój utwór jako epikę: 
te rogo, Melpomene, tragicis descende cothurnis et pede dactylico resonante quiescat iambus (ww. 13-14).  
Tragediowy w jego epice jest wyłącznie temat. Zob. też: Wasyl 2011, op. cit., ss. 91-92.  

789 A. M. Quartiroli, Gli epilli di Draconzio, Athenaeum 25 (1947), s. 30. 
790 L. Galli Milić, Fonctions du duscours direct dans l’Orestis tragoedia de Dracontius [w:] Actes du 

colloque international Acting with Words. Communication, Rhetorical Performance and Performative Acts in 
Latin Literature, ed. T. Fuhrer, D. Neils, Heidelberg 2010, s. 191.  
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będą kochankowie (jest to termin charakterystyczny dla określenia tragicznej zbrodni, 

niemożliwej do odkupienia791):  

 

(...) redit illa uoluptas.  

Impete plectibili per rustica colla pependit,  

dulcia lasciuis defigens basia labris;  

ille uicem redhibens dabat oscula crebra per artus.  

Dum commune nefas aequali mente fruuntur, 

Regia puppis adest uariis ornata coronis. 

Plus magis audaces animos de crimine sumunt: 

Illa rapit tunicam, pastor rapit inde bipennem. (ww. 232-235) 

 

Także i w tym epyllionie Drakoncjusz nawiązuje ponadto do częstej w jego 

twórczości pantomimy, a zwłaszcza akwamimu (ww. 350-381): 

 

Dic mihi, Musa, precor, qua re materna noverca 

Quaerere neglexit pueros et tradere captos 

Patris in occasus? Dorylas libertus Atridis 

Et pueri nutritor erat fugientis Orestis. 

Consilium mendax sollerti pectore sumpsit 

Fingere, quod pelagus rabidum demersit Atridas 

Fluctibus aequoreis. qui stans in litore dixit: 

"Di maris et terrae, pietas et origo polorum, 

Naturae caelestis amor, mendacibus ausis 

Vos precor, annuite et fallacia vota iuvate: 

Credar et advertar mendax adsertor honestus. 

Tollere nam insontes cupio de sorte paterna, 

Quam mater plectenda parat vel vitricus hostis." 

Dixit et undivagis vestitus fluctibus intrat 

In mare caeruleum, tumide spumantibus undis 

Mersus ad usque caput; tunc litore sicca petivit. 

                                                
791 F. Dupont, Le théâtre latin, Paris 1988, s. 52. 
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Turbidus haec plangens funestam currit ad urbem 

Et querula sic voce boat: "pro Iuppiter, hostis 

Sic placet ulcisci Troes et perdere Graios? 

Pro Phrygibus pelagus saevit, mare uindice Troiae. 

Quod pueri gessere nefas? quid mollior aetas 

Gessit in Iliacos bellorum tempore campos, 

Ne fuga sit miseris optata per aequora vectis? 

Vidi ego mergentes fluctu sorbente carinam, 

In qua vectus eram comes et nutritor Atridum, 

De qua solus inops evasi remige planta.  

Iusta Clytaemestre, mitis crudelis Egistus: 

Saevior unda maris, quae nec post bella pepercit 

Pignoribus Danaum! felix iam Troia vocanda!" 

Diceret haec cum voce pia, raptatus ad aulam 

Muneribus cumulatur opum, quod gaudia ferret 

Mentibus incestis (…). (ww. 350-381) 

 

 W wyjątkowym spektaklu bierze udział Dorylas: zanurza się w wodzie, a następnie, 

całkowicie mokry, udaje się do miasta i lamentuje nad planami Klitajmestry i Ajgistosa. 

Scena, poprzez wizualny opis, ma oddziaływać na zmysły odbiorcy i pozwolić mu na 

wyobrażenie sobie owego przedstawienia. Warto podkreślić, że występ pedagoga, mimo iż 

ma bardzo istotne znaczenie dla fabuły utworu (jego świadectwo gwarantuje bezpieczeństwo 

Orestesowi i zapewnia karę dla królobójców), to ukazany jest w dość lekkim tonie (pamiętać 

należy, że czytelnik wie, iż Orestesowi nic nie grozi). Wasyl podkreśla, że występ Dorylasa 

uznać można zatem za swego rodzaju przejście (interludium) pomiędzy bardziej poważnymi 

i dramatycznymi epizodami (lamentem mieszkańców i przemową koronacyjną 

Klitajmestry)792.  

                                                
792 Drakoncjusz powołuje się prawdopodobnie na zalecenia Horaecgo, zob. Ars Poet., ww. 112-114: 

si dicentis erunt fortunis absona dicta, Romani tollent equites peditesque cachinnum, intererit multum, 
Davosne loquatur an heros. (cytat łaciński na podstawie wydania: Horace on poetry. The Ars poetica, ed. C. 
O. Brink, Cambridge 1971). Jak podkreśla Wasyl: in the OT, tragic parts and tragic masks are reserved for 
kings and princes (tragic characters can be, at least in certain moments, Agamemnon, Orestes, and 
Clytemnestra, yet never the shepherd Aegisthus). The good (and quite cunning) slave, Dorylas, is allowed to 
perform a monodrama writ- ten for his very self, yet not in the tragic convention (op. cit., s. 95). 
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 Wyjątkowo wizualny, z odniesieniami do spektaklu teatralnego passus umieszcza 

Drakoncjusz również nieco wcześniej, tuż przed sceną królobójstwa. Tu także znajdziemy 

odniesienia do charakterystycznej dla poety pantomimy: 

 

provida terruerant reginam dicta nefandam.  

it pallor super ora redux, facinusque parare  

disponit sub corde truci: furor urget amoris  

sollicitusque timor grassatur mente paventi.  

maesta domo quasi laeta redit terrente pavore; 

ingrediens thalamos suspiria longa trahebat,  

corde premens gemitus et gaudia vultibus aptans. (ww. 153-159)  

 

Jak już wspomniano w podrozdziale 3.3., powyższe wskazówki nie są stricte 

didaskaliami, jak w utworze dramatycznym, lecz stanowią pomocne sugestie dla odbiorcy, 

dzięki którym będzie mógł poczuć się jak podczas spektaklu w teatrze. Narrator pozwala 

odbiorcy na ,,zobaczenie” (wyobrażenie sobie) zachowania Klitajmestry oraz ,,usłyszenie” 

jej pełnego niepokoju głosu.  

Jako różnorodny gatunkowo jawi się także passus dotyczący Orestesa i Pyladesa 

(ww. 515-625: scena ukazuje ich sen, a następnie rozmowę po przebudzeniu, mającą 

niemałe znaczenie dla rozwoju fabuły, ponieważ wówczas na miejsce Orestesa księcia 

pojawia się szukający pomsty Orestes vindex) oraz następująca po nim część kulminacyjna 

utworu (ww: 626-802, ukazujące powrót bohaterów do Myken i dokonanie zemsty na 

królobójcach). Początkowym wersom nadał Drakoncjusz charakter epicki793, co uwidacznia 

się m.in. w intertekstualnych powiązaniach z epiką Homera: 

 

Callibus occultis, qua semita ducit euntes, 

Ibant obscuri quaerentes ausa latere, 

Donec in infames iugulos uindicta ueniret.  

Sic Diomedeos gressus comitatus Vlixes 

Dardana nocturnus peteret cum castra viator, 

Sollicitum carpebat iter (non indice cornu 

                                                
793 Wasyl 2011, op. cit., s. 95. 
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Classica bellisonis quatient clangoribus auras: 

Sic pede suspenso tacitus sine flatibus oris  

Ibat ab Argolicis progressus puppibus audax 

Fortior Oenides, sollers Laertius heros): 

Sic et Athenaei iuvenes petiere Mycenas. (ww. 628-638) 

 

Dwóch młodzieńców powracających nocą Drakoncjusz porównuje do Diomedesa i 

Odyseusza (znanych m.in. z 10 księgi Iliady). Po drodze  bohaterowie epyllionu spotykają 

Dorylasa (w. 640 i n.), który rozpoznaje swego ucznia Orestesa i przygotowuje wierną 

służbę na jego przybycie. Bright zauważa wyraźne podobieństwo między Orestesem a 

Odyseuszem:  

 

[Orestes] is the rightful ruler presumed lost at sea, who must return by 

stealth and kill the usurpers to regain his position (Dorylas is to that 

degree analogous to Eumaeus the faithful servant who facilitates the 

homecoming)794.  

 

Wasyl wskazuje ponadto (co podkreślał już wcześniej Bright795), że reakcja Dorylasa 

na widok księcia (w. 645: vivis alumne?) nadaje passusowi charakteru romansowego:  

 

It should also be added that the surprise with which Dorylas reacts on 

seeing the prince (…) does have a somewhat romance flavor: the meeting 

of Orestes and his paidagogus looks, indeed, like a coincidental encounter 

in a faraway place, so typical of the romance plot796. 

 

W pełni dramatyczny koloryt poeta rozwija natomiast pod koniec utworu, w scenie 

matkobójstwa (ww. 729-802): 

 

At genetrix dilata putat sibi parcere natum 

Et secura sui iam pro pastore dolebat, 

                                                
794 Bright, op. cit., s. 173. 
795 Ibidem. 
796 Wasyl 2011, op. cit., s. 96. 
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Cum subito truculentus adest immanior hoste 

Matris in exitium famulorum nixus Orestes 

Agmine terribilis, qui captam crine trahebat 

Increpitans: "impune tuum post funera patris 

Sperasti regnare nefas tumuloque parentis 

Iungere natorum voluisti fata duorum? 

Vivo (vides), scelerata parens, moriere cruente 

Sed manibus iugulata meis super ossa mariti." 

Conturbata parens nudis exerta papillis 

Orabat natum: "per haec, puer, ubera, parce! 

Per superos patremque tuum, per cara sororis 

Pectora, quae nostro te tunc rapuere furori, 

Et per Pyladen, quod plus est, testor amicum: 

Da veniam, miserere, precor, miserere parenti, 

Si dici sum digna parens." tum natus "inanes 

Perdis" ait "lacrimas, genitor te expectat ad umbras. 

Ilias ingemuit domini Cassandra ruinam 

Nec ferit Andromache famulans post Hectora Pyrrhum, 

Cum regina Phrygum fieret captiva Pelasgum: 

Praelato pastore ducis tu colla cruentas. 

Haec mihi Pylades meus imperat et soror urget, 

Ut iaceas mucrone meo, truculenta virago. 

Ast ubi nil potuit mulier de prole mereri, 

Mox redeunt animo Phrygiae praesagia uatis. 

"Si placet ulcisci genitorem" dixit "in ambos, 

Pyladis me dextra necet, necet ensis et idem, 

Et super ossa ruam recidens spirantis Egisti, 

Et, scelerum complex et nostri criminis auctor, 

Mixtus uterque cruor testabitur omnibus umbris, 

Consortes scelerum quia sors manet una malorum." 

"Quod super ossa rogas moechi moribunda iacere", 

Natus ait, "melius recides super ossa mariti; 

Nec cruor amborum miscebitur ense minaci, 
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Criminibus nec fructus eat morientis amoris 

Aut operae pretium capiatis sorte malorum, 

Supplicio sociante nefas: discreta iacebis." 

Dixit et ad patris veniens dat uerba sepulchrum: 

"Sancte parens, quia sensus iners et spiritus extas, 

Accipito inferias, quas offero. victima iusta est: 

Macto Clytaemestram matronam regis Egisti 

Atque (utinam non!) ante tuam. solacia nosce: 

Nam iacet ille loco, quo tu percussus obisti. 

Aetatis mora iusta fuit, quod tardius hoc fit; 

Olim velle fuit." subicit Danaeia mater: 

"Sol pietas elementa poli mare flumina tellus 

Et rerum natura parens tuque atra virago, 

Expectate vices nato redhibente parenti 

Quod genitus fuerit, mercedem cernite lactis." 

Dixerat haec genetrix, surdis tamen auribus inquit. 

Quod potuit pietas, vultus avertit Orestes. 

Sol negat almus equos iterum de more Mycenis 

Atque tenebroso subtexitur aere caelum, 

Et non legitimam timuit mox Graecia noctem, 

Extimuit natura chaos, elementa tenebras; 

Laudat Enyo nefas, dextram capulabat Erinys. 

Pallia purpurea praestricto dente momordit, 

Concidit et tunicam manibus tendebat ad imos 

Usque pedes, metuens ne mortua nuda iaceret: 

Maesta verecundo voluebat lumina visu, 

Vix semel infelix extrema in morte pudica, 

Quod non ante fuit, metuens in funere famam. 

Candida puniceo rutilantur membra cruore, 

Verbere corporeo pressas quatiebat arenas, 

Tandem iussa mori vitam cum sanguine fudit. 

Tunc repetunt pariter regalia limina torvi: 

Sic duo terribiles fulva cervice leones 
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Caede iuvencarum satiati lustra reposcunt. 

Regia sanguineos susceperat aula sodales; 

Conveniunt Danai, regis sub honore salutant, 

Pars dolet Atriden, set pars dolet altera matrem, 

Nemo tamen facinus verbis culpabat apertis, 

Nec fuerat quisquam qui non damnaret Egistum. (ww. 729-802) 

 

Ta scena stanowi przykład najbardziej barwnego dialogu w całym utworze797, w 

którym dwaj bohaterowie całkowicią przejmują ,,scenę” dla siebie. Narrator ujawnia się 

tylko po to, by niczym reżyser w teatrze wskazywać, kto powinien zacząć przemawiać lub 

jak powinien się zachować (zob. ww. 739-740; 745-746; 755; 762; 767). Aby spełnić 

charakterystyczną dla tragedii zasadę decorum, Drakoncjusz nie ukazuje samego momentu 

matkobójstwa ani odbiorcom, ani nawet oczom Orestetsa (w. 780: quod potuit pietas, vultus 

avertit Orestes), podkreśla jednak panującą wówczas atmosferę grozy (oddziałując silnie na 

wyobraźnię czytelnika), a także swoistość tego czynu polegającą na – z jednej strony – 

okrutnej radości Eryń (w. 785: laudat Enyo nefas, dextram capulabat Erinys), a z drugiej – 

niezwykłej czułości i skromności cechujących Klitajmestrę w momencie jej śmierci798.  

 Na samym końcu utworu, po opisaniu zabójstwa Klitajmestry, poeta całkowicie 

zmienia technikę narracyjną, odwołując się już nie tylko do epiki czy dramatu, lecz nawet 

do romansu, z typową dla tego gatunku wielością elementów i motywów, w które angażuje 

się główny bohater799. W zaledwie 84 wersach (ww. 803-886) Drakoncjusz przedstawia (czy 

raczej wymienia) takie wydarzenia, jak: porwanie Hermiony, zabójstwo Pyrrusa, ukazanie 

się Orestesowi ducha Klitajmestry, przybycie Molossusa, mścicieli Pyrrusa, Pyladesa 

wysyłającego Orestesa do Taurydy, spotkanie z Ifigenią. Istotnym odwołaniem do romansu 

jest także fakt, że poeta poświęca najwięcej miejsca w powyższym passusie opisowi uczuć 

Orestesa (ukazanie jego szaleństwa zajmują ww. 838-861) i jego reakcji na porwanie jego 

narzeczonej (ww. 807-815); sporo miejsca zajmuje także opis spotkania w Taurydzie (ww. 

867-886). Jak trafnie zauważa Wasyl: 

 

It is worth noting that romance-like – and romantic par excellence – 

                                                
797 Wasyl 2011, op. cit., s. 96. 
798 Ibidem. 
799 Ibidem. 
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quality defines the very picture of the miserable girl crying out for her 

fiancé to come and save her as painted by the young and, as we can see, 

again very sentimental Mycenaean king800.  

 

 Podkreśla, że w takim kontekście zabójstwo Pyrrusa, jakkolwiek brutalne, wydaje 

się niezbyt istotne: jawi się jako zwykły akt sprawiedliwości, co uwypukla sam Orestes w 

mowie obronnej (w. 934: Pyrrhus erat raptor, vindex post bella rapinae). Zabójstwo to, w 

przeciwieństwie do opisywanych wcześniej mordertsw Agamemnona i Klitajmestry) nie 

nadaje utworowi kolorytu dramatycznego, nie poświęca mu też autor długiego opisu. 

Wydaje się, jakby sam Drakoncjusz rozgrzeszał Orestesa z przewinienia jeszcze przed 

procesem umieszczonym na końcu utworu, ostentacyjnie podkreślając daleką od tragedii 

poetykę całego końcowego segmentu. Choć w warstwie interpretacyjnej Orestis Tragoedia 

skłania do licznych pytań, w warstwie kompozycjnej, mimo odniesieniom do różnorodnych 

gatunków (a może dzięki nim?), jawi się jako tekst w pełni koherentny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
800 Ibidem, s. 97. 
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3.5. ORYGINALNOŚĆ I REINTERPRETACJA MITU 
 

 

Kartagiński poeta Nemezjanus pod koniec III wieku n.e. napisał: haec iam 

magnorum praecepit copia vatum omnis et antiqui vulgata est fabula saecli (Cyneg., ww. 

46-47)801. Swą refleksję nad przeszłością rozpoczął od recusatio, w której obiecał unikać 

popularnej ścieżki – Muza poprowadzi go przez drogi nietknięte. Znajdujemy u niego topos 

oryginalności: wymienia powszechnie znane mity (aż osiemnaście historii), o których 

właśnie z powodu ich popularności nie zaśpiewa. Stwierdza tym samym, że każda historia 

została już opowiedziana. Nie jest to jednak kryzys tradycyjnej poezji, lecz znak jej ciągłego 

trwania. Późnoantyczne opowieści mitologiczne stały się skarbnicą wątków narracyjnych o 

wielokierunkowym potencjale i różnorodnych możliwościach wykorzystania w literaturze: 

najbardziej zadziwia wówczas różnorodność w ukazywaniu znanych i wielokrotnie 

opisywanych mitów. W późnym antyku poeci korzystali wprawdzie wciąż z tych samych, 

dawnych mitów, pragnąc jednak wpisać się w ówczesną poetykę, odnajdywali ich mniej 

popularne wersje, czasem zmieniali je wedle swoich upodobań oraz doszukiwali się w nich 

nowych, oryginalnych przesłań.  

Nowe spojrzenia na znane mity były efektem przemian, jakie zachodziły w polityce, 

kulturze i społeczeństwie późnego antyku, poeci odnajdywali bowiem nowe przesłania 

moralne, odnosząc je do swoich czasów. Przez cały V wiek Imperium borykało się z 

poważnymi problemami, przede wszystkim broniło się przed ludami barbarzyńskimi: 

atmosfera nadchodzącego upadku nie pozostała bez wpływu na charakter ówczesnej 

twórczości literackiej. Wpływ na oryginalne interpretacje opowieści pogańskich wywarło 

także rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa802 – nawet jeśli trudno dostrzec w ówczesnej 

                                                
801 Cytat łaciński według wydania: Eclogues and Cynegetica of Nemesianus, ed. H. J. Williams, 

Leiden 1986. 
802 Na temat nowego spojrzenia poetów na mit ze względu na chrześcijaństwo zob. m.in. R. Shorrock, 

The Myth of Paganism: Nonnus, Dionysus and the World of Late Antiquity, London 2011, ss. 1-6. 
Chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się nie tylko na Zachodzie: w 400 roku n.e. wyznawcy nowej religii bez 
wątpienia stanowili już ponad połowę ludności, a w V wieku trzy czwarte Egiptu było chrześcijańskie (Late 
Antiquity: A Guide to the Postclassical World, ed. G. W. Bowersock, P.  Brown, O. Grabar, Boston 1999, s. 
57). Zarówno poganie jak i chrześcijanie nie tylko dzielili tę samą kulturę, lecz także poddawani byli tej samej 
edukacji (Cameron 1965, op. cit., ss. 471–477), a ich relację najtrafniej określić można jako interakcję, czy 
nawet integrację elementów chrześcijańskich oraz pogańskich. Na wzmiankę zasługuje niedawno 
opublikowane szerokie opracowanie Alana Camerona (Last Pagans of Rome, Oxford 2011), którego głowna 
teza sprowadza się do zanegowania znaczenia środowiska pogańskiego w Rzymie od końca IV wieku. Mimo 
iż wciąż istniały rzymskie świątynie i kolegia kapłańskie, nie miało miejsca ożywienie pogaństwa czy też jego 
ofensywne działania wobec chrześcijaństwa. Jak pisze Cameron: there was no pagan revival in the West, no 
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literaturze bezpośrednie do niego odniesienia, to nierzadko odnaleźć je można na poziomie 

interpretacyjnym.  

Poezja staje się wówczas rodzajem wyrafinowanej sztuki tworzonej przez 

miłośników klasycznej tradycji. Umiłowanie dawnej mitologii i chęć przypomnienia o niej 

ówczesnemu czytelnikowi wynikać mogły z poczucia pewnej misji wśród autorów 

pochodzących spoza Rzymu, a chcących bronić spuścizny kulturowej swych przodków. 

Istotną rolę odgrywała również ambicja wykształconych literatów, którzy pragnęli 

przekazać barbarzyńcom bogactwo własnej kultury. 

Jak podkreśla Helen Kauffman, intertekstualizm późnego antyku nie różni się 

znacząco od tego, który stosowany był we wcześniejszej poezji, choć coraz bardziej 

popularne staje się wówczas zapożyczanie całych wersów z innych utworów:  

 

Intertextuality in late Latin poetry does not differ much from that of earlier 

poetry, nor are the examples chosen for further discussion in this chapter 

very different from each other in linguistic similarity. Late Latin 

intertextuality, however, does differ from earlier poetry in the second 

component of visibility: signposting. Explicit markers of allusions such as 

“Alexandrian footnotes,” that is, expressions such as fama est, ferunt, 

dicitur, do not seem to be as common as in earlier poetry, though other 

ways of signposting, for example, the use of (near-)complete lines or 

centos, make some allusions more heavily marked than others803.  

 

 Poeci korzystali zatem z wcześniejszych utworów odnoszących się tematycznie do 

ich dzieła, a także z mniej lub bardziej szerokiego kanonu autorów klasycznych804, do 

                                                
pagan party, no pagan literary circles, no pagan patronage of the classics, no pagan propaganda in art or 
literature, no pagans editing classical texts, above all, no last pagan stand (ibidem, s. 801). Jest to hipoteza 
odległa od dawniej popularnego przedstawiania konfliktu między poganami a chrześcijanami. W ostatnich 
latach natomiast, poza Cameronem, kładzie się nacisk na dialog obu stron, zob. m.in. Pagans and Christians 
in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IVth-VIth Century A.D.). Proceedings of the International 
Conference at the Monastery of Bose (October 2008), ed. P. Brown, R. L. Testa, Münster 2011. 

803 H. Kaufmann, Intertextuality in Late Latin Poetry [w:] The Poetics of Late Latin Literature, ed. J. 
Elsner, J. H. Lobato, s. 151. 

804 Odnośnie do tego, których autorów uważano w późnym antyku za klasycznych zob. F. E. 
Consolino, L’eredità dei classici nella poesia del VI secolo, in Prospettive sul Tardoantico, Atti del Convegno 
di Pavia (27-28 nov. 1997), a cura di G. Mazzoli, F. Gasti, Como 1999, s. 70); natomiast więcej na temat 
terminu ,,klasyczny” w kontekście krytyki literackiej literatury późnego antyku zob. F. E. Consolino, Il 
classicismo nella tarda antichità latina [w:] Klassik im Vergleich. Normativität und Historizität europäischer 
Klassiken, hrsg. von W. Vosskamp, Stuttgart-Weimar 1993, ss. 348-365. 
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których każdy twórca późnoantyczny, czy to piszący prozę czy poezję, miał zwyczaj czynić 

aluzje805 – często po to, by zwrócić uwagę na autorytet, jakim cieszył się dany autor. 

Podobną tendencję zauważamy na granicy imitacji i oryginalności, kiedy poeta odnosi się 

do poprzednich wersji mitu, tym chętniej wprowadzając coraz to bardziej innowacyjne 

wersje do swojej opowieści, co jest, jak wiadomo, jedną z cech charakterystycznych 

epyllionu:  

 

Una analoga tendenza, costantemente in bilico tra imitazione ed 

innovazione, si riscontra nello sviluppo dei temi narrativi: pur rispettando 

la tradizione più nota nel configurare la successione degli avvenimenti, il 

poeta non esita a tralasciare o a riassumere in pochi versi accadimenti 

considerati fino ad allora centrali nella tradizione del mito, per di più 

inserendo volentieri temi e descrizioni spesso del tutto estranei al suo 

nucleo originario806.  

 

W tym rozdziale wyszczególnię zatem najbardziej oryginalne elementy każdej z 

opowiadanych w danym epyllionie historii, a także przedstawię, jak autorzy jawią się na tle 

swych poprzedników podejmujących ten sam temat807. Zwrócę pokrótce uwagę ponadto na 

istotne dla interpretacji utworu źródła, na których opierali się poszczególni poeci i sposób, 

w jaki korzystali z kanonu autorów klasycznych. 

 

Κόλουθος, Ἁρπαγὴ Ἑλένης  

 

 Epyllion Kolluthusa, odnosząc się do przyczyn wojny trojańskiej, wesela Peleusa i 

Tetydy, osądu Parysa i spotkania Heleny, a także żalów pozostawionej przez matkę 

Hermiony, stanowi prequel do wydarzeń przedstawionych w epice homeryckiej. W dużej 

                                                
805 Na temat imitacji oraz arte allusiva w literaturze łacińskiej (wspominanej także w rozdziale 1) zob. 

m. in. G. B. Conte, A. Barchiesi, Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni dell’intertestualità, Spazio 
letterario di Roma antica, vol. I, Roma 1989, ss. 81-114.  

806 G. Di Russo, Valerio Flacco Fonte di Draconzio? A Proposito di Romuleon 10, 52-80, Hermes 
137 (2009), s. 2. 

807 Epyllion często interpretuje się poprzez ukazywanie jego odmienności w stosunku do tradycyjnej 
epiki homeryckiej, uważając ją za źródło dla epyllionu lub przynajmniej formę, z której się on wytworzył (zob. 
m.in. A. Bierl, Demodokos’ Song of Ares and Aphrodite in Homer’s Odyssey (8.266–366): An Epyllion? 
Agonistic Performativity and Cultural Metapoetics [w:] Baumbach, Bär, op. cit., s. 115). Gatunek ten jednak 
z powodzeniem można interpretować również bez umieszczania go w kontekście dużego eposu. 
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mierze historia mitologiczna ukazana została w sposób tradycyjny, zauważyć można jednak 

kilka uzupełnień, pominięć i zmian, które wydają się inwencją autora. Jego dobór elementów 

i sposób ich ukazywania Harmsworth określa mianem negative meta-poetics bądź meta-

poetics of absence, ponieważ autor wielokrotnie czyni aluzje do tego, o czym jego utwór nie 

będzie traktować: 

 

Colluthus' choices for his additions and omissions concerning a well-

known story and his treatment of characters highlight a broader trend in 

the poem which I will call his “negative meta-poetics”, a device whereby 

the poet frequently alludes to what he is not doing in his poem, and thereby 

suggesting the superiority of his own approach, which is defined in 

opposition to traditions of genre, story, and theme. This meta-poetics of 

absence (…) is an integral aspect of Colluthus' poetics and his treatment 

of the classical tradition808.  

 

 Harmsworth sugeruje, iż poprzez taki zabieg Kolluthus pozostawia komentarz do 

roli, jaką odgrywa w jego twórczości literatura klasyczna. Poeta łączy nawiązania do niej z 

humorem oraz ironią, czym w pełni definiuje sposób, w jaki odczytuje opowiadaną historię 

i gatunek, w którym tworzy809. Kolluthus odnosi się wielokrotnie, jak wskazuje Pierre 

Orsini, do Homera, Nonnosa, tragedii greckiej, Pindara oraz poezji hellenistycznej810. Otto 

Schönberger zauważa ponadto wpływ Apoloniusza Rodyjskiego811, a Byron Harries w 

swym opracowaniu uznaje poemat za silnie alegoryczny, posiadający powiązania z grecką 

poezją pasterską812. Enrico Magnelli natomiast nazywa go „epyllionem homeryckim”813. 

Odnosi się do tej kwestii także Lucia Prauscello, wspominając o homeryckiej oraz 

niehomeryckiej epice greckiej, a także poezji bukolicznej814. Cadau wskazuje na powiązania 

z De raptu Proserpinae Klaudiana815. Zauważalne są w utworze ponadto wpływy Owidiusza 

                                                
808 Harmsworth, op. cit., ss. 4-5. 
809 Ibidem, s. 5. 
810 Orsini, op. cit., ss. VIII-XVII. 
811 Kolluthos, Raub der Helena, griechisch-deutsch. Einleitung, Text, Übersetzung und Anmerkungen 

von O. Schönberger, Würzburg 1993, s. 17.  
812 B. Harries, The Drama of Pastoral in Nonnus and in Colluthus, [w:] Brill's Companion to Greek 

and Latin Pastoral, ed. M. Fantuzzi, T. Papanghelis, Leiden 2006, ss. 515-547. 
813 Magnelli, op. cit., s. 163. 
814 L. Prauscello, Colluthus’ Pastoral Traditions: Narrative Strategies and Bucolic Criticism in the 

Abduction of Helen, Ramus 37 (2008), ss. 173–90.  
815 Zob. zwłaszcza Cadau, op. cit., s. 45. 
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(Her. 16), jednak nie wszyscy uczeni zgadzają się co do tego, czy Kolluthus czytał jego 

dzieła816, ponieważ wciąż nie mają pewności co do tego, w jakim stopniu ówcześni poeci 

greccy faktycznie znali bezpośrednio poezję łacińską817.  

 Orsini za najważniejsze źródło dla Kolluthusa uznaje twórczość Homera818. 

Nawiązania do Homera (treściowe oraz w postaci homeryckiej terminologii) mogą jednakże 

być rozumiane jako ironiczne, ponieważ stanowią ramę dla zdecydowanie nieheroicznych 

przygód Parysa: służą być może temu, by poeta mógł wykazać, jak antyhomeryccy są 

bohaterowie jego epyllionu819. Kiedy Parys wyrusza z Troi do Sparty, opisany jest jako 

„przemierzający Hellespont na szerokich falach morza” (w. 204: ἔπλεεν Ἑλλήσποντον 

ἐπ ̓εὐρέα νῶτα τιθήνης), co przywołuje częste u Homera wyrażenie ἐπ ̓εὐρέα νῶτα 

θαλάσσης. Taki obraz Parysa-pastucha, który „nie zna się na morskich sprawach” (w. 8: 

ἀγνώσσων ἁλὸς ἔργα), ale żegluje niczym homerycki heros, to ironiczne (humorystyczne) 

przedstawienie bohatera w cieniu postaci pasterskiej (bukolicznej), którą poznał już 

czytelnik, i postaci antynowelistycznego kochanka, którego pozna w dalszej części utworu 

Helena820. Pod koniec swej podróży, gdy Parys powraca ze Sparty do Troi, ponownie zostaje 

opisany słowami stanowiącymi ironiczną aluzję do twórczości Homera (w. 325: φόρτον 

ἄγων ἔσπευδεν ἐσ Ἴλιον ἰωχµοῖο – „pospieszył do Troi niosąc ze sobą swą wojenną 

zdobycz”). Homeryckim terminem jest ἰωχµοῖο (Il. 8, 89; 8, 158). Harmsworth pyta, czy to 

Helena jest łupem Parysa, czy może nagrodą za jego romantyczną „walkę”?821. Obraz Parysa 

jako zwycięzcy w wojnie i wiozącego trofeum niczym homerycki heros ponownie jawi się 

                                                
816 Miguélez-Cavero, op. cit., s. 29, stwierdza: Ovid’s (Heroides 16) or Lucian’s (Deor. Dial. 20) 

influence on him cannot be demonstrated, as they all share a direct relationship with schooling, clear in the 
presence of pre-Homeric mythical subjects (such as the judgement of the goddesses) in school drills on genres. 

817 Jak wspomniano w rozdziale 1, wedle ogólnej opini językami kultury w późnej starożytności były 
zarówno łacina, jak i greka. Jednak znajomość łaciny we Wschodnim Imperium stopniowo stawała się coraz 
rzadziej spotykana. Choć jeszcze Cameron uznawał znajomość literatury łacińskiej za pewnik pośród 
późnoantycznych poetów egipskich (nie pozostawił jednak komentarza na temat samego Kolluthusa; zob. 
Cameron 1965, op. cit., ss. 494-496), to w nowszych badaniach podkreśla się konieczność rozróżnienia między 
samą  znajomością łaciny a imitowaniem łacińskich modeli (G. Agosti, Greek Poetry in Late Antique 
Alexandria: Between Culture and Religion [w:] The Alexandrian Tradition: Interactions between Science, 
Religion and Literature, ed. L. A. Guichard, J. L. García Alonso, M. Paz de Hoz), Bern 2014, s. 293).  

818 Orsini, op. cit., s. VII. Homer wielokrotnie wspomina porwanie Heleny w Iliadzie (3, 46-49; 3, 
174-175; 6, 292; 24, 763-764) oraz w Odysei (4, 262-263), a także konkurs piękności pomiędzy boginiami (Il. 
24, 28-30). Poza metryką, językiem i ogólną atmosferą można odnaleźć odniesienia także w innych, bardziej 
szczegółowych passusach, choć zwykle Kolluthus wprowadza w nich pewne zmiany: gniew Eris (Coll. 41-58 
i Il. 9, 533-540); toaleta Afrodyty (Coll. 81-83 i Od. 8, 364-366); opis budowy statku Parysa (Coll. 192-199 i 
Il. 5, 59-64); rzucenie jabłka przez Eris (Coll. 62-63 i Il. 23, 840); triumfalna przemowa Afrodyty po wygraniu 
w konkursie (Coll. 169-189 i Il. 5, 416-430); sen Hermiony (Coll. 363-379 i Od. 4, 793-841).  

819 Harmsworth, op. cit., s. 15. 
820 Ibidem. 
821 Ibidem. 



 276 

jako ironia, zwłaszcza jeśli czytelnik wspomni, jak Parys odrzucił propozycję Ateny, 

obiecującej mu męstwo i waleczność, a na to miejsce przyjął obietnicę Afrodyty.  

 W ujęciu swej historii Kolluthus różni się zatem od przekazów tradycyjnych, 

zawartych np. w dziełach Homera, Pindara, Kwintusa Smyrneńskiego, Owidiusza i innych. 

Pomija elementy jego zdaniem nieistotne, a uwypukla to, na co wcześniej nie zważano; 

unika stereotypów stawiając na oryginalność w potraktowaniu znanego tematu; decyduje się 

na erudycję i aluzyjność.  

 Pierwszy aspekt, o jakim nie wspomina Kolluthus w swej opowieści, to dary dla 

Peleusa i Tetydy – wszystkie wcześniejsze źródła traktujące o ich weselu zawierają 

wzmiankę o δῶρα: zbroi, włóczni, koniach822. Różny jest także katalog zaproszonych 

bogów. W najstarszych źródłach, takich jak Homer i Pindar, na ceremonii zjawiają się 

wszyscy bogowie. Natomiast u Katullusa (carm. 64, 299-302) i Nonnosa (Dion. 5, 91-108) 

wśród gości brakuje Artemidy, ponieważ gardzi ona związkiem nereidy ze śmiertelnikiem. 

Pojawia się ona u Kolluthusa (mimo swej „dzikości”, w. 35: Ἄρτεµις ἠτίµησε καὶ ἀγροτέρη 

περ ἐοῦσα), wraz z Ateną „nieznającą małżeństwa” (w. 33:  γάµων ἀδίδακτος Ἀθήνη). 

 Podążając za tradycją poeta wspomina boginię Eris, ogród Hesperyd i pochodzące z 

niego złote jabłko, pomija jednak umieszczaną na nim inskrypcję – τῇ καλλὶστῃ („dla 

najpiękniejszej”). Kolejna kwestia, o której nie mówi Kolluthus, to scena powrotu Parysa do 

stanu królewskiego; uznaje ją być może za mało istotną (na początku utworu czytelnik 

poznaje Parysa jakio pasterza, a w ww. 283-284 przedstawiony jest od razu jako potomek 

królewski); scena ta pojawia się (jako ważna dla rozwoju fabuły) u Drakoncjusza w De raptu 

Helenae. Od wersji tradycyjnych różni się ponadto passus ukazujący toaletę Afrodyty (przed 

osądem każda z bogiń pragnie zadbać o to, by przypodobać się Parysowi; zob. Hom., Od. 8, 

364-366). Kolluthus nie wspomina o biżuterii ozdabiającej boginię; zresztą, jak zauważa 

Orestis Karavas: c’est vrai que Collouthos, en général, évite les ekphraseis et les 

descriptions des objets à la manière alexandrine, contrairement aux poètesqui lui sont 

contemporains823 (por. np. toaletę Medei u Apoloniusza Rodyjskiego: Argon. 3, 830-836). 

Następnie, podczas osądu, Parys powinien być tradycyjnie przerażony zadaniem, jaki 

                                                
822 Zob. zwłaszcza u Homera w Iliadzie: 16, 143-144; 16, 866-867; 17, 194-196; 18, 84-85; 19, 390-

391; 20, 277; 21, 162; 22, 133; 23, 277-278; pisze o nich także Pindar w Odzie Pytyjskiej 3, 94-95) i Kwintus 
Smyrneński – 4, 54. 

823 O. Karavas, Nymphes de Troade, racontez-moi comment tout a commence: les deviations de 
Collouthos par rapport a la legende troyenne, Atlantide 2 (2014), s. 5. 
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przekazuje mu od Zeusa Hermes, i powinien zdawać się niegodny takiego wywyższenia824, 

Kolluthus natomiast większą uwagę przywiązuje do szybkiego rozwoju akcji i do samego 

agonu825. Boginie u Kolluthusa nie są ukazane nago, choć w ten sposób przedstawia je 

większość źródeł826. Poeta ponadto nie usprawiedliwia wyboru Parysa, jak czyni np. 

Izokrates (Ελένης εγκώµιον, 42-43).  

Warte uwagi są jednak słowa Afrodyty, które zmieniają znany i klasyczny obraz 

bogini, Kolluthus wprowadza bowiem do jej wypowiedzi sarkazm (w. 170: „szydząc z Hery 

i męskiej Ateny…”). Afrodyta gardzi swymi przeciwniczkami, wskazując m.in. na ich brak 

kobiecości (np. ze względu na waleczność i oddanie sprawom wojennym, członki Ateny nie 

wydają się ani męskie, ani kobiece; warto zwrócić uwagę na to, iż bogini nie wypowiada się 

jedynie na temat samej Ateny, lecz ogólnie – mówi o kobietach „takich jak Atena” poprzez 

użycie liczny mnogiej, zob. w. 186 - Ἀθῆναι): 

 

χειρὶ δὲ µῆλον ἔχουσα τόσην ἀνενείκατο φωνὴν  

Ἥρην κερτοµέουσα καὶ ἀντιάνειραν Ἀθήνην:  

εἴξατέ µοι πολέµοιο συνήθεες, εἴξατε νίκης.  

ἀγλαΐην ἐφίλησα, καὶ ἀγλαΐη µε διώκει.  

φασί σε, µῆτερ Ἄρηος, ὑπ᾽ ὠδίνεσσιν ἀέξειν  

ἠυκόµων Χαρίτων ἱερὸν χορόν: ἀλλά σε πᾶσαι  

σήµερον ἠρνήσαντο, καὶ οὐ µίαν εὗρες ἀρωγόν.  

οὐ σακέων βασίλεια καὶ οὐ πυρός ἐσσι τιθήνη:  

οὔ σοι Ἄρης ἐπάρηξε, καὶ εἰ δορὶ µαίνεται Ἄρης,  

οὐ φλόγες Ἡφαίστοιο, καὶ εἰ φλογὸς ἆσθµα λοχεύει.  

οἶα δὲ κυδιάεις ἀνεµώλιος, Ἀτρυτώνη,  

ἣν γάµος οὐκ ἔσπειρε καὶ οὐ µαιώσατο µήτηρ,  

ἀλλὰ σιδηρείη σε τοµὴ καὶ ῥίζα σιδήρου  

πατρῴων ἀλόχευτον ἀνεβλάστησε καρήνων.  

οἶα δὲ χαλκείοισι καλυψαµένη χρόα πέπλοις  

καὶ φεύγεις φιλότητα καὶ Ἄρεος ἔργα διώκεις,  

                                                
824 Strach Parysa wspominają także Owidiusz (Her., 16, 67-70) i Lukian (Dial. Deor. 20, 6-7). Więcej 

na ten temat zob. Orsini, op.cit. s. XIII; Cuartero i Iborra, op. cit., s. 110.  
825 Wspomina krótko o strachu Parysa w w. 123, jednak decyduje się nie poświęcać miejsca w utworze 

na przekonywanie Parysa do zgodzenia się na przeprowadzenie osądu. 
826 Propert. 2, 13-14; Ovid. Her., 5, 35 16, 57; 17, 115; także w źródłach późniejszych – Drac. Rom. 

8, 65) i u Lukiana z Samosat (Θεῶν Κρίσις, 7). 
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ἁρµονίης ἀδίδακτος, ὁµοφροσύνης ἀδαήµων.  

ἀγνώσσεις, ὅτι µᾶλλον ἀνάλκιδές εἰσιν Ἀθῆναι  

τοῖαι, κυδαλίµοισιν ἀγαλλόµεναι πολέµοισι,  

κεκριµένων µελέων οὔτ᾽ ἄρσενες οὔτε γυναῖκες;  

τοῖον ἐφυβρίζουσα προσέννεπε Κύπρις Ἀθήνην (ww. 170-190). 

 

Szyderstwa Afrodyty to najprawdopodobniej inwencja Kolluthusa, nie znajdziemy 

takiej cechy ani u Homera (Il. 5, 418-425), ani u Owidiusza (Ep. 16, 87-88). U Homera 

Afrodyta jawi się jako kobieca i delikatna – po tym jak zostaje zraniona przez Diomedesa w 

walce, w której broni Eneasza, Diomedes stwierdza, iż powinna ona oddać się czynnościom 

typowym dla kobiet – słabych i niezdolnych do udziału w wojnie, w przeciwieństwie do np. 

walecznej Ateny827. Kolluthus ponadto znajduje własne wyjaśnienie nienawiści Hery i 

Ateny do Troi i Trojańczyków. Powszechnie wiadomo, że obie przegrały konkurs piękności, 

jednak obraz Afrodyty, szydzącej i kpiącej z przeciwniczek w mrocznej mowie, bez 

wątpienia dodatkowo je buntuje, podczas gdy ona trzyma dumnie w dłoni „nagrodę za 

piękno, która przeobrazi miasto w ruinę” (w. 191: πτολίπορθον ἀέθλιον). Dalej poeta 

podkreśla również, że Atena, „doświadczona w rękodziele” (w. 195: ἐργοπόνοιο), odmawia 

Parysowi pomocy w budowaniu statków (w. 201: νῆας δ 'οὐκ ἐνόησε καὶ οὐκ ἤσκησεν 

Ἀθήνη)828 – od teraz bronić Parysa będzie Afrodyta (w. 203: λεχέων ἐπίκουρον 

ἐφεσποµένην Ἀφροδίτην).  

Kolluthus nie wspomina bezpośrednio o nimfie Ojnone, choć w w. 165 informuje 

czytelnika, że pasterz był żonaty – warto zwrócić uwagę na zastosowaną być może przez 

poetę ironię: w proemium prosi nimfy o opowiedzenie historii, a następnie porzuca swą żonę 

– nimfę – dla Heleny. Pomija także przepowiednie Helenusa i Kassandry829. Brakuje też u 

niego jakiejkolwiek psychologizacji postaci Heleny – bez refleksji i rozterek porzuca swego 

męża Menelaosa, podobnie jak Parys zostawia Ojnone. Poeta nie zastanawia się, czy była 

ona nieszczęsliwa w swoim małżeństwie, czy może po prostu niewierna mężowi – miłość 

                                                
827 Zob. Il. 5, 348-349: εἶκε Διὸς θύγατερ πολέµου καὶ δηϊοτῆτος· ἦ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας 

ἠπεροπεύεις. Homer używa określenia ἄναλκις na określenie kobiety, która nie nadaje się do walki, jest 
bezsilna w czasie wojny. Termin ten wykorzystuje także Kolluthus (w. 187), umieszcza je jednak w nieco 
innym kontekście: kobiety męskie (takie jak Atena) są bezsilne (ἀνάλκιδές) w innym rodzaju walki – w sporze 
o piękno. 

828 Pomaga w tym Parysowi u Apoloniusza Rodyjskiego: 1, 526-527; w, 722-724; 2, 1187-1189; 3, 
340; 4, 583. 

829 Przepowiednie znajdziemy m.in. w źródłach tak dawnych jak Cypria 92-94, a także u poety 
współczesnego Kolluthusowi – zob. szeroki passus zawarty u Drakoncjusza w Rom. 8). 
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od pierwszego wejrzenia wystarcza, by porzucić męża i córkę i podążyć za kochankiem. 

Narracja pozbawiona jest ponadto wszystkiego, co mogłoby w jakikolwiek sposób 

przeszkodzić zakochanym, dlatego też w pałacu nie ma Menelaosa.  

U Kolluthusa Parys pragnie jedynie Heleny, podczas gdy wedle najstarszych źródeł 

zabiera także posag i najbardziej zaufanych służących z zamku; jednak dla Parysa Helena 

nie stanowi wygranej w wojnie, dlatego nie chce on fortuny Menelaosa. Kolluthus nie 

opisuje też podróży powrotnej do Troi – w Cypriach (ww. 103-105) Hera zsyła wówczas 

burzę na kochanków, a u Drakoncjusza goni ich Menelaos (Rom. 8, ww. 571-585). 

Zakończenie utworu jawi się jako wyjątkowo oryginalne, ponieważ jego obszerną część 

poświęcił poeta żalom porzuconej przez Helenę jej córki, Hermione830. 

Choć jeszcze nie tak dawno nie wszycy nowożytni uczeni oceniali wysoko utwór 

Kolluthusa831, odbiorcy epoki bizantyjskiej najprawdopodobniej potrafili docenić jego 

prosty, pozbawiony zbędnych elementów, styl. Jak wskazuje Karavas, współczesny badacz 

zainteresowany twórczością poetycką późnej starożytności byłby skłonny myśleć, że 

Kolluthus pominął wiele okazji, w których mógłby wykazać się swą wiedzą i 

umiejętnościami dobrego mówcy832: jak wspomniano, opuszcza opis biżuterii Afrodyty i 

dary ślubne Peleusa i Tetydy, nie opisuje wyglądu Parysa, ani pałacu Menelaosa. Unika 

także wprowadzania stereotypowych postaci, np. Kassandry (kojarzonej przede wszystkim 

jako bohaterkę dzieł Ajsycholosa czy Likofrona) oraz stereotypów starożytnej literatury (u 

Kolluthusa Helena nie obawia się i nie waha, gdy pierwszy raz zwraca się do Parysa; brakuje 

u niego też motywu porzucenia stada przez pasterza grającego na flecie itd.). U Kolluthusa 

jednak niewielka ilość motywów stanowi sposób na kontynuację eposów Homeryckich i na 

objaśnianie epizodów legendy trojańskiej, które poeta uznał za najistotniejsze i warte 

wzmianki, aby ukazać znany mit w nowy sposób, daleki od tradycji. 

 

                                                
830 Ten passus zostanie szczegółowo przeanalizowany w kolejnym podrozdziale, podczas analizy 

bohaterów epyllionu i charakterystycznych dla gatunku silnych i wyraźnych postaci kobiecych. 
831 Zob. M. L. West, Review of Enrico Livrea, Colluto: Il Ratto di Elena”, Gnomon 42 (1970), s. 657: 

bad poetry is written daily, and married women seduced; but it is seldom that a seduction becomes as famous 
as Helen’s, or that a poem as bad as Colluthus’ survives for fourteen centuries to be reedited with all the 
apparatus of scholarship and equipped with commentary at the rate of a page for every two lines of verse (…). 
Colluthus is one of the very worst ancient poets to have come down to us. His only notion of the art is to 
arrange in hexameters phrases borrowed from his predecessors, with little sense of their appropriateness or 
of narrative coherence. It is as if a parrot had learnt to fit his pseudo-speech to the metre of Shakespeare. 
Colluthus can give delight, but only to a connoisseur of the ludicrous. Zob. też m.in: Colluthus, Il ratto di 
Elena, ed. and transl. E. Livrea, Bologna 1968, s. XIV: la frigida inabilità dello schema compositivo, il 
maldestro uso delle fonti letterarie e mitografiche, l’incerta padronanza del linguaggio epico.  

