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Podziękowania

Książka  Petroniusza sztuka narracji ukazuje się dzięki nieocenione-
mu wsparciu władz Wydziału Filologicznego UJ i Instytutu Filolo-
gii Klasycznej UJ. Wdzięczność jestem też winien Fundacji Lanc-
korońskich, która przyznała mi stypendium naukowe na pracę nad 
projektem – jej wynikiem jest niniejsza publikacja. Imienne podzię-
kowania kieruję natomiast pod adresem następujących osób: Pana 
Profesora Mariana Szarmacha, Pana Marka Szerszenia z Bibliote-
ki IFK UJ, a także Pana Krzysztofa Lisowskiego. Książkę dedyku-
ję i ofi aruję Studentkom i Studentom IFK UJ, z którymi w roku aka-
demickim 2014–2015 miałem przyjemność czytać dzieło Petroniusza.





Wstęp

PROBLEMY Z PETRONIUSZEM

Kanon a powieść w antyku

Satyryki Petroniusza to jedna z najbardziej kłopotliwych książek, jakie 
pozostawiła nam po sobie starożytność. Zbyt odważna, frywolna i nie-
oczywista, by pozwolono jej znaleźć się na listach szkolnych lektur; zbyt 
kunsztowna, wyrafi nowana i nowatorska, by można było o niej milczeć. 
Zbyt kompletna, by mówić o niej lekko jako o „zachowanej we fragmen-
tach”; zbyt fragmentaryczna, by móc czytać ją bez poczucia dyskomfor-
tu, jak choćby trochę późniejsze Metamorfozy Apulejusza.

Co zadecydowało o tym, że Petroniusz (czy słusznie utożsamiany 
z Tacytowym Arbitrem?) przetrwał w tych akurat konkretnych fragmen-
tach? Dlaczego zachowały się właśnie te księgi, podczas gdy z innych 
mamy albo tylko pojedyncze frazy, albo nic? I dlaczego, skoro chętniej 
przepisywano innych autorów, Petroniusz mimo wszystko utrwalił się 
w kulturze i od wieków pozostaje klasykiem, nawet jeśli mniej znanym 
niż Cyceron, Cezar czy poeci czasów Oktawiana Augusta? Jak mówi 
znana maksyma: de gustibus non est disputandum, a to właśnie gu-
sta późnoantycznych i średniowiecznych kopistów i ich przełożonych 
odegrały niemałą rolę w kształtowaniu się tego, co zwiemy literackim 
kanonem Zachodu. Co mogło „zgubić” Petroniusza, prócz odważ-
nej tematyki? Pewnie nowatorstwo, pewnie jego bezkompromisowość 
względem literackich mód i oczekiwań, słowem: niekanoniczność jego 
dzieła. Co zapewniło mu ocalenie? Tu nie ma wątpliwości: jego wielki
literacki talent.



Kanon – pisał krytyk amerykański Harold Bloom w jednej z najważ-
niejszych książek literaturoznawczych minionego stulecia – ozna-
cza dziś wybór wśród tekstów walczących ze sobą o przetrwanie, nie-
zależnie od tego, czy uznaje się, że wyboru tego dokonują panujące 
grupy społeczne, instytucje oświatowe, tradycje krytyczne, czy też, 
jak sam jestem skłonny sądzić, późno urodzeni autorzy, którzy po-
czuli się wybrani przez określonych prekursorów […]. W każdej epo-
ce pewne gatunki uważane są za „bardziej kanoniczne” od innych1. 

Co z tego wynika? To, że nawet jeśli rozgrzeszylibyśmy późniejszych 
kopistów, wciąż jest mało prawdopodobne, że Petroniusz przetrwał-
by jako autor innej rangi. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: w antyku 
powieść nie podlegała kanonizacji. Poślednia rola tego gatunku 
w „historii literatury Grecji i Rzymu” nie wiąże się więc z mniejszymi 
walorami artystycznymi utworów, które nazywamy dziś powieściami, ale 
z gustem czytelników i uczonych starożytnych, którzy preferowali epos, 
dramat czy historiografi ę. Nie ma w tym nic zaskakującego. Podleganie 
bądź niepodleganie kanonizacji to jeden z podstawowych procesów hi-
storycznoliterackich. Prawo do wchodzenia w obręb kanonu w epoce 
poromantycznej utracił epos; w wieku dwudziestym vox populi odebrał 
je między innymi powieści historycznej2.

Donikąd albo ad absurdum

Taki stan rzeczy miał wpływ nie tylko na karierę Satyryków u czytelni-
ków w ciągu wieków, ale też na charakter prowadzonych nad tą powieś-
cią badań. Studia Petroniana to nic innego jak próby przymierzania – raz 
od tej, raz od innej strony – rzymskiego pisarza do kanonu, przekładania 
go z półki na półkę. Jest to jednak walka z wiatrakami.

1  H. Bloom, Th e Western Canon: Th e Books and School of the Ages, New York 
1993. Cytat pochodzi z polskiego tłumaczenia rozdziału pt. An Elegy for the Ca-
non (s. 15–41): Podzwonne dla kanonu, przeł. M. Szuster, „Literatura na Świecie” 
2003, nr 9–12, s. 170.

2  Zob. ibidem, s. 171.
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Badania antycznej prozy fabularnej koncentrują się, a w każdym ra-
zie do niedawna koncentrowały, prawie wyłącznie wokół dwóch głów-
nych problemów: (1) Czy istnieje coś takiego jak „powieść antyczna”? 
(2) Jeśli możemy mówić, że „powieść antyczna” istnieje, to co można do 
tego gatunku jeszcze zaliczać, a czego już nie? Rozważania snute w od-
powiedzi na te dwa pytania prowadzą zasadniczo albo donikąd, albo ad 
absurdum. Zastanawiać się, czy istnieje coś, co istnieje i jest w zasięgu 
naszej ręki (np. na jednej z bibliotecznych półek), to bezcelowa stra-
ta energii. Jeśli pomoże to wątpiącym w istnienie „powieści antycznej”, 
możliwe jest mówienie o „powieści napisanej w antyku” – jak o powie-
ści napisanej w epoce romantyzmu, w czasie drugiej wojny światowej 
lub w pierwszych latach XXI wieku. Niekończące się zawężanie i po-
szerzanie granic gatunku, którego cechą dystynktywną jest przecież 
amorfi czność i otwartość na cechy innych gatunków – będące albo wy-
nikiem subiektywnego osądu, albo uświęconej tradycji – nie zbliża nas 
natomiast ani trochę do poznania danego utworu. Czy bowiem uznamy, 
że Satyryki nie są powieścią, bo zbyt są różne na przykład od Dafni-
sa i Chloe, czy że są sztandarowym, sztancowym przykładem takiego 
utworu – nasze zrozumienie tego tekstu jako narracji, a nią właśnie jest, 
pozostanie zerowe.

Powieść to jeden z tych kilku gatunków literackich, których byt i po-
wodzenie zależały i zależą nade wszystko od tego, czy sprawdzają się 
w lekturze, innymi słowy, czy dobrze się  je  czyta. Każda epoka, każde 
pokolenie ma swoje preferencje gatunkowe, toteż kanon zawsze fl uktu-
uje. Jaka epoka mogłaby być bardziej odpowiednia dla nowego odczyta-
nia Petroniuszowych Satyryków niż nasza współczesność – zakochana 
w powieści, fi lmie, serialu i we wszystkim, co narracyjne?

Układ książki

W pierwszym zamyśle autora książka ta miała traktować Petroniusza 
i Apulejusza, więc dwóch pisarzy, z którymi tradycyjnie utożsamiamy 
„powieść rzymską”, czymkolwiek by ona była, jako równorzędnych bo-
haterów. Takie podejście znajdowałoby uzasadnienie i zrozumienie, jest 
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już bowiem solidnie ugruntowane w tradycji literaturoznawczej3. Za-
mysł ten był żywy jeszcze na etapie opracowywania partii poświęconych 
teorii narracji powieściowej i historii badań zwanych narratologicznymi. 
Uważniejsza lektura Petroniuszowych Satyryków, ukierunkowana na 
analizę zagadnień narracyjnych, pokazała już jednak, że lepsze będzie tu 
ujęcie klasycznie i ściśle monografi czne.

Z pewnością niepozbawione pewnych racji jest wnioskowanie Bena 
Edwina Perry’ego, który twierdzi, że zjawisko gatunku literackiego zo-
stało źle zrozumiane i zinterpretowane. Zwracając uwagę, że gatunki nie 
podlegają niezmiennym prawom natury, badacz podważa koncepcję 
eidos jako odwiecznego, uniwersalnego wzorca, ukształtowanego wedle 
niezmiennych prawideł. Odrzucając „fałszywą doktrynę” podporządko-
wywania dzieł gatunkom, Perry postuluje istnienie jedynie indywidu-
alnej siły twórczej, indywidualnego aktu kreacji. Toteż kiedy mówimy 
o formie, twierdzi badacz, możemy się zawsze odnosić tylko do jed-
nostkowo potraktowanego dzieła4. Adaptując tę naukę na potrze-
by niniejszej książki, możemy powiedzieć, że aby móc opisać świat stwo-
rzony przez Petroniusza w Satyrykach, tekst tej właśnie powieści musi 
być jedynym punktem wyjścia i jedynym punktem dojścia. Wydaje się, 
że tylko takie podejście daje jeśli nie pewność, to przynajmniej szansę, że 
„siła twórcza” Petroniusza nie zostanie uzależniona od z góry przyjętych 
ustaleń genologicznych.

Na Petroniusza sztukę narracji złożyło się siedem rozdziałów. Pierw-
szy, obszerniejszy, traktuje o historii dyscypliny, którą zwiemy bądź nar-
ratologią, bądź teorią narracji – od jej nowożytnych początków po uję-
cia najbardziej współczesne. Mowa jest także o studiach nad narracją 
prowadzonych w ramach studiów klasycznych, a także o studiach nad 
powieścią antyczną w ogóle. Rozdział uzupełnia kilka uwag o wyobraźni, 
która jest niezbywalnym elementem każdego aktu lektury. Główny zrąb 
książki tworzy kolejne sześć rozdziałów, których tytuły mówią same za 
siebie: Autor – narrator – fokalizator, Poziomy narracji, Czas, Przestrzeń, 
Postacie i Fabuła. Kilka słów poświęcamy relacji Apulejusza do Petroniu-

3  Zob. np. P.G. Walsh, Th e Roman Novel: Th e “Satyricon” of Petronius and the 
“Methamorphoses” of Apuleius, Cambridge 1970.

4  Zob. B.E. Perry, Th e Ancient Romances: A Literary-Historical Accounts of 
Th eir Origins, Berkeley 1969, s. 18–27.



sza, co stanowi może rodzaj zalążka czy zapowiedzi podobnego, osobne-
go komentarza do Metamorfoz. Takie ujęcie, jak już się rzekło, wydaje się 
uczciwsze względem obu autorów.

Badacze i czytelnicy Petroniusza są zwykle zgodni co do tego, że jego 
dzieło, oryginalne i brawurowe, jeśli ma pozostać tekstem, który wciąż 
żywo do nas przemawia, musi umknąć prostym, skostniałym klasyfi -
kacjom. Autor książki Petroniusza sztuka narracji pozostaje w nadziei, 
że wzmocni ona jeszcze ten pogląd, zarazem wprowadzając trochę ładu 
w narracyjny świat  Satyryków.
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Rozdział I
WPROWADZENIE

Z dziejów narratologii

Samo słowo „narracja” (narrative, rzadziej narration) i pochodzące od 
niego „narratologia” (narratology) albo rozpowszechniony wśród fi -
lozofów i teoretyków historiografi i, głównie za sprawą prac Haydena 
White’a5, „narratywizm” (narrativism) mają swoje źródło w łacińskim 
narratio, co oznacza „opowieść”, „opowiadanie”; narrator, to jest „ten, 
który opowiada”, „ten, który snuje opowieść”, jest dla badacza i dla czy-
telnika intuicyjnym, centralnym i niezbywalnym elementem tejże „nar-
racji”. Terminologia nie pozostawia więc żadnych wątpliwości. Pozostaje 
jednak pytanie: czy zatem każda nauka o narracji  l iterackiej  jest 
narratologią, a każdy jej przedstawiciel narratologiem? Sam termin
jest stosunkowo nowy i zwykło się go używać na określenie tylko tego 
odłamu uczonych, którzy wywodzą się z tak zwanej szkoły struktural-
nej. Tymczasem, jak zauważa Michał Głowiński, „istniał także inny nurt 
badań nad narracjami, przede wszystkim nad narracją powieściową, 
ukształtowany zresztą wcześniej i mający już na swoim naukowym i kry-
tycznoliterackim koncie piękne osiągnięcia”6.

5  W języku polskim ukazały się: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, 
red., przeł. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000; idem, Proza historyczna, 
red. E.  Domańska, przeł. R. Borysławski et al., Kraków 2009; idem, Przeszłość 
praktyczna, red. E. Domańska, przeł. J. Burzyński et al, Kraków 2014.

6  M. Głowiński, Wokół narratologii [w:] Narratologia, red. idem, Gdańsk 
2004, s. 6. Praca ta ma jeden zasadniczy mankament, z czego sam Głowiński zda-
je sobie sprawę: jego Narratologia jest wyborem bardzo niereprezentatywnym,
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Zanim przejdziemy do omówienia modelu teoretycznego, który
z powodzeniem godzi oba te nurty badawcze, czyli strukturalizm i teorię 
powieści, przyjrzyjmy się każdemu z nich z osobna.

Chociaż studia nad narracją prowadzono od zawsze, a co najmniej 
od czasów Arystotelesa, to narratologia pojmowana strukturalistycz-
nie narodziła się dopiero w XX wieku. Za prekursora tego kierun-
ku badawczego uważa się dziś zgodnie Vladimira Proppa jako autora 
Morfologii bajki7. Studia rosyjskiego badacza nad strukturą narracyjną 
bajki, początkowo niewykraczające swym oddziaływaniem poza Rosję 
i odnoszące się stricte do literatury ludowej, za sprawą strukturalistów 
francuskich, począwszy od lat sześćdziesiątych minionego stulecia, zy-
skiwały wielkie uznanie w środowiskach badawczych i znacznie rozsze-
rzyły możliwości analizy tekstów narracyjnych. Narratologia struktura-
listyczna rozrosła się tak bardzo i w tak wielu kierunkach, że nie sposób 
omówić tutaj wszystkich, czy choćby ważniejszych, jej odsłon; byłoby to 
zresztą przedsięwzięciem chybionym, ponieważ strukturalizm uchodzi 
już za kierunek, który przeszedł do historii metodologii i jako taki nie 
może stanowić modelu badawczego dzisiaj, kiedy ta lekcja została już 
solidnie odrobiona. Na miejscu wydaje się natomiast, by wymienić cechy 
konstytutywne takiego ujęcia i wskazać jego słabości.

Po pierwsze: modelem wyjściowym dla, na ogół francuskiej, narrato-
logii strukturalistycznej było strukturalistyczne językoznawstwo. Warto 
jednak dla wyjaśnienia odnotować, iż to nie język narracji sam w sobie 
interesował badaczy. Przedmiotem ich dociekań były zawsze struktu-
r y opowiadania – struktury dekodowane metodą językoznawców. 
Co za tym idzie, narratologia strukturalistyczna interesowała się tym, 
co ogólne. Kiedy zaś zbliżała się do analiz szczegółowych, miały one na 
ogół charakter przykładowy. Jak pisał Głowiński: „nie chodzi bowiem 

gromadzi bowiem (z jednym wyjątkiem) teksty należące do tzw. narratologii 
strukturalistycznej – co badacz argumentuje popularnością (niegdyś) danego 
nurtu, tj. strukturalizmu, w Polsce. Uczciwość badawcza każe co prawda Gło-
wińskiemu kilkukrotnie zaznaczać, iż jest to wybór jednostronny, nie zmienia to 
jednak faktu, że tytuł zwyczajnie wprowadza w błąd.

7  Książka ukazała się w roku 1928. Polskie przekłady: W. Propp, Morfologia 
bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976; idem, Morfologia bajki ma-
gicznej, przeł. P. Rojek, Kraków 2011.
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o wyjaśnienie konkretnego przypadku czy ujawnienie jego cech charak-
terystycznych, punktem docelowym jest zawsze uchwycenie jakiegoś 
zjawiska ogólnego”8. Najczęściej interesuje się zatem narratologia struk-
turalistyczna taką opowieścią, która uległa zaawansowanej schematyza-
cji, która dąży – kosztem indywidualizacji – do łatwo rozpoznawalnego 
wzorca. I wreszcie: wobec takiego, a nie innego ukierunkowania badacz 
reprezentujący omawiany nurt z zasady stroni od wszelakich interpre-
tacji; interesuje go opis zjawisk. Trzy wymienione tutaj cechy klasycz-
nej narratologii, to jest związki z lingwistyką, zainteresowanie tym, co 
ogólne, typowe i schematyczne, oraz postawa antyinterpretacyjna sta-
nowią nie tylko o niezwykle silnych powiązaniach ze strukturalizmem 
jako takim, ale i o słabości tej dyscypliny, jej wyraźnie jednostronnym 
charakterze.

O ile takie narzędzie może być przydatne w lekturze bajki, baśni, 
mitu, kroniki, poematu czy romansu, o tyle w przypadku struktur bar-
dziej skomplikowanych, cechujących się większym poziomem złożono-
ści, okaże się dalece niewystarczające.

Wcześniej niż formaliści z Proppem na czele, wcześniej niż francuscy 
strukturaliści narracją zainteresował się wybitny amerykańsko-brytyjski 
pisarz i teoretyk literatury Henry James (Th e Art of Fiction, 1884). Au-
tor Ambasadorów i Daisy Miller nie jest u nas szczególnie znany jako 
teoretyk literatury, tymczasem jego wpływ na anglosaską teorię narracji 
powieściowej jest fundamentalny. „W tym kręgu – przypomina Michał 
Głowiński – ukształtowały się takie kategorie, jak punkt widzenia, mo-
nolog wewnętrzny, narracja personalna itp.”9 Inny prominentny powieś-
ciopisarz przełomu wieków, który wsławił się również jako teoretyk, to 
Brytyjczyk Edward Morgan Forster, autor Drogi do Indii. Jego pozycja 
zatytułowana Aspects of the Novel (1927), choć u nas właściwie nieznana, 
w świecie należy i dziś do dzieł kanonicznych.

Wybrałem – pisze Forster – tytuł „aspekty”, bo jest nienaukowy i luź-
ny, bo zostawia nam maksymalną wolność, bo oznacza zarówno różne 
sposoby naszego patrzenia na powieść, jak i różne sposoby patrzenia 
powieściopisarza na swoje dzieło. Aspektów wybranych do przedysku-

8  M. Głowiński, Wokół narratologii, s. 9.
9  Ibidem, s. 7.
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towania jest siedem: opowieść [story]; ludzie [people]; fabuła [plot]; fan-
tazja i proroctwo [fantasy and prophecy]; wzorzec i rytm [pattern and 
rhythm]10. 

Objaśnijmy pokrótce, jak Forster rozumie tytułowe aspekty.
Opowieść – czytamy – to „narracja wydarzeń ułożonych w sek-

wencję czasową”, podczas gdy fabuła jest organizmem bardziej złożo-
nym; jest ona również, podobnie jak opowieść, układem zdarzeń, tyle 
że prócz układu na osi czasu dochodzi element przyczynowości. Jako 
ilustrację tego rozróżnienia Forster podaje następujący przykład na opo-
wieść: „król umarł, a potem umarła królowa” i na fabułę: „król umarł, 
a potem królowa umarła z żalu”11. Mówiąc o ludziach, autor ma, rzecz 
jasna, na myśli charakter y bądź postacie, które dzieli na dwie gru-
py: płaskie (fl at) i okrągłe (round). Te pierwsze to inaczej typy, postacie 
„papierowe”, scharakteryzowane za pomocą jednej dominującej cechy 
(jak np. w komediach Plauta); drugie to te, które są „zdolne zaskoczyć 
[czytelnika –J.H.] w przekonujący sposób”12. Fantazja, twierdzi Forster, 
„implikuje to, co nadprzyrodzone, ale nie ma potrzeby tego wyrażać”13 –
jak Ulisses Jamesa Joyce’a, który nie mógłby zaistnieć bez Homeryckiej 
„magii”, która się za nim kryje. Proroctwo to rodzaj „fi ltru” stylistycz-
nego, to ton głosu. Może reprezentować każdą z wiar, jakie nawiedzały 
ludzkość – chrześcijaństwo, buddyzm, dualizm, satanizm”14. Wzorzec 
jest rodzajem konstrukcji, szkieletu powieści, który musi istnieć, ale nie 
może być nazbyt sztywny. Mówiąc o trudnym do zdefi niowania r ytmie 
prozy powieściowej, Forster pisze: „Krótka fraza powraca w powieści 
znów i znów, ale jako echo, wspomnienie; lubimy ją napotykać”15. I da-
lej, w odniesieniu do W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta: 
„Są momenty, kiedy krótka fraza […] oznacza wszystko. Są momenty, 

10  E.M. Forster, Aspects of the Novel, Harmonsdworth 1966, s. 31. Pierwo-
wzorem książki była seria wykładów, jakie Forster wygłosił w Trinity College, 
w Cambridge wiosną roku 1927. Wszystkie cytaty z tej i z innych pozycji, jeśli nie 
zaznaczono inaczej, podawane są w tłumaczeniu autora.

11  Ibidem, s. 38, 93–94.
12  Ibidem, s. 85.
13  Ibidem, s. 117.
14  Ibidem, s. 131.
15  Ibidem, s. 167.
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gdy nie oznacza nic i jest zapominana, i to wydaje mi się funkcją rytmu 
w powieści”16.

Niektóre pomysły Forstera przedstawione niemal sto lat temu 
w Aspects of the Novel zadomowiły się na dobre w zaproponowanej przez 
niego formie w refl eksji nad teorią narracji powieściowej, inne zostały 
poddane krytyce i reformie, jeszcze inne przeszły natomiast bez większe-
go echa i zostały zastąpione innymi propozycjami. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że Aspects of the Novel należy wciąż do kilku najważniejszych 
pozycji w swojej dziedzinie.

Nurt James–Forster, znajdujący najpełniejszą wykładnię w klasycz-
nym dziele przedstawiciela tak zwanej szkoły chicagowskiej Wayne’a C. 
Bootha Th e Rhetoric of Fiction17, każe kierować uwagę w zupełnie inną 
stronę niż ten o proweniencji formalistyczno-strukturalistycznej. Bardziej 
niż struktura utworu narracyjnego uczniów Jamesa, Forstera i Bootha 
interesuje to, w jaki sposób narrator konstruuje swój świat i jakimi me-
todami nim „zarządza”; konceptem centralnym jest tu niemal zawsze 
właśnie narrator. I co być może kluczowe: powinno się czytać dzieło, 
twierdzą ci badacze, jako dzieło samo w sobie, nie zaś w jego kontekście 
historycznoliterackim czy społeczno-kulturowym18. Jak zauważa Peter 
Rawlings w pracy poświęconej amerykańskie teorii powieści, „centrum 
zainteresowania Nowego Krytycyzmu stanowi literatura jako taka, a nie 
życie i czasy (kontekst) poszczególnych pisarzy. Tekst postrzegany jest 
jako samowystarczalny, a zadaniem badacza jest poddać go uważ-

16  Ibidem, s. 168.
17  W.C. Booth, Th e Rhetoric of Fiction, Chicago 1983 (pierwsze wydanie: 

1961). Zob. też: idem, “Th e Rhetoric of Fiction” and Th e Poetics of Fiction, „Novel: 
A Forum of Fiction” 1968, Vol. 1, No. 2 (Winter), s. 105–117. W redagowanym 
przez Głowińskiego tomie Narratologia pomieszczony został w przekładzie jeden 
rozdział z książki Bootha, poświęcony rodzajom narracji.

18  Znamienny jest tytuł jednej z nowszych książek z tego nurtu, interesującej 
pozycji autorstwa Jamesa Wooda How Fiction Works (New York 2008). Właś-
nie bowiem to, „jak działa fi kcja”, interesuje amerykańskich teoretyków narracji. 
Autor wprowadza nieprzekładalny na język polski termin thisness, który tworzy 
przez analogię do łacińskiego, średniowiecznego słowa haecceitas i defi niuje go 
następująco (s. 67): „Przez thisness rozumiem każdy detal, który przyciąga ab-
strakcję do siebie i zdaje się zabijać tę abstrakcję podmuchem namacalności, każ-
dy detal, który skupia naszą uwagę na swoim skonkretyzowaniu”.
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nej lekturze (close reading)”19. Najlepszą jednak wykładnię daje sam
Wayne C. Booth, kiedy w przedmowie do swego dzieła pisze: 

Przedmiotem moich zainteresowań jest technika fi kcji [prozy – J.H.] nie-
dydaktycznej, rozumianej jako akt komunikowania się z czytelnikami – 
środki retoryczne dostępne autorowi eposu, powieści czy opowiadania, 
za pomocą których usiłuje, świadomie bądź nie, narzucić swój fi kcyjny 
świat czytelnikowi20.

Teoria powieści wypracowana za oceanem nadaje się jako metoda 
doskonale, gdy przedmiotem zainteresowania badawczego jest taki tekst 
narracyjny, w którym przeważają cechy indywidualne, świadczące o jego 
jednostkowości, nie zaś narracje dążące do typowości. Kosztem analiz 
strukturalnych opowiadania teoretyk powieści ze szkoły anglosaskiej 
faworyzuje techniki, jakimi posługuje się narrator (im bardziej wyra-
fi nowane, tym lepiej); kosztem ogółu wybiera szczegół, kosztem opisu 
zaś interpretację; kosztem poetyki – retorykę, sposób oddziaływania na 
czytającego.

Ponadto, w przeciwieństwie do strukturalistycznej, metoda ta pozo-
stawała i pozostaje w najściślejszym związku z praktyką pisarską; ewolu-
cja teorii powieści zdaje się więc tutaj organicznie powiązana z ewolucją 
samego gatunku. Nie może więc dziwić, że właśnie w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie przez całe XX stulecie powieść przeżywała wspaniały 
rozkwit (począwszy od Henry’ego Jamesa, przez F. Scotta Fitzgeralda, 
Williama Faulknera, Johna Steinbecka, Ernesta Hemingwaya, Vladimi-
ra Nabokova i Kurta Vonneguta, aż po Cormaca McCarthy’ego, Philipa 
Rotha i Dona DeLillo), teoria narracji powieściowej rozwinęła się tak 
bujnie.

Dwie zaprezentowane tu szkoły, co nietrudno wywnioskować z po-
wyższego omówienia, stanowią dwie strony jednej i tej samej monety: 
różniąc się aparatem i perspektywą, obie pragną poznać tekst narracyj-
ny jako taki, wyrwany z kontekstów i oczyszczony z wszelakich zapo-
średniczeń. Tylko kwestią czasu było więc pojawienie się teorii nowej, 

19  P. Rawlings, American Th eorists of the Novel – Henry James, Lionel Trilling, 
Wayne C. Booth, London–New York 2007, s. 2.

20  W.C. Booth, Th e Rhetoric of Fiction, s. xiii.
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otwartej na oba kierunki, czerpiącej z nich po równo i traktującej je 
komplementarnie. Rozwiązanie takie zaprezentowała niedawno (2009) 
duńska badaczka Mieke Bal i już sam tytuł jej rozprawy – Narratologia. 
Wprowadzenie do teorii narracji21 – pokazuje, że zabiegiem badaczki nie 
było wprowadzanie dodatkowego zamętu, ale próba scalenia. Próba Bal 
okazała się sukcesem; jej Narratologia to pierwsze holistyczne opracowa-
nie ważnego tematu.

Owa synteza badawcza strukturalizmu i amerykańskiej (czy anglo-
-amerykańskiej) teorii powieści była możliwa nie tylko dzięki kompe-
tencjom duńskiej badaczki, lecz także, jak się wydaje, dzięki temu, iż oba 
te nurty wywodzą się w istocie z jednego źródła – a źródłem tym jest 
Arystoteles jako autor Poetyki i Retoryki22. Jest wszak kwestią bezsporną, 
że nie byłoby narratologii strukturalistycznej w ogóle, gdyby nie Arysto-
telesowska analiza tragedii, gdyby nie przełomowe studia nie tylko nad 
mimesis23 i katharsis, ale przede wszystkim nad fabułą (mythos). Czyta-
na z tej perspektywy Poetyka – skupiająca się przecież na układzie zda-
rzeń – jest de facto wzorcowym wprowadzeniem do analizy strukturalnej 
tekstów narracyjnych24. Studia prowadzone przez przedstawicieli szko-
ły chicagowskiej (Ronald S. Crane, Elder Olson, Wayne C. Booth i in.) 
– zwanej także, nomem omen, retoryczną bądź neoarystotelesowską – 
w sposób równie bezpośredni nawiązują natomiast do ustaleń greckiego 

21  Wydanie polskie: M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, 
przeł. zespół tł. z IFP UAM, Kraków 2012. Książka zostanie dokładniej omówio-
na w następnym podrozdziale.

22  Więcej na temat „powrotu do Arystotelesa” zob. N. Davis, Rethinking Nar-
rativity: A Return to Aristotle and Some Consequences, „Storyworlds: A Journal of 
Narrative Studies” 2012, Vol. 4, s. 1–24. Streszczenie wzmiankowanych tu dzieł 
Arystotelesa, zważywszy na ich fundamentalną rolę w edukacji klasycznej, wy-
daje się zbędne.

23  Ciekawy komentarz stanowi: E.V. Haskins, “Mimesis” between Poetics 
and Rhetoric: Performance Culture and Civic Education in Plato, Isocrates, and 
Aristotle, „Rhetoric Society Quarterly” 2000, Vol. 30, No. 3 (Summer), s. 7–33. 
W różnym rozumieniu terminu mimesis (reprezentacja versus imitacja) autorka 
dopatruje się źródeł „schizmy” poetyka–retoryka.

24  Zob. U. Eco, Znak poezji i znak prozy [w:] idem, Po drugiej stronie lustra 
i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, przeł. J. Wajs, Warszawa 2012, 
szczególnie s. 330, gdzie autor trafnie odnotowuje expressis verbis: „Poetyka [Ary-
stotelesa] jest raczej teorią narracji niż teorią poezji”.
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fi lozofa. Poetyka Arystotelesa stanowi też podstawę fi lozofi cznej koncep-
cji narratywistycznej, wyłożonej przez Paula Ricoeura w trzytomowym 
dziele Czas i opowieść25.

*

Spośród autorów, których prace okazały się w taki lub inny sposób 
ważne dla rozwoju interesującej nas dyscypliny, a którzy dotąd nie byli 
tutaj wzmiankowani, wymienić trzeba takich badaczy, jak: Erich Auer-
bach, Michaił Bachtin, Roland Barthes, Peter Brooks, Seymour Chat-
man, Jonathan Culler, Teun A. van Dijk, Lubomir Dolezel, Umberto Eco, 
Boris Ejchenbaum, Monika Fludernik, Gerard Genette, Algirdas Julien 
Greimas, Philippe Haman, Roman Jacobson, Claude Levi-Strauss, David 
Lodge, Jurij Łotman, Gerald Prince, Franz Stanzel, Tzvetan Todorov czy 
Harald Weinrich26. Już nawet to wyliczenie, niebędące przecież pełnym, 
pokazuje, jak różnej proweniencji badacze zasługują na naszą wdzięcz-
ność. Są tu wszak nazwiska nie tylko francuskich strukturalistów, ale też 
językoznawców, semiologów, i w ogóle teoretyków literatury należących 
do bardzo różnych środowisk badawczych. Co więcej, dla uzyskania 
w miarę pełnego obrazu należałoby w tym miejscu wymienić także kilku 
powieściopisarzy, którzy – idąc w ślady Jamesa i Forstera – odczuli po-
trzebę zabrania głosu jako teoretycy gatunku. Trzeba zatem odnotować, 
że wiele dla teorii narracji powieściowej zrobili Vladimir Nabokov, Mi-
lan Kundera, Orhan Pamuk czy Mario Vargas Llosa. W Polsce, pomijając 
rozważania Michała Głowińskiego (notabene nie tylko przecież literatu-

25  P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 1–3, Kraków 2008 (t. 1: Intryga i historyczna 
opowieść, przeł. M. Frankiewicz; t. 2: Konfi guracja w opowieści fi kcyjnej, przeł. 
J. Jakubowski; t. 3: Czas opowiadany, przeł. U. Zbrzeźniak). Zasadna jest satys-
fakcja, z jaką Głowiński odnotowuje ekspansję literackiej kategorii narracji i jej 
wybitny wkład w rozwój różnych gałęzi humanistyki, w tym fi lozofi i i historii
(M. Głowiński, Wokół narratologii, s. 12).

26  Dalsze informacje bibliografi czne podaje: M. Bal, Narratologia, s. 72–75, 
177–182, 223–225, 233–235. O studiach nad narracją w perspektywie diachro-
nicznej mówi M. Fludernik w „jubileuszowym” tekście: Th e Diachronization of 
Narratology: Dedicated to F.K. Stanzel on His 80th Birthday, „Narrative” 2003, Vol. 
11, No. 3 (October), s. 331–348.



23Wprowadzenie

roznawcy, ale i prozaika), teoria narracji nie cieszyła się dotąd większym 
zainteresowaniem – ani teoretyków, ani praktyków powieści.

Ostatnia dekada XX wieku to lata, w których światowa narratolo-
gia przechodzi na pozycje poklasyczne, a zarazem – w najróżniejszych 
kształtach i ujęciach badawczych – przenika do różnych gałęzi humani-
styki. Do dzisiaj powstało już sporo opracowań o charakterze wprowa-
dzającym i rewizyjnym, prócz tego studia, podręczniki, a nawet ency-
klopedie27.

Jak zostało już powiedziane, najpełniej i w sposób najbardziej konse-
kwentny, a przy tym przystępny, o narratologii wypowiedziała się Mieke 
Bal i to jej praca będzie stanowić wstęp do dalszych rozważań. Powo-
dów takiej decyzji jest kilka. Po pierwsze, model zbudowany przez Bal 
wydaje się atrakcyjny i odpowiedni właśnie dlatego, że stanowi kom-
promis i rozumną syntezę tego wszystkiego, co o narracji powiedziano 
w XX wieku. Uwrażliwia nas on zatem w tym samym stopniu na poetykę 
tekstu, co na jego retorykę (czy: retoryczność). Po drugie, książka Nar-
ratologia. Wprowadzenie do teorii narracji została napisana od pierw-
szej do ostatniej strony jako skrupulatnie przemyślany i skonstruowany 
podręcznik z zakresu metodologii i jako taki sprawdza się doskonale. 
Każdy omawiany w nim problem z łatwością można powiązać z usta-
leniami dawniejszymi, z którymi Bal bądź się zgadza, bądź polemizuje. 
Takie opracowanie jest prawdziwą gratką dla wszystkich zainteresowa-
nych tematem narracji. Po trzecie wreszcie, Narratologia jest pozycją 
nową (przypomnijmy: rok wydania 2009, polski przekład: 2012). Udaje 
się tym samym dokonać bardzo pożądanego przeskoku w czasie – ana-
liza dokonywana przy znajomości tych narzędzi ma bowiem szansę być 
zarówno osadzona w określonej tradycji badawczej, jak i zupełnie nowa, 
świeża, niepozostająca w tyle za badaniami na świecie. Ważne jednak, 
by już w tym miejscu zaznaczyć, że nasze studia nad powieścią rzymską 
nie będą stanowić mechanicznych kopii czy adaptacji tychże utworów 
do metody Mieke Bal. Wzorem postępowania będzie raczej postawa za-
prezentowana przez Giana Biagio Contego w książce Th e Hidden Author: 
An Interpretation of Petronius’s Satyricon. Badacz pisze: 

27  Zob. I.J.F. de Jong, Narratology and Classics: A Practical Guide, Oxford 
2014, s. 6.
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Narratologia była przydatna i kluczowe jest, by przyswoić sobie jej naj-
ważniejsze osiągnięcia […]. Pomogła nam, lub raczej nauczyła nas, czy-
tać tekst narracyjny w sposób bardziej racjonalny. Teraz mierzymy się 
z pojedynczym tekstem i to wszystko, co chcemy czynić: czytać go ra-
cjonalnie i robić to w sposób jasny i bezpośredni. Studia narratologiczne 
były dla nas przydatne: okażmy im wdzięczność i ruszajmy dalej28.

Zanim przejdziemy do prezentacji modelu Bal, powiedzmy jeszcze 
słowo na temat terminologii ogólnej. Zaznaczmy też, że począwszy od 
tego momentu, pojęcia „narratologia”, „teoria narracji” i „teoria powie-
ści” będą nieraz stosowane wymiennie.

Jakkolwiek użyto tu kilkukrotnie, z braku alternatywy, słowa „me-
toda”, wydaje się, że uważać narratologię/teorię narracji – w kształcie 
zaprezentowanym przez Mieke Bal i tutaj zaadaptowanym – za meto-
dologię, nie byłoby posunięciem do końca trafnym. Trzeba by wówczas 
przyjąć, że istnieje nie jedna, lecz wiele narratologii, a takie założenie – 
nawet jeśliby można na nie przystać – niczemu by nie służyło. To raczej 
strukturalizm jest metodologią (jedną z wielu), z której chętnie czerpa-
ły i czerpią studia nad narracją. Nie jest też narratologia/teoria narracji 
subdyscypliną, nawet jeśli termin ten zaopatrzymy w przymiotnik „in-
terdyscyplinarną”; to bowiem sugerowałoby jej podrzędność względem 
jakiejś innej dyscypliny, a wiemy dziś, że równie możliwe i równie frapu-
jące mogą być analizy narracji literackich, co historycznych, fi lmowych, 
muzycznych czy innych. Mówić możemy o narracji w odniesieniu do 
dzieł sztuki i procesów przyrodniczych czy kosmicznych. Zresztą było-
by to tylko niepotrzebnym mnożeniem pojęć. Można natomiast, jak się 
wydaje, rozumieć narratologię/teorię narracji jako samodzielną dyscy-
plinę – tak jak są nią na przykład fi lologia czy psychologia. Znamienne 
są zresztą słowa Mieke Bal: 

Moim zdaniem w dobie analizy kulturowej najlepiej sprawdza się kon-
cepcja narratologii wiążąca tekst i odczytanie, podmiot i przedmiot, 
tworzenie i analizę – z aktem rozumienia. Innymi słowy, popieram teo-
rię narracyjną, która umożliwia dostrzeżenie miejsca narracji w każdej 

28  G.B. Conte, Th e Hidden Author: An Interpretation of Petronius’s Satyricon, 
transl. E. Fantham, Berkeley 1996, s. 3.
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ekspresji kulturowej, bez faworyzowania jakiegokolwiek medium, trybu 
czy sposobu użycia; która uwzględnia wartość i wpływ narracji (jej seg-
mentów) na przedmiot, a także na czytelnika, słuchacza, widza29.

Ustalenie statusu narratologii nie jest jednak zadaniem najważniej-
szym. Jest nim sama „racjonalna” lektura dzieła.

Celem analizy narratologicznej, tak jak ją sobie tutaj wyobrażamy, jest 
zatem opis narracji w takim samym zakresie, w jakim celem analizy „czy-
sto” fi lologicznej jest opis tekstu-artefaktu, a analizy językoznawczej –
opis struktury językowej (w przypadku językoznawcy-fi lologa: struk-
tury językowej tekstu literackiego lub ewentualnie inskrypcji). Natural-
nie, opisy te nie wykluczają się; co więcej, mogą, a może i muszą, się 
uzupełniać. Czym innym jest co prawda grecka tragedia dla teatrologa, 
czym innym dla teologa, jeszcze czym innym dla literaturoznawcy – ale 
ujęcia te należy wszak łączyć, konfrontować, uzupełniać. Co innego ma 
do powiedzenia o Iliadzie badacz języka greckiego, co innego historyk 
literatury, a jeszcze co innego narratolog – wszyscy oni mogą jednak być 
w istocie jednym i tym samym fi lologiem klasycznym. To więc wydaje 
się największą zdobyczą narratologii, że – inaczej niż właśnie metodolo-
gie – nie podporządkowuje sobie tekstu, lecz służy mu, przygląda się mu 
pod nieco innym kątem.

Tekst – opowieść – fabuła

Niniejszy podręcznik – pisze we Wprowadzeniu do swojej książki Mieke 
Bal – przedstawia spójną wewnętrznie, systemową narratologię oraz 
zestaw pojęć do niej się odnoszących. Oferuje czytelnikom narzędzia, 
które pozwolą opisać, a następnie zinterpretować teksty narracyjne. […] 
Każdy może użyć tych samych pojęć w odmienny sposób, akcentując 
inne aspekty tekstu, i tym samym stworzyć zupełnie inny opis. Dzieje 
się tak, ponieważ czytanie jest czynnością z natury subiektywną. Rzecz 
w tym, że jeśli opis tekstu rozumiemy jako propozycję, którą można 

29  M. Bal, Narratologia, s. 229.



26 Petroniusza sztuka narracji

przedstawić innym, fakt, że został on opracowany w ramach określonej 
teorii, ma jedną ważną zaletę: ułatwia dyskusję nad zaproponowaną cha-
rakterystyką30.

Wyłożona tu przez badaczkę korzyść płynąca z takiej systemowej 
analizy narratologicznej jest zadaniem niniejszej książki, poświęconej 
twórczości prozatorskiej wielkiego rzymskiego autora, Petroniusza zwa-
nego Arbitrem. Otóż, czytając powieść rzymską za pomocą narzędzi ze-
branych przez Bal, mamy nadzieję ożywić nie tylko dyskusję „meta-” 
(poświęconą samej teorii powieści), ale i – przede wszystkim – nad an-
tyczną literaturą narracyjną, fabularną31. Opis, który znajdzie Czytelnik 
w kolejnych rozdziałach, nie jest naturalnie jedynym słusznym czy też 
skończonym. Należy bowiem pamiętać, że w humanistyce (a w lekturze, 
więc w obcowaniu ze sztuką, szczególnie), nawet jeśli decydujemy się 
pracować, posługując się teorią tak spójną i metodyczną jak zapropono-
wana przez Mieke Bal teoria narracji, zawsze poruszamy się w obszarze 
prawidłowości lub tendencji prawidłowościowych, nigdy zaś niezmien-
nych praw, jak w naukach ścisłych.

Za duńską badaczką, na potrzeby tej „teorii powieści rzymskiej”, 
przyjmiemy w dalszych akapitach trójpodział defi nicyjny (tekst – opo-
wieść – fabuła), który nieraz będzie stanowił pomoc i punkt odniesienia 
dla Czytelnika tej książki, a w każdym razie pozwoli mu lepiej się orien-
tować w procesie lektury. Nie będzie jednak, powtórzmy, punktem od-
niesień na zasadzie jeden do jednego. Trzy defi nicje, odpowiadające nie-
jako trzem poziomom narracji, można traktować bądź jako trzy części 
składowe jednej teorii, bądź też jako trzy uzupełniające się teorie. Obie 
możliwości są równie uprawomocnione, ów trójpodział – jak w każdej 
teorii – jest bowiem zabiegiem sztucznym, stanowiącym pewien kom-
promis między różnymi ujęciami problemu. Spełnia on jednak swoje 
zadanie w tym sensie, że w sposób intuicyjny, i respektując całą paletę 
doktryn badawczych, buduje system, który daje możliwość badania nar-
racji na poziomie tekstu, na poziomie opowieści i na poziomie fabuły.

30  Ibidem, s. 2.
31  „Powieść starożytna jest w Polsce praktycznie nieznana. Pomijając fakt, 

że polskie przekłady tekstów są bardzo nieliczne, nie ma również opracowań 
tego tematu”. M. Wójcik, Od tłumacza [w:] N. Holzberg, Powieść antyczna, przeł.
M. Wójcik, Kraków 2003, s. 7.



27Wprowadzenie

Na początku tego wywodu zdefi niujmy więc krótko owe trzy kluczo-
we terminy, z których każdemu odpowiada nie tylko „poziom” narracji, 
ale też jeden dział książki Bal. (1) Tekst  narracyjny to tekst, w któ-
rym podmiot czynności twórczych przekazuje odbiorcy (tu: opowiada 
czytelnikowi) pewną treść za pośrednictwem określonego medium (tu: 
język). Mówiąc zaś ogólniej, tekst  to skończona i uporządkowana całość 
składająca się ze znaków (tu: liter). (2) Treścią tekstu narracyjnego, jego 
zawartością i manifestacją jest opowieść. (3) Natomiast układ powiąza-
nych z sobą zdarzeń, które wywołują bądź których doświadczają aktorzy, 
to fabuła; ta ostatnia jest niejako wkomponowywana w opowieść.