832 Karavas 2014, op. cit., s. 8. 
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Μουσαίος, Τα καθ'Ηρώ και Λέανδρον 

 

 W fabule utworu Muzajos odwołuje się do tradycji elegii aleksandryjskiej833 i 

możliwe jest, że opiera swój poemat na innym, nieznanym epyllionie hellenistycznym834, 

zwłaszcza że mit Hero i Leandra był już dobrze znany poetom epoki augustowskiej. Poeta 

odnosi się zwłaszcza do twórczości Nonnosa835 i Homera836, a także do Hezjoda, 

Eurypidesa, Apoloniusza Rodyjskiego, Kallimacha, Likrofrona i Oppiana837. Niektórzy 

uczeni wskazywali także na powiązania Muzajosa z Owidiuszem, odnajdując podobieństwa 

do Heroid 18 i 19838, choć w nowszych badaniach odchodzi się od tej teorii: Miguélez-

Cavero wskazuje na wpływ ethopoei (techniki kreowania bohaterów stosowanej przez 

studentów retoryki) oraz innych szkolnych ćwiczeń retorycznych, a nie na bezpośrednią 

znajomość Owidiusza przez Muzajosa839. Tematy podejmowane przez Muzajosa (jak i 

Owidiusza) popularne są ponadto w literaturze erotycznej840. 

 W odniesieniu do poematów homeryckich podobieństwo rozciąga się głównie na 

konstrukcję scen i wypowiedzi. Spośród najważniejszych nawiązań na uwagę zasługuje 

cytat z w. 25, gdzie Muzajos zwraca się bezpośrednio do czytelnika, opisując Sestos i 

Abydos i wspominając Hero, która trzyma lampę dla udającego się do niej Leandra (λύχνον 

ἒχουσα) –  podobnie w Odysei, gdzie Atena przyświeca lampą Odyseuszowi841. Następnie, 

w ww. 74-75, narrator wspomina o Sparcie w odniesieniu do konkursu piękności i osądu 

Parysa) – o Sparcie znanej z pięknych kobiet, głównie za sprawą Heleny, pisze także Homer 

(Od. 13, 412 i n.). Również rozmowa, podczas której zapoznają się Hero i Leander (w. 120 

                                                
833 Wybór źródeł dotyczących historii Hero i Leandra, najprawdopodobniej nie sięga dalej niż epoka 

hellenistyczna (Verg., Georg. 3, 257-263; Ov., Her. 18 i 19, Ars Amat. 2, 249-250; Lukan, Bell. Civ. 9, 954-
956; Sil. Ital., 8, 619-621; Stat., Theb. 6, 540-547; 6, 525, Silv. 1, 3, 27-28 i 1, 2, 87-90l Sid. Apollin., Carm. 
11, 70-71). Na temat pochodzenia mitu zob. G. Solimano, Ero e Leandro. Considerazioni sull'origine del mito 
[w:] Tetraonyma. Miscellanea Graeco-Romana L. de Regibus, ed. P. Mingazzini, A. Neppi Modona, E. 
Turolla, Genova 1966, ss. 251-264.  

834 Cadau, op. cit., s. 15. 
835 Kost, op. cit., s. 43.   
836 Nie tylko do Iliady i Odysei, lecz być może także Hymnu do Afrodyty i Batrachyomachii, jak 

przypuszcza m.in. Karlheinz Kost (ibidem, s. 43). Leander jawi się niczym bohater Odysei, a scena uwiedzenia 
Hero wzorowana jest na spotkaniu Odyseusza i Nauzykai (więcej na ten temat w dalszej części rozdziału).  

837 Ibidem, s. 544. 
838 Ibidem, ss. 21-23.  
839 Miguélez-Cavero, op. cit., s. 26.  
840 Kost., op. cit., ss. 21 i n. 
841 Hom. Od. 19, 33-34: πάροιθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη, χρύσεον λύχνον ἔχουσα, φάος περικαλλὲς ἐποίει; 

co ciekawe, jest to jedyne użycie określenia λύχνος przez Homera. 
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i n.), pełna jest motywów epickich i odniesień do Homera (a także do noweli), zwłaszcza 

wypowiedź młodzieńca: 

 

Κύπρι φίλη µετὰ Κύπριν, Ἀθηναίη µετ᾽ Ἀθήνην, 

οὐ γὰρ ἐπιχθονίῃσιν ἴσην καλέω σε γυναιξίν, 

ἀλλά σε θυγατέρεσσι Διὸς Κρονίωνος ἐίσκω, 

ὄλβιος, ὅς σε φύτευσε, καὶ ὀλβίη, ἣ τέκε µήτηρ, 

γαστήρ, ἥ σε λόχευσε, µακαρτάτη. ἀλλὰ λιτάων 

ἡµετέρων ἐπάκουε, πόθου δ᾽ οἴκτειρον ἀνάγκην. 

Κύπριδος ὡς ἱέρεια µετέρχεο Κύπριδος ἔργα· 

δεῦρ᾽ ἴθι µυστιπόλευε γαµήλια θεσµὰ θεαίνης. 

παρθένον οὐκ ἐπέοικεν ὑποδρήσσειν Κυθερείῃ, 

παρθενικαῖς οὐ Κύπρις ἰαίνεται. ἢν δ᾽ ἐθελήσῃς 

θεσµὰ θεῆς ἐρόεντα καὶ ὄργια κεδνὰ δαῆναι, 

ἔστι γάµος καὶ λέκτρα. σὺ δ᾽, εἰ φιλέεις Ἀφροδίτην, 

θελξινόων ἀγάπαζε µελίφρονα θεσµὸν Ἐρώτων. 

σὸν δ᾽ ἱκέτην µε κόµιζε καί, ἢν ἐθέλῃς, παρακοίτην, 

τόν σοι ἔρως ἤγρευσεν ἑοῖς βελέεσσι κιχήσας, 

ὡς θρασὺν Ἡρακλῆα θοὸς χρυσόρραπις Ἑρµῆς 

θητεύειν ἐκόµισσεν Ἰαρδανίῃ ποτὲ νύµφῃ. 

σοὶ δέ µε Κύπρις ἔπεµψε καὶ οὐ σοφὸς ἤγαγεν Ἑρµῆς. 

παρθένος οὔ σε λέληθεν ἀπ᾽ Ἀρκαδίης Ἀταλάντη, 

ἥ ποτε Μειλανίωνος ἐρασσαµένου φύγεν εὐνὴν 

παρθενίης ἀλέγουσα· χολωοµένης δ᾽ Ἀφροδίτης, 

τὸν πάρος οὐκ ἐπόθησεν, ἐνὶ κραδίῃ θέτο πάσῃ. 

πείθεο καὶ σύ, φίλη, µὴ Κύπριδι µῆνιν ἐγείρῃς. (ww. 135-157) 

 

Cytat bez wątpienia stanowi aluzję do Odysei i opisanego w niej spotkania 

Odyseusza i Nauzykai (Od. 6, 149-175a). Leander podobnie zachwyca się pięknem Hero, 

porównuje ją do córki Zeusa, tak jak czyni to Odyseusz przemawiając do Nauzykai (w. 151: 

Διὸς κούρῃ µεγάλοιο). Wspomina o rodzicach Hero, którzy powinni być szczęśliwi i dumni 

z posiadania takiej córki (ww. 138-139) – podobnie Odyseusz (w. 154: 

τρὶς µάκαρες µὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ).  
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Wprawdzie Leander przekonuje do siebie Hero cytując Odyseusza, ale warto 

nadmienić, że wypowiedź zbudowana jest z wykorzystaniem argumentów pochodzących 

także z noweli, z bodaj najważniejszego dla Muzajosa źródła, czyli wspominanej w 

poprzednim rozdziale Τα κατά Λευκίππην καὶ Kλειτoφῶντα Achillesa Tatiosa (zob. Ach. 

Tat. 5, 25, 1 – 6, 1, 1; gdzie Leukippe próbuje przekonać Klejtofonta m.in. tym, iż powinien 

on czcić boga miłości, aby go nie rozgniewać – por. Mus. 155-157). W odpowiedzi Hero 

zwraca się do niego ξεῖνε (w. 174: Ξεῖνε, τεοῖς ἐπέεσσι ταχ᾽ ἂν καὶ πέτρον ὀρίναις), a to  

również pierwsze słowo Nauzykai do Odyseusza (Od. 6, 187: ξεῖν᾽, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ 

ἄφρονι φωτὶ ἔοικας), podobne są także przedstawienia obu dziewcząt i zakończenia ich mów 

(por. Mus. 186-193 i Od. 6, 194b-197) oraz strach, jaki czują przed tym, że ktoś ujrzy je z 

kimś obcym (Mus. 177b-184 i Od. 6, 255-315).  

 Co więcej, Muzajos używa wyrazu, który po okresie archaicznym jest w literaturze 

bardzo rzadko stosowany, a stanowi siłę napędową Iliady i sprowadza nieszczęścia na jej 

bohaterów: µῆνις. U Muzajosa gniew (w. 125: µῆνιν) to uczucie, jakie odczuwają rodzice 

Hero – ma on zagrażać zatem Leandrowi. Kolejne warte wzmianki nawiązanie znajdziemy 

w ww. 243-250: 

 

ἔτρεµε µὲν τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ θάρσος ἀείρας 

τοίοις οἱ προσέλεκτο παρηγορέων φρένα µύθοις· 

Δεινὸς Ἔρως καὶ πόντος ἀµείλιχος· ἀλλὰ θαλάσσης 

ἔστιν ὕδωρ, τὸ δ᾽ Ἔρωτος ἐµὲ φλέγει ἐνδόµυχον πῦρ. 

ἅζεο πῦρ, κραδίη, µὴ δείδιθι νήχυτον ὕδωρ. 

δεῦρό µοι εἰς φιλότητα. τί δὴ ῥοθίων ἀλεγίζεις; 

ἀγνώσσεις, ὅτι Κύπρις ἀπόσπορός ἐστι θαλάσσης; 

καὶ κρατέει πόντοιο καὶ ἡµετέρων ὀδυνάων. (ww. 243-250) 

 

 Leander przez usta spersonifikowanej Odwagi pociesza się w trudach, jakie go 

spotkały, podobnie jak Odyseusz po otrzymaniu przepaski od Leukotei (Od. 5, 355-364). W 

tej samej księdze Odysei, kilkadziesiąt wersów wcześniej, znajduje się opis walki czterech 

wiatrów (w. 295 i n.) – znajdziemy go także u Muzajosa (w. 316 i n.). Zakończenie utworu 

przedstawiające m.in. ostatnie chwile życia Leandra także pełne jest odniesień do dzieła 

Homera. Podczas sztormu (w. 320 i n.) Leander modli się o ocalenie, podobnie jak  Odyseusz 

błagał o ratunek boga rzeki (Od. 5, 445-448); Leander ponadto został osłabiony falami tak 
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samo jak bohater Homera (Mus. 325 i Od. 5, 406 oraz 5, 416); a w. 337 to wręcz cytat z 

Iliady, Hero nazywa bowiem Leandra ,,zabłąkanym” (εἴ που ἐσαθρήσειεν ἀλωόµενον 

παρακοίτην), ten sam epitet przypisany jest Odyseuszowi (Od. 5, 448: ἀλώµενος). 

 Podobieństwa epyllionu Muzajosa do literatury aleksandryjskiej polegają natomiast 

nie tylko na zapożyczeniach leksykalnych i treściowych, lecz także na wyraźnej obecności 

ogólnych cech poezji hellenistycznej. Wskazuje na to szczególne zainteresowanie autora siłą 

Erosa i jego czynami; wybór mało znanej tematyki czy też oryginalne ujęcie tematu znanego 

(co stanowi równocześnie modelową cechę epyllionu); ujęcie opowiadanej historii w 

krótkim utworze, dalekim od cech wielkiego, podniosłego eposu typowego dla epoki 

wcześniejszej842. Przykładem bezpośredniego nawiązania do konkretnego poety 

aleksandryjskiego jest tylko jedna pewna i w pełni przekonująca aluzja do Kallimacha843. 

Gdy Muzajos opisuje Hero i Leandra jako ἀµφοτέρων πολίων περικαλλέες ἄµφω (w. 22 – 

oboje niczym nadzwyczaj piękne gwiazdy ich miast), bez wątpienia ma na myśli opis 

Akontiosa i Kydippe u Kallimacha (fr. 67, 8: καλοὶ νησάων ἀστέρες ἀµφότεροι844).  

 Zależność intertekstualna od Nonnosa natomiast polega głównie na zapożyczeniach 

leksykalnych i syntaktycznych. Podobieństwa są tak duże, że dawniej niektórzy uczeni 

sugerowali, iż epyllion Muzajosa uznać można za centon złożony z wersetów Nonnosa845; 

co ciekawe, zauważono także, że Muzajos poprawiał błędy Nonnosa, gdy korzystał z jego 

wersów846. Jednak hipoteza dotycząca centonu wydaje się zbyt skrajna, bardziej 

prawdopodobna będzie teoria, wedle której Muzajos naśladuje Nonnosa jako poeta doctus, 

równocześnie nawiązując także do innych autorów różnych epok.  

 Thomas Gelzer sugeruje, że epyllion Muzajosa posiada głębsze znaczenie, ukryte 

alegorycznie pod historią miłosną oraz prezentuje etyczne rozważania chrześcijańskiego 

neoplatonisty847. Jest to moim zdaniem zbyt daleko idąca interpretacja, niemniej warta jest 

krótkiej wzmianki. Poemat miałby stanowić „symboliczną reprezentację transcendentalnej 

                                                
842 A Hellenistic Anthology, ed. N. Hopkinson, Cambridge 1994, ss. 10-11. 
843 Kost znajduje więcej nawiązań do Kallimacha, jednak w większości są one dość ogólnie (Kost, op. 

cit., s. 602 i n.).   
844 Cytat grecki według wydania: Callimachi fragmenta nuper reperta, ed. R. Pfeiffer, Bonn 1921. 
845 Zob. tak dawne opracowania jak L. Schwabe, De Musaeo Nonni imitatore, Tübingen 1876 oraz G. 

Knaack, Hero und Leandro [w:] Festgabe für F. Susemihl, Leipzig 1898, ss. 46-82. Spośród nowszych wydań 
zob. A. Wifstrand, Von Kallimachos zu Nonnos. Metrisch-stilistiche Untersuchungen zur späteren 
griechischen Epik und zu verwandten Gedichtgattungen, Lund 1933.  

846 A. Villarubia, Notas sobre el poema Hero y Leandro de Museo, Habis 31 (2000), s. 378. 
847 Callimachus. Musaeus: Hero and Leander, ed. and transl. C. A. Trypanis, T. Gelzer, C. Whitman, 

London 1975, ss. 316-322. 
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prawdy”848. Uczony dochodzi do takich wniosków, badając poemat według ówczesnej 

analizy alegorycznej: zgodnie z jej zasadami należało czytać teksty na trzech poziomach. 

Pierwsza, powierzchowna, reprezentowana była przez historię samą w sobie. Drugi lub 

„moralny” poziom miałby być interpretowany jako miłość w małżeństwie. Trzeci poziom to 

„teoretyczny” lub „teologiczny”: na tym poziomie wiersz ma reprezentować życie duszy 

filozoficznej849. Pierwsza część Hero i Leandra (ww. 28–231) przedstawiałaby zatem życie 

duszy „w niebie, przed narodzeniem”. Tutaj, wybrawszy boga, za którym należy podążać, 

rozpoczyna się „niebiańska procesja”, która ostatecznie doprowadzi do zjednoczenia z 

bogiem (the first part (28–231) represents the soul’s life in heaven before birth, in which it 

is by its original vision of its own god chosen and called to follow him in the heavenly 

procession850). Wybór osobistego boga znajduje odpowiednik w początku miłości między 

Hero a Leandrem. Druga część (ww. 232–88) przedstawia życie duszy na ziemi (the second 

part (232–288) is its life on earth, where recollection effected through love leads it to 

exaltation and mystic union with its god851). Ekstaza miłości między bohaterami stanowiłaby 

rekonstrukcję i wspomnienie, aczkolwiek na poziomie cielesnym, mistycznego 

zjednoczenia duszy z bogiem. Trzecia część (ww. 289–343) przedstawiać by miała 

uwolnienie duszy z kajdan śmiertelnego ciała, aby, poprzez zjednoczenie w śmierci dwóch 

kochanków, połączyć się także z bogiem (the third part (289–343) is its release from the 

chains of the body and the foreshadowing of its reward in the afterlife in the highest and 

culminating union with God852). Taka interpretacja stawiałaby Muzajosa obok Prudencjusza 

czy Proklosa.  

Trudno jednak bezsprzecznie uznać omawiany epyllion za utwór chrześcijański, 

brakuje w nim wyraźnych wskazówek, dzięki którym odbiorca miałby rozumieć go jako 

utwór tak głęboko alegoryczny (w porównaniu do np. Psychomachii)853. Jednak, jak 

wskazuje Robert Lamberton, alegoryczne odczytywanie utworu zależało nie tyle od intencji 

autora, co przede wszystkim od grona czytelników (którzy nierzadko w późniejszych 

czasach w taki właśnie sposób czytali niektóre utwory starożytne)854. Gordon Braden 

                                                
848 Ibidem, s. 16. 
849 Ibidem. 
850 Ibidem, s. 19. 
851 Ibidem. 
852 Ibidem. 
853 H. Morales, Gender and Identity in Musaeus’ Hero and Leander [w:] Constructing Identities in 

Late Antiquity, ed. R. Miles, Londyn 1999, s. 60. 
854 R. Lamberton, Homer the Theologian. Neoplatonist Allegorical Reading and the Growth of the 

Epic Tradition, Berkeley 1986, s. 160: whether or not Musaeus’ poem was an allegory may have been up to 
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natomiast sugeruje, aby poemat rozumieć jako alegorię psychologiczną855, Morales zauważa 

z kolei szczególny nacisk na tematy społeczne856.  

 

Reposianus, De concubitu Martis et Veneris 

	 

Elementy, które przede wszystkim wyróżniają ujęcie mitu o Marsie i Wenus w 

epyllionie Repozjanusa na tle tradycji857, to przeniesienie akcji z sypialni Wulkana do gaju, 

duża rola Kupidyna (pomaga Wenerze przygotować się na przybycie Marsa, a następnie go 

rozbiera, bawi się także jego bronią, m.in. przystraja ją kwiatami), brak zasadzki 

przygotowanej przez Wulkana – tu Wulkan obserwuje Marsa i Wenerę dzięki pomocy 

Apollina odsłaniającego zagajnik, gdy kochankowie odpoczywają po zbliżeniu; na końcu 

Wenus planuje zemstę na Apollinie za wyjawienie ich schadzki858. Ponadto zauważyć 

można swoisty proces ewolucyjny, jaki przeszło rozumienie tego mitu na przestrzeni 

dziejów, od Homera do Repozjanusa. Początkowo potępiano tę historię, wskazywano na to, 

jak złe jest cudzołóstwo – Repozjanus natomiast koncentruje się głównie na samym 

spotkaniu miłosnym, nadaje historii nieco liryczności i sielankowości; już to wskazuje na 

odejście od tradycyjnego ujęcia tematu. Poeta wyciąga z mitu nowy morał: nie warto ufać 

uczuciu miłości, ponieważ nikt nie jest w stanie uwolnić się od jego niebezpieczeństw.  

                                                
Musaeus’ audience, not Musaeus. There are precedents in late antiquity for a popular literature playing with 
and hinting at secondary meanings of a theological or theosophical nature.... It may not be unreasonable to 
view an allegorical Hero and Leander as a logical development, in this sense, from the later romances. 

855 G. Braden, The Classics and English Renaissance Poetry, New Haven 1978, s. 81: we do not need 
psychoanalysis to tell us what the outburst of the anonymous young man (74–83) makes explicit, that the 
restless activity of the pandêmios heortê is primarily that of frustrated, itchy sexuality. And the storm that blows 
out the λύχνος makes sense as a psychological allegory: a revenge upon the private vision by the very energy 
required to maintain its secrecy. The lovers’ privacy, we would now say, becomes psychotic. Or, more simply, 
they just panic. 

856 Morales 1999, op. cit., s. 60: in exploring the poem’s concern with civic identity, I do not wish to 
exclude the allegorical interpretations from the polyvalent possibilities offered by this text. Indeed, if one were 
to follow Origen’s schema for allegorical composition, that every text must be interpreted on three levels of 
comprehension: the superficial story level, the moral level and the elevated theological level, then this reading 
would correspond to his second level.  

857 Por. Hom. Od. 8, 266-355; Ov. Met. 4, 169-189, Ars amat. 2, 561-569; Stat. Silv. 1, 2, 59-60; Verg. 
Georg. 4, 345-346. 

858 U Owidiusza Wenus wymierza karę na Heliosie za wyjawienie Wulkanowi jej cudzołóstwa (Met. 
4, ww. 171-174: primus adulterium Veneris cum Marte putatur hic vidisse deus [deus = Helios]; videt hic deus 
omnia primus. Indoluit facto Iunonigenaeque marito furta tori furtique locum monstravit). Karą ma być miłość 
do Leukotoe, ww. 190-191: exigit indicii memorem Cythereia poenam inque vices illum, tectos qui laesit 
amores, laedit amore pari. Także w Odysei o zdradzie informuje Hefajstosa Helios, dzięki temu bóg ognia 
szykuje na kochanków zasadzkę. Gdy dochodzi do zdrady, ponownie pojawia się Helios i pomaga 
Hefajstosowi nakryć ich w łożu (Hom. Od. 8, 270-271: ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν Ἥλιος, 
ὅ σφ᾽ ἐνόησε µιγαζοµένους φιλότητι; ww. 300-302:  ἀγχίµολον  δέ  σφ᾽ ἦλθε περικλυτὸς  ἀµφιγυήεις, 
αὖτις  ὑποστρέψας  πρὶν  Λήµνου  γαῖαν  ἱκέσθαι: Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε µῦθον.  
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Scena zbliżenia między Marsem a Wenus (ww. 96-113) przywodzi na myśl passus z 

De rerum natura Lukrecjusza (1, 29-40), gdzie autor ukazuje ich w miłosnym uścisku: 

bogini, podobnie jak u Repozjanusa, odchyla szyję, Mars spogląda na nią z pożądaniem w 

oczach, a następnie leży na wznak, zbliża do niej swe usta. Mimo iż jest bogiem wojny, 

całkowicie opanowany został przez miłość, czym Lukrecjusz podkreśla moc Wenery (która 

poprzez czułe słowa i zaloty jest w stanie wyprosić u Marsa pokój)859: 

 

effice ut interea fera moenera militiai  

per maria ac terras omnis sopita quiescant;  

nam tu sola potes tranquilla pace iuvare  

mortalis, quoniam belli fera moenera Mavors  

armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se  

reiicit aeterno devictus vulnere amoris,  

atque ita suspiciens tereti cervice reposta  

pascit amore avidos inhians in te, dea, visus  

eque tuo pendet resupini spiritus ore.  

hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto  

circum fusa super, suavis ex ore loquellas  

funde petens placidam Romanis, incluta, pacem (ww. 29-40)860. 

 

Przeanalizowany w poprzednim podrozdziale opis gaju pełen jest zarówno odniesień 

do wcześniejszej literatury, jak i oryginalnych urozmaiceń ze strony autora. Topos locus 

amoenus, przywodzi na myśl carmen Tyberianusa861, a także inne utwory Antologii 

Łacińskiej862, co stanowi dowód na to, jak konwencjonalna była poezja późnego antyku i jak 

szeroki był obieg pewnych tematów w ówczesnej literaturze. Locus amoenus w ujęciu 

Repozjanusa przejął rolę locus amoris: poprzez rozważania na temat natury poeta oddawał 

stan ducha bohaterów. Ukazał naturę ludzką (bohaterami są bogowie, przedstawieni jednak 

                                                
859 Zob. szczegółową analizę omawianego passusu u Lukrecjusza: L. Edmunds, Mars as Hellenistic 

Lover: Lucretius, "De rerum natura" 1.29-40 and Its Subtexts, International Journal of the Classical Tradition 
3 (2002), ss. 343-358.  

860 Cytat łaciński z De rerum natura Lukrecjusza według wydania: Lucretius, De rerum natura, ed. 
C. D. N. Costa, Oxford 1985. 

861 Anth. Lat. 809. Podobieństwa polegają głównie na obecności „katalogu” kwiatów, które poprzez 
grę kolorów nadają utworowi obrazowość, zob. Mandile, op. cit., ss. 19-20.  

862 Zob. Anth. Lat. 86; 202; 272. 
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jak zwykli ludzie, targani emocjami, przeżywający fizyczne uniesienia) jako występną, 

niemoralną. Nie chodziło jednak jedynie o ukazanie cudzołóstwa, jak w poprzednich 

wersjach mitu, Repozjanus podkreśla bowiem dodatkowo, że siła miłości (czy raczej siła 

pożądania) jest tak wielka, że nawet Mars i Wenus stali się jej ofiarami (więźniami), nie 

wolno zatem ufać uczuciu. 

Zagajnik Wenery określić można jako: elemento centrale nella costruzione 

dell’intero carme, quello a cui sono affidati i segnali caratterizzanti dell’ampliamento e 

della novità del genere letterario863. Zatem znaczenie, jakie przyjmuje krajobraz w 

omawianym epyllionie, wydaje się stanowić pewną tendencję, wspólną dla poezji późnego 

antyku, wedle której natura staje się źródłem inspiracji dla treści całego utworu864. Opis 

zagajnika stanowi coś więcej niż dygresję czy scenerię, wychodzi poza ramy tradycyjnej 

ekfrazy, ponieważ, poprzez wprowadzenie tego opisu, Repozjanus stawia sobie różnorodne 

cele – poza wspomnianym już oddaniem uczuć bohaterów za pomocą natury pragnie 

również ukazać ich cechy psychologiczne, wykazać różnice między delikatną, typowo 

kobiecą Wenus, a silnym i srogim, męskim Marsem (ww. 44-51).  

Krajobraz malowany jest niczym obraz, złożony z elementów uznanych przez poetę-

malarza za interesujące, ponieważ przydatne są do ukazywania przyjemności zmysłowej, 

idealnie wpasowującej się w emocje Wenery: niemal programowe w tym względzie wydaje 

się stwierdzenie zawarte w w. 50: hunc solum Paphie, puto, lucum fecit amori. W tych 

słowach, oprócz deklaracji autora, że odchodzi od tradycji, zauważamy znaczną 

niezależność między naturą a boskością. Wenus nie stworzyła ani nie upiększyła lasu przez 

swe cudowne działanie; wyjątkowy zagajnik istnieje przed przybyciem bogini, która, z tego 

co sugeruje Repozjanus, ograniczyła się do uczynienia go miejscem miłosnych spotkań: w 

tym sensie gaj jest dignus quem Cypris amaret (w. 35), jest miejscem określonym jako 

dignus amore (w. 44) w swej bujnej, pięknej naturze, obfity w dary, „oczekuje przyjemności 

Wenus” (deliciis Veneris dives natura laborat, w. 47). Jednak także i to miejsce, upiększone 

wdziękiem bogini, nie jest wolne od niegodziwości. Repozjanus podkreśla wręcz dwojakość 

gaju – jest uroczy, rajski (wszystko, co w nim zachwyca, pochodzi z natury – piękna dodają 

mu kwiaty, a nie lśniące złoto; ww. 45-46), a jednak nie może ochronić bogini podczas jej 

przyjemności. Idealność zagajnika była zatem w pewien sposób zachwiana: si Phoebi 

lumina desint tutus adulterio (ww. 34-35). Repozjanus opisuje zatem zagajnik za pomocą 

                                                
863 Cristante, op. cit., s. 12. 
864 Mandile, op. cit., s. 10. 
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kontrastów i paradoksów865, ukazując opowiadany mit w nowym świetle oraz zwracając 

uwagę na szczegóły wcześniej pomijane, interpretując w ten sposób historię na nowo.  

 

Aegritudo Perdicae 

 

 Aegritudo Perdicae można uznać za najistotniejsze w całej epoce późnego antyku 

potraktowanie tematu kazirodztwa. Mit Perdykasa zmieniał się z czasem: od historii ze 

szczęśliwym zakończeniem, w której syn zapałał skrytą miłością do kochanki swego ojca 

lub swojej macochy (także w tej wersji lekarz zdiagnozował chorobę, gdy w obecności 

ukochanej choremu przyspieszało tętno; ale Perdykas był w stanie ukoić pasję, ponieważ 

ojciec zrezygnował z kochanki) po wariant, według którego matka zakochana była w 

synu866.  

 Epyllion pozostaje dla uczonych swoistą zagadką – według Marthy Malamud jest on 

atrakcyjny dla odbiorcy, ponieważ łączy w sobie tajemniczość (swego rodzaju mroczność) 

i przyjemność, jaką może dać perwersja, czy też czytanie (słuchanie) o niej867. Zauważa 

także, że współczesny odbiorca zdoła odnieść opisywane wydarzenia do swojej epoki: it is 

puzzling because it ‘speaks our language’ so well (…). Unusually expressive of what we 

think of as post-modern anxieties868. Domenico Romano natomiast odnajduje w utworze 

                                                
865 Zamiłowanie autora do kontrastów ujawnia się niemal w całym utworze: Repozjanus, jak już 

wspomniano, wyraźnie wskazuje na różnice między kobiecą Wenus a męskim Marsem. Ponadto, w samej 
Wenerze uwidacznia się pewien paradoks: bogini miłości nie jest w stanie znaleźć bezpiecznego miejsca 
przeznaczonego do okazania swych uczuć. Także Mars jawi się jako postać sprzeczna sama w sobie: jest 
srogim bogiem wojny, ale zostaje zwyciężony przez miłość (ww. 77-78: post proelia victor victus amore).   

866 Więcej na temat wariantów mitu o Perdykasie zob. D. Schanzer, Incest and late antiquity: 
Décadence? [w:] Décadence. Decline and Fall or Other Antiquity?, ed. M.Formisano, T. Fuhrer, Heidelberg 
2014, s. 156 i n. Wspomina epigram Klaudiana (carm. 8: De Polycasta et Perdice), w którym zauważa 
wspomnianą wyżej, odwróconą wersję wydarzeń: matka zakochała się we własnym synu: quid non saevus 
Amor flammarum numine cogat? sanguinis affectu mater amare timet. pectore dum niveo miserum tenet anxia 
nutrix, inlicitos ignes iam fouet ipsa parens.  ultrices pharetras tandem depone, Cupido. consule iam Venerem: 
forsan et ipsa dolet (cyt. za: ibidem, s. 156). Schanzer komentuje: if I understand it correctly, it may well 
qualify as decadent, for it seems to describe an incestuous urge for a babe in arms. But the story appears to be 
told as if the mother fell in love (Phaedra-motif), not the son, and one is left wondering how it could have 
developed (ibidem, ss. 156-157). Zwraca na to uwagę także Domenico Romano (Interpretazione della 
Aegritudo Perdicae, Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo 20 (1960), ss. 191-193). 
Podobnie w innej wersji, zawartej w Anth. Lat. 211 (De Perdicca) – tu także wydaje się, że zakochana jest 
matka, a nie Perdykas: Eximius Perdicca fuit, qui corpore eburno Fulgebat roseisque genis, cui lumina blanda 
Fundebant flammas, crocei per colla capilli Pendebant variosque dabant sibi saepe colores. Fulvus poples 
erat, nitidus pes. omnia rident, Quidquid habet iuvenis. solus vincebat Adonem (cyt. za: Schanzer, op. cit., s. 
157). 

867 Malamud 1993, op. cit., s. 155. 
868 Ibidem. 
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idee chrześcijańskie, skrytykowane nieco później przez Schettera869. Schanzer z kolei 

stwierdza, że poemat stanowi powrót do świata klasycznego i Owidiusza: it seems an outlier, 

a throwback to the Classical world and, in some ways, to Ovid with an I-voice accorded 

incestuous desire870.  

 Oryginalne jest bez wątpienia imię matki Perdykasa, i nie jest też przypadkowe. 

Kastalia nie jest poświadczona w żaden innej wersji mitu. W opinii Malamud, w imieniu 

Kastalii poeta wyraża prawdopodobnie naturę poezji, łącząc ją ze śmiertelną żądzą – 

Kastalię utożsamia się bowiem ze źródłem Muz, co oznaczałoby, że żądza Perdykasa 

skierowana do matki jest niczym żądza poety do tworzenia871. Bright sugeruje natomiast, że 

jej imię stanowi nawiązanie do historii Edypa (zob. Sen. Oed. 276 i n., gdzie Lajos szuka 

grobu Kastalii), proponuje ponadto połączenie imienia z czystością, jednak Malamud uważa 

to za mało prawdopodobne872.  

 Wyraźne są podobieństwa Aegritudo Perdicae do najprawdopodobniej 

wcześniejszego chronologicznie Hylasa Drakoncjusza873 – sam Drakoncjusz z kolei 

konstruuje swój poemat na licznych odniesieniach do innych autorów i utworów. Paralele 

zauważyć można już na początku utworów, oba bowiem zaczynają się on przedstawienia 

rozgniewanej Wenus, wysyłającej swego syna Kupidyna, aby dokonał zemsty. Następnie w 

każdym z epyllionów ukazany jest Kupidyn u źródła w dziewczęcym przebraniu. 

Podobieństwa między epyllionami odnaleźć można także w strukturze fabuły – obaj autorzy 

ukazują erotyczną relację między młodzieńcami i starszymi kobietami (jak stwierdza 

Malamud, w Hylasie Amor i Wenus tkwią na początku utworu w mało matczynym uścisku 

– uczona zauważa między nimi relacje kazirodcze, m.in. ze względu na podobieństwo ich 

pozy do wspomnianego wcześniej opisu sceny miłosnej między Marsem i Wenus w De 

rerum natura Lukrecjusza (zob. 1, 29-40); ponadto u Drakoncjusza Amor wymienia w 

rozmowie z matką mity traktujące o kazirodczej miłości874).  

 W przemianie Kupidyna w Kastalię, aby rozkochać Perdykasa, anonim wyraźnie 

nawiązuje do I księgi Eneidy, gdzie Kupidyn zamienia się w Askaniusza w celu uwiedzenia 

Dydony: 

                                                
869 Romano 1985, op. cit., ss. 382-384 (uważa, że poczucie winy Perdykasa ma podłoże 

chrześcijańskie); Schetter 1991, op. cit., ss. 110-113.  
870 Schanzer, op. cit., s. 155. 
871 Malamud 1993, op. cit., s. 166. 
872 Malamud 1993, op. cit., s. 166. 
873 Zob. dyskusję na temat datacji Aegritudo Perdicae i Drakoncjusza w rozdziale 1. 
874 Malamud 1993, op. cit., s. 165. 
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sic postquam fatus, fusi per gramina terrae875 

accipiunt epulas et dulcia donna Lyaei876, 

post somno reparant vires, tunc aliger ille 

paruit officio mutatusque ore Cupido877 

Castaliam reddit Perdicae nomine matrem 

Complexusque dedit per somnia tristis imago 

Et saevo iuvenem confodit pectora telo. (ww. 75-81) 

 

  U Wergiliusza miłość Dydony do Eneasza wybucha, gdy bierze ona na kolana małe 

dziecko. W Aegritudo Perdicae odwrotnie: zamiast bożka miłości udającego młodego 

chłopca, aby rozkochać starszą kobietę, tym razem przebiera się on za matkę, by uwieść 

syna. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, Hylas 

 

 Drakoncjusz w swym młodzieńczym epyllionie sięga po tradycję, ale opracowuje 

mit Hylasa na swój oryginalny sposób. Tradycyjny jest passus, w którym Hylas wyrusza w 

poszukiwaniu wody do picia, po czym schyla się po nią do źródła; a także poszukiwania 

zaginionego Hylasa przez Heraklesa. Pozostałe elementy utworu to kreacja poety. 

Drakoncjusz odchodzi od nadania opowiadanej historii typowego dla niej tła związanego z 

wyprawą Argonautów – rezygnuje z jakichkolwiek odniesień do Argo (w przynajmniej z 

tych bezpośrednich i wyraźnych; być może, jak sugeruje Rosa Maria Agudo Cubas, 

wspomniane w w. 142 brzeg i fale to aluzja do statku, którym przypłynął Hylas878: et 

clamans quaerebat Hylan; cui litus et unda Herculea cum voce sonant – ww. 143-143). 

Poeta ponadto przenosi akcję z Myzji w Azji Mniejszej do Grecji, do źródła Peneusa. Jest 

to ta sama lokalizacja, którą wykorzystuje Wergiliusz w IV Georgice, opowiadającej o 

Arysteuszu, pszczelarzu, który stracił swe pszczoły, ponieważ przyczynił się do śmierci 

uciekającej przed nim Eurydyki – została wówczas ukąszona przez węża. Także w tym 

utworze pojawia się nimfa Klimene, towarzyszka Cyrene, matki Arysteusza. W Hylasie 

                                                
875 Por. Aen. 1, 214: fusique per herbam. 
876 Por. ibidem, 686: laticemque Lyaeum.  
877 Por. ibidem, 658: faciem mutatus et ora Cupido oraz ibidem, 663:  aligerum (…) Amorem. 
878 Agudo Cubas, op. cit., s. 322. 
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Wenus mści się na Kliemene za śpiewanie pieśni o jej schadzce z Marsem, w Georgice 

natomiast Kliemene wyśpiewuje właśnie tę pieśń, o której wspomina Drakoncjusz.  

 W rozmowie Wenus i Amora (ww. 4-70) Drakoncjusz przywołuje wiele znanych 

modeli, zwłaszcza Owidiusza i Wergiliusza (Verg. Aen. 1,664 i n., Ovid. Met. 5, 364 i n.). 

U Drakoncjusza bogini pragnie ukarać nimfy za to, że śpiewały o jej romansie z Marsem. 

Wenus u Wergiliusza natomiast, przy pomocy Amora, ma na celu zagwarantowanie 

Eneaszowi bezpiecznego pobytu w Kartaginie dzięki miłości Dydony. Wergiliański jest 

motyw słodkiej trucizny, którą Kupidyn ma za zadanie rozpalić miłość w sercach nimf (por. 

Drac. Rom. 2, 62-63: quas ure sagittis, corda vel illarum dulci continge veneno oraz Aen. 1, 

688: occultum inspires ignem fallasque veneno). Do motywu trucizny Drakoncjusz dodaje 

tradycyjne dla Kupidyna strzały, o których mówi Owidiusz (Met. 5, 367: sagittas oraz 380: 

sagittis). U Owidiusza bogini usiłuje przejąć we władanie podziemia, jedyne miejsce wolne 

od mocy miłości – opanowała już Jowisza, władcę nieba oraz Neptuna, władcę mórz, 

pozostał jej wciąż bóg podziemny, czyli Dis879. Podobnie jak Owidiusz, Drakoncjusz 

wprowadza element urażonej dumy Wenery i w konsekwencji jej żądzy zemsty, już 

Owidańska Wenus ubolewała bowiem nad tym, że nią wzgardzono, wymieniając bóstwa, 

które nie poważają jej odpowiednio (Met. 5, 375-376: Pallada nonne 

vides   iaculatricemque  Dianam  abscessisse  mihi?). Popychała Kupidyna do działania, 

twierdząc, że utrata jej prestiżu wiązać się będzie z takimi samymi konsekwencjami dla 

niego (w. 374: ac mecum vires minuuntur Amoris). Różnicę stanowi fakt, że u Owidiusza 

Wenus nie chce nikogo ukarać, podobne jest jednakże zakończenie wydarzeń zarówno w 

Metamorfozach (porwanie Prozerpiny), jak i u Drakoncjusza (porwanie Hylasa)880. Opis 

porwania u Kartagińczyka jest jednak zupełnie wolny od przemocy (nimfy zanurzają się 

spokojnie w wodzie razem z Hylasem, w. 128; wprawdzie chłopiec jest przestraszony, ale 

nimfy pocieszają go, zob. ww. 129 i n.), której nie brak u Owidiusza (ww. 395 i n.). 

Ostatecznie, zarówno dla Prozerpiny, jak i dla Hylasa, porwanie oznacza zwiększenie ich 

,,statusu”: ona zostaje królową podziemi, on natomiast zyskuje nieśmiertelność. 

Gdy w rozmowie z Wenus Kupidyn wymienia swe najważniejsze zwycięstwa 

(wspomina Neptuna, Tetydę, Galateę, Perdykasa, Myrrę i Jowisza), prawdopodobnie 

                                                
879 Warto podkreślić, że także u Drakoncjusza Wenus chce poszerzyć zakres swej władzy – miłość 

rządzi już wszędzie (zob. ww. 8, 47, 121), ale nie są jej jeszcze poddane nimfy. 
880 Więcej na temat podobieństw z powyższym passusem u Owidiusza (oraz Wergiliusza) a Hylasem 

Drakoncjusza zob. Weber, op. cit., ss. 161-163 oraz A. Bruzzone, L’ira di Venere in Apuleio e in Draconzio, 
MAIA Rivista quadrimestrale di letterature classiche 3 (2017), ss. 576-577. 
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uwidacznia się tu ponownie lektura Owidiusza (Met. 6, 103-104). Podobne motywy zawarł 

Drakoncjusz także w swym epitalamium Rom. VII (ww. 143-149, gdzie pojawia się 

zapalona strzałą Amora Galatea, a także Neptun i Trytoni). Zauważalny jest również wpływ 

Stacjusza (Silv. 1,2, gdzie Amor zwraca się do matki: quemcumque  hominum divumque 

dedisti, uritur).  

Ujęcie Drakoncjusza jest wyraźnie epyllioniczne. Jak zauważa Anna Wasyl, autor 

inspirował się poetyką alekandryjską i poezją neoteryków tworzących eposy miniaturowe: 

 

The focus on this pair of lovely, though spoiled, children is certainly 

inspired by the aesthetic principle of gratia, idiosyncratic of the Greek 

Alexandrian poetics and later imitated by the Latin Neoterics practicing 

the epyllion form881. 

 

 Za cechę epyllionu uznać można także reinterpretację postaci Heraklesa, który jawi 

się nie jako silny heros, lecz bohater bezsilny i żałosny z powodu swych lamentów (Wasyl 

podkreśla, że stanowi on postać modelową dla epyllionu, idealnie nadaje się bowiem do 

ukazywania go w sposób komiczny)882. Motyw epyllioniczny stanowi także opisana wyżej 

żądza zemsty płynąca ze strony bogini Wenus (boski gniew stojący za rozwojem akcji 

utworu). Podobnie w późniejszym epyllionie Drakoncjusza – gniew kieruje Dianą w Medei, 

jego konsekwencje są jednak dużo bardziej tragiczne niż w Hylasie, gdzie zakończenie jest 

tak naprawdę dość pozytywne (bohater zyskuje nieśmiertelnosć), co autor akcentuje już w 

proemium: fata canam (…) versa (…) in melius (ww. 1-2). Wyraźna jest zatem przemiana, 

jaką przeszedł poeta, tworząc swój młodzieńczy epyllion oraz epylliony późniejsze883. 

 

Blossius Aemilius Dracontius, De raptu Helenae 

 

 Drakoncjusz odczytał z pozoru powszechnie znany mit o wojnie trojańskiej w nowy 

sposób – analizując historię jako prawnik i chrześcijanin doszedł bowiem do wniosku, że 

nie tylko bogowie byli odpowiedzialni za wybuch wojny. Tematem dzieła uczynił 

praedonis iter (w. 1), czyli drogę zdrajcy: Parysa, którego uznał za źródło zła, stawiając 

                                                
881 Wasyl 2011, op. cit., s. 52. 
882 Ibidem. 
883 Ibidem. 
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jednocześnie pytanie o odpowiedzialność człowieka za jego czyny w kontekście fatum jako 

czynnika determinującego ludzkie decyzje. Podobnie jak w chrześcijańskich Laudes Dei 

Drakoncjusz pytał o to, kto jest odpowiedzialny za los człowieka (miejsce fatum zajął w 

tych utworach Bóg), tak w mitologicznym epyllionie zastanawiał się nad tym, jakie 

znaczenie miały zrządzenia fatum i wolna wola Parysa. Ostatecznie odpowiedzialność za 

wojnę trojańską Drakoncjusz przypisał Parysowi. W poemacie los został przepowiedziany 

przez Zeusa, jednak poeta nie wspominał ani razu o motywach, jakie kierowały bogiem 

pragnącym zesłać wojnę884: ukazał natomiast złego człowieka, którego działań nie 

ograniczyła jego wolna wola.  

 Jako prawnik nie tylko osądzał bohatera, lecz najpierw rozważył inne możliwe 

przyczyny wojny. Według Wergiliusza przyczyną wojny była inclementia divum: Junony, 

Minerwy, Posejdona i Jowisza (Verg. Aen. 2, 601-623). Drakoncjusz całkowicie pomija taką 

możliwość, dzieląc przyczyny na boskie i ludzkie, co polega na tym, że do wojny mogło 

doprowadzić przetrzymywanie Hezjone przez Telamona lub sąd Parysa. Drakoncjusz w 

ogóle nie wspomina o jabłku z ogrodu Hesperyd, pomija nawet rolę Wenus w ubieganiu się 

Parysa o rękę Heleny. Nie dostrzegał winy także w samej Helenie (w jego wersji wydarzeń 

nie została ona porwana, lecz odeszła dobrowolnie, usprawiedliwiając się jednak rozkazem 

fatum), podczas gdy jego poprzednik Wergiliusz (notabene wspominany przez poetę w 

proemium jako jeden z jego mistrzów) wyraźnie wskazuje na scelus Lacenae (zbrodnię 

Lacedemonki) – według Eneasza i Deifobosa to ona była przyczyną ich nieszczęścia (Verg. 

Aen. 2, 576 i 6, 511). Jednak w większości utworu nie widać związku między porwaniem 

Heleny a wojną885. W tragediach greckich z kolei Helena była wręcz najważniejszym 

motywem prowadzącym do cierpień Trojan i Greków. W jeszcze wcześniejszych źródłach 

winni byli głównie bogowie (Hom. Il. 3, 164–165). W Trojankach Eurypidesa Helena 

oskarża Hekabe o przyczynę całej klęski (ponieważ urodziła Parysa), na drugim miejscu 

stawia Agelaosa (bo nie zabił Parysa; Eur. Troad., 919-922). 

                                                
              884 Zeusa jako boga odpowiedzialnego za wojnę jako sposób na zaradzenie przeludnieniu Ziemi podają 
m.in.: Apollod. Bibl. 3, 1–2, Eur. Hel. 36–40, Eur. Orestes, 1639-1642, Cypria fr. 1. W późniejszym czasie ta 
przyczyna wojny zanikła w literaturze: mogło wynikać to z mentalności ludzi: przestano wykorzystywać 
jedynie bogów do wyjaśniania zjawisk, a opisywane historie miały być urocze, szlachetne i pouczające. W 
teorii przeludnionej Ziemi i zesłania z tego powodu wojny dziesiątkującej ludzi brakowało wszystkich trzech 
cech, z kolei historia Parysa jako przekupionego sędziego spełnia te zasady. Zob. J. D. Reeves, The Cause of 
the Trojan War: a Forgotten Myth Revived, „The Classical Journal” 1966, nr 5 (61), ss. 211–214. 

885 Szczegółowa interpretacja koncepcji fatum i zbrodni Heleny u Wergiliusza: zob. J. B. Garstang, 
The Crime of Helen and the Concept of Fatum in the Aeneid, The Classical Journal 8 (1962), ss. 337–345. 
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 Pomimo powyższych różnic (poeta pragnie bowiem wykazać się oryginalnością na 

tle swych poprzedników i uzupełnić historię wojny trojańskiej o to, co jeszcze nie zostało 

opowiedziane, oraz o nowe interpretacje), w utworze znajdziemy nawiązania zarówno do 

Homera, jak i Wergiliusza, spotkać można także aluzje głównie do Stacjusza i Owidiusza.  

 Gdy Parys zbliża się do granic miasta (w. 68b i n.), oczami wyobraźni dostrzega 

grozę i zniszczenie, jego wizja zapowiada straszny los dla miasta: 

 

(…) Monitus Paris omnia norat 

Blandita nutrice puer, quo sanguine cretus,  

Qui genus, unde domus; rapiensque crepundia pastor 

Troianum carpebat iter. Vix uiderat arcem 

Lassus, et intactae procumbunt culmina turris, 

Ingemit et tellus, muri pars certa repente 

Concidit et Scaeae iacuerunt limina portae;  

Tunc Simois siccavit aquas, crystallina Xanthi 

Fluminis unda rubet, sudat pastore propinquo 

Palladium vel sponte cadunt simulacra Mineruae (ww. 68b-77). 

 

Pojawia się przepowiednia dotycząca upadania murów, wież i Skajskiej Bramy (tej, 

przez którą został później wprowadzony drewniany koń; Skajska Brama znana jest już w 

Iliadzie: 3,146 oraz 6,392.), rzeka Simois wysycha, a fale Ksantosu czerwienieją od krwi 

poległych. Drakoncjusz nie przywołuje całej historii, jednak bez wątpienia ma na myśli 

passus zawarty u Homera (zob. Il. 21,211-383: Achilles wrzucił do rzeki Ksanthos tak wiele 

ciał poległych wrogów, że woda zafarbowała się na czerwono od ich krwi. Gdy szedł 

nieustraszony przez rzekę pełną trupów, Skamander postanowił pokonać go wzburzonymi 

falami w obawie, iż Achilles zgładzi wkrótce całą Troję. Zawołał zatem do rzeki Simois, by 

zanurzyła go w swych głębinach. Zauważyła to Hera i wezwała Hefajstosa, żeby za pomocą 

ognia wysuszył rzekę i w ten sposób uratował Achillesa). Simois i Ksanthos to rzeki 

wypływające z góry Ida, które symbolizują cierpienie Trojańczyków886. 

Po przybyciu do miasta Parys wita i pozdrawia swoich braci i siostrę, po czym 

przyznaje, iż jest ich rodzonym bratem, synem Priama i Hekuby. Następnie wyrzeka się 

                                                
886 Simons, op. cit., s. 232. 
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popełnienia jakiejkolwiek zbrodni, wspomina również, że jest pasterzem wychowanym na 

Idzie, jednak to nie umniejsza jego znaczenia, osądzał bowiem boginie i sprawił, iż dzięki 

niemu w niebie zapanował pokój: 

 

(…) abduco crimine nullo: 

Parvus Alexander pastor nutritur in Ida. 

Nec pastor sit utile, Phryges: ego iurgia divum 

Compressi, nam lite caret me iudice caelum (ww. 96-99). 

 

 Postawa, jaką wykazuje Parys, czyli pomniejszanie znaczenia jego pasterskiego 

wychowania i jednocześnie staranie się o to, by przyjęto go do królewskiej rodziny (nie bez 

nuty arogancji – przecież on sam osądzał boginie), pojawia się wcześniej u Eurypidesa w 

tragedii Aleksander oraz u Enniusza w utworze o tym samym tytule. Motyw ten wykorzystał 

w późniejszej literaturze jedynie Drakoncjusz887. Drakoncjusz podkreśla rozróżnienie 

między życiem pasterskim a wyższym stanem; być może stąd też wynikają niektóre 

negatywne cechy Parysa-pasterza. Ze słów bojatera przebija próżność i duma. Następnie 

Parys na dowód, iż należy do rodziny królewskiej, pokazuje zgromadzonym braciom 

crepundia, przedmioty pozostawione przy nim w dzieciństwie przez rodziców888. 

Drakoncjusz pomija w swej opowieści motyw walki Parysa przeciw braciom889: w jego 

wersji Parys sam pokazuje dowody na to, iż jest potomkiem królewskim (według bardziej 

powszechnej wersji mitu informuje o tym Priama Agelaos i pokazuje mu przyniesioną ze 

sobą grzechotkę).  

 Odniesienia do Iliady oraz Eneidy znajdziemy w scenie, w której Helenus (kapłan 

Apollina, mający prorocze zdolności, znany z VI księgi Iliady, w. 76) próbuje ostrzec 

rodzinę (w. 120 i n.). Opowiada, jak cała Grecja sprzysięga się przeciw Troi, by zemścić się 

                                                
887 Ibidem, s. 239. 
888 Wspomina o tym Ovid. Her. 16,90. 

              889 Niedługo po zakończeniu sądu nad boginiami w Troi odbywały się igrzyska pogrzebowe urządzane 
co roku dla uczczenia zmarłego syna Priama. Nagrodą w igrzyskach miał być byk z trzody Agelaosa. Gdy 
Parys się o tym dowiedział, zapragnął wziąć udział w zawodach i mimo oporu Agelaosa podążył do Troi za 
sługami Priama, którzy przybyli po byka. Podczas zawodów Parys wygrywał wszystkie konkurencje, 
zwyciężając synów Priama. Czuli się oni zawstydzeni i postanowili zabić przeciwnika. Gdy Parys uciekał 
przed mieczami Hektora i Deifobosa, Agelaos, chcąc go ratować, oznajmił Priamowi, iż Parys jest jego 
skazanym niegdyś na zabicie synem. Wówczas Hekabe potwierdziła tożsamość swego dziecka, rozpoznając 
grzechotkę, którą Agelaos znalazł w ręku malutkiego Parysa i przyniósł ją ze sobą. Parysa zaprowadzono do 
pałacu, a uradowany Priam urządził ucztę i złożył ofiary bogom. Obronił też Parysa przed kapłanami Apollina, 
którzy dowiedziawszy się, co się stało, kazali go stracić, aby zapobiec upadkowi Troi.  
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za porwanie Spartanki: przybywają Danaowie, drżą doryckie obozy, Achilles naciera na 

cytadelę trojańską, a ciało Hektora jest ciągnięte za rydwanem. Wieszcz nawiązuje ponadto 

do proroczego, popularnego w kręgu mitów trojańskich, snu Hekuby, przed narodzinami 

Parysa śniła ona bowiem, iż urodzi pochodnię, od której spłonie całe miasto. Helenus 

pragnie przekonać matkę, iż właśnie tę pochodnię przyniesie ze sobą jej przyszła synowa. 

Jego ostrzeżenia nie znajdują odzewu, nie zostaje wysłuchany – przywodzi to na myśl epizod 

opisany w Eneidzie, kiedy Laokoon ostrzegał Trojan przed drewnianym koniem, jednak ci 

nie chcieli mu uwierzyć (Verg. Aen. 2,40-49). Helenus zdaje sobie z tego sprawę i jest 

świadom nieodwracalności losu, który rządzi światem. Wie, że jego rozpaczliwe wołania 

nie powstrzymają tego, co musi się wydarzyć, dlatego woła: sed quid fata veto, quid fixos 

arceo casus, num nihil adversis prosit prudentia signis? (ww. 131-132). W tym zdaniu 

Drakoncjusz nawiązuje prawdopodobnie do słów Stacjusza890, z kolei sama refleksja 

Helenusa dotycząca tego, iż nie można zmienić wyznaczonego losu kojarzy się z 

wypowiedzią poety z proemium, gdzie odkreśla, że do wszelkich czynów popychają 

człowieka losy, które się nie zmienią. Za Helenusem nadchodzi Kasandra, również 

natchniona strasznymi, proroczymi wizjami.  Kasandra widzi m.in. płonącą Troję i 

podkreśla, że o ogień dba sam król – godząc się na przyjęcie Parysa: iam Troia crematur, 

sed flammis, rex, ipse caris (ww. 144b-145a). Na podobny paradoks zwraca uwagę Seneka: 

Sen. Tro. 55-56: caret sepulcro Priamus et flamma indiget ardente Troia891.  

 Wart uwagi jest także wspominany już wielokrotnie epizod wyprawy na Salaminę. 

Parys przyjęty do domu Priama dostaje berło i koronę (tiarę) oraz królewską suknię: 

 

Iam regno non impar erat, sed sceptra tiaram 

Imperium trabeas iam post caeleste tribunal 

Totum vile putat (…) (ww. 231-125a). 

 

Tiara wymieniona w w. 213 to orientalne, frygijskie nakrycie głowy, symbol władzy. 

Wspomniana została m.in. w Eneidzie, 7, 246-248: hoc Priami gestamen erat, cum iura 

vocatis daret populis, sceptrumque sacerque tiaras Iliadumque labor vestes. Natomiast 

trabea to płaszcz w białe i czerwone poziome pasy, noszony przez pierwszych władców, 

                                                
890 Stat. Theb. 3, 646: sed quid vana cano, quid fixos arceo casus? Cytat według wydania: Publius 

Papinius Statius, Thebaid and Achilleid, vol. I, ed. J. B. Hall, in collaboration with A. L. Ritchie and M. J. 
Edwards, Newcastle 2007. 
              891 Cytat według wydania: Lucius Annaeus Seneca, Tragoediae, edidit Rudolf Peiper, Leipzig 1921. 
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zakładany z okazji świąt uroczystości i wróżb, przeznaczony również dla konsulów i 

konnicy (zob. Verg. Aen. 11, 334: et sellam regni trabeamque insignia nostri). Drakoncjusz 

przenosi zatem rzeczywistość italską do Troi homeryckiej. Po rozpoznaniu Parysa przez 

krewnych i przyjęcia go do stanu królewskiego, według tradycyjnej wersji mitu Afrodyta 

pomaga w budowie statków, aby Trojanie mogli wyruszyć do Grecji po Helenę892. U 

Drakoncjusza natomiast Priam mianuje Parysa dowódcą wyprawy na Salaminę (ww. 222-

229). Prosi o odebranie jego siostry Hezjone, którą według niego siłą przetrzymuje w swym 

królestwie Telamon. Nagrodą za uratowanie Hezjone będzie dla Parysa małżeństwo, 

zapewnione przez boginie. Willy Schetter podkreśla, iż Priam nie wie, że Hezjone jest żoną 

Telamona i tym samym królową, a nie niewolnicą Grecji893 – Wergiliusz pisał o Hezjone 

jako o królowej (Aen. 8,157-158: nam memini Hesionae visentem regna sororis, 

Laomedontiaden Priamum, Salamina petentem). Dares z kolei nazywał ją niewolnicą (Dares 

17: Hesionae sororis servitutem894). Drakoncjusz w dalszej części utworu powraca jeszcze 

do kwestii małżeństwa i uwięzienia Hezjone, łącząc ze sobą te źródła. Poeta podkreśla 

bowiem paradoks, wedle którego Hezjone, mimo iż została porwana jako niewolnica po 

upadku Troi, teraz rządzi Grecją – krajem zwycięskim – jako królowa. 

Ponadto, uznając Hezjone za matkę Ajaksa (w. 318), Drakoncjusz przyjmuje wariant 

mitu, według którego Ajaks i Teukros są rodzeństwem z tej samej matki (pomija istnienie 

wcześniejszego małżeństwa Telamona i Periboi, z którego miał narodzić się Ajaks). 

Gabriella Marrón interpretuje ten passus w świetle chrześcijańskim: uważa, że w ten sposób 

poeta przemienia pogański związek Hezjone i Telamona w małżeństwo natury 

chrześcijańskiej, bliskie jego kulturze, a jego nierozerwalność należy rozumieć jako 

opozycję do cudzołóstwa w związku Heleny i Menelaosa895.  

 

At Telamon mentes armabat in iras;  

nam pietas affectus amor concordia proles  

accendunt motus in pectore fellis amari.  

                                                
892 Bouquet, Wolff 1996, op. cit., s. 139. Spośród autorów późnoantycznych tę wersję podaje w swym 

utworze Kolluthus. 
893 W. Schetter, Dares und Dracontius über die Vorgeschichte des Trojanischen Krieges, Hermes 115 

(1986), s. 213. 
894 Cytat łaciński na podstawie wydania: Daretis Phrygii De excidio Troiae Historia, recensuit et 

adnotationibus instruxit A. Dederich, Bonn 1835. 
895 G. A. Marrón, La maternidad de Hesíone en el De raptu Helenae de Draconcio, Estudios Clásicos 

150 (2017) ss. 91-102. 
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Conubium regni, thalami consortia casti  

scindere poscebant, et, quod mens nulla tulisset,  

Aiacis haec mater errat (…) (ww. 285-290a). 

 

  W słowach conubium regni, thalami consortia casti scindere poscebant Drakoncjusz 

łączy określenie conubium (oznaczające małżeństwo, choć stricte raczej możność jego 

zawarcia) z wyrażeniem scindere – wyrażeniem prawniczym znaczącym podział majątku. 

Poeta nadaje mu, w zestawieniu z conubium, znaczenie zakończenia małżeństwa, 

rozwodu896. Marrón zwraca uwagę także na wyrażenie consortia, uznając je za słowo-klucz 

dla interpretacji omawianego passusu897. Tego samego wyrażenia Drakoncjusz używa 

bowiem w Laudes Dei, mówiąc, iż Adamowi brakowało małżonki (w. 359: consorte carens), 

dlatego Bóg stworzył Ewę. Określenie pojawia się także kilka wersów dalej: non solum decet 

esse virum, consortia blanda noverit, uxor erit, cui sit tamen iste maritus898 (ww. 363-364). 

Marrón zauważa, że powyższy termin skojarzyć można z consortia blanda pudoris z 

proemium do De raptu Helenae (w. 5). Jak wspomniano wyżej, czyste małżeństwo Hezjone 

i Telamona przeciwstawić należałoby małżeństwu Heleny i Menelaosa, w których prawo 

czystości zostało pogwałcone: 

 

A partir de la misma expresión, consortia blanda pudoris, define también 

Draconcio, en el proemio del De raptu Helenae, el lazo conyugal de 

Menelao y su esposa. Pudoris, como determinante de consortia, 

desempeña entonces una función semánticamente homologable con la de 

casti thalami en el sintagma con que define, luego, el matrimonio de 

Hesíone y Telamón899.  

 

 Podczas podróży powrotnej z Salaminy żeglarzy spotyka burza na morzu (pod 

względem odniesień gatunkowych i tekstualnych omówiona w poprzednim podrozdziale), 

która zanosi statek Parysa na Cypr. Uczeni zastanawiają się, dlaczego Drakoncjusz przenosi 

                                                
896 Santini, op. cit., s. 46. 
897 Marrón, op. cit., s. 95. 
898 Cytat według wydania: Camus, Moussy, op.cit. Drakoncjusz nawiązuje z pewnością do Gen. 2, 

18: dixit quoque Dominus Deus, non est bonum esse hominem solum; faciamus ei adiutorium similem sui. 
Cytat według wydania: The Vulgate Bible, vol. I: The Pentateuch, red. E. Swift, A. M. Kinney, Cambridge-
London 2010. 

899 Marron, op. cit., s. 96. 
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miejsce zapoznania się Parysa i Heleny ze Sparty na Cypr. Firedrich Vollmer sugeruje, iż na 

poetę wywarło wpływ dzieło Daresa - według jego relacji Helena przebywała na Cyprze900, 

z kolei Camillo Morelli widzi w tym inspirację eposem Cypria901. Drakoncjusz wspomina o 

Trojańczykach, którzy wraz ze swym statkiem nie zostali wyrzuceni na Morze Egejskie, lecz 

fale zaniosły ich na Morze Jońskie, z kolei Parys z częścią załogi dociera na Cypr. Burza na 

morzu to zapowiedź epizodu „miłosnego”, tak samo jak w I księdze Eneidy (1, 51-158). 

Wergiliusz umieszcza opis nawałnicy przed spotkaniem Eneasza i Dydony przedstawionym 

w księdze IV. Podobieństw z Eneidą jest więcej: przyszli kochankowie spotykają się w 

świątyni, gdzie od razu zapalają się pierwsze iskierki miłości – u Wergiliusza jest to 

świątynia Junony, u Drakoncjusza Wenery. W obu historiach decydującą rolę w momencie 

zakochania odgrywa Amor, przysłany z polecenia Wenus, która również jest obecna i jej 

przybycie zapowiadane jest przez łabędzie, ptaki Jowisza. Mają one wróżyć szczęśliwy 

powrót floty do Troi. U Drakoncjusza prócz łabędzi pojawiają się także gołębie, czyli znak 

małżeństwa, oraz sokół zapowiadający śmierć.  

W dniu, w którym Helena została porwana, Atryda powraca na Cypr, aby wziąć 

udział w uroczystości urodzin Wenus. Nie znajduje żony, więc pędzi przez wioski, by 

dotrzeć do statku i ruszyć przez morze w jej poszukiwaniu: 

 

(…) tunc [venit] ipse volans per rura maritus 

Sudanti pervectus equo, quem nuntius horrens 

Fregerat ad Cyprum venientem sacra dicare, 

Ut conspexit amens sulcari puppibus undas 

Et thalamos gestare suos, collisus harenis 

Ingemit et flavos extorquet vertice crines. 

Hyrcanae sic saepe solent per devia tigres 

Affectu stimulante rapi, cum pignora mater 

Perdit et elusa feritas pietate nocentis 

Raptoris sectatur iter, vestigia sollers 

Insequitur praedonis equi, sessoris anheli; 

Ast ubi torva parens transacto flumine natos 

Secerni conspexit aquis, redit orba dolore 

                                                
900 Vollmer 1905, op. cit., s. 427. 
901 Morelli, op. cit., s. 111. 
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Et gemit infrendens amissum nobile pignus: 

Atrides sic maestus erat de coniuge rapta (ww. 571-585).  

 

Według bardziej powszechnej wersji mitu Menelaos sam nie widzi ucieczki Heleny, 

lecz jest o tym informowany przez Iris, wysłanniczkę bogów. Innowacja Drakoncjusza w 

ukazaniu tej sceny polega na tym, że Menelaos sam odkrywa nieobecność swej żony i pędzi 

pełen rozpaczy do statków, co ma na celu uczynienie całego epizodu bardziej 

dramatycznym. Menelanos ponadto jest amens (w. 574), wypełnia go szaleństwo, czy nawet 

dzikość z powodu utraty żony, pada bowiem na piasek ze splątanymi włosami. Warto przy 

okazji nadmienić, iż Drakoncjusz wykazuje się znajomością takich szczegółów, jak kolor 

włosów Menelaosa: flavos crines, jest on zatem blondynem, co podkreślał już Homer w 

Odysei, używając określenia ξανθός (Od. 15,133). Menelaos podąża za swą ukochaną 

podobnie jak tygrysica śledząca porywacza jej dzieci. Wyrażenie Hyrcanae tigres pojawia 

się już u Wergiliusza (Aen. 4,367). Tygrysy hyrkańskie często wykorzystywane są w poezji 

do różnych porównań, np. u Syliusza Italikusa (Sil. Ital. 5,280-281), Klaudiana (Claud. Rapt. 

Pros. 3,263-268), czy Stacjusza (Stat. Theb. 12,170). U Drakoncjusza porywacz ucieka na 

koniu i przejeżdża przez rzekę – wówczas matka zostaje na drugim brzegu, tęsknie 

spoglądając w stronę oddalających się potomków. Tygrysica jęczy i zgrzyta zębami z 

rozpaczy – tak samo Menelaos nie może pogodzić się ze stratą Heleny.  

 

Blossius Aemilius Dracontius, Medea 

 

 Drakoncjusz podejmuje znany i wielokrotnie opracowywany w różnych gatunkach 

literackich temat, idąc jednak za poetyką epyllionu interpretuje tę historię na nowo. W tym 

utworze nowe ujęcie tradycyjnych motywów wydaje się nieporównywalne z żadnym innym 

spośród epyllionów: zdaje się, że w Medei Drakoncjusz wykazuje się największą 

oryginalnością. Jedną z najbardziej oryginalnych cech poematu Drakoncjusza jest, 

omówione już pokrótce w rozdziale 1, przeniesienie akcji do Teb zamiast umiejscowienia 

jej w Koryncie. Według Schettera zamiana Koryntu na Teby, poza wprowadzeniem 

oryginalności do utworu, stanowić miała nawiązanie do Tebaidy Stacjusza w celu osadzenia 

historii (typowej dla tragedii) w kotekście epickim902. Ponadto, straszną zemstę Medei 

                                                
902 W. Schetter, Medea in Theben, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 6a (1980), 

s. 212. Według Bouqueta natomiast zmiana miejsca akcji wynikać by miała z braku precyzji autora ze względu 
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rozumieć można jako ostatecznie nieszczęście sagi tebańskiej903. Drakoncjusz wprowadza 

w swym epyllionie tak wiele odniesień do Stacjusza, że czytelnik na pewno dojdzie do 

wniosku, iż były one celowe i znaczące – wskazuje na to już zdanie, którym poeta 

rozpoczyna „część tebańską” utworu (por. Rom. 10, 366 i Stat. Theb. 2, 65: ventum erat ad 

Thebas). Cytat ze Stacjusza w tym konkteście nie ma jedynie znaczenia ozdobnego, nie 

stanowi zwykłej aluzji; według Schettera jest to: eine (…) zielende Signalfunktion904. 

Według Bouqueta natomiast zmiana miejsca akcji miałaby wynikać z braku precyzji autora 

ze względu na homonimię między Kreonem, królem Koryntu i Kreonem z Teb, bratem 

Jokasty905, jest to jednak mało prawdopodobne: badacz pomija bowiem fakt, że właśnie taka 

jest lokalna (afrykańska) wersja omawianego mitu. 

Cały poemat stanowi historię o złamanej przysiędze i o tym, jakie konsekwencje 

przynosi brak wierności906. Stąd marginalizacja jednego z najistotniejszych elementów mitu 

Medei, mianowicie wyprawy po złote runo, a także fakt, iż trudno epyllion Drakoncjusza 

zainterpretować jako historię o nieszczęśliwej miłości907 (podobnie jak opowieść o Parysie 

i Helenie w oryginalnym ujęciu w Rom. 8). Stanowi to najważniejszą różnicę między Rom. 

10 a epizodem Medei w VII księdze Metamorfoz Owidiusza (ww. 1-424). W wersji 

Drakoncjusza Medea popełnia dzieciobójstwo nie po to, by zemścić się na Jazonie 

(ponieważ według fabuły Jazon już nie żyje), mimo iż zemsta na nim stanowiła motyw 

wszystkich ujęć tragediowych mitu o Medei: Eurypidesa, Seneki, a nawet Hozydiusza Gety. 

Dokonuje natomiast tego czynu w celu uspokojenia swej bogini Diany. Jak zauważa Wasyl: 

non pare del tutto improbabile che il poeta tardoantico si ispirasse qui ad un motivo 

suggerito da Seneca, la cui Medea dichiara di aver espiato il fratello e il padre con 

                                                
na homonimię między Kreonem, królem Koryntu i Kreonem z Teb, bratem Jokasty (Bouquet, Wolff 1995, op. 
cit., s. 210).   

903 Schetter 1980, op. cit., s. 220. 
904 Ibidem, s. 213. 
905 Bouquet, Wolff 1995, op. cit., s. 210. 
906 Wasyl 2011, op. cit., s. 62. 
907 Historie miłosne stanowią wprawdzie tematykę właściwą epyllionowi, dlatego Drakoncjusz nie 

pomija całkowicie motywu miłosnego. Medea zostaje trafiona strzałą Amora w momencie, gdy zamierza zabić 
Jazona jako ofiarę dla bogini Diany. Będąca przy niej piastunka zauważa zmianę w wyglądzie i zachowaniu 
Medei oraz informuje o tym czytelnika (odnosząc się zresztą do konwencjonalnych dla poezji opisów stanu 
zakochania): torpescit iners antistita Phoebes permixto pallore rubens, non lumina vibrat, non furit aut 
tremuli strident in murmure dentes (ww. 228-230) oraz cur explicat artus aut tangit cur saepe caput, quid 
spirat hiatus oris et ad zonam digiti mittuntur inermes? (ww. 232-234). Jak wnioskuje Wasyl: thus, the scene 
as such is exemplarily epyllic: we have a girl in love and her old nurse who tries to discover the cause of her 
unexpected illness (Wasyl 2011, op. cit., s. 62). Opisowi Drakoncjusza brakuje jednak romantyczności i 
liryzmu właściwego poezji miłosnej, odbiorca wie bowiem, czym skończy się poddanie się Medei uczuciom.  
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l’uccisione dei propri due figli908 (zob. Sen. Med., 957: fratri patrique quod sat est, peperi 

duos). Taka fabuła ponadto nadaje utworowi cechę Ringkomposition: w zakończeniu 

epyllionu bohaterka ponownie staje się tym, kim była na początku, przyjmuje swą pierwotną 

rolę złej kapłanki, która składa ofiary z ludzi (ww. 542-549). Brak ofiary z Jazona 

rekompensuje ofiarą z własnych dzieci. Wasyl zauważa w narracji oryginalną logikę, która 

nadaje poematowi wyjątkowo tragiczny wymiar (tej cehcy brakuje ujęciu Owidiańskiemu): 

[Medea] essendosi resa conto della propria colpa, della hybris contro gli dèi, riceve una 

punizione, anzi, riconosce i motivi per cui sarà necessaria, indispensabile la pena e si 

autopunisce909. Ponadto, w odróżnieniu od Owidiusza, opowieść Drakoncjusza posiada 

zamkniętą, skończoną strukturę, której punkt kulminacyjny stanowi zabójstwo dzieci, u 

Owidiusza natomiast czyn Medei jest tylko jedną z wielu krzywd wyrządzonych ludziom 

przez złą czarodziejkę910.  

Drakoncjusz zachowuje wersję tradycyjną mitu (odnosząc się zwłaszcza do wariantu 

Eurypidesa i Seneki, a także do Owidiusza) przede wszystkim dopiero w zakończeniu 

utworu, kiedy Medea wzlatuje i ucieka na rydwanie Heliosa: po to, by uciec od ludzkiej 

cechy odczuwania emocji (w. 546: nihil ipsa dolebo). Nie musi uciekać od wrogów, 

ponieważ już nie żyją911 (to odróżnia ujęcie Drakoncjusza od wersji Eurypidesa i Seneki). 

W Metamorfozach (w. 424: effugit illa necem nebulis per carmina motis) ucieka na 

rydwanie, by stać się istotą nadludzką, mściwą, nieobliczalną w swym okrucieństwie912. 

Podobnie w Rom. 10:  

 

Occupat illa gravem funesto corpore currum,  

ire furor residens taetros simul imperat angues.  

Tolluntur celeres, mox se tellure levabant,  

iam nutant per inane rotae hinc inde labantes,  

aera saeva petit volitans quadriga venena (ww. 562–566).  

                                                
908 A. M. Wasyl, Le metamorfosi di Medea in Ovidio, Metamorphoses VII, e Draconzio, Romulea X, 

Eos 1 (2007), s. 97. 
909 Ibidem, ss. 97-98. 
910 Ibidem, s. 98. 
911 Wersja, wedle której bohaterowie już nie żyją, gdy Medea odlatuje na rydwanie, poświadczona 

jest u mitografa Hyginusa: Creusa munere accepto cum Iasone et Creonte conflagravit. Medea ubi regiam 
ardere vidit, natos suos ex Iasone Mermerum et Pheretem interfecit et profugit a Corintho (cytat według 
wydania: Hygin, Fables, texte établi et traduit par J. Y. Boriaud, Paris 1997). 

912 Ibidem. 
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 Medea, uwalniając się od uczuć, jakie z pomocą Wenus i Amora wywołał w niej 

Jazon (ww. 222 i n.), ucieka, by połączyć się na nowo z Dianą i stać się virgo cruenta. 

 Drakoncjusz w Rom. 10 odnosi się także do Wergiliusza. Przykładem może być 

passus, w którym Drakoncjusz próbuje umotywować decyzję Medei i Jazona, aby udali się 

do Grecji:  

 

quattuor interea Phoebus transegerat annos,  

sed natos Medea duos fecunda marito ediderat,  

cum nocte iacens suspirat Iason  

nec gemitus latuere magam: quam, callide, fraudem  

quodue nefas moliris? - ait - non fallis amantem (ww. 340-344). 

 

 Po tym jak minęły cztery lata i Medea urodziła dwóch synów, Jazon, leżąc nocą w 

łóżku, ciężko wzdycha, co niepokoi Medeę. Małżonka pyta wówczas, co go trapi. Ten passus 

przywodzi na myśl epizod z IV księdzi Eneidy, kiedy Dydona wyczuwa, że Eneasz planuje 

opuścić Kartaginę: at regina dolos - quis fallere possit amantem? - praesensit (Aen. 296-

297). Ten sam passus przywołuje Stacjusz w Tebaidzie, gdy krótko po weselu Argii i 

Polinika, Polinik zostaje obdarzony wizją, w której widzi siebie powracającego do Teb i 

przejmującego władzę. Mimo iż nie wypowiada swych uczuć na głos, Argia wyczuwa jego 

zaniepokojenie: quos, callide, motus quamue fugam moliris? - ait - nil transit amantes (Theb. 

2, 332,335).  

 Jako że dążenie Drakoncjusza do oryginalności polega na łączeniu wielu różnych 

modeli traktujących ten sam temat, poeta odnosi się także do Medei Seneki. Za przykład 

posłużyć może sposób, w który wykorzystuje on Senekę jako bezpośredni model w 

konstrukcji modlitw Medei. U Seneki pojawia się jedna, nieprzerwana modlitwa – zauważyć 

można, że jego ww. 1-9 korespondują z modlitwą do Diany (Luny/Hekate) w. Rom. 10, 396-

415), ww. 9-18 odpowiadają modlitwie do Plutona i Furii (Rom. 10, 436-460). U Seneki 

inwokacje do poszczególnych bóstw występują jedna po drugiej. Gina di Russo znajduje 

wyjaśnienie decyzji Drakocnjusza do rozdzielenia tej modlitwy na dwie części: 

 

Nel destinare la prima invocazione della sua eroina alla sola 



 304 

Hecate triformis, pare che Draconzio voglia evidenziare e rafforzare la 

connessione tra prima e seconda sezione del suo poemetto: la prima infatti 

si avviava alla conclusione con l’immagine di Diana/Ecate che maledice 

(vv. 290 ss.) l’unione sacrilega della sua sacerdotessa, Medea, con 

Giasone; la seconda sezione, presentando quasi subito la preghiera 

dell’eroina tradita e desiderosa di vendicarsi, si apre con l’avverarsi di 

quanto preannunciato dalla dea, finché proprio a lei Medea si rivolgerà 

per chiederle di agevolare la sua vendetta (vv. 396-415)913.  

 

Ww. 28-34 u Seneki przypominają natomiast zwrócenie się Medei do Heliosa (Rom. 

10, 497-508). Drakoncjusz, podobnie jak Seneka (ww. 28-9: nostri sator Sol generis; w. 33: 

genitor), do inwokacji do Heliosa dodaje odniesienie do pochodzenia Medei (w. 504: 

miserere tuae, deus optime, nepti).  

 

Blossius Aemilius Dracontius, Orestis Tragoedia  

 

 Także i w tym epyllionie Drakoncjusz podejmuje temat popularny dla tragedii i 

przedstawia go w formie epickiej. Jego celem jest ukazanie pełnej historii o losach Orestesa, 

zebrawszy to, co napisali na ten temat jego poprzednicy (Anna Maria Quartiroli podkreśla 

intento di sistemazione unitaria del ciclo oresteo)914. Do opowiadanej historii dodaje swoje 

własne péripéties romanesques, w których opisuje relacje i uczucia panujące w domu 

Argiwów, łączące ze sobą poszczególne sceny utworu. Największą uwagę Drakoncjusz 

zwraca nie tyle na mit i fabułę, co raczej na emocje i konflikty między postaciami: utwór 

stanowi kontrast tonów, napięć i niepokojów; pełen jest elementów retorycznych, 

wzmacniających dramatyczny wydźwięk poematu. Jak podsumowuje Dimitris Mantzilas: 

 

In other words he wants his poem to be flawless and complete, including 

each and every aspect of his hero’s myth in a condensed miniature poem, 

something that Aeschylus failed to do in many more verses. From this 

perspective, he imitates and simultaneously emulates Aeschylus, aiming to 

                                                
913 G. Di Russo, Valerio Flacco fonte di Draconzio? A proposito di Romuleon 10, 52-80, Hermes 137 

(2009), s. 236. 
914 A. M. Quartiroli, Gli epilli di Draconzio, Athenaeum 1946, s. 28. 
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prove himself better than him915. 

 

Jako że w 974 heksametrach Drakoncjusz opowiada większość mitów dotyczących 

Orestesa (zamordowanie Agamemnona, zemstę Orestesa, jego szaleństwo, proces na 

Areopagu), odnaleźć można w jego epyllionie silne wpływy wszystkich tragedii grekich 

związanych z mitem rodu Argiwów916. Zawiera jednak w swym utworze nie tylko 

wydarzenia trylogii Ajschylosa, lecz także dodaje epizody z Agamemnona Seneki, Elektry 

Sofoklesa; Ifigenii w Aulidzie, Ifigenii w Taurydzie i Orestesa Eurypidesa917 (wizyta 

Orestesa w Taurydzie, spotkanie z Ifigenią, zabójstwo Pyrrusa), jak również z innych źródeł, 

zwłaszcza Owidiusza, Lukana, Stacjusza, Juwenalisa oraz Wergiliusza918. Drakoncjusz 

dodaje do opowiadanej historii także własne innowacje, np. wizytę Agamemnona w 

Taurydzie i jego spotkanie z Ifigenią w drodze powrotnej z Troi do domu. Kreuje ponadto 

nowego bohatera, Dorylasa, opiekuna rodziny, któryt odgrywa istotną rolę, pomagając 

Orestesowi pomścić morderstwo jego ojca. Poeta zmienia ponadto niektóre szczegóły 

historii, znane z przekazów tragików.  

Jednak największą zmianę  wprowadzoną przez Drakoncjusza stanowi ukazanie 

historii rodu Argiwów nie jako efektu przekleństwa rzuconego na rodzinę i łańcuch zemsty, 

lecz jako makabryczne konsekwencje cudzołóstwa919 (tę tematykę poeta uznaje za siłę 

napędową akcji także w De raptu Helenae): poza zmianą gatunku, Drakoncjusz przenosi 

także zatem najważniejszy nurt narracji na historię miłosną między Klitajmestrą a 

Ajgistosem, niewiele uwagi poświęcając problemowi fatum, czynnikowi najważniejszemu 

                                                
915 Mantzilas, op. cit., s. 379. 
916 Zob. m.in. W. Trillitzsch, Der Agamemnonstoff bei Aischylos, Seneca und in der Orestis tragoedia 

des Dracontius [w:] Aischylos und Pindar. Studien zu Werk und Nachwirkung, ed. E.G. Schmidt, Berlin 1981, 
ss. 268-274; J. Bouquet, L’Orestis tragoedia de Dracontius et l’Agamemnon de Sénèque, ALMA 16 (1989), 
ss. 43-59. 

917 Wciąż otwarte pozostaje pytanie dotyczące znajomości greki przez poetę i tego, czy przeczytał 
wymienione tragedie w oryginale. Korzystał jednak bez wątpienia z twórczości łacińskiej, w związku z tym 
Betine van Zyl Smit komentuje: scholars have traced echoes of many Latin poets in his work. Different versions 
of the murder of Agamemnon had been scripted by various Romans. Some of these works like Pacuvius’ 
Doulorestes, Livius Andronicus’ Aegisthus and Lucius Accius’ famous Clytemnestra  are preserved only in 
fragments, but we do have Seneca’s Agamemnon which presents a very different Clytaemestra to that of 
Aeschylus’ tragedy of the same name (B. van Zyl Smit, The Amorous Queen and the Country 
Bumpkin: Clytaemestra and Egistus in Dracontius' Orestis Tragoedia, Akroterion 55 (2010), s. 26).  

918 Zob. m.in. C. Moussy, L’imitation de Stace chez Dracontius, Journal of classical studies 14 (1989), 
ss. 425-433; J. Bouquet, L’imitation d’Ovide chez Dracontius in Colloque présence d’Ovide, ed. R. Chevalier, 
Paris 1982, ss. 177-187. 

919 Van Zyl Smit, op.cit., s. 27: the most profound alteration that Dracontius has made, however, is 
to present the mythical events not as the working out of a family curse and of cycles of revenge, but as the 
gruesome consequences of adultery (…). The adulterous aspects of the relationship between Clytaemestra and 
Egistus are thus brought to the fore, and this has resulted in a more sensuous and sexualised couple. 
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we wcześniejszych, tragediowych ujęciach mitu. Zło, jakie niesie ze sobą cudzołóstwo, 

Drakoncjusz ukazuje poprzez nadanie odpowiednich cech postaciom Klitajmestry, Ajgistosa 

i Agamemnona; ponadto wszyscy bohaterowie jego epyllionu poddani są psychologizacji920. 

Aby w fabule mogła dominować pełna pasji miłość, poeta umniejsza lub pomija niektóre 

tradcyjne motywy, które kierowały Klitajmestrą, gdy decydowała się zabić swego męża921. 

We wcześniejszych wersjach jej powody odnosiły się np. do Atreusa, ojca Agamemnona, i 

jego stosunków z Tiestesem, ojcem Ajgistosa; nawiązywano ponadto do pomszczenia ofiary 

z Ifigenii oraz niewierności Agamemnona. Natomiast Klitajmestra i Ajgistos kierowali się 

pożądaniem oraz żądzą władzy922.  

 W kontekście korzystania przez Drakoncjusza z innych, nietragediowych źródeł, 

warto zwrócić uwagę na passus znajdujący się pod koniec utworu. Orestesowi ukazuje się 

duch jego matki: 

 

dum solio fruitur patrio diademate pulcher,  

astitit ante oculos genetrix sua non ut inermis,  

sed facibus armata rogi, subcincta cerastis.  

ignibus admotis, resolutos orbibus angues  

ingerit in faciem iuvenis, mortale minatur (ww. 820-824). 

 

 Tiziana Pivitera923 zauważa zależność od Wergiliusza, który także tradycyjne Erynie 

nękające Orestesa zastępuje prześladującą go Klitajmestrą. Obaj autorzy używają określenia 

facibus armata924 i w obu wersjach postaciom towarzyszą węże: 

 

aut Agamemnonius scaenis agitatus Orestes  

armatam facibus matrem et serpentibus atris  

                                                
920 Dokładna analiza tego zagadnienia i bohaterów w tym kontekście w kolejnym podrozdziale. 
921 Na temat powodów, dla których Klitajmestra zamordowała Agamemnona, w ujęciach różnych 

twórców greckich, zob. G. Mader, Fluctibus variis agor: An aspect of Seneca’s Clytemnestra portrait, Acta 
Classica 31 (1988), ss. 51-70.  

922 Van Zyl Smit, op. cit., s. 27. 
923 T. Privitera, Draconzio e il recupero dell'Oreste virgiliano, Res Publica Litterarum XXXVI (2013), 

s. 170. 
924 Warto mieć na uwadze, że lekcję facibus przekazuje tylko kodeks Ambrosianus O 74 sup., podczas 

gdy starsza wersja utworu (kodeks Bernensis Bongarsianus 45) zawiera lekcję faculis, przyjętą m.in. w 
wydaniu Bouquet, Wolff 1995, op. cit. Pivitera (op. cit., s. 171) decyduje się na facibus ze względu na 
aluzyjność passusu (podobieństwo do Wergiliusza), tę wersję wybierał także Grillone (op. cit., s. 151, gdzie 
zauważa: si incontra solo facibus nell’OT, nel v. 855, e in Rom. 8, 122. 308. 650).  
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cum fugit ultricesque sedent in limine Dirae (Verg. Aen. 4, 471-473). 

 

 Ta, która nęka Orestesa u Drakoncjusza, to wizja, halucynacja – w opisie jej 

nadejścia poeta opiera się prawdopodobnie na jeszcze jednym passusie z Eneidy: kiedy w 

III księdze Eneaszowi ukazują się w świetle księżyca Penaty (ww. 147 i n.), Wergiliusz 

używa określenia visi ante oculos adstare (w. 150), podobnie u Drakoncjusza: astitit ante 

oculos (w. 821). Podobieństw z Wergiliuszem znajdziemy u Drakoncjusza dużo więcej, 

Pivitera stwierdza wręcz: l’intreccio complesso di rinvii virgiliani precisa come la scrittura 

draconziana, rispetto all’intertesto primario, si riveli come una vera e propria operazione 

di sistematica glossatura925. Przykład stanowić może epizod dotyczący Pyrrusa. Zarówno 

Wergiliusz, jak i Drakoncjusz, wspominając o tym, że po matkobójstwie Orestes dokonuje 

kolejnej zbrodni, mordując swego rywala w miłości, Pyrrusa, który zabrał mu obiecaną 

narzeczoną, Hermione. Zbrodnia przyjmuje konotacje świętokradcze, ponieważ dochodzi 

do niej w świątyni podczas odprawiania obrzędów religijnych:  

 

Dixit, et accinctus capulo produxit in hostem. 

repperit Aeacidem subientem templa deorum,  

adgreditur iuvenem, securum obtruncat ad aram  

et redit ad Danaos elatus caede secunda (Orest. 816-819). 

 

Ast illum ereptae magno flammatus amore  

coniugis et scelerum furiis agitatus Orestes  

excipit incautum patriasque obtruncat ad arras (Verg. Aen. 3, 330-332). 

 

Natomiast jako najbardziej innowacyjny epizod w całym poemacie jawi się scena 

rozpoznania między Agamemnonem i Ifigenią. Uważa się, że Ifigenia nie żyje, po tym, jak 

została złożona w ofierze przez swego ojca w Aulidzie. Miało to na celu przekonanie 

Artemidy, by pozwoliła żeglarzom popłynąć z Troi do domu. W dramatycznej scenie ojciec 

i córka spotykają się ponownie w świątyni Diany w Taurydzie, gdzie Ifigenia została 

kapłanką (ww. 41-65). Epizod znajduje się na początku utworu, tuż po proemium. Zaczyna 

się i kończy przybyciem i odpłynięciem Agamemnona, któremu przeciwna jest Diana – na 

                                                
925 Pivitera 2013, op. cit., s. 171. 
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początku bogini jest zła, ponieważ pamięta o ofierze z młodej dziewczyny, na którą zgodził 

się Agamemnon. Próbuje on przebłagać boginię, aby móc płynąć dalej do Myken. Udaje się 

do jej świątyni, niosąc dary – tam rozpoznaje swą córkę, a ona rozpoznaje ojca: 

 

Vidit Iphigeniam turibula sera ferentem. 

Haeret et attonitos oculos in virgine figit: 

Obstipuit pietas et mens sibi conscia pravi. 

Agmine pro Danaum cultro feriente litatam 

Nouerat et similem nasci potuisse putabat. 

Candida virgo tamen plus iam cognoscere patrem 

Coeperat, officium citius dedit ipsa ministrae (ww. 52-59). 

 

Wówczas Drakoncjusz przypomina czytelnikom, w jaki sposób została złożona 

niegdyś ofiara z Ifigenii. Po krótkim monologu Agamemnona, w którym zastanawia się on, 

czy jego córka naprawdę żyje (ww. 66-73), Ifigenia wyjaśnia, że zaprowadzona została do 

spełnienia obrzędów, jednak uratowała ją bogini, znalazłszy inną ofiarę na jej miejsce (ww. 

74-83)926. W wersji Ajschylosa Agamemnon wolny jest od jakiejkolwiek 

odpowiedzialności. Drakoncjusz zdaje się natomiast umniejszać jego rolę w ofierze, aby 

ułatwić pojednanie bohaterów. W swym drugim monologu (ww. 84-101) prosi Dianę, aby 

oddała mu jego córkę, nie chcąc przy tym pozostać jej dłużnym (tkwi w nim świadomość 

tego, że ofiara została złożona i że było to zbrodnią, co dodatkowo świadczy o jego 

prawości): 

 

Pignora redde precor regi post funera patri, 

Ut prosit dempsisse neci: tibi, Delia, supplex 

Mille dabo pecudes, cervos hircosque suesque, 

Cornibus armatas lunata fronte iuvencas (ww. 94-97). 

 

 Bogini wybucha złością na jego prośby (w. 102: his precibus commota dea crudescit 

in iras) – Agamemnon zostaje zmuszony natychmiast opuścić Taurydę, bez pożegnania z 

Ifigenią i powraca do domu, gdzie czeka go śmierć (ww. 102-107). Drakoncjusz, jak 

                                                
926 Co może przywołać na myśl historię z Biblii o ofierze Abrahama z jego syna Izaaka, Gen. 22. Zob. 

Mantzilas, op. cit., s. 387. 



 309 

zauważa Mantzilas, nie odwołuje się do filozoficznych argumentów próbując 

usprawiedliwiać działania i decyzje bohaterów – wnioskuje raczej, że ludzie powinni być 

posłuszni bogom927. Ponadto, nawet jeśli początkowo Agamemnon mógłby uznać działanie 

Diany za niesłuszne, ostatecznie przyniesie ono zbawienne skutki: ocali Ifigenię, a następnie 

umożliwi uleczenie Orestesa. W religijnej postawie Drakoncjusza dostrzec można 

prawdopodobnie ujęcie chrześcijańskie: gniew istoty boskiej okazuje się dla człowieka 

pomyślny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
927 Ibidem, s. 388: in a highly sentimental narration, the religious feeling is overflowing: it is clear 

that humans should obey their gods and serve them, as they do not possess free will but are, rather, puppets in 
the hands of the gods. 
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3.6. BOHATEROWIE W EPYLLIONIE 
 

 

Bohaterowie epyllionu znacząco różnili się od herosów występujących w 

tradycyjnym eposie: najdoskonalszych w każdej kategorii, zarówno pod względem odwagi, 

waleczności oraz nadzwyczajnych zdolności, jak i piękna fizycznego; jednym z celów epiki 

była bowiem gloryfikacja postaci. Zdarzały się od tej reguły wyjątki, jednak jeśli postaci 

były przedstawiane negatywnie, jawiły się jako złe w każdej kwestii, co je odrealniało oraz 

odbierało im odcień psychologiczny i emocjonalny. Jak podkreśla Gregory Nagy: the Greek 

word heros integrates the concept of the cult hero with the concept of the epic hero – as well 

as the tragic hero – in classical Greek traditions928. W eposie miniaturowym przeciwnie – 

bohaterowie sprowadzeni zostali do poziomu zwykłych ludzi; posiadali zalety, ale i wady, 

przeżywali silne emocje (wyraźna była psychologizacja postaci, zwłaszcza w epyllionie 

łacińskim; doskonały przykład stanowi zwłaszcza targana emocjami postać Perdykasa w 

Aegritudo Perdicae, a także bohaterowie epyllionów Drakoncjusza), podejmowali 

świadome decyzje i ponosili ich konsekwencje. Jawili się jako ,,antyherosi”, stanowiąc 

przeciwieństwa modelowych herosów typowych dla dużej epiki: 

 

The author of an epyllion meant to represent an epic character in a non-

traditional manner, i.e. in a satirical, subversive or undermining way. For 

instance, this is the case of texts in which heroes appear in contexts of 

everyday life or in unusual situations or in which the Homeric heroes and 

gods are represented ironically929.  

 

 Już od czasów hellenistycznych autorzy epyllionów koncentrowali się ponadto na 

bohaterach drugoplanowych: lesser characters, unexpected heroes such as babies, 

kidnapped boys and, most noticeably, women, rather than the gods and heroes of traditional 

epic930. Oddawali zatem głos także kobietom i dzieciom. Postaci kobiece odgrywały istotną 

rolę również w dużej epice, ich rola miała jednak inny charakter niż w eposie miniaturowym: 

 

                                                
928 G. Nagy, The Epic Hero [w:] A Companion to Ancient Epic, ed. J. M. Foley, Oxford 2005, s. 87. 
929 Cadau, op. cit., s. 29. 
930 Merriam 2001, op. cit., s. 6. 
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Yet ancient epics in fact contain a much broader range of important female 

figures, even if they must often act and speak from the margins of the male 

community. Women are both the passive and, in the case of Roman epic, 

increasingly the active cause of wars as well as its carefully delineated, 

sometimes explicitly sacrificial victims. Women play a critical role as 

objects of exchange between men for the purpose of procreation, pleasure, 

and alliance; at the same time, a woman imported from another household 

or country can prove unfaithful or untrustworthy931.  

 

 Dla Carol Merriam skupienie autora epyllionu na kobietach stanowi jeden z 

najważniejszych wyznaczników gatunku, który uczona nazywa women’s forum’ of the epic 

genre932. Stwierdza, że ważność epyllionu w historii literatury polega głównie na tym, iż 

koncetruje on uwagę szczególnie wokół kobiet, ich świata, cech i czynności, a historie 

nierzadko są dzięki temu opowiadane z kobiecej pespektywy933.  

Udział bogów był w epyllionie natomiast niewielki; nawet jeśli wciąż wierzono w 

działanie fatum i zrządzenia losu przepowiedzianego przed wiekami, to sami bogowie 

odgrywali raczej poboczne role: większą uwagę skupiano na człowieku934. Jeśli poeci 

wprowadzali do swych epyllionów bogów, nie jawili się oni jako wielcy i majestatyczni – 

bywali raczej obłudni i przebiegli. 

 

Κόλουθος, Ἁρπαγὴ Ἑλένης  

 

 Opisy bohaterów u Kolluthusa dość bliskie są ich przedstawieniom w tradycji 

literackiej – Parys jawi się jako parody of famous heroes and lovers935: to parodia, którą 

odbiorca zrozumie jedynie wtedy, gdy będzie znał różnorodne modele literackie, nie tylko 

te odnoszące się do samego Parysa. Mimo iż Parys Kolluthusa nigdy nie jest daleki od ujęcia 

Homeryckiego, jawi się on w epyllionie przede wszystkim jako postać bukoliczna. Taki 

portret budowany jest już w proemium, gdzie Parys określony zostaje mianem µηλοβοτήρ 

                                                
931 H. P. Foley, Women in Ancient Epic [w:] Foley 2005, op. cit., s. 105. 
932 Merriam 2001, op. cit., s. 6. 
933 Ibidem, s. 160. 
934 Wyjątek stanowi epyllion Repozjanusa, w którym bogowie są głównymi bohaterami, ukazani 

zostali jednak jak zwykli ludzie, przeżywający silne emocje; autor zwrócił uwagę na ich aspekt 
psychologiczny. 

935 Magnelli, op.cit., s. 158. 
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(ww. 5-6: δεῦτε, θεµιστοπόλοιο νοήµατα µηλοβοτῆρος εἴπατέ µοι).  Obraz wzmocniony jest 

w ww. 101 i n., kiedy czytelnik poznaje Parysa jako bohatera grającego na syrindze i 

pasącego swą trzodę, a cały passus (przeanalizowany w podrozdziale 3.4.), przypomina 

tradycyjną bukolikę, ukazującą wiejską sielankę – Parys liczy bydło, swą pieśnią dla Pana i 

Hermesa uspokaja psy oraz byki, zwierzęta leżą syte na zielonej trawie. Ukazywanie Parysa 

jako pasterza jest zakorzenione w tradycji, Koluthus jednak zdecydowanie stara się te cechy 

dodatkowo uwypuklić, przyjmując konwencjonalną metaforykę poezji pasterskiej oraz 

wzmiacniając ów obraz poprzez określone słownictwo zarówno w wypowiedziach 

bohaterów, jak i narratora. Parys nazywany jest µηλοβοτήρ (w. 5), βουκόλος (ww. 10, 72 i 

87), οἰοπόλος (ww. 15 i 112), νοµεύς (ww. 11 i 103) oraz ποιµήν (w. 104)936.  