I zapytamy od razu: czy taki podział jest potrzebny? Czytającemu dla 
czystej przyjemności oczywiście nie; ale badaczowi (również czytające-
mu dla przyjemności) – owszem, może być przydatny. O wiele więcej, 
sugeruje autorka Narratologii, dowiemy się przecież o tej samej narracji, 
kiedy zdecydujemy się odczytać ją trzykrotnie, za każdym razem zwra-
cając uwagę na inne jej walory, analizując inne komponenty. A skoro 
mowa o komponentach, im teraz poświęćmy trochę uwagi.

Jako nośnik opowieści tekst generuje znaki. Możemy też powie-
dzieć, skoro mowa o tekstach narracyjnych, że za wytwarzanie owych 
znaków odpowiedzialny jest autor wewnętrzny, czyli podmiot całego 
utworu32. Raz generatorem znaków będzie narrator udający wszech-
wiedzę, raz narrator-postać albo postać, której narrator na chwilę uży-
czył głosu, kiedy indziej znów narrator, który usiłuje nas przekonać, 
że jest postacią historyczną, tożsamą z autorem dzieła. Przedmiotem 
tej części opisu są: narrator, komentarze nienarracyjne, opis i poziomy 
narracji. Pojęciem centralnym teorii tekstu narracyjnego, jeśli nie całej 
narratologii, jest naturalnie narrator. Pojęcie to należy jednak rozumieć 
szeroko. Będzie tu bowiem chodzić raczej o funkcję niż o osobę, twór 
antropomorfi czny. 

Używając [pojęcia narrator – J.H.] – mówi Mieke Bal – nie mam na myśli 
osoby, która opowiada historię – widocznego, fi kcyjnego „ja” swobodnie 
ingerującego w relację lub nawet uczestniczącego w akcji jako postać. 

32  W odróżnieniu od autora rzeczywistego, czyli pisarza, którym – jako po-
zatekstowym – nie interesuje się narratologia.
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Tak wyraziste „ja” jest szczególnym rodzajem narratora, jedną z kilku 
możliwych jego manifestacji33.

Komponenty bądź cechy, które odróżniają opowieść od tekstu z jed-
nej strony, a od fabuły z drugiej – to aspekty. O ile w przypadku analizy 
poziomu tekstu interesuje nas narrator i cała sytuacja narracyjna, o tyle, 
kiedy mówimy o opowieści, pytamy za Mieke Bal: „Jak to się dzieje, że 
tekst narracyjny trafi a do czytelnika w określony sposób? Dlaczego tę 
samą fabułę przedstawioną przez jednego pisarza uważamy za piękną, 
a przez innego  – za banalną?”34. Literatura antyczna dostarcza w tym 
zakresie bardzo licznych przykładów: wszak tematy zaczerpnięte z Ho-
mera wykorzystywano w niezliczonych utworach epickich, lirycznych 
i dramatycznych – a jednak każde, choćby najwierniejsze fabularnie 
pierwowzorowi literackiemu odtworzenie przygód bohaterów spod Troi, 
nawet jeśli zawiera wersy przepisane w formie niezmienionej, wywołuje 
w odbiorcy inne wrażenia niż Iliada czy Odyseja. Ostateczny kształt za-
leży więc zarówno od tego, jakie procesy zaszły w sferze języka danego 
dzieła, jak i od tego, jak cała zawartość fabularna została czytelnikowi po-
dana, zaprezentowana. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że bynajmniej 
nie od sytuacji tekstowej ani od przebiegu fabuły zależy artystyczne (czy 
nawet komercyjne) powodzenie dzieła35, ale od tego, na ile sprawnie 
narrator potrafi  radzić sobie w operowaniu poszczególnymi aspektami 
opowieści. Spośród aspektów najciekawszym wydaje się fokalizacja, 
zwana także punktem widzenia bądź perspektywą narracyjną. Jest ona 
też aspektem najważniejszym w tym sensie, że w sposób bezpośredni 
i znaczący wpływa na pozostałe aspekty opowieści, to jest czas (porząd-
kowanie sekwencyjne, rytm, częstotliwość), przestrzeń i postacie. Moż-
na wręcz powiedzieć, że fokalizator, czyli ten, kto fokalizuje, jest realnym 
reprezentantem narratora wewnątrz jego opowieści. Aspekt ten nie tylko 
odpowiada za zaprezentowany nam kształt świata przedstawionego, ale 

33  M. Bal, Narratologia, s. 18.
34  Ibidem, s. 77.
35  Powodzenie powieści nie zależy przecież od tego, że składa się ona ra-

czej z dialogów niż z rozbudowanych komentarzy narracyjnych bądź odwrotnie; 
i analogicznie – pewnego sukcesu książce nie zapewni, ani jej tego sukcesu nie 
odbierze, sama trzymająca w napięciu fabuła.



29Wprowadzenie

także za takie zjawiska, jak na przykład ironia, czarny humor, suspens, 
niedopowiedzenie, poczucie niepewności lub zagubienia. To nie narra-
tor, lecz fokalizator realnie i jawnie wpływa na nasze postrzeganie bo-
haterów i ich świata, by nie powiedzieć: to on nami manipuluje, kiedy 
uczestniczmy w procesie lektury36.

Dla odróżnienia od znaków (tekst) i aspektów (opowieść), kiedy 
mówimy o komponentach fabuły, używamy terminu elementy. Do nich 
zaś zaliczamy: wydarzenia (układane w sekwencje chronologiczne bądź 
niechronologiczne37), aktorów (którzy mogą, ale nie muszą być wytwo-
rami antropomorfi cznymi), czas i miejsce akcji (inaczej rozumiane od 
czasu i przestrzeni z poziomu opowieści). Układ relacji, jaki łączy te 
cztery typy komponentów, można w pełni opisać, poruszając się właś-
nie na poziomie fabuły, tak jak robił to Arystoteles w odniesieniu do 
tragedii38.

Tak, w najogólniejszym zarysie, prezentuje się teoria narracji, która 
będzie „przebijać” przez strony kolejnych rozdziałów jako zestaw propo-
zycji do refl eksji nad tekstem Satyryków Petroniusza. Jakkolwiek w ba-
daniach nad powieścią dokonywano podobnych przymiarek (o czym 
będzie mowa nieco dalej), nie zapominajmy, że zgodnie z uwagą Mieke 

36  Koncept fokalizacji, wprowadzony do literaturoznawstwa przez Gerarda 
Genette’a, nie zainteresował u nas dotąd badaczy prozy narracyjnej. O przewadze, 
jaką ma on nad terminami rozpowszechnionymi w polskiej literaturze przedmio-
tu, zob. M. Bal, Narratologia, s. 147–149. O samej fokalizacji zob. ponadto tejże 
autorki: Th e Laughing Mice, Or: On Focalization, „Poetics Today” 1981, Vol. 2,
No. 2, „Narratology III: Narration and Perspective in Fiction” (Winter),
s. 202–210.

37  Teoria narracji w takim kształcie, do jakiego zredukował ją w Narratolo-
gii Głowiński, nie nadawałaby się do opisu tekstów, które np. eksperymentują 
z czasem. „Za pomocą metody wypracowanej przez Vladimira Proppa, rozwi-
niętej przez jego kontynuatorów, nie sposób zanalizować nie tylko narracji w cy-
klu Prousta, pod względem struktury czasowej niezwykle skomplikowanego, ale 
także wypadków prostszych, choćby Granicy Nałkowskiej” (M. Głowiński, Wokół 
narratologii, s. 11).

38  Warto odnotować, że Forster (Aspects of the Novel, s. 92) podważa pogląd 
Arystotelesa, zgodnie z którym ludzkie szczęście i nieszczęście przyjmuje formę 
działania czy manifestuje się w przebiegu akcji. Pisze: „Wiemy lepiej. Wierzymy, 
że szczęście i nieszczęście istnieje w życiu intymnym, które każdy z nas wiedzie 
prywatnie i do którego, poprzez swoje postacie, powieściopisarz posiada dostęp”.
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Bal przytoczoną wcześniej, każda lektura – jako czynność z natury su-
biektywna – nawet jeśli korzysta z podobnych lub tych samych narzędzi, 
zawsze daje w rezultacie opis odmienny od wszystkich pozostałych.

Narratologia a studia klasyczne

Jak zostało już powiedziane, narracja od zawsze mieściła się w obszarze 
zainteresowań badaczy literatury fabularnej. Takie problemy jak narra-
tor czy czas były analizowane, a w każdym razie zauważane, przez fi lo-
logów niezależnie od ich naukowego rodowodu. Wpływy formalizmu, 
strukturalizmu i amerykańskiej teorii powieści oddziaływały przecież na 
przedstawicieli różnych środowisk, a wpływ Arystotelesa na teorię lite-
ratury nigdy nie osłabł. Poza tym to, kto opowiada daną historię i jakich 
środków do tego używa, zawsze budziło zainteresowanie. Nie można 
jednak nie wskazać na związek, jaki publikacja Narratologii Bal miała 
z wyraźnym ożywieniem studiów nad narracją – i może szczególnie na-
wet w obszarze studiów klasycznych39. 

Jako najstarsza, fi lologia klasyczna zdołała przez długie wieki zaopa-
trzyć się w solidny zestaw narzędzi badawczych. Toteż jeszcze na począt-
ku XX stulecia, nie wątpiąc w swoją pozycję i w słuszność swoich metod, 
przedstawiciele tej dyscypliny nie widzieli potrzeby nawiązywania poro-
zumienia z rodzącymi się właśnie nowoczesnymi nurtami teoretycznoli-
terackimi. Gorzko brzmią słowa fi lologa klasycznego: 

Żadna z nowych teorii literaturoznawczych nie wyrosła z fi lologii 
klasycznej per se. Nie możemy dzisiaj upominać się o Nietzschego, 
Frazera, Cornforda czy nawet Gilberta Murraya, ani też nie mamy kry-

39  Przeważnie zresztą klasycy zorientowani narratologicznie nie ukrywa-
ją, że to właśnie ustaleniom Bal, sięgającym przełomu lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, ich badania zawdzięczają najwięcej. Należy już w tym miejscu 
odnotować, że chyba najbujniej narratologiczna fi lologia klasyczna rozwija się 
w Holandii (gdzie mieszka i wykłada Bal) oraz w Niemczech, ale także w takich 
ośrodkach jak Oxford i Cambridge. Ciekawe też, że przedmiotem tych badań jest 
w znacznie większym stopniu literatura grecka niż łacińska.
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tyka o takiej teoretycznej [rozpiętości – J.H.] skali i takiej syntetycznej 
wyobraźni jak Northrop Frye40.

Sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać, począwszy od lat sześć-
dziesiątych; środowisko klasyków nieśmiało zaczęło się otwierać na 
nowe prądy.

Za przełomowe dzieło narratologiczne w dziedzinie fi lologii kla-
sycznej uważa się dziś studium Homerowej Iliady autorstwa Irene J.F.
de Jong Narrators and Focalizers: Th e Presentation of the Story in the 
“Iliad” (1987)41. Pozycja ta, ukazująca nowe możliwości interpretacyjne, 
dała silny impuls wielu badaczom, którzy zdecydowali się zastosować 
narratologiczną aparaturę do swoich badań nie tylko nad epiką, ale także 
nad dramatem czy historiografi ą42. Prawdziwie monumentalnym opra-
cowaniem okazało się jednak trzytomowe studium wydane pod zbior-
czym tytułem Studies in Ancient Greek Narrative (2004–2012)43. Pozycja 
ta obiera sobie za temat trzy wielkie koncepty narratologii: narratora, 
czas i przestrzeń, każdemu z nich poświęcając osobny, obszerny tom. 
Tym samym daje nam, ukazany w innej perspektywie i odmalowany 
świeżą paletą, obraz literatury, którą znamy i opisujemy od wieków. Jest 
to odważna próba napisania historii literatury Grecji starożytnej z pozy-
cji narratologicznych.

Na pytanie o to, co studia klasyczne zawdzięczają narratologii, de 
Jong odpowiada, wskazując na pięć najważniejszych zdobyczy: (1) 
uświadomienie, że autor i narrator to dwie różne instancje, dzięki cze-

40  C.P. Segal, Ancient Texts and Modern Literary Criticism, „Arethusa” 1968, 
No. 1, s. 1–25.

41  J. Grethlein, A. Rengakos, Introduction [w:] Narratology and Interpreta-
tion, eds. iidem, „Trends in Classics. Supplementary Volumes”, Vol. 4, Berlin–New 
York 2009, s. 1.

42  Zob. np. T. Rood, Th ucydides: Narrative and Explanation, Oxford 1998;
A. Markantonatos, Tragic Narrative: A Narratological Study of Sophocles’ “Oedi-
pus at Colonus”, Berlin–New York 2002; A.D. Morrison, Th e Narrator in Archaic 
Greek and Hellenistic Poetry, Cambridge 2007.

43  Studies in Ancient Greek Narrative, eds. I.J.F. de Jong, R. Nunlist, A. Bowie,
t. 1–3, Leiden 2004–2012 [t. 1: Narrators, Narratees, and Narratives in Ancient 
Greek Literature (2004); t. 2: Time in Ancient Greek Literature (2007); t. 3: Space in 
Ancient Greek Literature (2012)].
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mu była możliwa korekta dotychczasowego czytania tekstów autorów 
antycznych przez pryzmat biografi i ich twórców (która, nawiasem mó-
wiąc, rzadko przekonuje swoją wiarygodnością – szczególnie w odnie-
sieniu do twórców tak nam odległych w czasie); (2) rozróżnienie tekstu 
narratora i tekstu postaci, co dało impuls do nowych badań stylistycz-
nych (styl narratora contra styl postaci); (3) zaadaptowanie na potrzeby 
studiów klasycznych koncepcji fokalizacji, co pomogło z kolei obnażyć 
i nieporównanie wnikliwiej niż dotąd omówić ideologiczność tekstów;
(4) rozwinięcie kategorii czasu, która okazała się pomocna w bardziej pre-
cyzyjnym wskazywaniu cech rodzajowych; (5) narratologia – w najogól-
niejszym ujęciu – wzbogaciła narzędzia badawcze fi lologa klasycznego44.

Badaczka zwraca też uwagę, że dzięki narratologii nowych perspek-
tyw nabrały także historia literatury (antycznej) i komentarze do dzieł 
autorów starożytnych. 

Klasyczne komentarze – pisze de Jong w Narratology and Classics – tra-
dycyjnie sumują badania nad wszystkimi aspektami tekstu i skupiają się, 
linijka po linijce, na objaśnianiu trudności: wyjaśniają problematyczne 
konstrukcje gramatyczne albo niejasne słowa, dostarczają historyczne-
go czy archeologicznego kontekstu potrzebnego dla zrozumienia, co 
zostało powiedziane, i zestawiają interpretacje budzących wątpliwości 
passusów. Komentarze narratologiczne, takie jak istniejące już do Odysei 
Homera i Metamorfoz Owidiusza nie mają na celu wyczerpania tematu, 
lecz skupiają się na jednym aspekcie tekstu: na jego sztuce narracyjnej. 
Dyskutują rolę narratora i adresatów narracji [narratees], metody cha-
rakteryzowania [postaci – J.H.], zarządzanie czasem, kwestię fokalizacji 
i rolę przestrzeni w odniesieniu do całego tekstu – a nie tylko problema-
tyczne słowa czy passusy45.

*

Z radością odnotowujemy fakt, iż teoria narracji, również ta o prowe-
niencji klasycznej, prędko wykroczyła poza swe utarte szlaki, opuszcza-
jąc ramy badań nad bardziej bądź mniej schematyczną literaturą fabu-

44  I.J.F. de Jong, Narratology and Classics, s. 10.
45  Zob. ibidem.
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larną; już nie tylko bajka, baśń, mit czy romans interesują narratologów. 
Dziś – w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku – powstają kompetentne 
i inspirujące studia narratologiczne poświęcone zarówno powieści, no-
weli, jak i historiografi i46, a także dramatowi i liryce [sic!]. O tym jednak 
wspominamy marginesowo – wciąż bowiem środowiskiem najbardziej 
naturalnym i zarazem najbardziej żyznym pozostanie dla teorii narracji 
powieść.

Oczywiście, studia nad literaturą narracyjną – co wytrwale trzeba 
podkreślać – mogą, ale nie muszą, mieć swoje źródło w tej akurat dy-
scyplinie badawczej. O powieści, najpopularniejszej reprezentantce tego 
typu piśmiennictwa, można wszak mówić z pozycji genologicznych, hi-
storycznoliterackich, stylistycznych, porównawczych i wielu innych47.

Jakkolwiek najciekawsze wnioski mogą się pojawić na styku teorii 
narracji i teorii powieści, to tradycyjne studia nad tą ostatnią, o narra-
tologię zahaczające raczej instynktownie niż intencjonalnie, stanowią 
ważny korpus opracowań do zagadnienia będącego przedmiot niniej-
szej książki. W następnym podrozdziale przyjrzymy się więc powieści 
antycznej jako takiej: interesować nas będą najważniejsze cechy charak-
terystyczne tego ważnego, acz ciągle zbyt mało popularnego pośród fi -
lologów gatunku, jego geneza i realne bądź hipotetyczne powinowactwa 
z innymi gatunkami.

Studia nad powieścią antyczną48

Fakt, iż stosunkowo niedawno (2003) ukazało się polskie tłumaczenie 
monografi i autorstwa Niklasa Holzberga Powieść antyczna, nie może 
umknąć niezauważony, a sama książka – pozostawiona bez komentarza. 

46  Tu należy odnotować pozycję: J. Pigoń, Ze studiów nad technikami narra-
cyjnymi Tacyta. Wypowiedzi proleptyczne, Wrocław 2004.

47  Nawet w obrębie samych studiów nad narracją istnieje duże urozmaice-
nie. Różne ujęcia tej refl eksji (narratologiczne, retoryczne, feministyczne i in.) 
reprezentowane są szeroko w wydanej w serii Blackwell Companions książce pt. 
A Companion to Narrative Th eory, eds. J. Phelan, P.J. Rabinowitz, Malden 2005.

48  Szczegółową bibliografi ę dotyczącą zarówno kwestii ogólnych, jak i po-
szczególnych autorów znajdzie Czytelnik tutaj: N. Holzberg, Powieść antyczna,
s. 149–191. Książka ta jest cenna o tyle, że jest pierwszym tego typu opracowa-
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Toteż kilka następnych akapitów, w których będziemy omawiać teore-
tyczne aspekty starożytnej powieści, będzie stanowić zarazem komen-
tarz (niestety przeważnie krytyczny) do analogicznych uwag pomiesz-
czonych w publikacji wspomnianego badacza.

Mając w zamiarze, jak sam pisze, że „pozyska możliwie dużo nowych 
przyjaciół powieści starożytnej”49, Holzberg przyjmuje dla swojej mono-
grafi i strategię dość zaskakującą. Decyduje się mianowicie – już na wstę-
pie, i konsekwentnie przy tym obstając – traktować powieść antyczną 
jako gatunek gorszy od tych, które tradycja uznała za reprezentatywne 
dla antyku. Oto paradoks: wskazując na nieprzeciętne walory literackie 
powieści, przyrównuje ją zarazem do „oper mydlanych typu Dallas i Dy-
nastia”. Takie nastawienie determinuje niestety dobór materiału, sposób 
jego prezentowania i wydźwięk całego opracowania.

Badacz rozpoczyna swoje ustalenia od przeglądu treści Opowieści efe-
skich Ksenofonta z Efezu. Rzecz tę traktuje nie tylko jako „przykład ste-
reotypowy”, ale de facto jako dzieło modelowe. Następnie zaś daje prze-
gląd utworów, które do modelu Ksenofontowego pasują. Wymienia więc 
zachowane powieści Charitona, Achilleusa Tatiosa, Longosa i Heliodora; 
w następnej kolejności natomiast, zachowane we fragmentach, opowie-
ści o Ninosie, Sesonchosisie, Chione, Kalligone i Herpyllis, Opowieści fe-
nickie Lollianosa, a także krótsze, dla nas enigmatyczne, teksty o charak-
terze fabularnym; wreszcie zaczerpnięte z kodeksów średniowiecznych 
tytuły zaginionych w całości powieści starożytnych: Przedziwne przygo-
dy poza Th ule Antoniosa Diogenesa i Opowieści babilońskie Jamblicho-
sa. Do listy dopisuje wreszcie – traktując je już jako „odrębną grupę” –

niem tematu, jakie ukazało się w Polsce, a owa bibliografi a stanowi być może jej 
najmocniejszą stronę. Należy traktować ją rzeczywiście jedynie jako „wprowadze-
nie”. Jej część teoretyczno-genologiczna (rozdziały Gatunek i Powstanie gatunku), 
która w tym podrozdziale zostanie poddana krytyce, jest naszym zdaniem dalece 
niesatysfakcjonująca. Są trzy powody, dla których właśnie Powieść antyczna bę-
dzie dla nas w tym miejscu punktem odniesienia: (1) Jest to pozycja stosunkowo 
nowa. (2) Za sprawą przekładu, siłą rzeczy, weszła w obręb polskiej myśli litera-
turoznawczej. (3) Można ją traktować jako rodzaj, podanej co prawda w pigułce, 
summy „klasycznej” wiedzy historycznoliterackiej na temat powieści antycznej.

49  N. Holzberg, Powieść antyczna, s. 12.
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dzieła Petroniusza i Apulejusza, epitomę Pseudo-Lukiana oraz garść 
fragmentów z dzieł, które nie przetrwały próby czasu50.

Słusznie zwraca uwagę niemiecki uczony, że starożytni nie dyspono-
wali takimi terminami, jak „powieść”, „powieściopisarz” („romans”, „ro-
mansopisarz”) i że brak tego gatunku w hellenistycznych klasyfi kacjach 
może wynikać z tego, iż w czasach, kiedy takie indeksy sporządzano, 
literatura, o której mowa, jeszcze nie istniała51. Otwarte pozostaje jed-
nak pytanie o jakieś dawniejsze, hipotetyczne, niedochowane do czasów 
późniejszych utwory o podobnym, narracyjnym charakterze. Nie wydaje 
się jednak, by wobec tego i w świetle takiej znikomości w obrębie kor-
pusu tekstów, które traktujemy jako przynależne do gatunku, uzasad-
nione było, by trzymać się podziału na dwa typy: powieść idealizująca 
i powieść komiczno-realistyczna52. Tym bardziej że co rusz okazuje się, 
iż granice pomiędzy tymi typami są, lub mogą być, bardzo niewyraźne 
(do tego wrócimy). A wydaje się, że skoro starożytni nie mieli osobnego 
pojęcia, które odpowiadałoby naszemu „powieść” czy „romans”53, nale-
żałoby wnioskować, iż takiego pojęcia nie potrzebowali, kiedy mówili 
o narracjach Heliodora czy Apulejusza. Eo ipso: narracyjne dzieła Gre-
ków i Rzymian, które my – z uporem i zupełnie po omacku – dzielimy 
na powieści i utwory niebędące powieściami, czyli jakieś quasi-powieści 
(u Holzberga: fringe novels), oni sami traktowali widać zbiorczo, jako, 
dziś powiemy, f ikcyjne narracje. Bo owa graniczność, w świetle płyn-
nego charakteru powieści, jest właściwie nie do wyłapania.

Sztuczny podział na powieści idealizujące i komiczno-realistyczne 
(tu: Satyryki i Metamorfozy) prowadzi Holzberga do żonglowania tytu-
łami i typami, co nie obywa się bez szkody dla ogólnej charakterystyki 
gatunku. W konsekwencji swoich wyborów wymienia on pięć odmian 
utworów, które – jak uważa – nie mogą zostać zaliczone do powieści (są 
to owe fringe novels): (1) utopia i fantastyczna podróż; (2) fi kcyjna bio-

50  Zob. ibidem, s. 21–22.
51  Zob. ibidem, s. 23.
52  Pojęć tych używa Holzberg za: B.E. Perry, Th e Ancient Romances.
53  Jakkolwiek termin „romans” wydaje się dziś nieco archaiczny, a ponadto 

konotuje raczej literaturę niższych lotów i zwykle o tematyce erotycznej, to oba te 
słowa bywają używane zamiennie.
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grafi a; (3) historyczne opowiadanie w formie listu; (4) fabularyzowane 
opowieści o Troi; (5) wczesnochrześcijańska literatura fabularna.

Wszystkie te odmiany, twierdzi Niklas Holzberg, wykazują tylko częś-
ciowe pokrewieństwo z powieścią. W żadnym jednak z pięciu punktów, 
które badacz rozwija i omawia, argumentacja – szczególnie po doświad-
czeniach XX wieku, kiedy powieść pokazała się jako gatunek najbardziej 
elastyczny i chłonny – nie wydaje się przekonująca54. Wydaje się prze-
cież, że skoro decydujemy się zaadaptować na potrzeby opisu antycznej 
literatury narracyjnej termin współczesny (powieść), to z wszystkimi 
tego posunięcia konsekwencjami.

Co za tym idzie: (1) O przynależności do gatunku nie może decy-
dować to, czy fabuła została osadzona w świecie rzeczywistym, a raczej: 
imitującym rzeczywisty, czy też w zupełnie fantastycznym. Władca pier-
ścieni, Solaris albo Rok 1984 są w tym samym stopniu powieściami co 
Lalka bądź Wojna i pokój. (2) Z punktu widzenia procesu twórczego, 
konstruując na potrzeby opowieści biografi ę postaci historycznej i bio-
grafi ę postaci zupełnie fi kcyjnej, robimy dokładnie to samo; istotne jest 
nie to, czy postać ma swój pierwowzór w historii, lecz czy autor dzieła 
ma intencje fabularyzacyjne. Toteż Wychowanie Cyrusa pióra Ksenofon-
ta, Filostratowy Żywot Apolloniosa z Tyany czy romanse o Aleksandrze 
– jeśli już decydujemy się na ten termin  – można by również nazwać 
powieściami, jak dzieła historyczno-biografi czne epok późniejszych, na 
przykład Aleksandra Dumasa czy naszego Józefa Ignacego Kraszewskie-
go. (3) Jeżeli zbiór listów, fi kcyjnych, literackich, układa się w uporząd-
kowaną sekwencję fabularną, bez większych oporów możemy je uznać 
za powieść epistolarną55 – tym bardziej że, jak pisze Holzberg, „wyka-
zują przy tym tak samo zamkniętą strukturę opowiadania jak pozostałe 
dzieła fabularnej prozy napisane po grecku”56. Mówi także badacz (o in-

54  Zob. N. Holzberg, Powieść antyczna, s. 27–41. Badacz sam zresztą przy-
znaje, że z punktu widzenia współczesnej wiedzy i wrażliwości wszystkie gatunki 
traktowane tu jako pokrewne z powodzeniem można by nazwać powieścią. Dla-
czego więc, w opracowaniu współczesnym, tego nie uczynić?

55  L. Dangereuses, Epistolary Novels in Antiquity [w:] A Companion to the 
Ancient Novel, eds. E.P. Cueva, S.N. Byrne, Chichester 2014, s. 244–256. Pozycja 
ukazała się w serii Blackwell Companions to the Ancient World.

56  Zob. N. Holzberg, Powieść antyczna, s. 35. Kilka linijek niżej Holzberg 
anonimowe Listy Chirona umieszcza w sąsiedztwie powieści Petroniusza. Mimo 
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nym zbiorze pseudolistów), że szczególnie powieściowa jest tu „eskala-
cja napięcia”. Co zatem, chciałoby się zapytać, świadczy contra? Przypo-
mnijmy, że powieści epistolarne pisali między innymi Rousseau, Goethe 
i Dostojewski. (4) Dlaczego niemiecki badacz dziełom takim jak Dzien-
nik wojny trojańskiej Diktysa z Krety odmawia prawa do tego, by mogły 
uchodzić za powieści, także nie zostało właściwie wyjaśnione. Narracje 
te dyskredytuje ich tematyka mityczna czy też tendencja do uwiarygod-
niania? A tymczasem czy proza fabularna, oparta na koncepcji dzien-
nika-apokryfu, to coś obcego praktyce powieściowej? By nie sięgać po 
liczne pozycje z założenia obrazoburcze czy skandalizujące, wymieńmy 
choćby tylko Pamiętniki Hadriana Marguerite Yourcenar – dzieło, które 
słusznie uchodzi za jedną z największych powieści XX stulecia. (5) Mó-
wiąc o literaturze wczesnochrześcijańskiej, Niklas Holzberg dokonuje 
zabiegu odwrotnego, lecz również nietrafi ającego do przekonania: za po-
wieściowe byłby gotów uznać te spośród apokryfów Nowego Testamen-
tu, które zostały umodelowane wedle wzorca znanego z Opowieści efe-
skich bądź zawierają sceny o charakterze erotycznym, „pikantne” [sic!]; 
apokryfy, pisze, „przypominają motywami powieści idealizujące, należą 
bez wątpienia do literatury fabularnej”57. O niepowieściowości Ewangelii 
miałoby więc świadczyć to, że weszły one do biblijnego kanonu i domi-
nują w nich cele dydaktyczne.

Skutkiem trwania przy podziale na powieść idealizującą i komiczno-
-realistyczną są dalsze nieporozumienia: bo o przynależności danego 
dzieła do gatunku – o ile chcemy traktować ów gatunek z całą badaw-
czą powagą, na jaką zasługuje – nie może świadczyć to, w jakim stopniu 
powiela ono jeden lub drugi wzorzec; podobnie jak nie powiemy, że na 
miano tragedii zasługuje jedynie taki utwór, który udatnie kopiuje, scena 
po scenie, Sofoklesowego Króla Edypa czy Antygonę. Powtórzmy: jeśli 
dla opisu zjawiska dawnego zapożyczamy termin współczesny, to musi-
my wciąż widzieć na horyzoncie całą złożoność i bujność, jaka się z tym 
terminem wiąże.

Wreszcie: co powiemy o związkach powieści z historiografi ą? Temat 
ten stanowi jeden z naczelnych problemów badawczych teorii powieści 

to konsekwentnie odmawia tej prozie prawa do ubiegania się o status pełnowar-
tościowej powieści epistolarnej.

57  Ibidem, s. 38.
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historycznej i teorii historiografi i w XIX i XX wieku. Co więcej, wszyst-
ko wskazuje na to, że żadne pewne sądy nie rozjaśnią póki co naszych 
wątpliwości. Choć bowiem nasza świadomość gatunkowa jest większa 
niż świadomość praktyków, krytyków i teoretyków sto i więcej lat temu, 
to o tym „małżeństwie historii z powieścią” powiemy niewiele więcej 
niż Józef Ignacy Kraszewski czy Teodor Parnicki. Jakkolwiek zaawan-
sowane badania struktury głębokiej tekstów narracyjnych dowodzą, 
że proces pisania powieści historycznej nie różni się właściwie niczym 
od procesu pisania „naukowego” dzieła historycznego58, to niewiele 
to zmienia ponad to, że konstatujemy z tym większym przekonaniem: 
historiografi a i powieść historyczna są z sobą organicznie powiązane. 
Ale co z genezą? Jeśli wszak zgodzimy się z powszechnym wśród ba-
daczy sądem, że nowożytna powieść historyczna narodziła się wskutek 
zabiegów historyków, mających na celu unaukowienie dziejopisarstwa, 
oderwanie go od literatury rozumianej jako działalność artystyczna, to 
jak zaklasyfi kujemy – wysoce przecież artystyczne – pisarstwo Hero-
dota, Tukidydesa, Ksenofonta, Cezara i Tacyta? Kategoria postulowa-
nej przez autora danego dzieła „prawdy historycznej” dzisiaj się już nie 
broni59.

Czy powieść starożytna wywodzi się od historiografi i czy od eposu? 
Chcąc uczciwie odpowiedzieć na to pytanie, musimy stwierdzić: nie wia-
domo. Sąd taki jest równie uprawomocniony, co odmienny, głoszący, że 
gatunek ten powstał zupełnie od tamtych niezależnie. Domysły nato-
miast, jakoby powieść pochodziła od komedii, wydają się jednak nazbyt 
odważnym posunięciem60.

Oczywiście, taka radykalizacja stanowiska może sprowokować py-
tanie o granice rozszerzania ram gatunkowych powieści. Które dzie-
ło narracyjne może, z jakimiś zastrzeżeniami, za powieściowe jeszcze 

58  Zob. J. Hajduk, Wyobraźnia, przedstawienie, narracja. O literackości pisar-
stwa historycznego, „Sensus Historiae” 2014, R. XIV, z. 1, s. 11–26.

59  Na temat związków powieści z historiografi ą oraz tzw. prawdy historycznej 
istnieje już ogromna literatura, zarówno polska, jak i obca. Zob. przede wszystkim 
wzmiankowane już prace Haydena White’a, a także: J. Hajduk, Parnicki, Malew-
ska i długie trwanie, Kraków 2014; tam również dalsze wskazówki bibliografi czne.

60  N. Holzberg, Powieść antyczna, s. 49. Badacz dopuszcza taką możliwość 
w konsekwencji zawężenia powieści do tematyki idealizującej i komiczno-reali-
stycznej.
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uchodzić, a które już ewidentnie nie? Jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie niestety nie ma; zresztą nie bez powodów także współcześnie 
słowo „powieść” wymyka się defi nicjom, a każdą z już ukutych można 
bez trudu obalić, podając przykłady bądź „niepowieściowych powieści”, 
bądź „powieściowych niepowieści”61.

Niklas Holzberg pisze: „przez »powieść starożytną« rozumiem zmy-
ślone, dłuższe opowiadanie fabularne, którego akcja zdominowana jest 
przez motywy erotyczne i serię przeżytych najczęściej w podróży przy-
gód, wśród których można rozróżnić określone rodzaje”62. Te kryteria 
spełnia wręcz wzorcowo na przykład Odyseja. Czy to znaczy, że dzieło 
Homera jest powieścią? Wiemy, że nie. „Bohaterowie – czytamy w na-
stępnym zdaniu – działają w świecie przedstawionym jako realny, któ-
ry odzwierciedla rzeczywistość społeczną wczesnych czasów cesarstwa 
obszaru Morza Śródziemnego – nawet jeśli akcja dzieje się w czasach 
minionych względem autora”. Czy kryterium czasu i miejsca akcji moż-
na w ogóle brać na poważnie po uwagę? Co jeśli trafi łoby w nasze ręce 
dzieło powieściowe (spełniające wszystkie wymogi formalne63), którego 
akcja rozgrywa się w czasach Peryklesa lub Katona Starszego bądź stano-
wi relację o podróży, lecz w głąb Persji czy Indii? Problemem defi nicji za-
proponowanej przez niemieckiego badacza, naszym zdaniem, jest to, że 
powstała na podstawie ledwie kilku zachowanych (a w dodatku skrupu-

61  Na temat metodologii powieści zob. M. Bachtin, Epos a powieść. O me-
todologii badania powieści, przeł. J. Baluch, „Pamiętnik Literacki” 1977, R. LXI,
z. 3, s. 203–230. O genealogii powieści zob. D. Quint, Th e Genealogy of the Nov-
el from the “Odyssey” to “Don Quijote”, „Comparative Literature” 2007, Vol. 59,
No. 1 (Winter), s. 23–32.

62  N. Holzberg, Powieść antyczna, s. 42.
63  Ciekawe, że Holzberg zupełnie pomija wymogi czysto formalne, a to one 

– jeśli cokolwiek w ogóle – mogłyby chyba ubiegać się o miano „cech gatun-
ku”: proza jako główna forma podawcza; estetyka jako cel prymarny (względem 
dydaktyki); narrator jako nadawca komunikatu; narracja jako komunikat; czy-
telnik (modelowy lub wirtualny) jako odbiorca; fabuła (układ zdarzeń, prezen-
towanych chronologicznie bądź ułożonych wedle innego klucza) jako manife-
stacja opowieści uruchamiana i prowadzona przez aktorów/agensów (zwykle: 
postacie stanowiące antropomorfi czne twory wypełnione pewną treścią); świat 
przedstawiony jako iluzja jakiejś określonej rzeczywistości (niekoniecznie nam 
znanej) itd.
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latnie wyselekcjonowanych) dzieł. Tymczasem stan ich zachowania nie 
odzwierciedla, jak się wydaje, sytuacji tego gatunku w starożytności64.

Sceptycyzm wobec poglądów Niklasa Holzberga na powieść anty-
czną nie jest bynajmniej krytyką tego konkretnego badacza. Jest raczej 
głosem sprzeciwu wobec wciąż jeszcze pokutującej tendencji (której Po-
wieść antyczna, jako opracowanie wprowadzające w temat i sumujące 
dotychczasową wiedzę, musiała być posłuszna), by ten gatunek trakto-
wać jako podrzędny względem eposu czy dramatu65 i by tworzyć jego 
teorię na podstawie zaledwie kilku pozostałych do naszych czasów 
utworów. Problem ten uwidacznia ważny moment, w którym – by dało 
się powiedzieć coś nowego – pałeczkę od historyka literatury powinien 
przejąć teoretyk narracji66.

64  Wiele wskazuje na to, że stan zachowania Satyryków Petroniusza odzwier-
ciedla nie tyle gusta jej antycznych czytelników, ile średniowiecznych kopistów. 
To, że w całości przetrwał akurat epizod z ucztą u Trymalchiona, nie świadczy 
bynajmniej o tym, że był to fragment szczególnie istotny. Przeciwnie, sprawia on 
wrażenie jakby „przystanku”, potrzebnego narratorowi do zebrania sił przed dal-
szą brawurową opowieścią. Heinze Hofmann pisze np., że jeden z kopistów „nie 
był zainteresowany malarstwem (pominął dyskusję w galerii) ani fabułą i syste-
matycznie opuszczał fragmenty pederastyczne”. Zob. na ten temat: H. Hofmann, 
Petronius, “Satyrica” [w:] A Companion to the Ancient Novel, s. 96–97. Autor pisze 
tam również o tym, że „wieki ciemne” przetrwał w całości jeden manuskrypt Sa-
tyryków.

65  Z poglądem, jakoby powieść antyczna (tu: rzymska) miała być gatunkiem 
gorszym, bardziej prymitywnym i przeznaczonym dla mniej wyrafi nowanego 
czytelnika, można było rozprawić się już nieomal sto lat temu słowami rosyjskie-
go formalisty Borysa M. Ejchenbauma, pochodzącymi z akapitu otwierającego 
jego znany szkic Jak jest zrobiony „Płaszcz” Gogola (1924): „Nowela prymitywna, 
podobnie jak powieść awanturnicza, nie zna narracji mówionej i nie potrzebuje 
jej, ponieważ cały jej ruch, wszystko, co wzbudza w niej zainteresowanie, okre-
ślone jest przez szybkie i różnorodne zmiany sytuacji i wypadków. Połączenie 
motywów i ich motywacji – oto zasada organizująca noweli prymitywnej. Od-
nosi się to również do noweli komicznej – u podstawy jej leży anegdota, która 
sama przez się, niezależnie od narracji mówionej, obfi tuje w sytuacje komiczne”
(s. 491). (Tekst, w tłumaczeniu Małgorzaty Czermińskiej, można znaleźć w: Rosyj-
ska szkoła stylistyki, red. M.R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970, s. 491–513). 
Tymczasem utwory Petroniusza i Apulejusza należą, jak wiemy, do najwspanial-
szych okazów właśnie narrac j i  mówionej  w literaturze łacińskiej.

66  Oto inny przykład: z punktu widzenia studiów nad narracją, „żelazna” po-
zycja traktująca o powieści rzymskiej, tj. P.G. Walsh, Th e Roman Novel, pozosta-
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*

Jest jeszcze jeden powód, może najważniejszy, dla którego wobec po-
kus powiedzenia czegoś absolutnie pewnego o powieści antycznej pozo-
stajemy bezbronni. Tym powodem jest nasza niemal zupełna niewiedza 
w zakresie tego, jak kształtowało się czytelnictwo w antyku; nie dysponu-
jemy żadnymi danymi o charakterze socjologicznym, które by nie były 
domysłami. Nawet jeśli przyjąć, że pisać i czytać umiało mniej więcej 
15% społeczności grecko-rzymskiego świata67, nadal nie wiemy, kogo 
należałoby zaliczyć do grupy docelowej, czy też jak (w zaciszu domo-
wym, a może na głos, przy większym audytorium?) odbywała się lektura 
tego typu literatury. A bez tej wiedzy nie będziemy mogli powiedzieć 
z całą pewnością, czym była powieść dla antycznych i czy była czymś 
istotnie odrębnym. Nie wiemy, czy intuicja starożytnych kazałaby, dla 
przykładu, Satyryki postawić bliżej Odysei, obok dzieł Swetoniusza i Ta-
cyta, czy może koło listów Pliniusza Młodszego. Jedyne, co możemy, to 
dokonywać pewnych niezbędnych uproszczeń.

Kto wie, czy nie należałoby wsłuchać się uważniej w głos opowiada-
cza w Apulejuszowych Metamorfozach? Czy to nie „opowieść milezyj-
ska” – która ma być wzorem dla jego książki – była dla starożytnych tym, 
czym dla nas jest właśnie powieść? Czy możliwe, że popełniamy błąd, 
utożsamiając z tym terminem jedynie krótkie narracje zamiast narracji 
fi kcyjnych en general?

je lekturą wnoszącą bardzo niewiele. To ważne studium jest bowiem co prawda 
dogłębnym komentarzem historycznoliterackim, fi lologicznym do Satyryków 
i Metamorfoz, lecz poza tym – niestety – jedynie przewodnikiem po ich fa-
bułach.

67  Zob. N. Holzberg, Powieść antyczna, s. 60. Z pewnością jednak ten poziom 
nie utrzymywał się przecież na tym samym poziomie od Homera do Kasjodora; 
zmieniał się także profi l czytelnika i dostęp do książek. O pisarzach i odbior-
cach literatury zob. np.: Author and Audience in Latin Literature, eds. J. Powell,
T. Woodman, Cambridge 2007.
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Jeszcze o stanie badań

Zarówno Petroniusz, jak i Apulejusz doczekali się licznych opracowań 
oświetlających z najróżniejszych perspektyw gatunek, który uprawiali, 
czyli powieść rzymską, chociaż ta, podobnie jak jej grecka odpowied-
niczka, znajdowała się w zasadzie zawsze poza tak zwanym kanonem. 
I właśnie niekanoniczy status tego „zakazanego owocu” (skandalizująca 
tematyka), a także forma (fi kcyjna proza narracyjna), która bardziej niż 
opowiadanie heksametrem przemawia do gustów czytelników ostatnich 
wieków, zachęcają do siebie badaczy i nęcą czytelników68.

Do niedawna pewna wydawała się przynajmniej chronologia. O ile 
jednak ustalenia odnośnie do Apulejusza pozostają w mocy, o tyle czas 
powstania Satyryków nie jest już taki pewny. Jakkolwiek „spór o Petro-
niusza” trwa, przyzwyczailiśmy się myśleć o nim jako o Petroniuszu toż-
samym z postacią opisywaną przez Tacyta i przez Sienkiewicza. Tym-
czasem Heinz Hofmann dowodzi przekonująco, że Satyryki powstały 
raczej w pierwszej połowie II wieku po Chrystusie, co bynajmniej nie 
stoi w sprzeczności z umieszczeniem ich akcji w czasach Nerona – takie 
rozwiązanie „bardziej koresponduje z historią gatunku i typem autora, 
jakiego wymaga tego rodzaju dzieło”69.

Osobne studia poświęcano takim sprawom jak: datacja, autorstwo, 
stan zachowania tekstów, leksyka, język i styl, kontekst społeczny i re-
alizm, przekłady, czytelnictwo i recepcja. Wszystko to są jednak zagad-
nienia, które wykraczają poza ramy tej książki, toteż nie ma potrzeby, by 
przy nich się zatrzymywać. Jeśli natomiast chodzi o problemy struktury 
narracyjnej, wypada choćby wypunktować kilka ważniejszych nazwisk 
i dat. Dzieło Petroniusza badali w ujęciu nas interesującym między inny-
mi: Robert Beck (w pracach z lat 1973, 1975, 1979), Th omas K. Hubbard 
(1986), Gerlinde Huber (1990), Gareth L. Schmeling (1992)70. Analo-

68  Zob. E.L. Bowie, S.J. Harrison, Th e Romance of the Novel, „Th e Journal of 
Roman Studies” 1993, Vol. 83, s. 159.

69  H. Hofmann, Petronius, “Satyrica”, s. 99. Kwestia ta jest poddana wnikliwej 
analizie w podrozdziale Th e Author: Who is Petronius?.

70  Wygodny przegląd najważniejszych stanowisk badawczych dotyczących 
Satyryków oferuje Victoria Rimmel w pozycji Petronius and the Anatomy of Fic-
tion, Cambridge 2002, s. 1–6. W toku książki badaczka rozważa mankamenty 
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gicznym zjawiskom u autora Metamorfoz poświęcili uwagę na przykład: 
Rudi T. van der Paardt (1978), Adriano Pennacini (1979), John J. Win-
kler (1984)71.

Wreszcie, by nie pominąć najbardziej aktualnych ustaleń z zakresu 
teorii powieści antycznej, wspomnijmy jeszcze jeden tekst. Najogólniej-
szym, genologicznym zagadnieniom z zakresu powieści antycznej po-
święciła ostatnio uwagę Marilia P. Futre Pinheiro. Problem ten studiuje 
w tekście Th e Genre of the Novel. A Th eoretical Approach72. Trzy kwestie 
ustalone przez badaczkę zasługują na chwilę naszej uwagi, tym bardziej 
że owe ustalenia pozostają w duchu przekonań i założeń tu prezentowa-
nych. Po pierwsze, odnajdywane i sukcesywnie odczytywane fragmenty 
antycznych narracji podważają dwupodział na powieść idealistyczną 
i komiczną. Po drugie, z tych samych względów, czyli w świetle zna-
lezisk i w rezultacie najnowszych studiów, twierdzenie, jakoby Petro-
niuszowe Satyryki były prostą parodią powieści greckiej, także się nie 
broni73. Po trzecie, rozważając kwestię (płynnych) granic gatunku, Futre 
Pinheiro wskazuje trzy elementy, które – jej zdaniem – świadczą o tym, 
że dany utwór można zaliczyć do gatunku zwanego przez nas powieścią 
antyczną. Są to: (1) struktura narracyjna; (2) zasada prawdopodobień-
stwa (verisimilitude of the story)74; (3) obecność motywu miłosnego75. 

dotychczasowych poglądów na utwór Petroniusza, podczas gdy sama proponuje 
czytać go jako dzieło „wysoce metaforyczne” (s. 8).

71  Podzieloną na obszary tematyczne i zaopatrzoną w kompetentny komen-
tarz bibliografi ę znaleźć można w: E.L. Bowie, S.J. Harrison, Th e Romance of the 
Novel, dla nas istotne szczególnie s. 168, 171.

72  M.P. Futre Pinheiro, Th e Genre of the Novel: A Th eoretical Approach [w:] 
A Companion to the Ancient Novel, s. 201–216.

73  Zob. ibidem, s. 205–206.
74  Dosłowne tłumaczenie tego terminu nie jest do końca szczęśliwe. Być 

może lepiej byłoby użyć słowa „wiarygodność” lub „mimetyczność”. Mówiąc naj-
prościej, chodzi o tę cechę prozy narracyjnej, która uruchamia w umyśle czy-
telnika proces urealniania świata, który jest w istocie tylko kombinacją znaków 
„rzuconych” na papier. O powodzeniu tego zabiegu decyduje sprawność – i au-
tora, i narratora. Zasada ta działa (lub nie działa) niezależnie od tego, czy mamy 
do czynienia ze światem realistycznym, surrealistycznym, mitologicznym, fanta-
stycznym czy innym. Np. na równi dzia ła  u Franza Kafk i czy J.R.R. Tolkiena, co 
u Bolesława Prusa, Lwa Tołstoja czy Ernesta Hemingwaya.

75  M.P. Futre Pinheiro, Th e Genre of the Novel, s. 209.
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Takie konkluzje stanowią dobry punkt wyjścia do uczciwej, uważnej 
lektur y (close reading) wspaniałego powieściowego dzieła autorstwa 
Petroniusza.

*

Trzeba też kilka osobnych uwag poświęcić statusowi genologicznemu 
dzieła Petroniusza, które określane jest niekiedy, zgodnie z utrwaloną 
tradycją, jako satyra menippejska bądź menippejska powieść rzymska76. 
Nie jest to zagadnienie istotowe dla naszych rozważań nad narracją, 
mieści się raczej w obszarze studiów nad cechami gatunku, ale należy 
„oczyścić przedpole” i przybliżyć wyniki najnowszych badań w tym
zakresie.

W przypadku Satyrikonu – pisze jeden z badaczy – mamy do czynienia 
z utworem, który dzięki swoim menippejskim korzeniom potrafi ł usytu-
ować się w opozycji do powszechnie jeszcze w jego epoce aprobowanych 
i propagowanych wzorców wysublimowanej literackości i dzięki temu 
mógł się stać odskocznią w stronę nowoczesnej powieści, nieobciążonej 
ani epickim, ani retorycznym balastem77.

Pogląd, jakoby powieść Petroniusza była rodzajem przedłużenia sa-
tyry menippejskiej, długo nie budził sprzeciwu i wciąż jest dobrze zado-
mowiony. Związek ten był już jednak podważany i taki kierunek zdaje się 
znajdować uzasadnienie78.

Z najnowszych badań na szczególną uwagę zasługuje w tym miejscu 
studium Alda Setaioliego Poems in Petronius’ „Satyricon”79. Włoski ba-
dacz dokonuje w nim szczegółowej analizy wierszowanych partii tekstu 
dzieła Petroniusza i dochodzi do wielu ważnych i ciekawych wniosków, 
które rzucają nowe światło na dotychczasowe studia nad rzymską po-
wieścią. Setaioli podaje w wątpliwość genologiczne sąsiedztwo powieści 

76  Zob. N. Holzberg, Powieść antyczna, szczególnie s. 95–105.
77  R. Piętka, „Menippejska” powieść rzymska: Petroniusz i Apulejusz, „Mean-

der” 1999, nr 6, s. 545.
78  Zob. R. Astbury, Petronius, POxy. 3010, and Menippean Satire, 1977 [w:] 

Oxford Readings in the Roman Novel, ed. S.J. Harrison, Oxford 1999, s. 74–84.
79  A. Setaioli, Poems in Petronius’ “Satyricon” [w:] A Companion to the An-

cient Novel, s. 371–383.
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rzymskiej i satyry menippejskiej. Prezentuje zarówno argumenty „ze-
wnętrznofi lologiczne”, jak i „wewnętrznofi lologiczne”. Te pierwsze to 
świadectwa papirologiczne (m.in. POxy. 3010), wedle których istniały 
także greckie utwory narracyjne, posługujące się – oprócz partii prozą –
także wierszem80. Za argumenty wysnute z samej treści powieści nale-
ży uznać wnioski, według których partie poetyckie są co prawda zwią-
zane treściowo z tekstem nadrzędnym, stanowią jednak, zapożyczając 
termin od Mieke Bal, „teksty włączone”81, nie zaś wariacje formalne tej 
samej nici narracyjnej82. Wiele wskazuje więc na to (choć niewątpliwie 
potrzebne są dalsze specjalistyczne studia), że jest odwrotnie niż wnio-
skuje na przykład wspomniany Radosław Piętka: ani satyra menippejska 
nie poczęła powieści Petroniusza, ani ta ostatnia nie odrzuciła „bala-
stu” epickiego – przeciwnie: więzy z eposem i retoryką są w powieści
bardzo silne83.

*

Odświeżenie refl eksji nad powieścią antyczną było, jak się wyda-
je, niezbędne – a szczególnie już przez wzgląd na założenia meto-
dologiczne przyjęte w tej pracy. Powieść interesować nas tu będzie 
w całym swym artyzmie i kunszcie (których to ani Satyrykom Pe-
troniusza, ani Metamorfozom Apulejusza bynajmniej odmówić nie 
można), nie zaś jako literatura popularna, o której zwykło się mó-
wić w sposób bardzo ograniczony, skupiając się na popularnych
motywach, schematach fabularnych, bohaterach, zakończeniu. Ba-
dania historycznoliterackie, choć bardzo ważne i bardzo owocne, idą 
jednak niejako innym torem niż te, których owoce mamy zamiar tu
prezentować.

80  Zob. ibidem, s. 372.
81  M. Bal, Narratologia, s. 57.
82  Zob. A. Setaioli, Poems in Petronius’ “Satyricon”, s. 372–380. Badacz anali-

zuje kolejne partie wierszowe pod kątem ich relacji do „tekstu głównego”.
83  Zob np. rozdział Th e Mythomaniac Narrator and the Hidden Author [w:] 

G.B. Conte, Th e Hidden Author, s. 1–36. Z kolei w rozdziale Th e Quest for a Genre, 
wnoszącym do refl eksji nad genologią powieści rzymskiej dużo świeżości, Conte 
pisze wprost: „Strategia Petroniusza jest bardzo różna od tej autorów satyry me-
nippejskiej, w istocie jest niemal jej przeciwieństwem” (s. 150).
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Podsumowując zatem: (1) Narratologia będzie tu rozumiana po pro-
stu jako teoria narracji powieściowej; rozbudowywanie tego terminu 
bądź jego usztywnianie nie miałoby żadnego sensownego przełożenia 
na wyniki analiz. Czytanie będzie się odbywać ze świadomością całe-
go wachlarza dostępnych narzędzi, lecz to tekst każdorazowo będzie 
dyktować konkretne wybory. (2) Mówiąc „powieść rzymska” – i mając 
świadomość czyhających wszędzie pokus zarówno do zawężania, jak do 
rozszerzania defi nicji – będziemy się odnosić do Satyryków (i miejscami 
do Metamorfoz), a kryteria tego wyboru to zarazem cechy najbardziej 
charakterystyczne dla – właśnie – znanych nam dzisiaj przykładów na 
to, co rozumiemy jako powieść napisaną w antyku w języku 
łacińskim. Są one następujące: narracyjność, fi kcyjność, mimetycz-
ność, przygodowość, intertekstualność, a razem z nią ironia i humor, 
wreszcie fantastyczność czy fantazyjność (rozumiana jak w Aspects of the 
Novel Forstera)84.

84  Cytaty łacińskie z Petroniusza na podstawie wydania: Petronii Saturae 
et liber Priapeorum, recensuit F. Buecheler, ed. VI curavit G. Heraeus, Berolini 
1922, choć po uwzględnieniu także edycji Konrada Müllera (München 1961). 
Dysponujemy dwoma polskimi przekładami całych Satyryków, tj. Mieczysława 
Brożka (Wrocław 1968) i Leszka Wysockiego (Kraków 2011; drugie wydanie tego 
przekładu ukazało się w roku 2015, już po złożeniu niniejszej książki do druku 
w WUJ). Będziemy z obu tych przekładów korzystać wymiennie, zaopatrując cy-
taty w inicjały odnośnego tłumacza, zależnie od tego, która propozycja w danym 
momencie wyda się bardziej odpowiednia. Oba przekłady zostały krytycznie 
omówione przez J. Korpantego, kolejno: O nowy przekład „Satyryków” Petroniu-
sza, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2004, R. XVI, 
s. 93–101; idem, Petroniusz Arbiter, „Satyricon”, tłumaczenie polskie i komentarz 
Leszek Wysocki, „Nowy Filomata” 2012, R. XVI, nr 2, s. 316–318. Ponadto ostat-
ni z dodatków do tej książki stanowi komentarz do obu przekładów. Trzeba też 
dodać, że dużą popularnością cieszyło się i cieszy tłumaczenie najobszerniejsze-
go z zachowanych epizodów powieści, tj. Uczty Trymalchiona, ogłoszone przez 
Leopolda Staff a (Warszawa 1923). Wyczerpujących, choć dziś już nieco nieak-
tualnych danych o polskich przekładach fragmentów z Petroniusza dostarcza:
G.L. Schmeling, J.H. Stuckey,  A Bibliography of Petronius, Lugduni Batavorum 
1977, s. 115–117.



47Wprowadzenie

Uzupełnienie

Narracja, jak każdy akt komunikacyjny, wymaga kilku elementów, któ-
rych układ i funkcje zadomowiły się w refl eksji humanistycznej dzięki 
klasycznej już dzisiaj, zarówno dla badaczy języka, jak i literaturoznaw-
ców, rozprawie Romana Jacobsona Poetyka w świetle językoznawstwa 
(1960)85. O ile, kiedy mowa jest o prozie powieściowej, nadawca (nar-
rator) i komunikat (narracja) dyskutowane były i są z niesłabnącym za-
interesowaniem, o tyle odbiorca (narratee) nie zajmuje uwagi badaczy 
w równym stopniu. Jakkolwiek pojawiają się studia poświęcone temu 
zagadnieniu86, to ani ich ilość, ani zakres, ani nawet kierunek nie mogą 
satysfakcjonować. Wiele wskazuje na to, że dla tego akurat zagadnie-
nia nie zdefi niowano dotąd w sposób satysfakcjonujący tożsamości, nie 
określono ram i nie wyznaczono celów87.

Wydaje się, że wskazówek, którędy należałoby podążać, nie brakuje. 
Przypomnijmy trzy pozycje, które były tu już przywoływane: Th e Rhet-
oric of Fiction Bootha, Aspects of the Novel Forstera, Th e Genre of the 
Novel: A Th eoretical Approach Futre Pinheiro. W pracy Bootha rozdział 
pierwszy nosi tytuł Telling and Showing i jest poświęcony różnicom po-
między tymi dwoma trybami podawczymi88; zwraca też uwagę sam tytuł 

85  Artykuł, w przekładzie Krystyny Pomorskiej, stał się jednym z fundamen-
tów polskich antologii tekstów z zakresu teorii literatury i poetyki dzieła litera-
ckiego. Zob. np.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, 
red. H. Markiewicz, Kraków 1976; Teoria literatury i metodologia badań litera-
ckich, red. D. Ulicka, Warszawa 2001; Teorie literatury. Antologia, red. A. Burzyń-
ska, M.P. Markowski, Kraków 2006.

86  Zob. przede wszystkim: I.J.F. de Jong, Introduction [w:] Narrators, Narra-
tees, and Narratives in Ancient Greek Literature, s. 1–10. Zob. też: J. Hajduk, Au-
thor, Narrator, and Literary Character: A Study of Xenophon’s “Anabasis”, „Classica 
Cracoviensia” 2013, R. XVI, s. 45–62.

87  Znamienne, że nie posiadamy nawet sensownego odpowiednika dla an-
gielskiego narratee.

88  Zob. W.C. Booth, Th e Rhetoric of Fiction, s. 3–20. Podział na „opowiadanie” 
(telling) i „pokazywanie” (showing) to typowy przykład niestrukturalnego 
mówienia o narracji. Ważny jest tu namysł nad sposobem, w jaki  autor/
narrator  przemawia do czyte lnika/odbiorc y narrac j i  – za pomocą 
opisu lub za pomocą obrazu. Zob. też: M. Bal, Telling, Showing, Showing off , „Critical 
Inquiry” 1992, Vol. 18, No. 3 (Spring), s. 556–594. Książka Bootha istotna jest także 
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książki. Forster, pamiętamy, zajmuje się problemem fantazji, poświęcając 
mu osobny rozdział. Futre Pinheiro w swoim ważnym artykule wskazuje 
na zasadę verisimilitude jako jeden z wyznaczników powieściowości. Co 
łączy te na pozór rozproszone i niezwiązane z sobą uwagi? Oczywiście 
wyobraźnia89.

Wyobraźnia z samej swej natury nie była i nie będzie pewne nigdy 
centralnym przedmiotem badań literaturoznawczych, choć nie może być 
mowy o literaturze bez odbiorcy, czytelnika lub słuchacza (nawet gdyby 
miał nim być sam autor). Problem ten zajmował prędzej psychologów 
i fi lozofów. Jednej z odsłon tej refl eksji, być może z zyskiem dla dalszych 
studiów nad narracją, warto się tu przyjrzeć.

*

Problem wyobraźni/wyobrażenia nie pojawił się w rozważaniach fi lo-
zofów ex nihilo. Należy go łączyć ze studiami nad problemem pamięci 
i czasu, którym – jakżeby inaczej – początek dał Arystoteles w krótkiej, 
lecz niezmiernie ważnej rozprawie O pamięci i przypominaniu sobie. Jak-
kolwiek problem pamięci i przypominania sobie interesował już Plato-
na, dopiero jego uczeń opisał te procesy w nowoczesny sposób90. O ile 
bowiem pierwszy wywodził swe rozważania o naturze pamięci z fi lozofi i 

jako kontrpropozycja dla typologii Franza Stanzela, która proponuje i utrwala 
dość niefortunny podział na narratora pierwszoosobowego, auktorialnego 
i personalnego. Zob. rozdział Types of Narration, s. 149–165. Badacz amerykański 
wprowadza też do literaturoznawstwa kilka ważnych terminów, jak np.: „autor 
wpisany w dzieło” (implied author), „udramatyzowani/nieudramatyzowani nar-
ratorzy” (dramatized/undramatized narrators), „wiarygodni/niewiarygodni
narratorzy” (reliable/unreliable narrators).

89  Gdy mowa o sugestywnym działaniu na wyobraźnię (thisness, haecceitas) 
trudniej jest odseparować czytelnika wirtualnego czy modelowego od czytelnika 
empirycznego niż autora wirtualnego od autora empirycznego, który znajduje 
się poza radarem studiów narratologicznych. Bo o ile dzieło raz stworzone nie-
jako wyzwala się spod kurateli tego, kto je napisał, o tyle trudno wyobrazić sobie 
lekturę utworu literackiego bez aktywnego udziału konkretnego, empirycznego 
czytelnika.

90  Zob. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 
2012, s. 18–34, gdzie francuski fi lozof dokonuje zestawienia poglądów Platona 
i Arystotelesa na ten temat.
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idei i z teorii preegzystencji dusz, o tyle drugi, rozprawiwszy się z tą ostat-
nią i dowodząc, że wszelkie poznanie zaczyna się od zmysłów (O duszy), 
starał się wykazać psychologiczne uwarunkowania mneme i anamnesis.

Rozważając naturę mneme, Arystoteles pyta o to, jakie relacje łączą 
pamięć z wyobrażeniem (eikon). I zauważa, że skoro „tylko rzeczy 
wyobrażalne stanowią z natury swej przedmioty pamięci”91, to pamięć, 
naturalnie, przynależy do tej samej „części duszy” co wyobrażenie. Czy-
tamy w traktacie: „Może ktoś zapyta, jak to się dzieje, że w chwili, gdy 
przeżycie [psychiczne – J.H.] jest obecne w duszy, a przedmiot realny 
jest nieobecny, przychodzi nam na pamięć właśnie to, co nie jest obec-
ne”, a zaraz w odpowiedzi: „tego rodzaju fakt […] należy oczywiście poj-
mować na sposób malowidła”92. I następnie, jako przykład pod rozwagę, 
proponuje nam Arystoteles podobiznę zwierzęcia narysowaną na tabli-
cy. Mamy bowiem oto przed oczyma dwa obiekty w jednym – i rysunek, 
i zwierzę. Możemy rozważać ową podobiznę bądź jako obraz zwierzęcia, 
bądź jako zwierzę. I w podobny sposób – mówi Filozof – należy się zapa-
trywać na wyobrażenie, jakie powstaje w naszym umyśle. 

Jest ono [wyobrażenie – J.H.] równocześnie czymś, co istnieje samo 
w sobie jako przedmiot uwagi naszej, oraz wyobrażeniem innego przed-
miotu; wzięte samo w sobie jest przedmiotem rozwagi intelektualnej 
lub wyobrażeniem; o ile zaś jest czymś, co przynależy do innej rzeczy, 
jest jakby i obrazem i wspomnieniem; dlatego, gdy ruch, który stanowi 
wyobrażenie, aktualizuje się, a dusza postrzega je, o ile jest czymś samo 
w sobie, przedstawia się oczywiście [duszy – J.H.] jako prosty przedmiot 
myśli lub wyobraźni. Jeśli, przeciwnie, dusza postrzega je, o ile przyna-
leży do innej rzeczy, wtedy wpatruje się w nie, tak jak wpatrujemy się 
w obraz93.

91  Arystoteles, O pamięci i przypominaniu sobie [w:] idem, Dzieła wszystkie, 
t. 3: O duszy. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. Zoologia. O częściach 
zwierząt, przeł. K. Siwek, Warszawa 1992, s. 236. Wartościowym komentarzem 
do tej rozprawy, ale także do Retoryki, jest artykuł: J.J. Murphy, Th e Metarhetoric 
of Aristotle, with Some Examples from His “On Memory and Recollection”, „Rheto-
ric Review” 2002, Vol. 21, No. 3, s. 213–228.

92  Ibidem, s. 236.
93  Ibidem, s. 237.



Mówiąc krótko: gdy wyobrażenie istnieje w naszej świadomości jako 
wyobrażenie samo w sobie, istnieje jedynie jako myśl; kiedy zaś postrze-
gamy to, co owo wyobrażenie wyobraża, mamy do czynienia z pamię-
cią (mneme), która – wedle zwięzłej defi nicji Arystotelesa wieńczącej tę 
część traktatu – jest „utrwalonym wyobrażeniem rozpatrywanym jako 
obraz przedmiotu, od którego pochodzi”94.

Z kolei z przypominaniem sobie (anamnesis) mamy do czynienia 
wówczas, gdy – mówi Arystoteles – „odnajdujemy wiedzę uprzednio 
posiadaną”, a warunkiem sine qua non zaistnienia w ogóle takiego proce-
su jest tutaj upływ czasu95. „Pamięta się bowiem teraz to, co się dawniej 
widziało lub czego się doświadczyło; nie pamięta się w teraźniejszości 
rzeczy, której się obecnie doświadcza”96. Świadomość „przed” i „po”, 
„uprzednio” i „następnie” jest niezbędna.

Co prawda myśl Arystotelesa podjął św. Augustyn w swoich Wyzna-
niach, ale głównie w zakresie refl eksji nad naturą i pojmowalnością cza-
su97. Jak zauważył twórca fenomenologii Edmund Husserl: „Ustępy te 
i dzisiaj jeszcze musi gruntownie przestudiować każdy, kto zajmuje się 
problemem czasu”98. To właśnie Husserl, a za nim Jean Paul Sartre od-
kryli natomiast na nowo zagadnienie wyobraźni99. Nowoczesna refl eksja 
nad tym problemem odpowiada więc chronologicznie omawianej już 
dyskusji nad narracją – w Europie, w Rosji i w Stanach Zjednoczonych.

94  Ibidem, s. 238.
95  Upływ czasu jest także warunkiem niezbędnym do zaistnienia narracji. 

Nawet jeśli prowadzona jest ona w czasie teraźniejszym, każde dwa wydarzenia 
są względem siebie jakoś  usytuowane w czasie.

96  Arystoteles, O pamięci i przypominaniu sobie, s. 239.
97  Chodzi o rozdziały 14–28 z księgi XI.
98  E. Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przeł. 

J. Sidorek, Warszawa 1989, s. 5. Problem czasu wyłożył imponująco uczeń Hus-
serla, Martin Heidegger, zob. jego Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2004.

99  Podobnie jak czas i jego odczuwanie wyobraźnia jako problem fi lozo-
fi czny wydaje się w sposób immanentny powiązana z fenomenologią, toteż oży-
wienie tej refl eksji w pierwszych dekadach XX wieku, zachodzące de facto jako 
jedna z odsłon przełomu antypozytywistycznego, nie może dziwić. Zresztą samą 
narratologię/teorię narracji, postulującą zwrot od biografi i autora i kontekstu 
historyczno-społecznego ku poetyce dzieła, można dopisać – obok fenomeno-
logii, bergsonizmu, neoidealizmu czy estetyzmu – do listy ruchów antypozyty-
wistycznych.
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Autor Bytu i nicości interesującemu nas tu zagadnieniu poświęcił 
pierwszą swoją publikację z zakresu fi lozofi i (1936), nadając jej tytuł, 
który nie pozostawia wątpliwości na temat tego, co jest jej tematem prze-
wodnim – Wyobraźnia.

Swój komentarz do Husserla rozpoczyna Sartre od zwięzłej defi nicji 
obranej przez siebie metody fi lozofowania: 

Fenomenologia, nauka o czystej świadomości transcendentalnej, jest 
dyscypliną radykalnie odmienną od nauk psychologicznych, badających 
świadomość jakoby nierozerwalnie związaną z ciałem znajdującym się 
w przedmiotowym, fi zykalnym świecie. […] Fenomenologia jest opisem 
struktur świadomości transcendentalnej ufundowanym na intuicji wglą-
du w istoty tych struktur100.

Wszelka świadomość jest świadomością czegoś, a podstawową
jej strukturą jest intencjonalność (pojęcie wprowadzone przez 
Husserla), inaczej: aktywny stosunek umysłu do jakiegoś przed-
miotu. 

To konkretne wrażenie – tłumaczy Sartre – które obecnie stanowi 
część mojej świadomości – nie jest czerwienią. Czerwień jest jakością 
przedmiotu, jakością transcendentalną. Impresja, wrażenie subiektyw-
ne (podmiotowe), będące analogonem czerwieni tej oto tu rzeczy, jest 
tylko quasi-czerwienią, to jest materią, hyle, do której odnosi się intencja 
transcendująca i zmierzająca do uchwycenia czerwieni „tam” – na ze-
wnątrz tych treści101. 

I dopowiada francuski fi lozof, że u Husserla „wyobrażenie prze-
staje być treścią świadomości: nie jest w niej, nie znajduje się w niej 
jako pewien element konstytutywny, ale jest to świadomość-rzeczy-w-
-wyobrażeniu”102.

100  J.P. Sartre, Wyobraźnia, przeł. P. Mróz, A. Śpiewak, Kraków 1998,
s. 137–138.

101  Ibidem, s. 142.
102  Ibidem.
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Sam zaś Husserl pisze: 

Jeśli chodzi o grającego na fl ecie centaura, to jest on wyobrażeniem 
w tym sensie, w jakim bywa nazywane wyobrażeniem to, co wyobrażone, 
ale nie w tym, w jakim wyobrażenie stanowi nazwę przeżycia psychicz-
nego. Sam centaur nie jest naturalnie niczym psychicznym, nie istnieje 
ani w duszy, ale w świadomości, ani w ogóle nigdzie, on wszak jest „ni-
czym”, jest wyłącznie tylko „urojeniem”; dokładniej mówiąc: przeżycie 
rojenia sobie jest rojeniem czegoś: pewnego centaura. O tyle „to, co 
domniemane jako centaur”, to, co wyobrażone w fantazji jako centaur, 
przynależy oczywiście do samego przeżycia. Lecz także nie trzeba teraz 
mieszać właśnie owego przeżycia rojenia sobie czegoś z tym, co w nim 
urojone, jako takim103.

Twórca fenomenologii „zwraca centaurowi jego transcendencję u sa-
mego źródła jego nicości. Nicość ani przez chwilę nie znalazła się w świa-
domości”104. Na tym  zasadzałby się więc błąd psychologizmu: porzucanie 
i skazywanie na niebyt tego, co wykracza poza „treści prawdziwe”105.

Sartre’a interesuje również kwestia relacji wzajemnej wyobrażenia 
i percepcji. Nie znajdując jednoznacznej wykładni u Husserla, decydu-
je się samemu – choć oczywiście posiłkując się wskazówkami swego mi-
strza – przeprowadzić opis tego problemu. Trzeba jednak powiedzieć od 
razu, że także autor Wyobraźni nie rozwija tej kwestii satysfakcjonująco. 
Z czym na pewno możemy się zgodzić, to że „świadomość wyobrażenia 
zewnętrznego i świadomość percepcyjna, choć tak zasadniczo różnią się 
od siebie, gdy idzie o intencję, posiadają identyczną materię wrażenio-
wą (impresyjną, hyletyczną)”106. Skowronka czy drzewo możemy równie 
dobrze wyobrazić sobie, co postrzegać, czy mówiąc inaczej: zobaczyć 
„oczyma wyobraźni” albo zobaczyć „na własne oczy”. Dalej zaś czytamy, 

103  E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej fi lozofi i, ks. 1, 
przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1967, s. 71–72.

104  J.P. Sartre, Wyobraźnia, s. 143.
105  Przypomnijmy, że rozległe i ważne studia z zakresu fenomenologii litera-

tury prowadził oczywiście Roman Ingarden (jego słynne quasi-sądy). Zob. m.in. 
takie jego publikacje jak: O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów 1937; Szkice z fi -
lozofi i literatury, Łódź 1947; O dziele literackim. Badania z pogranicza antologii, 
teorii języka i fi lozofi i, Warszawa 1960.

106  J.P. Sartre, Wyobraźnia, s. 146.
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że „jeśli materia pozostaje ta sama, to na poziomie fenomenologicznym 
– a więc po dokonaniu redukcji – rozróżnienie intencjonalności wyob-
rażenia i percepcji wydaje się czymś bardzo trudnym”107.

I tu wkracza ów mitologiczny centaur. O ile bowiem skowronek 
percypowany i skowronek wyobrażany mogą się na siebie nałożyć, na 
przykład gdy skowronek odleci, a my ciągle widzimy go „oczyma wy-
obraźni” (wówczas rozróżnienie obu zjawisk stanie się nie nazbyt jas-
ne i nie nazbyt przekonujące), o tyle grający na fl ecie pół człowiek, pół 
koń jako taki  może stać się obiektem jedynie naszego wyobrażenia. Co 
jednak z twierdzeniem, że wyobrażenie i percepcja „posiadają identycz-
ną materię wrażeniową”? Oczywiście, pozostaje ono w mocy. Trzeba je 
jednak doprecyzować. Bo zauważmy: każde wyobrażenie centaura jest
de facto poprzedzone percepcją – lecz nie tyle samego centaura, ile jego 
hyle. Percypujemy przecież i człowieka (od pasa w górę), i konia (od pasa 
w dół), i instrument muzyczny, który znamy pod nazwą fl etu.

Kluczem do zrozumienia jest właśnie intencjonalność – tam gdzie 
ona wkracza, postrzeganie ustępuje miejsca wyobraźni. Między percep-
cją a wyobrażeniem zachodziłaby więc ta sama zależność, która zachodzi 
między wspomnianymi i zestawionymi przez Arystotelesa odmianami 
„aktywności pamięciowych” – mneme i anamnesis. O ile pierwsza z nich 
jest tą pamięcią, która (biernie) pozwala się ukazywać wspomnieniom, 
o tyle druga – uruchamiając jakby ową Husserlowską intencjonalność – 
szuka wspomnień w odmętach zapomnienia. Tak jest i tutaj: o ile eikon 
(w) percepcji nie wymaga naszego udziału, o tyle eikon (w) wyobraźni 
jest tym, co na etapie przednarracyjnym komponuje już pierwsze zręby 
opowieści. Świat  f ikcj i  l iterackiej  – świat eposów Homera, świat 
Satyryków i Metamorfoz, świat powieści Balzaca – istnieje nie tylko dla-
tego, że został według określonych reguł skonstruowany, powołany do 
życia przez autora/narratora, lecz także dzięki gotowości  (pamięć bier-
na, percepcja) i dobrej  woli  (pamięć czynna, wyobraźnia) czytającego, 
który każdorazowo – wedle własnych, indywidualnych kompetencji – 
podejmuje grę z opowiadającym.

107  Ibidem, s. 147.





Rozdział II
AUTOR – NARRATOR – FOKALIZATOR

Autor

W swojej najgłośniejszej książce, Th e Rhetoric of Fiction (pierwsze wy-
danie: 1961), amerykański literaturoznawca Wayne C. Booth czyni waż-
ne odkrycie: „Być może najważniejsze różnice w efekcie narracyjnym 
zależą od tego, czy narrator jest udramatyzowany na swoich własnych 
prawach (dramatized in his own right)108 i czy jego przekonania i cechy są 
podzielane przez autora”109. Oczywiście, dodajmy od razu, kiedy badacz 
mówi o „autorze”, zawsze ma na myśli autora wpisanego w dzieło 
(implied author) czy autorskie „drugie ja” (author’s second self), nie 
zaś pisarza, autora „z krwi i kości” (fl esh-and-blood author)110. 

Wiele powieści – pisze dalej Booth – dramatyzuje swoich narratorów do 
takiego stopnia, że czyni z nich postacie tak żywe jak te, o których [ci 
narratorzy – J.H.] nam opowiadają (Tristram Shandy, W poszukiwaniu 
straconego czasu, Jądro ciemności, Doktor Faustus). W takich dziełach 

108  Inaczej: czy narrator – jakieś „ja” – jest jedną z dramatis personae.
109  W.C. Booth, Th e Rhetoric of Fiction, s. 151.
110  Tę istotną dystynkcję podnosi Booth także w jednym ze swoich now-

szych tekstów, kiedy komentuje teorię Rolanda Barthesa o „śmierci autora”. Zob.
W.C. Booth, Resurrection of the Implied Author: Why Bother? [w:] A Companion 
to Narrative Th eory, eds. J. Phelan, P.J. Rabinowitz, Malden 2005, s. 75, gdzie czy-
tamy: „W istocie zawsze chodziło o autora wpisanego w dzieło; nikt nie twierdził, 
że autor »z krwi i kości« nigdy nie istniał” (przeł. J.H.).
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narrator jest zwykle radykalnie różny od autora wpisanego w dzieło, 
który go kreuje111.

Opisana tu sytuacja manifestuje się wzorcowo w Petroniuszowych 
Satyrykach.

Dychotomię autor–narrator dostrzegł Gian Biagio Conte i uznał ją za 
na tyle ważną, że uczynił z niej rdzeń swojej książki poświęconej powie-
ści Petroniusza, o tyleż adekwatnym, ile znaczącym tytule Th e Hidden 
Author: An Interpretation of Petronius’s „Satyricon”. Conte pisze: 

Za narracją protagonisty spotykamy „ukrytego autora”, który razem 
z czytelnikiem słucha narracji Enkolpiusza – i razem z czytelnikiem 
śmieje się z niej. Ze plecami naiwnego narratora, który mówiąc o „ja”, 
ujawnia siebie i swoje pragnienia, zawiązane zostaje porozumienie mię-
dzy autorem i czytelnikiem tekstu112.

Tenże ukr yty autor – inaczej: autor wpisany w dzieło, autorskie 
„drugie ja” czy autor wirtualny – to ni mniej, ni więcej, tylko wpisana 
w ten konkretny tekst, w Satyryki, autokreacja histor yczne-
go, empir ycznego Petroniusza, człowieka „z krwi i kości”, kimkol-
wiek był pisarz noszący to imię.

Wskazanie na odmienność tych dwóch planów, to jest autorskiego 
i narratorskiego, odseparowanie ich od siebie, wydaje się zabiegiem nie 
tylko sensownym, ale wręcz koniecznym. Nie możemy bowiem zapomi-
nać, że Satyryki Petroniusza są dziełem kunsztownym, wielopoziomo-
wym, intertekstualnym, głęboko i pewnie osadzonym w tym, co należy 
nazwać wysoką [sic!] kulturą intelektualną świata grecko-rzymskiego 
pierwszych wieków po Chrystusie. Jeśli zaś zgodzimy się traktować tę 
powieść jako ledwie parodystyczną, komiczną odmianę romansu gre-
ckiego, odgrodzimy się od głównego tematu (problemu?) tego utworu. 
Co nim jest? Podróż? Miłość? Seks?113 Zbytek? Zepsucie i upadek obycza-
jów? A może gniew Priapa i ucieczka przed nim Enkolpiusza? Oczywi-

111  W.C. Booth, Th e Rhetoric of Fiction, s. 152.
112  G.B. Conte, Th e Hidden Author, s. 22.
113  Wszystkich zainteresowanych frazeologią seksualną z pewnością zain-

teresuje niedawno wydana w Polsce książka J.N. Adamsa Seksualizmy łacińskie, 
przeł. J. Janik, Kraków 2013, gdzie Petroniusz jest szeroko obecny.



ście nie. Tematem Satyryków jest l iteratura. Lub, jak woli Conte, „tęsk-
nota za wzniosłą literaturą, jaką potrafi li tworzyć »giganci« w czasach 
minionych”114. Powieść ta – niczym dzieła Dantego, Cervantesa, Szeks-
pira, Borgesa czy Nabokowa – czerpie tyleż z życia, ile z literatury jako 
takiej; jest wyzwaniem rzuconym czytelnikowi, rodzajem intelektualnej 
szarady, o której mechanizmach, z racji stanu zachowania tekstu, umie-
my powiedzieć mniej niż inteligentny czytelnik czasów Petroniusza.

Gdyby szukać analogii dla Satyryków w czasach nam bliższych, do-
brym tropem byłoby dzieło słusznie uznawane za jedno z najważniej-
szych osiągnięć prozatorskich XX wieku – erudycyjne i pasjonujące za-
razem Imię róży Umberto Eco115. Powieść, jak wiemy, pomyślana została 
jako połączenie literatury wysokiej (traktat fi lozofi czno-teologiczno-
-historyczny) z popularną (kryminał). Jej sukces artystyczny, ale i ko-
mercyjny, jest wynikiem doskonałego zharmonizowania tych dwóch 
pierwiastków i tego, w jaki sposób czytelnik został opowieścią uwiedzio-
ny. Rzecz nie miałaby miejsca, gdyby Eco nie zastosował w swojej po-
wieści podawczej „dywersyfi kacji”. Naiwny narrator Imienia róży, Adso 
z Melku, to głos ważny, bo towarzyszący nam przez cały czas, ale, wbrew 
pozorom, niejedyny; równie, a czasem nawet bardziej dosadnie brzmi 
głos należący do ukrytego za narratorem, „wpisanego w swoje dzieło” 
pisarza, współczesnego erudyty, z którym nas, czytelników świadomych, 
łączy pewien wspólny kod. Jeśli jest to oznaką postmodernizmu, to rację 
ma Eco, twierdząc, że każda epoka – obok klasycyzmu i baroku – miała 
i swój postmodernizm; postmodernistą byłby więc Petroniusz.

A wskazówki pojawiają się już na poziomie charakterystyk zewnętrz-
nych bohaterów: Wilhelm z Baskerville, mistrz i przyjaciel narratora, 
protagonista i główny śledczy powieści, poprzez skojarzenie z powieścią 
Pies Baskerville’ów, odsyła czytelnika do detektywistycznej tradycji spod 
znaku Arthura Conan Doyle’a; Jorge z Burgos, niewidomy bibliotekarz, 

114  G.B. Conte, Th e Hidden Author, s. 44. O jakich „gigantów” chodzi? Oczy-
wiście, przede wszystkim o epików i tragików na czele z Homerem, Wergiliuszem 
i Sofoklesem. Książka Contego stanowi błyskotliwe studium związków Satyryków 
głównie z epiką.

115  U. Eco, Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1987 i wydania póź-
niejsze. W oryginale włoskim powieść ukazała się w roku 1980.
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to jasny sygnał, że lektura powieści Umberto Eco będzie też lekturą opo-
wiadań Jorge Luisa Borgesa.

Nasze czytanie Satyryków jako komicznej odmiany romansu moż-
na by zatem porównać z czytaniem Imienia róży jako wariacji na temat 
kryminału lub z czytaniem przez Enkolpiusza przeżywanej przezeń 
przygody jako eposu bohaterskiego. Innymi słowy: przyjąć podsuwane 
na tacy rozwiązanie to dać się złapać w pułapkę zastawioną przez bły-
skotliwego, puszczającego oko autora. Obu tym narratorom, z Satyryków 
i Imienia róży, możemy, owszem, wierzyć (jeśli zechcemy), ale jedynie 
w zakresie fabuły. Wszystko, co dzieje się głębiej, na poziomie opowieści, 
musimy zgłębiać i opisywać na własną rękę. Zarówno Enkolpiusz, jak 
i Adso, jako narratorzy-bohaterowie, są bowiem sami aspektami swoich 
opowieści, wskutek czego do ich relacji podchodzić musimy z dużą dozą 
sceptycyzmu; obu ich możemy określić mianem narratorów niewiar y-
godnych116. Rzeczywistą władzę w takich narracjach sprawuje autor.

Dużym problemem jest dla nas niekompletność tekstu, a nade 
wszystko  – brak początku Satyryków. I wcale nie chodzi o fabularne 
zawiązanie akcji. To, że nie mamy pewności, do kogo należały pierwsze 
słowa w powieści, jest bardziej kłopotliwe. Jaki był charakter i wydźwięk 
dzieła w całości, które, na co wszystko wskazuje, było znacznych roz-
miarów? Czy Enkolpiusz jest jedynym narratorem (głównym)? Czy jego 
opowieść poprzedzała jakaś odautorska przedmowa? Czy Petroniusz 
ujawniał się w ogóle w toku Satyryków, a może chociaż przedstawiał 
się jako autor w pierwszym akapicie? Nie mogąc powiedzieć niczego 
pewnego o początku tego dzieła, nie możemy też przesadnie szarżować 
z interpretacjami zachowanych fragmentów.

Co możemy stwierdzić na podstawie zachowanego materiału?
Petroniusz, autor ukryty za narratorem Satyryków, konstruuje szkie-

let powieści: stanowi go typowy, mający swe korzenie jeszcze w Home-
rowej Odysei romans przygodowo-erotyczny – historia w stylu milezyj-
skim, czyli taka, po jaką sięgnie czytelnik z przyjemnością, wie bowiem, 
że może po niej oczekiwać dobrej rozrywki. Autor nie poprzestaje jed-
nak na tym. Decyduje się zagrać konwencją. Pyta: co się stanie, jeśli nar-

116  Niekoniecznie chodzi o to, że narrator-protagonista kłamie, choć oczy-
wiście i to jest możliwe. Rzecz przede wszystkim w tym, jak wiele nie wie o sobie 
i swojej narracji.
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ratorem i protagonistą takiej  opowieści uczynię bohatera opętanego 
manią epickich mythoi? Ale nad Enkolpiuszem ma przewagę nie tylko 
autor. Także my górujemy nad nim wiedzą o jego własnym świecie. Stra-
tegia autorska jest niejako dwuwektorowa, skierowana zarazem w dwu 
przeciwnych kierunkach: do Enkolpiusza i do nas, czytelników. Uczest-
nicząc w wydarzeniach trywialnych, Enkolpiusz postrzega siebie jako 
postać o gabarytach epickich. Ironia, jaka powstaje na styku tych dwóch 
planów, stanowi o sile komicznej powieści Petroniusza. Trudno nie zgo-
dzić się z Boothem, kiedy twierdzi, że jeśli chodzi o efekt  narracyjny, 
najbardziej fundamentalną sprawą jest relacja na linii (wpisany/ukryty) 
autor-narrator.

Narrator

Zarówno w potocznej rozmowie o narracji powieściowej, jak i w dys-
kursie naukowym, literaturoznawczym zwykliśmy na określenie nar-
ratorów używać terminów: pierwszo-, drugo-117 i trzecioosobowy. Po-
dział ten ważny i przydatny okazuje się tylko w charakterystykach najo-
gólniejszych; nie sprawdza się zaś, kiedy potrzebna jest bardziej wnikliwa 
analiza tekstu narracyjnego. Podział taki stanowi pokłosie praktyk pisar-
skich i – niestety – błędnego tychże praktyk rozszyfrowania. Słusznie za-
uważa w swojej Narratologii Mieke Bal, mówiąc, że „z punktu widzenia 
gramatyki podmiot narracji jest zawsze »pierwszoosobowy«. Określenie 
»narrator trzecioosobowy« jest właściwie absurdalne: narrator to nie 
»on« ani »ona«”118. W istocie bowiem podmiotem każdej bez wyjątku 
narracji jest jakieś „ja” („my”); zmienny jest jedynie przedmiot tej nar-
racji. Schematyzując i ograniczając się tylko do liczby pojedynczej, mo-
żemy zatem wyróżnić trzy następujące możliwości zaistnienia sytuacji 
narracyjnej. Są to: (1) „ja” może mówić o „ja” (Satyryki, Metamorfozy); 
(2) „ja” może mówić o „ja” jako o „ty” (tzw. narracja drugoosobowa, jak 

117  Tzw. narracja drugoosobowa, w naszej rodzimej literaturze prawie nie-
obecna, reprezentowana jest szeroko np. w utworach autorów iberoamery-
kańskich.

118  M. Bal, Narratologia, s. 21.
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w niektórych utworach Carlosa Fuentesa czy Maria Vargasa Llosy); (3) 
„ja” może mówić o „on”/„ona” (tzw. powieść realistyczna).

Aby rozwiać wątpliwości, posłużmy się przykładem najbardziej ja-
skrawym. Dobrze pamiętamy zdanie otwierające klasycznie realistyczną 
Annę Kareninę Lwa Tołstoja: „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie 
podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”. 
Z racji swojego charakteru – zdawałoby się: zupełnie niesubiektywnego –
zyskuje sobie ono rangę sądu ogólnego, prawdy przekazanej czytelnikom 
bez jakiegokolwiek pośrednictwa. W istocie należałoby zadać pytanie: 
„być może, ale kto tak twierdzi?”. I jedyne, co wystarczy, to przepisać 
je w taki oto sposób: „[Ja, narrator powieści Anna Karenina, mówię:] 
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa 
rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”. Takiego narratora określić by 
można mianem narratora domyślnego. Zawsze istnieje (podobnie jak 
domyślny podmiot) i nawet jeśli skrywa się tak doskonale jak w Ulis-
sesie czy Dublińczykach Jamesa Joyce’a czy w opowiadaniach Ernesta He-
mingwaya, może – choć nie musi! – być bardzo odmienny od wpisanego 
w dzieło autora. To, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie po-
dobne”, jest zdaniem narratora Anny Kareniny. Czy autor stojący za jego 
plecami zgadza się z tym twierdzeniem, czy też sądzi co innego? Od-
powiedzi na to pytanie udzielić musi konkretny czytelnik tej powieści.

Właściwe pisarzom różnych epok przekonanie, że możliwe jest opo-
wiadanie historii prawdziwie i obiektywnie, było i jest przejawem prze-
sadnej wiary w możliwości ludzkiego umysłu i wzniosłość charakteru. 
Konstruowanie narracji – każdej: historycznej, fi kcyjnej czy „codzien-
nej” – to w istocie złożony proces twórczy, odbywający się w dużej części 
niezależnie od woli i „obiektywizmu” autora119.