 Jakim rodzajem postaci bukolicznej jest Parys? Pozornie jego obraz wydaje się 

jednoznaczny: pasie bydło na zboczach góry Ida (w. 72), gra na fujarce (ww. 114-115), doi 

krowy, aby mleko przeznaczyć na produkcję sera (w. 127). Jednak gdy odbiorca przyjrzy 

się mu bliżej i porówna go z konwencjami gatunkowymi bukoliki Teokryta oraz z innymi 

tradycyjnymi postaciami pasterskimi, wówczas bukoliczne cechy Parysa wydają się, jak 

określa je Geoffrey Harmsworth, „coraz bardziej podejrzane”937. Badacz podkreśla, że:  

 

Colluthus' narrative has many moments of ,,scholarly engagement” with 

the generic conventions of pastoral poetry, reading its traditional as well 

as post-Nonnian form against a variety of other models938.  

 

Natomiast Byron Harries zauważa w narracji Kolluthusa (pełnej odniesień do 

bukolicznej tradycji, a zarazem niewolnej od nowych jej ujęć) lament poety nad zatraconą 

niewinnością gatunku pasterskiego939. W świecie bukoliki wyrzekano się chciwości, 

Kolluthus natomiast odchodzi od tego przekonania, gdy niewinny pasterz zamienia się w 

złego porywacza940. Lucia Prauscello dodaje, iż poeta łączy liczne tradycje (nie tylko 

                                                
936 Warto podkreślić, że żadnego z tych określeń nie używa sam Parys, gdy przekonuje Helenę do 

opuszczenia Sparty. Jednocześnie ciągłe powtarzanie i przypominanie odbiorcy o jego pasterskim pochodzeniu 
w całej części utworu poprzedzającej spotkanie Heleny i Parysa wmacnia jego kłamstwo co do korzeni 
królewskich (choć rozumieć to można dwojako, być może w ten sposób kłamstwem okazuje się wcześniejsze 
budowanie jego postaci jako pasterza i w końcu ujawnia się jego prawdziwy charakter). Harmsworth, op. cit., 
s. 45. 

937 Harmsworth, op. cit., s. 46. 
938 Ibidem. 
939 B. Harries, The Drama of Pastoral in Nonnus and Colluthus [w:] Brill's Companion to Greek and 

Latin Pastoral, ed. M. Fantuzzi, T. Papanghelis, Leiden 2006, s. 547: lament for the lost innocence of pastoral. 
940 Ibidem: disavowal of greed and exploitation. 
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bukoliczne, lecz także epickie), przywołując a web of associations that foreshadow Paris' 

aggressive future as seducer and rapist941 i budując w ten sposób oczekiwania czytelnika. 

Uczona zestawia niekonwencjonalny opis Parysa jako pasterza byków (ww. 105 i 113) z 

pseudo-Teokrytejską Idyllą 27, w której Dafnis także jest pasterzem byków942; jak również 

z Idyllą 1 Teokryta, znów ukazującą Dafnisa opiekującągo się bykami, lecz wyśmiewanego 

przez Priapa ze względu na niechęć do zdobywania dziewcząt943; zob. w. 85: δύσερώς τις 

ἄγαν καὶ ἀµήχανος ἐσσί944. Termin δύσερως stanowić może aluzję do miana Δύσπαρις, 

jakim określony został Parys przez Kolluthusa (w. 193), co, zdaniem Harmswortha, may 

(…) mark the moment that Paris becomes a different kind of “a disaster in love” by leaving 

behind his pastoral life945. Początek utworu może nieco zacierać powiązania między 

Parysem a Dafnisem, gdy Parys ukazany jest jako siedzący na pasterskim stołku (w. 15: 

Πάριν οἰοπόλοισιν ἐφεδριόωντα θοώκοις), podczas gdy ocenia konkurs piękności bogiń, 

choć także i w Idylli 1 mowa jest o siedzisku pasterza (ww. 22-23: ᾇπερ ὁ θῶκος τῆνος ὁ 

ποιµενικὸς)946.  

 Obraz Parysa-pasterza zmienia się, gdy bohater wyrusza do Sparty. Na głowie ma 

hełm (w. 233), co nadaje mu mężny wygląd, ale martwi się o to, że zabrudzi sobie stopy (w. 

232). Dźwięk jego pasterskiej syringi zamienia się w „słodką jak miód mowę”, gdy zwraca 

się do Heleny (w. 277: µειλιχίην (…) γῆρυν). Parys jawi się jako dandys, jego ruchy są 

delikatne i teatralne: 

                                                
941 L. Prauscello, Colluthus’ Pastoral Traditions: Narrative Strategies and Bucolic Criticism in the 

Abduction of Helen, Ramus 37 (2008), s. 185. 
942 Ibidem, ss. 184-185.  
943 Ibidem, s. 183. 
944 Wszystkie cytaty greckie z utworów Teokryta na podstawie wydania: Bucoliques grecs. 1, 

Théocrite, texte établi et trad. par Ph. E. Legrand, Paris 1960. 
945 Harmsworth, op. cit., s. 46. 
946 Jeśli Kolluthus miał w pamięci passus z Teokryta, jego wybór οἰοπόλος na miejsce ποιµενικός 

wydaje się interesujący, może się bowiem wiązać z kolejnym modelem Kolluthusa oraz uzupełnić obraz 
postaci Parysa o nowe aspekty. Oἰοπόλος oznaczać może bowiem „samotny” lub „pasterski” (zob. 
Harmsworth, op. cit., s. 47) – użycie tego wyrazu łączy poetę z ważnym dla niego źródłem, Hymnem 
homeryckim dla Afrodyty, gdzie bogini znajduje Anchizesa samotnie pozostawionego w stajni, z dala od 
innych, spacerującego podczas gry na lirze (w. 79: τὸν δ ̓εὗρε σταθµοῖσι λελειµµένον οἷον ἀπ ̓ἄλλων; cyt. za: 
Harmsworth, op. cit., s. 47). Ten obraz przejmuje Kolluthus, opisując Parysa grającego na syrindze, 
śpiewającego i spacerującego w swych stajniach (samotnych, opuszczonych bądź pasterskich), zob. w. 112: 
πολλάκι δ ̓οἰοπόλοισιν ἐνὶ σταθµοῖσιν ἀείδων). Także Kolluthus podkreśla, że Parys podczas tej czynności 
znajduje się z dala od innych ludzi (ww. 105 i 106). Podobieństw między postaciami jest więcej – zarówno 
Parys, jak i Anchizes odmieniają swe życie po spotkaniu z Afrodytą, podczas gdy pasą bydło na górze Ida. 
Harmsworth zauważa ciekawą ironię w tym intertekstualnym powiązaniu:  the irony of this intertextual 
portrayal of Paris is that Anchises' encounter with the goddess would make him the father of Aeneas, who 
would go on to revive Troy in his founding of Rome, while Paris' encounter would lead to Troy's doom. Through 
the parallels, the poet may hope for his readers to meditate on the fact that Anchises had no choice in his fate, 
he was a victim of Zeus' plan for Aphrodite. But Paris chose Aphrodite willingly, and all the disaster that 
followed (Harmsworth, op. cit., s. 47).  
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αὐτὰρ ὁ χιονέοιο λοεσσάµενος ποταµοῖο  

ᾤχετο φειδοµένοισιν ἐπ᾽ ἴχνεσιν ἴχνος ἐρείδων,  

µὴ πόδες ἱµερόεντες ὑποχραίνοιντο κονίης,  

µὴ πλοκάµων κυνέῃσιν ἐπιβρίσαντες ἐθείρας  

ὀξύτερον σπεύδοντος ἀναστέλλοιεν ἀῆται (ww. 231-235). 

 

Takie cechy zauważyć można już w pewnym stopniu u Homera (zob. Il. 3, 325 i n.), 

u Kolluthusa jednak są one wyjątkowo wzmocnione. Jak zauważa Helen Morales, 

komentując ww. 231-235: he is concerned with his appearance to a comical degree947. 

Następnie Kolluthus porównuje jego piękno do urody boga Dionizosa, pasterz zatem 

wyróżnia się urodą i wdziękiem pośród bogów: 

 

οὐ Διὶ τοῖον ἔτικτεν ἐπήρατον υἷα Θυώνη:  

ἱλήκοις, Διόνυσε: καὶ εἰ Διός ἐσσι γενέθλης,  

καλὸς ἔην καὶ καὶ κεῖνος ἐπ᾽ ἀγλαΐῃσι προσώπων (ww. 249-251). 

 

Kolluthus zwraca się bezpośrednio do Dionizosa prosząc go o wybaczenie, że mimo 

jego pochodzenia od Zeusa nie można go uznać za najpiękniejszego, ponieważ Parys go pod 

tym względem przewyższa. Gdy Helena spostrzega młodzieńca, zakochuje się od 

pierwszego wejrzenia948 i targają nią silne emocje: 

 

ξεῖνε, πόθεν τελέθεις; ἐρατὸν γένος εἰπὲ καὶ ἡµῖν.  

ἀγλαΐην µὲν ἔοικας ἀριζήλῳ βασιλῆι,  

ἀλλὰ τεὴν οὐκ οἶδα παρ᾽ Ἀργείοισι γενέθλην.  

πᾶσαν Δευκαλίωνος ἀµύµονος οἶδα γενέθλην:  

οὐ Πύλον ἠµαθόεσσαν ἔχεις, Νηλήιον οὖδας,  

- Ἀντίλοχον δεδάηκα, τεὴν δ᾽ οὐκ εἶδον ὀπωπὴν  

οὐ Φθίην χαρίεσσαν, ἀριστήων τροφὸν ἀνδρῶν:  

οἶδα περικλήιστον ὅλον γένος Αἰακιδάων,  

                                                
947 Morales 2016, op. cit., s. 63. 
948 Jest pełna podziwu w stosunku do Parysa również u Eurypidesa (Eur. Iphig. Aul.  583-586), 

natomiast u Owidiusza wręcz przeciwnie – jawi się jako zimna i obojętna, pragnie zachować swoją czystość 
(Ovid. Her. 17,93; 101; 251). 
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ἀγλαΐην Πηλῆος, ἐυκλείην Τελαµῶνος,  

ἤθεα Πατρόκλοιο καὶ ἠνορέην Ἀχιλῆος (ww. 266-275). 

 

Następnie, jak przeanalizowano w podrozdziale 3.4, Helena pyta Parysa o jego 

pochodzenie. Młodzieniec opowiada o murach Troi, zbudowanych przez bogów, oraz 

proponuje Helenie małżeństwo, zgodne z wolą Afrodyty. Helena przez pewien czas nie jest 

w stanie wydobyć z siebie głosu, aż w końcu odpowiada, zgadzając się na ślub. Pragnie na 

własne oczy ujrzeć obwarowania miasta stworzone boską ręką: prosi Parysa bez wahania, 

aby udali się razem do Troi. Pragnie wypełnić wolę Afrodyty.  

Morales wskazuje na ciekawe odwrócenie ról, jakie zwykle przypisywane są 

odpowiednio kobiecie i mężczyźnie:  

 

The imagery here echoes similar phraseology in Musaeus and Nonnus, 

where males gaze at females. These parallels underscore the reversal of 

normal gender dynamics in Helen’s lustful gazing at Paris. Paris is the 

object of desire here, and Helen, desiring him (potheousa, 276), orders 

him to take her to Troy (314ff.) (…).  Indeed, Helen’s physical appearance 

is not described at all. We are told, in passing, that she “has a sweet voice” 

(277) and “lovely eyes” (303), but there is no greater individualization 

than this—an ironic touch, given her supreme beauty949.  

 

 Jak podkreślono w poprzednim podrozdziale, Harmsworth nazywa sposób narracji 

w utworze nianem negative meta-poetics950, ze względu na to, iż Kolluthus w pierwszej 

części utworu, poprzez kreację bohatera i nawiązania intertekstualne, buduje w odbiorcy 

pewne oczekiwania co do charakteru postaci – tylko po to, by ten obraz następnie zupełnie 

porzucić:  

 

There is considerable irony in the poet's efforts to create a highly pastoral 

figure only to abandon the idea completely. Colluthus made a conscious 

effort to elaborate on the tradition of Paris as shepherd, and while this 

choice may initially point in a different direction from the Homeric Paris, 

                                                
949 Morales 2016, op. cit., s. 65. 
950 Harmsworth, op. cit., s. 5. 
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it actually serves to highlight Paris’ lustful nature and his future as a 

sexual predator951. 

 

 Gdy Parys spotyka Helenę, zamienia się z pasterza w bohatera typowego dla noweli. 

Także i ten obraz, co należy podkreślić, jest ukazany nie bez ironii. Kolluthus w pewnym 

sensie tworzy „nieidealną nowelę”, podobnie jak Muzajos – nie kończy się ona bowiem 

szczęśliwym małżeństwem, lecz tragicznym wydarzeniem. Takie cechy znaleźć można 

także w twórczości Nonnosa, przypuszczać można zatem, że charakter swego utworu 

Kolluthus oparł nie tylko na nowelach napisanych prozą, lecz także na utworach mu 

współczesnych952.  

 Koniec utworu jawi się wyjątkowo oryginalnie – szczególną rolę poeta przypisuje 

Hermionie. Jest to nie tylko postać kobieca, ale i dziecięca, dlatego też wcześniej pomijana 

bądź uznawana za mało istotną dla historii porwania Heleny, a zatem postać modelowa dla 

epyllionu. Historię Parysa i Heleny Kolluthus ukazuje jako niczym nieprzerwaną – jedyną 

komplikacją okazuje się lament Hermiony. U Kolluthusa, podobnie jak u Tryfiodora (ww. 

493-494), Hermiona zostaje przedstawiona jako jedyna córka Heleny i Menalaosa; wszelkie 

inne źródła przekazują, iż miała brata, Nikostratosa953. Według relacji Apollodorosa 

Hermiona w czasie porwania Heleny miała dziewięć lat (Epit. 9,3). Jej żale z powodu 

nagłego zniknięcia matki to najprawdopodobniej inwencja Kolluthusa, jednak drobną 

wzmiankę o płaczu dziewczynki po stracie Heleny można odnaleźć u Owidiusza w liście 

Hermiony do Orestesa, która wspomniawszy o rodzeństwie matki oraz o Ledzie wznoszącej 

modły do bogów i samego Zeusa mówi: clamabam „sine me, me sine, mater, abis?” (Her. 

8, 777). U Kolluthusa natomiast Hermiona wyrzuca na wiatr swą woalkę i zalewa się łzami, 

gdy tylko wstaje świt, a matki nie ma w pobliżu. Woła służące z komnat na zewnątrz i 

krzyczy do nich pełna rozpaczy: 

 

παῖδες, πῆ µε λιποῦσα πολύστονον ᾤχετο µήτηρ,  

ἣ χθιζόν σὺν ἐµοὶ θαλάµων κληῖδας ἑλοῦσα  

ἔδραθεν ὑπνώουσα καὶ ἐς µίαν ἤλυθεν εὐνήν; (ww. 330-332) 

 

                                                
951 Ibidem. 
952 Ibidem. 
953 Livrea, op. cit., s. 219. 
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Hermiona jest zaskoczona zniknięciem matki. Pamięta, jak Helena poprzedniego 

wieczora weszła do ich sypialni i zasnęła u jej boku w tym samym łóżku. Kobiety zebrane 

na dziedzińcu starają się pocieszyć szlochającą Hermionę, mówiąc, że niebawem znów ujrzy 

matkę. Wyjaśniają jej, że z żalu zapadają jej się policzki i od łez puchną oczy, dlatego 

powinna się uspokoić. Zastanawiają się, gdzie mogła udać się Helena: być może poszła na 

zebranie kobiet, lecz po drodze zabłądziła i spędza teraz czas na łące Hor lub obmywa ciało 

w nurcie rzeki Eurotas. Livrea przypuszcza, że jest to echo tradycji, według której Parys 

spotkał Helenę nad brzegiem Eurotasu, gdzie uczestniczyła w składaniu ofiar dla 

Dionizosa954. Hermiona nie jest pocieszona domysłami służących i odpowiada zmartwiona: 

 

οἶδεν ὄρος, ποταµῶν ἐδάη ῥόον, οἶδε κελεύθους  

ἐς ῥόδον, ἐς λειµῶνα: τί µοι φθέγγεσθε, γυναῖκες;  

ἀστέρες ὑπνώουσι, καὶ ἐν σκοπέλοισιν ἰαύει:  

ἀστέρες ἀντέλλουσι, καὶ οὐ παλίνορσος ἱκάνει (ww. 347-350). 

 

Hermiona w swojej odpowiedzi nie bierze pod uwagę wyjaśnień służących, nie jest 

to racjonalna analiza ich przypuszczeń. Targana emocjami (co typowe dla postaci 

epyllionicznych) mówi jedynie, że przecież matka zna drogę, góry, łąkę. Następnie 

patetycznym tonem powtarza, że gdy gwiazdy śpią, Helena odpoczywa wśród skał, z kolei 

gdy gwiazdy wstają, ona nadal nie wraca do domu955. Następnie Hermiona zadaje retoryczne 

pytania skierowane do matki, próbując dowiedzieć się, co się z nią dzieje: gdzie jest, po 

jakich górach chodzi? A może zabiło ją jakieś zwierzę? Dziewczynka szybko porzuca to 

przypuszczenie, ponieważ zauważa, że zwierzęta nie rzucają się na potomków Zeusa, a 

nawet się ich boją. Dalej zastanawia się, czy może Helena spadła z pędzącego wozu i teraz 

jej ciało leży w opuszczonym zagajniku, po chwili jednak przypomina sobie, iż przeszukała 

wszystkie zagajniki, każdy krzew i prześwit, niemal każdy liść. Następnie pyta matkę, czy 

może utopiona płynie w nurcie rzeki Eurotas, lecz i tę możliwość zaraz odrzuca, ponieważ 

pod wodą żyją Najady, które nie pozwoliłyby umrzeć kobiecie.  

                                                
954 Livrea przypuszcza, że jest to echo tradycji, według której Parys spotkał Helenę nad brzegiem 

Eurotasu, gdzie uczestniczyła w składaniu ofiar dla Dionizosa. Livrea, op. cit., s. 228. 
955 Uczeni podejrzewali, że między wersami 149 i 150 jest lakuna i powinien się tam znaleźć fragment 

opisujący poszukiwania matki przez Hermionę, jednak według Livrei powtórzenie wersu opisującego 
wschodzące i zasypiające gwiazdy jest celowe: dodaje patetyczności i nawet uwypukla intensywność 
poszukiwań Heleny przez córkę. Ibidem, s. 230. 
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Na tym Hermiona kończy swe żale i rozpaczliwe pytania kierowane do matki. 

Wziąwszy pod uwagę wszystkie miejsca, w których mogła przebywać Helena oraz 

zastanowiwszy się nad tym, co złego mogło jej się przytrafić, Hermiona traci nadzieję. 

Wówczas przychodzi ὕπνος – Sen, towarzysz Śmierci (ww. 346-348). Według Kolluthusa 

Sen zachowuje się jak Śmierć, zapewnia bowiem odpoczynek od wszelkich trosk. Gdy 

kobiety płaczą, Sen zamyka ich ciężkie powieki i pozwala im odpocząć od cierpień. Gdy 

nastaje świt, przybywa Eos i otwiera przed Hermioną dwie bramy snu (ww. 316-321): jedną 

zbudowaną z rogu, przekazującą prawdziwe sny (mające związek z rzeczywistymi 

wydarzeniami), a drugą z kości słoniowej, która daje sny próżne, zwodzące956. Sen 

Hermiony pochodzi z fałszywej bramy snu, wydaje jej się bowiem, iż widzi Helenę, krzyczy 

więc do niej pełna rozpaczy. Mówi jej, jak bardzo cierpi z powodu jej zniknięcia, leżąc sama 

w ojcowskim łożu957, po czym nawiązuje do poszukiwań matki i pyta: czy może ominęła 

jakąś górę, jakieś wzgórze? Helena odpowiada córce, prosząc o przebaczenie i wyjaśniając, 

dlaczego nie ma jej przy niej: 

 

τέκνον ἀκηχεµένη, µὴ µέµφεο δεινὰ958 παθούσῃ:  

οὕτω καλλικόµοιο µεθ᾽ ἁρµονίην Ἀφροδίτης;  

                                                
956 Powyższe wersy według numeracji (316-321) powinny występować po epizodzie dotyczącym 

porwania Heleny, jednak Livrea, idąc za opinią niektórych uczonych, zgadza się co do tego, by te wersy 
przenieść do dalszej część utworu, a ich znaczenie odnieść do postaci Hermiony; Livrea, op. cit., s. 235-236. 
Opis snu można umieścić również tuż przed porwaniem, ponieważ Helena – jak dowiadujemy się później z 
relacji jej córki – została porwana o świcie. Jednak przedstawianie dwóch bram snu traci w tym przypadku 
sens i logicznie dużo bardziej pasuje do momentu, w którym Hermiona zasypia i widzi we śnie zjawę matki. 
Mit opiera się przede wszystkim na powiązaniu etymologicznym między wyrazem greckim oznaczającym 
„róg” (κέρας) a czasownikiem „spełniać” (κραίνω) oraz analogicznie między wyrazem „kość słoniowa” 
(ἐλέφας) oraz „zwodzić, oszukiwać” (ἐλεφαίροµαι). Poza tym „róg” oznacza rogówkę, czyli oko, związany 
jest zatem z widzeniem, z kolei kość słoniowa swym kolorem przypomina zęby, przez co kojarzy się z 
mówieniem – to co widzialne, wydaje się bardziej prawdziwe od tego, o czym się tylko mówi. Zob. A. Amory, 
The Gate of Horn and Ivory, Yale Classical Studies 20 (1966), s. 18. Motyw dwóch bram snu po raz pierwszy 
pojawia się u Homera w Odysei (19, 550-559), gdzie Penelopa wyjaśnia, że jej sen zwiastujący powrót 
Odyseusza jest fałszywy, nie sprawdzi się, ponieważ pochodzi z bramy z kości słoniowej. W późniejszej 
literaturze greckiej nawiązują do tego Platon (Charm. 173a) oraz bliski Kolluthusowi Nonnos (Dion. 34, 89-
90); motyw ten rozpowszechnia się również u autorów łacińskich: Wergiliusza (Aen. 6, 893-898) i Stacjusza 
(Silv. 5, 3, 285-290). 

957 W. 373: ὑπὲρ λεχέων γενετῆρος – nie wiadomo, czy chodzi tu o łoże Heleny, w którym spała 
Hermiona, czy może o łóżko małżeńskie zajęte przez dziewczynkę podczas nieobecności ojca.  

958 Niektórzy uczeni, nie widząc sensu w tym, iż Helena miałaby cierpieć z powodu porwania (sama 
przecież zachęcała Parysa i była szczęśliwa na myśl o zbliżającym się małżeństwie w Troi), uważali lekcję 
δεινὰ za niepoprawną (Livrea, op. cit., s. 242). Jednak w kolejnym wersie Helena mówi o harmonijnej miłości 
zesłanej przez Afrodytę, można zatem rozumieć, że wspomniane przez nią straszne cierpienia nie odnoszą się 
do porwania lub miłości do Parysa, a do tego, iż czuje ona ciężar swych działań prowadzonych wbrew prawu 
– porzuca męża i córkę dla przybysza z innego kraju. Jedynym usprawiedliwieniem jest chęć wypełnienia woli 
Afrodyty. 
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ὁ χθιζόν µε µολών ἀπατήλιος ἥρπασεν ἀνήρ (ww. 377-375-378).959 

 

Helena prosi Hermionę, aby jej nie potępiała, ponieważ przeszła przez straszne 

cierpienia. Dziewczynka, słysząc słowa matki, zrywa się, lecz nie widząc jej nigdzie, szlocha 

jeszcze głośniej. Zwraca się z prośbą do ptaków, by przekazały Menelaosowi wracającemu 

z Krety do Sparty wiadomość, że jego pałac spustoszył (pozbawił piękna) bezprawny 

człowiek. Rozpaczliwym wołaniem Hermiony do ptaków Kolluthus kończy patetyczny 

epizod jej żalów i tęsknoty za matką.  

 

Μουσαίος, Τα καθ'Ηρώ και Λέανδρον 

 

  Główni bohaterowie epyllionu ukazani są przez Muzajosa jako piękna dziewczyna i 

równie piękny młodzieniec. Jak wspomniano w podrozdziale 3.4., narrator zachwyca się 

urodą Hero, której twarz jaśnieje blaskiem; opisuje różane rumieńce na jej policzkach i 

porównuje jej przybycie do pojawienia się kwiatu w ogrodzie (zob. cytowane wcześniej ww. 

55-66). Karlheinz Kost zauważa, że opis piękna Hero podobny jest do opisów dziewcząt w 

nowelach960, natomiast Nicola Dümmler dodaje, że przypomina on zwłaszcza opis Leukippe 

u Achillesa Tatiosa961.  

 Jak podkreśla Morales: identity determines how a person speaks, and how a person 

speaks plays a part in determining his or her identity962. W starożytności społeczna rola 

kobiety charakteryzowała się brakiem mowy – jeśli już kobieta przemawiała, jej przemowa 

była dość stereotypowa („kobieca”) i powiązana z konkretnym zachowaniem:  

 

When women do speak, their speech is often, as we shall see in Hero and 

Leander, marked. Speech which contains features which mark it as 

                                                
959 Livrea przychyla się do hipotezy, iż w. 375 dotyczący miłości Afrodyty i harmonijnego związku 

należy odnieść do epizodu o Helenie i Parysie, zatem wers trzeba przenieść do wypowiedzi Heleny. Nie może 
on występować wcześniej, kiedy przemawia Hermiona, mówiąc o tęsknocie za matką, ponieważ nawiązanie 
do Afrodyty w takim kontekście, oznaczając związek między matką a córką, jest bardzo rzadkie. Livrea, op. 
cit., s. 241. 

960 Kost, op. cit., s. 227. 
961 Dümmler, op. cit., s. 422: through these allusions, Hero is not only depicted as a novel heroine, 

but she even takes on the character of Achilles Tatius’ protagonist, almost becoming a new Leucippe herself; 
s. 423: this depiction of Hero as Leucippe lets a reader expect a parthenos who, like her novelistic model, can 
be seduced when approached with the right actions and words. 

962 H. Morales, Gender and Identity in Musaeus’ Hero and Leander [w:] Constructing Identities in 
Late Antiquity, London 1999, s. 44. 
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stereotypical refers to expected as well as (or rather than) observed 

behaviour963.  

 

Maud Gleason stwierdza ponadto, co okaże się zasadnicze w kontekście omawianego 

epyllionu, że: physiognomical exposure through the voice (…) is especially threatening to 

women, who must not be heard unless they are seen964. Problem mowy i milczenia 

uwidacznia się w całym utworze, najbardziej istotny wydaje się natomiast w passusie 

przedstawiającym uwiedzenie Hero przez Leandra (ww. 99-220). W scenie typowej dla 

noweli najpierw Hero zdobywa serce Leandra (jest to miłość od pierwszego wejrzenia) 

wyłącznie dzięki swojej urodzie, sama Hero nie musi bowiem robić nic, by młodzieniec 

zapałał do niej uczuciem. Leander, widząc Hero, nie chce już bez niej żyć (w. 89: οὐκ ἔθελες 

ζώειν περικαλλέος ἄµµορος Ἡροῦς; warto podkreślić ironię i zapowiedź nadchodzącej 

tragedii zawarte w tym zdaniu) i podejmuje działania, aby zdobyć ukochaną – na rozkaz 

miłości wyzbywa się wstydu (w. 99: ὺν βλεφάρων δ᾽ ἀκτῖσιν ἀέξετο πυρσὸς Ἐρώτων). 

Następnie Leander podchodzi do Hero, rodząc swym spojrzeniem niepokój w sercu 

dziewczyny, jednak już po chwili Hero odpowiada mu skinieniem głowy: 

 

ἠρέµα ποσσὶν ἔβαινε καὶ ἀντίος ἵστατο κούρης. 

λοξὰ δ᾽ ὀπιπεύων δολερὰς ἐλέλιζεν ὀπωπὰς 

νεύµασιν ἀφθόγγοισι παραπλάζων φρένα κούρης. 

αὐτὴ δ᾽, ὡς συνέηκε πόθον δολόεντα Λεάνδρου, 

χαῖρεν ἐπ᾽ ἀγλαΐῃσιν· ἐν ἡσυχίῃ δὲ καὶ αὐτὴ 

105πολλάκις ἱµερόεσσαν ἑὴν ἐπέκυψεν ὀπωπὴν 

νεύµασι λαθριδίοισιν ἐπαγγέλλουσα Λεάνδρῳ 

καὶ πάλιν ἀντέκλινεν (ww. 100-107a). 

 

 Niedługo potem Leander decyduje się dotknąć dłoni ukochanej – jej reakcję narrator 

przekazuje w mowie bezpośredniej, przekazując wcześniej towarzyszące Hero uczucia 

oburzenia: 

 

                                                
963 Ibidem. 
964 M. W. Gleason, Making Men. Sophists and their Self-Representation in Ancient Rome, Princeton 

1995, s. 98. 
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ὀκναλέοις δὲ πόδεσσιν ἐφέσπετο παρθένος Ἡρώ, 

οἷά περ οὐκ ἐθέλουσα, τόσην δ᾽ ἀνενείκατο φωνὴν 

θηλυτέροις ἐπέεσσιν ἀπειλείουσα Λεάνδρῳ· 

„Ξεῖνε, τί µαργαίνεις; τί µε, δύσµορε, παρθένον ἕλκεις; 

ἄλλην δεῦρο κέλευθον, ἐµὸν δ᾽ ἀπόλειπε χιτῶνα. 

µῆνιν ἐµῶν ἀλέεινε πολυκτεάνων γενετήρων. 

Κύπριδος οὐκ ἐπέοικε θεῆς ἱέρειαν ἀφάσσειν, 

παρθενικῆς ἐπὶ λέκτρον ἀµήχανόν ἐστιν ἱκέσθαι” (ww. 119-127). 

 

 Morales wskazuje na to, że panuje rozbieżność między zachowaniem Hero (nie 

odrzuca Leandra, gdy ten na nią spogląda, wręcz przeciwnie – decyduje się skinąć głową, 

jakby wyrażała zgodę na dalsze zaloty, czym powoduje w sercu Leandra radość – zob. 

cytowane wyżej ww. 100-107). Gdy jednak Leander dotyka jej dłoni, Hero wykrzykuje, że 

nie wolno mu dotykać kapłanki, ponieważ rozzłości to jej rodziców. Podkreśla, że Leander 

nie ma wstępu do jej łoża. Młodzieniec rozpoznaje jednak, że kobiece groźby z reguły tak 

naprawdę oznaczają zgodę. Informuje o tym odbiorcę narrator i dodaje, że gdy kobiety grożą 

młodzieńcom, groźby te są zwiastunem godów weselnych (ww. 131-132: καὶ γὰρ ὅτ᾽ 

ἠιθέοισιν ἀπειλείουσι γυναῖκες, Κυπριδίων ὀάρων αὐτάγγελοί εἰσιν ἀπειλαί). Narrator 

wskazuje zatem na typową jego zdaniem cechę kobiecą, co podsumowuje Morales: 

 

Contrary to their function as threats, women’s words act as ‘messengers 

of desire’. Their illocutionary function is one of dissent; their 

perlocutionary function is that of consent. In other words, when a woman 

says ‘No’ to a man, she means ‘Yes’965.  

 

 Narrator zapowiada taką interpretację wcześniej, już w w. 16, gdy podkreśla, że Hero 

wyrywa dłoń z dłoni Leandra ,,jakby się gniewając” (οἷά τε χωοµένη ῥοδέην ἐξέσπασε 

χεῖρα) i podąża za Leandem „jakby nie chciała” (w. 121: οἷά περ οὐκ ἐθέλουσα). 

Powtórzenie οἷά na początku każdego z tych wersów jasno wskazuje, że Hero tak naprawdę 

czuje i pragnie czegoś innego, niż wyraża gestami oraz słowami. 

                                                
965 Morales 1999, op. cit., s. 51. 
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 Jak natomiast przedstawiony został Leander? Typowego bohatera romansowego 

spotyka wiele przygód, często niebezpiecznych, z których zwykle wychodzi zwycięsko. 

Jego sukces zależy od szczęścia lub odwagi i siły fizycznej, która jest po prostu jego cechą 

lub wynika z nadanych mu mocy za sprawą szlachetnej krwi czy działania przepowiedni966. 

Leander uosabia w pewnym sensie takiego żądnego przygód bohatera noweli – wielokrotnie 

przepływa Hellespont, co świadczy o jego sile i męstwie (choć podczas jego pierwszej 

przeprawy czytelnik dowiaduje się, że postać nie jest wolna od strachu – Leander musi go 

pokonać i znaleźć w sobie odwagę; w. 243: ἔτρεµε µὲν τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ θάρσος ἀείρας). 

Energia, która pobudza go do podejmowania tak ryzykownych działań, pochodzi z niego 

samego – nikt i nic go do tego nie zachęca, nie pomaga mu żadna siłą zewnętrzna. 

Ostatecznie doprowadza go to do śmierci. Bohater może stracić sprzyjający mu los np. z 

powodu pychy, nie zauważamy tego jednak u Leandra. Tekst Muzajosa nie obwinia też 

dziewczyny, która mimowolnie przyczynia się do śmierci ukochanego. Być może jest to 

swego rodzaju wyzwolenie bohatera poprzez śmierć, typowe dla gatunku noweli967. 

 Przyjrzymy się jeszcze pokrótce postaciom boskim: Eros jest w utworze najbardziej 

aktywnym bożkiem, ponieważ kieruje swe strzały ku Hero i Leandrowi (ww. 17-20) i tym 

samym określa późniejszy bieg wydarzeń. Żadne inne bóstwo, do którego odwołuje się 

Muzajos, nie ingeruje w działania bohaterów, a zatem nie spełnia w narracji żadnej istotnej 

funkcji (w. 43: Adonis, ww. 38 i 135: Atena, w. 150: Hermes, w. 321: Posejdon, ww. 8, 30, 

137: Zeus, ani nawet Afrodyta, która pojawia się w w. 129).  

  

Reposianus, De concubitu Martis et Veneris 

 

 Postaci w epyllionie Repozjanusa jawią się jako modelowe dla tego gatunku: poeta 

czyni głównymi bohaterami bogów, odbiera im jednak typowy dla epiki patos i dostojność. 

Wenus i Mars przeżywają emocje jak zwykli ludzie, zbliżeni są do poziomu odbiorcy 

poematu, zwraca też uwagę psychologizacja postaci: dostrzec można wyraźne cechy kobiece 

u bogini, cechy męskie u boga. Bogowie u Repozjanusa są w pełni zhumanizowani: 

 

Molliter inflexo subnitens poplite sidit; 

                                                
966 N. Frye, The secular Scripture. A study of the structure of romance, London 1976, s. 67. 
967 M. Reis, A demanda do amor e o amor da demanda. Leituras de Hero e Leandro de Museu (praca 

magisterska), Universidade de Lisboa 2006, s. 81. 
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saepe comam pulchro collectam flore ligabat, 

ornans ambrosios divino pectine crines. 

Dum ludos sic blanda Venus, dum gaudia miscet 

Et dum suspenso solatia quaerit amori, 

[et] dum flet quod sera venit sibi gratia voluptas, 

ecce furens post bella deus, post proelia victor 

victus amore venit. (…) 

(…) 

A, quotiens Paphie vultum mentita furentis  

Lumine converso serum incusavit amantem! 

Verbera saepe dolens mentita est dulcia serto, 

Aut, ut forte magis succenso Marte placeret. 

Amovit teneris suspendens oscula labris, 

Nec totum effundens medio blanditur amore. (ww. 71-85). 

 

 Wenus przejmuje typowe cechy kobiece: czesze włosy w oczekiwaniu na kochanka, 

bawi się z dziewczętami, a jednocześnie roni łzy, nie mogąc doczekać się nadejścia Marsa, 

a gdy już ukochany w końcu się pojawia, udaje (mentita, ww. 80 i 82), że się na niego gniewa 

i że chce mu sprawić chłostę: najpierw uchyla się od pocałunków, by po chwili i tak mu się 

oddać (podobne cechy kobiece zauważyć można w epyllionie Muzajosa). 

 Warto także zwrócić uwagę na bardzo plastyczny opis zbliżenia Marsa i Wenus, 

ujawniający znajomość przez poetę natury ludzkiej, cech kobiecych i męskich (zob. 

cytowane wcześniej ww. 96-130)968. Wenus kusi kochanka, układa się w zachęcającej 

pozycji, Mars z kolei rozprasza cały urok swym ciężarem, wydaje się duży i nieporadny przy 

delikatnej bogini. Wenus, a przez to ciało kobiece, są opisane szczegółowo i z szacunkiem, 

a jednocześnie swego rodzaju zachwytem, co stanowi oryginalność w porównaniu do 

poprzednich wersji mitu.  

Zarówno Wenus, jak i Mars padają ofiarami miłości, przez co w utworze autor 

ukazuje niejako świat paradoksu: zwykle Wenus ma takie uczucia pod kontrolą i wraz z 

Kupidynem rozpala miłość w innych – to inni padają ofiarami jej działań.  U Repozjanusa 

nawet ona nie jest wolna od miłosnych zasadzek i nie jest w stanie bezpiecznie się ukryć (w. 

                                                
968 Cytat dotyczący omawianego passusu znajduje się w podrozdziale 3.4. 
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5: nec sibi securas valuit praebere latebras). Mars natomiast przeznaczony jest do rzeczy 

przeciwnych miłości, to srogi bóg wojny – tymczasem w epyllionie staje się rekrutem w 

obozie miłości: ten, którego należy się bać, boi się siły Amora (ww. 15-16: in castris 

modotiro tuis, semperque timendus te timet) i, mimo iż jest zwycięzcą na wojnach, zostaje 

zwyciężony miłością (w. 77-78: victor victus amore).   

 

Aegritudo Perdicae 

 

Perdykas targany jest silnymi emocjami i rozterkami jak modelowa postać 

epyllioniczna. Narrator niejednokrotnie się z nim utożsamia, określa go bowiem najczęściej 

przymiotnikami infelix oraz miser (zob. ww. 19, 22, 82, 94, 114, 205, 262). Nieprzerwanie 

skupia się na głównym bohaterze, także na jego psychice.  

Perdykasowi daleko do epickiego herosa, nie posiada szczególnych cech 

przypisywanych bohaterom wielkiej epiki (odwagi, męstwa itd.). Stanowi kompozycję figur, 

których działania są reminiscencją wielu różnych postaci literackich. Jak zauważa Martha 

Malamud, na początku poematu Perdykas przypomina Hippolita, bohatera Fedry Seneki 

(jest to, podobnie jak Aegritudo Perdicae, opowieść o niebezpiecznej i nieodpowiedniej 

miłości) – bohaterowie obu utworów podróżują z Aten i zatrzymują się w gaju, a ich 

pierwsze mowy skierowane są do ich kompanów969. Język utworu łączy ponadto Perdykasa 

z Eneaszem z Eneidy Wergiliusza, a zwłaszcza z księgą przedstawiającą jego pobyt w 

Kartaginie, gdzie odgrywa rolę bohatera utworu miłosnego, erotycznego – wyrażenie 

nefandus dolor zawarte w w. 12 Aegritudo przywodzi na myśl infandum dolorem z Eneidy, 

gdy Eneasz opowiada o upadku Troi (2, 3: infandum, regina, iubes renovare dolorem). 

Pierwsze słowa Perdykasa do towarzyszy przypominają natomiast te, które kieruje Eneasz 

do swych kompanów tuż po tym, jak rozbili się na brzegach Kartaginy; po jego słowach 

mężczyźni odpoczywają na łące. 

 

O socii, vestro iustum si corde videtur, 

Defessos artus et membra calore gravata 

Hic poterit relevare locus: nam frigida fontis 

Vena fluit, flores sunt hic, [hic] dulcia prata. (Aegr. ww. 68-71) 

                                                
969 Malamud 2008, op. cit., ss. 160-161. 
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O socii – neque enim ignari sumus ante malorum –  

O passi graviora, dabit deus his quoque finem. (Verg. Aen. 1, 198-199) 

 

Tum victu revocant vires, fusique per herbam 

implentur veteris Bacchi pinguisque ferinae. (Verg. Aen. 214-215) 

 

 Niedługo po rozpoczęciu utworu Perdykas zamienia się z wergiliańskiego bohatera 

w postać owidiańską: niczym Akteon, Narcyz i inni bohaterowie Owidiusza wkracza do 

zacienionego zagajnika i staje się ofiarą mocy Erosa970. Sam opis gaju także stanowi swego 

rodzaju cliché – zdaniem Malamud nawet bardziej niż sam Perdykas971. W ww. 25-39 poeta 

wspomina rośliny powiązane z mitami o Dafne, Wenus i Adonisie, Attis i Kybele, Narcyzie 

i Filomeli. Drzewa i kwiaty, tworzące gaj jako krajobraz literacki, oznaczają w swej 

symbolice fatalną miłość. Perdykas, co stanowi niemałą ironię, jako jedyna wykształcona 

postać w utworze (powraca z Aten z nauk) nie jest w stanie odczytać pojawiających się 

wokół niego znaków.  

 

Blossius Aemilius Dracontius, Hylas 

 

 Hylas ukazany został przez Drakoncjusza jako urodziwy, delikatny młodzieniec, 

niemający jednak żadnego wpływu na swój los – o rozwoju akcji utworu decyduje Amor, 

zachowujący się podobnie jak ofiara jego mocy. Obaj jawią się bowiem jako uroczy chłopcy, 

nieco próżni. Amor początkowo przedstawiony jest jako słodkie dziecko siedzące na 

kolanach Wenus, trochę niecierpliwe, czy nawet niegrzeczne, gdy przerywa słowa matki, 

aby chwalić się swymi zwycięstwami972 (ww. 14-44: ille refert matris disrumpens verba 

precantis…).  

Nie mniej czarujący jest w następnej scenie, w której wrzuca do źródła niewielki 

kamień, by zbudzić nimfy (w. 77: ut venit ad fontem, lapidem proiecit in undas), a następnie 

przebiera się za jedną z nich: 

 

                                                
970 Ibidem, s. 161. 
971 Ibidem. 
972 Wasyl 2011, op. cit., s. 51. 
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Volucer fugiens nemus intrat opacum 

Moxque dei uultus uestiuit imago Naidis; 

Tendit membra puer, longos ut crescat in artus, 

Vt possit complere dolos ac iussa parentis; 

<Vsque> pedes fluitans uestis laxatur ad imos, 

Candida diffusi ludunt per colla capilli 

Et vento crispante gradu coma fluctuat acta, 

Frons nudata decet diviso fulgida crine; 

Et velut invitos gressus pudibunda movebat 

Incedens fluxoque latent sub tegmine pinnae (ww. 80-89). 

 

Czyniąc Amora i Hylasa głównymi bohaterami poematu, Drakoncjusz bez wątpienia 

inspiruje się estetyczną zasadą wdzięku (gratia), charakterystyczną dla greckiej poezji 

aleksandryjskiej, którą potem naśladowali łacińscy neoterycy tworzący eposy miniaturowe. 

Jak już wspomniano w podrozdziale 3.4, także Herakles jawi się jako typowa dla epyllionu 

postać – brakuje mu typowej dla niego siły, z pewnością nie jest wielkim herosem ze 

względu na to, jak lamentuje szukając swego towarzysza. Również Wenus ukazana jest w 

charakterystyczny dla epyllionu sposób: pragnie zemsty na nimfach, a jej gniew stanowi 

czynnik napędzający akcję całego utworu. Warto zwrócić uwagę także na opis urody Wenus, 

złożony ze standardowych epitetów: bogini posiada jaśniejące oblicze (ww. 6-7: coruscos 

indulget vultus…) i różane usta (w. 7: …roseoque est orsa labello). Hylas natomiast, 

chłopiec (w. 68: puer), jawi się w utworze jako uroczy partner (kochanek) o kobiecych 

cechach, idealny dla delikatnego Heraklesa o różanych rumieńcach i śnieżnobiałym obliczu: 

 

Alcidis comes est comis puerilibus annis, 

Quem rubor ut roseus sic candor lacteus ornat; 

Illi purpureus niveo natat ignis in ore (ww. 65-67). 

 

 Zestawienie w opozycji purpury i bieli (tutaj w opisie zarówno Wenus, jak i 

Heraklesa) to częsty motyw w poezji. Drakoncjusz w powyższym cytacie  naśladuje 

Stacjusza  (zob. Ach. 1, 161-162: niveo natat ignis in ore purpureus973. 

                                                
973 Cytat łaciński na podstawie wydania: P. Papinius Statius, vol II, ed. J. H. Mozley, London-New 

York 1928. 



 327 

 

Blossius Aemilius Dracontius, De raptu Helenae 

 

 Parys wykreowany przez Drakoncjusza to bohater rozbity między dwoma światami 

– życiem pasterza i syna królewskiego974. W żadnym z tych światów nie potrafi się odnaleźć, 

ponieważ wciąż opiera się na niewłaściwych zasadach postępowania. Jest dumny, próżny, 

zbytnio chwali się tym, że jako pasterz osądzał boginie, jednocześnie nie zauważając, że jest 

jedynie fałszywym, przekupionym sędzią; ww. 98-99: ego iurgia divum compressi, nam lite 

caret me iudice caelum.  

 Nudzi go pasterskie życie, przepełniająca go duma nie pozwala mu dłużej paść bydła 

i przygrywać na flecie, udaje się zatem do Troi, by powrócić do stanu królewskiego. Dostaje 

berło i piękne szaty i mimo iż zdaje sobie sprawę z tego, że jest księciem (ww. 68-70: 

monitus Paris omnia norat blandita nutrice puer, quo sanguine cretus, qui genus, unde 

domus), to ciągle pamięta o tym, że wychował się jako zwykły pasterz. Ponadto odważne 

czyny, które stają się udziałem bohaterów z królewskich rodów, przerastają go – gdy spotyka 

go burza na morzu, strach pozwala mu jedynie lamentować nad swym losem i tęsknić za 

spokojnym życiem pasterza (ww. 401 i n.). Jego pochodzenie jest bardzo często podkreślane 

przez cały utwór – nie tylko przez narratora, lecz także np. przez Kasandrę i Apollina, którzy 

nazywają Parysa pasterzem.  

 Passus ukazujący spotkanie Parysa i Helena także dostarcza cennych informacji o 

bohaterach. Narrator ocenia Parysa – zanim pozwoli mu przemówić w mowie bezpośredniej, 

nie tylko przekazuje jego słowa, lecz również je komentuje. Opisuje szczegółowo jego 

książęce szaty (ww. 481 i n.), a następnie moment zakochania się Heleny (ww. 490-505a)975, 

a następnie przekazuje uczucia Parysa, który wychwala jej piękno oraz gardzi Menelaosem, 

który zostawił tak piękną żonę samą w pałacu. Parys jawi się jako modelowy przykład 

uwodziciela976. Najistotniejszy jest jednak fakt, że narrator surowo ocenia Parysa nazywając 

go perfidus hospes i podkreślając jego pasterskie pochodzenie (pastor), mimo iż kilkanaście 

wersów wcześniej ukazał go w królewskich szatach. Miały one stworzyć pozory, iż należy 

on do wyższego stanu. 

                                                
974 Simons, op. cit., s. 304. 

    975 Moment zakochania się Heleny Drakoncjusz opisuje w bardzo liryczny sposób, zob. podrozdział 
3.4. 

976 Wasyl 2011, op.cit., s. 56: apparently, the poet wants to make it clear that it is Paris who interests 
him as a character, or – to be exact – as a ‘model’ seducer. 
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Sed pastor, perfidus hospes,  

Ut sensit fragiles mulieris pectore sensus, 

Incipit Iliacus non quo sit sanguine cretus 

Nec quibus excussus ventis ad litora Cypri 

Venerit effari; trepidus iam uoce remissa 

Reginam laudabat amans, culpare maritum 

Coeperat absentem, quod iam pulcherrima coniux 

A tepido deserta viro neglecta vacaret. (ww. 507b-510) 

 

 Parys nie wie jeszcze, że właśnie ta dziewczyna, którą ujrzał przed chwilą, jest mu 

przeznaczona, ma bowiem nadzieję, że jego żona będzie wyglądać tak samo. Narrator w 

końcu oddaje głos bohaterowi, który wychwala piękno Heleny (zob. ww. 516-526, cytowane 

w podrozdziale 3.4). Jak wspomniano wcześniej, Drakoncjusz wykorzystuje do tego 

tradycyjne elementy występujące w opisach pięknych kobiet977 (jasne policzki, rumieńce, 

skromna twarz, piękne oczy oraz ogólny wdzięk). Następnie poeta nawiązuje do toposu 

militia amoris, wedle którego mężczyzna gotów jest służyć swej ukochanej niczym żołnierz, 

Parys jawi się zatem jako elegijny kochanek978. 