W tej kwestii – ze swoim zwyczajem rozpoczynania narracji słowami 
krótkiej autoprezentacji: „Ja, [imię], opowiem wam historię…”, z autor-
skimi komentarzami i wtrętami – pisarze Grecji i Rzymu byli nieporów-
nanie bardziej przyzwoici. (Łączyć to można, jak się wydaje, z indywi-
dualizmem starożytnych, bardzo nieprzystającym do uniwersalistycznej, 
holistycznej w swym duchu Historii poantycznej, czyli kolejno: chrześ-

119  Zob. szczególnie wzmiankowane już w poprzednim rozdziale prace Hay-
dena White’a, ale przede wszystkim jego słynną monografi ę Metahistory: Th e Hi-
storical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore 1973.
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cijańskiej, oświeceniowej, heglowskiej). Ale i takie rozwiązanie nie jest 
pozbawione wad. Kiedy bowiem narrator przedstawia się imieniem au-
tora, musimy zadać pytanie: do kogo tak naprawdę należy głos i gdzie 
znajduje się granica pomiędzy fi kcją narratora i prawdą, którą autor, za 
pośrednictwem tego pierwszego, usiłuje nam pokazać lub – przeciwnie –
ukryć przed nami? Stąd nawet Tukidydes, Ksenofont czy Tacyt – przy 
całej ich rzetelności i uczciwości, w którą chcemy wierzyć – pozostaną 
dla nas na zawsze opowiadaczami mgławicowymi, wiarygodnymi tylko 
do pewnego stopnia.

Tego problemu nie stawiają przed nami Satyryki. Po pierwsze, mamy tu 
do czynienia z wytworem wyobraźni, który sam w sobie jest przedmiotem 
narratorskiego zainteresowania i autorskiej gry120. Po drugie, Petroniusz 
ofi arował nam narrację „w pierwszej osobie”, której podmiotem i prota-
gonistą jest Enkolpiusz, postać umiejscowiona wewnątrz świata przedsta-
wionego; w terminologii Bal jest to narrator-postać (character-bound nar-
rator) w przeciwieństwie do narratora zewnętrznego (external narrator), 
który nigdy nie określa się jako jedna z postaci występujących w narracji. 
Jaki jest zatem ten literacki twór, przez Contego określany jako „fanatycz-
ny maniak mitów” (mythomaniac)? Jaka jest jego funkcja w powieści?

Wydaje się, że narrator sam zaprezentuje się najlepiej, toteż oddajmy 
mu teraz głos. Oto fragment pochodzący z jednego z ostatnich rozdzia-
łów powieści, w którym Enkolpiusz, we właściwym sobie tonie, zwraca 
się do niemego, acz ważnego bohatera Satyryków – swego fallusa (Sat. 
132, 9–13):

Erectus igitur in cubitum hac fere oratione contumacem vexavi: “Quid 
dicis” inquam “omnium hominum deorumque pudor? Nam ne nomi-

120  Próby „zakotwiczenia” Satyryków w rzeczywistości rzymskiej czasów Ne-
rona (z użyciem uczty Trymalchiona jako kotwicy) wydają się przedsięwzięciem 
bardzo naiwnym, choć – na pierwszy rzut oka – uzasadnionym. Literacka tra-
dycja sympotyczna ma swoją długą tradycję – by wymienić jako autorów od-
nośnych utworów choćby Platona czy Ksenofonta; uczty literackie nie potrzebu-
ją mieć swoich pierwowzorów w rzeczywistości empirycznej. Dalece ciekawszą 
i bardziej uzasadnioną interpretacją wydaje się odczytywanie tejże uczty w relacji 
do motywu śmierci (cena jako uczta zmarłych) i świata podziemi (willa Trymal-
chiona). Ten intrygujący pomysł, wraz z dalszymi wskazówkami bibliografi cz-
nymi, omawia Hofmann w przytaczanym już gdzie indziej artykule: Petronius, 
„Satyrica”, s. 105–107.
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nare quidem te inter res serias fas est. Hoc de te merui, ut me in caelo 
positum ad inferos traheres? Ut traduceres annos primo fl orentes vigore 
senectaeque ultimae mihi lassitudinem imponeres? Rogo te, mihi apo-
dixin defunctoriam redde”. Haec ut iratus eff udi,
illa solo fi xos oculos aversa tenebat,
nec magis incepto vultum sermone movetur
quam lentae salices lassove papavera collo.

Nec minus ego tam foeda obiurgatione fi nita paenitentiam agere ser-
monis mei coepi secretoque rubore perfundi, quod oblitus verecundiae 
meae cum ea parte corporis verba contulerim, quam ne ad cognitionem 
quidem admittere severioris notae homines solerent. Mox perfricata 
diutius fronte “quid autem ego” inquam “mali feci, si dolorem meum 
naturali convicio exoneravi? Aut quid est quod in corpore humano ven-
tri male dicere solemus aut gulae capitiquae etiam, saepius dolet? Quid? 
Non est  Ulixes cum corde l it igat  suo,  et  quidam tragici  ocu-
los suos tanquam audientes castigant?”.

Wsparty na łokciu, skierowałem więc do perfi dnego obwiesia tę oto in-
wektywę: „Czego ty chcesz ode mnie, wredna kreaturo, na którą żaden 
bóg ani człowiek nie spojrzy bez obrzydzenia. Gdybym cię nazwał za-
twardziałym łajdakiem, to byłby to dla ciebie, mięczaku, komplement. 
Z twojego powodu, w jednej chwili, z wyżyn szczęścia stoczyłem się na 
samo dno rozpaczy. Ja, który powinienem hulać, jak młodemu człowie-
kowi przystało, przez twoje kaprysy jestem teraz bezradnym starcem-
-niedołęgą. Już bym wolał, żebyś mi akt zgonu wypisał”. Wygłaszając tę 
fi lipikę, wprost kipiałem z wściekłości. Tymczasem –

głowę na wiotkiej swej szyi w dół zwiesił ów cyklop niemrawy,
choć go błagałem, by raczył wznieść ku mnie swe oko jedyne.
Wszelkie me jednak nadzieje, iż bardziej okaże się żwawy,
Były jak wichru złudzenia, że gibką połamie leszczynę.

Chwilę jednak po tym, jak zakończyłem swą żałosną orację, zrobiło 
mi się głupio, że tak mnie poniosło, i aż poczerwieniałem ze wstydu, 
uświadomiwszy sobie, że przekroczyłem wszelkie granice przyzwoito-
ści, wdając się w dysputę z tą akurat częścią ciała, której istnienia czło-
wiek na pewnym poziomie nawet nie przyjmuje do wiadomości. By ja-
koś zebrać myśli, podrapałem się przez chwilę po skołatanej głowie, aż 
w końcu tak rzekłem – tym razem do siebie: „A niby dlaczego miałaby 
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to być jakaś nieprzyzwoitość, że swoją złość wylałem w tak spontanicznej 
formie? Przecież jest rzeczą całkiem normalną, żeby pomstować na te 
organy ciała, które nader często są dla nas źródłem cierpienia, jak – żo-
łądek, czy gardło, lub głowa? A co powiedzieć o takim na przy-
kład Odyseuszu, któremu Homer kazał  prowadzić dyskusję 
z  własnym sercem, albo o bohaterach tragedii, przeklinają-
cych własne oczy, tak jakby oczy miały uszy i  mogły te  k lą-
twy usłyszeć?” (przeł. L.W.).

We fragmencie tym możemy wyróżnić cztery części: (1) „wsparty na 
łokciu” Enkolpiusz obrzuca inwektywami swój fallus; (2) fallus nie reaguje, 
co Enkolpiusz ilustruje cytatem z Wergiliusza; (3) Enkolpiusz uświadamia 
sobie śmieszność swojego zachowania; (4) Enkolpiusz tłumaczy swoje za-
chowanie, przywołując postacie z mitologii (Odys i Edyp), które postępo-
wały podobnie.

Nim rozwiniemy każdy z tych punktów, przypomnijmy, że Enkol-
piusz jest także, po prostu, bohaterem tej powieści, więc jedną z posta-
ci (o czym będzie mowa osobno), toteż w tym miejscu postarajmy się 
przyjrzeć mu nie tyle w kategoriach antropomorfi cznych, ile funkcjo-
nalnych. Jakie zatem funkcje pełni w Satyrykach Enkolpiusz-narrator? 
Idąc po kolei: (1) Kiedy narrator zwierza się czytelnikowi, że w gniewie 
wyładował swoją złość – niby na innym człowieku – na swoim fallusie, 
a do tego przywołuje expressis verbis te emocjonalne i wcale nie brzmiące 
jak żarty inwektywy – to nie mamy wątpliwości, że chodzi tu o… rozba-
wienie tegoż czytelnika. Komizm tej sytuacji nie wymaga dodatkowego 
komentarza czy specjalnego kontekstu. (2) Przywołując słowa Wergiliu-
sza, narrator pokazuje się jako ktoś świetnie oczytany – lub może raczej 
(?) jako ktoś oczytany tak sobie, skoro po dwóch wersach z Eneidy (VI 
469–470), powtórzonych słowo w słowo, następuje wers będący konta-
minacją jednego wersu z Bukolik (V 16) i innego wersu z Eneidy, tym 
razem IX 436. Przypisany autorowi, ten trzywersowy centon jest oczy-
wiście przejawem erudycji; jeśli zaś odpowiedzialnym zań uczynimy 
narratora, ten może nam się wydać człowiekiem zwyczajnie niedouczo-
nym. Enkolpiusz – scholasticus, wychowanek szkoły retorycznej – jest 
równocześnie osobnikiem na tyle świadomym, by zdawać sobie sprawę 
z „upadku wymowy” w owych czasach. (3) Mimo fantastycznej wyob-
raźni, znajdującej niewyczerpane źródło w literaturze, Enkolpiusz jest 
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też jednak realistą: „wdawać się w dysputę z tą akurat częścią ciała?”. Jest 
to zachowanie zupełnie niepoważne, może nawet nieprzystające niegdy-
siejszemu podopiecznemu retorów. Ale i tu nie opuszcza go poczucie 
humoru; przemyca żart-przytyk: do zaznajomienia się z tą  częścią 
ciała ludzie poważniejsi (severiores) w ogóle nie zwykli się przyznawać.
(4) W kwestii właściwego określenia tożsamości narratora najważniej-
szym być może momentem owej sceny jest ten, w którym Enkolpiusz, 
powiedzielibyśmy, odzyskuje po tej chwili wzburzenia równowagę psy-
chiczną: „A niby dlaczego miałaby to być jakaś nieprzyzwoitość?”, pyta 
siebie narrator powieści Petroniusza. Czyż Odyseusz nie przemawiał 
do swojego serca, a Edyp do swoich oczu? Tak to Enkolpiusz, w swo-
im przekonaniu, opamiętał się, skoro doszedł do tego kojącego wniosku 
„podrapawszy się dłużej po czole” (perfricata diutius fronte). Enkolpiusz 
upewnił się ostatecznie, że jego zachowanie było godne herosa.

Oczywiście, dla omówienia funkcji narratora wybór mógł paść na 
każdą inną scenę. Ta jednak wydawała się dlatego najbardziej adekwat-
na, że jak żadna chyba obnaża Enkolpiusza, stawiając go w obliczu kry-
zysowego apogeum: on – heros contra (zawodzący go) fallus, symbol 
męskości.

Podsumowując i przenosząc te uwagi na plan całego dzieła, mogli-
byśmy wskazać na cztery następujące funkcje narratora w Satyrykach: 
(1) funkcja komiczna, bo narracja ma być przystępna i przyjemna; 
(2) funkcja retor yczna, bo narracja ma być zabawą słowem i dys-
kursem o słowie jako podstawowej cząstce składowej aktu komunikacji;
(3) funkcja racjonalizująca, bo narracja ma uwodzić światem wia-
rygodnym dla czytelnika; (4) funkcja mityzująca, bo narracja ma być 
wyrafi nowaną grą z tradycją literacką, głównie epicką i tragediową.

Pamiętamy jednak, że w przypadku powieści tak wysmakowanej jak 
Satyryki, gdzie tekst „pracuje” dla nas na wielu poziomach jednocześ-
nie, wszelkie kategoryczne rozróżnienia, jak określił to Conte, „są ledwie 
kompromisem z chaosem”. Takim właśnie kompromisem jest wskaza-
nie tu przez nas czterech funkcji narratora; takim kompromisem jest też 
samo rozróżnienie autora wpisanego w dzieło i narratora. W Th e Hidden 
Author włoski badacz pisał: 



W każdym aspekcie (tj. intelekt, moralność, emocje) dwa głosy, autora 
i narratora, współzawodniczą z sobą. Jeden głos, ujawniony, odpowia-
da za narrację, prowadząc ją i interpretując; drugi, niby kontragłos [lub: 
przeciwgłos – J.H.], dosięga nas jedynie bezpośrednio: funkcjonuje jako 
zewnętrzna rama, jedyny istotny kod stanowiący podstawę do oceny121.

Fokalizator

Autor wpisany w dzieło (czy jak zechcemy go nazwać) i narrator (wystę-
pujący we wszystkich możliwych do wyobrażenia funkcjach) to jednak 
jeszcze nie wszystkie podmioty, z jakimi mamy do czynienia w narracji. 
Trzecim z nich, dostrzeganym przez badaczy od stosunkowo niedawna, 
jest fokalizator.

Zjawisko, do którego się tutaj odwołujemy, czyli fokalizacja122, 
znane jest dwudziestowiecznej teorii narracji dość dobrze i od dawna. 
Znamy je jako: punkt widzenia (point of view), perspektywę narracyj-
ną (narrative perspective), sytuację narracyjną (narrative situation), nar-
racyjny punkt widzenia (narrative viewpoint) czy wreszcie sposób pro-
wadzenia narracji (narrative manner)123. 

Typologie te – pisze Mieke Bal – okazują się mniej lub bardziej przy-
datne, lecz w jednym punkcie wszystkie są tak samo niejasne: nie wpro-
wadzają rozróżnienia między widzeniem, za pomocą którego dane ele-
menty zostają przedstawione, a głosem, który to widzenie werbalizuje. 
Ujmując rzecz prościej:  typologie te nie ustalają granicy między tym, 
kto patrzy, a tym, kto mówi. A przecież zarówno w fi kcji, jak i w rzeczy-
wistości możliwa jest sytuacja, kiedy jedna osoba wyraża wizję drugiej124.

Argumentacja Bal – która zresztą szybko trafi ła do przekonania sze-
rokich środowisk literaturoznawczych, w tym do badaczy narracji an-
tycznych z de Jong na czele – jest bardzo przekonująca. Autorka Nar-

121  G.B. Conte, Th e Hidden Author, s. 22.
122  Termin został ukuty przez Gerarda Genette’a.
123  Zob. M. Bal, Narratologia, s. 147.
124  Ibidem.
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ratologii przewagę fokalizacji nad innymi, zdawałoby się, tożsamymi 
znaczeniowo terminami, widzi w możliwościach derywacyjnych tego 
słowa. Przekonuje to tym bardziej, że Bal jest z zasady przeciwna wpro-
wadzaniu nowych terminów.

Fokalizacja – w rozumieniu, które tu przyjmujemy – to relacja mię-
dzy widzeniem/postrzeganiem a tym, co widziane/postrzegane. Idąc zaś 
dalej, należy powiedzieć, że skoro w odniesieniu do narracji mowa jest 
o narratorze i o prowadzeniu narracji (to narrate), to – per analogiam –
podmiotem fokalizacji jest właśnie fokalizator (focalizer), zaś orzecze-
nie, wyrażone oczywiście w formie czasownikowej, przyjmuje formę: 
fokalizować (to focalize). Dzięki temu zabiegowi udaje się umożliwić 
sytuację, w której „ten, kto patrzy”, to jest fokalizator, może, podobnie 
jak „ten, kto mówi”, czyli narrator, stać się przedmiotem literaturoznaw-
czego opisu.

Analogiczne do rozróżnienia zaproponowanego nieco wcześniej dla 
narratorów w odniesieniu do „tego, kto patrzy”, możemy mówić albo o fo-
kalizatorze-postaci (character-bound focalizer), gdy fokalizacja ulokowa-
na jest wewnątrz którejś z postaci, albo o fokalizatorze zewnętrznym (ex-
ternal focalizer), kiedy funkcję patrzącego pełni agens umiejscowiony na 
zewnątrz opisywanego świata. W Satyrykach mamy do czynienia z fo-
kalizacją ogniskującą się w postaci. Przypadek powieści Petroniusza i jej 
podobnych charakteryzuje się tym, że fokalizator jest, powiedzielibyśmy, 
cieniem narratora-bohatera i chodzi za nim krok w krok. Bywa jednak, 
że także w przypadku powieści stanowiących tak zwaną relację pierwszo-
osobową, możemy spotkać narratora niebędącego jedynym czy najważ-
niejszym fokalizatorem wydarzeń – jak w utworach, w których narrator 
jest nie protagonistą, lecz deuterogenistą125 i opowiada nie o sobie (lub 
nie głównie o sobie), lecz o kimś innym: nauczycielu, przyjacielu, prze-
łożonym itp.

Głównym fokalizatorem w Satyrykach jest oczywiście Enkolpiusz, nie 
oznacza to jednak, że nikt inny w tej powieści nie fokalizuje fabuły. Tech-
nikę właściwą tego rodzaju narracjom najlepiej ilustrują teksty włączone 
do głównej narracji, jak opowieść Eumolpusa o przygodzie z młodzień-
cem w Pergamonie (Sat. 85–87). Opowieść tę poprzedza scena, w której 

125  Postać druga co do ważności.
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Enkolpiusz, snując swoją „regularną” narrację, relacjonuje swoje pierw-
sze spotkanie z Eumolpusem (Sat. 83, 7–8):

Ecce autem, ego dum cum ventis litigo, intravit pinacothecam senex ca-
nus […]. “Ego” inquit “poeta sum et ut spero non humillimi spiritus”. 

Gdym takie oto pretensje wyrzucał z siebie na wiatr, wkroczył do pina-
koteki siwiuteńki starzec […]. „Otóż” – rzekł – „param się poezją, i to, 
jak mniemam, nie najniższych lotów” (przeł. L.W.). 

Kilka chwil później Eumolpus zaczyna swoją opowieść: In Asiam cum 
a questore essem stipendio eductus (Sat. 85, 1), tym samym przejmując od 
Enkolpiusza funkcję narratora – aż do momentu, w którym Enkolpiusz 
wróci do głosu i zaznaczy, że znów to on jest narratorem (Sat. 88, 1). 
Przez cały czas trwania opowieści Eumolpusa Enkolpiusz znajduje się 
jakby poza nawiasem narracji; nie wtrąca się, nie komentuje, nie przery-
wa toku wypowiedzi ani nie „ f i ltruje” obrazu, jaki konstruuje i oży-
wia właśnie tymczasowy narrator – „siwiuteńki starzec”. Taka sytuacja 
nie dziwi. Tekst opowieści został włączony w obręb narracji głównej 
Satyryków w formie mowy niezależnej, przekształcając się z miejsca 
w narrację samowystarczalną. Enkolpiusz staje się tu więc dla Eumolpu-
sa tym, kim dla niego samego stał się wcześniej Petroniusz – tym razem 
empiryczny. Opowiastkę o młodzieńcu pergamońskim można by wyciąć 
z Satyryków i potraktować jako tekst samodzielny. Wówczas Eumolpus 
zająłby miejsce narratora głównego, Enkolpiusza, a ten – jak Petroniusz –
zostałby wyłączony z dalszych analiz.

Choć nie notujemy w Satyrykach fokalizacji zewnętrznej, więc nie 
może być mowy o zmianie z fokalizatora-postaci na fokalizatora ze-
wnętrznego lub odwrotnie, to częste są „drgania”, szybkie przesko-
ki z jednej fokalizującej postaci na inną, przy czym, zaznaczmy, „lwia 
część” pracy spoczywa zawsze na Enkolpiuszu. Tak dzieje się na przykład 
podczas uczty u Trymalchiona, kiedy biesiadnicy przerzucają się uwa-
gami i komentarzami, a także opowiastkami, zwykle nie na tyle jednak 
długimi, by mogli otrzymać od Enkolpiusza pełne prawo do fokalizowa-
nia wydarzeń zachodzących na przyjęciu. Przyjrzyjmy się takiej scenie 
(Sat. 48, 5–8):



68 Petroniusza sztuka narracji

Cum dixisset Agamemnon: „pauper et dives inimici erant”, ait Trimalchio 
„quid est pauper?” „Urbane” inquit Agamemnon et nescio quam con-
troversiam exposuit . Statim Trimalchio ”hoc” inquit “si factum est, 
controversia non est; si factum non est, nihil est”. Haec al iaque cum 
eff ussisimis prosequeremur laudationibus, “rogo” inquit “Agamemnon 
mihi carissime, numquid duodecim aerumnas Herculis tenes, aut de 
Ulixe fabulam, quemadmodum illi Cyclops pollicem poricino extorsit? 
Solebam haec ego puer apud Homerum legere”. 

Ledwie Agamemnon powiedział: „Ubogi i bogacz byli nieprzyjaciół-
mi”, Trymalchion wtrącił: „Co to jest ubogi?”. „Dowcipnie – odrzekł 
Agamemnon i wyłożył  jakąś kontrowersję. A Trymalchion zaraz: 
„To, jeśli jest faktem, nie jest kontrowersją. A jeśli nie jest faktem, jest 
niczym”. Takie i  podobne wypowiedzi obsypujemy całą obfi tością po-
chwał, a on dalej: „Proszę cię, najdroższy mi Agamemnonie, czy pamię-
tasz może dwanaście prac Herkulesa? Albo to opowiadanie o Uliksesie, 
jak to Cyklop obcęgami ukręcił mu kciuk? Bo jako chłopiec lubiłem to 
czytać Homera” (przeł. M.B.). 

W tej zabawnej wymianie zdań udział biorą retor Agamemnon i Try-
malchion, gospodarz uczty. Obaj zabierają głos, Trymalchion nawet zda-
je się rozkręcać, bo zaraz po uwadze o Homerze zaczyna mówić o tym, 
jak to „na własne oczy” widział kiedyś „wiszącą w butelce” Sybillę – ale 
Enkolpiusz, narrator i fokalizator, nie uważa najwyraźniej, by warto 
było któregoś z nich, na dłużej niż mgnienie oka, „wyznaczyć” na foka-
lizatora (z kolei, formalnie rzecz biorąc: wyznaczać postać na narratora 
może tylko autor). Możemy nawet dopuścić ewentualność, że podczas 
tego przyjęcia, więc w powieściowej „rzeczywistości”, ta rozmowa trwała 
dłużej, ale Enkolpiusz streszcza ją w swej relacji, uważając zwyczajnie za 
nudną. I aby przejść dalej, i jednocześnie odwrócić uwagę naszą i Try-
malchiona, „wprowadza” prosiaka: nondum effl  averat omnia, cum… –
„jeszcze się wszystkim nie popisał, gdy…” (Sat. 49, 1). Zresztą nie tyl-
ko słowom Trymalchiona narrator niechętnie się tu przysłuchuje, skoro 
mówi, że Agamemnon „wyłożył jakąś [tam – J.H.] kontrowersję” (nescio 
quam controversiam)126. Lecz powiedzmy jeszcze i to, że tak akurat tę 

126  Gdyby Enkolpiusz relacjonował wypowiedzi Agamemnona czy Try-
malchiona, używając mowy pozornie  za leżnej, mielibyśmy do czynienia 
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scenę pamięta Enkolpiusz. Pamięć – czytamy w Narratologii – to szcze-
gólny przypadek fokalizacji. 

Pamięć to akt „widzenia” przeszłości, lecz jako akt jest umiejscowiona 
w pamięci obecnej. Często jest to akt narracyjny: niepowiązane z sobą 
elementy zaczynają się układać w opowieść, która może być potem zapa-
miętana i w końcu opowiedziana. Ale jak dobrze wiadomo, wspomnie-
nia bywają złudne127.

Można oczywiście zapytać, czemu służy takie rozwarstwienie: autor 
wpisany – narrator – fokalizator, skoro w narracjach typu Satyryków, 
czyli snutych przez protagonistę, najczęściej ci trzej stanowią jednię, bar-
dziej bądź mniej jednorodną. W odpowiedzi powiemy, że trójpodział, 
mający charakter systematyzujący i roboczy, ma służyć po prostu lepsze-
mu poznaniu – jak mówi Bal, komentując fakt wprowadzenia kategorii 
fokalizacji – „maksymalnie złożonych mechanizmów wytwarzania zna-
czenia w tekście narracyjnym”128. I tak jak umiejętność odseparowania 
autora od narratora może nam pomóc w lepszym poznaniu intencji 
utworu, tak wiedza o tym, że w narracji prócz mówienia zachodzi 
też patrzenie, prowadzi do uświadomienia, że przedmiot narracji 
konkretyzuje się na styku tych dwóch aktów.

z rozwarstwieniem się podmiotu tej wypowiedzi na narratora (Enkolpiusz) i fo-
kalizatora (Agamemnon/Trymalchion). Gdyby zaś użył mowy za leżnej, pozo-
stawałby zarazem narratorem i fokalizatorem.

127  M. Bal, Narratologia, s. 152.
128  Ibidem, s. 18.





Rozdział III
POZIOMY NARRACJI129

Zmiany poziomów narracji

Bardziej czy mniej trwałe, wariacje obserwowane w zakresie kompeten-
cji narratora/fokalizatora pozostawiają swój ślad w tekście. Gramatyczna 
podstawa tych procesów (tj. mowa niezależna, pozornie zależna i zależ-
na) została już zasygnalizowana; ich konkretną i namacalną manifesta-
cję – właśnie na poziomie tekstu – można nazwać zmianą poziomów 
narracji.

Zmiany poziomów narracji zachodzą w każdym tekście narracyj-
nym, który wykracza poza najbardziej podstawowy schemat, to jest: NG 
(narrator główny) mówi ng (narracja główna). Gdyby Petroniusz snuł 
swoją opowieść według tego wzoru, nie odnaleźlibyśmy w Satyrykach 
ani wypowiedzi bohaterów spotykanych przez Enkolpiusza, ani ich opo-
wiastek, ani cytatów z innych utworów literackich. Co więcej, narrator-
-protagonista musiałby się wystrzegać kontaktów z innymi postaciami 
(może nawet myślenia o nich), bo wiązałoby się to z ryzykiem, że zechce 
stworzyć relację, która mogłaby się wiązać z zachwianiem tej hipotetycz-
nej sytuacji narracyjnej. Typowy dla Petroniuszowych Satyryków, i dla 
narracji powieściowej w ogóle, jest schemat, w którym narracja prowa-
dzona przez narratora głównego urozmaicana jest mininarracjami, czyli 
wypowiedziami pochodzącymi nie od narratora. Wzór na taką narrację 
wyglądałby następująco (sięgamy ponownie po scenę pierwszego spot-

129  Terminu „poziomy narracji” używanego w tym rozdziale nie należy mylić 
z ogólnym trójpodziałem na trzy „poziomy narracji”, tj. tekst, opowieść, fabuła.



kania Enkolpiusza z Eumolpusem): NG mówi ng: „Do pinakoteki wkro-
czył siwiuteńki starzec…” + NP (narrator-postać) mówi np (narracja 
postaci): „Kiedy byłem w Azji…” + NG mówi ng: „Ubawiony jego opo-
wiastką, począłem wypytywać…”. Gdyby natomiast zechcieć rozpisać ta-
kie równanie dla całego tekstu, to „wzór na powieść” (P) wyglądałby tak: 
P = ng + npn. Objaśniając ten schemat, powiemy, że na powieść składa się 
narracja główna, inaczej tekst  pr ymarny, i teoretycznie nieskończona
liczba narracji, których agensami są postacie niebędące narratorem 
głównym, inaczej teksty sekundarne lub włączone.

W przypadku powieści Petroniusza naszą uwagę muszą zwrócić dwa 
zasadnicze typy takich tekstów włączonych: (1) opowieści fabularne pro-
zą (według przyjętej terminologii anglojęzycznej: inserted novellas lub 
inserted narratives); (2) fragmenty, o różnym charakterze i „genotypie”, 
pisane wierszem. Przyjrzyjmy się obu tym typom z pozycji stricte nar-
ratologicznych130.

Nowele131

Przyjmując tekst w zachowanym kształcie za podstawę do badań, po-
wiemy, że w Satyrykach – na prawach tekstów włączonych – zostały
pomieszczone cztery dłuższe narracje, z których dwie można zaliczyć do 
opowieści grozy, a dwie kolejne do opowieści milezyjskich, czyli zabar-
wionych erotycznie. Pierwsze dwie zostały opowiedziane podczas uczty 

130  Czytelnika zainteresowanego kontekstem historycznoliterackim dla in-
serted novellas i partii wierszowych, a także dalszymi wskazówkami fi lologicz-
nymi znów należy odesłać do artykułu H. Hofmanna: Petronius, „Satyrica”,
s. 107–111.

131  W tym miejscu trzeba przypomnieć pozycję S. Stabryły Funkcja noweli 
w strukturze gatunków literatury rzymskiej, Wrocław 1974. Książka ta, choć liczy 
już ponad cztery dekady, pozostaje najpełniejszym i najbardziej kompetentnym 
opracowaniem zagadnienia i wciąż stanowi doskonały przewodnik po wcześ-
niejszych (do roku 1974) stanowiskach badawczych. Funkcji noweli w powie-
ści rzymskiej (u Petroniusza i Apulejusza) poświęcony został osobny rozdział
(s. 107–156). Zob. też: S. Stabryła, R. Turasiewicz, Wstęp [w:] Nowele antyczne, 
przeł. S. Stabryła, R. Turasiewicz, Wrocław 1992.
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u Trymalchiona, kolejno przez Nicerosa i samego gospodarza; agensem 
dwóch następnych mininarracji jest Eumolpus.

Zachęcony przez Trymalchiona, Niceros opowiada zgromadzonym 
na przyjęciu gościom historię o wilkołaku (Sat. 61, 6–62) – co warte pod-
kreślenia, przyjaciel gospodarza opowie tę historię po to, by rozweselić 
biesiadników i gotów jest nawet narazić się tym na śmieszność w oczach 
„uczeńców”, „wykształciuchów” (scholastici)132.

W warstwie fabularnej mamy do czynienia z opowieścią typową 
dla gatunku, mającą wzbudzić grozę u słuchających, jakkolwiek snutą 
z werwą i żywym językiem. Niceros, stając się na ten czas zarówno nar-
ratorem-protagonistą, jak i fokalizatorem swojej opowiastki, relacjonuje 
okoliczności, w których to pewien mężczyzna… zamienił się w wilka 
(lupus factus est). Niceros pokazuje się tu zresztą jako wytrawny opo-
wiadacz – to zaskakujące wyznanie, w które w innych okolicznościach 
nikt by pewnie nie uwierzył, powtarza on dwukrotnie, jako przerywnika 
używając zwrotu: sed, quod coeperam dicere, co można by przełożyć jako: 
„ale, jak mówiłem”, „ale, co to ja mówiłem”. Z racji mało wiarygodnej 
treści, Niceros jest zatem zmuszony grać napięciem. Nie jest to jedyne 
miejsce, w którym dba się tu o wiarygodność historii o wilkołaku. Za-
nim Niceros zacznie opowiadać, sam Trymalchion zachęca go słowami: 
narra illud quod tibi usu venit (Sat. 61, 2). Wiemy więc, że opowieść musi 
być „prawdziwa”, bo Niceros był naocznym świadkiem tych zdarzeń. 
Z kolei niejako lustrzanym odbiciem tego zabiegu Trymalchiona są sło-
wa, również należące do niego, a następujące po wysłuchaniu opowieści, 
które stanowią rodzaj komentarza „na gorąco” – wszak Niceros nie na-
leży do tych, którzy opowiadają „bzdury”: scio Niceronem nihil nugarum 
narrare (Sat. 63, 2).

Po historii opowiedzianej przez Nicerosa głos zabiera na dłużej Try-
malchion; tym razem to on, być może pragnąc sprawdzić się jako zajmu-
jący narrator, opowiada „straszną historię” – o strzygach, które skradły 
ciało pewnego chłopca (Sat. 63, 2–64) – którą kończy apelem: rogo vos, 
oportet credatis, co mogłoby zabrzmieć po polsku tak: „błagam, dajcie 
wiarę mojej opowieści!”. Dlaczego Trymalchion prosi o to, by mu uwie-
rzyć? Bo, jak sam wyznaje, strzygi jedynie słyszał – ich samych nie wi-

132  Czy Niceros nie wskazuje w tym momencie – palcem lub wzrokiem – na 
Enkolpiusza?
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dział (ipsas non vidimus), co działa z jednej strony na niekorzyść jego 
relacji, z drugiej jednak wzmaga wrażenie niesamowitości. Zarówno 
jako opowiadacz, jak i będąc jedynie słuchaczem, Trymalchion dba, by 
niewiarygodne historie stały się w wyobraźni słuchaczy opowieściami 
prawdziwymi – jest dobrym gospodarzem; zabiega nie tylko o żołądki 
swoich gości, ale także o ich dobre samopoczucie.

Co sam Enkolpiusz myśli o tych historyjkach? Jakkolwiek nie pasują 
one rangą do bliskich mu wzniosłych mitów, to swą fantastycznością, 
powiedzielibyśmy, torują sobie drogę do jego serca.

Po wysłuchaniu drugiej w kolejności historii grozy, Enkolpiusz stawia 
siebie w rzędzie tych, którzy wierzą w to, co usłyszeli – dziwimy się 
i  na równi wierzymy (miramur nos et pariter credimus) (Sat. 64, 1). 
Sam zresztą winny jest po części temu, że opowieści o duchach i wiedź-
mach przenikają w obręb narracji mogących uchodzić za wiarygodne, 
skoro opowieść Nicerosa poprzedza formułą typowo epicką (zwróćmy 
uwagę szczególnie na pierwszy człon zdania): haec ubi dicta dedit, talem 
fabulam exorsus est – „Gdy owe słowa był wyrzekł, zaczął opowiadać na-
stępującą historię” (Sat. 61, 5). Możemy więc wysnuć wniosek, że to, czy 
opowieści wymieniane podczas uczty przez bohaterów powieści Petro-
niusza są autentyczne, czy też nie, dla wszystkich szukających rozrywki, 
więc dla wszystkich obecnych, traci zupełnie znaczenie. Istotne jest, że 
tkwi w nich znaczny narracyjny potencjał – potrafi ą uwodzić.

Dwie pozostałe opowieści włączone w tok narracji głównej Satyry-
ków to historie, których narratorem jest Eumolpus. Jedna z nich – opo-
wiastka o miłosnej przygodzie z chłopcem pergamońskim – została 
już omówiona. Druga opowieść „siwiuteńkiego starca” to Petroniuszo-
wa wersja popularnej w starożytności i w wiekach późniejszych nowe-
li opowiadającej o pewnej „cnotliwej z natury” matronie z Efezu (Sat. 
111–112)133. Obok uczty Trymalchiona jest to bez wątpienia najpopu-
larniejszy, najchętniej odświeżany fragment Satyryków. Trzeba jednak 
pamiętać, że mamy tu do czynienia z takim tekstem włączonym, który, 
jeśli idzie o oryginalność, sytuuje się pomiędzy tekstami pochodzącymi 
od Petroniusza a tekstami-cytatami z dzieł innych autorów. Powiemy, 

133  Za najlepsze opracowanie tematu uchodzi: G. Huber, Das Motiv der „Wit-
we von Ephesus” in lateinischen Texten der Anitke und des Mittelalters, Tübingen 
1990.
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że jest rodzajem parafrazy, re-narracji pewnej znanej historii – oczywi-
ście, uczynionej z wielkim kunsztem. Można by to porównać do opowie-
dzenia na nowo znanego mitu, co zresztą jest zabiegiem jak najbardziej 
właściwym literaturze antycznej.

By wykazać, jak subtelnie i kunsztownie sekundarna narracja Eumol-
pusa o cnotliwej wdowie z Efezu wkomponowana została w prymarną 
narrację Enkolpiusza o przygodach bohaterów na statku, wypada cofnąć 
się o kilka zdań i oddać głos głównemu narratorowi powieści (Sat. 110, 
6–8):

Ceterum Eumolpos, et periclitantium advocatus et praesentis concor-
diae auctor, ne sileret sine fabulis hilaritas, multa in muliebrem levitatem 
coepit iactare: quam facile adamarent, quam cito etiam fi liorum oblivi-
scerentur, nullamque esse feminam tam pudicam, quae non peregrina 
libidine usque ad furorem averteretur. Nec se tragoedias veteres curare 
aut nomina saeculis nota, sed rem sua memoria factam134, quam exposi-
turum se esse, si vellemus audire. Conversis igitur omnium in se vultibus 
auribusque sic orsus est.

W ogóle zaś Eumolpus, i obrońca nasz w niebezpieczeństwie, i autor 
obecnej zgody, chcąc, by ta radość nie mijała w milczeniu i bez opowia-
dań, zaczął dużo mówić na niewieścią niestałość: jak to kobiety łatwo się 
zakochują, jak szybko przy tym nawet o synach swych zapominają, jak 
to nie ma żadnej kobiety na tyle się szanującej, by się nie dała porwać 
nowej miłości, i to aż do szaleństwa. Przy tym nie chodzi mu – mówił –
o dawne tragedie i o bohaterki znane od wieków, lecz o rzecz, która za-
szła za jego pamięci; mógłby ją opowiedzieć, gdybyśmy zechcieli posłu-
chać. Wszyscy więc z zaciekawieniem zwróciliśmy się do niego, a on 
opowiadał (przeł. M.B.).

Po przytoczonych słowach następuje pierwsze zdanie opowieści 
Eumolpusa: „Żyła onegdaj w Efezie pewna matrona…”. Zacytowany tu 

134  Eumolpus, sposobem każdego narratora-postaci, zapewnia swoich słu-
chaczy, że opowie historię prawdziwą, tj. „rzecz, która zaszła za jego pamięci”. De-
klaracja ta, w jakimś stopniu konwencjonalna, musiała brzmieć dla czytelników 
Petroniusza tym komiczniej, że akurat opowieść o wdowie z Efezu była im znana 
pewnie dobrze, i do tego jako dawna.
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passus stanowi doskonały przykład na wprowadzanie do narracji głów-
nej tekstu włączonego. Na poziomie fabuły mamy tu do czynienia z jas-
no wyłożonym, logicznym i wiarygodnym psychologicznie związkiem 
przyczynowo-skutkowym: wydarzenie a (Eumolpus podejmuje się za-
dania rozweselenia kompanów) jest przyczyną wydarzenia b (Eumolpus 
podaje przykłady na „kobiece kaprysy”), które wreszcie jest przyczyną 
wydarzenia c (Eumolpus przypomina sobie i opowiada historię o wdo-
wie z Efezu).

Gdy przyjrzymy się temu fragmentowi nie jako układowi zdarzeń, 
lecz jako wyimkowi z narracji, dostrzeżemy, iż łatwo i z dużą korzyś-
cią dla dalszej analizy podzielić go można na co najmniej trzy mniejsze 
cząstki: (1) Ceterum Eumolpos… concordiae auctor; (2) ne sileret sine… 
si vellemus audire; (3) Conversis igitur… orsus est. Każda z tych czą-
stek, jakkolwiek pochodząca od jednego narratora i na pierwszy rzut 
oka spojona w jednolity komunikat narracyjny, ma w istocie inny status 
fokalizacyjny. Tak więc: (1) W pierwszej wyróżnionej tu części, będącej 
rodzajem zagajenia („tak w ogóle, to…”, „a zresztą…”, „a właśnie…”), 
Enkolpiusz mówi o Eumolpusie (advocatus i auctor), który nie istnieje 
tu jeszcze jako osoba wypowiadająca się; póki co Eumolpus jest tym, 
który dopiero przemówi. (2) Zasadniczą część drugiego fragmentu – 
sprowokowaną słowami coepit iactare i nie bez powodu znaczoną form-
ami czasownikowymi w trybie coniunctivus – stanowią już w istocie sło-
wa Eumolpusa, choć on jako bohater ciągle jeszcze się nie ujawnia. Jego 
(Eumolpusa) wypowiedź w formie mowy pozornie zależnej135 przy-
tacza Enkolpiusz, formalnie pełniący tu jeszcze funkcję narratora; jed-
nocześnie zaczyna on stopniowo przekazywać funkcję fokalizatora Eu-
molpusowi. Jego (Eumolpusa) głos zaczyna dominować na pierwszym 
planie – w miejsce silnie brzmiącego jeszcze chwilę wcześniej głosu En-
kolpiusza. (3) Wreszcie, nim Eumolpus zacznie swoją opowieść, Enkol-
piusz formułuje jeszcze komunikat o charakterze nieomal technicznym: 
„z zaciekawieniem zwróciliśmy się do niego” (conversis vultibus) – ta-
kimi widzi ich Eumolpus. Jest to ostatni rzut oka na publiczność i bez-
pośrednia zapowiedź rozpoczynającej się właśnie narracji136. Eumolpus, 

135  Granica między mową narratora i mową postaci się zaciera.
136  Gdyby zechcieć możliwie najprecyzyjniej określić status tego zdania, 

można by powiedzieć, że zachodzi tu podwójna foka l izac ja: Enkolpiusz wi-
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będąc już od chwili podmiotem fokalizującym, płynnie wchodzi teraz 
w rolę narratora: Matrona quaedam Ephesi tam notae  errat pudicitiae, 
ut… (Sat. 111, 1).

Po uważnej lekturze tego passusu, błahego z punktu widzenia po-
wieściowej akcji, stwierdzimy, że włączanie w obręb narracji głównej 
(opowieść o przygodach Enkolpiusza) narracji, której agensem jest po-
stać (opowieść o wdowie z Efezu), zachodzi równolegle z przenosze-
niem się fokalizacji z narratora głównego na narratora-postać. Mówiąc 
inaczej, Enkolpiusz pozwala, by głos Eumolpusa wypełniał przestrzeń 
jego wypowiedzi – aż do momentu, gdy jej rama (tj. narracja główna) 
stanie się na pewien czas zupełnie przezroczysta. Oba te teksty, znajdu-
jące się na różnych poziomach narracji, powiązane są z sobą nie tylko 
fabularnie, ale także – znów użyjemy tego terminu – na poziomie geno-
typu. Oczywiście zasada ta ma szerokie zastosowanie zarówno w odnie-
sieniu do Satyryków, jak i do narracji w ogóle.

Wiersze

„Dlaczego poeta przechodzi do nowego wersu, mimo że nie kończy mu 
się miejsce?” – na to dowcipnie sformułowane pytanie zupełnie poważ-
nie stara się odpowiedzieć Umberto Eco w szkicu Znak poezji i znak 
prozy137, który został poświęcony próbie określenia kardynalnej różni-
cy pomiędzy tymi dwiema formami podawczymi. Nie będziemy jednak 

dzi (i pokazuje nam) siebie widzianego oczyma Eumolpusa. Argumenty za takim 
rozwiązaniem są dwa: (1) Zdanie wcześniejsze uruchamia sytuację, w której NG 
i NP zaczynają mówić unisono, a w dodatku prowadzi bezpośrednio do opowieści 
Eumolpusa uniezależnionej już całkiem od głosu Enkolpiusza. (2) Agens czyn-
ności, jaką jest „odwracanie twarzy” ku innej, wypowiadającej się postaci, może 
wyglądać  na  zainteresowanego tylko w opinii tejże postaci (bądź ewentu-
alnie w opinii obserwatorów postronnych).

137  U. Eco, Znak poezji i znak prozy [w:] idem, Po drugiej stronie lustra i inne 
eseje, s. 325–349. W nocie bibliografi cznej czytamy, że pierwowzorem tekstu jest 
wykład wygłoszony 22 lutego 1982 roku podczas X Dni Filologii Uniwersytetu 
Genueńskiego, organizowanych przez Instytut Filologii Klasycznej i Średnio-
wiecznej. Materiały pokonferencyjne opublikowano w tomie: Prosimetrum e spo-
udogeloion, ed. Ceresa-Gastaldo, Genova 1982.
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wchodzić w semiologiczne rozważania uczonego. Postaramy się raczej 
wyłuskać to, co istotowe dla samej rozprawy, a także najważniejsze dla 
naszych rozważań o strukturze narracyjnej Satyryków. Pytanie brzmi: co 
tak naprawdę różni poezję od prozy i jakie ma to dla nas konsekwencje?

Dyskusja wokół wierszowych partii z Petroniuszowej powieści trwa 
od dawna138. W innym miejscu przytoczyliśmy już niektóre głosy na te-
mat statusu gatunkowego Satyryków. Do wypowiedzi, które podważają 
wprost menippejski charakter tego utworu (Conte, Setaioli), dodajmy 
jeszcze kilka uwag bardziej teoretycznych, do których skłania lektura 
wymienionego już z tytułu artykułu Eco.

Autor Dzieła otwartego i Lector in fabula trafnie zwraca uwagę, że 
kryteria edytorskie czy wzrokowe są niewystarczające bądź problema-
tyczne, gdy chodzi o odpowiedź na pytanie o różnicę pomiędzy prozą 
a poezją; tę ostatnią rozumiemy już współcześnie, nie jak Arystoteles, 
w którego Poetyce „poezja” to po prostu „literatura piękna”. Stale też wisi 
nad badaczami widmo „sytuacji granicznych”, na przykład – jak nale-
ży klasyfi kować skomplikowaną składnię Prousta, mającą swe źródło 
w procesach umysłowo-zmysłowych, tak różną od, przykładowo, para-
taktycznej składni znanej z powieści Ernesta Hemingwaya? Czy dzieło 
Prousta, „gorliwego powiernika pamięci”, to przypadkiem nie poezja? 
Niewątpliwie bowiem „wybór stylu przenosi zasadę poezji na obszar 
prozy”139. Nie to jednak jest istotą rozważań. Co możemy powiedzieć 
o tekstach względnie, „na oko” oczywistych, o partiach pisanych prozą 
i wierszem? „Miara wiersza – zauważa włoski semiolog – jest przeszko-
dą mającą wywołać efekt obcości”. W poezji to wers dyktuje warun-
ki  treści, nie zaś odwrotnie. Możemy dopowiedzieć, że poezja dążyła 
zatem intencjonalnie do uzyskania efektu „sztuczności”. Zapytajmy więc, 
dokąd zmierza powieść. Czy także ma na celu wywołać uczucie obcości? 
Wydaje się, że nie. Odwiecznym celem prozaików – powieściopisarzy, 
historyków, autorów reportaży i dzienników – jest przecież dotarcie do 
„prawdy”. Dla jednych będzie to „prawda historyczna”, dla innych „praw-
da psychologiczna”, dla jeszcze innych, po prostu, realizm. Trudno sobie 
wyobrazić autora, który celowo tworzy powieść nieprzekonującą. Utwo-

138  Za najważniejsze z opracowań uchodzi: W. Yeh, Structures métriques des 
poésies de Pétrone, Louvian 2007.

139  U. Eco, Znak poezji i znak prozy, s. 349.
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ry prozą, które nie potrafi ą „wkupić się” w naszą wyobraźnię, odrzucamy 
jako nieudane. Co więc, zdaniem Eco, cechuje prozę? „Otóż fakt, że wy-
rażenie nagina się  do treści  […]. Zasadą prozy jest rem tene, verba 
sequentur, tymczasem poezji – verba tene, res sequentur”.

Jak te ustalenia mają się do rozważań o powieści Petroniusza? Wy-
daje się, że idą w sukurs głosom sprzeciwu wobec koncepcji powieści 
rzymskiej jako utworu o charakterze menippejskim, a zatem traktują-
cym prozę i wiersz jakie równorzędne formy podawcze. Oczywiście, 
nie może być wątpliwości, że utwory napisane w metrum wierszowym, 
które pomieszczone zostały w Satyrykach, mają jako takie charakter 
poetycki. „Jako takie”, to znaczy: (1) gdy wyodrębni się je z kontekstu 
narracyjnego i odczyta jako utwory samodzielne; (2) gdy odczyta się 
je, przyjmując perspektywę powieściowego bohatera, postaci zamiesz-
kującej świat przedstawiony w powieści. My jednak, będąc uważnymi 
i niezaangażowanymi czytelnikami Petroniuszowych Satyryków jako 
narracji , nie możemy sobie pozwolić ani na wyrwanie tych wierszy 
z kontekstu, ani na przyjęcie perspektywy którejkolwiek z powieścio-
wych postaci. Z punktu widzenia narratologii, to jest gdy dysponujemy 
wiedzą o zmianach zachodzących w zakresie poziomów narracji, mamy 
do czynienia z fragmentami metrycznymi inkorporowanymi (na takich 
samych prawach jak opowieść o wdowie z Efezu czy inne narracje sekun-
darne) w obręb powieści, które w dodatku – co ostatecznie determinuje 
ich „podrzędną” rolę – zostały podporządkowane treści  stano-
wiącej  narrację nadrzędną.

Skoro pojawił się tu termin „podporządkowanie”, wykorzystajmy go 
może w dalszych analizach Petroniuszowej narracji. W jaki więc spo-
sób wiersze mogą zostać podporządkowane treści powieści takiej jak 
Satyryki? By pozostać konsekwentnym w metodzie oglądu tekstu, dość 
sensowne chyba będzie wyróżnienie dwóch typów takiej relacji: (1) pod-
porządkowanie bezpośrednie – kiedy wiersz recytuje narrator główny;
(2) podporządkowanie pośrednie – kiedy wiersz recytuje któraś z postaci.
Trzeba też jednak pamiętać, że status wielu fragmentów – z racji luk 
w tekście, które nieraz uniemożliwiają przyporządkowanie tekstu recy-
towanego do osoby recytatora – nie jest do końca jasny. Próby rekon-
struowania kontekstu w takich sytuacjach są czystą spekulacją. Ponadto, 
nie będzie chyba nadużyciem powiedzieć, że nie wszystkie fragmenty 
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metryczne wymagają osobnego komentarza – jak sytuacja, w której jed-
na z postaci przytacza wers z Wergiliusza (Sat. 68, 4). Takie rozwiązania 
ani nie dziwią, ani nie odstają od praktyki prozatorskiej. Wiersze, którym 
z pewnością warto się przyjrzeć to te, które deklamuje narrator główny 
powieści, Enkolpiusz-scholasticus, oraz te układane przez Eumolpusa; 
ten wszak mówi o sobie: ego poeta sum.

Zacznijmy od Eumolpusa. Bohatera tego – uświęconym tradycją zwy-
czajem, więc nieomal bez zastanowienia – zwykliśmy nazywać „wierszo-
kletą”, „poetą grafomanem” czy „samozwańczym poetą”. Nauczyliśmy się 
widzieć w nim tylko postać komiczną, tymczasem warto przyjrzeć mu 
się bez uprzedzeń. Zastanówmy się, jaką metodą jego dwa dłuższe poe-
maty zostały wmontowane w narrację prowadzoną przez Enkolpiusza 
i zapytajmy, czy tak jednoznaczne oceny nie są aby trochę nazbyt surowe. 
Czy na pewno Eumolpus jest obiektem autorskiej kpiny?

Jako poeta Eumolpus daje się nam poznać przede wszystkim z dwóch 
dość obszernych utworów poetyckich: Troiae Halosis i Bellum Civile, 
które Aldo Setaioli nie bez powodu określa jako „bardzo ambitne kawał-
ki poetyckie”140. Pierwszy z wymienionych, to jest poemat o upadku Troi 
(Sat. 89), będący improwizacją, Eumolpus poprzedza refl eksją o stanie 
współczesnej mu kultury (Sat. 88, 2–10). Nie wypowiada się zresztą 
niepytany – o opinię prosi go Enkolpiusz.

Tum ille „pecuniae” inquit „cupiditatis haec tropica instituit. Priscis 
enim temporibus, cum adhuc nuda virtus placeret, vigebant artes inge-
nuae summumque certamen inter homines erat, ne quid profuturum 
saeculis diu lateret […]. At nos vino scortisque  demersi ne paratas qui-
dem artes audemus cognoscere, sed accusatores antiquitatis vitia tantum 
docemus et discimus.

Współczesna sztuka padła ofi arą kultu pieniądza. W dawnych bowiem 
czasach, kiedy umiano docenić autentyczne wartości, sztuki piękne były 
w rozkwicie, a przy tym największą troską dla ówczesnych społeczeństw 
było to, by udostępnić światu coś, z czego mogłyby czerpać pożytek 

140  A. Setaioli, Poems in Petronius’ “Satyricon”, s. 375. Oba te utwory, jak za-
uważa uczony, stanowią na tyle złożone zjawisko badawcze, że ich kontekst hi-
storycznoliteracki stanowi odrębny badawczy problem. Tu interesuje nas jedynie 
to, co może nam powiedzieć sposób ich włączania  w narrac ję  Satyryków.
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przyszłe pokolenia […]. My zaś, ogłupiali od pijaństwa i rozpusty, nie 
potrafi my się zdobyć nawet na to, by rzucić łaskawym okiem na dzieła 
dawnych mistrzów. Pogardzamy starożytnością, choć jedyną dziedziną, 
w której mamy większe osiągnięcia niż starożytni, jest teoria i praktyka 
występku (przeł. L.W.).

Nie sposób nie przyznać tu Eumolpusowi szlachetnych pobudek, 
wyrafi nowania i ambicji, a także wyraźnie krytycznego stosunku do 
powierzchownej, niemierzącej wysoko działalności twórczej. Tak oto 
perorując, Eumolpus zauważa (sed video), że Enkolpiusz nie może ode-
rwać wzroku od obrazu przedstawiającego zdobycie Troi. Uznaje więc, 
że na miejscu będzie, jeśli spróbuje objaśnić (conabor pandere) tę scenę 
w wierszach. To treść – poeta postawiony przed możliwością recytacji 
pieśni o Troi – wymusza formę wierszową. W narrację Eumolpusa 
postaci, która sama jest narracją sekundarną, włączona zostaje narracja 
kolejna, Eumolpusa aojdy; pieśniarz bezpośrednio podlega Eumolpuso-
wi, pośrednio zaś – Enkolpiuszowi jako narratorowi głównemu. Jakie ma 
to konsekwencje dla sytuacji narracyjnej? Można zaryzykować twierdze-
nie, że w jednym momencie do czytelnika docierają cztery głosy: auto-
ra ukrytego, narratora głównego, postaci i wykreowanego przez niego 
„aojdy”. Powstały chaos – by użyć terminu Contego – niuansuje kwestię 
jakości  tej [Eumolpusa] poezji.

Na tym etapie wiemy tyle: (1) Eumolpus pokazuje się nie jako dy-
letant, lecz jako człowiek, którego stać na trzeźwą ocenę sytuacji (stan 
kultury i literatury w czasach wczesnego cesarstwa) – już to stawia go 
po stronie tych, o których powinniśmy myśleć ciepło. (2) Eumolpus nie 
ukrywa, że wyrecytuje rzecz będącą poematem przygotowywanym lub 
odświeżanym sobie ad hoc, toteż możemy spodziewać się utworu nie-
doskonałego. (3) Eumolpus nie narzuca się Enkolpiuszowi ze swoim 
dziełkiem – proponuje go jako, adekwatny zresztą, komentarz do kon-
kretnego momentu w powieściowej „rzeczywistości”, czyli Enkolpiusza 
zapatrzenie się na obraz.

Troiae Halosis to poemat rozciągający się na kilkadziesiąt wersów, 
tematycznie wzorowany na znanych powszechnie eposach, formalnie 
zaś ułożony w trymetrze jambicznym, właściwym tym partiom tragedii, 
w których posłaniec opowiada o zdarzeniach, jakie zaszły poza sceną. 



Recytacji nie udaje się jednak dokończyć: w kierunku Eumolpusa zaczę-
ły lecieć kamienie.

Gdy dowiadujemy się od Enkolpiusza, że recytacja Eumolpusa wzbu-
dziła w niektórych przechodniach niechęć i skłoniła ich do aktów agresji 
względem starego poety, jesteśmy zdani na „fi ltr” Enkolpiusza. Słyszymy 
także, i również od niego, że Eumolpusa taki obrót spraw nie zdziwił; 
okrył głowę płaszczem i rzucił się do ucieczki. Czy oznacza to, że Eumol-
pus spowodował wzburzenie u kilku przypadkowo napotkanych osób, 
bo zaprezentował się jako zły poeta? Niekoniecznie.

Jeżeli narrator miał w zamiarze zadrwić sobie z Eumolpusa, nie
oznacza to, że ten zasłużył na to również w opinii autora powieści.
Nie oznacza to również, wbrew może pierwszemu wrażeniu, że kryje 
się za tym krytyka Eumolpusa – stosunek narratora do poety cechuje 
raczej sympatia i pobłażliwość, nie zaś postawa, która miałaby sugero-
wać niechęć czy brak szacunku. Jeśli natomiast obiektem jego dowcipu 
jest audytorium składające się ze słuchaczy przypadkowych i niekompe-
tentnych (co licowałoby z wydźwiękiem powieści), to należy pamiętać, 
że scena osadzona jest przecież w pewnym kontekście: określony czas 
i przestrzeń, określone postacie z ich poglądami i reakcjami. Bo ci, któ-
rzy zagrażają niebezpieczeństwu bohaterów, to tylko zwykli „bywalcy 
karczm”, nie zaś wymagający i oczytani krytycy literaccy. A czy snujący 
się ulicami „pijaczkowie” mają prawo układać kanony lektur? Czy w ta-
kich osobach chcemy widzieć „arbitrów elegancji”? Trzeba też w tym 
kontekście pamiętać, że kiedy Enkolpiusz, uciekając przed groźbą bycia 
ranionym przez kamień, rusza za Eumolpusem, to dlatego, że boi się, 
by i jego nie nazwano poetą – nie zaś, jak sugeruje przekład Leszka 
Wysockiego: wierszokletą. Ryzykowne jest bowiem samo nomen poetae
(Sat. 93, 3).

Najpoważniejszym popisem Eumolpusa jako poety jest liczący nie-
mal trzysta wersów poemat, który tradycja fi lologiczna zwykła zaopa-
trywać tytułem Bellum Civile. Jego treść, a także to, jaki jest stosunek 
tego utworu do dzieła Lukana o tym samym tytule, nie są tu dla nas 
szczególnie ważne141. Zastanówmy się natomiast, w jakiej „atmosferze” 
tekst zostaje włączony do narracji.

141  Na ten temat zob. A. Setaioli, Poems in Petronius’ “Satyricon”, s. 375–376, 
398–399 i dalsze pomieszczone tam wskazówki bibliografi czne.
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I tym razem swoją recytację Eumolpus poprzedza wywodem teore-
tycznym – skupia się na teorii poezji i praktyce działalności poetyckiej 
(Sat. 18, 1–6). Ponownie także pokazuje się Eumolpus Enkolpiuszowi, 
a za jego pośrednictwem także i nam, jako ktoś wyrafi nowany, znają-
cy się na poezji. Czy jego poglądy można uznać za poglądy historycz-
nego Petroniusza? Wydaje się to możliwe, ale opinie tego rodzaju, jako 
dotyczące świata pozatekstowego, muszą pozostać poza ramami tego 
studium o narracji. Z pewnością natomiast powiemy, że są to poglądy 
człowieka-postaci o wyrobionym smaku literackim.

Multos [inquit Eumolpus, o] iuvenes carmen decepit. Nam ut quisque 
versum pedibus instruxit sensumque teneriorem verborum ambitu in-
texuit, putavit se continuo in Heliconem venisse […]. Refugiendum 
est ab omni verborum, ut ita dicam, vilitate et sumendae voces a plebe 
summotae, ut fi at “odi profanum vulgo et arceo”. Praeterea curandum 
est, ne sententiae emineant extra corpus orationis expressae, sed intexto 
vestibus colore niteant. Homerus testis et lyrici Romanusque Vergilius et 
Horatii curiosa felicitas.

[…] wielu, o młodzieńcy – mówił Enkolpiusz – zwiodła poezja. Bo gdy 
tylko ktoś napisał wiersz w stopach i w period słów wplótł jakąś sub-
telniejszą myśl, był przekonany, że tym samym dostał się już na sam 
Helikon […]. Uciekać trzeba od wszelkiej, że tak powiem, taniości słów 
i dobierać wyrazy dalekie od pospolitości: po prostu realizować owo odi 
profanum vulgus et arceo. Poza tym trzeba się starać, żeby sentencje nie 
wybijały się wyskakując poza całość dzieła, lecz dodawały mu piękna tyl-
ko jako kolor wpleciony ściśle w jego szatę. Dowodem tego Homer i liry-
cy, a z rzymskich Wergiliusz i udane a troskliwie wypracowane osiągnię-
cie Horacego (przeł. M.B.).

Jak różny jest poziom intelektualny i obeznanie w prawidłach poezji 
pomiędzy Eumolpusem a, na przykład, Trymalchionem, nie trzeba na-
wet mówić.

W tym miejscu należy od razu odnieść się do propozycji Leszka Wy-
sockiego, by zdecydowanie odrzucić pogląd reprezentowany powszech-
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nie w nauce, między innymi przez Johna Patricka Sullivana142, według 
którego Eumolpus atakuje tym poematem „młodych” z Lukanem na 
czele. Polski tłumacz odrzuca taką możliwość. W jego opinii wywód 
Eumolpusa to „konwencjonalne, czysto »pokoleniowe« wyrzekanie 
starego grafomana-malkontenta na rzekome dyletanctwo »młodych 
pryszczatych«”143. Trzeba tu jednak zaprotestować: ani określanie Eu-
molpusa mianem grafomana-malkontenta nie jest do końca uczciwe, ani 
zarzucanie braku kompetencji pisarzom doby poklasycznej – całkiem 
bezpodstawne. Celnie pisze Conte: 

Powtarzając błędy wielu poetów i retorów swojej epoki, doświadczony 
w poetyce szaleństwa, Eumolpus jest po prostu jednym z wielu. Nie 
posiadając daru Enkolpiusza do widzenia siebie w różnych sytuacjach 
narracyjnych, podziela z nim pasję do literatury bombastycznej i pre-
tensjonalnej144.

Tęskniący za sublimitas Eumolpus jest zatem – jak Enkolpiusz – ofi a-
rą systemu edukacyjnego, który zabił  wielką l iteraturę, redukując ją 
do „pouczających przykładów”.

Jak zaś Enkolpiusz odbiera Bellum Civile? Możemy wnioskować, że 
utwór wydał mu się wartościowy, skoro wysłuchał go w całości i z takim 
pietyzmem przekazał w swojej narracji. Skomentował krótko: cum haec 
Eumolpos ingenti volubilitate verborum eff udisset, tandem Crotona intra-
vimus (Sat. 124, 2). Poeta wyrecytował te słowa „potoczyście”, „płynnie”, 
„z niezwykłą biegłością”, nie zaś, jak chce Wysocki w swoim przekładzie: 
„zakończył tę namaszczoną deklamację”. Enkolpiusz zresztą ocenia nie 
tyle Eumolpusa poetę, ile Eumolpusa recytatora. Czy zaś wypada nam 
mówić źle o samym poemacie? Nie – skoro Bellum Civile, o czym dowia-
dujemy się ze słów Eumolpusa bezpośrednio poprzedzających recytację, 
to utwór, który nie został  jeszcze przez niego ostatecznie wy-
szl i fowany (Sat. 118, 6)!

142  J.P. Sullivan, Th e “Satyricon” of Petronius: A Literary Study, Bloomington–
London 1968.

143  L. Wysocki, przypis do rozdziału 118 swojego przekładu, s. 222.
144  G.B. Conte, Th e Hidden Author, s. 72.
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Nie chodzi bynajmniej o to, by pokazać tu Enkolpiusza jako wirtuoza 
poezji. Prawdę powiedziawszy, nasze zdanie na temat jego talentów nie 
jest szczególnie ważne. Jego wiersze czytamy jako przynależące do kon-
kretnego, fi kcyjnego świata przedstawionego w powieści; nie oceniamy 
ich wartości, lecz ich funkcję w narracji całościowej. Powiedzmy więc 
o Eumolpusie tyle, ile pozwala uczciwa lektura Satyryków.

Kiedy narrator-protagonista karci Eumolpusa, to ze strachu o własną 
skórę: by owo nomen poetae nie ściągnęło i na niego kłopotów. Znamienna 
jest reakcja Gitona na to zachowanie Enkolpiusza. „Najmilszy chłopiec” 
(mitissimus puer) upomina go w przekonaniu, że nie postąpił elegancko: 
negavit recte facere (Sat. 93, 4). Tę i kolejne uwagi młodzieńca uznał En-
kolpiusz za dowód jego taktu (moderatio) i skromności (verecundia). Sam 
Eumolpus określa siebie jako poetę „nie najgorszego gatunku” – ani więc 
nie wywyższa się, ani nie okazuje fałszywej skromności. Ocena ta wydaje 
się uczciwa i wyważona. Autor Troiae Halosis i Bellum Civile tęskni, jak 
Enkolpiusz, do wzniosłej twórczości „dawnych mistrzów”, poezją sobie 
współczesną gardzi. Nie jest nowym Homerem czy Wergiliuszem, ale 
daleko mu do poetyckich dyletantów.

O ile wiersze recytowane przez bohaterów nie są zjawiskiem szcze-
gólnie zaskakującym, tym bardziej gdy recytacja w tak oczywisty sposób 
zostaje wymuszona na bohaterach przez tekst, o tyle partie poetyckie au-
torstwa Enkolpiusza, narratora głównego Satyryków, budzą uzasadnione 
zdziwienie. W jakim celu narrator wplata w tok swojej narracji partie 
wierszem?

Nie licząc modlitwy do boga Priapa (Sat. 133, 3), której agensem jest 
Enkolpiusz-postać, nie zaś Enkolpiusz-narrator, oraz pomijając te wier-
sze, co do których autorstwa nie możemy mieć całkowitej pewności, da 
się wskazać co najmniej kilkanaście miejsc, w których poezją para się 
narrator Satyryków: 79, 8; 80, 9; 126, 18; 127, 9; 128, 6; 131, 8; 132, 8; 132, 
11; 132, 15; 135, 8; 136, 6; 137, 9; 139, 2. Jeśli przyjmiemy, że znany nam 
dziś tekst to saturarum excerpta ex libris xv et xvi, to możemy zgadywać, 
że całość powieści zawierała takich poetyckich wtrętów ponad sto.

Czym są te wiersze? Aldo Setaioli nie ma wątpliwości, że stanowią 
one istotny element subtelnej gry autora powieści145.

145  Zob. A. Setaioli, Poems in Petronius’ “Satyricon”, s. 379.
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W Narratologii Mieke Bal czytamy: „Kiedy tekst włączony przedsta-
wia skończoną opowieść o rozbudowanej fabule, stopniowo zapomina-
my fabułę narracji prymarnej” – jest to przypadek opisujący status włą-
czonych nowel czy poematów Eumolpusa. 

Kolejny możliwy związek między tekstem prymarnym a włączonym 
zachodzi wtedy, kiedy ich fabuły są ze sobą powiązane. Ta struktura 
ma dwa możliwe znaczenia. W pierwszym przypadku związek zostaje 
ujawniony przez aktora opowiadającego opowieść włączoną; w drugim –
wyjaśnienie jest zazwyczaj pozostawione albo jedynie zasugerowane czy-
telnikowi na poziomie fabuły146.

Narracja Enkolpiusza i wplatane przezeń w tę narrację poezje łączą 
się właśnie na tym poziomie.

Intuicja podpowiada uważnemu czytelnikowi Satyryków, że narrator 
powieści zaczyna mówić wierszem w momentach bynajmniej nieprzy-
padkowych. Nie jest to nigdy popis moralisty Petroniusza, lecz miłoś-
nika poezji, obsesyjnego fanatyka mythoi – Enkolpiusza. Spróbujmy le-
piej zrozumieć funkcję tych tekstów włączonych, wczytując się w dwa 
miejsca, gdzie jest ona łatwa do wychwycenia. Oba pochodzą ze „sceny 
miłosnej” pomiędzy Kirke i Enkolpiuszem-Poliajnosem.

Ujrzawszy pierwszy raz Kirke, narrator-protagonista nie może wyjść 
z podziwu dla jej urody i wdzięku. Opisawszy nam jej wygląd, wyrzu-
ca sobie, że darzył zainteresowaniem jakąś niewiastę imieniem Doryda. 
Następnie, w trzech dystychach, zwraca się do Jowisza z zachętą, by ten – 
obecnie pozbawiony mocy i milczący – powrócił do aktywności seksual-
nej, stoi bowiem przed nim piękna kobieta (Sat. 126, 18). Ten sam Enkol-
piusz, który porównywał swój fallus do Odyseuszowego serca, obecnie 
samego siebie, dotkniętego impotencją, widzi jako wcielenie Jowisza na 
„seksualnej emeryturze”. Wyjaśnienie, w jakim celu ten wiersz włączo-
ny został w narrację, zostało pozostawione czytelnikowi – i, prawdę po-
wiedziawszy, nie stanowi zagadki szczególnie trudnej. Wstawka o bogu 
nie ma tu charakteru dygresji, nie tworzy żadnej podfabuły, lecz jest, 
po prostu, poetyckim ekwiwalentem propozycji seksualnej, jaką Enkol-
piusz-Poliajnos składa Kirke. Ona także, podobnie jak czytelnik, nie ma 

146  M. Bal, Narratologia, s. 58–59.
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problemu z rozszyfrowaniem rzeczywistej treści tego przekazu: pomysł 
wyjątkowo się jej spodobał – Delectata illa risit tam blandum, ut videre-
tur mihi plenum os extra nubem luna proferre – i zaoferowała się nasze-
mu bohaterowi jako „siostra”, mimo iż, co nie jest dla niej tajemnicą, on 
ma już „brata”, czyli Gitona (Sat. 127, 1). Enkolpiusz pyta Kirke o imię
(ciekawe, i z pewnością zamierzone, że zaoferował jej spółkowanie, za-
nim je poznał), po czym dochodzi między nimi do zbliżenia (Sat. 127, 9).

Dixit haec Circe, implicitumque me bracchiis mollioribus pluma deduxit 
in terram vario gramine indutam.
Idaeo quales fudit de vertice fl ores
terra parens, cum se concesso iunxit amori
Iuppiter et toto concepit pectore fl ammas:
emicuere rosae violaeque et molle cyperon,
albaque de viridi riserunt lilia prato:
talis humus Venerem molles clamavit im herbas,
candidiorque dies secreto favit amori.
In hoc gramine pariter copositi mille osculis lusimus, quaerentes vo-
luptatem robustam…

Po tych słowach Kirke wzięła mnie w objęcia miększe niż sam puch
i położyła na ziemi,  kwiecistą zasłanej  murawą.
Jak ziemia-rodzicielka na Idy wysokościach
Wydała ongiś kwiaty, gdy z prawą swą miłością
Jowisz się złączył, pełne płomienia mając serce:
Z miękkich się słały fi ołków, cibór i róż kobierce,
A z łąk zielonych białe lilie się słodko śmiały –
Tak ziemia zaprosiła Wenus na miękkie trawy
I cudny dzień tajemnej miłości był łaskawy.
Na tej  to murawie zwarci w uścisku igraliśmy tysiącem pocałunków 
szukając potężnej rozkoszy… (przeł. M.B.).

Kirke położyła kochanka (niedoszłego, jak się niedługo okaże) na po-
krytej trawą ziemi, która to ziemia „wydała ongiś kwiaty”, gdy z Ju-
noną zległ był na niej Jowisz (przywołany już w poprzedniej scenie jako 
„kochanek”), a która to trawa teraz jest areną miłosnych potyczek En-
kolpiusza i Kirke. Ciąg: terram – gramine – terra – [hoc] gramine poka-
zuje dobitnie sposób i stopień zintegrowania tekstu wiersza Enkolpiusza 
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z tekstem jego narracji. Partie wierszowe, które wypowiada Enkolpiusz, 
stanowią zatem zarówno w sensie stylistycznym, jak psychologicznym 
integralną całość z  narracją główną Petroniuszowej powieści. 
Pojawiają się wtedy, gdy w Enkolpiuszu górę nad narratorem bierze 
poeta; w tych momentach, które będzie on usiłował oddać za pomocą 
innych niż zwykle środków artystycznych.

Satyryki Petroniusza to powieść o poetach, którym przyszło żyć 
w czasach niepoetyckich.

A jak zanurzony w świecie mitów Enkolpiusz, także Eumolpus jest 
postacią posiadającą więcej wymiarów, niż by to sugerowała pobieżna 
lektura Satyryków. Jak Enkolpiusz, i on jest produktem swoich smutnych 
czasów – czasów „upadku wymowy”, czasów „śmierci wszelkiej twór-
czości artystycznej”. I jak Enkolpiusz, ten „siwiuteńki starzec” – ze swoją 
świadomością tego upadku i tej śmierci – jest postacią tyleż komicz-
ną, ile tragiczną147. Bohaterowie Satyryków recytują wiersze – prócz En-
kolpiusza i Eumolpusa także przecież Trymalchion, Agamemnon i inni, 
a każdy adekwatnie do swej kondycji intelektualnej i charakteru – bynaj-
mniej nie dlatego, że wymaga tego forma tego dzieła, lecz jego treść. Sa-
tyryki Petroniusza stanowią na wskroś poważną przypowieść o drogach 
i bezdrożach literatury i literatów.

Że Satyryki można czytać także jako utwór podszyty goryczą, świad-
czy fakt używania i przez Enkolpiusza, i przez Eumolpusa zaimka „my” 
w takich momentach, w których rzymska nobilitas ukazywana jest w złym 
świetle: my roześmialiśmy się z prymitywnego dowcipu; my toniemy 
w alkoholu i zbytku; my odrzucamy dobre wzory. Do swoich współczes-
nych, do przedstawicieli politycznych i intelektualnych elit, „ogłupiałych 
od pijaństwa i rozpusty”, a dla dawnych mistrzów mających tylko pogar-
dę, mógłby Petroniusz przemówić znanymi, gorzkimi słowami Mikołaja 
Gogola: „Z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie”.

Opuszczamy poziom tekstu. Przyjrzymy się teraz kolejno trzem, by 
trzymać się terminologii narratologicznej, aspektom opowieści, której 
tenże tekst jest nośnikiem. Będą to: czas, przestrzeń i postacie.

147  Śmieszność Enkolpiusza i Eumolpusa podobna jest do śmieszności inte-
lektualistów portretowanych w fi lmach Stanisława Barei, czy, w innych warun-
kach społeczno-ekonomicznych, Woody’ego Allena.



Rozdział IV
CZAS

Zarys problemu148

Czas – pisze Mieke Bal – który porządkuje ludzkie życie za pomocą ze-
garków, harmonogramów oraz innych środków jego ujednolicania, jest 
przez nas tak wchłonięty, uwewnętrzniony czy zasymilowany, że trud-
no uwierzyć, iż są weń wbudowane pewne konfl ikty. Codzienny czas 
[day-to-day time] harmonogramów nie pasuje do długoterminowego 
ujęcia czasu, który znamy głównie z historii. Czas monumentalny 
[monumental time] to temporalność, która zaprzecza nawet czaso-
wi histor ycznemu [historical time] i dąży do wieczności. Po drugiej 
stronie tej opozycji istnieje krótki czas chwil i doświadczeń życiowych 
o różnej intensywności, które przecinają uregulowany czas codziennych 
zajęć. Ostrość tych opozycji różni się w zależności od trybu życia. Rutyna 
drobnych aktów [także – J.H.] decyduje o doświadczeniu czasu […]. To 
zjawisko możemy nazwać mikroczasem149.

Autorka Narratologii prezentuje i omawia w swoim podręczniku 
trzy najważniejsze formy temporalności. Jej tropem podąża wiernie, ale 

148  W rozdziale tym będzie mowa o czasie w ujęciu literaturoznawczym, nar-
ratologicznym, nie zaś fi lozofi cznym, narratywistycznym czy fenomeno-
logicznym. Czas jako pojęcie z zakresu fi lozofi i najwnikliwiej przed Paulem Ri-
coeurem (Czas i opowieść, t. 1–3) przebadali oczywiście, także już wzmiankowani 
w innym miejscu, Edmund Husserl w Wykładach z fenomenologii wewnętrznej 
świadomości czasu oraz Martin Heidegger w swoim sztandarowym Byciu i czasie.

149  M. Bal, Narratologia, s. 80.
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i wzbogacając te uwagi, Irene J.F. de Jong we wprowadzeniu do Time in 
Ancient Greek Literature (2007), drugiego z trzech tomów wspomnia-
nych wcześniej (w pierwszym rozdziale) Studies in Ancient Greek Narra-
tive. W dalszych uwagach o czasie w powieści  będziemy się opierać 
na ustaleniach obu tych badaczek150.

Owe trzy formy temporalności, które kolejno zostaną omówione 
w niniejszym rozdziale, to: porządkowanie sekwencyjne (sequen-
tial ordering), r ytm (rhythm) i częstot l iwość (frequency). Bada się 
więc kolejno: (1) relacje, jakie zachodzą między kolejnością zdarzeń 
w opowieści a ich układem w fabule151; (2) trwanie/prędkość relacji 
o wydarzeniach fabularnych; (3) powtarzalność w relacjonowaniu przez 
narratora (narratorów) tych samych zdarzeń.

Od razu trzeba tutaj powiedzieć, a wynika to w oczywisty sposób z po-
wyższego wyliczenia, że właśnie czas jest tym aspektem, który w sposób 
najbardziej wyrazisty wskazuje na różność opowieści i fabuły w tekście 
narracyjnym. O ile bowiem każda fabuła stanowi jakiś ciąg wydarzenio-
wy w rodzaju: A > B > C> … > X > Y > Z, o tyle opowieść zawsze jest 
jakąś wariacją na temat tego ciągu. Po pierwsze, zdarzenia fabularne 
mogą być prezentowane przez agensa narracji w dowolnej kolejności. Po 

150  Zob. ibidem, s. 79–114; I.J.F. de Jong, Introduction [w:] Time in Ancient 
Greek Literature, s. 1–14. Obie zawdzięczają sporo Gerardowi Genette’owi, które-
go „esej” o czasie u Marcela Prousta należy do najważniejszych opracowań w dzie-
jach narratologii. Rzecz nie ukazała się w języku polskim, jest jednak powszech-
nie znana w przekładzie angielskim: G. Genette, Narrative Discourse: An Essay 
in Method, transl. J.E. Lewin, Ithaca 1980. Discours du récit to cząstka większej 
całości, zbioru esejów znanego we Francji pod tytułem Figures III (Paryż 1972).

151  M. Bal pisze: „Ten drugi porządek jest konstrukcją teoretyczną opartą na 
prawach logiki potocznej, która rządzi naszą rzeczywistością. Zgodnie z tą logiką 
nie można dotrzeć do pewnego miejsca, nie wyruszywszy najpierw w podróż. 
Tymczasem w opowieści to jest możliwe” (Narratologia, s. 81). Jest to stwierdze-
nie oczywiste, warto jednak mieć je w pamięci, gdy mówi się o problemie czasu 
w narracji. Do zilustrowania tego zjawiska niech posłuży najprostsza mininar-
racja: „Edyp wykłuł sobie oczy. Nie mógł znieść świadomości swoich czynów”. 
Układ fabularny w tej historii jest „sztywny”: A (Edyp dowiaduje się prawdy o so-
bie) > B (Edyp dokonuje samookaleczenia). Opowieść zaś przedstawia te zdarze-
nia w kolejności odwrotnej. Nawiasem mówiąc, Sofoklesowy Król Edyp to nie 
tylko wzorcowa tragedia, ale także genialnie operująca porządkowaniem sekwen-
cyjnym narracja.
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drugie, inaczej niż w fabule, w opowieści każde zdarzenie może się ce-
chować inną rozciągłością. Po trzecie, wydarzenie, które w fabule zawsze 
występuje jednorazowo, narrator może ukazywać po wielokroć i z róż-
nych perspektyw.

Zacznijmy od porządku czasu. W opinii Bal, której nie sposób w ca-
łości nie podzielać, 

do uważniejszego czytania mogą się przyczynić odchylenia od [spodziewane-
go przez umysł czytającego – J.H.] porządkowania sekwencyjnego […]. Jeśli 
zaburzenia w porządkowaniu sekwencyjnym respektują konwencję, to nie 
będą się wyróżniać. Mogą wszakże osiągnąć taki stopień zawiłości, że śledze-
nie treści będzie wymagało maksymalnego wysiłku152.

Wszelakie zaburzenia konstrukcji czasu w narracji powieściowej, ina-
czej anachronie, niezależnie od charakteru i stopnia skomplikowania, 
należą w literaturze narracyjnej do zjawisk najbardziej typowych (nawet 
w utworach o układzie restrykcyjnie chronologicznym) i służą narrato-
rowi jako środki do realizacji konkretnych celów literackich. Wskażmy 
na trzy aspekty tej sprawy: kierunek (direction), dystans (distance) 
i rozpiętość czasową (span).

Wydarzenie prezentowane czytelnikowi anachronicznie może być 
usytuowane albo w przyszłości, albo w przeszłości. Dla pierwszego z tych 
wariantów Bal stosuje termin antycypacja (anticipation), dla drugiego –
retrospekcja (retrospection; retrovision). De Jong, za Genettem, używa 
innych terminów, choć ich desygnaty pozostają identyczne. Badaczka 
pisze: 

Możemy wyróżnić prolepsis, tj. narrację o zdarzeniu,  które ma 
miejsce po momencie opowieści,  w któr ym się znajdujemy, 
oraz analepsis, tj. narrację o zdarzeniu,  które ma miejsce przed 
momentem opowieści,  w któr ym się znajdujemy153. 

Obu zestawów terminów można co prawda używać zamiennie, ale 
zdaje się, że te zaczerpnięte z retoryki są nieco bardziej precyzyjne. (Na 
przykład nie każda wypowiedź analeptyczna musi być rozumiana jako 
retrospekcja).

152  M. Bal, Narratologia, s. 83.
153  Zob. I.J.F. de Jong, Introduction [w:] Time in Ancient Greek Literature, s. 3.
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Zarówno wypowiedzi proleptyczne154, jak i analeptyczne możemy 
podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Tym sposobem otrzymujemy 
przejrzysty system czterech możliwych typów odstępstw od spodziewa-
nego kierunku czasu: (1) prolepsa wewnętrzna (internal prolepsis) –
narracja o zdarzeniu, które nastąpi później, ale wciąż w obrębie fabuły; 
(2) prolepsa zewnętrzna (external prolepsis) – narracja o zdarzeniu, 
które nastąpi później, ale już poza czasową ramą fabuły; (3) analepsa 
wewnętrzna (internal analepsis) – narracja o zdarzeniu, które już na-
stąpiło w przeszłości, w którymś miejscu na osi fabularnej; (4) analepsa 
zewnętrzna (external analepsis) – narracja o zdarzeniu, które już na-
stąpiło w przeszłości, ale zanim fabuła została zawiązana.

Zjawiska te zachodzą w narracjach w bardzo różnych konfi guracjach, 
a zakres ich występowania jest zawsze dostrojony do narratora, jego usy-
tuowania względem narracji, wiedzy i przyjętej taktyki. Ograniczenia 
kompetencyjne narratora każdorazowo rzutują na możliwości zarządza-
nia przez niego czasem. Na przykład o ile prolepsa/analepsa wewnętrzna 
mieści się w sposób zupełnie naturalny w kompetencjach narratora-pro-
tagonisty (po osi fabuły może się on poruszać wedle własnej woli), a ana-
lepsa zewnętrzna przy pewnych zastrzeżeniach, to prolepsa zewnętrzna 
możliwa jest tylko w bardzo ograniczony sposób. By narrator, należący 
do świata swojej narracji, mógł powiedzieć coś o wydarzeniu, które na-
stąpi po końcu jego opowieści, musimy przystać na możliwość, iż jego 
wypowiedź będzie na przykład wieszczeniem. Znacznie większe kompe-
tencje w zakresie operowania czasem ma narrator, który jest usytuowany 
na zewnątrz swojej opowieści. Może nie tylko poruszać się swobodnie 
po osi fabuły, ale też bez żadnych ograniczeń mówić o tym, co się zdarzy 
na przykład po śmierci głównego bohatera.

Oczywiście w prozie wyjątkowo pod tym względem wyrafi nowanej 
mogą zdarzać się subtelności, które wymykają się tej wygodnej klasyfi -
kacji, a które Bal nazywa „niuansami anachronii”. Na przykład w uho-
norowanej Nagrodą Pulitzera powieści Jeff reya Eugenidesa Middlesex155 
główny bohater, a zarazem narrator, zostaje obdarowany przez autora 
niezwykłą kompetencją: otóż dane mu jest obserwować świat z perspek-

154  Tu przypominamy pracę: J. Pigoń, Ze studiów nad technikami narracyj-
nymi Tacyta.

155  J. Eugenides, Middlesex, przeł. W. Kurylak, Warszawa 2004.
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tywy będącej z nim w ciąży matki. Zabieg stosowany jest tak umiejętnie, 
że nie przychodzi nam do głowy, by podważyć realność tej narracji. Są 
też jednak takie utwory narracyjne, które nie mogę stać się przedmiotem 
badania chronologii; należy do nich zaliczyć powieści należące do trady-
cji tak zwanego strumienia świadomości.

Dystans czasowy nie jest zjawiskiem, które występuje w odosobnie-
niu. Oświetla on tylko problem anachronii pod kątem nieco innym niż 
kierunek, i podobnie jak on jest tychże anachronii właściwością. To właś-
nie na jego podstawie jesteśmy w stanie dokonać podziału na prolepsy/
analepsy wewnętrzne (gdy dystans jest mniejszy) i prolepsy/analepsy ze-
wnętrzne (gdy jest większy).

Jak pisze w Narratologii Mieke Bal: 

Mówiąc „dystans czasowy”, mam na myśli oddzielenie większą lub 
mniejszą przerwą wydarzenia przedstawionego anachronicznie od „te-
raźniejszości”, to znaczy od tego momentu w rozwoju fabuły, który jest 
zaprezentowany w opowieści wtedy, kiedy anachronia ją przerywa”156. 

Dystans czasowy, co zrozumiałe, może być bardzo różny i wywo-
ływać różne efekty: czasem narrator „skacze” o kilka chwil do przodu 
lub do tyłu, czego nieomal nie zauważamy, odczuwając to jako zupełnie 
naturalne; czasem z kolei, z ważnych narracyjnie powodów, przywołuje 
wydarzenia odległe o wiele lat od powieściowego „teraz”.

Podobnie jak kierunek i dystans, tak samo rozpiętość czasowa należy 
do właściwości anachronii i podobnie jak one może przybierać różne for-
my, w zależności od autora, utworu czy sceny. „Termin »odcinek czaso-
wy« – mówi Bal – oznacza odcinek czasu, który obejmuje anachronia”157.

Kiedy Eumolpus swoją opowieść zaczyna słowami: „In Asiam cum 
a questore essem stipendio eductus, hospitium Pergami accepi” (Sat. 
85, 1), oznacza to, że: (1) kierunkiem tej wypowiedzi, to znaczy wspo-
mnienia o romansie z młodzieńcem, jest przeszłość; (2) jej rozpiętość 
czasowa równa jest czasowi gościny Eumolpusa w Pergamonie; (3) jej 
dystans wyznaczają dwa punkty na osi czasu: powieściowe „teraz”, czyli 
rozmowa Eumolpusa z Enkolpiuszem, i moment, w którym Eumolpus 

156  M. Bal, Narratologia, s. 91.
157  Ibidem, s. 93.
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przebywał w Azji. Inną kwestią jest natomiast relacja czasu w narracji 
głównej do czasu w narracji włączonej. Nie można wszak zapominać, że 
podczas opowieści Eumolpusa czas w narracji Enkolpiusza ciągle płynie, 
nawet jeśli nie daje się nam tego odczuć158.

*

Drugą z trzech relacji temporalnych zachodzących w narracji między 
opowieścią a fabułą jest r ytm.

Nie bez żalu Bal konstatuje, że żadne próby analizy rytmu nie zakoń-
czyły się jak na razie pełnym sukcesem. 

Rytm narracji – pisze badaczka – będąc zjawiskiem rzeczywistym i dość 
charakterystycznym, nadal jednak pozostaje jej najmniej uchwytnym 
aspektem. Co właściwie mamy uznać za miarę prędkości prezentacji, za 
jej rytm? Przypuśćmy, że można obliczyć, choćby w przybliżeniu, czas 
przedstawionych wydarzeń. Problem tkwi jednak w określeniu, z jakim 
rodzajem czasu powinniśmy porównywać ów czas fabuły. Z czasem po-
trzebnym do napisania narracji? Jest to nie tylko niemożliwe do ustale-
nia, lecz także ma niewielkie znaczenie dla skutku, jaki ten tekst wywiera 
na czytelniku. Czy powinniśmy więc za miarę uznać czas potrzebny do 
przeczytania narracji? To zależy. Przypuśćmy, że można z grubsza obli-
czyć przeciętny czas czytania powieści. Byłby on wówczas w zasadzie po-
równywalny z czasem, jakiego wymaga wykonanie sztuki teatralnej czy 
utworu muzycznego, chociaż długość tego czasu nie zależy od odbiorcy 
(słuchacza bądź widza), ale od samego wykonania. Wynik tych obliczeń 
pozostaje wątpliwy, a trzeba się jeszcze zastanowić nad ich zasadnością, 
nie mówiąc już o problemach pojawiających się przy pomiarze159. 

Takie porównywanie nie wydaje się zatem zasadne.

158  Problem czasu w równolegle toczących się fabułach nie został omówiony 
ani przez G. Genette’a, ani przez M. Bal. Sygnalizuje go dopiero I.J.F. de Jong: 
Introduction [w:] Time in Ancient Greek Literature, s. 9–19. Zjawisko to dotyczy 
powieści „w pierwszej osobie” tylko w małym stopniu. Prawdziwe możliwości 
roztaczają tu przez badaczem utwory w stylu Haruki Murakamiego 1Q84 (t. 1–3, 
Warszawa 2010–2011) lub wielofabułowe powieści Mario Vargasa Llosy.