 Helena uświadamia sobie, że Parys jest jej przeznaczony: co warte podkreślenia – 

nie jako kochanek, lecz małżonek979. Pamięta jednak o Menelaosie, dlatego stara się 

usprawiedliwić swe czyny, mówiąc o rozkazach Zeusa oraz zrządzeniu fatum (ww. 535-

538). Wyjaśnia to następująco: zostało ustalone, iż Helena ma opuścić męża jeszcze żywego, 

a nie dopiero po jego śmierci szukać nowego wybranka. Te słowa usprawiedliwiają nie tylko 

samą Helenę, lecz także Parysa, który teraz już całkowicie może wyrzec się zbrodni, za 

wszystkim bowiem stoją bogowie, którzy przepowiedzieli im taki los: Helena ma opuścić 

męża, a on ma pojąć za żonę piękną kobietę w nagrodę za zakończenie kłótni bogiń. Gdy 

bohaterka rozumuje w ten sposób, odbiorca może nie doszukać się w jej czynach 

jakiejkolwiek zbrodni.  

                                                
977 Bouquet-Wolff 1996, op. cit., s. 164. 
978 Wasyl 2011, op. cit., s. 57. 
979 Simons, op. cit., s. 273. 
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Tuż po tym Parys i Helena ruszają do Troi. Gdy statki wypływają na morze, Parys 

zauważa podążający za nimi pościg. Mówi do Heleny, że są już straceni i mogą nawet razem 

zginąć, jeśli dosięgną ich pociski rzucane przez jej strażników i służących: 

 

Occidimus, regina, pares, nos Graia iuventus 

Insequitur; gladio uestigia nostra sequaci 

Captatum pervenit iter quicunque satelles 

Coniugis Atridis, subnixus et hospite turma,  

Mox armatorum rapiens ad bella cohortes: 

Et mecum fortasse cades, si tela sequentur. (ww. 546-551) 

 

Helena gani Parysa za tak pesymistyczne wizje i zachęca go, aby rozkazał swym 

towarzyszom, by chwycili za broń i szybciej mknęli przez morze: 

 

Tunc Spartana refert: iuvenis, quid nostra retardas 

Pectora colloquiis? Phrygibus tamen arma capessant, 

Rex dilecte, iube, gressus celerare ministros 

Imperio compelle tuo: properamus ad aequor, 

Et vacat e iussis concurrens turba ministris. (ww. 552-556) 

 

Zachowanie Parysa świadczyć może o słabości jego charakteru, stawia go w złym 

świetle – tuż po zauważeniu pościgu zostaje sparaliżowany strachem, załamuje się i roztacza 

wizję śmierci. Helena jest tą, która podtrzymuje go na duchu i próbuje zmobilizować jego 

towarzyszy do tego, by dotrzeć do celu. Ich ucieczka porównana jest przez narratora do 

historii Jowisza i Europy (ww. 557-562). Europa słynęła, podobnie jak Helena, z niezwykłej 

urody. Zeus, zakochawszy się w Europie, przybrał postać pięknego białego byka i zjawił się 

na łące, miejscu zabaw Europy i jej towarzyszek. Europa, uwiedziona łagodnością i 

delikatnością byka, usiadła na jego grzbiecie. Zeus-byk, korzystając z tej sytuacji, zerwał się 

do ucieczki i nie spoczął, dopóki nie przepłynął morza i nie dobiegł do groty położonej na 

Krecie. Podobnie Parys wziął Helenę i mknął przez wodę, aby uciec przed pościgiem i 

dotrzeć bezpiecznie do swego królestwa. Wasyl zauważa w powyższym porównaniu pewną 

ironię:  
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It seems though that a similar juxtaposition of Paris and Jove is marked 

ironically: Paris, in his delicateness, does not look very much like a bull, 

albeit one should admit that, although tired (even lassus) and fragile, he 

strives to be as brave as possible980. 

 

W ten sposób wykreowany Parys jawi się jako typowy, epyllioniczny anty-heros. 

Także Apollo ukazany jest przez Drakoncjusza jako modelowa postać epylionu. Jak 

wspomniano w podrozdziale 3.4., bóg przybywa niczym deus ex machina: poeta wkłada w 

jego usta wieszczą mowę, przeciwną srogim i pełnym rozpaczy słowom Helenusa i 

Kasandry. Apollo krytykuje wrogie słowa rodzeństwa Parysa, po czym roztacza przed 

Trojańczykami wizję rządzenia światem. Stwierdza: mortali divum periet quo iudice iudex? 

(w. 200), czym ratuje pasterza przed wygnaniem. Jego argument wydaje się słuszny: czy 

może być tak, iż sędzia nieśmiertelnych zginie przez osąd śmiertelnika? W kolejnych 

słowach bóg nadal wstawia się za Parysem, tym razem broniąc jego wychowania 

pasterskiego. Mówi, iż nawet on sam był niegdyś pasterzem, pilnował bydła, śpiewał. 

Następnie wspomina historię, jaka spotkała go, gdy przez rok służył na dworze Admeta jako 

pasterz-niewolnik981.  

Postać Apollina jest w poemacie istotna, pozwala ona bowiem zauważyć jeden z 

przekazów moralnych poety, który wskazuje na relację między prawdą a fałszem982: Apollo 

twierdzi, że status Parysa zależy od jego wyglądu. Gdy Parys zostaje przyjęty do królewskiej 

rodziny, wystarczy, że zmienia ubrania na szaty godne władcy i w ten sposób „staje się” 

księciem. Podobnie w dalszej części utworu, kiedy spotyka Helenę na Cyprze, przekonuje 

ją do siebie pięknym, bogato zdobionym strojem. Tymczasem w środku, w swej 

świadomości nadal jest pasterzem. Również jego czyny godne są wieśniaka, jego status 

zwiększa jedynie wygląd. Mówiąc o postaci Apollina i relacji między prawdą a fałszem 

                                                
980 Wasyl 2011, op. cit., s. 57. 
981 Apollo przebywał na dworze Admeta, ukarany przez Zeusa (Zeus zabił wcześniej Asklepiosa, syna 

Apollina, który doszedł do takiej wprawy w leczeniu ludzi, iż zaczął wskrzeszać umarłych - pragnący zemsty 
Apollo zabił cyklopów i za to ukarał go Zeus zsyłając na służbę do Admeta). Admet ożenił się z Alkestis, córką 
Peliasa. Jedną z przysług, jakie wyrządził mu wówczas Apollo, było uzyskanie przyrzeczenia u Mojr, iż 
Admetowi zostanie przedłużone życie, jeśli w wyznaczonej, ostatniej godzinie jego życia ktoś z jego krewnych 
zgodzi się umrzeć za niego. Spośród całej rodziny przystała na to jedynie Alkestis i dobrowolnie odeszła do 
świata umarłych. W uznaniu za tak godny pochwały czyn Herakles przywrócił ją do życia. José Manuel Diaz 
de Bustamante widzi w historii śmierci i wskrzeszenia Alcestis wyraźną aluzję do przyszłego odrodzenia Troi, 
do powstania na jej gruzach Imperium Rzymskiego (De Bustamante, op. cit., s. 196-197). Z kolei 
podsumowując całą wypowiedź Apollina, wyjaśnia, iż bóg nie tyle sprzeciwia się Helenusowi i Kasandrze, co 
raczej oznajmia Trojańczykom lepszy los (ibidem, ss. 124 i 196). 

982 Wasyl 2011, op. cit., s. 55. 
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należy przypomnieć omówiony wcześniej fragment jego przemowy dotyczący wiecznego 

panowania Trojan, którym przed wiekami zostało obiecane imperium sine fine (ww. 193-

199). Apollo jawi się niczym sofista, dla którego słowo ma ogromną moc, ponieważ za jego 

pomocą – nieważne, czy jest ono prawdziwe, czy nie – potrafi przekonać słuchaczy do 

swoich racji i sprawić, że historia potoczy się po jego myśli. Przekonuje zatem w ten sposób 

mieszkańców Troi, a zwłaszcza rodzinę Parysa, aby pozwoliła mu zostać w mieście i 

przyjęła go do siebie, do stanu królewskiego. Apollo manipulujący prawdą to typowy dla 

epyllionu zdemoralizowany bóg, a dla chrześcijańskiego czytelnika niemal anty-bóg, 

przeciwieństwo dobrego, miłosiernego Boga, któremu można zawierzyć i zaufać983. Trudno 

powiedzieć, czy właśnie tę interpretację Drakoncjusz pragnął tutaj zawrzeć, nie można jej 

jednak wykluczyć. Wasyl sugeruje nieco inne, bardziej ogólne przesłanie. Nie dotyczy ono 

samego boga Apollina, ukazanego jako fałszywe bóstwo pogańskie. Poecie chodzić mogło 

bowiem o niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą wspomniana już wyżej siła słowa. Jak 

zostało to ukazane w epizodzie dotyczącym wyprawy na Salaminę, słowo jest w stanie nawet 

rozpętać wojnę. Słowa wypowiadane przez Apollina wpływają na to, co słuchacze 

postrzegają jako prawdę984.  

 

Blossius Aemilius Dracontius, Medea 

 

 Najbardziej oryginalny aspekt epyllionu Drakoncjusza stanowi sposób, w jaki poeta 

ukazał główną bohaterkę. Wszyscy inni literaci, którzy podejmowali ten temat (a zwłaszcza 

Eurypides), próbowali do pewnego stopnia usprawiedliwić Medeę z jej działań, podkreślając 

dramat, jaki rozgrywał się w jej duszy, gdy postanowiła zamordować własne dzieci w celu 

ukarania niewiernego Jazona (u Drakoncjusza, jak pamiętamy, w momencie zbrodni na 

dzieciach Jazon już nie żyje). Ponadto dawniej poeci umieszczali w złym świetle samego 

Jazona, aby także i w ten sposób umniejszyć winę Medei. U Drakoncjusza natomiast Jazon 

nie posiada wyraźnych cech, jest prawie pozbawiony osobowości985, Medea natomiast jawi 

się jako nieludzka, nienawistna, fałszywa, niemal nienadająca się na bohaterkę godną utworu 

                                                
983 Ibidem, ss. 58-59. 
984 Ibidem, s. 59. 
985 Jazon nazwany został początkowo callidus heros (w. 41), natomiast niedługo potem Diana określa 

go mianem perfidus (…) nauta (w. 294), a Medea zwraca się do niego słowami: dic, nauta fugax, pirata 
nefande… (w. 248). 
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poetyckiego. Pośród licznych jej przedstawień w literaturze greckiej i łacińskiej, obraz 

Drakoncjusza jest zdecydowanie wyjątkowy986.  

 Jednak również i Drakoncjusz nie widzi źródła winy jedynie w Medei, jej los jest 

bowiem determinowany przez bogów. Bohaterka stanowi niejako boski instrument służący 

ukaraniu Jazona – wszystko przewidziane zostało przez Dianę, gdy w ww. 293-300 

przeklina Medeę, aby błąkała się po świecie samotnie, bez męża: 

 

(…) Sed iustius opto: 

Perfidus egregiam contemnat nauta iugalem, 

Dulcior affectus vel amara repudia mittat; 

Funera tot videat fuerint quot pignora mater, 

Orba parens natos plangat, viduata marito 

Lugeat et sterilem ducat per saecula noctem; 

Aduena semper eat, se tanti causa doloris 

Auctorem confessa gemat (…) (ww. 293b-300a). 

 

 Rolą bogów w utworze jest doprowadzenie do tego, aby ziściło się ludzkie 

przeznaczenie – zakochanie Medei zaplanowane jest przez Junonę, jednak należy 

podkreślić, że sama Medea nie pozostaje całkiem wolna od winy, przeraża bowiem swą 

nadludzką siłą. Bogowie są zatem nie mniej okrutni niż ona sama.  

 

What we can even see in this poem is a kind of multiplication of this, epyllic 

par excellence, motif. What happens to Medea as wife and mother reflects 

exactly the curse thrown upon her by her offended patroness, Diana (…). 

But the very fact that she has fallen in love with Jason was planned earlier 

by Juno who, subsequently, incited Venus to exercise her power over the 

priestess of the virgin goddess and, in a sense, over Diana herself (…). 

Her entire universe, is governed by gods who are not less cruel than she 

is and who must not be trusted (…)987.  

 

                                                
986 A. Bisanti, Retorica e declamazione nell’Africa vandalica. Draconzio, l’Aegritudo Perdicae, 

l’Epistula Didonis ad Aeneam [w:] Studia in umbra educata. Percorsi della retorica latina in età imperiale, 
ed. G. Petrone, A. Casamento, Palermo 2010, ss. 207-208. 

987 Wasyl 2011, op. cit., ss. 64-65. 
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 W stosunku do Medei Owidiańskiej, Medei Drakoncjusza bez wątpienia brakuje 

pewnej głębi psychicznej, jej portret jawi się jako znacznie uboższy, wręcz schematyczny. 

Jak wskazuje Wasyl, przyczyna leży w estetyce poezji późnego antyku (a także ówczesnej 

sztuki figuratywnej)988. Jednocześnie, jako virgo cruenta (w. 152), ucieleśnia wszystko, z 

czym kojarzona była Kolchida (w. 177: impia Colchis (...) saevior ara Dianae). W 

literaturze zarówno greckiej, jak i rzymskiej ukazywana była jako kraina barbarzyńskiego 

okrucieństwa, w przeciwieństwie do cywilizowanej Grecji989. Tak przedstawiona Medea 

stanowi ponadto nawiązanie do innej tragicznej bohaterki, Ifigenii w Taurydzie990. W 

pierwszej części epyllionu przedstawiona jest natomiast jako młoda dziewczyna i kobieta: 

puella (w. 3), mulier (w. 5), a także virago (ww. 12 i 62), podkreślana jest zatem jej siła i 

niezwykłe zdolności. 

 Medea przechodzi metamorfozę z zakochanej dziewczyny we wszechwiedzącą 

czarodziejkę (choć zostaje nazwana maga jedynie w w. 343991). Taka przemiana nie stanowi 

dla odbiorcy zaskoczenia, ponieważ, jak wspomniano wyżej, narrator już w prologu 

zapowiada zatem jej straszne czyny.  

 

Blossius Aemilius Dracontius, Orestis Tragoedia  

 

 Oczyszczenie Orestesa wedle praw boskich i ludzkich, stanowiące główny cel dzieła, 

determinuje sposób, w jaki Drakoncjusz ukazuje poszczególnych bohaterów utworu i 

motywy ich działania992. Agamemnon jawi się jako człowiek uczciwy, odważny, pobożny – 

najlepszy król993 oraz troskliwy mąż i ojciec. Nic nie zakłóca jego pozytywnego obrazu. Gdy 

powraca do domu, niesie prezenty dla całej rodziny; Wasyl podkreśla, że jest to cecha będąca 

aluzją do romansu, jedna z wielu obecnych w utworze, co zostało omówione w podrozdziale 

3.4, a także wyraz swoistej estetyki „mieszczańskiej”, typowej nie tylko dla romansu, lecz 

również ogólnie poetyki hellenistycznej: 

 

Dona Clytaemestrae non dignae multa parabat; 

                                                
988 Wasyl 2007, op. cit., s. 93. 
989 Ibidem. 
990 Ibidem, a także: Bright, op. cit., ss. 54-58 oraz Simons, op. cit., ss. 185-189.   
991 Wasyl 2007, op. cit., s. 93 i Bright, op. cit., s. 63. 
992 Wasyl 2011, op. cit., s. 66. 
993 Tak określa go Dorylas, w. 462: optime rex. 
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Plurima subridens genitor disponit Oresti, 

Quae aptabat pietatis amor vel origo paterna, 

Non tamen aequa simul meritis animisque futuris; 

Dona verecundae servabat pulcra puellae (ww. 36-40). 

 

 Król Myken prezentowany jest głównie poprzez jego stosunek do jego dzieci i do 

Klitajmestry. Drakoncjusz nawet poniekąd zdejmuje z niego winę za oddanie Ifigenii na 

ofiarę (z której ostatecznie została odratowana, zob. podrozdział 3.5.) – sama Ifigenia 

stwierdza, że jedyną osobą odpowiedzialną za ten czyn jest Odyseusz, a nie jej ojciec (ww. 

74-83). Wprawdzie w świadomości Agamemnona winien jest on sam (ww. 52-54), ale słowa 

jego córki zdecydowanie sprawiają, że późniejsza zbrodnia Klitajmestry wydaje się jeszcze 

bardziej okrutna. Agamemnon ponadto prosi Dianę, wprawdzie bez skutku, aby Ifigenia 

została zwrócona nieszczęśliwej matce (ww. 98-101). Ten troskliwy stosunek do żony 

zostanie w dalszej części poematu skontrastowany z charakterem Klitajmestry. Nie był też 

w wersji Drakoncjusza niewierny, nie można mu zarzucić zdrady żony z Kassandrą, co 

podkreśla narrator:  

 

Sors regis erat Cassandra sacerdos,  

inter Dardanias clades Danaumque triumphos  

non habita indigne, licet esset portio praedae (ww. 133-135). 

 

 Klitajmestra to najważniejsza postać epyllionu: steht in der Orestis tragoedia die 

Frau im Mittelpunkt994. Jak wspomniano wyżej, stanowi przeciwieństwo dobrego, 

szlachetnego Agamemnona. Jest przede wszystkim niewierna (co podkreśla sam narrator, 

zob. w. 17: adultera) i lubieżna (jak wynika z opisanej w epyllionie sceny erotycznej (ww. 

227-231), zwłaszcza w. 128: lascviva (…) gaudia). Do popełnienia zbrodni na 

Agamemnonie popycha ją jej własna żądza w stosunku do Ajgistosa (ww. 155-156: furor 

urget amoris sollicitusque timor grassatur mente paventi) w obawie przed tym, by jej 

tajemnica się nie wydała (w. 115: metuens, impura adventus mariti oraz ww. 120-121: 

supplicium expectans scelerum veniente marito (…) timore)995. Co należy podkreślić, 

                                                
994 Simons, op.cit., s. 351. Zob. też Wasyl 2011, op. cit., s. 69. 
995 We wcześniejszych opracowaniach mitu motywy zabójstwa Agamemnona stanowią połączenie 

kilku czynników: z jednej strony jest to zemsta Ajgistosa za potworny sposób, w jaki ojciec Agamemnona, 
Atreusz, potraktował Tiestesa (ojca Ajgistosa); to także chęć odzyskania tronu; a ze strony Klitajmestry – 
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zarówno Klitajmestra, jak i Ajgistos są świadomi dokonywanej zbrodni. Klitajmestra cieszy 

się ponadto, że pozostanie bez kary, jeśli Agamemnon nie przybędzie w pierwszym statku 

powracającym z Troi (ww. 125-126: impunita putans sua crimina posse manere gaudet). 

Ponadto, w przeciwieństwie do Agamemnona, Klitajmestra pozbawiona jest 

wszelkich matczynych uczuć w stosunku do swych dzieci. Kolejną cechą wartą uwagi jest 

dominacja bohaterki nas Ajgistosem, co – jak zauważa Wasyl – doskonale zaprezentowane 

jest w scenach, w których występują oni razem996. Dla Klitajmestry jest on jedynie 

wykonawcą zbrodni, do której ona go namawia (ww. 163-203): 

 

Incipit effari: „iuuenis, dic, quid sit agendum. 

Occidimus: redit ille meus post bella maritus 

Victor et armatus zelo mordente minatus 

Moribus Argolicis leges inducere castas 

Tristibus imperiis. alieni criminis ultor 

Quid faciat pro iure suo? moriemur inulti 

Et periet iam noster amor: mactabit utrumque 

Turbidus ante diem, solitus punire nocentes 

Letifero mucrone ferus. spes nulla salutis 

Est, nisi vitalem contemnimus ambo salutem. 

Gloria belligeri feriantur et arma tyranni, 

Et prior occumbat quam nostros sentiat ignes, 

Prospera bellorum quem sic fecere superbum 

Et Priami fortuna nocens, ut sanguinis usu 

Humani generis vilem putet esse cruorem. 

Per te casta negor, per te fero damna pudoris, 

Nec uolo tam multi sceleris reperdere fructum. 

                                                
pragnienie pomszczenia ofiary z Ifigenii i niewierności Agamemnona, której kulminacją było przywiezienie 
przez niego Kassandry do Argos. U Drakoncjusza natomiast na pierwszym miejscu znajduje się pełna pasji 
miłość między bohaterami, a ich głównym celem jest ukrycie ich romansu przez Agamemnonem. Jak zauważa 
Betine Van Zyl Smit: this seems to be a characteristic of Dracontius’ version of the myths, the female 
characters are strong and act to promote union with the men they love; the male characters are weak and 
easily manipulated by their mistresses (Van Zyl Smit, op. cit., ss. 28-29). Temat małżeństwa i cudzołóstwa 
poruszany jest przez cały poemat – zasygnalizowany jest już na początku utworu, w w. 23, gdzie Agamemnon 
przedstawiony jest jako thalami vindex – niedługo potem, nie bez cienia ironii, władca zostaje zamordowany 
przez własną żonę, przy swym łożu małżeńskim (ibidem, s. 29). 

996 Wasyl 2011, op. cit., s. 69. 
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An verbis inimica loquens extorqueo? factis! 

Communis nos casus habet vitaeque necisque, 

Est nobis commune bonum, commune periclum, 

Sors pariter nos una manet: iubeoque rogoque 

Pastorem regina monens; formidine mortis 

Territa sollicitor miserandi femina sexus, 

Conveniens tamen hortor opus, dum congrua vitae 

Impero, ne moriar tecum peritura cruente; 

Nam mecum miser ipse cades Agamemnone viso, 

Impie. funereis nos casibus eripe sollers; 

Nec labor ullus erit victorem sternere ferro: 

Semper iners securus erit, qui perculit hostem, 

Et patet insidiis nullo terrente quietus. 

Non est quem metuas: brevis est et parvus Orestes, 

Unaque natarum cinis est per templa Dianae, 

Altera sexus iners recidens miseranda quid audet? 

Exulat interea Menelaus alter Atrides. 

Quidquid agis, impune geris, scelerisque peracti 

Sic merces, non poena datur; felicior ibis 

Atque Agamemnonio regno potieris et aula; 

Exemplumque recens tibi iam superaddo, Lacaenam 

Interfectricem tot regum, tot populorum 

Vivere felicem post funera tanta quiete. 

Nec metuam Danaos: heredem sterno Thyestis" (ww. 163-203). 

 

Przemowę Klitajmestry Ajgistos przerywa jedynie prostymi pytaniami, co świadczy 

o jego niższym statusie: 

 

,,Tramite dic, quo” pastor ait ,,geminare valebo  

hoc tam grande nefas? labor est extinguere regem  

atque triumphantem (quod plus) in principis aula” (ll. 205-207). 

 

Jak zauważa Van Zyl Smit: in addition to her sensuality, Clytaemestra is shown as 
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a capable and clear-headed planner and strategist997. Używa argumentów emocjonalnych, 

typowych dla kobiety998: formidine mortis territa sollicitor, miserandi femina sexus (ww. 

184-185): Zwraca się do Ajgistosa pobłażliwie, bez szacunku, jaki przysługiwałby 

ukochanej przez nią osobie: iuvenis (w. 163) i pastor, podkreślając różnice między nim a jej 

królewskim pochodzeniem: iubeoque rogoque pastorem regina monens (ww. 183-184)999. 

Najpierw przedstawia Agamemnona w złym świetle: jako żądnego krwi mściciela, który ich 

ukarze, a także jako nieświadomego niebezpieczeństwa, jakie czeka go w domu. Siebie stara 

się ukazać jako słabą i przestarszoną kobietę u boku mężnego Ajgistosa, ale jednocześnie, 

co zostało już podkreślone wyżej, ona jest królową, a on jedynie pasterzem. W ww. 209-217 

planuje morderstwo i niedługo później je realizuje (ww. 250-264). Jest zdolna do 

przemyślanej mowy nawet w tak dramatycznej i stresującej sytuacji jak zabójstwo własnego 

męża: ma odwagę zebrać ludzi Argos, poruszonych śmiercią króla, i przemówić do nich 

(ww. 381a-411), co stanowi punkt kulminacyjny moralnego upadku bohaterów:  

 

As Dracontius demonstrates, the power of Clytemnestra and Aegisthus is 

based on a kind of ‘escalation of immorality’: depraved rulers, 

consequently, deprave their subjects. The culminating point of this whole 

segment is, still, the scene showing Clytemnestra deliver her ‘coronation 

speech’1000. 

 

(…) nam mox regina proterva 

Imperat acciri populos, venere coacti. 

Aedibus in mediis quae sic est orsa profari: 

„Eximii proceres Danaum populique pusilli, 

Quos Agamemnonii per ferrea lustra triumphi 

                                                
997 Van Zyl Smit, op. cit., s. 30. 
998 Ibidem. 
999 Van Zyl Smit podkreśla, jak istotny związek ma nazwanie Ajgistosa pasterzem z etymologią jego 

imienia (ibidem, s. 31), Ajgistos pochodzi bowiem od aigi-sthenes, czyli „wykarmiony przez kozę”. Takie 
pochodzenie imienia podaje Hyginus (Fab. 87, 88 i 252): Pelopia, urodziwszy dziecko pochodzące z gwałtu, 
ze wstydu porzuciła je. Odnalezione zostało przez pasterzy, którzy oddali je kozie, aby je nakarmiła mlekiem 
ze swej piersi (caprea, gr. αἴξ, αἰγός). Przez Drakoncjusza nazwanie Ajgistosa pasterzem ma wydźwięk 
zdecydowanie pejoratywny: the Egistus of this poem is a crude peasant distinguished by all the negative 
qualities of a rustic, but none of the positives. Dracontius turned the son of Thyestes who was exposed at birth 
and brought up by herdsmen into a real, crude country bumpkin (ibidem). Epitet można skojarzyć także z 
określeniami przypisywanymi przez Drakoncjusza Parysowi w Rom. 8 (poeta używa określenia pastor w De 
raptu Helenae co najmniej siedemnaście razy).  

1000 Wasyl 2011, op. cit., s. 70. 
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Non mersere neci, sed adhuc superatis inanes 

Visceribus vacuis, exhausti sanguine fuso: 

Quod vos sic minuit saevis Bellona duellis, 

Regis culpa fuit, qui exhausit civibus urbem, 

Conisus viduare nurus, orbare parentes 

Et natos spoliare rudes pietate paterna. 

Inde ferox percussus obit sub morte securis 

Atque sua proles iacuit modo vindice fluctu. 

Spondeo iam requiem, placidam sperate quietem: 

Otia pacis erunt, nullum nocturna cubantem 

Classica sollicitent, nullas tuba verberet aures: 

Temporibus licitis blandos recerpite somnos. 

Aspera tela vacant: curventur falcibus enses, 

Ossibus et nervis deflexos cornibus arcus 

Ad solas aptate feras celeresque volucres. 

Deliciis epulisque bonis refovete senectam, 

Pignora natorum dulces nutrite nepotes. 

Unica mors restat morbis finire salutem: 

Tramite naturae finem labentibus annis 

Iam sperare licet et praeter vulnera ferri 

Corporis exitium; fas est sperare sepulchra 

Ordine legitimo. flammas sperare rogales, 

Et tumulum sibi quisque paret post busta perennem. 

Germinis ille sui crudelis et impius hostis 

Rex Agamemnon erat, patriae dominator amarus: 

Ciuis Egistus erit me profitente maritum” (ww. 381a-411). 

 

Klitajmestra oczernia postać Agamemnona, twierdząc, że walcząc przez tyle lat na 

wojnie przyczynił się do śmierci wielu ludzi: mężów, ojców i synów. Obiecuje teraz 

pokój1001 i szczęście w królestwie z Ajgistosem jako nowym władcą i jej mężem. Proponuje 

                                                
1001 Jak podkreśla Wasyl, prośba Klitajmestry o pokój brzmi wyjątkowo silnie i prawdziwie, a 

zwłaszcza wyrażenie w w. 398 (curventur falcibus enses), posiadające podłoże biblijne (Wasyl 2011, op. cit., 
s. 70). Uczona zgadza się z Davidem Brightem, który sugeruje: Dracontius’s yearning for peace in a turbulent 
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nawet demokratyczną formę rządzenia (ww. 409-411; zob. civis Egistus). Klitajmestra 

zawsze jest w stanie zachować opanowanie: nawet gdy przybywa Orestes, nie wpada w 

panikę (w przeciwieństwie do Ajgistosa), tylko stara się go przekonać, by jej nie zabijał.  

Orestes ukazany jest jako młody książę, wykształcony w Atenach (podkreślona jest 

jego pilność w nauce, w. 288: bene sollicitum studiis sapientibus addit i w. 292: iunxerat 

hos [Orestem et Pyladem] studium sollers et gloria linguae), posiadający wysoki status 

zarówno społeczny jak i materialny, co jest zasługą Agamemnona. Drakoncjusz zwraca 

ponadto uwagę na cechy psychologiczne postaci: Orestes jawi się jako delikatny, czy nawet 

sentymentalny, wciąż bowiem żywi silne uczucia w stosunku do matki: 

 

Pectora cor sensus animum praecordia mentem 

Conturbat pietas dolor anxia maeror origo 

Affectus natura pudor reverentia fama. 

Transigo funereum materna in viscera ferrum? 

Quae (perpendo diu) bis quino mense peregit 

Conceptus portare meos stimulante dolore, 

Semina naturae, blandae primordia uitae, 

Viscera lucis iter uel magni ianua mundi. 

Ast ubi sortitus nascendi iura peregi, 

Flumine pectoreo dedit ubera lactea labris, 

Dulcia nectareum fundentia mella saporem: 

Fit nutrix quae mater erat, regina ministra, 

Exhibet affectus patrios ignara soporis. 

Haec pater, haec mihi mater erat pugnante parente, 

Donec ab undecimis me aetas eximeret annis. 

Immemor existam tantorum in matre bonorum? (ww. 558-573) 

 

 Ponadto, z miłości do niej uważa, że zabicie jej kochanka, Ajgistosa, będzie dla niej 

wystarczającą karą: 

 

poena sit haec matri, ut prostrato vivat Egisto,  

                                                
and violent world of the Vandal overlords (Bright, op. cit., s. 162). Być może ówczesny odbiorca w ten właśnie 
sposób rozumiał omawiany passus. 
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ante oculos recidente suos; muliercula tristis  

aspiciat moechum, quae garrula vidit Atriden (ww. 577-579). 

 

 W majtkobójstwie, do którego mimo to dojdzie, najważniejszą rolę odgrywa 

Dorylas, który wraz z najwierniejszymi sługami Agamemnona rozpoczyna proces 

pomszczenia jego śmierci. Zwraca się w modlitwie do ducha króla, a następnie do Furii – 

Agamemnon odpowiada na jego błagania i ukazuje się Orestesowi i Pyladesowi we śnie, 

namawiając go do zemsty. Uznaje to za konieczny akt sprawiedliwości, który oczyści z 

grzechu Klitajmestrę, a Orestesa uczyni pełnoprawnym dziedzicem tronu: 

 

nullum crimen erit matrem punisse nocentem,  

morte maritali sceleratam iure necabis.  

natus amore pio, flammatus morte paterna,  

vindicet ut patrem qui matrem straverit ictam,  

crimina purgabit matris; de tempore prisco  

nam patrem docet esse suum quem vindicat armis,  

dignus adulterii vindex, pius ultor et heres (ww. 539-545). 

 

 Zadaniem Orestesa jest zatem ukaranie jego matki i równoczesne uwolnienie jej od 

grzechu. To pozwala na jego późniejsze oczyszczenie z dokonanej zbrodni.  
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3.7. EPYLLION WPISANY W EPIKĘ: STRUKTURA  

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΆ NONNOSA Z PANOPOLIS 
 

 

 Epos późnego antyku, mimo rozmiarów typowych dla epiki tradycyjnej, wykazywał 

nierzadko cechy epyllionu. Takie przemiany zauważyć można w omawianym gatunku już 

kilka wieków wcześniej, początkowo w literaturze greckiej, następnie także w łacińskiej: 

jak przeanalizowano w rozdziale 2, zgodnie z wymaganiami nowej poetyki, epos epoki 

augustowskiej jawił się bardziej jako aleksandryjski niż homerycki (zob. przede wszystkim 

opowieści zawarte w takich dziełach jak Metamorfozy Owidiusza i Eneida Wergiliusza, 

wszystkie te utwory wyróżniają się epizodycznością, a wplatane w nie historie przypominają 

w swym charakterze epylliony). Czytelnik czasów Augusta opierał swe oczekiwania na 

znajomości estetyki netoeryckiej: spodziewał się, że długa epika przejmie cechy 

wyrafinowanej formy miniaturowej. Poeci zatem, świadomi zmienianych z biegiem czasu 

gustów odbiorców, nadawali swym utworom cechy epyllionów. Krótkie eposy wpisane w 

większy tekst świadczą bez wątpienia o utrwalaniu się gatunku w świadomości zarówno 

autorów, jak i czytelników. Marco Fucecchi podkreśla, że podobnie działo się w literaturze 

okresu Cesarstwa (zob. np. Punica Syliusza Italikusa: w strukturze utworu dostrzec można 

liczne epizody nie zawsze łatwe do połączenia z głównym tematem dzieła, w czym autor 

najprawdopodobniej wzorował się na poetyce epyllionu)1002. To samo zaobserwować 

możemy w twórczości literackiej późnego antyku. 

 Pół wieku temu Gennaro D’Ippolito postawił hipotezę dotyczącą Opowieści 

dionizyjskich jako „zbioru epyllionów” lub przynajmniej historii przypominających w swej 

strukturze epylliony (Studi Nonniani. L’epillio nelle Dionisiache, Palermo 1964). Idea ta 

powróciła niedawno w nowszych opracowaniach dotyczących późnoantycznych poetów. 

Warta wzmianki jest m.in. uwaga Silvio Bära: Nonnos’ big-scale epic narrative, which itself 

consists in a collection of various ,,epyllic” units1003. Uczony stwierdził, iż narracja Nonnosa 

istotnie zawiera wiele epyllionicznej tematyki, a struktura dzieła dezintegruje się w liczne, 

luźno połączone ze sobą historie, które określił wyrażeniem epyllion-like (nie tyle są one 

zatem epyllionami, co epizodami o charakterze epyllionu, przez co logiczna jedność utworu 

                                                
1002 Fucecchi, op. cit., s. 40. 
1003 S. Bär, Museum of Words: Christodorus, the Art of Ekphrasis and the Epyllic Genre [w:] 

Baumbach- Bär, op. cit., s. 468. 
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miałaby być dla czytelnika trudna do odnalezienia)1004. Peter Kuhlmann uważa podobnie: 

the structure disintegrates into many loosely connected plotlines and epyllion-like passages, 

the logical coherence of which is often difficult for the reader to perceive1005. Trudno jednak 

zgodzić się z opinią obu uczonych, zakładającą trudność w odkryciu logicznej jedności w 

dziele. Warto przytoczyć cytat z pracy Pierre’a Chuvina, który wykazał, że estetyczna 

zasada ποικιλία w narracji nie oznacza braku jasnej struktury. Najpierw badacz dochodzi do 

następujących wniosków: 

 

Nonnos semble (...) s’engager sur des voies qu’il ne suit pas jusqu’au bout. 

Appliquant les mêmes procédés pour l’ensemble du poème et pour ses 

épisodes isolés, il lui arrive souvent de paraître nous proposer un plan 

limpide... aussitôt abandonné1006. 

 

 Jednak zamiast krytykować brak jednorodności w kompozycji dzieła, interpretuje ten 

zabieg jako celowy: autor jego zdaniem niejako dekonstruuje gatunek epiki i nie realizuje 

oczekiwań odbiorców co do jednorodnego dzieła1007. Opowieści Dionizyjskie można 

podzielić na dwie zasadnicze części (księgi 1-24 i 25-48), z których pierwsza podzielona jest 

tematycznie na zasadzie symetrii (6 + 6 + 6 +6), druga zaś cechuje się podziałem mniej 

symetrycznym, jednorodny układ zostaje zaburzony, dostrzec można w nim jednak 

kompozycję pierścieniową1008.  

Nowe rozumienie variato cechującej literaturę późnego antyku w kontekście 

Dionizjaków proponuje Byron Harries. Nie chodzi tu już bowiem o znaczenie znane z 

wcześniejszej poezji greckiej i łacińskiej; variato ma być ekwiwalentem dla:  

 

territorial, dynastic, and amatory ambitions of Dionysus himself’, which 

Nonnus himself indicates, is expressed both in his style (such as in the 

wealth of synonyms, or in the way the author aims to diversify his 

                                                
1004 Ibidem. 
1005 P. Kuhlmann, The Motif of the Rape of Europa: Intertextuality and Absurdity of the Myth in 

Epyllion and Epic Insets [w:] ibidem, s. 482. 
1006 P. Chuvin, Nonnos de Panopolis et la ‘déconstruction’ de l’épopée [w:] La poésie épique 

grecque: métamorphoses d’un genre littéraire, ed. F. Montanari, A. Rengakos, Vandœuvres-Genève 2006, 
s. 254. 

1007 Ibidem. 
1008 Więcej na ten temat zob. R. Shorrock, The Challenge of Epic. Allusive Engagement in the 

Dionysiaca of Nonnus, Leiden-Boston-Köln 2001, ss. 9-11. 
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depictions of characters, situations and objects alike) and in the structure 

of the poem1009.  

 

Jak podkreśla Gianfranco Agosti, błędem dotychczasowych uczonych było 

doszukiwanie się jednorodności w utworze na poziomie literackim1010. Nonnos rozwijał 

gusta i tendencje własnej epoki, stąd tak liczne dygresje i „krótsze utwory” w utworze 

„właściwym”. Ponadto poeta znalazł inspirację do tworzenia dygresji i ekfraz w bogatej 

poezji hellenistycznej i ówczesnej tendencji do tworzenia krótkich utworów. Jak wykazano 

w rozdziałach wprowadzających, w późnym antyku powróciło umiłowanie poezji 

narracyjnej niewielkich rozmiarów, a niemal wszystkie powstałe wówczas narracje zyskały 

cechy przypisywane epyllionom, nawet typowo późnoantyczny panegiryk epicki czy równie 

popularne wówczas pieśni okolicznościowe, pisane heksametrem, zawierające historie 

mitologiczne związane z początkami miast. One także zawarte są w dziele Nonnosa i mają 

rozmiar epyllionu hellenistycznego (kilkaset wersów). Powstaje w tej epoce także nowy 

gatunek nazwany epigrammata longa – epigramat przejmuje długość narracyjnego 

epyllionu aleksandryjskiego1011.  Daria Gigli Piccardi dodaje trafnie: 

 

The idea of the cosmos-poem is the macrostructure, which gives unity to 

the various parts of the work; (…) the character of Dionysus is the 

omnipresent impulse to the ποικιλία in its several tonalities, of literary 

genre, of style, of lexis and of subject matters. On this basis, the epic 

renews itself (…). The epic work of Nonnus takes shape as the last 

fascinating attempt to recover the Greek literary tradition in its totality, 

the survival of which was assured by a divinity endowed with a changeable 

essence and a theological adaptability1012.  

 

U Nonnosa rożnorodność znalazła wyraz na wielu płaszczyznach: w stylu, w 

bogactwie synonimów, w strukturze utworu1013 oraz w zróżnicowaniu przedstawiania 

                                                
1009 B. Harries, The pastoral mode in the Dionysiaca [w:] Studies in the Dionysiaca of Nonnus, ed. 

N. Hopkinson, Cambridge 1994, ss. 63–64. 
1010 Agosti 2016, op. cit., ak. 9. 
1011 Ibidem, ak. 10. 

  1012 D. Gigli Piccardi, Nonnus’ Poetics [w:] Accorinti, op. cit., ss. 441-442. 
1013 A. M. Lasek, Poikilia w Dionysiaka Nonnosa, Collectanea Philologica XV (2012), ss. 24-25. 
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sytuacji i przedmiotów (ukazywał np. te same sytuacje wielokrotnie, lecz na różne sposoby, 

przez co uczeni przez lata zarzucali mu brak talentu literackiego i niekonsekwencję w 

relacjonowaniu zdarzeń)1014. Odnośnie do kompozycji dzieła, różnorodne gatunki w eposie 

Nonnosa pojawiają się nie tylko w czystej formie, lecz także są przekształcane lub 

umieszczane w zaskakującym kontekście. Przeważają w dziele Nonnosa cechy epickie, 

przeplatane wszelkimi formami gatunkowymi (zwłaszcza hymniczymi, bukolicznymi i 

epigramatycznymi, a także oczywiście epyllionicznymi). Anna Maria Lasek dowodzi w swej 

pracy Nonnos’ Spiel mit den Gattungen in den Dionysiaka (Poznań 2009), że poprzez sposób 

nawiązywania Nonnosa do innych gatunków i tradycji literackich można określić strukturę 

jego dzieła. Badaczka podziela zdanie Roberta Shorrocka, według którego dzieło Nonnosa 

nie posiada jednej ramy strukturalnej, lecz serię różnych, przeplatających się ze sobą 

elementów1015. We wstępie Lasek definiuje terminologię zawartą w tytule jej książki; 

według niej Spiel w sensie literackim to eine Betätigung, die dem Leser Freude bereitet1016: 

niespodziewane oraz oryginalne elementy gatunkowe stanowią prowokację dla czytelnika, 

dzięki czemu autor bawi się jego oczekiwaniami. Gattungen natomiast są uważane za 

koncepcje podlegające ciągłej metamorfozie; każdy bowiem autor piszący w danym gatunku 

może go zmienić, grając obowiązującymi konwencjami.  

Tworzenie narracji mitologicznych, erotycznych, ekfrastycznych, enkomiastycznych 

i wielu innych to dowód na to, że w późnym antyku poeci chcieli stworzyć swoisty 

makrokosmos, w którym krótkie i długie formy mogły istnieć obok siebie i doskonale 

współgrać. Poeci mieli do dyspozycji nie tylko wspomniane już źródła aleksandryjskie, lecz 

także zapewne utwory bliższe im czasowo – byłaby to zatem zamierzona idea połączenia 

długiego z krótkim, co oznacza, iż Nonnos wplótł epylliony w Opowieści dionizyjskie 

całkiem świadomie. Ponadto, ówczesna poezja rozprzestrzeniała się głównie poprzez 

wystąpienia, a nie tekst pisany1017. W takich miejscach jak np. teatry czy βουλευτήρια 

odbywały się nie tylko przedstawienia teatralne czy zebrania polityczne, lecz również 

odczyty poezji1018. Wiele wskazuje na to, że w ten sposób prezentowane było też dzieło 

Nonnosa – świadczy o tym zarówno struktura jego heksametru, jak i ogólna kompozycja 

dzieła; jak podkreśla Agosti: sono convinto che la recitazione (e la diffusione) di singole 

                                                
1014 Ibidem, s. 27. 
1015 Shorrock 2011, op. cit., ss. 22-23. 
1016 Lasek 2009, op. cit., s. 9. 
1017 Więcej na temat performatywności poezji zob. rozdział 1. 
1018 Agosti 2016, op. cit., ak. 24. 
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parti delle Dionisiache sia una delle ragioni principali della struttura digressiva del poema 

e della presenza di ‘epilli’1019. Być może czytano podczas kolejnych wygłoszeń 

poszczególne opowieści zawarte w jego dziele, niemożliwe jest bowiem, by prezentowano 

cały utwór za jednym razem. Wyjaśniałoby to powód, dla którego Nonnos zbudował swoje 

dzieło z epyllionicznych epizodów i ekfraz – by móc tę historię przekazać innym ustnie.  

Aby zmierzyć się z pytaniem o obecność epyllionu w dziele Nonnosa, należy 

wspomnieć także o ewentualnym wpływie literatury łacińskiej na jego twórczość (styl i 

kompozycję utworu), a w szczególności Owidiusza. Jest to istotna obserwacja dotycząca 

mechanizmów kulturowych późnego antyku ze względu na wspominany już bilingwizm i 

multikulturowość tej epoki, także w Egipcie1020. Należy jednak z pewną dozą ostrożności 

traktować teorię, wedle której Nonnos miałby korzystać z tego samego hellenistycznego 

źródła1021 co Owidiusz, czy nawet z samego Owidiusza. Inaczej traktują temat 

metamorfoz1022, a podobieństwa między ujęciami poszczególnych mitów nie są liczne1023. 

Owszem, w pars Orientis w czasach Nonnosa znano łacinę, w Egipcie istniały szkoły 

Ῥωµαϊκὰ γράµµατα, jednak spośród zachiwanych papirusów żaden nie jest Owidiański1024. 

Ponadto, analizując problem korzystania Nonnosa z twórczości Owidiusza, trzeba wziąć pod 

uwagę kwestię metodologiczną, istnieje bowiem zasadnicza różnica między znajomością 

literatury, a używaniem jej jako modelu1025. Nie można wykluczyć, że Nonnos twórczość 

Owidiusza znał i być może zainspirował się formą dzieła bogatą w epizody, jednak to wcale 

nie dowodzi bezpośrednich powiązań intertekstualnych. Ponadto nie tylko Owidiusz mógł 

mieć wpływ na formę dzieła Nonnosa – do formowania się epyllionu wpisanego w dłuższe 

                                                
1019 Ibidem, ak. 27. Dodaje, że w takiej strukturze została zbudowana także Parafraza Ewangelii św. 

Jana Nonnosa. 
1020 Zob., m.in. J. L. Fournet, The Multilingual Envinroment of Late Antique Egypt: Greek, Latin, 

Coptic, and Persian Documentation [w:] The Oxford Handbook of Papyrology, ed. R. Bagnall, Oxford 2009, 
ss. 418-451) 

1021 Ogólnie na temat powiązań Nonnosa z poezją hellenistyczną zob. S. Hollis, Some Allusions to 
Earlier Hellenistic Poetry in Nonnus, The Classical Quarterly 1 (1976), ss. 142-150. 

1022 Więcej na temat różnic i podobieństw zob. m. in. M. Paschalis, Ovidian Metamorphosis and 
Nonnian poikilon eidos [w:] Nonnus of Panopolis in Context: Poetry and Cultural Milieu in Late Antiquity 
with a Section on Nonnus and the Modern World, ed. K. Spanoudakis, Berlin 2014, ss. 97-138. Tu: ss. 112-
122. Zarówno Metamorfozy Owidiusza, jak i Dionizjaka Nonnosa czynią przemianę głównym motywem 
dzieła, jednak zachowują inne do niej podejście. Nonnos koncentruje się na boskiej metamorfozie i nie na 
przemianach pojedynczych, lecz na przemianie wielokrotnej, dotyczącej jednak jednej postaci – heroicznych 
czynów Dionizosa.  

1023 Agosti 2016, op. cit., ak. 4.  
1024 Ibidem, ak. 5. 
1025 Jedynym w pełni bilnigwicznym poetą stamtąd pochodzącym był prawdopodobnie tylko 

Klaudian, który najprawdopodobniej studiował łacinę w Aleksandrii, zanim kontynuował naukę w Italii; w 
tym czasie także w poezji łacińskiej widoczna jest znajomość modeli greckich. Inną sytuację obserwujemy w 
epoce Justyniana w Konstantynopolu, gdzie pracowali poeci bizantyjscy piszący po łacinie (np. Koryppus). 
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dzieło przyczynił się także Wergiliusz (o czym wspomniano wyżej oraz szerzej w rozdziale 

1)1026. Nie wolno też zapominać, że tradycja epyllionu aleksandryjskiego zachowuje swoją 

żywotność długo w poezji greckiej, od epoki cesarskiej do końca V wieku. Struktura 

Opowieści dionizyjskich idealnie wpasowuje się w zachowanie tej tradycji. 

Mimo powyższych uwag Agosti zastanawia się, czy w świetle dzisiejszych badań 

powinno się jeszcze pytać o obecność epyllionów bądź epizodów epyllionicznych w dziele 

Nonnosa. Odnosząc się do pracy Chuvina stwierdza, że raczej nie ma to już uzasadnienia, 

podkreśla jednak, iż ze względów pragmatycznych (aby scharakteryzować niektóre passusy, 

które bez wątpienia można uznać za autonomiczne w stosunku do całości) termin „epyllion” 

wydaje się stosowny, wybrane epizody zdają się bowiem kontynować estetykę epoki 

klasycznej i hellenistycznej: 

 

Ha ancora senso parlare della presenza di ‘epilli’ o di ‘episodi epillici’ 

nelle Dionisiache? Da quanto osservato sopra sulla struttura complessiva 

del poema direi senz’altro di no, soprattutto se l’impiego della categoria 

dell’epillio sottintende l’idea di una struttura debolmente articolata o 

pretestuosa. Invece su un utilizzo pragmatico del termine, per 

caratterizzare episodi di discreta lunghezza e apparentemente autonomi 

dalla narrazione principale, mi sembra si possa essere più possibilisti. A 

rigore un tale uso è giustificato per quegli episodi del poema che 

presentano una forte continuità con gli ‘epilli’ di età classica ed ellenistica 

(…)1027. 