159  M. Bal, Narratologia, s. 101.
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Rytm prozy jest czymś dalece bardziej nieoczywistym niż rytm 
wiersza, określony konkretnymi, znanymi nam z nazwy i z układu 
miarami. Ale r ytm w prozie nie tylko istnieje – odgrywa w jej per-
cypowaniu przez nas bardzo istotną rolę. Wystarczy, że uświadomimy 
sobie, w jaki sposób ukazywane jest życie bohatera w biografi i, czy to 
powieściowej, czy to popularnonaukowej. Wydarzenia z okresu, w któ-
rym bohater był dzieckiem lub w którym nie działo się w jego życiu nic 
wartego (zdaniem biografa) odnotowania, przedstawiane są skrótowo. 
Z kolei ważne momenty, czyli te, w których w jego życie wkracza „wielka 
historia”, rozciągają się na przestrzeni dziesiątek, czasem setek stron. 
(W publikacjach historycznych o rytmie decyduje w dużej mierze stan 
posiadanego przez autora materiału źródłowego).

Rytm jest tyleż oczywisty, ile nieuchwytny. Nie znaczy to jednak, że 
nie jesteśmy w stanie określić, z jaką prędkością prezentowane są nam 
w narracji wydarzenia. Rytm będziemy więc rozumieć możliwie najbar-
dziej precyzyjnie – jako miarę prędkości  prezentacji .

Na podstawie zestawienia czasu fabuły (time of the fabula) i cza-
su opowieści  (story-time) teoria narracji wyróżnia pięć podstawo-
wych miar prędkości prezentacji w tekście narracyjnym. Są to: (1) elipsa;
(2) streszczenie; (3) scena; (4) retardacja; (5) pauza. Rozróżnienie to dla 
analizy narratologicznej jest zabiegiem o znaczeniu fundamentalnym, 
naprzemienność rytmów można bowiem uznać za najważniejszą ce-
chę l iteratur y narracyjnej. Omówmy je pokrótce.

(1) Z el ipsą mamy do czynienia wówczas, gdy czas fabuły jest nie-
skończenie dłuższy od czasu opowieści, lub ujmując to inaczej: gdy 
w opowieści opuszczony (zwykle bez śladu) zostaje jakiś fragment fabu-
ły; często, lecz nie zawsze, zdaniem narratora nieważny. „To, co zostało 
pominięte (zawartość elipsy), nie musi być nieistotne; przeciwnie, wy-
darzenie, o którym się nie mówi, może być tak bolesne, że pominięto je 
właśnie z tego powodu […]. Zdarzenie może być też tak trudne do ujęcia 
w słowa, że bardziej pożądane jest zachowanie całkowitego milczenia na 
jego temat”160. Elipsa, paradoksalnie, może mieć zatem ogromne znacze-
nie fabularne.

160  Ibidem, s. 103–104.
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Słynnym przykładem na wykorzystanie elipsy jako głównego, konsty-
tutywnego zabiegu narracyjnego jest opowiadanie Ernesta Hemingwaya 
Wzgórza jak białe słonie, w którym właściwy przedmiot rozmowy –
ciąża bohaterki – nie jest pozornie w ogóle stematyzowany. Zabieg ten 
zresztą Hemingway nie tylko w tym utworze opanował do perfekcji.

(2) Formą mniej radykalną od elipsy jest streszczenie. Zasada ogól-
na jest podobna: pewna partia fabuły „wypada” z relacji narratora, więc 
czas fabuły wciąż jest dłuższy niż czas opowieści. Różnica między tymi 
dwiema miarami prędkości prezentacji polega na intensywności, ale tak-
że na tym, jak narrator postanawia obejść się z tym, co zostało pominię-
te. W niektórych narracjach streszczenie wyraźnie dominuje nad innymi 
rytmami, a jego zawartość stanowi główne źródło naszej wiedzy o świe-
cie powieści czy eposu. Klasyczny przykład streszczenia znajdujemy już 
na początku Wergiliuszowej Eneidy – oto jego fragment (I 12–18):

Był starożytny gród: Kartagina. Z Tyru przybysze
Wznieśli go, możny, bogaty, naprzeciw Italii i ujścia
Tybru; a drogie mu było okrutne rzemiosło wojenne.
Jedną Kartaginę Juno kochała nad inne krainy,
Nawet – mówią – nad Samos. Więc tam złożyła swój oręż,
Tam także rydwan. Już wtedy gorąco pragnęła bogini,
Jeśli losy dopuszczą, by światem władała Kartago
(przeł. I. Wieniewski). 

(3) Rytm, któremu można przypisać „wartość zerową”, określamy 
mianem sceny. W takich wypadkach czas fabuły i czas opowieści rów-
nają / prawie równają się sobie. Sceny dominują w znacznej części 
utworów powieściowych, najpełniej działają bowiem na wyobraźnię. 
Przeplatane są one streszczeniami zwykle wówczas, gdy istnieje ryzyko, 
że czytelnik znudzi się zbyt wolnym tempem narracji. Scena jest ważna 
dla badacza jako punkt odniesienia dla innych miar. 

Prawdziwa izochronia – zauważa Bal – całkowita zbieżność CF i CO 
[czas fabuły i czas opowieści], nie występuje w języku. Możemy jednak 
uznać, że dialog bez komentarza trwa równie długo w CF i CO. Dialog, 
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a w zasadzie każda scena, każda szczegółowa prezentacja wydarzenia 
aspirująca do izochronii, funkcjonuje tu zatem jako punkt odniesienia161.

Są autorzy, którzy zdradzają szczególne upodobanie do tego typu ryt-
mu, aczkolwiek każdy z nich tworzy swoje sceny po swojemu. W Pani 
Bovary Gustave’a Flauberta sceny podkreślają rutynę życia tytułowej bo-
haterki, u Prousta współgrają z procesami pamięciowymi Marcela, nato-
miast w 1Q84 Haruki Murakamiego ich ciąg – niczym taśma fi lmowa –
po prostu ilustruje fabułę.

(4) Dokładnym przeciwieństwem streszczenia jest retardacja. Kie-
dy zachodzi, oznacza to, że mamy do czynienia z sytuacją, w której czas 
fabuły jest krótszy niż czas opowieści. Retardacja jest tą miarą prędko-
ści prezentacji, która zachodzi stosunkowo rzadko, lecz mimo to odciska 
silne piętno w pamięci czytelnika. Dzieje się tak, bo znaczy zwykle ważne 
momenty (fabularnie bądź emocjonalnie) w życiu postaci, ale za jej siłą 
może też przemawiać na przykład wyjątkowa maestria narracyjna. Czę-
sto też retardacja zastępuje scenę, gdy narrator ma do zakomunikowania 
czytelnikowi coś, czego scena w jego mniemaniu satysfakcjonująco nie 
odda. Tempo narracji zwalnia, a fabuła – na jakiś czas – pozostawiona 
jest w „zawieszeniu”.

Wbrew obiegowej opinii retardacją nie jest  opis  wykuwania 
tarczy Achil lesa pomieszczony w Iliadzie. Scena ta jest retrospek-
cją, minifabułą obdarzoną własną czasowością, która zostaje puszczona 
w ruch wraz ze słowami (XVIII 369–371): „Matka Achilla w tym czasie, 
Tetyda o stopach srebrzystych, / przyszła na dwór Hefajstosa, gwiaździ-
sty, wieczny, wspaniały, / cały ze spiżu wykuty” (przeł. K. Jeżewska) i pły-
nie aż do końca księgi, do sceny, w której boski kowal wręcza Tetydzie 
zbroję dla Achillesa, a ta spieszy z nią z Olimpu na ziemię. Za retardację 
można natomiast uznać tak zwany katalog okrętów (Il., II 494–877)162.

161  Ibidem, s. 103.
162  Notabene fakt, iż autentyczność tej sceny (w takim rozmiarze) jest pod-

ważana, pokazuje tym wyraziściej i „od kuchni” mechanizm powstawania retar-
dacji. Dokładnie w chwili, w której katalog rozrasta się do tego stopnia, iż dłużej 
trwa wymienianie przybyłych pod Troję sił niż ich oględziny wzrokowe, scena 
(opis izochroniczny) przemienia się w retardację.
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(5) „Pauzy – czytamy w Narratologii – występują znacznie częściej. 
Termin ten obejmuje wszystkie fragment narracji, w których z czasem 
fabuły nie dzieje się nic. Uwagę czytelnika przykuwa jeden element, 
a w tym czasie fabuła stoi w miejscu. Kiedy później jej przebieg zostaje 
wznowiony, okazuje się, że nie minęła nawet chwila. Wówczas mamy do 
czynienia z pauzą”163. Jak odwrotnością streszczenia jest retardacja, tak 
lustrzanym odbiciem elipsy jest właśnie pauza. Kiedy zostaje wprowa-
dzona, czas fabuły jest nieskończenie krótszy niż czas opowieści.

Dobry przykład pauz stanowią rozległe fragmenty opisowe znane
z literatury naturalistycznej.

Granice pomiędzy elipsą i streszczeniem oraz pauzą i retardacją by-
wają trudne do uchwycenia. Ostatecznie najważniejszą rolę w klasyfi kacji 
rytmów odgrywa zawsze czytelnik i jego wrażliwość na tempo narracji.
Czytanie prozy ze świadomością występowania w niej różnych miar 
prędkości prezentacji można porównać do czytania przez muzyka zapi-
su nutowego.

*

Dwa najważniejsze problemy związane z czasem w opowieści – porząd-
kowanie sekwencyjne i rytm – zostały omówione. Pozostaje nam powie-
dzieć jeszcze kilka słów o aspekcie trzecim, to jest o częstot l iwości.

Na zjawisko narracyjnej częstotliwości zwrócił uwagę Gérard Genet-
te: „Wydarzenie może nie tylko zajść; może zajść znowu, ale może się też 
powtarzać: słońce wschodzi każdego dnia”164. Istotą częstotliwości jest 
także stosunek czasu opowieści do czasu fabuły, ale tym razem jest to 
stosunek l iczbowy. Defi nicja częstotliwości brzmiałaby więc nastę-
pująco: częstotliwość określa, i le  razy dane wydarzenie fabularne 
jest  przedstawiane w opowieści.

Mieke Bal wskazuje na trzy typy częstotliwości, jakie mogą wystąpić 
w narracji: (1) pojedynczość165 – gdy pojedyncze wydarzenie prezen-

163  M. Bal, Narratologia, s. 108–109.
164  G. Genette, Narrative Discourse, s. 113.
165  Słowa tego Bal w swojej Narratologii nie stosuje, mówi jedynie o „pre-

zentacji jednego wydarzenia”. Termin wprowadzony tu został przez analogię do 
dwóch kolejnych, a także jako polski odpowiednik zwrotu singulative mode, za-
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towane jest jeden raz; (2) repetycja – w XX stuleciu obfi cie wykorzy-
stywana i do maestrii doprowadzona przez Williama Faulknera, między 
innymi w powieściach Kiedy umieram, Wściekłość i wrzask czy Absalo-
mie, Absalomie – gdy wydarzenie odbywa się raz, a prezentowane jest 
w opowieści wielokrotnie; (3) iteracja – gdy seria identycznych bądź 
podobnych do siebie zdarzeń prezentowana jest za jednym razem.

Przedstawienie iteratywne – dopowiada badaczka, rozwijając kwestię 
jednorazowego prezentowania serii zdarzeń – zwykło się uważać za pod-
rzędne w stosunku do prezentacji pojedynczej. Stosowano je do szkico-
wania tła, na którym uwydatniały się wydarzenia jednostkowe. Flaubert 
jest pierwszym znanym mi pisarzem w historii literatury zachodniej, 
w którego twórczości iteracja zajęła pozycję dominującą. Proust poszedł 
jeszcze dalej: jego powieść składa się przede wszystkim ze scen iteratyw-
nych. Są one niejednokrotnie tak obszerne, że ich iteratywny charakter 
zaczyna budzić wątpliwości. Jedna wizyta, będąca rzekomo elementem 
dłuższej serii, zostaje opisana na osiemdziesięciu stronach: rozmowy ge-
sty, goście, wszystko jest przedstawione szczegółowo. Przestajemy wie-
rzyć, że takie odwiedziny to przykład odbywanego przez cały długi rok 
cotygodniowego zwyczaju. Byłby to więc przypadek pseudoiteracji; fi gu-
ry, dzięki której Proust zaznaczał swój modernistyczny antyrealizm166.

Naturalnie, najczęściej wydarzenia prezentowane są w narracji w sto-
sunku jeden do jednego, to znaczy: ile wydarzeń składa się na fabułę, 
tyle zostaje zaprezentowanych w opowieści. Mimo to poprzestawanie na 
tym jednym sposobie od pierwszego do ostatniego słowa wywoływałoby 
w praktyce efekt dziwności i nierealności. Taka narracja stałaby się dla 
czytelnika wręcz nie do zniesienia albo, w najlepszym razie, bardzo nu-
żąca. Wystarczy, że wyobrazimy sobie sytuację, w której czytelnik zosta-
je zmuszony do wielokrotnego oglądania – w najdrobniejszych, zawsze 
tych samych szczegółach – pokoju, w którym budzi się ta czy inna po-
stać, i towarzyszenia jej – znów: w najdrobniejszych, zawsze tych samych 
szczegółach – w codziennej toalecie. Lub, co może jeszcze bardziej ko-
miczne, gdyby przy każdej okazji, kiedy bohater się nam pokazuje, nar-

stosowanego na tę okoliczność przez I.J.F. de Jong, Introduction [w:] Time in An-
cient Greek Literature, s. 13.

166  M. Bal, Narratologia, s. 113.
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rator opisywał – zawsze z tą samą pieczołowitością – jego twarz, wzrost 
i wagę167.

Prawdziwą gratką dla badaczy zainteresowanych narracyjną często-
tliwością może być fabularna proza Grecji i Rzymu (bardziej chyba niż 
proza nowożytna), a szczególnie te utwory, którym badacze nie decydują 
się przyznawać miana powieści, lub mówią tylko o częściowej czy też wa-
runkowej przynależności tego czy innego utworu do gatunku, jakim jest 
powieść antyczna. Nie było to, jak się wydaje, podnoszone dotąd w bada-
niach nad prozą antyczną, tymczasem problem relacj i  między itera-
cją a  powieściowością wydaje się niebagatelny i może sprowokować 
do wielu ważkich wniosków. Czy przewaga iteracji nad pojedynczością 
daje się prędzej odnotować w tych utworach, którym powieściowego 
charakteru się odmawia? Czy na przykład sceny z młodości bohatera, 
bitwy i zjawiska atmosferyczne są ukazywane z inną częstotliwością 
w powieści, a z inną w literaturze niepowieściowej? Czy historycy i bio-
grafowie częściej scalają serię podobnych scen, by ukazać je pojedynczo, 
niż robią to powieściopisarze? Należałoby to z pewnością zbadać, być 
może bowiem właśnie tu (między innymi) należałoby szukać rzetelnej 
odpowiedzi na pytanie, co jest prozą powieściową, a co nie jest.

*

W następnej kolejności przyjrzymy się wybranym zagadnieniom z za-
kresu czasu na przykładzie Petroniuszowych Satyryków. Częstotliwo-
ści nie zostanie poświęcona osobna uwaga. Fragmentaryczność tekstu, 
jakim dysponujemy, każe przypuszczać, że jej badanie byłoby w dużej 
mierze dywagowaniem bądź wręcz wysnuwaniem wniosków niepraw-
dziwych. O porządkowaniu sekwencyjnym i, w mniejszym stopniu, ryt-
mie także trzeba będzie mówić ze świadomością ryzyka, jakie wiąże się 
z pracą z utworem niezachowanym w całości.

167  Gra częstotliwością może być też jednak wielkim atutem utworu, a cza-
sem wręcz koniecznością. Np. jeśli bohater choruje i jego wygląd zmienia się 
w szybkim tempie, to wnikliwy, powtarzany raz za razem opis codziennych, iden-
tycznych czynności, może się okazać wielką siłą powieści. Możliwości, jakie drze-
mią w takiej (restrykcyjnej) pojedynczości, proza nie potrafi ła dotąd wyzyskać 
w takim stopniu, w jakim się to jej udało w przypadku repetycji czy iteracji.
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Porządek

W innych warunkach, to znaczy gdyby Satyryki przetrwały do naszych 
czasów w całości, uwagi o porządkowaniu sekwencyjnym mogłyby sta-
nowić najobszerniejszą część tego rozdziału, poświęconego problemowi 
czasu w narracji powieściowej. Tymczasem, wobec istniejącego stanu 
rzeczy, o porządku czasowym w dziele Petroniusza możemy powiedzieć 
nieznacznie więcej niż o częstotliwości. A argumentacja, by wstrzymać 
się od daleko posuniętych analiz tej formy czasowości, powinna być 
przekonująca: jeśl i  nie wiemy, jak przebiegała fabuła, nie po-
wiemy nic konstruktywnego na temat tego, jak wydarzenia, 
które złożyły się  na tę  fabułę, były chronologizowane przez 
narratora.

Nie oznacza to jednak, że należy zupełne zarzucić mówienie o po-
rządku czasu w Satyrykach. Takie badanie ma bowiem niewątpliwie co 
najmniej dwa walory. Po pierwsze, nawet analizując tekst powieści na 
podstawie tylko jej zachowanych fragmentów, będziemy mogli sformu-
łować kilka tez ogólnych. A to zawsze jest użyteczne. Po drugie, dzięki 
świadomości istnienia różnych typów anachronii zyskamy możliwość 
powiedzenia czegoś o ryzyku, jakie – z punktu widzenia teoretyka nar-
racji – wiąże się z przyjętym modelem rekonstruowania fabuły.

Najpierw zatem kilka uwag ogólnych o porządku czasu w Satyrykach.
Z punktu widzenia gramatyki historia Enkolpiusza została opowie-

dziana w pierwszej osobie liczby pojedynczej (czasem mnogiej, gdy w da-
nym zdarzeniu bierze udział jeszcze ktoś oprócz narratora), za pomocą 
form perfectum i praesens historicum. Mówiąc krótko: „ja” opowia-
da o „ja” w przeszłości. Obok epickiej narracji „trzecioosobowej”168 
tryb zastosowany przez Petroniusza jest najpopularniejszym i najbar-
dziej intuicyjnym z wszystkich trybów znanych tradycji powieściowej. 
Można więc powiedzieć, że Satyryki jako wypowiedź – jak zresztą 
wszystkie nieomal narracje – mają charakter analeptyczny, czyli są skie-
rowane ku przeszłości. (Co na zdrowy rozsądek nie jest logiczne: na-
wet jeśli narrator planuje opowiadać wydarzenia zgodnie z chronologią, 

168  O kontrowersjach związanych z tym terminem była mowa w rozdziale 
wprowadzającym.



wcześniej zwykle cofa się w czasie, by gdzieś w przeszłości zakotwiczyć 
swoją narrację). O ile narracji jako takich, stanowiących wypowiedzi 
proleptyczne, prawie nie znamy169, o tyle istnieje pewna, wcale niemała, 
liczba narracji, które – znów: jako takie – można by określić mianem 
wypowiedzi neutralnych. Chodzi o takie powieści, w których o zdarze-
niach teraźniejszych, to jest zachodzących równolegle z aktem mówie-
nia, mówi się w czasie teraźniejszym.

Zasadniczo akt narracji z natury stanowi odchylenie od porządku 
naszego czasu. Jakkolwiek sam w sobie jest dla nas czymś naturalnym, 
to moment zawiązywania subfabuły gdzieś w przeszłości jest zawsze alo-
giczny.

W kwestii statusu konkretnych cząstkowych wypowiedzi, które skła-
dają się na tekst Satyryków, trzeba zauważyć, że Enkolpiusz jest, by tak 
rzec, narratorem wartym swojej narracji. Chociaż wiemy, że moment, 
w którym konstruowana jest jego opowieść, został usytuowany wzglę-
dem fabuły w przyszłości, to Enkolpiusz prezentuje swoją historię 
w taki sposób, by nieustannie była ona historią in statu nascendi. O ile 
potrafi my stwierdzić na podstawie dostępnego tekstu, narrator Petroniu-
sza nie zdradza predylekcji w kierunku chwytu, dla którego zastosowali-
śmy tu termin prolepsis. Unikanie używania w narracji wypowiedzi pro-
leptycznych (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), czy mówiąc 
inaczej: unikanie uprzedzania zdarzeń przez narratora-protagoni-
stę, który wie przecież doskonale, co wydarzyło się później  i jeszcze 
później170, ma oczywiście swój cel – trzymanie czytelnika w napięciu.

Petroniuszowe Satyryki, zawierające przecież nie tylko dłuższe teksty 
włączone, czyli nowele (stanowiące rozbudowane wypowiedzi analep-
tyczne), ale też rzucane mimochodem i najróżniejsze w swoim charak-

169  Narracja stanowiąca w całości  prolepsę czy ciąg proleps byłaby w więk-
szości przypadków dla czytelnika nie do zaakceptowania. Jedynym gatunkiem, 
w którym taki tryb relacjonowania zdarzeń się broni, a wręcz stanowi silny atut, 
jest literatura profetyczna. Tu należałoby jednak zastanowić się nad różnicą ja-
kościową pomiędzy wypowiedziami typu „zdarzy się [w przyszłości]” i „zdarzyło 
się [w przyszłości]”. Czy te pierwsze są w istocie prolepsami?

170  Tj. później względem tego punktu na osi czasu, w którym aktualnie znaj-
duje się narracja, lecz wciąż w obrębie  fabuły; i później względem tego punktu 
na osi czasu, w którym aktualnie znajduje się narracja, lecz już po rozwiązaniu 
fabuły.
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terze wzmianki o czyjejś przeszłości – są najeżone analepsami. I tu 
pojawia się możliwość dodania glosy do fi lologicznej metody rekonstru-
owania fabuły Satyryków171.

Z tych wzmianek zwykło się wysnuwać wnioski co do wydarzeń 
opisanych w księgach, które nie dotrwały do naszych czasów. Oto kilka 
słynnych wypowiedzi analeptycznych, które posłużyły i służą badaczom 
Satyryków do rekonstruowania hipotetycznej fabuły tej powieści: Enkol-
piusz z towarzyszami zakłócili kiedyś uroczystości, którym przewodzi-
ła Kwartylla (Sat. 16, 3: vos sacrum ante cryptam turbastis); Enkolpiusz 
wie o niechlubnej obozowej przeszłości Gitona (Sat. 81, 5: qui postquam 
conturbavit et libidinis suae solum vertit); Enkolpiusz i Lichas kiedyś już 
mieli okazję się znać i pozostawać w relacjach intymnych (Sat. 105, 9: 
Lichas, qui me optime noverat). Co więcej, główny wątek powieściowej 
fabuły – gniew Priapa i jego „znęcanie się” nad Enkolpiuszem – także zo-
stał osnuty wokół przypuszczenia, że Enkolpiusz w jakiś sposób, i gdzieś 
u zarania fabuły, naraził się temu bogu. O tym zdarzeniu wiemy jednak 
tyle, ile o okolicznościach wygnania z Rzymu Owidiusza172.

Problem w tym, że nie wiemy tak naprawdę, czy wspomnia-
ne fakty należy uznać za analepsy wewnętrzne czy analepsy 
zewnętrzne. A nie jest to różnica błaha. Przeciwnie: status wyżej wy-
mienionych i tym podobnych wypowiedzi, o ile możliwy kiedykolwiek 
do ustalenia, mógłby się okazać fundamentalnie ważny dla rekonstruo-
wania fabuły Satyryków. Czy nie okazałoby się, że dotychczasowe przy-
puszczenia zupełnie lub znacznie mijają się z faktami?

Mówiąc wprost: to, że z  narracji  wnioskujemy, iż  Enkolpiusz 
spotkał  już wcześniej  tę  czy inną postać, nie oznacza bynaj-
mniej, że spotkał  ją  w czasie, któr y obejmuje fabułę Saty-
ryków. Każde wspominane zdarzenie mogło przecież nastąpić dawniej, 
przed fabularnym punktem zero; wówczas włączanie takiego zdarzenia 
w obręb fabuły powieści oznaczałoby poważne (i, co gorsza, zupełnie 
nieświadome) przekłamanie. Właściwa badaczom, czasem dość naiwna, 

171  Problem powróci też w rozdziale poświęconym fabule.
172  Literatura jest tu oczywiście ogromna. Z nowszych pozycji zob. przede 

wszystkim: M.M. McGowan, Ovid in Exile: Power and Poetic Redress in the Tri-
stia and Epistulae ex Ponto, Leiden 2009, szczególnie rozdz. pierwszy: Historical 
Reality and Poetic Representation, s. 17–36.
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tendencja do brania każdej  analepsy za analepsę wewnętrzną 
może być (przypadkowo) słuszna, może jednak równie dobrze odpowia-
dać w rzeczywistości za poważne wypaczenia or yginalnej  fabuły 
Satyryków.

Rytm

Jak już powiedzieliśmy przy okazji wprowadzania do tematu czasu 
w opowieści, wartością najtrudniejszą do uchwycenia w powieściowej 
narracji jest rytm. Nie wszystko bowiem można tu wyliczyć; nie bez 
znaczenia są intuicja, słuch i wyczucie czytającego. Paradoksalnie jed-
nak, wobec takiego, a nie innego stanu zachowania Satyryków, to właś-
nie miara prędkości prezentacji, a nie porządek i częstotliwość, obiecuje 
badaczowi najwięcej. Chociaż nie jest oczywiście możliwe opracowanie 
„komentarza metrycznego” dla całej powieści Petroniusza, to jednak na 
podstawie znanego nam tekstu potrafi my odtworzyć rytm typowy dla 
tego utworu.

Punktem odniesienia, jak zawsze przy badaniu rytmu, powinna 
być scena, czyli ten moment narracji, w którym czas fabuły i czas opo-
wieści zrównują lub prawie zrównują się z sobą pod względem tempa 
prezentacji. Sceny, jak już zauważyliśmy, najłatwiej jest zidentyfi kować
w dialogach.

Przyjrzyjmy się takiej scenie dialogowej – oto Trymalchion rozmawia 
z jednym ze swoich kucharzy (Sat. 47, 11–13):

Continuoque cocum vocari iussit, et non expectata electione nostra ma-
ximum natu iussit occidi, et clara voce: „ex quota decuria es?”. Cum ille 
se ex quadragesima respondisset, „empticius an” inquit „domi natus?” 
„Neutrum” inquit cocus „sed testamento Pansae tibi relictus sum”. „Vide 
ergo” ait „ut diligenter ponas; si non, te iubebo in decuriam viatorum 
conici”. Et cocum quidem potentiae admonitum in culinam obsonium 
duxit […].

Zaraz też kazał przywołać kucharza i nie czekając na nasz wybór kazał 
zabić najstarszego [cielaka – J.H.]. Potem głośno: „Z której jesteś deku-
rii?”. A gdy ten odrzekł, że z czterdziestej, dodał: „Kupiony czy w domu 
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urodzony?”. Na to kucharz: „Ani to, ani to. Dostałem ci się testamentem 
Pansy”. A Trymalchion: „Uważaj więc, byś w porządku przyrządzał! Bo 
jak nie, to cię każę wtrącić do dekurii gońców”. Tak ostrzeżony o mocy 
pana kucharz poszedł do kuchni robić danie” (przeł. M.B.).

Możemy być niemal pewni, że ta krótka wymiana zdań pomiędzy 
Trymalchionem i kucharzem trwać musiała tyle, ile trwało jej zapre-
zentowanie przez narratora – ani dłużej, ani krócej. Już kilka zdań dalej 
– wciąż podczas tej samej uczty – retor Agamemnon zamierza nato-
miast wyłożyć jakąś retoryczną kontrowersję, wynikłą na skutek sporu 
człowieka bogatego z ubogim (Sat. 48, 5). „Trymalchion wtrącił: »Co to 
jest ubogi?«. »Dowcipne« – odrzekł Agamemnon i wyłożył jakąś kon-
trowersję” (przeł. M.B.). Czytelnik nie poznaje treści owej kontrowersji 
i nie wie, ile trwało jej wygłaszanie, słyszy jedynie komentarz do niej – 
oczywiście pseudouczony – Trymalchiona. Co więcej, wspomina się po 
chwili o „takich i tym podobnych wypowiedziach”. Scena (pierwotnie 
dialogowa) zostaje więc przez narratora powieści nieco przyspieszona, 
czyli streszczona. Zawartość tego streszczenia obejmuje krótki odcinek 
czasu, a do tego pozostawia swoje echo w tekście, stąd nie może być tu 
mowy o elipsie.

Innym przykładem na streszczenie w Satyrykach może być fragment 
następujący (Sat. 81, 1–3):

Nec diu tamen lacrimis indulsi, sed veritus, ne Menelaus etiam ante-
scholanus inter cetera mala solum me in deversorio inveniret, collegi 
sarcinulas lucumque et proximum litori maestus conduxi. Ibi tr iduo 
inclusus redeunte in animum solitudine atque contemptu verberabam 
aegrum planctibus pectus et inter tot altissimos gemitus frequenter eti-
am proclamabam: „Ergo me non ruina terra potuit haurire? Non iratum 
etiam innocentibus mare?”.

Zresztą niedługo dawałem upust łzom. Bałem się, że Menelaus, młodszy 
nauczyciel, zastanie mnie wśród wszystkich nieszczęść jeszcze i same-
go tu w gospodzie. Zabrałem więc manatki i w zmartwieniu wynająłem 
sobie miejsce na uboczu, blisko wybrzeża morskiego. Tam przez trzy 
dni w zamknięciu ciągle wracało mi na myśl moje osamotnienie i po-
niżenie, i biłem się w piersi chore od żalów, i wśród tylu najgłębszych 
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westchnień raz po raz powtarzałem jeszcze: „Czyż nie mogła mnie raczej 
ziemia pochłonąć i zniszczyć? Nie mogło to morze, srogie nawet dla nie-
winnych?” (przeł. M.B.).

Enkolpiusz narrator uznał słusznie, że szczegółowa relacja z tych 
trzech dni spędzonych w odosobnieniu będzie zbędna i, co gorsza, nu-
żąca dla każdego odbiorcy jego narracji. Bo jaki czytelnik nie zarzuciłby 
lektury Satyryków, gdyby zaoferowano mu zamiast streszczenia relację 
„w czasie rzeczywistym” z okresu, w którym bohater siedzi w zamknięciu 
i użala się nad sobą? Ile musiałaby liczyć taka relacja? Jeżeli przyjąć, że 
mniej więcej tyle samo zajęłoby Enkolpiuszowi mówienie, a nam czyta-
nie, i że czas poświęcony na sen bohatera traktowany byłby eliptycznie –
to taka wiwisekcja ciągnęłaby się przez kilkanaście lub kilkadziesiąt 
ksiąg.

A skoro jesteśmy przy tym, powiedzmy też od razu, że właśnie noce 
(przespane, czyli niezarejestrowane przez świadomość narratora-pro-
tagonisty) – u Petroniusza, ale i w ogóle w prozie powieściowej – są 
sztandarowymi przykładami elips. Z takim właśnie eliptycznym rytmem 
narracji mamy do czynienia na przykład w scenie, w której Enkolpiusz 
informuje nas o przybyciu swoim i swoich przyjaciół do Krotonu: ubi 
quidem parvo deversorio refecti, postero die… (Sat. 124, 2). Kilkugodzin-
ny odcinek czasu – w innych przypadkach mogący przecież odpowiadać 
fabule całego utworu  – tutaj został wycięty z narracji, tak jak wycięty 
został z pamięci Enkolpiusza. Nie wiemy, co wydarzyło się pomiędzy 
wieczerzą a następnym dniem.

W powieści Petroniusza nie brakuje też oczywiście retardacji i pauz, 
ale w utworze o charakterze przygodowym są one, siłą rzeczy, mniej wy-
eksponowane i rzadziej wykorzystywane.

Miarą prędkości prezentacji w Satyrykach staje się retardacja w tych 
momentach, w których Enkolpiusz na przykład komentuje (niejako na 
stronie) coś, czego jest akurat świadkiem czy uczestnikiem. Fabuła nie-
jako zwalnia, a czytelnik zostaje, by tak się wyrazić, sam na sam z nar-
ratorem. Retardacje stanowią tu zwykle źródło komizmu. Za ważne 
przykłady retardacji, a zarazem za szczególną i oryginalną ich odmianę, 
mogą uchodzić w Satyrykach wtręty poetyckie pochodzące od narrato-
ra. Enkolpiusz zdaje się mówić czytelnikom: „chwileczkę, zaraz przejdę 
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dalej, wcześniej jednak skomentuję to ułożonym specjalnie na tę okazję 
utworem poetyckim”. Spowolnieniem rytmu narracji będą więc na przy-
kład następujące cztery dystychy (Sat. 132, 15):

Quid me constricta spectatis fronte Catones
damnatisque novae simplicitatisque opus?
Sermonis puri non tristis gratia ridet,
quodque facit populus, candida lingua refert.
Nam quis concubitus, Veneris quis gaudia nescit?
quis vetat in tepido membra calere toro?
ipse pater veri doctos Epicurus amare
iussit et hoc vitam dixit habere telos.

Czemuż, wyznawcy Katona, ponurzy kapłani pruderii,
tak oburzacie się na mnie i słów mych prostotę ganicie?
Kto wszak o życiu chce pisać, ten winien się strzec minoderii
I słów tak prostych używać, jak proste – codzienne jest życie.
Pośród zaś życia doświadczeń, czyż miłość przemilczeć się godzi,
której rozkosze potrafi ą ukoić największe cierpienia?
Toż nie bez racji Epikur, mądrości krzewiciel, dowodzi,
Że przyjemności zmysłowe są celem naszego istnienia
(przeł. L.W.). 

Wreszcie z rytmem „zapauzowanym” mamy do czynienie w tych 
fragmentach, w których w narracji zaczyna dominować tryb deskryp-
cji. Tak dzieje się na przykład w scenie przed wejściem do willi Trymal-
chiona (Sat. 29, 3–8), podczas opisu dzieł w pinakotece (Sat. 83, 1–4) 
czy gdy charakteryzuje się urodę Kirke (Sat. 126, 13–17). Jak już jednak 
powiedzieliśmy, ze względu na wybitnie dynamiczny charakter powieści 
Petroniusza, narracja w niej raczej biegnie, niż stoi.

Co możemy więc powiedzieć na podstawie zachowanych partii tekstu 
o rytmie opowieści w Satyrykach? Po pierwsze, jest on bardzo intui-
cyjny, naturalny i  logiczny. Enkolpiusz świetnie panuje nad „me-
lodią” swojej narracji i zabiega o to, by każde wydarzenie fabularne było 
prezentowane z prędkością odpowiadającą rzeczywistej istotności tego 
wydarzenia. Po drugie, s i ła  ciężkości  przesunięta jest  ku r yt-
mom szybszym, dzięki czemu narracja oscyluje zwykle pomiędzy sce-



108 Petroniusza sztuka narracji

ną a streszczeniem i nierzadko korzysta z przywilejów, jakie daje elipsa. 
Retardacje przybierają często formę wtrętów poetyckich, a pauzy 
– tak gęsto występujące w prozie naturalistyczne i realistycznej – w Saty-
rykach są rzadkością.



Rozdział V
PRZESTRZEŃ

Przestrzeń a postrzeganie

Z jakichś powodów przestrzeń, być może najwymowniejszy spośród 
wszystkich aspektów opowieści, jest zagadnieniem, któremu poświęcono 
dotąd ledwie garść opracowań i komentarzy173. Możemy domniemywać, 
że uznawano, iż przestrzeń stanowi jedynie mało istotne tło fabuły albo że
jej analiza nie wniesie niczego istotnego do opisu literaturoznawczego. 
Ale równie prawdopodobne jest inne wyjaśnienie. Otóż przestrzeń – 
będąca czymś ogólniejszym niż miejsce akcji – jawi się badaczowi jako 
aspekt bardzo nieuchwytny.

Nowoczesne badania nad przestrzenią stały się możliwe dzięki uświa-
domieniu sobie przez teoretyków narracji faktu istnienia zjawiska, które 
wcześniej już zaprezentowaliśmy w tej książce pod nazwą „fokalizacja”. 
To właśnie ta ostatnia pozwala nam myśleć o przestrzeni jako o czymś 
więcej niż tylko dekoracja dla toczących się na pierwszym planie zda-
rzeń. To właśnie fokalizacja uzmysławia nam dobitnie, że przestrzeń ma 
także swoją ważną funkcję. Inaczej przestrzeń funkcjonuje w eposie, ina-

173  Z ważniejszych pozycji, które poruszają zagadnienie przestrzeni, należy 
wymienić: G. Bachelard, Poetyka przestrzeni, przeł. A. Tatarkiewicz [w:] idem, 
Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 
1975; D. Lodge, Types of Description [w:] idem, Th e Modes of Modern Writing: 
Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern Literature, London 1977; J.M. 
Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 
1984; H. Lefebvre, Th e Production of Space, transl. D. Nicholson-Smith, Oxford–
Cambridge 1991.
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czej w powieści naturalistycznej, a jeszcze inaczej w prozie Franza Kafk i, 
wszędzie jednak właśnie funkcjonuje. Postać nie tylko w niej tkwi, ale 
także jest od niej uzależniona; żyje w niej, oddycha jej powietrzem.

Trzeba więc powiedzieć, że przestrzeń w dziele narracyjnym istnieje 
ty lko dlatego, że istnieją w nim podmioty fokalizujące, a zatem per-
cypujące powieściową rzeczywistość. Dotąd mówiliśmy w kontekście 
fokalizacji o patrzeniu/widzeniu, ale w tym miejscu możemy tę kwestię 
doprecyzować. Percepcja może się wszak odbywać nie tylko za pomocą 
zmysłu wzroku; percypujemy świat nie jedynie patrząc, ale też słucha-
jąc i czując (dotyk, smak, zapach). Wszystkie pięć zmysłów dostępnych 
człowiekowi, choć w różnych proporcjach, bierze udział w prezentowa-
niu przestrzeni w opowieści. Niezależnie od tego, czy przestrzeń, jako 
statyczna, stanowi jedynie tło, czy też, jako dynamiczna, umożliwia 
ruch postaci w obrębie narracyjnego świata przedstawionego, to istnieje 
ona właśnie dzięki postrzeganiu i w taki sposób, w jaki jest modelowana 
przez podmioty postrzegające.

W Narratologii Mieke Bal tak pisze o interesującym nas tu zagad-
nieniu: 

W opowieści, w której z przestrzenią łączą się „żyjące nią” postaci, naj-
ważniejszym aspektem przestrzeni jest to, w jaki sposób się one do niej 
odnoszą za pomocą zmysłów. Trzy z nich są wyjątkowo mocno zwią-
zane z percepcyjną reprezentacją przestrzeni: wzrok, słuch oraz dotyk. 
Wszystkie one służą przedstawianiu przestrzeni w opowieści. Kształty, 
kolory i rozmiary są postrzegane wzrokowo, za każdym razem ze szcze-
gólnej perspektywy. Dźwięki też wspomagają prezentację przestrzeni. 
Jeśli postać słyszy cichy szum, znajduje się w pewnym oddaleniu od po-
staci prowadzących rozmowę. Gdy może zrozumieć każde wypowiada-
ne słowo, jest usytuowana znacznie bliżej, na przykład w tym samym 
pokoju lub za cienkim przepierzeniem. Bijący w oddali zegar kościelny 
powiększa przestrzeń; usłyszany nagle szept wskazuje na bliskość szep-
czącego. Mamy także dotyk. W omawianym temacie wrażenia dotyko-
we rzadko odgrywają ważną rolę. Dotyk ewokuje bliskość. Kiedy postać 
może wyczuć otaczające ją ściany, jest uwięziona w bardzo ciasnej prze-
strzeni. Opowieści korzystają z percepcji dotykowej, by wskazać na ma-
teriał, substancję, z jakiej wykonano przedmiot. Zapach może mieć swój 
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wkład w charakterystykę przestrzeni, lecz w sposób mniej oczywisty niż 
w przypadku doświadczania przestrzeni samej w sobie. Smak nieczęsto 
ma w tym kontekście jakiekolwiek znaczenie174.

Badaczka ma słuszność, kiedy mówi, że w procesie percypowania 
główną rolę odgrywa wzrok, dalej słuch, następnie, w mniejszym stop-
niu, dotyk, w jeszcze zaś mniejszym zakresie zapach i smak. Są to zresztą 
fakty, które odnoszą się tyleż do świata powieści, ile do naszej rzeczywi-
stości. Przecież to, jak wiele z otaczającego nas świata, świata w którym 
żyjemy, jesteśmy w stanie ogarnąć za pomocą danego zmysłu, determi-
nuje nasze postrzeganie tego świata – i to samo tyczy się postaci osa-
dzonych w ich przestrzeni powieściowej. W tym miejscu można więc 
postawić tezę następującą: wrażenie „realności”  świata powieś-
ciowego,  jakie generuje w nas należycie skonstruowana pro-
za (niezależnie od jej  gatunku i  założeń „ontologicznych”), 
zasadza się  nie na wierności  tak zwanej  prawdzie histor ycz-
nej  (wiernie odwzorowana bitwa czy ulice miasta,  wiernie 
oddane realia  epoki), lecz na wiar ygodnym dla nas, czyli  ta-
kim, jakie znamy z własnego życia,  operowaniu fokalizacją.

Aby dowieść, jak fundamentalną rolę w prezentowaniu przestrzeni 
w utworach powieściowych odgrywa jej, to jest przestrzeni, postrzega-
nie zmysłowe przez postacie w niej osadzone, przytoczymy teraz kilka 
znamiennych przykładów z Satyryków. Powieść Petroniusza dostarcza 
rozlicznych przykładów na to, w jaki sposób wrażenia zmysłowe wpły-
wają na przedstawianie czy prezentowanie czytelnikowi świata, w który 
została „wrzucona” przygoda Enkolpiusza, a którego opis stanowi przed-
miot jego narracji. Najlepiej będzie ukazać to zjawisko in statu nascendi, 
czyli w momencie, w którym zostaje pobudzony co najmniej jeden zmysł 
bohatera.

Jedną z najlepszych w całych Satyrykach scen, stanowiących ilustra-
cję dla modelowania przestrzeni za pomocą jej „dynamicznego” foka-
lizowania przez postać, jest moment, w którym Enkolpiusz staje przed 
wejściem do willi Trymalchiona (Sat. 28, 6–29, 8). Warto przytoczyć ten 
passus w całości:

174  M. Bal, Narratologia, s. 138.
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Sequimur nos admiratione iam saturi et cum Agamemnone ad ianuam 
pervenimus, in cuius poste libellus erat cum hac inscriptione fi xus: 
„Quisquis servus sine dominico iussu foras exierit, accipiet plagas cen-
tum”. In aditu autem ipso stabat ostiarius prasinatus, cerasino succinctus 
cingulo, atque in lance argentea pisum purgabat. Super l imen autem 
cavea pendebat aurea, in qua pica varia intrantes salutabat. Ceterum 
ego dum omnia stupeo, paene resupinatus crura mea fregi. Ad 
sinistram enim intrantibus non longe ab ostiarii cella canis ingens, cat-
ena vinctus, in pariete erat pictus superque quadrata littera scriptum 
„cave canem”. Et collegae quidem mei riserunt, ego autem collecto spiritu 
non destiti totum parietem persequi. Erat autem venalicium cum titu-
lis pictum, et ipse Trimalchio capillatus caduceum tenebat Minervaque 
ducente Romam intrabat. Hinc quemadmodum ratiocinari didicisset, 
denique dispensator factus esset, omnia diligenter curiosus pictor cum 
inscriptione reddiderat. In defi ciente vero iam porticu levatum mento in 
tribunal excelsum Mercurius rapiebat. Praesto erat Fortuna cornu abun-
danti copiosa et tres Parcae aurea pensa torquentes. Notavi etiam in por-
ticu gregem cursorum cum magistro se exercentem. Praeterea grande 
armarium in angulo vidi, in cuius aedicula erant Lares argentei positi 
Venerisque signum marmoreum et pyxis aurea non pusilla, in qua bar-
bam ipsius conditam esse dicebant.