 

 Jako przykłady takich epizodów włoski uczony podaje przede wszystkim porwanie 

Europy (1, 46-136 i 1, 321-361), historię Arysteusza i Akteona (5, 287-551), Aresa i 

Afrodyty (29, 323-381) oraz Erigone (47, 1-264), zwraca uwagę także na formę daleką od 

hellenistycznej, wypracowaną przez samego Nonnosa w jego własnym stylu – opowieść o 

Faetonie (38, 108-434). Jak wspomniano w rozdziale 1, Gennaro D’Ippolito rozróżnia takich 

passusów znacznie więcej1028. W niniejszym podrozdziale zostaną przeanalizowane jedynie 

                                                
1026 Epizod o Arysteuszu w Georgikach stanowił jedno z pierwszych wprowadzeń epyllionu do 

dłuższej narracji, zob. Agosti 2016, ak. 6. 
1027 Ibidem, ak. 13-14. 
1028 D’Ippolito, op. cit., ss. 58-68. 
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wybrane, przykładowe epizody, które szczególnie wykazują estetykę epyllionu, a zatem 

porwanie Europy oraz mit o Akteonie, a także historia Aresa i Afrodyty. 

 

* * * 

 

W ramach wprowadzenia niezbędna jest zwięzła analiza proemium, w którym 

ujawnia się narrator1029, zwracający się do potencjalnego odbiorcy i wyjaśniający strukturę 

dzieła (1, 1-44)1030. Po inwokacji do Muz1031 zwraca się do Proteusza i obiecuje opowiedzieć 

poszczególne epizody z życia Dionizosa, w różnorodnych stylach według koncepcji 

stylistycznej ποικιλία: στήσατέ µοι Πρωτῆα πολύτροπον, ὄφρα φανείη ποικίλον εἶδος ἔχων, 

ὅτι ποικίλον ὕµον ἀράσσω (ww. 14-15)1032. Piccardi zwraca uwagę na fakt, iż Proteusz 

został określony tym samym słowem, co cały utwór (w. 15), co pozwala właściwie 

zrozumieć dzieło i różnorodność jako jego podstawę w każdym aspekcie1033. Istotnie, 

Nonnos dotrzymuje obietnicy, podstawowa sekwencja epizodów obejmuje bowiem mity 

powiązane z Dionizosem począwszy od porwania Europy, poprzez całą historię Kadmosa, 

założenie Teb, narodziny głównego bohatera, wojnę z Indiami, tragedię Penteusza, szał 

kobiet argiwskich, na apoteozie Bakchusa skończywszy.  

Jednak prostota tego układu jest tylko pozorna: Nonnos zawarł w swym dziele 

wszelkie historie z mitologii greckiej, jakie tylko mógł znaleźć we wcześniejszych źródłach 

i zbiorach, a które są w jakikolwiek sposób związane z Dionizosem. Postać Proteusza jest 

                                                
1029 Więcej na temat roli narratora w proemium i całym utworze zob. C. Geisz, A Study of the Narrator 

in Nonnus of Panopolis' Dionysiaca. Storytelling in Late Antique Epic, Leiden 2017. 
1030 Więcej na temat proemium do Dionizjaków zob. m.in. P. Nizzola, Testo e macrotesto nelle 

Dionisiache di Nonno di Panopoli, Reggio Calabria 2012, ss. 135-147; V. Giraudet, Les Dionysiaques de 
Nonnos de Panopolis. Un poème sous le signe de Protée, Bulletin de l'association Guillaume Budé 2 (2005), 
ss. 75–98; H. Bannert, Proteus und die Musen: Nonnos von Panopolis, Dionysiaka 1,1–45: ein Proömium der 
besonderen Art, Wiener humanistische Blätter 50 (2008), ss. 46–70.  

1031 Zasada ποικιλία pojawia się także jako cecha stosowanych przez Nonnosa aluzji do Homera. W 
drugiej części proemium (ww. 11-33) Muza Homerycka wezwana w 1. (θεά) zmienia się w Muzy w liczbie 
mnogiej (Μοῦσαι), które ponadto ukazują się jako Menady, towarzyszki Bakchusa, a w trzeciej części wstępu 
(ww. 34-44) wzywane są jako Μιµαλλόνες. Co więcej, po tym jak w w. 1 poeta prosi Muzę na sposób 
Homerycki, aby zaśpiewała o okolicznościach narodzin Dionizosa (εἰπέ θεά), w dalszej części proemium prosi 
Dionizosa o jego emblematy i zamienia się w poetę dionizyjskiego, który zamierza śpiewać ποικίλον ὕµνον 
(Paschalis 2015, op. cit., s. 104). O niekonwencjonalnym charakterze proemium zob. Vian 1976, op. cit., ss. 
7-10. Na temat Nonnosa jako poety dionizyjskiego zob. Shorrock 2001, op.cit., ss. 114-116. 

1032 Wszystkie cytaty z I księgi Dionizjaków według wydania: Vian 1995, op. cit. 
1033 D. Gigli Piccardi, Nonno, Proteo e l'isola di Faro, Prometheus 19 (1993), s. 231: multiple 

transformation is an aspect of Nonnian ποικιλία (diversity) which in turn is associated with Dionysiac shape-
shifting. All major transformations in the Dionysiaca – real, aspired or metaphorical – are placed against the 
background of ποικιλία and the mutations and manifestations of Dionysus. Zob. też: Paschalis 2015, op.cit., s. 
104. 
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tutaj nieprzypadkowa – podobnie jak Proteusz symbolizujący przemiany i różnorodność 

może przemieniać się w inne formy, tak samo będzie zmieniać się sposób narracji w 

poemacie. Ponadto, zarówno Proteusz jak i Dionizos ciągle podlegają metamorfozom, 

zawsze są nieprzewidywalni i różni, ale wciąż tak naprawdę są tym samym1034. Historia 

Dionizosa nie jest bowiem, jak już wspomniano, pojedynczą historią – to ciąg wielu 

opowiadań o charakterze epyllionicznym, enkomiastycznym, astrologicznym itd. Wszystkie 

z nich w pewien sposób się ze sobą łączą i nakładają na siebie mniej lub bardziej. Ta 

różnorodność z pewnością nie oznacza nieumiejętności stworzenia koherentnej całości przez 

autora, przeciwnie – to oznaka jego talentu poetyckiego i sprostania wymaganiom epoki. 

Dla odbiorców późnoantycznych wersy bogate w aluzje, ukryte znaczenia i alegorie to 

wyraz najwyższego doświadczenia literackiego1035.   

 

Porwanie Europy (1, 46-136 i 1, 321-361) 

 

 Mimo iż Nonnos prosi Muzę, aby pomogła mu rozpocząć historię od przygód 

Kadmosa (w. 45: ἀλλά, θεά, µαστῆρος ἀλήµονος ἄρχεο Κάδµου), w pierwszej księdze 

poematu dominuje postać jego siostry, Europy1036. Jej historia stanowi początek 

genealogicznej narracji na temat Dionizosa. Jak zauważa Robert Shorrock, dwa pierwsze 

słowa passusu (w. 46: Σιδονίης ποτὲ) łączą w sobie aluzje do wcześniejszych wersji historii 

o Europie – wersów otwierających epyllion Moschosa (Εὐρώπῃ 

ποτὲ  Κύπρις ἐπὶ  γλυκὺν ἧκεν  ὄνειρον1037) oraz romans Leukippe i Klitofonta Achillesa 

Tatiosa (Σιδὼν ἐπὶ θαλάττῃ  πόλις, Ἀσσυρίων  ἡ θάλασσα1038)1039. Zdaniem Shorrocka 

Nonnos nawiązuje ponadto do źródła historycznego, mianowicie do Historii Herodota: 

rozpoczyna on swoje dzieło od wymienienia porwanych kobiet, od Io1040 po Helenę (1, 1-

                                                
1034 Przemiany Proteusza: 1, 16-33; 43, 230-245; Dionizosa: 36, 291-336; 40, 40-56. Także Zeus 

podlega przemianie: 7, 318-333 oraz Zagreus 6, 174- 199. 
1035 Shorrock 2001, op. cit., s. 22. 
1036 P. Kuhlmann, The Motif of the Rape of Europa: Intertextuality and Absurdity of the Myth in 

Epyllion and Epic Insets [w:] Baumbach, Bär, s. 485. Mit Europy zajmuje większość pierwszej księgi poematu. 
Epizod podzielony jest na dwie części. Narrator, mimo iż pragnie zacząć utwór od podróży Kadmosa, 
wspomina najpierw o zakochanym Zeusie. Fabuła toczy się nieprzerwanie do momentu, w którym Zeus i 
Europa docierają na drugi brzeg morza (w. 136): wtedy nagle narrator czyni głównym bohaterem Kadmosa, 
by niespełna dwieście wersów dalej powrócić do Zeusa.   

1037 Cytat według wydania: Bucoliques grecs: Pseudo-Théocrite, Moschos, Bion, divers, texte établi 
et trad. par Ph. E. Legrand, t. 2, Paris 1967. 

1038 Cytat według wydania: Achilles Tatius, Leucippe and Clitophon, ed. E. Vilborg, Stockholm 1955. 
1039 Shorrock 2001, op. cit., s. 34. 
1040 Narracja dotycząca Kadmosa przerwana zostaje u Nonnosa opisem porwania Europy przez Zeusa 

zamienionego w byka, w opis ten wpleciona jest natomiast ekfraza przedstawiająca metamorfozę Io w jałówkę. 



 349 

2). Według historyka wszystkie porwania stały się przyczyną konfliktów Grecji z innymi 

ludami, czego kulminacją było porwanie Heleny i Wojna Trojańska. Nonnos nie nawiązuje 

wprawdzie w żaden bezpośredni sposób do Herodota i nie sposób ocenić, czy czyni to 

świadomie, Shorrock jednak podkreśla: Greek historical consciousness began with that line 

of abductions; arguably, Nonnus' European opening alludes to, and encompasses that same 

historical beginning1041. 

  Poszukiwania Europy przez Kadmosa są wbrew pozorom ściśle związane z tematem 

dzieła: otwierają główną narrację, która prowadzić będzie do założenia Teb, przejęcia 

władzy przed Kadmosa i do narodzin Dionizosa z Semele, Kadmosowej córki. Opowieść o 

Europie zapewnia ponadto utworowi kompozycję pierścieniową – jak dowodzi Shorrock, 

przygody Zeusa i Europy otwierają ramę utworu, którą zamykają na końcu miłostki 

Dionizosa z Pallene i Aurą1042.  

 Jak wspomniano wyżej, narracja rozpoczyna się od inwokacji do Muzy (w. 45), a w 

kolejnych wersach pojawia się Zeus przemieniający się w byka na plaży Sydonu (ww. 46-

48), podczas gdy Kupidyn podnosi dziewczynę, aby usadowiła się na grzbiecie zwierzęcia 

(jej imię narrator podaje dopiero w w. 53). Kolejne wersy zawierają ekfrazę opisującą 

Europę niesioną przez morze (ww. 53-90), a tuż po tym następuje przemowa żeglarza, który 

dziwi się niezwykłemu widokowi byka mknącego przez fale (ww. 93-124). Dalej przemawia 

Europa, zwracając się do wód i brzegów (ww. 128-136), lamentując nad swym losem i 

dochodząc do wniosku, że porywacz stanie się jej kochankiem (w. 132). Po jej przemowie 

narrację przerywa wspomniana wyżej ekfraza dotycząca porwania Io1043. Do historii Europy 

i Zeusa narrator powraca w w. 321, gdy bohaterowie docierają na Kretę. Wówczas Kronidę 

zauważa Hera i kieruje do niego pełną sarkazmu mowę, drwiąc z męża z powodu jego 

                                                
Jak zauważa Michael Paschalis: the association exists already in Moschus’ Europa, where the story of Io is 
given in an embedded ekphrasis, but in the Dionysiaca heifer and bull form a recurring pair as I explain below. 
The Io story is the longest section in Cadmus’ nar- rative and its prominence is obviously related to the fact 
that Cadmus and Dionysus are descendants of Io. As a matter of fact, Io’s transformation into a heifer has a 
Dionysiac flavor about it: she is called ταυροφυής (bull-shaped), an epithet of Dionysus recording one of his 
principal shapes; and her guardian, the hundred-eyed, ever watchful Argus is referred to as βουκόλον (...) 
ποικίλον (M. Paschalis, The Cadmus Narrative in Nonnus’ Dionysiaca [w:] Nonnus of Panopolis in Context 
II: Poetry, Religion, and Society, Leiden-Boston 2017, s. 22). 

1041 Shorrock 2001, op. cit., s. 34. 
1042 Ibidem, s. 11. 
1043 Nie jest pewne, dlaczego Nonnos przerywa w ten sposób narrację, przerwa następuje jednak w 

momencie, gdy Zeus mknie z Europą ponad morzem – w tym miejscu swe opowieści zakończyli Owidiusz w 
Metamorfozach (Met. 6, 103 i n.) oraz Achilles Tatius (1, 110 i n.). Odbiorca może być zaskoczony taką 
strategią narracyjną, zwłaszcza że Nonnos powraca do wcześniejszego tematu w krytycznym momencie 
ekfrazy.  
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przebrania (ww. 326-343) – tuż po tym bóg przyjmuje postać młodzieńca i odbiera Europie 

dziewictwo (ww. 344-351), w efekcie czego dziewczyna rodzi dwoje dzieci (w. 352).  

 Mit pojawia się w wielu wcześniejszych ujęciach: w epyllionie Moschosa, w odzie 

Horacego (3, 27), u Owidiusza w Metamorfozach (2, 833-875) i Fasti (5, 603-620), u 

Achillesa Tatiusa oraz Lukiana (Dialogi marini 15). Jak wspomniano, poeta odnosi się w 

swym utworze przede wszystkim do Moschosa1044 i Achillesa Tatiusa1045, a także w pewnym 

stopniu do Lukiana1046. Wprowadza do narracji wielu boskich świadków wydarzeń, znanych 

z wcześniejszych ujęć mitu (np. Posejdona w w. 60 i Erosa w ww. 50 i n.; Posejdon 

występuje także u Moschosa w ww. 120 i n., Eros natomiast u Horacego od w. 67 i u 

Achillesa Tatiosa w 1, 1, 13). Jednak pozostałe postaci  (wyjątkowo liczne) występują po 

raz pierwszy u Nonnosa, dzięki czemu wykazuje się on oryginalnością: co najmniej raz 

wspomina (poza Posejdonem i Erosem) Trytona, Nereusza, Dorisa, Boreasza, Atenę, Selene, 

Tetydę, Galateę, Afrodytę, Amfitrytę, nereidy, Herę, Demeter, Proteusza, Glaukosa, 

Enipeusza, Febusa i Hermesa. Wymienia najwięcej postaci, jak tylko to możliwe, być może 

mając w pamięci tendencję Homera do tworzenia list (np. Il. 2, 494 i n.). Natomiast 

odwołując się prawdopodobnie do Moschosa, u którego pojawiają się nie tylko boscy 

obserwatorzy, wprowadza wspomnianą wyżej postać żeglarza. Każdy bohater, 

zastanawiając się nad tym, co widzi, ujmuje mit z nowej perspektywy. Liczba obserwatorów 

u Nonnosa sprawia, że obraz staje się wyjątkowo żywy, ponieważ każdy z nich skupia się 

na innym aspekcie opowiadanej historii: 

  

καὶ πλόον εἰλιπόδην ἐπεθάµβεε κυανοχαίτης,  

τρίτων δ᾽ ἠπεροπῆα Διὸς µυκηθµὸν ἀκούων  

ἀντίτυπον Κρονίωνι µέλος µυκήσατο κόχλῳ  

ἀείδων ὑµέναιον: ἀειροµένην δὲ γυναῖκα  

θαῦµα φόβῳ κεράσας ἐπεδείκνυε Δωρίδι Νηρεύς,  

ξεῖνον ἰδὼν πλωτῆρα κερασφόρον: ἀκροβαφῆ δὲ  

                                                
1044 Na temat odniesień do Moschosa zob. m. in. Vian 1976, op. cit., ss. XLIV i 137 i n.; A. Hollis, 

Nonnus and Hellenistic Poetry [w:] Studies in the Dionysiaca of Nonnus, ed. N. Hopkinson, Cambridge 1994, 
s. 44 i n.; Faber, op. cit., s. 447 i n. 

1045 Na temat odniesień do Achillesa Tatiosa zob. m. in. Vian 1976, op. cit., ss. XLIV i 137 i n.; 
Shorrock 2001, op. cit., s. 34. 

1046 Francis Vian zauważa wpływy Lukiana (np. pojawienie się Boreasza w Dionizjakach stanowi 
aluzję do nadejścia Zefiru w D. Mar. 15, 2), zob. F. Vian, Mythologie scolaire et mythologie erudite dans les 
Dionysiaques de Nonnos, Prometheus 4 (1978), s. 170.  
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ὁλκάδα ταῦρον ἔχουσα βοοστόλος ἔπλεε νύµφη,  

καὶ διερῆς τροµέουσα µετάρσιον ἅλµα πορείης  

πηδάλιον κέρας ἔσχε, καὶ Ἵµερος ἔπλετο ναύτης.  

καὶ δολόεις Βορέης γαµίῃ δεδονηµένον αὔρῃ  

φᾶρος ὅλον κόλπωσε δυσίµερος, ἀµφοτέρῳ δὲ  

ζῆλον ὑποκλέπτων ἐπεσύρισεν ὄµφακι µαζῷ.  

ὡς δ᾽ ὅτε Νηρεΐδων τις, ὑπερκύψασα θαλάσσης,  

ἑζοµένη δελφῖνι χυτὴν ἀνέκοπτε γαλήνην,  

καί οἱ ἀειροµένης ἐλελίζετο µυδαλέη χεὶρ  

νηχοµένης µίµηµα, φέρων δέ µιν ἄβροχον ἅλµης  

ἡµιφανὴς πεφόρητο δι᾽ ὕδατος ὑγρὸς ὁδίτης,  

κυρτώσας ἑὰ νῶτα, διερπύζουσα δὲ πόντου  

δίπτυχος ἄκρα κέλευθα κατέγραφεν ἰχθύος οὐρή:  

ὣς ὅ γε νῶτον ἄειρε: τιταινοµένοιο δὲ ταύρου  

βουκόλος αὐχένα δοῦλον Ἔρως ἐπεµάστιε κεστῷ,  

καὶ νοµίην ἅτε ῥάβδον ἐπωµίδι τόξον ἀείρων  

Κυπριδίῃ ποίµαινε καλαύροπι νυµφίον Ἥρης  

εἰς νοµὸν ὑγρὸν ἄγων Ποσιδήιον: αἰδοµένη δὲ  

παρθενίην πόρφυρε παρηίδα Παλλὰς ἀµήτωρ  

ἡνίοχον Κρονίωνος ὀπιπεύουσα γυναῖκα (ww. 60-85). 

 

Posejdon dziwi się pływającemu bykowi (w. 60),Tryton odgrywa weselne nuty na 

swej muszli (ww. 61-63), Nereusz i Doris podkreślają strach Europy (ww. 63-65). Boreasz 

wydaje podmuch wiatru w stronę szat dziewczyny, odkrywając jej piękno (ww. 69-71), Eros 

popędza Zeusa (ww. 79-80), Pallada jest zawstyczona widokiem tak poniżającego się 

Kronidy (ww. 83-85). Ta kumulacja postaci, zwracających uwagę na różnorodne aspekty, 

zwiększa w odbiorcy uczucie zdziwienia nad opowiadaną historią. Z utworu przebijają silne 

emocje oddziałujące na czytelnika, a dystans między narratorem a czytelnikiem wyraźnie 

się dzięki temu zmniejsza. Jako dość oryginalna i istotna jawi się interwencja żelgarza (ww. 

90-126) – mimo iż jest on anonimową postacią, widzącą scenę z daleka, i pojawia się tylko 
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raz w całym poemacie niemal „przypadkiem” (περίφοιτος Ἀχαιικὸς ναύτης, w. 92), Nonnos 

umieszcza jego długą przemowę w postaci mowy bezpośredniej1047: 

 

‘Ὀφθαλµοί, τί τὸ θαῦµα; πόθεν ποσὶ κύµατα τέµνων  

νήχεται ἀτρυγέτοιο δι᾽ ὕδατος ἀγρονόµος βοῦς;  

µὴ πλωτὴν Κρονίδης τελέει χθόνα; µὴ διὰ πόντου  

ὑγρὸς ἁλιβρέκτοιο χαράσσεται ὁλκὸς ἁµάξης;  

παπταίνω κατὰ κῦµα νόθον πλόον: ἦ ῥα Σελήνη  

ἄζυγα ταῦρον ἔχουσα µετ᾽ αἰθέρα πόντον ὁδεύει,  

ἀλλὰ Θέτις βυθίη διερὸν δρόµον ἡνιοχεύει;  

οὐ βοῒ χερσαίῳ τύπον εἴκελον εἰνάλιος βοῦς  

ἔλλαχεν—ἰχθυόεν γὰρ ἔχει δέµας—, ἀντὶ δὲ γυµνῆς  

ἀλλοφανὴς ἀχάλινον ἐν ὕδασι πεζὸν ὁδίτην  

Νηρεῒς ἑλκεσίπεπλος ἀήθεα ταῦρον ἐλαύνει.  

εἰ πέλε Δηµήτηρ σταχυηκόµος, ὑγροπόρῳ δὲ  

γλαυκὰ διασχίζει βοέῳ ποδὶ νῶτα θαλάσσης,  

καὶ σὺ βυθοῦ µετὰ κῦµα, Ποσειδάων, µετανάστης  

γαίης δίψια νῶτα µετέρχεο πεζὸς ἀροτρεύς,  

νηὶ θαλασσαίῃ Δηµήτερος αὔλακα τέµνων,  

χερσαίοις ἀνέµοισι βατὸν πλόον ἐν χθονὶ τεύχων.  

ταῦρε, παρεπλάγχθης µετανάστιος: οὐ πέλε Νηρεὺς  

βουκόλος, οὐ Πρωτεὺς ἀρότης, οὐ Γλαῦκος ἁλωεύς,  

οὐχ ἕλος, οὐ λειµῶνες ἐν οἴδµασιν, ἀλλὰ θαλάσσῃ  

ἀτρυγέτῳ πλώοντες ἀνήροτα ναύλοχον ὕδωρ  

πηδαλίῳ τέµνουσι καὶ οὐ σχίζουσι σιδήρῳ:  

αὔλακας οὐ σπείρουσιν ὀπάονες ἐννοσιγαίου,  

ἀλλὰ φυτὸν πόντοιο πέλει βρύα καὶ σπόρος ὕδωρ,  

ναυτίλος ἀγρονόµος, πλόος αὔλακες, ὁλκὰς ἐχέτλη.  

ἀλλὰ πόθεν µεθέπεις τινὰ παρθένον; ἦ ῥα καὶ αὐτοὶ  

ταῦροι ἐρωµανέοντες ἀφαρπάζουσι γυναῖκας;  

                                                
1047 Berenice Verhelst zauważa, że mowy anonimowych obserwatorów typowe są dla kontekstu 

miłosnego. Zob. B. Verhelst, Direct Speech in Nonnus’ Dionysiaca. Narrative and rhetorical functions of the 
characters’ “varied” and “many-faceted” words, Leiden 2016, s. 228. Uczona szczegółowo analizuje 
przemowę żeglarza (ibidem, ss. 236-242).  
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ἦ ῥα Ποσειδάων ἀπατήλιος ἥρπασε κούρην  

ταυρείην κερόεσσαν ἔχων ποταµηίδα µορφήν;  

µὴ δόλον ἄλλον ὕφηνε πάλιν µετὰ δέµνια Τυροῦς,   

ὡς καὶ χθιζὰ τέλεσσεν, ὅθ᾽ ὑδατόεις παρακοίτης  

χεύµασι µιµηλοῖσι νόθος κελάρυζεν Ἐνιπεύς;’ (ww. 93-124) 

 

Camille Geisz podkreśla, że marynarz odgrywa paradoksalnie ważną rolę: he can be 

considered as the equivalent, on the level of the diegesis, to what the narratee is on the level 

of the enunciation1048. Podczas gdy narrator relacjonuje opisywane wydarzenia ciesząc się 

razem z Boreaszem i Zeusem z udanego porwania pięknej Europy, żeglarz-obserwator jest 

jeszcze bardziej zdumiony zaistniałą sytuacją niż wymienieni wcześniej bogowie1049. Co 

ciekawe, marynarz wymienia te same bóstwa, o których mówił narrator (Selene, Tetydę, 

nereidy i Demeter, a także Posejdona, gdy zastanawia się, czy być może pod postacią byka 

znajduje się bóg mórz (w. 120). Jego mowa pełna jest wykrzyknień i emocji, typowych dla 

epyllionu. Jego przypuszczenia i wątpliwości zajmują aż 13 wersów, po czym na końcu 

stwierdza, że niemożliwe jest, by widział Europę mknącą na byku nad wodami – tym 

sposobem dodaje do utworu nieco humoru. Później występujące mowy Hery i Europy jawią 

się jako równie afektowane. 

W ujęciu Nonnosa najważniejszą postacią passusu wydaje się byk (podczas gdy np. 

Moschus skupia się głównie na Europie). Narrator nie poświęca zbyt wiele miejsca 

wydarzeniom na lądzie (zaledwie 8 wersów; w przeciwieństwie do 122 wersów u 

Moschusa), skupia się przede wszystkim na podróży po morzu (84 wersy). Nie wspomina o 

występującej w każdej innej wersji mitu Euorpie bawiącej się na łące z towarzyszkami. 

Lament Europy jest dość krótki (o połowę krótszy niż w epyllionie Moschosa), Nonnos 

dodaje ponadto odpowiedź Zeusa. W Dionizjakach to przede wszystkim byk, a nie Europa, 

przyciąga wzrok i wzbudza zdziwienie obseratorów – jak zauważa Michael Paschalis: 

 

                                                
1048 C. Geisz, A Study of the Narrator in Nonnus of Panopolis’ Dionysiaca. Storytelling in Late 

Antique Epic [w:] Amsterdam Studies in Classical Philology, ed. I. J. F. de Jong, C. H. M. Kroon, vol. 25, 
Leiden-Boston 2018, s. 138. 

1049 P. Kuhlmann, The Motif of the Rape of Europa: Intertextuality and Absurdity of the Myth in 
Epyllion and Epic Insets [w:] Baumbach, Bär, op. cit., s. 488: while the narrator himself presents the 
description he narrates as if it were the most natural thing in the world, and obviously rejoices together with 
boreas and Zeus at the successful abduction and europa’s erotic charisma, another spectator mentioned by 
the narrator himself is even more astonished than the divine audience: a Greek seaman, who happens to pass 
by, describes the event again from his human point of view in a character’s speech. 
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In their vision the sea-faring bull assumes ever-changing shapes, and in 

this sense the first episode of the Dionysiaca picks up and expands the 

topic of ποικίλον εἶδος from the Proem: after Proteus and Dionysus, it is 

the turn of Zeus to dazzle with the many manifestations which wondering 

eyes generate, manifestations originating in the fact that a land animal is 

seen walking on the surface of the sea. The reader is reminded at this point 

that the bull is one of the principal manifestations of Dionysus, just as the 

six shapes Dionysus assumes in the Proem (serpent, lion, leopard, boar, 

water, and tree) are also manifestations of Zeus1050.  

 

Nonnos ponadto, w stosunku do poprzedników, szeroko opisuje wydarzenia po 

przybyciu byka na Kretę (poświęca temu aż 40 wersów, podczas gdy Moschos jedynie 4 i 

pół). Do miłosnego połączenia Zeusa i Europy dodaje pełen sarkazmu monolog Hery oraz 

przemienienie byka w konstelację1051.  

Postać Europy ukazana jest przez Nonnosa oryginalnie w stosunku do ujęć jego 

poprzedników. Dwa ostatnie wersety ekfrazy przedstawiającej Europę na byku wskazują na 

jej paradoksalną pozycję, zarówno jako ofiary porwania (pasywnego ,,ładunku” 

przewożonego na byku wyobrażonym jako statek), a jednocześnie marynarza, który tym 

statkiem aktywnie kieruje: καὶ βοὸς ἀφλοίσβοιο κυβερνήτειρα πορείης κούρη φόρτος ἔην 

καὶ ναυτίλος (ww. 89-90). Fotini Hadjittofi sugeruje, że powyższe wersy stanowią 

zapowiedź wyrażonego w dalszej części eposu odwrócenia ról przypisanych płci w 

miłosnym pożądaniu1052 – uczona wskazuje, że kilka wersetów wcześniej Nonnos użył 

tradycyjnego wyobrażenia Kupidyna prowadzącego Zeusa-byka z Europą na grzbiecie, ale 

nadał bożkowi miłości wyjątkową moc: Zeus ukazany został niczym niewolnik: βουκόλος 

αὐχένα δοῦλον Ἔρως ἐπεµάστιε κεστῷ (w. 80)1053. Europa natomiast wielokrotnie jest 

uprzedmiotawiana – wielu bohaterów przygląda się scenie porwania, przy czym jeden z 

nich, Boreasz, rozwiewa jej szatę, ponieważ również jej pożąda i  zazdrosny jest o Zeusa. 

                                                
1050 M. Paschalis, The Cadmus Narrative in Nonnus’ Dionysiaca [w:] Nonnus of Panopolis in Context 

II: Poetry, Religion, and Society. Proceedings of the International Conference on Nonnus of Panopolis, 26th 
– 29th September 2013, University of Vienna, Austria, ed. H. Bannert, N. Kröll, Leiden-Boston 2018, s. 31-32. 

1051 Nonnos prawdopodobnie opiera się na Aratusie i Eratostenesie (Vian 1976, op.cit., s. 16). 
1052 F. Hadjittofi, Major Themes and Motifs in the Dionysiaca [w:] Brill’s Companion to Nonnus of 

Panopolis, ed. D. Accorinti, Leiden-Boston 2016, s. 146: my suggestion is that these verses anticipate the 
ambivalence expressed in the rest of the epic towards the gender reversal that hetero-erotic desire implies. 

1053 Ibidem. 
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Odwrócenie ról zauważyć można także w końcowej scenie passusu, opisującej utratę 

dziewictwa przez Europę. Nonnos decyduje się na szczegółowe ukazanie zbliżenia. 

Obserwatorem czyni Atenę, która jako dziewica rumieni się ze wstydu ἡνίοχον Κρονίωνος 

ὀπιπεύουσα γυναῖκα (w. 85), czyli widząc Kronidę, dla którego „woźnicą” jest Europa. Jak 

podkreśla Hadjittofi, the goddess’ reaction (…) not only highlights Europa’s paradoxical 

gendering as a (masculine) rider or driver, but also points towards the importance of 

modesty and virginity for the majority of female characters in the epic1054.  

Poza oryginalnym ukazaniem bohaterów, obecnością mów bezpośrenich oraz 

zwróceniem uwagi na odczucia i emocje, na cechę epyllionu wskazuje ekfrastyczność 

opisów. Riemer Faber następująco charakteryzuje ekfrazę u Nonnosa, odwołując się do 

opisu samego porwania na samym początku omawianego epizodu: 

 

One means whereby the poet effects visual-textual interrelations is by 

conflating and even exchanging the descriptive and the narrative modes. 

A poignant example of this inter-relationship occurs (…) in the depiction 

of the abduction of Europa (…). Not an ekphrasis in the strict sense of a 

digression from linear narrative, the account nevertheless engages the 

reader’s familiarity with a scene that is well known from both fine art and 

ekphrastic texts1055. 

 

Σιδονίης ποτὲ ταῦρος ἐπ᾽ ᾐόνος ὑψίκερως Ζεὺς  

ἱµερόεν µύκηµα νόθῳ µιµήσατο λαιµῷ  

καὶ γλυκὺν εἶχε µύωπα: µετοχµάζων δὲ γυναῖκα,  

κυκλώσας παλάµας περὶ, γαστέρα δίζυγι δεσµῷ,  

βαιὸς Ἔρως κούφιζε, καὶ ἐγγύθεν ὑγροπόρος βοῦς  

κυρτὸν ὑποστορέσας λοφίην ἐπιβήτορι κούρῃ,  

δόχµιος ὀκλάζων, κεχαλασµένα νῶτα τιταίνων,  

Εὐρώπην ἀνάειρε: διεσσυµένοιο δὲ ταύρου  

πλωτὸς ὄνυξ ἐχάραξε βατῆς ἁλὸς ἄψοφον ὕδωρ  

ἴχνεσι φειδοµένοισιν: ὑπὲρ πόντοιο δὲ κούρη  

                                                
1054 Ibidem, s. 147. 

  1055 R. A. Faber, Nonnus and the Poetry of Ekphrasis in the Dionysiaca [w:] Accorinti, op. cit., s. 
447. 
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δείµατι παλλοµένη βοέῳ ναυτίλλετο νώτῳ  

ἀστεµφὴς ἀδίαντος: ἰδὼν δέ µιν ἦ τάχα φαίης  

ἢ Θέτιν ἢ Γαλάτειαν ἢ εὐνέτιν ἐννοσιγαίου  

ἢ λοφίῃ Τρίτωνος ἐφεζοµένην Ἀφροδίτην:  

καὶ πλόον εἰλιπόδην ἐπεθάµβεε κυανοχαίτης (ww. 46-90). 

 

Narracja wydaje się opisywać dzieło sztuki: Europa siedzina byku, podczas gdy ten 

przecina morze (ww. 53-57), i trzyma w dłoni jeden z jego rogów (ww. 65-68).  Jej szaty 

falują na wietrze (ww. 69-71). Konwencja ekfrazy wyraża się poprzez zaangażowanie 

czytelnika przez narratora (ww. 57-58) i porównanie Europy do bogini (ww. 58-60). Faber 

zauważa, że obrazowa narracja imituje ekfrastyczne przedstawienia tej sceny u Moschosa i 

Achillesa Tatiosa1056. Przeplatając obrazowe i literackie prezentacje mitu o Europie, poeta 

sprawia, że odbiorca odbiera utwór wieloma zmysłami; effects a sense of vibrant sensual 

perception, jak określa jego działanie Faber1057.  

Wspominany był już kilkakrotnie narrator epizodu (wyraźnie obecny w tekście i 

stojący po stronie Zeusa i Boreasza, choć nie wydający bezpośrednio osądów, jak czyni 

narrator przede wszystkim w epyllionie łacińskim). Warto dodatkowo podkreślić, że 

wymaga on od odbiorcy erudycji i znajomości mitów, co także stanowi cechę 

charakterystyczną dla epyllionu. Jak zaakcentowano wcześniej, podczas gdy w proemium 

Kadmos nie pojawia się ani razu, w ostatniej prośbie do Muzy narrator prosi ją o 

opowiedzenie o jego wędrówkach. Wówczas rozpoczyna opowieść od porwania Europy, a 

Kadmos pojawia się dopiero w w. 137. Czytelnik – dobrze zaznajomiony z mitologią – musi 

wiedzieć, że Europa jest siostrą Kadmosa, Kadmos z kolei jest przodkiem (dziadkiem) 

Dionizosa; powinien zatem połączyć ten z pozoru niezwiązany z proemium początek dzieła 

z jego głównym tematem1058. Camille Geisz podkreśla, że narrator w ten sposób akcentuje 

nie tylko swoją obecność, lecz nawet kontrolę nad opowiadaną historią: opowieść nie 

wymknęła się spod jego nadzoru i jest głęboko przemyślana1059. 

                                                
1056 Ibidem. 
1057 Ibidem. 
1058 C. Geisz, A Study of the Narrator in Nonnus of Panopolis' Dionysiaca. Storytelling in Late 

Antique Epic, Leiden-Boston 2018, s. 136. 
1059 Ibidem: through this address which occurs so soon after the end of the proem, the narrator asserts 

his presence and the fact that he is in control of the story: although this event might seem unrelated to 
expectations created by the proem, the story has not gone out of hand, and the narrator is still present and 
guides the narratee into the story by suggesting what his reaction to the event should be.  
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Akteon (5, 287-551) 

 

 Historia Akteona ściśle wiąże się z fabułą całego utworu i jest dla niego istotna z 

wielu powodów1060: jego postać wzbogaci i uzupełni główne tematy poruszane w 

Dionizjakach. Najbardziej powszechna wersja mitu o Akteonie pochodzi od Owidiusza 

(Met. 3, 138-252), którego twórczość niektórzy uczeni uważali za jedno ze źródeł 

Dionizjaków1061. Według Owidiusza Akteon (syn Autonoe i Arysteusza oraz wnuk 

Kadmosa), szukając w lesie miejsca na odpoczynek, przypadkiem zauważył kąpiącą się w 

towarzystwie nimf Artemidę. Rozgniewana bogini, ponieważ została zobaczona nago przez 

śmiertelnika, natychmiast zamieniła Akteona w jelenia. Wówczas zaczęły go ścigać jego 

własne psy, nie rozpoznawszy swego pana.  

Nonnos przekazuje bardziej oryginalną wersję tej historii: przede wszystkim 

przedstawia Akteona jako winnego (a nie ukaranego przypadkowo). Dzieli swą narrację na 

dwie części. W pierwszej z nich (ww. 287-269) opowiada historię zbliżoną do wersji 

przekazanej przez Owidiusza, lecz z kilkoma bardzo istotnymi innowacjami: Akteon celowo 

obserwuje kąpiącą się Artemidę ze szczytu drzewa dębowego, ponieważ ogarnięty jest w 

stosunku do niej pożądaniem (Nonnos wprowadza zatem typowy dla epyllionu motyw 

miłosny): 

 

                                                
1060 Paschalis zauważa, że zamiana Akteona w młodego jelenia (νεβρός) wiąże się z motywem 

zawartym w proemium, mianowicie z νεβρίς – skórą jelenia, jaką pragnie otrzymać wówczas poeta (ww. 34-
36: Ἄξατέ µοι νάρθηκα, Μιµαλλόνες, ὠµαδίην δὲ νεβρίδα ποικιλόνωτον ἐθήµονος ἀντὶ χιτῶνος σφίγξαέ µοι 
στέρνοισι). Przede wszystkim wersy otwierające epizod Akteona to drugie w całym utworze nawiązanie do 
νεβρός – służą one przedstawieniu bohatera jako błakającego się jelenia, rozerwanego przez jego psy (w. 301: 
κυνοσπάδα νεβρὸν ἀλήτην). Dodatkowo rzeźbiarz, o którego będzie prosił Akteon (passus zostanie 
przeanalizowany w dalszej części podrozdziału), powinien być według niego πολύτροπος – jak Proetusz i jak 
poeta opisany w proemium, które przejmie takie zdolności (użycie określenia πολύτροπος w omawianym 
epizodzie to drugie odniesienie w całym dziele tego terminu do twórczości artystycznej). Paschalis 2014,op. 
cit., s. 112. 

1061 Ibidem, s. 109: the contrast between Ovidian metamorphosis and Nonnian poikilon eidos detected 
in the programs of the two poems and outlined in general terms with examples from both epics (…) have been 
discussed in the context of Nonnus’ presumed dependence on Ovid. The Actaeon myth belongs to the most 
prominent episodes of this kind. M. in. Julius Braune, Rudolf Keydell i Gennaro D’Ippolito uważali, że 
Owidiusz był jednym z modeli dla twórczości Nonnosa. Jako dowód wykazywali wiele odniesień. W 
omawianym passusie byłaby to np. reakcja nimf na widok Akteona (por. Dion. 5, 307-10 i Met. 3,178-80); 
strach Akteona przed dzikimi zwierzętami (por. Dion. 5, 316-25 i Met. 3, 194-205); psy atakujące Akteona 
(por. Dion. 5, 329-31 i Met. 3, 249-50); podobieństwa w opisie kąpieli Artemidy (por. Dion. 5, 482-4 i Met. 3, 
163-4). Zob. J. Braune, Nonnos und Ovid, Greifswald 1935, ss. 33-38; Keydell 1935, op. cit., ss. 601-603; 
D’Ippolito, op.cit., ss. 177-190.  
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Ἰνδῴην µετὰ δῆριν ἔτι πνείοντα κυδοιµοῦ,  

εὖτε τανυπρέµνοιο καθήµενος ὑψόθι θηγοῦ  

λουοµένης ἐνόησεν ὅλον δέµας ἰοχεαίρης,  

θηητὴρ δ᾽ ἀκόρητος ἀθηήτοιο θεαίνης  

ἁγνὸν ἀνυµφεύτοιο δέµας διεµέτρεε κούρης  

ἀγχιφανής: καὶ τὸν µὲν ἀνείµονος εἶδος ἀνάσσης  

ὄµµατι λαθριδίῳ δεδοκηµένον ὄµµατι λοξῷ  

νηιὰς ἀκρήδεµνος ἀπόπροθεν ἔδρακε Νύµθη,  

ταρβαλέη δ᾽ ὀλόλυξεν, ἑῇ δ᾽ ἤγγειλεν ἀνάσσῃ  

ἀνδρὸς ἐρωµανέος θράσος ἄγριον: ἡµιφανὴς δὲ  

Ἄρτεµις ἁρπάξασα σὺν εἵµατι κυκλάδα µίτρην  

παρθενίῳ ζωστῆρι σαόφρονας ἔσκεπε µαζούς,  

καὶ διεροῖς µελέεσσιν ἔσω δύνουσα ῥεέθρων  

αἰδµένη κατὰ βαιὸν ὅλον δέµας ἔκρυφε κούρη (ww. 302-315). 

 

 Hadjittofi podkreśla, że motyw kąpieli jest wyjątkowo często poruszany w 

Dionizjakach1062 i skojarzyć go można ze spektaklami wodnymi, popularnymi w epoce 

późnego antyku (jak wspominano wielokrotnie, zwłaszcza w podrozdziale 3.4., przywołania 

motywów akwamimicznych są charakterystyczne także dla epyllionu)1063. Co ciekawe, 

większość innych bohaterów w dziele Nonnosa, którzy podglądają kąpiące się dziewczęta, 

to bogowie – i nie tylko pozostają bezkarni, lecz wręcz przeciwnie, ich przygoda kończy się 

romansem z obserwowaną postacią. Akteon zostaje natychmiast przemieniony przez 

Artemidę w jelenia (podobnie jak u Owidiusza). Jeszcze przez chwilę posiada zdolność 

mówienia, co owocuje pełnym silnych emocji lamentem1064, przekazanym za pomocą mowy 

                                                
1062 W tej samej księdze, w której przedstawiona jest przygoda Akteona, Zeus podlgąda kąpiącą się 

Persefonę (ww. 601-610). W księdze VII Zeus zamienia się w orła i patrzy na Semele w trakcie kąpieli (ww. 
171-279). Dionizos natomiast obserwuje podczas tej czynności Niceę (16, 5-13). Pojawia się także opis 
kąpiącego się samego Dionizosa (10, 141-174) oraz współzawodnictwo w pływaniu (między Dionizosem i 
Ampelusem: 11, 5-55; między Karpusem i Kalamusem: 11, 406-426).  
  1063 Hadjittofi, op. cit., s. 148: the motif of the bath is particularly prominent in the Dionysiaca, and 
could have something to do with pornographic aquatic spectacles popular in Late Antiquity. 

1064 Paschalis objaśnia znaczenie przedstawienia Akteona w formie jelenia, posiadającego jednak 
ludzki umysł, zdolny do lamentu nad własnym losem: indeed the simultaneous possession of an animal body 
and a human head makes of Actaeon a “monstrous” figure. But what is the significance of this representation? 
For Actaeon it is the dappled fawn skin that represents his new identity and it is an identity he stubbornly 
rejects; in his desire to show that his ποικίλον εἶδος is false and make his human identity known he is caught 
between the animal and the human shape (physical identity). Paschalis 2014, op. cit., ss. 111-112. 
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bezpośredniej, co charakterystyczne dla eposu miniarturowego (u Owidiusza natomiast 

bohater traci głos od razu):  

 

‘ Ὄλβιε Τειρεσία, σὺ γὰρ ἔδρακες ἐκτὸς ὀλέθρου  

γυµνὸν ἀναινοµένης οἰκτίρµονος εἶδος Ἀθήνης:  

οὐ θάνες, οὐκ ἐλάφοιο δέµας λάχες, οὐδὲ µετώπῳ  

ὑµετέρῳ προβλῶτες ἐπῃώρηντο κεραῖαι:  

ζώεις σῶν βλεφάρων ὀλέσας φάος: ὑµετέρων δὲ  

ὀφθαλµῶν ἀµάρυγµα νόῳ µετέθηκεν Ἀθήνη:  

χώεται ἰοχέαιρα κακώτερα Τριτογενείης.  

αἴθέ µοι ἄλγος ὄπασσεν ὁµοίιον, αἴθε καὶ αὐτὴ  

ὄµµασιν ἡµετέροισιν ἐπέχραεν ὥς περ Ἀθήνη,  

αἴθε νόον µετάµειψεν, ἅ περ δέµας: ἀλλοφυὴς γὰρ  

µορφὴ θηρὸς ἔχει µε, καὶ ἀνέρος ἦθος ἀέξω.  

σφωιτέρῳ πότε θῆρες ἐπιστενάχουσιν ὀλέθρῳ;  

ἀφραδέες ζώουσι καὶ οὐ νοέουσι τελευτήν.  

µοῦνος ἐγὼ µεθέπω πινυτὸν νόον: ὀλλύµενος δὲ  

ὀφρύσι θηρείῃσιν ἐχέφρονα δάκρυα λείβω.  

ἄγριοι ἄρτι γένεσθε κύνες πλέον: οὔ ποτε τόσσον  

ἅλµατι λυσσήεντι κατεσσεύεσθε λεόντων.  

αἴλινον Ἀκταίωνι, φίλαι, φθέγξασθε, κολῶναι,  

ναί, λίτοµαι, καὶ θῆρες ὁµοίιον: εἰπέ, Κιθαιρών,  

Αὐτονόῃ, τά περ εἶδες, Ἀρισταίῳ δὲ τοκῆι [p. 194]  

δάκρυσι πετραίοισιν ἐµὴν ἀγόρευε τελευτὴν  

καὶ κύνας οἰστρηθέντας ἀφειδέας. ὤµοι ἀνάγκης,  

αὐτὸς ἐµαῖς παλάµῃσιν ἐµοὺς ἔθρεψα φονῆας.  

αἴθε λέων µε δάµασσεν ὀρίδροµος, αἴθέ µε σύρων  

πόρδαλις αἰολόνωτος ἀνέσχισεν, αἴθέ µε πικροῖς  

ἀµφιπαγεῖς ὀνύχεσσιν ἀφειδέσι λυσσάδες ἄρκτοι  

νεβροφανῆ χαροποῖσιν ἐδαιτρεύσαντο γενείοις,  
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µηδὲ κύνες µε δάµασσαν ὁµήθεες: οὐκέτι µορφήν,  

οὐκέτι γινώσκουσιν ἐµὴν ἑτερόθροον ἠχώ’ (ww. 337-365)1065. 

 

 Akteon lamentuje nad bólem, jaki zadała mu Artemida. Wspomina o szczęśliwym 

Tejrezjaszu, który ujrzał nagie ciało Ateny bez tak strasznych konsekwencji: stracił jedynie 

wzrok. Bohater zdaje sobie sprawę z tego, że ma kształt zwierzęcia, lecz rozum człowieka – 

najgorsza jest, jego zdaniem, świadomość tego faktu. Zastanawia się, czy zwierzęta 

lamentują nad własną nadchodzącą śmiercią, skoro żyją bez świadomości i nie są w stanie 

myśleć jak człowiek. Sam Akteon natomiast przyznaje, że odczuwa emocje, ma w sobie 

uczucia, roni ludzkie, ,,inteligentne” łzy na swój zwierzęcy tors. Ubolewa też nad tym, że 

rzuciły się na niego jego własne psy. Wolałby zginąć zaatakowany przez lwa, panterę lub 

niedźwiedzia. Półmartwy kończy lament – to, co mówił, dla niego samego miało znaczenie, 

lecz z jego ust wydobywał się jedynie niezrozumiały hałas (w. 366).  

W drugiej części epizodu (ww. 370-551) o losie Akteona dowiaduje się jego matka, 

Autonoe, która później na próżno szuka zwłok syna. Następnie dusza Akteona, w postaci 

cętkowanego jelenia1066, ukazuje się we śnie jego ojcu, Arysteuszowi, i przemawia do niego 

ludzkim głosem (ww. 415-532). Akteon informuje Arysteusza, iż jest jego synem i przyznaje 

się do pożądania, jakie żywił do Artemidy; mówi także o niewinności jego psów, które 

pozostają teraz w żałobie i go szukają. Opowiada historię swej śmierci, lecz dąb zastępuje 

drzewem oliwnym poświęconym Atenie, przyznając, że popełnił hybris zarówno w stosunku 

do Artemidy, jak i Ateny (por. cytowane wcześniej ww. 303-307, gdzie główny narrator 

opisuje śmierć bohatera):  

 

Ἄρτεµις εὐκαµάτοιο µετὰ δρόµον ἠθάδος ἄγρης  

λούετο µὲν καθαροῖσιν ἐν ὕδασι, λουοµένης δὲ  

ὀφθαλµοὺς ἀµάρυσσεν ἐµοὺς ἀντώπιος αἴγλη  

χιονέας ἀκτῖνας ἀκοντίζουσα ῥεέθροις:  

                                                
1065 Wszystkie cytaty z V księgi Dionizjaków według wydania: Nonno di Pannopoli, Le Dionisiache, 

vol. 1: canti I-XII, a cura di D. Gigli Piccardi, Bologna 2003. 
1066 Nonnos zwraca szczególną uwagę na cętkowane ciało przemienionego Akteona (Owidiusz 

wspomina ten fakt tylko raz, opisując samą metamorfozę, Met. 3, 197: maculoso vellere). W Dionizjakach 
znajdziemy aż osiem takich odniesień, dzięki czemu autor daje przykład na językowe ποικιλία (w. 321, 331, 
413 i 528: στικτός; w. 321: ποικίλλετο; w. 391 i 501: δαιδάλεος; w. 494: αἰόλος). Zob. Paschalis 2014, op. cit., 
s. 111. 
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φαίης δ᾽, ὡς παρὰ χεῦµα παλίµπορον Ὠκεανοῖο  

ἑσπερίη σελάγιζε δι᾽ ὕδατος ὄµπνια Μήνη (ww. 483-488). 