Czując już mętlik w głowie od nadmiaru wrażeń, dołączyliśmy do orsza-
ku i tak wraz z Agamemnonem dotarliśmy do wrót pałacu. Przy wejściu 
rzuciła mi się w oczy przytwierdzona do framugi tabliczka z anonsem: 
„Niewolnik, co bez pańskiej zgody opuści posesję, oberwie sto batów”. 
W samych zaś drzwiach wejściowych siedział odźwierny w zielonkawej 
szacie, przepasany szarfą koloru wiśni, łuskając groszek do srebrnej misy. 
Nad progiem natomiast  wisiała złota k latka z gadającą sroką, 
specjalnie przyuczoną, by pozdrawiać wchodzących do środka gości. 
A kiedy z rozdziawioną gębą podziwiałem te wszystkie niezwykłości, 
mało brakowało, a  padając jak długi, połamałbym obie nogi. 
Po lewej bowiem stronie przy wejściu, nieopodal kontuaru odźwiernego, 
namalowany był na ścianie olbrzymi pies na łańcuchu, a nad nim był 
napis wielkimi literami: ZEJDŹ / Z DROGI / PSU- / BRACIE. Moi towa-
rzysze zaczęli się skręcać ze śmiechu; a ja, ochłonąwszy nieco, wziąłem 
się za dokładne oględziny całej ściany. Było na niej malowidło przed-
stawiające targowisko niewolników. Niewolnicy mieli na szyi tabliczki 
z imieniem; był wśród nich Trymalchion, przedstawiony tu jako długo-
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włosy młodzieniec z kaduceuszem w garści, wprowadzany do Rzymu 
przez Minerwę. Dalej ukazane zostały kolejne etapy jego kariery: nauka 
rachunków, nominacja na skarbnika, a wszystkie te sceny, zaopatrzone 
w inskrypcje, zostały przez sumiennego artystę oddane z niebywałym 
pietyzmem. Na końcu zaś portyku przedstawiony był Merkury, który, 
trzymając Trymalchiona za podbródek, unosił go w górę ku trybunie. 
Widoczna też była tam Fortuna z olbrzymim rogiem obfi tości oraz trzy 
parki snujące złotą przędzę. Dostrzegłem w tymże portyku również ma-
lowidło z grupą biegaczy ćwiczących pod okiem trenera. Obejrzałem so-
bie też stojącą w narożniku ogromną gablotę, gdzie wystawiono srebrne 
fi gurki larów, marmurowy posążek Wenus i pokaźnych rozmiarów złoty 
kufelek, w którym, jak mnie poinformowano, przechowywany był zarost 
pana domu z pierwszego golenia (przeł. L.W.).

Kluczem do ujrzenia tej sceny w całej jej doskonałości jest umiejętne 
wyłuskanie słów dla tego fragmentu najistotniejszych. A będą to: super 
limen – „nad progiem” i resupinatus – „przewracający się”. Słyszymy, że 
Enkolpiusz na widok namalowanego psa stracił równowagę i przewró-
cił się. Ale dlaczego akurat on? I dlaczego wywołało to salwy śmiechu 
u jego towarzyszy? To proste: Enkolpiusz potknął się, bo zagapił  s ię 
na złotą klatkę, która wisiała nad progiem. Enkolpiusz jako narrator ma 
obowiązki, które nie spoczywają na innych postaciach: musi obserwo-
wać, rejestrować szczegóły i skrupulatnie opisywać to, co widzi. Toteż, 
„ochłonąwszy nieco” (collecto spiritu), zabiera się za „dokładne oględzi-
ny całej ściany”. Enkolpiusz konstruuje przestrzeń niejako z perspektywy 
osoby odzyskującej równowagę. Widzimy go, jak podnosi się i oniemiały 
wodzi wzrokiem od obrazu do obrazu. Ponadto, mimo iż nie podaje się 
nam rozmiarów tych malowideł, powstaje wrażenie, jakby mały Enkol-
piusz został „wrzucony” pomiędzy mitycznych gigantów. Ściana, która 
przedstawia kilka (zwykłych?) malowideł, ogromnieje w oczach obser-
wującego ją narratora.

W malowidłach ściennych, które poznajemy oczyma narratora-foka-
lizatora, rozpoznaje on Trymalchiona. Można oczywiście zapytać, skąd 
Enkolpiusz ma tę wiedzę, że „długowłosy młodzieniec z kaduceuszem 
w garści” to nie kto inny, ale Trymalchion, skoro odwiedza go pierwszy 
raz i nie miał dotąd okazji się z nim zapoznać. Ale na odpowiedź nie 
trzeba długo czekać. Sam Enkolpiusz informuje, że malarz zaopatrzył 



114 Petroniusza sztuka narracji

poszczególne wizerunki w podpisy (omnia diligenter curiosus pictor cum 
inscriptione reddiderat). Widzimy, że Petroniusz zatroszczył się o to, by 
wiarygodności narracji Enkolpiusza nie można było nic zarzucić.

Ciekawego zabiegu dokonał Petroniusz, modelując przestrzeń w zna-
nej nam już opowiastce Eumolpusa o młodzieńcu pergamońskim. Cała 
ta historyjka jest bardzo kameralna; jej akcja rozgrywa się de facto przez 
kilka nocy w zamkniętej przestrzeni, jaką stanowią kwatery domu perga-
mońskiego gospodarza, który przyjął Eumolpusa pod swój dach.

O ile malowidła przed wejściem do willi Trymalchiona były z jakichś 
względów ważne, o tyle wygląd pomieszczeń, w których „siwiuteńki 
starzec” spędzał ten czas – bynajmniej nie. Co więcej: to, co istotne dla 
rozwoju fabuły, rozgrywa się pod osłoną nocą, kiedy bohaterów otacza 
ciemność. Nie może więc dziwić, że zmysł wzroku nie stanowi tu domi-
nującego zmysłu fokalizującego. (Znamienne, że Eumolpus nie mówi, 
jak chłopiec wygląda). Jego, to jest wzroku, miejsce zajmują słuch i do-
tyk, a więc te zmysły, które wyostrzają się, gdy zachodzi ryzyko, że wzrok 
nie będzie mógł odgrywać należycie swojej roli. Zachwycony urodą syna 
podejmującego go człowieka, Eumolpus postanawia, ni mniej, ni więcej, 
tylko „dobrać się” do chłopca (Sat. 85, 5–6):

Fere circa mediam noctem intellexi puerum vigilare. Itaque t imidis-
simo murmure votum feci et „domina” inqumam „Venum, si ego 
hunc puerum basiavero, ita ut ille non sentiat, cras illi par columbarum 
donabo”. Audito voluptatis pretio puer stertere coepit. Itaque aggres-
sus simulantem aliquot basiolis invasi.

Około północy zorientowałem się, że młodzieniec wcale nie śpi. Cichym 
więc szeptem wygłosiłem taką modlitwę: „Wszechmocna Wenus! Jeśli 
młodzieniec ten nie będzie się opierał, gdy złożę na jego ustach pocału-
nek, to jako dziękczynienie dla ciebie ofi aruję mu jutro dwa gołębie”. Na 
to młodzieniec, usłyszawszy, jaką cenę proponuję za oczekiwaną usłu-
gę, począł natychmiast chrapać. Parokrotnie więc wpiłem się w jego 
usta, on zaś cały czas udawał, że śpi (przeł. L.W.).

Wystarczą nam te trzy informacje – „najcichszym szeptem”, „usły-
szawszy” i „chrapać” – byśmy mogli na podstawie bodźców tylko i wy-
łącznie słuchowych wywnioskować, że mamy tu do czynienia z sytuacją, 
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w której postacie znajdują się bardzo blisko siebie, w przestrzeni jakoś 
ograniczonej. (Upewnia nas w tej konstatacji wzmianka samego Eumol-
pusa, że znajdujemy się w triclinium, w którym obaj bohaterowie zapadli 
w sen). A kiedy dodamy jeszcze do tego informację, że Eumolpus paro-
krotnie wpija się  w usta młodzieńca, więc dotyk (i smak?) staje się 
kolejnym czynnikiem fokalizującym – obraz zostaje dopełniony. I znów 
doskonały efekt realności zostaje osiągnięty nie przez szczegółowe od-
danie scenerii, lecz dzięki umiejętnemu zarządzaniu fokalizacją: jak dla 
bohaterów, także i dla nas scenka ta urzeczywistnia się po ciemku, to-
też percepcja nie może polegać na wzroku.

Umiejętność dostrojenia typu fokalizacji do potrzeby chwili to ko-
lejny dowód na maestrię i nowoczesność Petroniusza jako powieścio-
pisarza. Nic nie jest tu szablonowe czy wykonane podług uniwersalnej 
recepty.

Fakt ścisłej zależności prezentowania przestrzeni  w utworze 
narracyjnym od jej  postrzegania przez podmioty prezentujące należy 
wytrwale podkreślać, stanowi on bowiem o zupełnie unikatowej pozycji 
tego aspektu na tle wszystkich innych aspektów opowieści, i wszystkich 
w ogóle cząstek składowych narracji. Inaczej bowiem niż czas i posta-
cie175, inaczej niż fabuła – przestrzeń dociera do naszej  wyobraź-
ni  na drodze „wytwarzania obrazów”.

Informowanie o przestrzeni

Jak zauważa Mieke Bal, „przestrzeń jest absolutnie niezbędna do jakiej-
kolwiek aktywności postaci”176. Jednak to, w jaki sposób czytelnik zosta-
nie poinformowany o przestrzeni w świecie, w który wkracza za sprawą 
lektury, może przybierać nieskończoną ilość form. Nie istnieje receptu-
ra, wedle której kreowana jest przestrzeń – tym bardziej że, jak już po-
wiedziano, nie jest ona bynajmniej tym samym co miejsce akcji, scena 
czy lokacja. Każda kultura, każda epoka, każde pokolenie, każdy autor 

175  Nawet jeśli postacie w danym utworze konstruowane są przy dużym 
udziale opisów-charakterystyk, to „ożywają” one dopiero wówczas, gdy w grę za-
czynają wchodzić ich, tj. tychże postaci, cechy, zwyczaje, właściwości  i in.

176  M. Bal, Narratologia, s. 144.
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i każde dzieło może się charakteryzować własnym, oryginalnym rezer-
wuarem chwytów służących do prezentowania przestrzeni. Które z tych 
chwytów znajdują w konkretnym utworze narracyjnym zastosowanie, 
zależy od wielu czynników, takich jak: kanon estetyczny, moda, maniera 
autorska. Żadna jednak próba ustrukturyzowania „typów” ewokowania 
przestrzeni nie wydaje się posunięciem słusznym. Po pierwsze, byłaby 
dopasowywaniem fragmentów tekstu do z góry narzuconych schema-
tów. Po drugie, nie wniosłaby do teorii powieści antycznej nic prócz 
mglistych statystyk.

Nie znaczy to oczywiście, że niemożliwe jest zaprowadzenie jakiegoś 
ogólniejszego porządku w refl eksji nad prezentowaniem przestrzeni. 
Otóż wydaje się nie do podważenia, że informacje o przestrzeni mogą 
docierać do nas – abstrahując od tego, za pomocą których bodźców zmy-
słowych (postaci) – bądź bezpośrednio, bądź pośrednio177. Mówiąc 
inaczej, świat powieści, jej aspekt przestrzenny, możemy poznawać pod-
czas lektury albo z opisów, jakie oferuje nam agens narracji, albo z ich 
braku, lub inaczej – z sugestii, niedopowiedzeń, skrótów czy omówień.

Przyjrzymy się teraz niektórym miejscom w Satyrykach, w któ-
rych czytelnik jest informowany o przestrzeni otaczającej Enkolpiusza. 
W pierwszej kolejności będzie to klasyczny opis, następnie zaś kilka 
fragmentów, w których interesujący nas proces zachodzi w sposób po-
średni, nieoczywisty.

W Satyrykach, co nie może zaskakiwać w utworze o charakterze 
przygodowym, właściwe powieściom naturalistycznym i realistycznym 
opisy statyczne są raczej nieczęste i nie należą z pewnością do ważnego 
dla Petroniusza narzędzia. (Termin „powieść komiczno-realistyczna” po 
raz kolejny okazuje się nieadekwatny; wyrazistość i ekspresywność nie 
muszą oznaczać „realizmu”). Pojawiają się wówczas, gdy z takim typem 
charakteryzowania przestrzeni koresponduje spowolnienie (chwilowe) 
fabuły. Wart uwagi jest z pewnością opis galerii obrazów (Sat. 83, 1–4):

In pinacothecam perveni vario genere tabularum mirabilem. Nam et 
Zeuxidos manus vidi nondum vetustatis iniuria victas, et Protogenis ru-
dimenta cum ipsius naturae veritate certantia non sine quodam horrore 
tractavi. Iam vero Apellis quam Graeci monoknemon appellant, etiam 

177  Podobne rozróżnienie zostało zastosowane w odniesieniu do postaci.
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adoravi. Tanta enim subtilitate extremitates imaginum erant ad simi-
litudinem praecisae, ut crederes etiam animorum esse picturam. Hinc 
aquila ferebat caelo sublimis Idaeum, illinc candidus Hylas, repellebat 
improbam Naida. Damnabat Apollo noxias manus lyramque resolutam 
modo nato fl ore honorabat.

Zaszedłem do pinakoteki, pełnej zdumiewająco różnorodnych styli-
stycznie obrazów. Odkryłem tam nietknięte zębem czasu dzieła, które 
wyszły spod ręki Zeuksisa; pooglądałem też sobie, nie bez dreszczyka 
emocji, szkice Protogenesa, tak wiernie naśladujące rzeczywistość, że ich 
twórca z samą naturą mógłby stawać w szranki. Miałem również okazję 
pozachwycać się obrazem Apellesa przedstawiającym postać nazywaną 
z grecka monoknemos. Wszystkie zresztą eksponaty odznaczały się tak 
pieczołowitym odwzorowaniem najdrobniejszych szczegółów, iż czuło 
się w nich niemal tchnienie życia. Tu orzeł unosił ku niebu porwanego 
na wzgórzu Idy młodzieńca; tam cnotliwy Hylas oddalał natrętną na-
jadę. Gdzie indziej – Apollo przeklinał własne, zbrodnią skalane ręce 
i ozdabiał swą lirę o pękniętych strunach zrodzonym ze swej zbrodni 
kwieciem (przeł. L.W.).

Jak już powiedziano, takie opisy nie są w powieści Petroniusza, 
a w każdym razie w zachowanych do naszych czasów partiach, czymś 
częstym. Tu, oczywiście, taki sposób charakteryzowania przestrzeni jest 
uzasadniony fabularnie. Nie wydaje się natomiast, że zdanie, w którym 
mowa o „pieczołowitym odwzorowaniu najdrobniejszych szczegółów”, 
powinniśmy czytać jako odautorską deklarację, jako „zaszyte” w materii 
powieści credo. Tekst nie poświadcza, by Petroniusz w tym właśnie miał 
widzieć wyróżnik udanej powieści. Nieprównanie częściej w Satyrykach 
napotykamy pośredni, będący „cieniem” relacji o fabule, sposób charak-
teryzowania przestrzeni.

Można powiedzieć, że Enkolpiusz, nieprzeciętnie uzdolniony nar-
rator, nie ustaje w wymyśleniu coraz to nowych sposobów informowania 
nas o przestrzeni go otaczającej.

Jedną z najciekawiej urządzonych scen w Satyrykach jest ta, w której 
najpierw Enkolpiusz, a potem Giton usiłuje popełnić samobójstwo. Po-
kazuje się tutaj czytelnikowi dwa pomieszczenia – oba w sposób daleki 
od szablonowości czy nawet przewidywalności (co nie wyklucza jed-
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nak gry z konwencją gatunku). W pierwszym z nich, za zamkniętymi 
drzwiami, Enkolpiusz próbuje odebrać sobie życie (Sat. 94, 8): „et iam 
semicinctio lecti stantis ad parietem spondam vinxeram cervicesque 
nodo condebam” – „Ustawiłem więc pryczę na sztorc pod ścianą i przy-
mocowałem do wezgłowia koniec paska” (przeł. L.W.). Wtem jednak 
otwierają się  drzwi (reseratis foribus), w których ukazują się Giton, 
Eumolpus i jakiś trzeci człowiek. Po chwili Giton próbuje poderżnąć so-
bie gardło tępą brzytwą, co także jednak nie dochodzi do skutku (Sat. 94, 
10). Pokój – inaczej niż pinakoteka – zostaje opisany bardzo wycinkowo, 
w błyskawiczny skrócie: mówi się tylko o tych jego elementach, które, je-
śli możemy tak powiedzieć, same biorą udział w akcji178. Resztę czytelnik 
musi sobie wyobrazić sam na podstawie własnej intuicji i wiedzy o tym, 
jak może wyglądać podobny pokój.

W tej i następnej scence ważną rolę odgrywają drzwi.
W wyniku dalszych perypetii (pewnie pod wpływem hałasu) w po-

koju zjawia się gospodarz, wdaje się w bójkę z Eumolpusem i ucieka 
z pokoju. Eumolpus wybiega za nim. Dalszy ciąg rozgrywa się już w in-
nym pomieszczeniu tego przybytku: zbiegają się goście i obsługa gospo-
dy. Enkolpiusz, poróżniony z Eumolpusem, postanawia zostawić go na 
pastwę powstałego tłumku. Toteż rygluje drzwi. Nie oznacza to jednak, 
że tracimy Eumolpusa z oczu – przeciwnie, narrator opowiada w szcze-
gółach, jak wygląda scena, która rozgrywa się za tymi (zaryglowanymi) 
drzwiami (Sat. 95, 8–9):

Interim coctores insulariique mulcant exclusum et alius veru extis 
stridentibus plenum in oculos eius intentat, alius furca de carnario, rapta 
statum proeliantis componit. Anus praecipue lippa, sordidissimo prae-
cincta linteo, soleis ligneis imparibus imposita, canem ingentis magni-
tudinis catena trahit instigatque in Eumolpon. Sed ille candelabro se ab 
omni periculo vindicabat.

Tymczasem Eumolpus, mając odciętą drogę ucieczki, został osaczo-
ny przez zgraję kuchcików i bywalców gospody: jeden z nich usiłował 

178  Jest to tzw. opis  procedura lny. „Jeśli postać manipuluje jakimś przed-
miotem, przedmiot ów zaczyna istnieć dla odbiorcy” (M. Bal, Narratologia,
s. 137).
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wykuć mu oczy rożnem, na który nadziane były skwierczące fl aki, inny 
gotował się, by go zadźgać porwanymi z garkuchni widłami. Najbardziej 
wszak zawzięcie zaatakowała go jakaś kaprawa starucha, okutana w ob-
skurne łachy, w drewniakach nie do pary, która przywlókłszy na łań-
cuchu gigantycznego brysia, poczęła go szczuć na Eumolpusa. On jed-
nak, przy pomocy lichtarza, zdołał jakoś odeprzeć tę zmasowaną szarżę 
(przeł. L.W.).

Izba, w której rozgrywa się teraz akcja, musi mieć charakter pomiesz-
czenia gospodarczego, albo znajduje się blisko takowego, skoro wśród 
napastników są kucharze, zaopatrzeni w rożen ze skwierczącymi wnętrz-
nościami czy widelec (prędzej chyba niż widły). Tak czy inaczej, narrator 
nie opisuje, jak wygląda owo pomieszczenie. Przestrzeń konstruowana 
jest bardzo dynamicznie i z takich elementów, jak na przykład otaczają-
cy Eumolpusa tłumek kucharzy i gości, sprzęt kuchenny będący właśnie 
w użyciu, znajdująca się nieopodal spiżarka (carnarius).

Pojawia się pytanie: skąd Enkolpiusz wiedział, i to w takich szcze-
gółach, co działo się za drzwiami, które szczelnie zaryglował? Słyszał? 
A może zachodzi tu jakaś nieścisłość? Bynajmniej nie. Enkolpiusz wi-
dział wszystko przez „otwór w drzwiach, z których wypadła uszkodzona 
w trakcie wcześniejszej szamotaniny klamka” (przeł L.W.). Co więcej, 
obserwował zdarzenia uważnie, z dużym zainteresowaniem: ego autem 
alternos opponebam foramini oculos (Sat. 96,4). Enkolpiusz ani nie czuje 
potrzeby, by tworzyć precyzyjny opis sąsiedniej izby, ani nawet nie ma 
takiej możliwości, skoro pole widzenia ograniczone jest rozmiarem 
dziury w drzwiach.

Przestrzeń – inaczej niż miejsce akcji czy scena – jest właściwie zawsze 
czymś więcej niż sobą samą. Może symbolizować albo przynajmniej ko-
notować coś istotnego. Na przykład w zaprezentowanym właśnie epi-
zodzie przestrzeń zamknięta raz kojarzy się z bezpieczeństwem czy 
intymnością (Enkolpiusz jest sam, za zamkniętymi drzwiami i nikt nie 
powstrzymuje go przed nałożeniem sobie na głowę stryczka), raz z ko-
lei – z niebezpieczeństwem, zagrożeniem (Eumolpus jest otoczony i ata-
kowany przez wrogo doń nastawiony tłum). Żadna wartość nie ma tu 
charakteru bezwzględnego. Bo odpowiednio: Enkolpiuszowi otwarcie 
przestrzeni  pokrzyżowało plany, podczas gdy Eumolpusowi uratowa-
ło może życie.
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Kiedy mówimy o przestrzeni w Satyrykach i sposobie informowania 
o niej czytelnika, nie sposób nie przytoczyć passusu, w którym została 
ukazana szalejąca na morzu burza (Sat. 114, 1–4):

Dum haec tailaquae iactamus, inhorruit mare nubesque undique ad-
ductae obruere tenebris diem. Discurrunt nautae ad offi  cia trepidantes 
velaque tempestati subducunt. Sed nec certos fl uctus ventus impulerat, 
nec quo destinaret  cursum, gubernator sciebat. Siciliam modo 
ventus dabat, saepissime [in oram] Italici litoris aquilo possessor conver-
tebat huc illuc obnoxiam ratem, et quod omnibus procellis periculosius 
erat, tam spissae repente Tenebrae lucem suppresserant, ut ne proram 
quidem totam gubernator videret.

Kiedyśmy tak gawędzili o tym i o owym, naraz wzburzyło się morze, 
niebo zaś na całej połaci zasnuło się chmurami, tak iż w jednej chwi-
li w środku dnia zapanował półmrok. Zaniepokojona załoga rzuciła się 
gorączkowo do pracy, by zdążyć zwinąć żagle, nim się zacznie burza. 
Wkrótce jednak rozszalał się wicher i bałwany zaatakowały statek nie 
z jednej tylko, a ze wszystkich stron naraz, tak iż sternik szybko stra-
cił  orientację, dokąd winien płynąć. Z początku wydawać się mogło, 
że pchany wiatrem statek dryfuje w kierunku Sycylii, lecz niebawem dał 
o sobie znać Akwilon, udzielny pan i władca italskich wybrzeży, który 
począł miotać naszą nieszczęsną łajbą, gdzie mu się żywnie podobało. 
A jeszcze większą grozę, niż ów rozszalały żywioł, budziły ogarniające 
nas ciemności, tak gęste, iż ze stanowiska sternika już sam dziób okrętu 
był niemal zupełnie niewidoczny (przeł. L.W).

I znów trzeba wyrazić podziw dla narracyjnej maestrii Petroniusza.
Burza (czy sztorm) została tu pokazana w sposób bardzo intuicyjny, 

odpowiadający modusowi właściwemu fokalizującym to zjawisko posta-
ciom. Prezentację można by, na potrzebę chwili, podzielić na dwa eta-
py: (1) zapowiedź – podczas rozmowy Enkolpiusz zauważa, że pogoda 
gwałtownie się pogarsza, co skutkuje poruszeniem na pokładzie statku; 
(2) chaos – statek jest miotany we wszystkie strony, a wkoło panuje ciem-
ność. Punktem kulminacyjnym jest moment, w którym „sternik szybko 
stracił orientację”. Komunikat ten mówi nie tylko o tym, że począwszy od 
tych słów, załoga i pasażerowie z percypujących przestrzeń stali się jej, 
by tak rzec, ofi arami, ale też o tym, że my, czytelnicy, resztę musimy so-



bie dopowiedzieć. Dlaczego? Bo statek wymknął się spod kontroli, a do-
okoła zapanowała ciemność. O zjawisku atmosferycznym jesteśmy więc 
informowani wpierw za pomocą opisu-pejzażu, a następnie – gdy ra-
zem ze sternikiem wszyscy (my także) tracą orientację – poprzez pobu-
dzanie kreatywności  i stymulowanie pamięci  czytelnika, któ-
ry zostaje zmuszony budować obraz na zasadzie kojarzenia elementów 
sobie znanych: wiatr, dryfujący statek, rozszalały żywioł, gęste ciemności 
itd. Jest to przykład doskonale ilustrujący zespolenie w jednej prezenta-
cji bezpośredniego i pośredniego sposobu informowania o przestrzeni.

Osobnym zagadnieniem, także w wymiarze przestrzennym, jest cena. 
Podczas pobytu w willi Trymalchiona Enkolpiusz zmuszony jest ciągle 
„przemeblowywać” przestrzeń: ze względu na charakter przyjęcia, prze-
strzeń, w jakiej została urządzona, sprawia wrażenie nieco onirycznej. 
Zmieniają się aktorzy, zmieniają się rekwizyty. Wszystko wkoło zdaje się 
wirować i migotać.

Informowanie o przestrzeni w narracji, bezpośrednie czy pośrednie, 
jakkolwiek odgrywa centralną rolę w naszym wyobrażaniu sobie 
świata powieści, nie jest dobrem danym raz na zawsze. Z biegiem czasu, 
na skutek przemian geologicznych, architektonicznych, technologicz-
nych, obyczajowych, językowych i innych, nasze zrozumienie, jaki trakt, 
budynek, przedmiot czy gest kryje się za danym słowem, zostaje pod-
dane poważnej próbie. Nawet bowiem najdoskonalszy opis, najbardziej 
skrupulatny i najumiejętniej korzystający z fokalizacji, może się dla nas, 
współczesnych, okazać szachownicą, gdzie białe pola oznaczają desygna-
ty z łatwością trafi ające do wyobraźni, a czarne – te, które chybiają celu.

Ruch w Satyrykach

Satyryki nazywa się często powieścią przygodową, awanturniczą czy pi-
karejską. O ile termin ten nie wyczerpuje (jest daleki od tego) wszystkich 
wątków pomieszczonych na kartach tej powieści, to z pewnością mo-
żemy się zgodzić, że dzieło Petroniusza jest również tego typu utwo-
rem. W artykule Th e Nature of Picaresque Narrative: A Modal Appro-
ach Urlich Wicks proponuje, by o „sytuacji istotnie pikarejskiej” mówić 
wówczas, gdy „mamy do czynienia z antybohaterskim protagonistą, 
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gorszym od nas, osadzonym w chaotycznym świecie, gorszym niż nasz, 
który jest areną jego wiecznej  podróży obf itującej  w spotkania, 
w efekcie których, na zmianę, raz jest on ofi arą tego świata, a raz jego 
eksploatatorem”179. Nie będzie to chyba nadużyciem, jeśli powiemy, że 
Satyryki mieszczą się w defi nicji gatunku.

Cechą dystynktywną narracji w stylu tej Petroniuszowej byłaby za-
tem podróż, przemieszczanie się, ruch. Co naturalnie ma związek 
z percypowaną przestrzenią, bowiem każda zmiana punktu widzenia 
wpływa (czasem wydatnie) na zmianę właściwości przedmiotu czy miej-
sca, które jest akurat poddane obserwacji. Ten sam budynek będzie ina-
czej wyglądał od frontu, a inaczej od strony ogrodu; inaczej, gdy będzie 
go obserwować człowiek stojący, a inaczej, gdy ktoś pędzący na koniu. 
Ważne są ponadto takie okoliczności, jak: pora roku, pora dnia, pogoda 
i odległość od percypowanego obiektu. Ale i to, czy fokalizator ma dobry 
wzrok lub słuch albo czy w chwili, gdy poddaje przestrzeń oglądowi lub 
nasłuchowi, jest skupiony i tak dalej. I tutaj luki w tekście okazują się 
szczególnym kłopotem. Satyryki, jakie znamy, to seria dłuższych i krót-
szych epizodów. Nie potrafi my zrekonstruować podróży Enkolpiusza, 
możemy jedynie domyślać się lub wnioskować ze wzmianek w zacho-
wanych partiach tekstu, jak mogła ona przebiegać, innymi słowy – co 
było pomiędzy kolejnymi epizodami. Nawet jednak, jeśli odtworzymy 
sam kierunek akcji, nie dowiemy się niczego na temat relacji przestrzeń–
ruch. Ta wiedza przepadła razem z zaginionym tekstem Satyryków.

Ale ruch możemy rozumieć oczywiście bardzo różnie i także, by tak 
rzec, w skali mikro. Opis przestrzeni może być też generowany przez
tak zwane wędrujące spojrzenie (travelling gaze) fokalizatora, które 
wytwarza charakterystyczny rodzaj więzi między postacią a przestrze-
nią. Ta ostatnia stanowi jakby żywą ilustrację tego, co rejestruje postać180. 
Oto doskonały przykład takiego modelowania – dwaj bohaterowie po-

179  U. Wicks, Th e Nature of Picaresque Narrative: A Modal Approach, „PMLA” 
1974, Vol. 89, No. 2 (March), s. 242.

180  Termin „wędrujące spojrzenie” można rozumieć też jako spojrzenie foka-
lizatora zewnętrznego, który reprezentuje widzenie poszczególnych postaci. Taki 
tryb Mieke Bal nazywa też „spojrzeniem z przewodnika turystycznego” (Narra-
tologia, s. 137). Znamy je dobrze m.in. z powieści Władca pierścieni, ale także 
z fi lmowych adaptacji prozy J.R.R. Tolkiena.
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wieści Saula Bellowa znajdują się na „sześćdziesiątym czy siedemdziesią-
tym piętrze” powstającego właśnie drapacza chmur. Protagonista mówi:

Wyciągnął pięćdziesięciodolarowy banknot. Oparłszy się plecami o sta-
lowy słup, zdjął rękawiczki do konnej jazdy i zaczął składać banknot. 
W pierwszej chwili wydało mi się to niepojęte. Potem nagle zrozu-
miałem. Robił zabawkę, papierowy samolot. Podciągnął rękaw płasz-
cza i trzymając samolot w dwóch palcach, wypuścił go w powietrze. 
Odprowadzałem banknot wzrokiem, kiedy w podmuchach 
wiatru mknął między rozwieszonymi na drutach żarówka-
mi i  dalej  przez stalowoszare powietrze, coraz mroczniejsze 
w dole. Na Michigan Boulevard rozpięto już gwiazdkowe dekoracje –
wijący się  od drzewa do drzewa sznur maleńkich szkla-
nych kulek. Zdawały się  płynąć tam w dole jak komórki pod 
mikroskopem (Dar Humboldta, przeł. K. Tarnowska, A. Konarek, 
Warszawa 2011, s. 111).

Uderzający efekt, jaki powstaje – czytelnik ma wrażenie, że znajduje 
się razem z bohaterami wysoko ponad ziemią – zostaje osiągnięty nie za 
pomocą szerokiego, epickiego spojrzenia narratora, które mogłoby przy-
brać formę klasycznego opisu, lecz dzięki zastosowaniu subtelnego, wę-
drującego spojrzenia fokalizatora, które niejako „goni” za papierowym 
samolotem. Odczucie przestrzeni, jaka dzieli miejsce, w którym znajdują 
się bohaterowie, od Michigan Boulevard (w dole), jest jeszcze wzmac-
niane przez jaskrawy kontrast: tutaj  rozwieszone na drutach żarówki –
tam maleńkie szklane kulki jak komórki pod mikroskopem.

Ale wróćmy do Petroniusza. Swego rodzaju ewenementem w skali 
całych Satyryków, jeśli chodzi o pokonywanie dłuższych odległości, jest 
fragment, w którym Enkolpiusz i jego towarzysze zostali pokazani pod-
czas drogi do Krotonu. Warto tej scenie poświęcić chwilę uwagi.

Rozdziały 116–124 Satyryków są wspaniałym przykładem na to, z jaką 
świadomością i z jakim znawstwem Petroniusz posługuje się aspektami 
opowieści podczas budowania narracyjnego świata swojej powieści. 
Odpowiednio „grając” fokalizacją, czasem i przestrzenią, potrafi  wzbu-
dzić w czytelniku wrażenie ruchu, przemieszczania się, przemierzania 
większych odległości. A to w powieści typu pikarejskiego odgrywało 
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przecież ogromną rolę. Odczytajmy fragment powieści, który rozpoczy-
na „krotońską” część Enkolpiuszowej przygody (Sat. 116, 1–2):

Hoc peracto libenter offi  cio destinatum carpimus iter  ac momento 
temporis in montem sudantes conscendimus,  ex quo haud pro-
cul  impositum arce sublimi oppudum cernimus. Nec quod es-
set ,  sciebamus errantes, donec a vilico quodam Crotona esse cogno-
vimus, urbem antiquissimam at aliquando Italiae primam.

Spełniwszy gorliwie ów obowiązek, ruszyliśmy w drogę wybra-
nym na chybił-trafi ł kierunku, aż, wdrapawszy się  w pocie czoła na 
szczyt  jakiegoś wzgórza, dojrzel iśmy warowną twierdzę leżącą 
na wierzchołku pobliskiej  gór y. Nie znając zupełnie tamtych 
okolic,  nie mieliśmy pojęcia,  co też to może być za miasto. 
Wkrótce jednak dowiedzieliśmy się od napotkanego po drodze wieśnia-
ka, że jest to Kroton, prastary gród, niegdyś najpotężniejsza italska me-
tropolia (przeł. L.W.).

Zanim autor pośle swoich bohaterów w drogę, pozwala, by narrator-
-fokalizator dał ogólny zarys przestrzeni, w jakiej się on i jego przyjacie-
le znaleźli. Kluczową dla nas informacją jest tutaj fakt, że bohaterowie 
wspięli się na górę i obserwację okolicy prowadzili z jej szczytu – a na ten 
trzeba było się wdrapać, co bohaterowie uczynili nie bez wysiłku (sudan-
tes). Co możemy stwierdzić w tym momencie? (1) Wiemy na pewno, że 
obserwacja była prowadzona przez Enkolpiusza z pewnej (sporej) wyso-
kości, co z kolei przekłada się na poszerzenie i oddalenie horyzontu: oto 
mamy do czynienia z otwartą, pozamiejską przestrzenią. Co Enkolpiusz 
zobaczył ze szczytu góry? Ukazało mu się jakieś skupisko zabudowań 
(oppidum), znajdujące się na szczycie sąsiedniej góry – na tyle pobliskiej, 
by je dojrzeć i zidentyfi kować jako miasto, lecz na tyle odległej, by obraz 
ten pozostał mglisty. Że patrzy na Kroton, „prastary gród” i „niegdyś 
najpotężniejszą metropolię”, Enkolpiusz nie wie aż do momentu (donec), 
w którym mówi mu o tym napotkany na drodze wieśniak (chyba już po 
zejściu ze szczytu). (2) W tym momencie wiemy więc także, iż jeśli boha-
terowie zdecydują się pójść w tamtym kierunku (a tak będzie), czeka ich 
długa droga. Wygłosiwszy odpowiednią formułkę pod adresem bogów, 
Enkolpiusz i pozostali wyruszają w (dalszą) drogę: viam ingredimur (Sat. 
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117, 11). (3) Z dalszych słów wnioskujemy, że droga do Krotonu szybko 
okazała się wyczerpująca. Giton zmęczył się niesieniem bagaży, a Ko-
raks, „pomagier Eumolpusa”, przystawał co chwilę i narzekał, że marsz 
odbywa się zbyt szybko (Sat. 117, 11–12).

W zachowanym tekście Satyryków następuje teraz Eumolpusa „krót-
ki wykład z teorii literatury”, który zostaje uwieńczony obszernym ka-
wałkiem poetyckim zatytułowanym Wojna domowa (118–124,1). Poe-
mat, przypomnijmy, liczy prawie trzysta wersów – taka objętość bardzo 
odbiega od pozostałych fragmentów poetyckich pomieszczonych w po-
wieści Petroniusza. Możemy zaryzykować twierdzenie, że jest to wtręt 
zdecydowanie nazbyt długi, jeśli miałby służyć tylko i wyłącznie ilustra-
cji tezy, na przykład o szkodliwości wpływów retorycznych w poezji epi-
ckiej181. Jego cel musiał mieć także, a może nade wszystko, podłoże stricte 
kompozycyjne. Mówiąc wprost: treść miała zająć podróżujących do Kro-
tonu na tyle, by nie myśleli o trudach wędrówki. Udało się to narratorowi 
(a w tym przypadku właściwie Eumolpusowi) tak dobrze, że temat po-
chłonął nie tylko podróżnych, ale także badaczy literatury.

Tymczasem w Wojnie domowej należy widzieć również to, czym ona 
w istocie jest – miarę dystansu. Oczywiście nie sposób przeliczać wer-
sów na kroki stawiane przez bohaterów. Owszem, byłoby to może cie-
kawym doświadczeniem, ale nie zapominajmy, że czas w opowieści, jak 
każdy inny jej aspekt, jest wartością względną, toteż nie podlega łatwe-
mu przełożeniu na nasze realia. Na pewno jednak możemy stwierdzić, 
że rozmiar poematu ma sugerować, iż Enkolpiusz i towarzysze mieli do 
przejścia spor y dystans. Pewność co do słuszności tego stwierdzenia 
umacnia jeszcze fakt, że pierwsze, co zrobili podróżnicy po wejściu do 
Krotonu, to udali się na spoczynek – „ubi quidem parvo deversorio re-
fecti” (Sat. 124, 2).

Fragment analizowany powyżej zdradza nam znacznie więcej, niż 
mogłoby się wydawać. Otóż, przede wszystkim, może być dla nas pew-
ną cenną podpowiedzią, jak między innymi rozwiązywano w Satyrykach 
problem przemieszczania się na dłuższych odległościach. A następnie, 
może być też silnym argumentem przeciwko tezie o fragmentaryczno-

181  Więcej na temat Bellum Civile zob. C.M. Connors, Petronius the Poet: 
Verse and Literary Tradition in the “Satyricon”, Cambridge 1998, s. 100–146. Tam 
także obszerne wskazówki bibliografi czne.



126 Petroniusza sztuka narracji

ści tego utworu. Widzimy przecież wyraźnie, że Petroniusz nie uciekał 
bynajmniej od opisów przemieszczania się w obrębie wykreowanego 
przez siebie świata. Jako czytelnicy – czy odbiorcy narracji Enkolpiusza –
wiemy wszystko, co potrzebujemy, by móc sobie wyobrazić dookolną 
przestrzeń, a także domniemywać, ile czasu (i energii) potrzeba było do 
przebycia tego konkretnego odcinka drogi, który rozciągał się, jak wnio-
skujemy, pomiędzy dwoma górskimi szczytami. Co więcej, możemy też 
wysnuć wniosek, że skoro Eumolpus widział miasto znajdujące się na 
szczycie oddalonej odeń góry (ergo było wystarczająco jasno), a zaraz 
po dotarciu do Krotonu bohaterowie poszli spać (był wieczór? noc?), to 
droga musiała zająć im ki lka godzin. To zupełnie realny przedział cza-
su dla odcinka, jaki sugeruje widzenie Enkolpiusza. O postero die mówi 
się bowiem dopiero w chwili, gdy bohaterowie wstali już wyspani (Sat. 
124, 2). Podsumowując, należy więc powiedzieć, że Eumolpusa Wojna 
domowa – nawet jeśli jest też wariacją tematyczną (popisem deklamator-
skim) na tematy podnoszone w powieści – w pierwszej kolejności pełni 
istotną dla konkretyzowania się czasoprzestrzeni w Satyrykach funkcję.

Jako powieść, której wzorcem fabularno-kompozycyjnym była
literatura spod znaku Odysei, Satyryki musiały być utworem, w którym 
tak samo chodziło o to, by iść, jak o to, by dojść. Autor zdawał sobie 
z tego sprawę i samej podróży wyznaczył, jak możemy wnioskować z
opisu docierania i wkraczania do Krotonu, istotną rolę. Możemy 
jedynie przypuszczać, jak postępował w innych, licznych przypadkach 
– Enkolpiusz przemierzył przecież wiele krain i każdy z odcinków, jaki 
pokonywał, obfi tował pewnie w inne atrakcje. Nie wydaje się bowiem, 
aby w dziele tak osobliwym recytacja minieposu miała być chwytem 
stosowanym mechanicznie, ilekroć nadarzy się potrzeba uatrakcyjnienia 
(bohaterom i nam) podróży.



Rozdział VI
POSTACIE

Czym jest postać

O ile studia narratologiczne ciągle sytuują się u nas na marginesie lite-
raturoznawczego namysłu nad powieścią, o tyle w samym ich obrębie 
podobnie marginalna rola przypada badaniom postaci. Coraz chętniej 
mówi się o narratorze i samej narracji, a także o czasie i (od niedawna) 
o przestrzeni w dziele narracyjnym, tymczasem postać wciąż budzi pew-
ne obawy, trzymając uczonych na dystans. Postać, jak trafnie zauważa 
Edward Kasperski, „liczy się co najwyżej jako wtórny i pochodny aspekt 
języka i struktury utworu, a nie jako jego samodzielny, pełnopraw-
ny i pełnowartościowy składnik”182. Nie znaczy to jednak, że o postaci 
w ogóle nie dyskutowano183.

Narratologia formalno-strukturalna, zakorzeniona w badaniach 
nad mitem i folklorem, problematykę tę „podporządkowała bądź to 
schematom fabularnym, wysuwającym, jak u W. Proppa, na czoło 
»funkcje działających osób«, a nie same te osoby, bądź to ogólnym ty-
pologiom »aktantów« (A. Greimas), kolidującym częstokroć z realiami 

182  E. Kasperski, Między poetyką i antropologią postaci. Szkic zagadnień [w:] 
Postać literacka. Teoria i historia, red. E. Kasperski, E.B. Pawłowska-Jądrzyk, War-
szawa 1998, s. 9.

183  Ważnym głosem na temat postaci, choć głównie w kontekście powieści 
historycznej, jest artykuł: A. Stoff , Status postaci we współczesnej prozie historycz-
nej (rekonesans metodologiczny) [w:] idem, Studia z teorii literatury i poetyki histo-
rycznej, Lublin 1997, s. 92–108.
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historycznoliterackimi”184. Inne ujęcie zaproponował Henryk Markie-
wicz w artykule Postać literacka185. Badacz starał się uwzględnić i po-
godzić dwa zespoły zagadnień związanych z postacią: (1) jej człeko-
kształtność, to jest fakt, że postać odsyła bezpośrednio lub pośrednio do 
jakiejś istoty realnej; (2) jej tekstowość, która oznacza, że postać literacka 
jest równocześnie wytworem słownym. Niestety, tak jak ujęcie formalne 
marginalizowało postać względem układu zdarzeń, tak propozycja Mar-
kiewicza okazywała się przydatna jedynie w niektórych okolicznościach. 
Komentując takie ujęcie, Kasperski pisał: 

Badacz sam jednak trafnie zauważał, że kategorie mimesis oraz osobo-
wości stosują się jedynie do niektórych typów postaci – głównie w po-
wieści psychologicznej i realistycznej – zawodzą natomiast tam, gdzie 
dominuje fantazja lub fantastyka, dydaktyka, artystyczna umowność, 
groteska, gra językowa lub deformacja186.

Z kolei tzw. krytyka postmodernistyczna, czytamy dalej w syntetycz-
nym opracowaniu Kasperskiego, w postacie literackie zamieniła samych 
autorów, co doprowadziło do „absurdalnej skrajności procesy »uteksto-
wienia« antropomorfi cznego modelu postaci187. Wreszcie sam Edward 
Kasperski przyjmuje roboczą defi nicję postaci, w której obrębie formu-
łuje dwa założenia: (1) postać mieści się poza zasięgiem kategorii aprio-
rycznych, nie można jej więc sprowadzić do żadnego modelu; (2) postać, 
jako składnik kultury literackiej, istnieje samodzielnie, nie zaś jako ele-
ment podrzędny względem języka, tekstu, narracji czy istoty ludzkiej188.

By w rozważaniach nad powieścią pójść dalej i zarazem nie zboczyć 
z obranego traktu narratologicznego, wypada nam znów odwołać się do 
ustaleń Mieke Bal z Narratologii.

Przede wszystkim badaczka wyraźnie rozdziela dwa pojęcia: postać 
(character) i aktor (actor). Kiedy mówimy o postaci (poziom opowie-
ści), mamy zwykle na myśli twór mniej lub bardziej antropomorfi czny; 

184  E. Kasperski, Między poetyką i antropologią postaci, s. 10.
185  Zob. H. Markiewicz, Postać literacka [w:] idem, Wymiary dzieła literackie-

go, Kraków 1984, s. 145–166.
186  E. Kasperski, Między poetyką i antropologią postaci, s. 10.
187  Zob. ibidem, s. 11.
188  Zob. ibidem, s. 15-16.
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tymczasem aktor (poziom fabuły) nie musi być bynajmniej takim two-
rem. O ile postać jest fi gurą wyposażoną w zestaw pewnych cech, o tyle 
aktor – bodźcem działającym na układ zdarzeń. „Z tej perspektywy – 
pisze Bal – aktor w fabule jest pewną postawą strukturalną, podczas gdy 
postać to złożona semantycznie całość”189.