 

 Opowiada, jak jasność skóry Artemidy oślepiła jego oczy (ὀφθαλµοὺς ἀµάρυσσεν 

ἐµούς). Blask bogini Akteon podkreśla poprzez zastosowanie kontrastu: porównuje ją do 

księżyca, podczas gdy scena ma miejsce w środku dnia (dokładnie o jego najgorętszej porze: 

πυραυγέι καύµατος ἀτµῷ, w. 482). Akteon próbuje usprawiedliwić się przed ojcem ze swego 

czynu poprzez uwydatnianie piękna Artemidy i sugestię, że Arysteusz zareagowałby na jej 

wdzięki podobnie: również pragnąłby ją obserwować. Bohater, zwracając się do Arysteusza 

w drugiej osobie, stara się w ten sposób zdobyć zrozumienie i sympatię nie tylko ojca, lecz 

także potencjalnego odbiorcy utworu1067. Następnie wspomina, gdzie znajdują się jego 

zwłoki i podaje ojcu instrukcje dotyczące pochówku. Kiedy Arysteusz się budzi, mówi żonie 

o swym śnie – Autonoe znajduje zatem Akteona i znajmuje się pogrzebem.  

Historia Akteona opowiadana przez jego ducha zawiera w sobie dodatkowo trzy 

krótkie mowy: jego psów (ww. 459-460), góry (ww. 462-466) i Artemidy (ww. 469-472). 

Zasada ποικιλία uwidacznia się także w wersach zawierających instrukcje Akteona co do 

pochówku:  

 

ζωότυπον δ᾽ ἱκέτευε πολύτροπον, ὄφρα χαράξῃ  

στικτὸν ἐµὸν νόθον εἶδος ἀπ᾽ αὐχένος εἰς πόδας ἄκρους:  

µοῦνον ἐµοῦ βροτέοιο τύπον τεύξειε προσώπου,  

πάντες ἵνα γνώωσιν ἐµὴν ψευδήµονα µορφήν.  

µὴ δέ, πάτερ, γράψειας ἐµὸν µόρον: οὐ δύναται γάρ  

δακρυχέειν ἐµὸν εἶδος ὁµοῦ καὶ πότµον ὁδίτης’ (ww. 527-532). 

 

 Jest to, jak określa powyższy passus Faber, the self-described epitaph for 

Actaeon1068. Bohater pragnie, by wszechstronny artysta (ζῳοτύπον (...) πολύτροπον) 

                                                
  1067 Geisz, op. cit., s. 150: Actaeon tries to justify himself to his father for having committed the 
sacrilegious action which caused his death, by emphasising the dazzling aspect of Artemis’ beauty, and by 
implying, through the address in the second person, that his father would have had the same reaction as he 
did. The use of the second person invites the secondary narratee to share the secondary narrator’s thoughts 
and to be more understanding of the narrator’s reaction. The primary narratee receives character-text just as 
he does narrator-text, so that this second person, even though it is meant by the secondary narrator for the 
secondary narratee only, encompasses the primary narratee as well and invites him to be sympathetic to 
Actaeon’s reaction to the sight of the goddess.  

1068 Faber, op. cit., s. 453. 



 362 

wyrzeźbił jego wizerunek, składający się z ciała jelenia i jego ludzkiej twarzy: tak, aby 

wszyscy rozpoznali jego zwierzęcy kształt jako fałszywy. Grób nie powinien zawierać 

żadnej inskrypcji mówiącej o jego losie. Powyższe instrukcje przekazują czytelnikowi w 

bardzo wymowny sposób, na czym skupia się druga część epizodu Akteona i jaki jest jej cel. 

Jak zauważa trafnie Paschalis:  

 

It develops the theme of animal ignorance of the deer’s human identity, 

which caused the hounds to tear their former master apart, into human 

ignorance of Actaeon’s true identity and the hero’s efforts to make it 

known1069. 

 

 Matka Akteona za pierwszym razem nie rozpoznaje jego zwłok, ponieważ mają 

formę zwierzęcia (ww. 390-404). Następnie w aż szesnastu wersach Akteon wyjaśnia swoją 

ludzką tożsamość Arysteuszowi, porównując szczegółowo poszczególne części ciała jelenia 

z ciałem człowieka (ww. 415-431). Skrupulatna prezentacja dla Arysteusza brzmi jak 

odwrotna transformacja bohatera, jak próba przywrócenia Akteonowi ludzkiej postaci, 

jednak w rzeczywistości są to starania Akteona o to, by wszyscy poznali jego prawdziwą 

tożsamość. Podczas gdy Owidiusz wspomina o zachowaniu przez Akteona ludzkiego 

rozumu tylko raz (Met. 3, 203: mens tantum pristina manet), Nonnos podkreśla ten fakt 

wielokrotnie (poczynając od w. 323: εἰσέτι µοῦνος ἔην νόος ἔµπεδος). Zwraca uwagę na 

inne aspekty opowiadanej historii, skupiając się na odcieniu psychologicznym, analizując 

odczucia i emocje bohatera, jego przeżycia wewnętrzne, co typowe dla eposu 

miniaturowego, zwłaszcza w późnym antyku.   

 Nonnos odnosi się także do tradycji epigramatu. Matka Akteona nie stosuje się do 

jego prośby dotyczącej braku inskrypcji na nagrobku i umieszcza na nim słowa opisujące 

jego los.  

 

Ὀστέα δ’ ἔνθα καὶ ἔνθα χυτῇ µεµερισµένα γαίῃ,  

λείψανα πεπτηῶτα, µόγις συνελέξατο µήτηρ·  

καὶ φιλίῃ παλάµῃ γλυκερὴν πήχυνε κεραίην·  

                                                
1069 Paschalis 2014, op. cit., s. 111. Ludzka ignoracja pojawia się także u Owidiusza, ale jest 

ograniczona jedynie do towarzyszy Akteona w polowaniu (Met. 3, 242–6). 
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καὶ κύσεν αἰνοµόροιο δασύτριχα χείλεα νεβροῦ.  

Ὀξὺ δὲ κωκύουσα νέκυν τυµβεύσατο µήτηρ,  

πάντα δέ οἱ παρὰ τύµβον ἐπέγραφεν, ὅσσα τοκῆι  

ἔννυχος Ἀκταίωνος ὀνειρείη φάτο φωνή (ww. 545-551). 

 

 Powyższy tekst zawiera wiele elementów typowych dla passusów o charakterze 

epigramatycznym, zawartych w Dionizjakach, np. wyrażenia stosowane w inskrypcjach 

nagrobnych (w. 550: τύµβον ἐπέγραφεν) oraz motyw przechodnia, który zasmuci się nad 

losem zmarłego. Jednak, mimo iż narrator wspomina epigram zapisany na grobie Akteona, 

postanawia go nie zacytować. Jak sugeruje Anna Maria Lasek: the suspicion comes to mind 

that he does so in order to fulfil Actaeon’s request, against which Autonoe had the lines 

engraved1070. Wydawać by się mogło, że Nonnus sam sobie zaprzecza: chociaż dąży do 

nadania swej pracy możliwie największych rozmiarów, w tym passusie nie korzysta z okazji, 

by raz jeszcze wykazać się umiejętnością komponowania epigramatów. W ten sposób 

zaskakuje czytelnika: nie poprzez wprowadzenie krótszej formy do swego eposu, lecz 

odwrotnie, poprzez jej pominięcie1071. Pochówkiem Akteona Nonnos kończy jego historię. 

 

 

 

Ares i Afrodyta (29, 323-381) 

 

Pośród źródeł, na jakich opierał się Nonnos, znajduje się epizod pochodzący z VIII 

księgi Odysei Homera, uważany przez niektórych uczonych za prototyp gatunku 

epyllionu1072: jest to jedna z trzech pieśni Demodoka, opowiadająca o miłości Aresa i 

Afrodyty. Co częste w Dionizjakach, narrator składa hołd modelowi Homeryckiemu poprzez 

imitację elementów zawartych w dziełach poprzednika, opracowuje je jednak w oryginalny 

sposób (typowy dla epiki późnoantycznej tworzonej pod wpływem eposu miniaturowego). 

Poeta wybiera podobny temat, co Homer (upokorzenie Afrodyty i Aresa) i, podobnie jak on, 

                                                
1070 A. M. Lasek, Nonnus and the Play of Genres [w:] Accorinti, op. cit., ss. 414-415. 
1071 Ibidem, s. 415. 
1072 Zob. m.in. R. Hunter, The Songs of Demodocus: Compression and Extension in Greek Narrative 

Poetry [w:] Baumbach, Bär, op.cit., ss. 83-110 oraz A. Bierl, Demodokos’ Song of Ares and Aphrodite in 
Homer’s Odyssey (8.266–366): An Epyllion? Agonistic Performativity and Cultural Metapoetics [w:] ibidem, 
ss. 11-134. 
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decyduje się na użycie mowy bezpośredniej. Nie opowiada jednak powszechnie znanego 

fragmentu mitu, lecz wydarzenia, które mogłyby jego zdaniem nastąpić później – Ares, 

wcześniej nakryty na miłosnych uniesieniach z Afrodytą przez jej męża Hefajstosa i 

uwięziony razem z nią pod więzami (to historia opisana przez Demodoka w Odysei), 

zamierza skonstruować nową sieć, podobną do tej pierwszej, również niemożliwą do 

rozerwania. Wszystko po to, by zemścić się na Hefajstosie i użyć sieci w ten sam sposób – 

gdy tylko Hefajstos znajdzie się w łożu z Afrodytą (co stanowi już inwencję Nonnosa): 

 

ἴδµονες Ἡφαίστοιο, σοφῶν ζηλήµονες ἔργων, 

σοὶ δόλον ἐντύνωσι καὶ ἀρχαίῳ σέο δεσµῷ 

ὁπλότερον τελέσωσιν ὁµοίιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς 

ἀµφοτέρους δολίῃσιν ἀλυκτοπέδῃσι πιέζων 

δήσῃς φῶρα γάµοιο τεῷ ποινήτορι δεσµῷ  

εἱλιπόδην Ἥφαιστον ἐπισφίγξας Ἀφροδίτῃ (ww. 351-356)1073.	 

 

Jest to zatem całkiem nowe ujęcie powszechnego mitu. Ta dygresja jest ponadto 

jednym z najlepszych przykładów umiejętności narratorskich Nonnosa, nawiązanie do tego 

epizodu wpływa bowiem znacząco na rozwój akcji (podczas gdy u Homera nie ma ona 

żadnego związku z główną akcją, służy wyłącznie rozrywce słuchaczy Demodoka). Poeta 

umiejscawia tę krótką opowieść tuż po pierwszym dniu wojny indyjskiej, a historia w niej 

opisana ma na celu oddalenie Aresa, sprzymierzeńca Hindusów, z pola bitwy. Rea 

sprowadza zatem na niego oszukańczy sen (ww. 323-327) tuż po zapadnięciu zmroku i po 

zakończeniu pierwszego dnia bitwy, a wojsko Bakchusa szeroko na tym zyskuje. W jego 

widzeniu sennym Afrodyta ponownie wychodzi za Hefajstosa (ww. 328-339), następnie 

Ares dowiaduje się o swym nieszczęściu, czyli o zdradzie Afrodyty (ww. 340-348). Ares 

tworzy zatem zasadzkę na młodą parę (ww. 349-358), opuszcza pole walki (ww. 359-361) i 

rusza na poszukiwania Afrodyty (ww. 362-381). 

Berenice Verhelst interpretuje ten epizod jako parodię snu zesłanego na 

Agamemnona przez Zeusa1074. Celem snu ma być odsunięcie bohatera od udziału w bitwie 

                                                
1073 Cytat według wydania: Nonno di Panopoli, Le Dionisiache, vol. III: canti XXV–XXXIX, ed. G. 

Agosti, Milano 2004. 
1074 B. Verhelst, Direct Speech in Nonnus’ Dionysiaca, Leiden-Boston 2016, s. 128: as was also 

observed by Frangoulis, Nonnus combines elements of the dream of Agamemnon with the story of the adultery 
of Aphrodite and Ares as narrated in Od. 8.266–366. The result is a humorous parody of Homer. Uczona 
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– Agamemnon informowany jest o pokojowych zamiarach przeciwnika, Ares natomiast 

rusza na poszukiwania ukochanej, po tym jak dowiaduje się, że rzekomo opuściła go, by 

powrócić do swego męża Hefajstosa: 

 

Ἆρες, Ἄρες, σὺ µὲν εὗδε, δυσίµερε, µοῦνος ἰαύων  

Χαλκοχίτων, Παφίην δὲ τὸ δεύτερον ὑψόθι λέκτρων  

ὑµετέρην Ἥφαιστος ἔχει προτέρην Ἀφροδίτην·  

ἐκ δὲ δόµων ἐδίωκε Χάριν, ζηλήµονα νύµφην·  

ἀρχαίην δὲ δάµαρτα παλίνδροµον εἰς γάµον ἕλκων  

αὐτὸς Ἔρως τόξευεν ἀναινοµένην Ἀφροδίτην,  

Ἡφαίστῳ γενετῆρι φέρων χάριν Ἀλλὰ καὶ αὐτή 

Ζῆνα µέγαν παρέπεισε πόθων ἀδίδακτος Ἀθήνη,  

παρθενικὴ δολόµητις, ὅπως Ἥφαιστον ἀλύξῃ,  

µνησαµένη νόθα λέκτρα πεδοτρεφέων ὑµεναίων,  

µὴ προτέρου µετὰ πότµον Ἐρεχθέος ἄρσενι µαζῷ  

ἄλλον ἀεξήσειε νεώτερον υἱὸν Ἀρούρης (ww. 328-339). 

 

 Bezpośrednią aluzję do snu Agamemnona znajdziemy już w pierwszych wersach 

epizodu, gdy Rea zachęca Aresa, by kontynuował sen (w. 328: σὺ µὲν εὗδε i Il. 2, 23-24: 

εὕδεις (…) οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν). Jak zauważa Hélène Frangoulis, użycie czasownika 

εὕδω podkreśla kontrast między tekstem Nonnosa i Homera: u Nonnosa Ares musi leżeć 

sam w łożu, podczas gdy Hefajstos ponownie posiadł w swym łóżku Afrodytę (ww. 328-

330). Innymi słowy, Aresowi pozostał już tylko sen, ponieważ nie może angażować się w 

miłosne czynności – poeta zastępuje zatem kontekst epicki kontekstem erotycznym1075.  

 W kolejnych wersach (ww. 329-339) narrator wyjaśnia wybrany przez niego rozwój 

akcji, dość nieoczekiwany dla Aresa, i znajduje okazję, by odnieść się do swego mistrza, 

                                                
opiera się na rozważaniach Hélène Frangoulis (Réécritures parodiques et humoristiques d’ Homère chez 
Nonnos de Panopolis [w:] Homère revisité. Parodie et humour dans les réécritures homériques, ed. B. Acosta-
Hugues, C. Cusset, Y. Durbec, D. Pralon, Besançon 2011, ss. 95-106. 

1075 Frangoulis, op. cit., s. 97: le changement de mode combiné avec la reprise du verbe εὕδω, accentue 
le contraste avec le texte homérique, et cela d’autant plus que l’expli- cation fournie souligne l’ironie de la 
situation: ‘repose solitaire dans ta tunique d’airain: la Paphienne, c’est Héphaïstos qui la possède de nou- 
veau dans son lit’ (29.328–330). Autrement dit, Arès n’ a plus qu’ à dormir, maintenant qu’ il ne peut plus se 
livrer à des activités amoureuses. Quant aux autres types d’occupation qui pourraient être les siennes (combat- 
tre Dionysos par exemple), il n’ en est absolument pas question. Nonnos substitue donc au contexte épique un 
contexte érotique. 
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Homera, który pozostawił dwie rozbieżne informacje na temat tego, kto był prawowitą żoną 

Hefajstosa. Według Iliady była nią jedna z Charyt (Il. 18, 382-383), podczas gdy w Odysei 

– Afrodyta (Od. 8, 267 i n.). Nonnos rozwiązuje tę sprzeczność w dość innowacyjny (typowy 

zatem dla epyllionu) sposób: łączy obie wersje mitu, sugerując, iż Hefajstos porzucił 

prawowitą wybrankę, Afrodytę, gdy dowiedział się o jej niewierności i wtedy poślubił 

Charytę (Dion. 5, 581-585). Jednak nowa żona męczyła go scenami zazdrości, więc w końcu 

porzucił ją i wrócił do Afrodyty z pomocą Erosa (Dion. 29, 333 i n.). Historia ponownego 

małżeństwa Afrodyty i Hefajstosa stanowi dla Nonnosa idealną okazję, by połączyć ten 

epizod z niespełnioną miłością Hefajstosa do Ateny (Dion. 29, 334-339). 

W drugiej części epizodu Ares jest natomiast zachęcany nie do snu, lecz do 

zbudzenia się (ww. 340 i 359: ἔγρεο), co także stanowi odniesienie do kolejnej fazy snu 

Agamemnona, namawianego do podjęcia działań (Il. 2, 26: νῦν δ’ ἐµέθεν ξύνες ὦκα). 

Podczas gdy Agamemnon zostaje wysłany do walki, Ares musi obudzić się, by odnaleźć 

niewierną mu Afrodytę. Narrator używa serii czasowników w trybie rozkazującym, zupełnie 

jak podczas zagrzewania do walki1076 (w. 341: δέρκεο, w. 342: δέρκεο, w. 344: ἐπάκουε, w. 

347: µέλπε i w. 350: λίσσεo), jednak dawane mu rady, by słuchać, śpiewać i błagać dalekie 

są od typowo męskich działań, których można by oczekiwać w wezwaniu do bitwy. Ares 

przedstawiony jest zatem w oryginalny, typowy dla epyllionu, daleki od tradycji sposób: nie 

jako dzielny i groźny bóg wojny, lecz zdradzony kochanek.  

Odnośnie do charakterystyki Aresa warto przyjrzeć się przede wszystkim ww. 346-

361:  

 

Ἆρες, ἐνοσφίσθης σέο Κύπριδος· ἀνδροφόνον γάρ  

ὁ βραδὺς ὠκὺν Ἄρηα παρέδραµε. Μέλπε καὶ αὐτός 

Ἡφαίστῳ πυρόεντι συναπτοµένην Ἀφροδίτην. –  

Σικελίης δ ̓ ἐπίβηθι, παρισταµένους δὲ καµίνῳ  

λίσσεό µοι Κύκλωπας· ἀριστοπόνου δὲ καὶ αὐτοί  

ἴδµονες Ἡφαίστοιο, σοφῶν ζηλήµονες ἔργων,  

σοὶ δόλον ἐντύνουσι, καὶ ἀρχαίῳ σέο δεσµῷ  

ὁπλότερον τελέσουσιν ὁµοίιον, ὄφρα καὶ αὐτός  

ἀµφοτέρους δολίῃσιν ἀλυκτοπέδῃσι πιέζων  

                                                
1076 Verhelst, op. cit., s. 131. 
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δήσῃς φῶρα γάµοιο τεῷ ποινήτορι δεσµῷ,  

εἰλιπόδην Ἥφαιστον ἐπισφίγξας Ἀφροδίτῃ·  

καί σε θεοὶ ξύµπαντες ἐπαινήσουσιν Ὀλύµπου  

δέσµιον ἀγρεύσαντα τεῶν συλήτορα λέκτρων. –  

Ἔγρεο, καὶ σὺ γένοιο δολοπλόκος· ἔγρεο, νύµφης  

ἁρπαµένης ἀλέγιζε. τί σοι κακὰ Δηριαδῆος;  

Σιγῇ ἐφ ̓ ἡµείων, Φαέθων µὴ µῦθον ἀκούσῃ (ww. 346–361). 

 

Powyższe wersy stanowią bezpośrednie odniesienie do Odysei (8, 329-332), gdzie 

powtórzone jest kontrastowe zestawienie szybkiego Aresa z Hefajstosem, który – mimo iż 

wolniejszy ze swej natury – był szybszy w staraniu się o Afrodytę. To porównanie bez 

wątpienia zachęca Aresa do działania – do walki o ukochaną. Określony jest mianem 

ἀνδροφόνος (w. 346; zabójca mężów), co podkreśla jego umiejętności wojenne – bóg 

wykorzysta je jednak w walce o kobietę. Wyraźnym elementem parodii jest natomiast 

błaganie Cyklopów o pomoc (zob. cytowane wyżej ww. 350-356) – Ares zmuszony jest 

prosić ich o stworzenie kolejnej złotej sieci, w którą schwyta Hefajstosa i Afrodytę. Nie 

tylko Ares, lecz także i Cyklopi przeniesieni są z typowego dla nich kontekstu bitewnego do 

tematyki miłosnej.  

Dalekie od ujęcia epickiego, a typowe dla epyllionu, jest także ukazanie niejako 

odwróconego świata. W omawianym epizodzie miłość pozamałżeńska nie jest powodem do 

hańby bądź wstydu, wręcz przeciwnie: stanowi wartość, o którą warto walczyć. Zachowanie 

Aresa jest dla odbiorcy zabawne, ponieważ jawi się on jak zazdrosny, oszukany mąż, 

chociaż nie ma do tego prawa (Afrodyta była przecież tylko jego kochanką). Zwraca uwagę 

fakt, iż sen Aresa jest oszukańczy (w. 259: δολοπλόκος) tak jak jego ukochana bogini. Scena 

przygotowywania powozu przed wyruszeniem do walki o kochankę podkreśla w 

humorystyczny sposób znaczenie jej poszukiwań dla Aresa. Jest to bowiem scena 

charakterystyczna dla epickiej konwencji i zwykle pojawia się przed kluczowymi dla 

bohaterów momentami; jednak u Nonnosa ma ona miejsce, gdy Ares zaczyna szukać swojej 

kochanki. To połączenie nieistotności problemu oraz epickiego patosu przygotowywania 

wozu jest niewątpliwie komiczne1077.  

                                                
1077 A. M. Lasek, The Elements of Comedy and Parody in the Dionysiaca of Nonnus, Symbolae 

Philologorum Posaniensium 3 (2017), ss. 67-68. 
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Ὣς φαµένη πεπότητο. καὶ αὐτίκα κῶµα τινάξας  

πρώιον ἀρτιχάρακτον ὀπιπεύων φάος Ἠοῦς  

θερµὸς Ἄρης ἀνέπαλτο, Φόβον καὶ Δεῖµον ἐγείρας  

ζεῦξαι φοίνιον ἄρµα ταχύδροµον· οἱ δὲ τοκῆι  

σπερχοµένῳ πείθοντο· καὶ ἀγκυλόδοντι χαλινῷ  

Δεῖµος ἐριπτοίητος ἐπισφίγξας γένυν ἵππων  

δέσµιον αὐχένα δοῦλον ἐπεσφήκωσε λεπάδνῳ,  

ζεύγλην δ ̓ ἀµφὶς ἔδησεν. Ἄρης δ ̓ ἐπεβήσατο δίφρου  

(καὶ Φόβος ἡνιόχευεν ὄχον πατρῷον ἐλαύνων),  

εἰς Πάφον ἐκ Λιβάνου πεφορηµένος, ἐκ δὲ Κυθήρων  

ἄστατον ἔτραπεν ἄρµα Κεραστίδος εἰς χθόνα Κύπρου.  

Πολλάκι, πολλάκι Λῆµνον ἐδέρκετο, καὶ πλέον ἄλλων  

ζηλήµων σκοπίαζε πυρίπνοον ἐσχαρεῶνα,  

Κύπριν ἀνιχνεύων τροχαλῷ ζηλήµονι ταρσῷ,  

εἴ µιν ἐσαθρήσειε παρ ̓ Ἡφαίστοιο καµίνοις,  

ὡς πάρος, ἱσταµένην, καὶ ἐδείδιε, µή οἱ ὀπωπὴν  

καπνὸς ἀµαλδύνειε µελαινοµένης Ἀφροδίτης.  

Ἔδραµε καὶ µετὰ Λῆµνον ἐς οὐρανόν, ὄφρα σιδήρῳ  

νυµφιδίην µακάρεσσιν ἀναστήσειεν ἐνυώ,  

καὶ Διὶ καὶ Φαέθοντι καὶ Ἡφαίστῳ καὶ Ἀθήνῃ (ww. 362–381). 

 

Kolejne wersety ukazują sposób, w jaki Ares, nie znajdując Afrodyty w jej 

ulubionych miejscach, grozi bogom (którzy, jak mu się wydaje, są po stronie Afrodyty i 

Hefajstosa) i zamierza z nimi walczyć. Jak zauważa Anna Maria Lasek, bez wątpienia jego 

zachowanie stanowi parodię tego, jak oszukany Hefajstos zachowywał się w relacji 

Homera1078: u niego kowal wezwał Zeusa, aby oddać mu posąg, który otrzymał w zamian 

za niewierną żonę, i pokazał go bogom. Absurdalne groźby Aresa, polegające na zamiarach 

stanięcia do walki  z bogami olimpijskimi, sprawiają, że bóg wojny nosi cechy 

przemądrzałego żołnierza (Ares wierzy, że nic nie może się oprzeć jego mocy i zamierza 

                                                
1078 Ibidem, s. 68. 
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pokonać wszystkich bogów)1079. 

Powyższa analiza dowodzi, że w badanym tekście narrator, choć odnosi się do 

Homera i pozornie zachowuje elementy poezji epickiej, komponuje je w sposób, który 

zadziwia czytelnika. Podkreślanie ludzkich cech bogów i ich słabości, w połączeniu z 

konwencją epicką, zapewnia omawianemu tekstowi wyraźne właściwości epyllionu. Bóg 

wojny, zwany „zabójcą mężów”, charakteryzuje się śmiałością, ale także łatwowiernością: 

jak zwykły śmiertelnik, który wierzy w sen bez zastrzeżeń. 

 

* * * 

 

Mimo iż w ostatnim czasie badania zarówno nad całą epoką późnego antyku, jak i 

nad rozwojem epyllionu wyraźnie się nasiliły, problem dotyczący znajomości gatunku i 

świadomości jego tworzenia w wiekach III-VI n.e. nie został szeroko zbadany, podobnie jak 

możliwa obecność struktury epyllionicznej u Nonnosa. Z pewnością nie można potraktować 

Dionizjaków jako po prostu „zbioru epyllionów” (z powodu wpływu licznych gatunków, 

określających strukturę dzieła1080), nie należy brać pod uwagę również bezpośredniego 

wpływu modelu owidiańskiego (ze względu na wykazane wcześniej różnice m.in. w 

podejmowaniu tematu metamorfoz), bez wątpienia jednak stosowne jest określenie 

niektórych epizodów zawartych w poemacie mianem eposów miniaturowych bądź 

przynajmniej opowieści wykazujących cechy owego gatunku. Jak podsumowuje Agosti: 

 

Su Nonno, accanto ai precedenti ellenistici e imperiali, ha sicuramente 

avuto un forte peso anche il gusto tipicamente tardoantico per l’epica 

breve, declinata in ogni suo possibile tipo, e probabilmente anche il 

modello della poesia cristiana. A ciò si deve aggiungere il ruolo avuto 

dalla diffusione orale della poesia nella tarda antichità, che ha favorito la 

composizione di episodi che potessero essere recitati autonomamente in 

occasione di pubbliche performances1081.  

                                                
1079 Ibidem. 
1080 Zob. Shorrock 2001, s. 17: the arrangement of the Dionysiaca into either epic or epyllion-style 

sections fails to take adequate account of the number of different generic influences in operation, from the 
Greek novel to Greek tragedy, from pastoral to πάτρια. This all points to the suggestion that Nonnus did not 
conceive of a clear epic/ epyllion dichotomy (…).  

1081 Agosti 2016, op. cit., ak. 28. 



 370 

 

 Ostatnia podkreślona przez włoskiego badacza kwestia jawi się jako wyjątkowo 

istotna. Poezja późnego antyku, zwłaszcza ta tworzona przez Nonnosa, niemożliwa jest do 

przeanalizowania i zrozumienia wyłącznie pod względem emulacji z tradycją i nawiązań do 

literatury. W tej epoce tworzenie poezji było bowiem ściśle powiązane z życiem 

społecznym: wprowadzenie do długiego dzieła epizodów epyllionicznych umożliwiało 

udostępnienie go odbiorcom, zapewniało tym samym prestiż poecie i odpowiadało 

ówczesnym wymaganiom. 

Epyllion byłby zatem tłem dla innych gatunków, nadającym charakter ówczesnej 

twórczości, poezji późnego antyku. Dzieło Nonnosa stanowi doskonały przykład na to, jak 

w późnym antyku estetyka epyllionu wpływała na dużą formę epicką. Świadczy to także o 

świadomości poety i odbiorców co do istnienia tej specyficznej poetyki oraz jej odrębności 

od tradycyjnego eposu: w innym przypadku autor nie mógłby jej przywoływać, gdyby nie 

mógł liczyć na kompetencje czytelnika w odczytywaniu stosowanych w poemacie „gier” 

gatunkowych.  

Można przypuszczać, iż Nonnos pragnął uniknąć wrażenia, że stworzył wielkie 

dzieło, niepasujące do charakteru epoki, dlatego złożył je z licznych utworów o charakterze 

epyllionu, najlepiej odzwierciedlających charakter ówczesnej mu literatury, i połączył je ze 

sobą mniej i bardziej bezpośrednio pewnym kluczem, najbardziej interesującym go tematem 

– czyli historią Dionizosa. To dowód na to, jak bardzo epos miniaturowy trafiał w gusta 

epoki: stanowił wręcz wyznacznik tychże gustów. 

Świadomość Nonnosa dotycząca jego miejsca w tradycji literackiej uwidacznia się 

zatem we wprowadzaniu przez niego licznych dygresji i epizodów, które rozdzielają 

konwencjonalną jednorodność narracji na mniejsze passusy o charakterze epyllionicznym. 

Dzięki wyjątkowo aluzyjnemu stylowi tych dygresji (w których poeta skupia się nie tylko 

na szeroko rozpowszechnionych, lecz także niemal zupełnie nieznanych epizodach mitologii 

powiązanej z Dionizosem i nie tylko) Nonnos ujawnia swą szeroką wiedzę na temat 

literatury greckiej wcześniejszych epok. Obecność Homera poświadczona jest poprzez 

epicką budowę utworu, a także przez liczne aluzje językowe – zajmuje on pierwsze miejsce 

wśród mistrzów Nonnosa. Twórczość poetów aleksandryjskich z kolei nadaje poematowi 

wyjątkową strukturę – epylliony zostają wpisane do ram ogólnej narracji. Obie inspiracje  

(zarówno Homer i jego epos heroiczny, jak i poeci hellenistyczni z eposami miniaturowymi) 

sprawiają, że Nonnos doskonale realizuje wymogi epoki: w późnym antyku poezja była 
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ściśle powiązana z życiem społecznym miasta, z przynależnością społeczną, polityką, 

religią. Wykorzystanie utworów o charakterze epyllionicznym w tak obszernym dziele było 

zatem konieczne, aby poeta mógł przedstawić je na publicznych odczytach, a także wpisać 

się w charakter ówczesnej literatury i umiłowanie krótkiej, erudycyjnej, oryginalnej poezji. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

 
ANALIZA PORÓWNAWCZA EPOSÓW MINIATUROWYCH GRECKICH 

I ŁACIŃSKICH: PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

 
 
 
 
 
 

W poprzednim rozdziale wykazano, w jaki sposób omawiane utwory wpisują się w 

poetykę epyllionu, w niniejszej części pracy podkreślone i podsumowane zostaną natomiast 

wszelkie podobieństwa, jakie występują między eposami miniaturowymi powstałymi w 

Afryce Wandalskiej oraz Egipcie (zbieżności kompozycyjne mogące wskazywać na 

wspólny kontekst kulturowy) i zasadnicze różnice między nimi. Będą one dotyczyć strategii 

narracyjnej, intergatunkowości, sposobu ukazywania bohaterów, wymiaru ideologicznego 

oraz roli narratora, a także źródła inspiracji poetyckiej autora. Zestawienie tej analizy z 

przedstawionym w rozdziale pierwszym tłem historycznym i kulturowym pozwoli ukazać 

ówczesną poezję na styku różnych tradycji. Zostanie zbadana kwestia przenikania się 

wpływów kulturowych, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie: czy i na ile autorzy 

epyllionów greckich i łacińskich inspirowali się wzajemnie? Definicji gatunkowych i 

wniosków dotyczących świadomości genologicznej nie można bowiem opierać jedynie na 

powierzchownych podobieństwach. Konieczne jest zbadanie tej kwestii w perspektywie tak 

synchronicznej, jak diachronicznej: dopiero wtedy możliwe będzie wyciagnięcie trwalszych 

i głębszych konkluzji. 

 W ramach podsumowania powrócić należy do problemu genologicznego: nie należy 

bowiem apriorycznie negować istnienia gatunków i świadomości genologicznej, co, jak 
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wykazano w rozdziale drugim, zauważalne jest w historii badań nad epyllionem. Pojawił się 

on w literaturze greckiej jako tendencja do tworzenia krótszych utworów heksametrycznych 

już w epoce archaicznej. Kształtował się następnie w czasach hellenistycznych, choć istniał 

jeszcze jako pewnego rodzaju eksperyment formalny. Nabierał wówczas nowych cech: poza 

tym, że był stosunkowo krótki i spisany w heksametrze, epyllion stał się erudycyjnym, 

wyrafinowanym utworem mitologicznym, odpowiadającym zmieniającym się wymaganiom 

odbiorców, o tematyce lżejszej niż w tradycyjnym, długim eposie. Gdy przeszedł na łacińską 

arenę literacką w twórczości neoteryków (przejmujących w swych utworach cechy poezji 

aleksandryjskiej) i w epoce Augusta, zauważyć można, że zaczął się on stabilizować w 

świadomości poetów oraz odbiorców. Wyłoniły się kolejne jego cechy (kompozycyjne, 

ideologiczne, dotyczące narratora, intergatunkowości oraz sposobu ukazywania bohaterów), 

estetyka epyllionu zaczęła ponadto wpływać na charakter długiego eposu pośród wielu 

ówczesnych autorów. Większość z ukształtowanych wówczas cech odnaleźć można w 

łacińskich eposach miniaturowych powstałych w epoce późnego antyku, kiedy epyllion jako 

odrębny utwór (a nie wpisany w dłuższy epos) ponownie pojawia się w twórczości 

poetów1082. Jednak epylliony greckie hellenistyczne (a nawet wcześniejsze) i łacińskie 

neoteryckie nie stanowią jeszcze jednorodnego zbioru. Nie dziwi natomiast ówczesne 

zainteresowanie wyszukaną formą poetycką – a jako taką zapewne postrzegano wówczas 

epyllion – i zamiłowanie do dawnych mitów, ponieważ kultura literacka tamtych czasów 

jest par excellence elitarna: to kultura tworzona przez intelektualistów, nauczycieli, 

miłośników klasycznej tradycji, dla których komponowanie poezji było rodzajem 

wyrafinowanej gry z gatunkami i modelami literackimi.  

Jak już wspomniano, rozwój tego gatunku w literaturze greckiej nie przebiega w tak 

łatwo dających się zdefiniować etapach. Po tym, jak wykształcił się w epoce hellenistycznej, 

odradza się dopiero w późnym antyku w bizantyjskim Egipcie – m. in. z tego powodu (także 

ze względu na wyszczególnione niżej różnice i podobieństwa greckiego eposu 

miniaturowego do utworów Drakoncjusza, Repozjanusa i autora Aegritudo Perdicae) można 

przypuszczać, że pojawił się on ponownie w ówczesnej literaturze greckiej (i 

prawdopodobnie także ukonstytuował się jako gatunek) nie jako wynik bezpośredniej 

tradycji, lecz jako imitacja lektur i wzorców łacińskich, zarówno ówczesnych, jak i 

wcześniejszych. Co warto podkreślić, sięganie po podobne gatunkowo utwory, czyli 

                                                
1082 Oczywiście należy wziąć pod uwagę ograniczenia odnośnie do aktualnej wiedzy na temat 

faktycznej obecności i stanu zachowania epyllionu w literaturze okresu Cesarstwa. 
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wcześniejszą epikę miniaturową oraz eposy o narracji wykazującej cechy epyllionu, 

świadczy o świadomości autorów co do tego, w jakim gatunku tworzyli. Wskazują na to 

także podobieństwa między poszczególnymi epyllionami późnego antyku, których autorzy 

świadomie nadawali im te same, określone cechy, aby wpisać się w poetykę 

sformalizowanego już i bez wątpienia znanego wszystkim gatunku.  

Wybitny znawca poetyki późnoantycznej, Michael Roberts, zwraca uwagę na 

charakterystyczną cechę piśmiennictwa tego okresu. Za motto autorów ówczesnych 

poematów uznaje: the more difficult the better1083. Twierdzi, że poeci nie mieli na celu po 

prostu wykazania się oryginalnością, lecz pragnęli poprzez oryginalność wznieść się na 

wyższy poziom trudności, co uważali za oznakę cnoty i doświadczenia wśród poetów, 

których poematy stanowiły źródła dla ich twórczości. To wyjaśnia cechę poezji 

późnoantycznej określoną przez Jacquesa Fontaine’a jako cumulative (uczony odnajduje jej 

przyczynę we wspominanym w poprzednich rozdziałach fakcie, iż ówcześni literaci, 

zwłaszcza ci tworzący w jednym z najważniejszych ośrodków nauki świata rzymskiego – w 

Kartaginie zajętej przez Wandalów – odczuwali potrzebę obrony wspólnej spuścizny 

kulturowej). Epyllion doskonale wpisuje się w poetykę cechującą twórczość późnego 

antyku: 

 

L'esthétique de cet « âge de spiritualité» est d'autant plus complexe qu'elle 

est cumulative. La volonté de faire renaître, recréer et maintenir la culture 

antique se traduit alors par le souci de ne rien perdre d'un héritage lourd, 

dispersé, et divers sinon contradictoire. Comment être fidèle à la fois au 

goût de Virgile et à celui de Lucain? A Lucrèce et à Stace? A Horace et à 

Perse? A Ausone et aux « modernes» du Ive siècle? Le mélange des 

modèles, des genres et des tons, déjà aimé et pratiqué par les poètes 

hellénistiques de l'âge alexandrin, procure encore l'idée, sinon les moyens 

précis, d'une solution, en un siècle où la mosaïque exerce, avant la lettre, 

une division du ton de caractère impressionniste1084. 

 

Mimo upadku Imperium Rzymskiego i zastąpienia go tzw. królestwami 

barbarzyńskimi oraz przejęcia świata greckiego przez islam, równocześnie kultura rzymska 

                                                
1083 Roberts 1989, op. cit., s. 11. 
1084 Fontaine 1981, op. cit., s. 21. 
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i grecka wciąż trwały w świadomości potomków dawnych Rzymian i Greków.  Poprzez 

literaturę poeci składali hołd swym przodkom, sięgali zatem po kanoniczne dzieła łacińskiej 

i greckiej literatury – źródła nierzadko wspólne dla autorów wywodzących się z Kartaginy, 

jak i Egiptu. Przejęcie władzy przez Wandalów to największa i – wydawać by się mogło – 

najbardziej dramatyczna zmiana, jaka zaszła w Kartaginie późnego antyku, jednak z tego 

właśnie okresu pochodzi najbardziej obfita twórczość poetycka stworzona w tym mieście w 

trakcie całej późnej starożytności. Barbarzyńscy najeźdźcy oraz Kartagińczycy dzielili 

bowiem te same zainteresowania, rozrywki, upodobania. Nowi władcy nie tylko pozwalali 

poetom na swobodne tworzenie literatury, lecz także obejmowali ich swym protektoratem. 

Warto przypomnieć, że na przełomie V i VI wieku istniały w Kartaginie „kółka” rzymsko-

afrykańskich poetów-arystokratów, w których wymieniano się wzajemnie twórczością i 

poddawano ją krytyce1085.  

Kultura i literatura późnego antyku na gruncie greckim koncentrowała się na 

terenach Górnego Egiptu, a zwłaszcza Tebaidy. Odrodzenie mitologicznej poezji epickiej w 

Górnym Egipcie w dużej mierze stanowiło uzupełnienie tego, co nie zostało przekazane w 

dziełach Homera oraz było kontynuacją opisywanych przez niego epizodów (dzieła 

literackie z IV i V wieku w Egipcie uzależnione były od tradycyjnych wzorców szkolnych, 

głównie od greckiej epiki z Homerem na czele).  

Tamtejsi poeci zostali nazwani przez Alana Camerona wandering poets, czyli 

„poetami wędrownymi”1086 – poezja stała się profesją, a jej wykonawcy w poszukiwaniu 

zarobku wędrowali od miasta do miasta. Trafiali w ten sposób w różne zakątki Imperium 

Rzymskiego. Dyskusja dotycząca tego, do jakiego stopnia ówczesny Egipt Bizantyjski 

należy widzieć jako część Imperium Rzymskiego, wciąż toczy się wśród uczonych – mimo 

silnej integracji socjoekonomicznej i administracyjnej, na pewnego rodzaju izolację 

wskazywać by mogło położenie geograficzne (otoczenie pustynią), a także  istnienie innego 

rodzaju źródeł niż te, na których zachowała się literatura w innych zakątkach Imperium: 

teksty (których było relatywnie dużo) przekazywane były bowiem na papirusach, z tego 

względu badane były przez uczonych w osobnych kategoriach1087. Jeśli jednak przyjrzeć się 

kontekstowi kulturowemu, można bez wątpienia dostrzec wspólną przestrzeń dla Egiptu 

Bizantyjskiego i pozostałych części Imperium, choćby Królestwa Wandalów (zwłaszcza że 

                                                
1085 Conant, op. cit., s. 135. 
1086  Cameron 1965, op. cit., s. 480.  
1087 A. Papaconstantinou, Egypt [w:] Johnson, op. cit., s. 196. 
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Bizancjum stanowiło kontynuację wschodniej części Cesarstwa, zachować musiało zatem 

podobną – nawet jeśli odmienioną przez wydarzenia historyczne, religię, język – przestrzeń 

kulturową). Jak wspomniano w rozdziale 1, Francesc Cuartero sugeruje, że Egipcjanie 

utrzymywali kontakt z Afryką Wandalską. Kontakt ten istniał także na poziomie 

kulturowym (literackim) oraz rozwijał się jeszcze na przełomie V i VI wieku n.e. Królestwo 

Wandalów nie odcięło się od świata zewnętrznego, wręcz przeciwnie: otwarte było na 

chłonięcie nowych kultur.  

Językami kultury w późnej starożytności były zarówno łacina, jak i greka, mimo iż 

znajomość łaciny we Wschodnim Imperium stopniowo była coraz rzadsza. Jak wspomniano, 

Cameron uznawał znajomość literatury łacińskiej za pewnik pośród późnoantycznych 

poetów egipskich1088. W nowszych badaniach podkreślana jest konieczność rozróżnienia 

między samą  znajomością łaciny a imitowaniem łacińskich modeli1089. Bez wątpienia łaciny 

uczono się, ponieważ potrzebna była wciąż w życiu zawodowym: w sądownictwie i 

administracji (uważa się, że co najmniej do początku VI wieku łacina pozostawała 

oficjalnym językiem prawa, administracji i armii, stanowiła np. część formularzy aktów 

administracyjnych oraz protokołów sądowych)1090. Ze względu jednak na liczne nawiązania 

ówczesnych autorów do modeli łacińskich, zarówno im współczesnych, jak i 

wcześniejszych (w Egipcie bez wątpienia czytano np. Wergiliusza, na którego twórczość 

wpłynęła estetyka epyllionu i kult drobnej formy), przypuszczać można, że poziom 

znajomości łaciny pozwał wykształconym poetom na korzystanie z wybranych, dostępnych 

źródeł, a łacina nie była jedynie językiem urzędników. Świadczy o tym choćby fakt, że 

liczne słowniki i książki z rozmówkami, datowane na okres późnego Cesarstwa, wskazują 

na zapotrzebowanie ludności na łacinę1091. Demonstrują to również rękopisy takich autorów 

jak wspomniany wyżej Wergiliusz, a także Cyceron, Liwiusz, Seneka Retor1092. Greka (oraz 

język koptyjski) zapożyczała wówczas wiele łacińskiego słownictwa zarówno na zasadzie 

transliteracji, jak i hybrydyzacji; kształtowano także słowa greckie na wzór języka 

łacińskiego (przykładem może być stosowanie sufiksów –arios). Jest to pośrednia 

latynizacja, stanowiąca efekt romanizacji Egiptu – jego integracji z Cesartswem 

                                                
1088 Cameron 1965, op. cit., ss. 494-496). 
1089 Agosti 2014, op.cit., s. 293. 
1090 Świat Bizancjum. Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, tom I, pod red. C. Morrison, przeł. A. 

Graboń, Kraków 2007, s. 476. 
1091 Ibidem. 
1092 Ibidem. 
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Wschodniorzymskim)1093. 

Jeszcze do niedawna w nauce zaniedbywano kwestię wymiany międzykulturowej w 

starożytności w ogóle, a zwłaszcza w epoce późnego antyku – większość badaczy 

przyglądała się jej jako cesze negatywnej lub mało istotnej dla zrozumienia danego 

społeczeństwa. W konsekwencji problem ten nie był zbyt szeroko badany przed drugą 

połową ubiegłego stulecia – z pewnymi wyjątkami, takimi jak prace Maxa Müllera, 

Hermanna Usenera czy Franza Cumonta1094. Nawet używana przez znanego historyka sztuki 

i kulturoznawcę Aby’ego Warburga już na początku XX wieku fraza „wymiana 

międzykulturowa” jest stosunkowo nowym pojęciem w słowniku historii kultury. To 

zaniedbanie było spowodowane, z jednej strony, spojrzeniem na późny antyk w kategoriach 

upadku Imperium i jego kultury. Przez lata wierzono, że z nadejściem barbarzyńców 

nastąpiły czasy dekadencji i regresji, a nie kontynuacji i dalszego rozwoju. Z drugiej strony 

można to również przypisać temu, jak starożytne kultury same prezentowały się w źródłach, 

wedle których nie odziedziczyły nic od barbarzyńców, mimo iż w świetle dzisiejszych badań 

możemy być pewni np. co do istnienia wspólnej przestrzeni kulturowej dla Kartagińczyków 

– potomków Rzymian i Wandalów, którzy w Kartaginie przejęli władzę. Ponadto, według 

dawnych, propagandowych  przekazów chrześcijaństwo triumfować miało nad 

pogaństwem, a nie – jak było w rzeczywistości – współgrać z nim. Bizancjum natomiast 

zachować miało istotę Imperium Rzymskiego na Wschodzie, nie przejmując wzorców 

innych kultur i modeli z pozostałych części Cesarstwa. A tymczasem Claudia Moatti 

wskazuje na ważny aspekt świata śródziemnomorskiego, a mianowicie ruch (movement), 

występujący w trzech formach interakcji między kulturami: migrację, komunikację i 

przekład tekstów1095. 

Jednak m.in. po przełomowych pracach Petera Browna zaczęto widzieć w późnej 

starożytności swego rodzaju „złoty wiek” relacji międzykulturowych. Świat późnej 

starożytności wydawał się nie mieć granic zewnętrznych, lecz wiele ośrodków, 

rozciągających się głównie w rejonie Morza Śródziemnego, ale promieniujących na tak 

odległe krainy, jak Wielka Brytania i Irlandia, Etiopia, Kaukaz, a nawet Chiny. Upadek 

                                                
1093 Ibidem, ss. 476-477. 
1094 Zob. zwłaszcza F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme Romain, Paris 1909. 

Cumont podkreślał ważność Wschodu w rozumieniu świata śródziemnomorskiego: była ona według niego 
wręcz zasadnicza dla pełnej analizy ówczesnej kultury. 

1095 C. Moatti, Translation, Migration and Communication in the Roman Empire: Three Aspects of 
Movement in History, Classical Antiquity 25 (2006), ss.109-110. 
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Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego nie był już postrzegany jako nagły koniec Imperium, 

a chronologiczna struktura późnej starożytności została rozciągnięta w czasie nawet po VII-

VIII wiek. Z językowego punktu widzenia polaryzacja łacińsko-grecka zanika i trzeba wziąć 

pod uwagę wiele innych języków literackich: perski, syryjski, koptyjski, etiopski, hebrajski, 

arabski, aramejski... Imperium Bizantyjskie na Wschodzie jawiło się jako poliglotyczne i 

policentryczne kulturowo.  

Powyższe uwagi, wpisujące się w nowe perspektywy badań nad późną 

starożytnością, niewątpliwie wykraczają poza zakres tematyczny niniejszej pracy. Niemniej, 

jeśli weźmiemy należycie pod uwagę kwestię tak różnorodnych interakcji między odległymi 

nawet częściami ówczesnego świata późnego antyku, tym bardziej należy uznać za 

prawdopodobne podobne kontakty kulturowe na terenach bliższych, w istocie sąsiadujących 

ze sobą. 

 

* * * 

 

Intergatunkowość, stanowiącą jedną z najważniejszych cech epyllionu, znajdziemy 

w każdym spośród omawianych utworów. Najczęściej poeci wplatają w swe utwory cechy 

romansu greckiego, bukoliki, tragedii, elegii i pantomimy, popularne są ponadto ekfrazy. 

Intergatunkowość ściśle wiąże się z intertekstualnością, łączą zatem autorów eposów 

miniaturowych często te same źródła i modele, na których opierają swoją twórczość: tworzy 

to wspólną dla nich przestrzeń kulturową. Autor epyllionu odwołuje się bowiem nie tylko 

po prostu do cech innych gatunków, lecz także, jak wykazano w podrozdziale 3.4., owe 

odwołania opiera jednocześnie na aluzjach do passusów pochodzących z konkretnych 

utworów. Aluzje nierzadko stanowią cytowania całych fraz i sformułowań typowych dla 

poezji danego autora oraz przywołania ogólnych cech gatunkowych (toposów, typowych 

ujęć i motywów).  

 W późnym antyku intergatunkowość nie jest przypadkowa i nie polega jedynie na 

nadaniu utworowi oryginalności. Wynika ona natomiast ze świadomego i celowego 

działania poety, który sięga po inne gatunki po to, aby nadać epyllionowi określone cechy. 

Jest to efekt m.in. wpływów poetyki aleksandryjskiej, z której wywodzą się liczne cechy 

epyllionu. Nawiązania do tragedii nadają zatem dziełu emocjonalny koloryt (struktura 

dramatu często także wpływa na kompozycję całego utworu, co uwidacznia się u większości 

autorów, zarówno łacińskich, jak i greckich). Aluzje do pantomimy oraz ściśle do mimu 
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wodnego sprawiają z kolei, że epyllion staje się bardziej wizualny, obrazowy (z tą cechą 

powiązane są także wyjątkowo plastyczne ekfrazy), a odbiorca może niemal „oglądać” 

opowiadaną historię jak spektakl w teatrze. Dynamiczność nadają fabule odwołania do 

elementów narracyjnych charakterystycznych dla noweli (miłość, do której spełnienia 

prowadzą liczne przeszkody; przygody na morzu etc.). Natomiast cechy bukoliki obecne w 

epyllionie mogą sprawiać, że staje się on bliższy odbiorcy – autorzy rezygnują z opiewania 

herosów, typowego dla dużego, tradycyjnego eposu, na rzecz ukazywania bohaterów jak 

zwykłych ludzi.  

Cecha występująca u każdego autora epyllionu łacińskiego, jak i u autorów greckich 

(zwłaszcza Kolluthusa i Nonnosa, mniej u Muzajosa), to wizualność utworu. Kolluthus 

wielokrotnie nawiązuje m.in. do pantomimy (np. w opisie zachowania Parysa), stosuje też 

charakterystyczne dla całej późnoantycznej epiki miniaturowej ekfrazy (architektoniczne 

oraz dotyczące dzieł sztuki). Ponadto cały utwór skomponowany jest niczym sztuka: 

odbiorca może stać się widzem i „oglądać” epyllion jak pantomimę. Bohaterowie nierzadko 

używają wizualnych wyrażeń, dzięki czemu odbiorca jest świadom odczuć i emocji każdej 

spośród „występujących” w pantomimie postaci. Iluzję Kolluthus buduje dzięki 

narracyjnym sztuczkom, sprawiającym, że historia jest bardziej sceniczna: niektóre z tych 

plastycznych opisów należą do tradycyjnych wersji mitu, jednak poeta zawsze wybiera te o 

najbardziej malarskim (wizualnym) potencjale.  

 Na cechę pantomimy wskazuje także obecna w każdym innym epyllionie, zarówno 

greckim jak i łacińskim, epizodyczność narracji, stanowiąca jednocześnie nawiązanie do 

dramatu – Kolluthus przechodzi od jednego epizodu do kolejnego niczym między scenami 

w dramacie. Skupia się na wybranych passusach opowiadanej historii, niektóre zupełnie 

pomijając. To zamierzona strategia narracyjna, typowa dla każdego z omawianych przeze 

mnie autorów. Struktura utworu Muzajosa także opiera się na serii oddzielnych, obrazowych 

scen; obecne są plastyczne ekfrazy: opis Hero, przedstawienie święta Wenus i Adonisa i 

wejście Hero do świątyni, które staje się okazją do kolejnej wzmianki na temat jej urody i 

uczuć, jakie wywołuje ona w mężczyznach. Obrazowe ukazywanie poszczególnych 

epizodów to także cecha poematu Nonnosa, np. omawiana wcześniej narracja dotycząca 

porwania Europy zdaje się w niektórych passusach opisywać dzieło sztuki (Europa siedzi na 

byku, podczas gdy ten przecina morze, i trzyma w dłoni jeden z jego rogów, a jej szaty falują 

na wietrze) - przeplatając obrazowe i literackie prezentacje mitu o Europie, poeta sprawia, 

że czytelnik odbiera utwór wieloma zmysłami. Plastyczne opisy znajdziemy także w 
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Aegritudo Perdicae – w szczegółowym i rozbudowanym, a także obrazowym opisie poeta 

ukazuje zagajnik, w którym wypoczywa Perdykas. Anonimowy poeta, podobnie jak inni 

autorzy epyllionów, nadaje swemu poematowi epizodyczną budowę. Podobnie u 

Repozjanusa (utwór można podzielić na sceny jak dramat), u którego ponadto podstawę 

narracji stanowi ekfraza; jest to wieloapsketowy opis gaju, który służy ukazaniu kontrastu 

między bohaterami: delikatną Wenus a męskim Marsem. Ogród ukazany jest w 

największym splendorze,  w ten sposób, że całą przyjemność zmysłową odczuwa Wenus: to 

retoryczny opis, w którym ekfraza ściśle wiąże się z kontekstem i fabułą całego utworu, 

stanowi dla niego niezbędne tło.  

Podział akcji na sceny, ograniczona liczba postaci, które pojawiają się pojedynczo 

lub w parach i mówią raczej indywidualnie niż w dialogu, wreszcie motyw tragicznego błędu 

jako czynnika determinującego fabułę, ekfrastyczność opisów i elementy pantomimy oraz 

akwamimu: wszystkie te cechy wynikają z faktu, że, jak wspomniano wielokrotnie, autorzy 

epyllionów nadają swym epyllionom strukturę tragedii. Te cechy znajdziemy także u 

ostatniego z omawianych poetów, Drakoncjusza. Hylas skomponowany jest z kilku scen 

zaprezentowanych w taki sposób, że mogłyby one funkcjonować niemal jako samodzielne 

epizody. Z kolei każda „scena” De raptu Helenae spisana jest w innej strategii narracyjnej, 

z łatwością wydzielić można co najmniej pięć zasadniczych segmentów dzieła. Liczbę 

bohaterów Drakoncjusz konsekwentnie ogranicza do niezbędnego minimum: np. w Hylasie 

Heraklesowi nie towarzyszą Argonauci, w Medei natomiast Jazon wydaje się w Kolchidzie 

całkiem osamotniony. Bohaterowie ponadto częściej przemawiają po kolei, jak np. Helenus, 

Kassandra i Apollo w De raptu Helenae, zamiast prowadzić żywy dialog. Niejednokrotnie 

poeta, niczym reżyser spektaklu pantomimicznego, wskazuje bohaterom „ruchy sceniczne”. 

Jednym z przykładów jest Medea, gdzie narrator zapowiada przemowy bohaterki i sposób, 

w jaki powinna się poruszać. Pojawiają się liczne wizualne i szczegółowe opisy, uwagę 

zwraca szybkość akcji (odbiorca nie poznaje emocji bohaterów, widzi ich jedynie w 

działaniu) i epizodyczność narracji. Narrator używa kilkakrotnie określenia ecce: w ten 

sposób informuje czytelnika, co właśnie (tu i teraz) powinien zobaczyć oczami wyobraźni. 

To wszystko wskazuje na tragediowy charakter wybranych passusów utworu i na emulację 

z pantomimą – tylko to, co widzi odbiorca, dostarcza mu informacji na temat opowiadanej 

historii oraz bohaterów. Epyllion Orestis Tragoedia podzielić można natomiast na pięć 

aktów niczym utwór stricte tragediowy. Gdy nadchodzi scena zabójstwa Klitajmestry przez 
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Orestesa, rozgrywa się ona w formie dialogu (ponad połowę całej narracji zajmuje mowa 

bezpośrednia).  

Poza opisaną wyżej pantomimą, Kolluthus sięga głównie po bukolikę, która 

bezpośrednio wywiera wpływ na jego strategię narracyjną, poczynając od proemium (Muzy 

autor zastępuje nimfami, co buduje w czytelniku konkretne oczekiwania gatunkowe), po 

przedstawienia Parysa jako postaci w pełni bukolicznej. Poeta często odnosi się także do 

cech romansu greckiego, nawiązuje ponadto do poezji lirycznej i miłosnej: np. opis 

spotkania Parysa i Heleny pełen jest motywów elegijnych. Poemat Muzajosa stanowi 

natomiast przede wszystkim mieszankę cech eposu (homeryckiego, zwłaszcza Odysei, a 

także epiki późniejszej: Apoloniusza Rodyjskiego i Nonnosa z Pannopolis) oraz noweli (ze 

względu na elementy fabuły); odnaleźć można w jego epyllionie także ekfrazy. Podobnie u 

Nonnosa – uwagę czytelnika zwraca wyjątkowa obrazowość narracji. Poeta sięga ponadto 

po nawiązania m.in. do epigramatu oraz romansu greckiego. Do ostatniego z wymienionych 

gatunków odnosi się także autor Aegritudo Perdicae, poza tym wplata do swego utworu 

elementy elegijne (ze wzgędu na tematykę nieszczęśliwej miłości i cierpienia). W opisie 

zakochania Perdykasa odnosi się również do poezji miłosnej. Co więcej, epyllion pełen jest 

elementów deklamacyjnych i retorycznych. 

Wpływy innych gatunków wyraźne są także u Repozjanusa: w De concubitu Martis 

et Veneris można dostrzec elementy bukoliki i romansu, obecne zwłaszcza w opisie 

zagajnika. W naturalnym pięknie przedstawianego przez poetę gaju można dostrzec także 

tradycję elegijną, natomiast symbolika kwiatów, a także połączenie idyllicznego miejsca i 

charakteru Wenus, przywołuje elementy epitalamium. W Hylasie Drakoncjusza również 

znajdziemy nawiązania do bukoliki, a także poezji erotycznej. W przemowie Wenery 

umiejscowionej na początku poematu wyraźne są ponadto elementy modlitwy i hymnu. 

Epyllion O porwaniu Heleny także pełen jest aluzji do innych gatunków: także i tutaj, 

podobnie jak u Kolluthusa, Muzajosa i w anonimowym Aegritudo Perdicae, odnaleźć 

można cechy romansu antycznego. Wyraźne są również echa poezji augustowskiej: motywy 

elegijne znane z poezji miłosnej i odniesienia do bukoliki. Natomiast wychwalając swych 

poprzedników, Homera i Wergiliusza, oraz pisząc o ich nieśmiertelnej sławie, poeta 

wprowadza do epyllionu elementy enkomionu. Medea stanowi z kolei reinterpretację tematu 

tragediowego po epicku: poeta dzieli swój utwór niejako na dwie części, najpierw ukazuje 

historię Medei niczym pantomimę (jest to opowieść o Medei, w której rodzi się uczucie do 

Jazona), następnie jako tragedię (gdzie poeta opisuje przemianę bohaterki z matki i żony w 
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morderczynię).  Także w Orestis Tragoedia odnajdzie czytelnik elementy innych gatunków: 

poeta urozmaica fabułę rozmaitymi elementami, niczym w romansie, gra ponadto różnymi 

konwencjami gatunkowymi – w niektórych scenach nawiązuje do typowego dla tragedii 

patosu, by inne sceny przedstawić lekko i lirycznie.  

 Z pojęciem intergatunkowości wiąże się ściśle, jak wspomniano, intertekstualność i 

nierzadko wspólne dla autorów epyllionów źródła, zwykle należące do kanonu literatury 

greckiej i łacińskiej. Najczęściej pośród źródeł pojawiają się Homer (będący 

najważniejszym źródłem dla Nonnosa, istotnym dla Kolluthusa, Muzajosa i w pewnym 

stopniu Drakoncjusza), Owidiusz (dyskutowany jako źródło dla autorów greckich, 

popularny wśród łacińskich)  i Wergiliusz (zwłaszcza dla Drakoncjusza i autora Aegritudo 

Perdicae). 

Kolluthus odnosi się zatem wielokrotnie, jak wykazano w poprzednim rozdziale, do 

Homera, Nonnosa, tragedii greckiej, Pindara oraz poezji hellenistycznej, zauważalny jest 

ponadto w jego poezji wpływ Apoloniusza Rodyjskiego i greckiej poezji pasterskiej, 

głównie Teokryta. Widoczne są także powiązania z De raptu Proserpinae Klaudiana. 

Odnaleźć można w jego epyllionie również aluzje do Owidiusza (Her. 16, na temat osądu 

Parysa), choć mogą one wynikać z faktu, że w ówczesnej edukacji szkolnej popularne były 

przedhomeryckie motywy mitologiczne. Podobnie u Muzajosa: niektórzy uczeni 

wskazywali na powiązania z Owidiuszem, odnajdując podobieństwa do Heroid 18 i 19; w 

nowszych badaniach wskazuje się natomiast na wpływ szkolnych ćwiczeń retorycznych, a 

nie na bezpośrednią znajomość Owidiusza. Muzajos odnosi się zwłaszcza do twórczości 

Nonnosa i Homera (zarówno Iliady, jak i Odysei), a także do Hezjoda, Eurypidesa, 

Apoloniusza Rodyjskiego, Kallimacha, Likrofrona i Oppiana. Jednak najważniejszym 

źródłem dla jego epyllionu wydaje się Τα κατά Λευκίππην καὶ Kλειτoφῶντα Achillesa 

Tatiosa. Wyraźne są także nawiązania do literatury aleksandryjskiej, które polegają nie tylko 

na zapożyczeniach leksykalnych i treściowych, lecz także na obecności w utworze ogólnych 

cech poezji hellenistycznej.  

U Repozjanusa zauważyć można z kolei wpływy Owidiusza i Wergiliusza. Opis gaju 

natomiast, wraz z toposem locus amoenus, przywodzi na myśl carmen Tyberianusa (Anth. 

Lat. 809 (Riese)), a także inne utwory Antologii Łacińskiej (Anth. Lat. 86; 202; 272), co 

stanowi dowód na konwencjonalność poezji późnego antyku. W opisie zagajnika odnosi się 

Repozjanus ponadto prawdopodobnie do Petroniusza i Lukana, z kolei scena zbliżenia 

między Marsem a Wenus przypomina passus z De rerum natura Lukrecjusza (1, 29-40). Dla 
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anonimowego autora Aegritudo Perdicae, jak wykazano w rozdziale 3, najważniejszym 

źródłem był natomiast Owidiusz, zauważalne są ponadto liczne podobieństwa z 

Wergiliuszem oraz Drakoncjuszem.  Sam Drakoncjusz natomiast wielokrotnie nawiązuje do 

twórczości Wergiliusza (w Hylasie głównie do Georgik, z kolei w De raptu Heleneae do 

Eneidy). Ważnym źródłem jest też dla niego, jak i dla pozostałych omawianych autorów 

łacińskich, Owidiusz (pełen nawiązań do Metamorfoz jest Hylas, aluzje do twórczości 

Sulmończyka znajdziemy także w Medei i Orestis Tragoedia). Drakoncjusz licznie odnosi 

się ponadto do Stacjusza, okazyjnie do Lukana i Juwenalisa, jak również – przy tworzeniu 

epyllionu o Orestesie – do twórczości Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa oraz Seneki.  

Poeci wykorzystują inspirację poetycką do tego, aby umieścić swe utwory w długiej 

i ciągle trwającej tradycji literackiej. Wprowadzają do swych poematów cytaty i aluzje do 

Pindara, Homera, Wergiliusza, Horacego, Owidiusza, czyli do autorów należących do 

kanonu literatury archaicznej i klasycznej. Dzięki temu sprawiają wrażenie, że wciąż 

stanowią część dawnej tradycji. Jednocześnie przystosowują się jednak do nowych czasów 

i oczekiwań. Dlatego niemal każdy z autorów epyllionów późnego antyku wybiera nowe 

źródło inspiracji, a jeśli już odnosi się do tradycyjnej Muzy, czyni to w sposób oryginalny: 

nie jest to już ta sama potężna i niewyrażalna siła, jaka inspirowała np. Homera. Jest to Muza 

bliższa poecie i odbiorcy. 

Kolluthus całkowicie rezygnuje z apostrofy do Muz: chcąc jak najlepiej ukazać 

opowiadany mit, zwraca się z prośbą do nimf rzecznych, aby opowiedziały mu o sądzie 

Parysa, ponieważ były świadkami tego wydarzenia (źródło inspiracji poetyckiej zatem wie 

o rzeczach i wydarzeniach, poeta dzięki niemu może tę wiedzę przekazać). Muzajos 

natomiast rozpoczyna swój utwór zwracając się do bogini, ponieważ była ona świadkiem 

miłości Hero i Leandra. Użyta przez niego formuła εἰπέ θεά pierwszy raz została 

poświadczona w poezji hellenistycznej, u Kallimacha i Teokryta, a pierwszym poetą, który 

użył tego wyrażenia na początku poematu epickiego, był Nonnos (Dion. 1, 1). Oryginalnie 

jawi się także rozpoczęcie proemium w Aegritudo Perdicae. Zaczyna się ono bowiem od 

apostrofy (a dokładnie skargi) do Kupidyna, którego narrator uważa za odpowiedzialnego 

za chorobę Perdykasa. Nie znajdziemy w proemium tradycyjnego dla epiki zwrotu do Muz 

lub innego źródła z prośbą o natchnienie. Rozpoczyna swój epyllion od słów skierowanych 

do czytelników, a dopiero później, po przedstawieniu bohaterów utworu i jego tematu, 

przemawia do Muz. Nie prosi jednak tradycyjnie o natchnienie, lecz o ich aktywny, fizyczny 

udział w fabule i obecność podczas wydarzeń, które zostaną opisane.  
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Dość tradycyjnie jawi się początek Hylasa Drakoncjusza: autor nawiązuje do 

pierwszych słów Eneidy poprzez użycie czasownika cano. Bardziej oryginalne wydaje się 

proemium do De raptu Helenae, w którym ujawnia się stosunek poety do tradycji literackiej, 

Kartagińczyk przemawia bowiem bezpośrednio do swych poprzedników, którzy opisywali 

historię wojny trojańskiej: Homera i Wergiliusza, formułując apostrofę w postaci modlitwy. 

Także w tym utworze rezygnacja z tradycyjnego natchnienia poetyckiego 

charakterystycznego dla poezji epickiej na rzecz oryginalnego zwrotu do Homera i 

Wergiliusza to zdecydowane nawiązanie do poetyki epyllionu. Oryginalny jest także 

początek Medei: poeta zwraca się do trzech muz – Polihymni, Melpomene i Kalliope.  

Wybór takich inspiracji dostarcza odbiorcy wskazówki interpretacyjnej: epyllion będzie 

stanowił reinterpretację tematu tragediowego i pantomimicznego po epicku. Podobnie w 

Orestis Tragoedia – poetyckie ego przemawia jako krytyk własnej pracy. Zwraca się 

bowiem do Melpomene z prośbą o zejście z tragediowych koturnów w stronę heksametru – 

tragediowy pozostaje wyłącznie temat utworu. 

Autorzy epyllionów wykazują się podobieństwem także pod względem ukazywania 

bohaterów: nie są to postaci charakterystyczne dla dużej epiki, czyli wielcy herosi i 

majestatyczni bogowie rządzący ich losem. W eposie miniaturowym znajdziemy bohaterów 

przedstawionych oryginalnie (np. posiadać będą cechy osób występujących w noweli czy 

bukolice), daleko im do dzielnych herosów – przypominają raczej postaci bliskie odbiorcy, 

zwykłych ludzi przeżywających silne emocje i popełniających błędy (tak też zwykle 

ukazywani są bogowie, niemający ponadto wpływu na rozwój akcji). Duża rola 

przypisywana jest kobietom, a nawet dzieciom. Parys u Kolluthusa jawi się jako parodia 

herosa i kochanka, nie jest także tradycyjną postacią bukoliczną, mimo licznych nawiązań 

autora do bukoliki, ponieważ z postaci niewinnego pasterza zamienia się w porywacza. 

Jednak największą innowacją poety jest poświęcenie bardzo długiego passusu porzuconej 

Hermionie, córce Heleny. Zwraca uwagę oddanie głosu dziecku oraz ukazane w passusie 

emocje. 

Muzajos natomiast przedstawia Hero i Leandra jak bohaterów noweli, zwraca 

ponadto uwagę na aspekt psychologiczny ich działań, na kierujące nimi emocje: większość 

passusów opiera się na monologach bądź długich dialogach, często w formie lamentu. U 

Nonnosa również brak wielkich herosów, a bogowie ukazani są jak zwykli ludzie (wykazane 

są ich słabości). Wypowiedzi często pełne są emocji i wykrzyknień. Wszystkim bohaterom 

epyllionów greckich daleko jednak do emocjonalności charakterystycznej dla postaci 
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przedstawionych w łacińskich eposach miniaturowych, w których aspekt psychologiczny i 

uczucia stanowią jeden z zasadniczych elementów budujących narrację. Repozjanus czyni 

głównymi bohaterami utworu bogów:  tradycyjnie sprowadza ich do poziomu zwykłych 

ludzi odczuwających emocje i uniesienia. Autor zwraca uwagę na typowo kobiece i typowo 

męskie cechy kolejno Wenus i Marsa i wokół nich buduje passus dotyczących ich miłosnego 

spotkania.  

Perdykas, bohater Aegritudo Perdicae, targany jest silnymi emocjami i rozterkami 

jak modelowa postać epyllioniczna. Perdykasowi daleko do epickiego herosa, nie posiada 

bowiem szczególnych cech przypisywanych bohaterom wielkiej epiki. Narrator często się z 

nim utożsamia, nieprzerwanie skupia się także na jego psychice. Drakoncjusz natomiast, 

czyniąc Amora i Hylasa głównymi bohaterami swego młodzieńczego epyllionu, inspiruje 

się estetyczną zasadą gratia, charakterystyczną dla greckiej poezji aleksandryjskiej. 

Herakles jawi się jako typowy dla epyllionu bóg – brakuje mu siły, nie jest wielkim herosem 

ze względu na to, jak lamentuje szukając towarzysza; również Wenus ukazana jest w 

charakterystyczny dla epyllionu sposób: jej gniew napędza główną akcję utworu. W De 

raptu Helenae, podobnie jak u Kolluthusa, Parys ukazany jest jako antyheros. Ważną rolę 

odgrywa także Apollo – nie jako tradycyjny bóg epicki, lecz fałszywy bóg typowy dla 

epyllionu. W Medei najbardziej oryginalny aspekt stanowi sposób, w jaki poeta ukazał 

główną bohaterkę, wszyscy inni poeci próbowali ją bowiem w pewien sposób 

usprawiedliwić, podkreślając jej tragiczną historię i ukazując w złym świetle Jazona. U 

Drakoncjusza natomiast Medea jawi się jako nieludzka, nienawistna, fałszywa, wręcz 

niegodna obecności w utworze poetyckim, Jazon z kolei niemal całkowicie pozbawiony jest 

osobowości. W epyllionie Orestis Tragoedia Agamemnon jawi się jako najlepszy król: 

człowiek uczciwy i pobożny, a także troskliwy mąż i ojciec – jego przeciwieństwo stanowi 

Klitajmestra: niewierna i lubieżna (do popełnienia zbrodni na Agamemnonie popycha ją 

żądza w stosunku do Ajgistosa), pozbawiona jest też matczynych uczuć. Orestes ukazany 

jest jako młody, wykształcony książę, posiadający wysoki status społeczny i materialny. 

Drakoncjusz zwraca uwagę na jego cechy psychologiczne, co charakterystyczne dla 

epyllionu łacińskiego (Orestes jest delikatny i sentymentalny). 

Poza epizodyczną strategią narracyjną, oryginalnym źródłem inspiracji, 

wizualnością utworu, intergatunkowością i wyjątkowym ukazywaniem bohaterów 

odległych od tradycyjnych postaci epickich, ważnym aspektem w eposie miniaturowym jest 

rola narratora. W kontekście kontaktów kulturowych między światem greckim i łacińskim 



 386 

intryguje on zwłaszcza w utworze Kolluthusa, ponieważ niekiedy przywodzi na myśl 

narratora epyllionu łacińskiego: stanowić może zatem dowód na intertekstualizm między 

poematami powstającymi równolegle. Zauważyć można w jego epyllionie lekki odcień 

moralizatorski (czego nie odnajdziemy u Muzajosa1096 ani Nonnosa1097, gdzie narrator 

ujawnia się, jednak nie pozostawia wyraźnych i bezpośrednich ocen działań bohaterów). Jak 

podkreślano w rozdziale 3, komentarze odnarratorskie występujące na płaszczyźnie 

moralnej uważane są za cechę organicznie rzymską, właściwą literaturze narracyjnej w 

ogóle, także np. historiografii1098. U Kolluthusa natomiast narrator niejednokrotnie 

przedstawia opinie na temat zachowania poszczególnych postaci. Parysa nazywa mianem 

Δύσπαρις (w. 194), wskazując na skutki, jakie wywarły jego działania na innych ludzi. 

Podkreśla także nadmierną radość bohatera z obietnicy Afrodyty, zważając na to, że 

ostatecznie przyniesie ona wojnę. Osądza ponadto brak skromności. Takie cechy w 

epyllionie Kolluthusa wskazywać mogłyby na jakąś formę zależności między jego utworem 

a poematami Drakoncjusza1099, gdzie narrator odgrywa zasadniczą rolę w utworze jako 

sędzia-moralista1100. Niestety kwestia ta jest bardzo dyskusyjna, ze względu na 

niejednoznaczną chronologię obu poetów.  Być może zatem należy brać pod uwagę nie tyle 

bezpośredni wpływ, co raczej pewne wspólne źródła dla ich twórczości, nam już dzisiaj 

nieznane, bądź przynajmniej ogólne oczytanie Kolluthusa w poezji łacińskiej (jeśli bowiem, 

co niemal pewne, znał Eneidę Wergiliusza, to już z tego utworu mógł przejąć cechę, wedle 

której narrator bezpośrednio ocenia swoich bohaterów, zwłaszcza na płaszczyźnie 

moralnej).  Nie możemy mieć zatem jednoznacznej pewności co do przyczyny widocznych 

                                                
1096 Narrator u Muzajosa zwraca się do odbiorcy poematu, czym angażuje się w akcję utworu. Kieruje 

swe słowa jednak nie tylko do czytelnika: przemawia także do bohaterów, Hero i Leandra, nie kryjąc emocji i 
współczując im w cierpieniu. 

1097 W epizodzie o Europie narrator jest wyraźnie obecny w tekście; stoi po stronie Zeusa i Boreasza, 
choć nie wydaje bezpośrednio osądów. Wielokrotnie w całym dziele wymaga on od odbiorcy erudycji i 
znajomości mitów, co także stanowi cechę charakterystyczną dla epyllionu. 

1098 Wasyl 2018, op. cit., s. 162. 
1099 Nie można takiej możliwości wykluczyć, choć uczeni spierają się co do jej zasadności; pojawiają 

się także głosy dotyczące odwrotnej zależności: Drakoncjusza od Kolluthusa. Jako podkreśla Giovanni  Santini 
(op. cit., s. 13), ze względu na dyskusyjną chronologię obu autorów, nie jest możliwe stwierdzić, kto od kogo 
mógł czerpać inspirację i czy w ogóle należy brać ją pod uwagę. Cosetta Cadau krótko wspomina o 
podobieństwach między autorami, polegających na odniesieniach do pantomimy i retoryki (op.cit., ss. 211-
212). Na powiązania wskazuje także Antonio De Prisco (Osservazioni su Draconzio Romul. VIII 11-23, 
Vichiana 6 (1977), ss. 290-300, tu zwłaszcza ss. 295-298).  

1100 Helen Morales zauważa podobieństwa w potraktowaniu mitu przez obu autorów, zwraca uwagę 
na to, iż obaj podejmują tematykę moralności w opowiadanej historii: Dracontius stages, in a more convoluted 
and argumentative way, some of the concerns about the morality of abduction that are also raised in 
Colluthus’s poem. Whether Dracontius influenced Colluthus, Colluthus Dracontius, or neither influenced the 
other, the De Raptu Helenae has significant affinities with Ἁρπαγὴ Ἑλένης: they are both concerned with 
abduction, who is to blame for abduction, and the aftermath of abduction (Morales 2016, op. cit., s. 75). 
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zależności, jednakże ta intrygująca zbieżność sugeruje, że nie wolno rozpatrywać 

współczesnych sobie tekstów greckich i łacińskich w zupełnej izolacji: bez wątpienia 

wzajemnie na siebie oddziaływały, tak samo jak dzieliły pewną wspólnotę źródeł i modeli.  

Zatem wręcz obowiązkiem dzisiejszych badaczy jest patrzeć na nie porównawczo.  

 Narrator w De raptu Helenae Drakoncjusza to postać pierwszoplanowa: ocenia 

bohaterów i ich działania, przekazuje morały, zastanawia się nad ponadczasowym 

problemem miary zła i jego pochodzenia. Także w pozostałych epyllionach Kartagińczyka, 

poza młodzieńczym Hylasem, narrator odgrywa istotną rolę: w Medei jego słowa dostarczają 

odbiorcy wskazówki interpretacyjnej dotyczącej tematyki i gatunku; ponadto ocenia on już 

na początku utworu czyny głównej bohaterki: w ww. 1-7 gardzi Medeą, wyłączenie 

negatywnie oceniając jej charakter. W trakcie poematu wszechwiedzący narrator 

niejednokrotnie przekazuje uczucia i myśli bohaterów, po czym ich ocenia. W Orestis 

Tragoedia także znajdziemy wyraźny nacisk na moralną interpretację epyllionu, widoczny 

już w prologu, głównym tematem będzie bowiem nefas laudabile (w. 15) – zestawienie to 

wskazówka dla odbiorcy, że niektóre wydarzenia, mimo iż przerażające, w pewnych 

okolicznościach mogą być moralnie dopuszczalne. Narrator przyjmuje w utworze różne 

role: występuje jako komentator, opowiadacz oraz tragediowy chór. Pojawia się nie tylko 

głównie w prologach i epilogach, jak we wcześniejszych epyllionach. lecz także w środku 

utworu, a każda jego interwencja zapowiada ważny moment fabuły. Podobnie w innych 

łacińskich eposach miniaturowych: obecność narratora w Aegritudo Perdicae to bez 

wątpienia jedna z najważniejszych cech kompozycyjnych utworu, narrację cechuje 

subiektywizm – narrator niejednokrotnie utożsamia się z cierpiącym Perdykasem; zauważyć 

można nie tylko współczucie, lecz nawet sympatię i zrozumienie. Także narrator w De 

concubitu Martis et Veneris Repozjanusa występuje w utworze wielokrotnie, ujawniając się 

poprzez bezpośrednie zwroty do bohaterów oraz wykrzyknień, w których ocenia opisywane 

wydarzenia i przekazuje moralne rozważania na temat opowiadanej historii. 

Podobieństwa między Drakoncjuszem a Kolluthusem mogą być także rezultatem  

podobnego stosunku do tradycji mitologicznej: dla późnego antyku charakterystyczne jest 

bowiem interpretowanie mitologii niejako w kluczu moralizującym, i nie tylko 

chrześcijańskim (czasem jest to wręcz lektura alegoryczna, czasem tylko posiada pewne 

cechy takiej lektury). Jako przykład posłużyć może twórczość afrykańskiego mitografa 

Fulgencjusza, tworzącego najprawdopodobniej na przełomie V i VI wieku n.e.: w 

Mitologiarum libri czyta on opowieści mitologiczne w taki sposób, aby wydobyć z nich 
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przesłanie etyczne, nie jest to jednak lektura chrześcijańska (a raczej taka, która spodoba 

jego odbiorcom niezależnie od ich wyznania)1101. 

Zarówno Kolluthus, jak i Drakoncjusz zauważyli w historii porwania Heleny pewną 

głębię i ukryty morał oraz zastanawiali się nad właściwą causa belli, a następnie zrozumieli, 

że źródło zła tkwi w Parysie. Odeszli od ukazania tradycyjnej historii miłosnej na rzecz 

opowieści o zbrodni, o tragicznym fatum i strasznej wojnie, na głównego bohatera 

wybierając antyherosa, którego każdy kolejny czyn zbliżał wielu niewinnych ludzi do 

katastrofy.  

Kolluthus jawi się jako skromny poeta, proszący nimfy o opowiedzenie historii, 

której były świadkami. Jego celem było ukazanie prawdziwej historii praprzyczyn wojny 

trojańskiej, doszukanie się źródła zła i podkreślenie, że pod poddaniem się boskiej woli i 

poddaniem się nieuniknionemu fatum kryją się ludzkie uczucia i nieszczęścia oraz cierpią 

niewinni. Podobny wniosek pojawia się u Drakoncjusza, pośród wielu innych kwestii 

moralizatorskich, to jest bowiem najważniejszym celem poety – przekazanie czytelnikom 

morału. Kartagińczyk jednak stawia siebie nieco wyżej niż Kolluthus – w pozornej 

skromności poety zbierającego „resztki po uczcie lwów” odnaleźć można bowiem 

równocześnie próżność twórcy podążającego meliore via, uzupełniającego wyraźny brak w 

literaturze, gdyż nie powstało do jego czasów dzieło opisujące przyczyny wojny trojańskiej. 

Zauważyć można w ich utworach także inne różnice, które mogły wynikać z 

pochodzenia poetów, kultury, w jakiej się wykształcili i tworzyli, oraz z religii, której byli 

wyznawcami, bądź która panowała w ich otoczeniu. Drakoncjusz był chrześcijaninem, 

piętnował zatem fałsz i obłudę oraz wskazywał na to, iż Grecy mszczą się za cudzołóstwo. 

Z jego utworu przebijają chrześcijańskie wartości: poeta podkreślał, że za złe czyny 

przychodzi nieunikniona kara. Kolluthus natomiast zwrócił szczególną uwagę na wielką siłę 

fatum i woli boskiej – Parysowi i Helenie nic  nie przeszkadzało w wykonaniu planu, 

zamyślonego wcześniej przez bogów (u Drakoncjusza wyraźnie widać wpływ nie tylko 

fatum, lecz także ludzkiej woli, która popycha do złego, w czym również odzwierciedla się 

wpływ chrześcijaństwa). Na interpretację mitu może wpływać także wykonywany zawód i 

otoczenie, w jakim tworzy poeta. Drakoncjusz był prawnikiem – na samym początku utworu 

postawił więc zarzut, a następnie w toku narracji (jak podczas procesu) zastanawiał się nad 

innymi przyczynami wojny i źródłami zła, by na końcu stwierdzić, że jednak Parys jest 

                                                
1101 G. Hays, ‘Romuleis Libicisque Litteris’: Fulgentius and the ‘Vandal Renaissance’ [w:] Merills, 

Miles, op. cit., s. 129. 
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winny. Dla Drakoncjusza jako prawnika jednostronna ocena moralna nie była wystarczająca 

– należało według niego rozważyć inne możliwości, a na końcu wydać ostateczny wyrok. 

Kolluthus z kolei pragnął ukazać mit na nowo i jednocześnie, idąc drogą swych 

poprzedników wierzących w mity greckie, postanowił wybraną przez siebie historię ukazać 

jak najbardziej wiarygodnie, starał się doszukać w niej prawdy i pokazać czytelnikowi, co 

właściwie się wydarzyło. Jednak aby wykazać się oryginalnością (co nie jest łatwym 

zadaniem w przypadku tak znanej historii), poeta ukazał mit w nowym świetle, uwypuklając 

inne motywy niż pozostali twórcy zajmujący się tym tematem. Dostrzegalny u niego odcień 

moralizatorski w postaci kilku wzmianek oceniających działania bohaterów może być 

wynikiem specyfiki podejmowanego tematu, skłaniającego do refleksji niezależnie od religii 

i kultury. 

 

* * * 

 

W przeanalizowanych epyllionach zauważyć można zatem wiele wspólnych cech, 

które mogą wskazywać przede wszystkim na ukonstytuowanie się eposu miniaturowego 

jako odrębnego gatunku w świadomości poety i odbiorcy, a także na wspólną przestrzeń 

kulturową dla twórców późnego antyku, którzy najprawdopodobniej znali nawzajem swe 

dzieła. W odniesieniu do tekstów łacińskich mamy podstawy, by widzieć takie zależności. 

Z pewnością Drakoncjusz, Repozjanus i autor Aegritudo Perdicae należeli do jednego 

środowiska literackiego: u autora Aegritudo zauważyć można nawet świadome 

nawiązywanie do Orestis Tragoedia Drakoncjusza. Wzmiankę o zemście na Klimene w 

Hylasie potraktować można natomiast jako rozpowiedzenie historii o romansie Wenus i 

Marsa u Repozjanusa (bądź w odwrotnej zależności: Repozjanus mógł rozwinąć temat 

zainicjowany przez Drakoncjusza, co trudno jednoznacznie rozstrzygnąć ze względów 

chronologicznych – pewne jest jednak, że są to teksty sobie (niemal) współczesne i 

występują w wyraźnym dialogu intertekstualnym). Podobnie w greckim kręgu kulturowym 

– wyraźne są, jak wspomniano, nawiązania Kolluthusa do Nonnosa (niekiedy są to użycia 

całych fraz), również zauważalne są podobieństwa do Nonnosa w stylu Muzajosa. 

Jakkolwiek trudno o jednoznaczne dowody wskazujące na to, że twórcy greckich 

epyllionów późnoantycznych czynili aluzje do współczesnych im utworów łacińskich, 

uważniejsza analiza pozwoliła wyodrębnić istotne podobieństwa kompozycyjne. Nie jest to 

cechą przypadkową ani bez znaczenia. Świadome nawiązywanie do innych gatunków, 
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nadających utworom odpowiedni charakter i emocjonalny koloryt, a także atmosferę 

właściwą dla opowiadanej historii, to cecha wspólna dla każdego z omawianych epyllionów. 

Każdy z autorów także, w mniejszym lub większym stopniu, ukazuje mit w bardzo 

plastyczny sposób, odnosząc się do pantomimy oraz stosując obrazowe ekfrazy. Utwory 

budowane są ponadto niczym dramaty, cechuje je epizodyczność: składają się z kilku 

zasadniczych scen, jak w tragedii. Każdy z poetów ponadto decyduje się na oryginalne 

potraktowanie mitu i wyjątkowe źródło inspiracji (a jeśli zwraca się do epickiej Muzy, zwrot 

do niej kontrastuje z fabułą lub ujęciem tematu). Bohaterami nie są epiccy herosi, lecz 

postaci ukazywane jak zwykli ludzie, bliscy odbiorcy; zazwyczaj w akcję nie ingerują 

bogowie; aktywne są postaci kobiece, a niekiedy nawet dziecięce.  

Ważną rolę odgrywa narrator, który angażuje odbiorcę – zwraca się do czytelnika i 

bohaterów, utożsamia się z ich działaniami bądź surowo je ocenia. W epyllionie łacińskim 

jawi się on jako sędzia-moralista, co mniej widoczne jest w epyllionie greckim, jednak jest 

zdecydowanie zauważalne, zwłaszcza w twórczości Kolluthusa. Większa głębia i odcień 

moralizatorski w epyllionie łacińskim, a także zwracanie większej uwagi na emocje i aspekt 

psychologiczny, świadczyć może o tym, że gatunek ten stanowił źródło dla ukonstytuowania 

się go w literaturze greckiej późnego antyku – aktywny narrator to, jak wspominano, cecha 

organicznie rzymska, ponadto przekazywanie morałów, a zwłaszcza doszukiwanie się 

całkiem nowych lekcji moralnych w dawnych, klasycznych mitach, może być efektem 

gwałtownych przemian, jakie zaszły w owym czasie w Kartaginie. W Egipcie rzymskim 

natomiast, gdzie, jak można przypuszczać, nie doświadczono tak poważnych zmian 

politycznych i kulturowych, poeci – przejąwszy popularny wówczas epyllion – nie 

odczuwali potrzeby tak silnego moralizowania. Nadali zatem narratorowi istotną rolę, aby 

wpisać się w poetykę epyllionu, zrezygnowali jednakże z tak silnego odcienia 

moralizatorskiego. 

Ze względu na liczne cechy wspólne, łączące epyllion łaciński i grecki, można 

stwierdzić, iż istniała wówczas wspólna dla poetów przestrzeń kulturowa – świadomi byli 

oni tworzenia w odrębnym gatunku, pielęgnowali krótką formę poetycką nadając jej 

nieprzypadkowo określone cechy. Można jednak przypuszczać, że to twórcy greccy opierali 

się w pewnym stopniu na autorach łacińskich – utwory, które stanowiły dla nich model, były 

bowiem bardziej kunsztowne i dopracowane, cechowały się większą głębią moralną, 

stanowiły ponadto efekt bardziej płynnego, ciągłego rozwoju w historii literatury, w 

przeciwieństwie do epyllionu greckiego, który w późnym antyku pojawił się nagle po bardzo 
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długiej nieobecności. Co więcej, skoro struktura utworów i greckich, i łacińskich jest bardzo 

podobna, jak również sposób doboru i portretowania protagonistów, ponadto w obu kręgach 

kulturowych poeci nadają ważną rolę narratorowi, wszystko to stanowi dowód na to, że 

wszyscy spośród autorów późnoantycznych eposów miniaturowych rozpoznają specyficzną, 

odrębną poetykę, a nawet gatunek. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
 
 

 

 

 

 

Epyllion jest gatunkiem, który wprawia badaczy w zakłopotanie niemal od 

początków swego istnienia. W badaniach akademickich nie cieszył się zbyt dużym 

zainteresowaniem ze względu na swój charakter. Uznawany był dawniej za formę niższą od 

tradycyjnej – długiej i wzniosłej – epiki, ponadto wciąż wydaje się on opierać jednoznacznej 

i zwięzłej definicji. Niemniej jest formą o kluczowym znaczeniu dla badań nad historią 

literatury, wywarł bowiem niemały wpływ na twórczość wielu kultur i tradycji, zarówno na 

poezję, jak i prozę, począwszy od starożytności, na współczesnym pisarstwie skończywszy. 

W epoce archaicznej stanowił jeszcze jedynie utwór niewielkich rozmiarów i cechował się 

artystyczną powściągliwością w stosunku do dłuższej epiki, odkrywany był jednak i 

poddawany eksperymentom przez wielu kolejnych pisarzy, przez wiele stuleci. Z każdym 

kolejnym potraktowaniem przez danego twórcę, epos miniaturowy ewoluował i nabierał 

coraz to bardziej wyszukanych cech.  

Głównym celem mojej pracy była analiza epyllionów późnego antyku, niezbadanych 

dotąd tak obszernie, oraz wykazanie na jej podstawie różnic i podobieństw między eposami 

miniaturowymi greckimi i łacińskimi. Doszłam do wniosku, że najprawdopodobniej twórcy 

greccy opierali się na autorach łacińskich – ze względu na charakter utworów greckich oraz 

historię rozwoju epyllionu na arenach literackich.  W ramach wprowadzenia zajęłam się 

również problemem genologicznym, nazwa epyllionu (eposu miniaturowego) nie występuje 

bowiem w krytyce literackiej aż do XIX wieku. Z przeprowadzonej przeze mnie analizy 

wynika jednak, że epyllion już w starożytności ukonstytuował się jako odrębny, 

pełnoprawny gatunek, funkcjonując nie tylko jako kontynuacja epickiej tradycji literackiej. 
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Zaprezentowane rozważania skłaniają do stawiania kolejnych pytań badawczych. 

Epyllion płynnie rozwijał się w łacińskiej literaturze starożytnej, a następnie na jej podstawie 

odrodził się w twórczości poetów greckich. Niniejsza praca skłania zatem do przemyśleń, 

stanowiących podstawę do prowadzenia dalszych badań i omówienia użycia epyllionu w 

średniowieczu, renesansie, aż po czasy nowożytne: czy możemy zaobserwować jego 

diachroniczny rozwój w kolejnych epokach? 

Mimo iż w dzisiejszych czasach termin epyllion prawie zniknął z powszechnego 

użytku, ostatnio wyraźne jest szersze zainteresowanie tą formą. Badacze dochodzą do 

wniosków, że w swych przemianach przeszedł on wiele faz – po odrodzeniu się w epoce 

późnego antyku można zaobserwować kontynuację jego użycia w średniowieczu. 

Prawdopodobnie zanika w literaturze renesansu, by pojawić się na nowo zwłaszcza w 

niemieckiej twórczości okresu romantyzmu – jak  wspomniano w rozdziale drugim, epyllion 

pojawił się w dyskusji naukowej w Niemczech końca XVIII wieku jako odpowiedź na 

powstające w ówczesnej literaturze utwory: być może jest to moment w historii, kiedy 

najpełniej odradza się forma epyllionu starożytnego. Poeci niemieccy skierowali wówczas 

w swych poematach uwagę na człowieka i kumulację emocji. To odrodzenie zaowocowało 

powstaniem niemieckiej noweli, która wywarła z kolei niemały wpływ na charakter 

podobnych jej krótkich form, historii i  opowiadań. Następnie epyllion zyskał popularność 

pośród pisarzy współczesnych, np. w twórczości Jamesa Joyce’a czy Thomasa Manna. 

Nasza wiedza na temat starożytnego epyllionu jest wprawdzie ograniczona, ale właśnie 

dzięki temu wciąż stanowi potencjał dla badaczy. Badania nad nim zapewniają nieoceniony 

wkład w rozumienie późniejszych form literackich: przyjrzenie się formie starożytnej bez 

wątpienia rzuca nowe światło na krótką fikcję literacką kolejnych epok. Natomiast aby w 

pełni zilustrować wpływ, jaki na późniejszą literaturę wywarł epyllion i ogólnie poezja 

epicka, należy najpierw podkreślić ważność tego rodzaju utworów w starożytności – dlatego 

tak istotne są badania nad antycznym eposem miniaturowym. 

Fenomen powracania przez późniejszych pisarzy do starożytnej formy epyllionu – 

czy to twórców średniowiecznych, czy romantycznych, a nawet nowożytnych, nie jest 

trudny do wyjaśnienia. Historie ukazane  w epyllionie ukazują człowieka takiego, jakim jest, 

bliskiego odbiorcy, a jego problemy i doświadczenia jawią się jako ponadczasowe i 

niezależne od miejsca. Przeciwstawiają one idealny model człowieka najgłębszym aspektom 

natury ludzkiej, często w ramach jednej narracji. Dlatego epyllion, mimo swej tajemniczości 
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pod względem pochodzenia i rozwoju (a może właśnie dzięki temu?), od lat fascynuje 

badaczy starożytności i epok późniejszych. 
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ABSTRACT 
 
 

 

Greek and Latin Miniature Epic in Late Antiquity:  
a comparative and generic approach 

 

 

 

The main aim of my work is to demonstrate differences and similarities between 

Greek and Latin miniature epic of Late Antiquity and to place them in a wider cultural 

context. Moreover, I specify distinctive features of the epyllion genre while interpreting each 

poem. 

The first chapter provides an analysis of the historical background of the epoch. I 

also present features of Greek and Latin literature of Late Antiquity, which allows a better 

understanding of analyzed poems. Besides, I summarize biographies of discussed authors 

and the manuscript tradition of their texts, along with the most important editions and 

comments. Among Greek poets, I take into account Colluthus, Musaeus and Nonnus of 

Panopolis; among Latin poets, I analyze Dracontius, Reposianus and the anonymous author 

of Aegritudo Perdicae. For this reason, I describe the cultural life in Carthage and Egypt at 

the turn of the 5th and 6th centuries.  

In the second chapter I try to find an answer to the question concerning the 

genological problem: is epyllion a literary genre in antiquity and were ancient poets aware 

of creating a separate genre? Therefore, I summarize the history of research on the miniature 

epic and discuss epyllions created in earlier epochs. 

The third chapter, as the main part of my dissertation, contains a lexical, 

compositional and stylistic analysis of selected texts, as well as their broad interpretation. 

Individual subsections contain an explanation of the following issues, not yet explored so 

extensively in late antique epyllions: presence and role of the narrator; ideological dimension 
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of poems; sources of poetic inspiration, based on the analysis of the proem; intergenericity 

within the epyllion structure; reinterpretation of myths; original characters. In the last 

subsection I also describe the epyllion as included in the long epic. I base my analysis on the 

structure of the Dionysiaca by Nonnus of Panopolis. 

The fourth chapter includes a summary of all my considerations and conclusions 

drawn from observed similarities and differences between Greek and Latin epyllions.  
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