Mieke Bal pisze: 

Postacie przypominają ludzi. Literatura pisana jest przez ludzi, dla nich 
oraz o nich. To truizm, coś tak banalnego, że często zdarza nam się o tym 
zapomnieć, a zarazem coś tak problematycznego, że równie często z taką 
samą łatwością to od siebie odsuwamy. Z drugiej strony ludzie pojawia-
jący się w literaturze i będący przedmiotem jej zainteresowania nie są 
prawdziwi. Są zmyślonymi konstruktami, powstałymi z fantazji, naśla-
downictwa, pamięci: bezcieleśni papierowi ludzie. Ten antropomorfi cz-
ny aspekt sprawia, że nie istnieje satysfakcjonująca, spójna teoria postaci. 
Postać nie jest ludzką istotą, chociaż ją przypomina. Nie ma prawdziwej 
psychiki, osobowości, przekonań ani kompetencji potrzebnych do dzia-
łania, lecz ma cechy pozwalające czytelnikowi przypuszczać, 
że jest  inaczej, i umożliwiające jej opisywanie pod kątem psycholo-
gicznym oraz ideologicznym. Postać jest  intuicyjnie najważniej-
szą kategorią narracyjną,  a przy tym najbardziej podatną na pro-
jekcje i błędy190.

W istocie, gdy mówimy o osobach i relacjach międzyosobowych w ja-
kimś utworze narracyjnym, mamy na myśli nie samą postać (ta przecież 
de facto nie istnieje), lecz efekt  postaci  (character-eff ect), jaki wytwa-
rza machina narracyjna. Pojawia się on wtedy, gdy podobieństwo między 
człowiekiem „z krwi i kości” a fi gurą literacką, mającą takiego człowieka 
imitować, zaciera się. Im ten efekt jest silniejszy, tym większy jest sukces 
artystyczny autora. Ten wszak, konstruując postać, stawia sobie za cel, 
by przekonać czytelnika, że jest  inaczej,  niż mu się zdaje. Enkolpiusz, 
mówi nam autor Satyryków, żyje, co więcej – nawet wtedy, kiedy zamy-
kamy książkę.

Mieke Bal postuluje, by w badaniach nad postacią ograniczyć się 
restrykcyjnie do faktów przedstawionych w tekście narracyjnym za 

189  M. Bal, Narratologia, s. 115.
190  Ibidem.
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pomocą konkretnych słów. „Postacie dają więcej literackiej przy-
jemności, kiedy zamiast panować nad nimi i zmuszać je do podporząd-
kowania się czytelniczym oczekiwaniom, pozwala im się stawiać opór 
czytelnikowi”191. Taką postawę nazywa badaczka „odkurzeniem trady-
cji interpretacyjnych” i widzi w niej szansę na świeże odczytanie nawet 
tysiącletnich tekstów. Sugeruje też, by zdystansować się od prostego 
antropomorfi zmu; nie zawsze bowiem jest to dobry trop. Zauważa, że 
niektóre postacie, na przykład Albertyna z powieści Marcela Prousta, są 
naprawdę papierowymi osobami. Idąc dalej, za nietrafi ony uwa-
ża Bal podział zaproponowany przez Forstera na postacie płaskie (fl at) 
i wielowymiarowe (round). Takie rozróżnienie znajduje zastosowanie 
jedynie w powieściach psychologicznych (lub, dodajmy, przynajmniej 
psychologizujących)192.

By nie „utopić” postaci w odmętach kontekstów (językoznawczych, 
literaturoznawczych, fi lozofi cznych, antropologicznych i in.), a zarazem 
potraktować ten aspekt opowieści z należytą powagą, należy jasno okre-
ślić i wyodrębnić zespoły zagadnień związanych z jej (postaci) statusem 
w powieści Petroniusza. W pierwszej kolejności będzie zatem mowa 
o metodach zewnętrznego i wewnętrznego charakter yzowania po-
staci w Satyrykach. Następnie zaś przyjdzie nam się zastanowić nad 
miejscem i sposobem funkcjonowania postaci w obrębie tego układu, 
który moglibyśmy nazwać siatką relacj i  międzyosobowych.

Charakteryzowanie postaci193

Opisywanie postaci na podstawie kryterium typu, zamiast kryterium 
charakteru, właściwe jest refl eksji literaturoznawczej nad wieloma 
gatunkami literatury antycznej i nie tylko. O ile jednak wydaje się wy-
starczające, gdy mowa jest na przykład o komediach Plauta lub bajkach, 
o tyle w przypadku powieści Petroniusza stanowi poważne wykroczenie –
zarówno wobec autora, jak i wobec bohaterów zamieszkujących świat 

191  Ibidem, s. 116.
192  Zob. ibidem, s. 117.
193  Używane są tu zamiennie terminy: „charakteryzowanie” i „charakte-

rystyka”.
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jego Satyryków. Mówienie o Trymalchionie jako o typowym wyzwoleń-
cu, a o Eumolpusie jako o typowym starcu pederaście jest niczym innym 
jak – by przywołać raz jeszcze uwagę Mieke Bal – zmuszaniem postaci 
do podporządkowania się czytelniczym oczekiwaniom. To, co w tych 
postaciach typowe, nie jest specjalnie zajmujące; naprawdę interesujące 
jest to, co w nich charakter ystyczne.

Idąc za przekonującym rozróżnieniem zaproponowanym przez 
Koen De Temmerman w artykule Characterization in the Ancient Novel, 
omówmy problem charakteryzowania postaci najpierw bezpośredniego 
(zewnętrznego), a następnie pośredniego (wewnętrznego)194.

Spośród technik bezpośredniego charakter yzowania posta-
ci  dwie niewątpliwie najważniejsze i najbardziej rzucające się w oczy to 
tychże postaci nazywanie oraz ich opisy zewnętrzne.

Imiona, jak wiemy, na wiele sposobów mogą coś znaczyć, coś su-
gerować, do czegoś odsyłać czytelników. Czasem kod, jakim posługuje 
się autor przy nadawaniu imion swoim bohaterom, jest bardzo łatwy 
do rozszyfrowania (jak np. w komediach, gdzie imię postaci zdradza jej 
dominującą cechę), czasem zaś trudny (jak np. w utworach będących 
łamigłówkami intelektualnymi) bądź niemożliwy bez odpowiedniej wie-
dzy (jak np. w powieściach z kluczem). W Satyrykach imiona stanowią 
niewątpliwie ważny element całej proponowanej nam gry literackiej.
Najogólniej rzecz ujmując, możemy wskazać na dwie grupy tak zwanych 
imion mówiących. Pierwsze z nich to imiona, których sama etymologia, 
w kontekście całej narracji, ma znaczenie. Do tych postaci, których imio-
na stanowią ich wizytówki, zaliczymy na przykład Enkolpiusza (en + kol-
pos) czy Eumolpusa (eu + molpe). Imię narratora i protagonisty znaczy 
tyle co „w kroczu” i wskazuje jednoznacznie, co stanowi oś całej narracji 
Enkolpiusza. Eumolpus to ten, który „dobrze śpiewa”; już samo jego imię 
ma sugerować, że mamy do czynienia z wartościowym poetą. Oba imio-
na, co należy zaznaczyć, powstały ze słów greckich, odsyłają więc nie tyl-
ko do określonych znaczeń, ale także do pewnego kręgu kulturowego195.

194  Zob. K. De Temmerman, Characterization in the Ancient Novel [w:] 
A Companion to the Ancient Novel, szczególnie s. 236–238.

195  Jeśli rację ma Gilbert Bagnani, że imię Trymalchiona oznacza tyle co „po-
trójny król” albo „trzykroć potężny”, od greckiego tris i semickiego melech, to już 
sama jego konstrukcja językowa pokazuje, jaki nieporządek panuje w głowie nie-
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Druga grupa imion to te, które stanowią powtórzenie imion posta-
ci historycznych czy mitologicznych. W Satyrykach są to naturalnie 
imiona homeryckie, na czele z Agamemnonem, Menelaosem i Kirke. 
I trzeba powiedzieć, że Petroniusz pogrywa tu z tradycją w sposób 
bezpardonowy. Homerycki wódz naczelny wyprawy trojańskiej, potężny 
król królów znalazł w Satyrykach odbicie w nauczycielu krasomówstwa 
w Poteoli, przypuszczalnie właścicielu szkoły retorycznej. Epicki król 
Menelaos, brat i zastępca Agamemnona u Homera, u Petroniusza od-
grywa tę samą rolę – brata196 i zastępcy Agamemnona – z tym że, oczywi-
ście, już w zupełnie innym, strawestowanym wydaniu. Dodajmy, że fakt, 
iż imię Agamemnon przypadło jakiemuś „władcy retorów”, wpisuje się 
świetnie w ogólny wydźwięk dzieła.

Ważne z punktu widzenia fabuły Petroniuszowej powieści jest imię 
jednej z postaci kobiecych, piękności z Krotony – Kirke. Imię to zna-
ne jest nam z homeryckiej tradycji: to kochanka Odyseusza, u której na 
wyspie Ajaja ten zabawił rok i z którą spłodził syna, Telegonosa. W Saty-
rykach – podobnie: i tu Kirke romansuje z Odyseuszem, a konkretnie –
z odgrywającym jego rolę Enkolpiuszem197; ale też – ironicznie: podczas 
zbliżenia z Kirke, i ku jej irytacji, „szeroko sławiony” Enkolpiusz-Odyse-
usz nie potrafi  przezwyciężyć swojej impotencji.

Obok nadawania imion znaczących198 najważniejszym sposobem 
bezpośredniego charakteryzowania postaci jest, jak się rzekło, opis. Za 
pomocą właśnie opisu, pamiętamy, został wprowadzony na scenę Eu-
molpus. Chyba jednak najlepszym spośród opisów-charakterystyk w ca-
łych Satyrykach jest ten, w którym Enkolpiusz maluje słowami portret 
dopiero co ujrzanej Kirke (Sat. 126, 13–17).

uczonego i niekrzesanego wyzwoleńca. Zob. G. Bagnani, Trimalchio, „Phoenix” 
1954, Vol. 8, No. 3 (Autumn), s. 77–91.

196  Nie możemy zapominać, że u Petroniusza frater to termin używany na 
określenie partnera seksualnego. Takim „bratem” jest dla Enkolpiusza Giton, 
którego imię notabene znaczy (od greckiego geiton) „sąsiad”. Giton jest więc dla 
Enkolpiusza „bratem” i „sąsiadem”.

197  Enkolpiusz przybiera pseudonim „Poliajnos”, oznaczający „szeroko sła-
wiony” i będący alternatywnym imieniem Odyseusza (Od. 12, 184).

198  Wszystkie imiona występujące w Satyrykach omawia pod kątem ich ety-
mologii Leszek Wysocki w dodatku nr 2 do swojego przekładu. Zob. Postaci Sa-
tyrikonu, s. 237–243.
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Nec diu morata dominam producit e latebris laterique meo applicat, mu-
lierem omnibus simulacris emendatiorem. Nulla vox est quae formam 
eius possit comprehendere, nam quicquid dixero, minus erit. Crines in-
genio suo fl exi per totos se umeros eff underant, frons minima et quae 
radices capillorum retro fl exerat, supercilla usque ad malarum scriptu-
ram currentia et rursus confi nio luminum paene permixta, oculi clario-
res stellis extra lunam fulgentibus, nares paululum, infl exae et osculum 
quale Praxiteles habere Dianam credidit. Iam mentum, iam cervix, iam 
manus, iam pedum candor intra auri gracile vinculum positus: Parium 
marmor extinxerat.

Chwilę potem wyprowadziła z zarośli i postawiła u mego boku swą panią, 
kobietę, której urodzie nie dorównałyby najpiękniejsze dzieła mistrzów 
dłuta. Słowo też nie opisze cudownej jej powierzchowności, bo czego bym 
o niej nie rzekł, to i tak będzie to za mało. Włosy, zaczesane do tyłu nad 
wąziutkim czołem, naturalną falą spływały jej na ramiona. Brwi wznosi-
ły się kształtnym łukiem od brzegu jednego i drugiego policzka, by nie-
mal zetknąć się końcami u nasady nosa. Oczy jej lśniły jaśniej niż gwiaz-
dy w nowiu; nozdrza miała jakby lekko rozchylone; wargi zaś jej miały 
taki krój, jaki Praksyteles wymarzył dla swej Artemidy. A poza tym –
jej podbródek, szyja, ręce i alabastrowej bieli łydki, okolone subtelnymi 
złotymi bransoletami – wszystko to swą doskonałością przewyższało po-
sągi z paryjskiego marmuru (przeł. L.W.).

Autor Satyryków nie poprzestał jednak na charakteryzowaniu postaci 
poprzez imiona znaczące i opisy; gdyby tak było, musielibyśmy istotnie 
mówić o tym dziele jako o literaturze niewymagającej specjalnie oczyta-
nego i wyrafi nowanego odbiorcy. Petroniusz tymczasem korzysta obfi cie 
również z technik pośredniego charakter yzowania postaci  – ro-
biąc użytek z terminologii Koen De Temmerman, wskażemy i omówimy 
teraz kolejno: technikę charakteryzowania opartą na metonimii  i tech-
nikę charakteryzowania opartą na metaforze.

De Temmerman pisze: 

Przykłady technik, które oddziaływają metonimicznie, to: emocje, dzia-
łania, mowy, wygląd i umiejscowienie. Innymi słowy, postacie w narracji 
charakteryzowane są nie tylko przez jawne narracyjne wyrażenia (overt 
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narrational statements – J.H.), ale też przez to, co czują, robią czy mówią; 
przez to jak wyglądają; czy przez środowisko, w jakim działają199.

Potrzebę kreowania postaci wielowymiarowych200 odczuwali auto-
rzy-opowiadacze od zawsze. Czy Iliada i Odyseja są wciąż atrakcyjne dla 
„zwykłych” czytelników z tych samych względów co dla archeologów 
i lingwistów? Oczywiście, nie. Czytamy eposy Homera, bo interesują nas 
losy bohaterów, bo troszczymy się o nich, bo nam na nich zależy. Ma 
więc rację Mieke Bal, kiedy mówi, że postać jest intuicyjnie najważniejszą 
kategorią narracyjną. Wszyscy – autorzy i czytelnicy – jesteśmy ludźmi 
i o ludziach (albo o człekokształtnych bogach) pragniemy czytać 
w eposach i powieściach; nie bez powodu wszelkie „historie naturalne” 
przegrywają ostatecznie w pojedynku o naszą uwagę z historiami ceza-
rów i królów. To, że potrafi my wyobrazić sobie, co w danej, hipo-
tetycznej sytuacji zrobiłby Achilles, Agamemnon czy Odyseusz, jest 
największym artystycznym sukcesem greckiego aojdy. To, że mamy wra-
żenie, że Wokulskiego lub Annę Kareninę poznalibyśmy na ulicy, jest 
najdonioślejszym osiągnięciem powieści realistycznej; nie zaś „odmalo-
wanie epoki”.

Zapomnijmy na chwilę, że Enkolpiusz jest narratorem Satyryków. 
Przyjrzyjmy się mu jako głównemu bohaterowi tej powieści, jako po-
staci literackiej. Nie będzie tu jednak chodzić o pytanie „kim jest En-
kolpiusz?”, na które można by z powodzeniem udzielić odpowiedzi na-
wet bez lektury powieści, na podstawie opracowań, podręczników do 
historii literatury czy wręcz intuicji. Stwierdzenia typu: „Enkolpiusz to 
młodzieniec” czy „Enkolpiusz to wychowanek szkoły retorycznej” (ana-
logicznie: „Trymalchion to wyzwoleniec”, „Eumolpus to starzec”, „Aga-

199  K. De Temmerman, Characterization in the Ancient Novel, s. 237.
200  Termin Edwarda Morgana Forstera round characters rozumiem szerzej 

niż Mieke Bal, tj. niekoniecznie w kontekście głębi psychologicznej, lecz prędzej 
jako pełnię „kreacyjną” – postać udaje się autorowi wówczas, gdy jest ona prze-
konująca w swoim naturalnym środowisku, gdy podlega prawom fi zyki (jakie by 
one nie były), które napędzają ten akurat świat, który ona zamieszkuje. Stąd mo-
żemy powiedzieć, że równie round są bohaterowie eposów Homera, listów Pli-
niusza Młodszego i powieści Lwa Tołstoja, co ci z powieści Franza Kafk i, Marcela 
Prousta i Umberto Eco. Każdorazowo to poetyka immanentna, określająca 
reguły gry w danym dziele literackim, wskazuje kierunek i sposób lektury.
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memnon to retor”) potrafi libyśmy mnożyć. Bardziej nęcące wydaje się 
pytanie o jego, jako postaci, zawartość (termin Bal). Zapytajmy więc 
raczej: „jaki  jest  Enkolpiusz?”.

Spośród bardzo nielicznych „sztywnych” narzędzi do badania posta-
ci, na uwagę i komentarz zasługuje na pewno wybór odpowiednich dla 
danego tekstu osi semantycznych (semantic axes). Za największą zaletę 
tej metody Bal uważa fakt, że oddaje ona „sposób, w jaki większość ludzi, 
a więc i większość czytelników, zwykła »przeprowadzać« kategoryzacje 
semantyczne”201. My dodamy od razu, że mająca swe źródła w struktura-
lizmie metoda osi semantycznych doskonale uwidacznia Petroniuszową 
ironię (nie zaś satyrę – ta, wbrew sugestii zawartej w tytule, nie gra tu du-
żej roli), której materię stanowi w Satyrykach właśnie to, co wypełnia 
postać. Stanowi ona kolejny z wielu dowód, że mamy do czynienia z li-
teraturą bardzo wyrafi nowaną. Zasada jest prosta. Na dwóch biegunach 
osi umieszczamy cechy jawnie przeciwstawne: bogaty – biedny, duży –
mały, dorosły – dziecko, kobieta – mężczyzna itd. Określiwszy takie osie 
semantyczne, na przykład dla naszych Satyryków, możemy ich (osi) użyć 
do stworzenia swoistej „prozopograf i i” postaci  wedle układu: po-
dobieństwa/różnice. Sprawdźmy więc, jak owa metoda sprawdzi się, gdy 
spróbujemy w naszym studium wyzwolić się z mechanicznie pojmowa-
nych struktur narracyjnych.

Jeśli bohaterowi naszej powieści przypiszemy rolę młodego męż-
czyzny, to bez trudu będziemy potrafi li stworzyć kilka osi seman-
tycznych, na przykład: racjonalny–emocjonalny, odważny–tchórzliwy, 
wykształcony–niewykształcony, aktywny seksualnie–niezdolny do spół-
kowania, heteroseksualny–homoseksualny202. Gdyby Enkolpiusz był bo-
haterem przewidywalnym, można by go z łatwością opisać cechami: ra-
cjonalny, odważny, wykształcony, aktywny seksualnie, heteroseksualny. 
Gdyby został stworzony jako parodia, byłby: emocjonalny, tchórzliwy, 
niewykształcony, niezdolny do spółkowania, homoseksualny. Tymcza-

201  M. Bal, Narratologia, s. 129.
202  Można, oczywiście, podnieść zarzut o niepełnej przystawalności tej no-

wożytnej kategorii do seksualności Greków i Rzymian, tu jednak zostało zastoso-
wane celowe uproszczenie. Obyczajowość, seksualność czy płeć w starożytności 
to zjawiska, które – trochę wbrew panującym ostatnio modom badawczym – zna-
lazły się poza  nawiasem tej książki.
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sem, ku radości badacza narracji, nasz protagonista na żadnej z zapro-
ponowanych tu osi semantycznych nie może zostać oznaczony ani jako 
jednoznacznie „dodatni”, ani jako jednoznacznie „ujemny”; nie możemy 
też – w żadnej z kategorii – przypisać mu oznacznika „nie dotyczy”, co 
byłoby możliwe na przykład dla postaci o roli starej  kobiety203. Wad-
liwość metody, polegająca na zbytnim uproszczeniu, okazuje się jednak 
dla nas, paradoksalnie, bardzo korzystna. Zastosowanie osi semantycz-
nych do badania statusu postaci w Satyrykach pokazuje bowiem jasno, 
że ta ostatnia u Petroniusza nie jest ani  przewidywalna, ani  stwo-
rzona na zasadzie prostej  odwrotności; nie jest więc ani posta-
cią-typem, ani postacią-parodią. Hamletyzujący i popadający w różne 
nastroje, bujający w obłokach i tracący kontakt z rzeczywistością wycho-
wanek „zwichrowanego” systemu edukacyjnego – Enkolpiusz – pozosta-
je jedną z najpełniejszych, najbardziej żywych i przekonujących postaci 
literackich, jakie pozostawiła nam starożytność.

Jak już zauważyliśmy, istnieją różne techniki charakteryzowania po-
staci, które w narracji mogą zostać wyrażone w sposób pośredni, między 
innymi: co/jak dana postać myśli i mówi, jak przeżywa konkretne zajścia 
albo jak reaguje w takich, a jak w innych okolicznościach. Tak zwana 
uczta Trymalchiona jest bez wątpienia (nomen omen) łakomym kąskiem 
dla studiujących problem postaci. Ten najobszerniejszy w całości zacho-
wany epizod Satyryków pokazuje nam (nomen omen) jak na tacy Enkol-
piusza i jego współbiesiadników podczas wystawnego przyjęcia u nie-
jakiego Trymalchiona, bardzo bogatego i mającego o sobie niesłusznie 
dobre zdanie wyzwoleńca. Posunięciem spodziewanym byłoby doko-
nanie teraz charakterystyki Trymalchiona, tego, jak zachowuje się i co 
jego wypowiedzi mówią o nim. Ale wiemy, co mówią: jest wyzwoleńcem, 
który zachłysnął się swoją nową rolą – czym się stale ośmiesza. Upatru-
jąc tu w Trymalchionie głównego i docelowego obiektu zainteresowania, 
uleglibyśmy (jak wielu badaczy tej powieści204) błędnemu wnioskowa-

203  To, w jakim stopniu postać „starej kobiety” realizuje nasze wyobrażenie 
o „starej kobiecie”, nie ma wpływu, jak w przypadku scholasticusa, np. to, czy jest 
wykształcona retorycznie, czy też nie.

204  Uczta Trymalchiona, jako najchętniej omawiany fragment powieści Pe-
troniusza, doczekała się tak obfi tej bibliografi i, że najsłuszniej będzie odesłać za-
interesowanego Czytelnika do odnośnych, aktualnych (na rok 2014) zestawień 
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niu, że ten akurat odcinek powieści Petroniusza jest ważniejszy niż inne, 
podczas gdy jest tylko lepiej zachowany; w istocie, podobnie jak pozo-
stałe, służy przede wszystkim charakterystyce samego Enkolpiusza. To 
o nim są Satyryki.

Przede wszystkim trzeba powtórzyć za Józefem Korpantym: 

M. Brożek mylił się, sądząc, że całe Satyryki napisał autor świadomie 
stylem złym, niestarannym, potocznym, a co za tym idzie  – taki sam 
powinien być styl przekładu. Tymczasem narracja Enkolpiusza 
ubrana jest  w piękną łacinę, którą zwykliśmy zwać łaciną 
srebrną. Proza ta jest nawet rytmizowana! Młody bohater utworu 
jest bowiem wykształcony retorycznie, zna literaturę grecką i rzymską, 
odwiedza galerie malarstwa […]. Po przeciwnej stronie jest sermo vul-
garis Trymalchiona, jego prymitywnych przyjaciół biorących udział 
w uczcie i innych osób stanu niższego205.

Już samo to, jak mówi w powieści Enkolpiusz – i szczególnie 
w kontrze do mowy bohaterów o niskim statusie – daje zatem do zrozu-
mienia, z kim mamy do czynienia.

Tłumaczenie komizmu uczty u Trymalchiona w kategoriach satyry 
nie wydaje się słuszne. Zwróćmy bowiem uwagę, że ani Satyryki, ani 
sama cena nie spełniają def inicyjnych wymogów satyr y. Nar-
rator – bo to jego głos jest tu decydujący – ani nie ośmiesza, ani nie pięt-
nuje przedstawianych przez siebie postaci i relacjonowanych zdarzeń, nie 
śmieje się ze stosunków społecznych, nie kpi z polityków. Rozbawienie
(niekwestionowane), jakie budzą w nas Trymalchion i jego poczynania, 
ma swoje źródło zupełnie gdzie indziej. Efekt komizmu zachodzi nie 
dlatego, że Enkolpiuszowi nie podoba się to, co zastaje, ale dlatego, że 
z jakiegoś powodu poddaje się – jako postać – dziwacznej, absurdalnej 
atmosferze panującej u Trymalchiona.

w przytaczanej już pozycji: A Companion to the Ancient Novel, np. s. 113–118 
i 239–243. Abstrahując od atrakcyjnych interpretacji uczty jako pobytu w podzie-
miach (o czym już wspominaliśmy), opracowania, w tym bardzo nieliczne pol-
skie, koncentrują się na zbytku, „wielkim żarciu” i błędach językowych w łacinie, 
jaką posługują się klasy niewykształcone.

205  J. Korpanty, O nowy przekład „Satyryków” Petroniusza, s. 94.
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Zamierzona niezgodność (odwrotność) dwóch poziomów wypowie-
dzi, dosłownego i ukrytego – to ironia; nie ma tu miejsca dla satyry.

Enkolpiusz zachwyca się wystawnością przyjęcia, przyklaskuje „bły-
skotliwym” wypowiedziom uczestników, wreszcie daje wiarę, o czym 
mówiliśmy, niesamowitym opowieściom grozy. Czytelnik, przyglądając 
się biesiadzie, dobrze się bawi. Problem w tym, że nie ma pewności, kto 
tak naprawdę jest odpowiedzialny za taki odbiór: autor, narrator czy po-
stać. Innymi słowy: kto w Petroniuszowych Satyrykach jest największym 
ironistą. Bardzo dobrze uwidacznia się to w scenie, podczas której En-
kolpiusz zastanawia się nad jedną z potraw (Sat. 41, 1–5).

Interim ego, qui privatum habebam secessum, in multas cogitationes di-
ductus sum, quare aper pilleatus intrasset. Postquam itaque omnis baca-
lusias consumpsi, duravi interrogare illum interpretem meum, quod me 
torqueret. At ille: „Plane etiam hoc servus tuus indicare potest; non enim 
aenigma est, sed res aperta. Hic aper, cum heri summa cena eum vindi-
casset, a convivis dimissus est; itaque hodie tanquam libertus in convi-
vium revertitur”. Damnavi ego stuporem meum et nihil  amplius 
interrogavi,  ne viderer nunquam inter honestos cenasse.

Tymczasem ja, wyłączywszy się na chwilę z konwersacji, począłem za-
chodzić w głowę, dlaczego dzik, którego nam zaserwowano, miał na łbie 
czapeczkę wyzwoleńca. Choć jednak próbowałem na wszelkie możliwe 
sposoby coś wykombinować, nie byłem w stanie wpaść na żaden pomysł; 
aż w końcu odważyłem się zapytać mojego wszechwiedzącego kompana 
o to, co mnie tak nurtowało. Na to on: „No przecież najgłupszy z twoich 
niewolników potrafi łby ci to wyjaśnić. Nie ma tu nic skomplikowanego; 
wszystko jest jasne jak słońce o północy206. Ten dzik miał być podany. 
Ten dzik miał być podany wczoraj na zakończenie uczty, ale goście już 
go nie tknęli, więc jakby darowali mu wolność. Dlatego dzisiaj pojawił się 
jako wyzwoleniec”. Zawstydzony własną niedomyślnością, o nic 
więcej  nie śmiałem już pytać, żeby nie wyszło na to, że w ży-
ciu nie zdarzyło mi się  uczestniczyć w tak wyraf inowanym 
przyjęciu (przeł. L.W.).

206  Fraza: „jak słońce o północy” to nieuzasadnione i niepotrzebne nadużycie 
tłumacza; zresztą jedno z wielu. Leszek Wysocki zdradza wyraźną tendencję do 
projektowania swojego poczucia humoru na poczucie humoru Petroniusza.



Dla charakterystyki protagonisty Satyryków istotny jest tu cały proces 
myślowy, jaki zachodzi w jego głowie: (1) bohater wyłącza się z rozmowy 
na forum i oddaje „licznym rozważaniom”, których przedmiot okazuje się 
niezwykle – błahy; (2) bohater nie znajduje sensownego rozwiązania, wsku-
tek czego postanawia zasięgnąć w tej sprawie opinii sąsiada; (3) poznawszy 
prawdę (absurdalną), bohater ani nie wybucha śmiechem, ani nie podwa-
ża wiarygodności słów swego rozmówcy, lecz karci siebie za niewiedzę;
(4) bohater postanawia zamilknąć, by nie narazić się na posądzenie, że 
nigdy dotąd nie ucztował z honesti, to jest ludźmi o dobrej reputacji.

Co i w jaki sposób mówi Enkolpiusz o sobie, o Trymalchionie i o in-
nych zgromadzonych, jak przebiegają jego procesy myślowe, jaką posta-
wę przyjmuje wobec kolejnych ekstrawagancji gospodarza, a wreszcie 
samo przyjęcie, sposób jego urządzenia i jego atmosfera – oto zestaw 
różnych technik metonimicznych, za pomocą których w tym konkret-
nym fragmencie Satyryków charakteryzuje się postać ich protagonisty. 
Podobną analizę można przeprowadzić na przykładzie każdej innej 
sceny, bo każda scena mówi coś o postaci głównego bohatera: świat tej 
powieści oglądany jest oczyma Enkolpiusza, przeżywany w rytmie bicia 
jego serca i racjonalizowany podle kategorii właściwych jego rozumowi.

Zanim przejdziemy do omówienia relacji międzyosobowych, więc 
niejako wyższego poziomu zorganizowania bytności postaci w powieści, 
przywołajmy jeszcze technikę charakteryzowania opartą na metaforze.

„Charakterystyka metaforyczna – pisze De Temmerman – czerpie 
z podobieństwa (lub kontrastu) pomiędzy daną postacią (comparan-
dum) a kimś lub czymś innym (comparans). Jak charakterystyka meto-
nimiczna, może przybrać wiele form. Skojarzenie protagonisty powieści 
greckiej z bogami to dobrze znany przykład”207. I nie inaczej jest w Saty-
rykach. Postacie zamieszkujące świat tej powieści, nie tylko Enkolpiusz, 
poprzez swój wybitnie intertekstualny charakter stale prowokują czytel-
nika do porównań z postaciami znanymi mu z innych tekstów. Gdyby 
zechcieć pod tym kątem przeczytać powieść Petroniusza, potrafi libyśmy 
pewnie wskazać dziesiątki, może setki takich odnośnych dzieł, z pew-
nością jednak do żelaznego kanonu zaliczyć trzeba epików – Homera 
z Iliadą i Odyseją, a także Wergiliusza jako autora Eneidy.

207  K. De Temmerman, Characterization in the Ancient Novel, s. 237–238.
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Conte nazywa Enkolpiusza-bohatera „pustą ramką czekającą 
na wypełnienie, za pomocą wyobraźni, mitycznymi i  hero-
icznymi i luzjami”208. Każda sytuacja, każda przygoda jest dla nie-
go potencjalną możliwością, by założyć maskę któregoś z bohaterów
wielkiej epiki. 

Jako scholasticus uzależniony od owych wielkich tekstów i naiwnie sty-
mulowany przykładami bohaterów, którzy służą jako modele, jakimi 
żywi się jego megalopsychia, Enkolpiusz jest aglomeratem fi gur z poważ-
nej epiki heroicznej: urażony Achilles i Eneasz poszukujący zemsty dają 
formę gestom i myślom niedoszłego herosa209.

Do tych dwóch dodamy jeszcze trzeci, najbardziej oczywisty model –
uciekającego przed gniewem boskim Odyseusza. Przecież Satyryki, na 
poziomie fabularnym, czytamy jako rodzaj „odysei komicznej”210.

Mając świadomość istnienia tych homerycko-wergiliańskich kon-
tekstów, Enkolpiusza, czy chcemy czy nie, będziemy odnosić w swoich 
subiektywnych charakterystykach tej postaci do mitycznych herosów – 
autor użył tych metafor do pierwotnego skonstruowania postaci prota-
gonisty, ale nie ukrył, nie zatuszował tego faktu. Przeciwnie – drzwi do 
swego warsztatu pozostawił przed nami, czytelnikami, szeroko otwarte.

A nie inaczej jest z pozostałymi postaciami zaludniającymi ten świat. 
Eumolpus charakteryzowany jest między innymi za pomocą swojej twór-
czości – ale znów: w odniesieniu do autorów, których bądź sam wskazuje 
(Homer, Wergiliusz, Horacy), bądź zdaje się sugerować (Lukan czy Sene-
ka). Petroniuszowych braci, Agamemnona i Menelaosa, musimy oczy-
wiście odnieść jakoś do braci-królów z eposów Homera – nawet jeśli 
nie robimy tego świadomie, same imiona i fakt „braterstwa” wywołują 
w nas określone skojarzenia. Podobnie rzecz ma się z Kirke, kochanką 
i Odyseusza, i Enkolpiusza, a także z kilkoma jeszcze innymi postaciami 
naszej powieści.

208  G.B. Conte, Th e Hidden Author, s. 50.
209  Ibidem, s. 8.
210  O tym, że Odyseja stanowi podstawowy model kompozycyjny dla Satyry-

ków, zob. np.: M. Brożek, Wstęp [w:] Petroniusz, Satyryki, s. XXVII.
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Tym sposobem otwiera się przed nami możliwość, by powiedzieć nie 
tylko, jakie są postacie Satyryków, ale też – co przecież nie mniej ważne – 
jakie nie są. Rozziew (czasem większy, czasem mniejszy), jaki powstaje 
między Enkolpiuszem a wielkimi herosami, Eumolpusem a wielkimi 
poetami, Kirke z Krotony a wielką czarodziejką z wyspy Ajaja, wreszcie 
retorami doby rzymskiego dekadentyzmu a wielkimi wodzami i stra-
tegami z chwalebnych czasów mitycznych – oto przestrzenie, które dają 
szansę na pogłębienie opisu postaci, wzbogacenie go o elementy nieofe-
rowane nam przez narratora wprost. Bohaterów i bohaterki Petroniusza 
można więc z powodzeniem charakteryzować na przykład wedle ich re-
lacji do wielkości.

Relacje międzyosobowe w Satyrykach

Angielski historyk literatury William John Harvey w książce Character 
and the Novel zauważa, że sieć stosunków międzyludzkich w powieści, 
w których tkwi, i musi tkwić, każda postać, należy do najważniejszych 
dla niej kontekstów211. „W istocie – mówi badacz – nie ma chyba wielu 
powieści, których bohaterowie zasługują na miano prawdziwych, jeśli są 
oni wyizolowani ze środowiska społecznego”212. Słynne słowa Th omasa 
Mertona o tym, że „nikt nie jest samotną wyspą”, w tym samym stop-
niu co do nas, ludzi z krwi i kości, odnosić należy do owych literackich 
tworów antropomorfi cznych (czy: antropominetycznych), czyli do po-
wieściowych postaci. O żywotności Odyseusza świadczy w dużej mierze 
właśnie to, że w większym stopniu niż inne postacie mitologiczne po-
zostaje elementem skomplikowanej sieci powiązań międzyosobowych. 
Bohater Odysei – twór przecież de facto zmyślony, do tego mityczny – 
jest mężem dla Penelopy, kochankiem dla Kirke, ojcem dla Telemacha, 

211  W.J. Harvey, Character and the Novel, London 1965. Cytaty pochodzą 
z polskiego przekładu rozdziału Th e Human Context, którego dokonał Ignacy 
Sieradzki. Zob. Stosunki międzyosobowe w powieści, „Pamiętnik Literacki” 1971, 
R. LXII, z. 1, s. 244–263. Powieść W.J. Harvey nazywa gatunkiem, który „może 
stworzyć większą skalę i różnorodność perspektyw niż jakakolwiek inna dziedzi-
na sztuki” (s. 244).

212  Ibidem, s. 249.
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synem dla Laertesa, a także królem dla swoich poddanych, panem dla 
swojej służby i tak dalej. Właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie rozma-
wiać nie tylko o tym, co zrobił Odyseusz, ale co mógłby zrobić; nie tylko, 
co powiedział, ale też – co mógłby powiedzieć w danej sytuacji. Nawet 
w obrębie jednego (i takiego!) dzieła literackiego nie istnieje po prostu 
Odyseusz – dla każdego jest  kim innym i dla każdego jest  inny, ale 
też dla każdej osadzonego w tym świecie postaci niewątpliwie jest 213.

Narracja powieściowa – a szczególnie już tak zwana narracja „pierwszo-
osobowa” – jest aktem ze swojej natury egocentrycznym. Narrator po-
wieści (w przeciwieństwie do autora, którego pobudki mogą być skraj-
nie altruistyczne) – szczególnie narrator o „profi lu psychologicznym”, 
jaki możemy przypisać Enkolpiuszowi – jest egocentr ykiem214. My-
limy się, sądząc, że Satyryki są opowieścią o Rzymie czasów Nerona, 
prześmiewczym komentarzem do przemian społecznych w I wieku po 
Chrystusie czy kroniką przygód grupki awanturników wałęsających się 
po drogach i bezdrożach Śródziemnomorza. Nowoczesność powieści 
Petroniusza manifestuje się nie tylko w nowatorstwie stylistyczno-
kompozycyjnym, więc w architektonice dzieła, ale też w samej jego 
ontologii. Jak sam świat Satyryków, tak i bytujące w nim postacie – w ca-
łej swej różnorodności – istnieją tylko dzięki Enkolpiuszowi i tylko po 
to, by odegrać jakąś rolę w jego narracji. Najczęściej rola ta zostanie uwi-
doczniona wówczas, gdy Enkolpiusz-postać wchodzi w jakąś interakcję 
z tworami, które sam, jako narrator, wykreował.

Postacie powieściowe, ale także fi lmowe, zwykliśmy dzielić na pierw-
szo-, drugo- i trzecioplanowe. W swojej książce Character and the No-
vel Harvey, odwołując się do ustaleń Jamesa, Forstera i Mary McCarthy, 
proponuje podział zasadniczo odpowiadający temu popularnemu i in-
tuicyjnemu rozróżnieniu, lecz zarazem przekonująco go precyzuje. 

213  Dla Jamesa Joyce’a jako autora Ulissesa ta właśnie wielowymiarowość 
Odyseusza, to pozostawanie „kimś” ważnym dla każdego, była podstawą przeko-
nania, że to właśnie jego należy uważać za największego i najciekawszego boha-
tera literackiego.

214  Najbardziej przenikliwym w polskiej literaturze studium relacji: „literatu-
ra”–„ja” jest oczywiście Dziennik Witolda Gombrowicza.
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Najważniejszą [kategorię – J.H.] będą stanowić oczywiście protago-
niści  – postaci, których charakter i dzieje są najbardziej wyczerpująco 
przedstawione, które biorą udział w głównym konfl ikcie i przekształcają 
się w miarę rozwoju fabuły, które oddziałują na nas głębiej i mocniej, 
w sposób bardziej złożony, choć nie zawsze bardziej sugestywny niż 
inne […]. Na przeciwnym biegunie znajduje się wiele rozmaitych kre-
acji, które zwykle traktujemy jak jedną masę i nazywamy „postaciami 
t ła” […]. Każda z osobna to co najwyżej pożyteczny trybik w mecha-
nizmie dzieła, razem mogą tworzyć chór wtórujący głównej akcji […]. 
Między protagonistami a postaciami tła roztacza się szeroka gama posta-
ci pośrednich. […]. Pierwszą możemy nazwać za Jamesem łącznikiem 
(fi celle); aczkolwiek silniej zarysowana i zindywidualizowana niż inne 
postaci tła, istnieje w powieści tylko po to, aby spełnić jakąś funkcję 
kompozycyjną215.

Drugi rodzaj „kreacji pośredniczącej”, pisze Harvey, to tak zwana
f igura (fi gure). Tego typu postacie „nie są formalnymi bohaterami 
utworów, w których występują”. Jaka cecha je wyróżnia? – „ich względna 
niezmienność połączona ze szczególnym rodzajem swobody”216.

O ile, mówiąc o Satyrykach, nie mamy problemów ze zlokalizowa-
niem protagonisty i z podobną łatwością będziemy potrafi li nazwać, 
jakie postacie, jakie warstwy, stanowią tło dla Enkolpiuszowych przy-
gód, o tyle pewnego zastanowienia wymaga kwestia „kreacji pośredni-
czących”.

Kryterium nie może tu być przypadek; błędem byłoby także oceniać 
rolę postaci po tym, ile poświęcono jej miejsca w powieści (tym bar-
dziej, że dysponujemy jedynie jej częścią). By móc odpowiedzieć na py-
tanie o rolę danej postaci, należy najpierw zadać inne, nieco przewrotne: 
„z czym wiąże się ryzyko wprowadzenia i utraty kontroli nad tą czy inną 
postacią?”.

Harvey zauważa: 

Niebezpieczeństwo wprowadzenia „fi gury” do utworu polega na tym, 
że mając rozległą autonomię i będąc niczym nie uzasadniona, tak da-
lece wykracza poza potrzeby tematu i wizji powieści, że może naruszyć 

215  W.J. Harvey, Stosunki międzyosobowe w powieści, s. 248–250.
216  Ibidem, s. 252–253.
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wszelkie proporcje i wystąpić z anarchicznym buntem przeciw swoje-
mu stwórcy i rozsadzić strukturę całego dzieła […]. Natomiast ryzy-
ko wiążące się z postacią „łącznika” polega na tym, że może on spro-
wadzić się do samej funkcji, służąc swemu celowi bez tego marginesu 
bezinteresownego istnienia, które przekształca schematyczną sylwetkę
w interesującą postać217.

Są to ustalenia niezwykle nam przydatne.
Czy istnieją korzyści z tego, że z Petroniuszowych Satyryków prze-

trwała, jako pewien zamknięty epizod, cena i że zyskała sobie status od-
rębnego dzieła, wydawanego czasem osobno jako Uczta Trymalchiona? 
Z pewnością jedna: widzimy, co dzieje się w sytuacji, gdy postać o sil-
nej osobowości usamodzielnia się, wychodząc ze swojej roli. Z postaci 
drugiego planu, niespecjalnie istotnej  dla historii opowiedzianej 
w Satyrykach, na skutek takich, a nie innych losów tekstu powieści, 
Trymalchion – postać-fi gura – stał się protagonistą osobnego utworu, 
spychając Enkolpiusza do roli opowiadacza-obserwatora. Czy w innych 
okolicznościach postać ta budziłaby takie zainteresowanie? Czy gdyby 
Trymalchiona zastąpić inną postacią bądź w ogóle go z powieści usunąć, 
ucierpiałaby narracja Enkolpiusza? Na oba pytania odpowiedzieć musi-
my: nie.

Podobny potencjał drzemie w „siwiuteńkim starcu” i poecie „nie 
najgorszego gatunku”. Obecność Eumolpusa w świecie wykreowanym 
przez Enkolpiusza nie ma specjalnej funkcji napędzającej jego narrację. 
Eumolpus – jako postać-fi gura – pojawia się, odgrywa swoją rolę i zni-
ka bez większego wpływu na kierunek i charakter narracji. Główna oś 
Satyryków, owa „komiczna odyseja” Enkolpiusza, nie wymaga od Eu-
molpusa, by ten wokół tej osi krążył. Już od sceny, w której się pojawia, 
Eumolpus walczy o swoją samodzielność, o swoją „rozległą autonomię”. 
Stąd jego poematy mają w tekście tak uprzywilejowane miejsce. Stąd 
jego opowieść o młodzieńcu w Pergamonie ma tę samą siłę – choć inny 
status narracyjny – co cena.

Nasuwa się więc pytanie, po co w Satyrykach znalazł się Eumolpus, 
skoro nie pełni w nich określonej, właściwej postaciom-łącznikom funk-
cji. Czy jego rola – jako postaci, a zatem pewnej „jedni semantycznej”, 

217  Ibidem, s. 254.
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nie jako aktora zdarzeń – jest istotna dla narracji Enkolpiusza? Możemy 
jedynie domniemywać. Może stanowi on rodzaj projekcji, przyszłościo-
wego wariantu Enkolpiusza? Ich kondycja umysłowa ma wszak wiele 
punktów wspólnych, a obecnie przeżycia protagonisty powieści przybio-
rą przecież z czasem formę „opowieści sprzed lat” – niczym dykteryjka 
o chłopcu z Pergamonu: „In Asiam cum a quaestore essem stipendio 
eductus, hospitium Pergami accepi” (Sat. 85, 1). Onegdaj; dawniej; kie-
dyś; dawno temu, gdy…

Innego typu rola przypadła w powieści Petroniusza Ascyltusowi i Gi-
tonowi czy Tryfajnie i Lichasowi, ale także wielu innym postaciom, cza-
sem nawet ukazującym się nam ledwie na chwilę. (Pomyślmy, ilu takich 
postaci, często pewnie fascynujących i zapadających w pamięć, nigdy już 
nie poznamy, o ile nie odnajdzie się reszta tekstu Satyryków). Wszyst-
kie te postacie wyrastają wyraźnie ponad tło powieści, wyodrębniają 
się z masy osób zaludniających bujny świat Satyryków, toteż nie mogą 
w żadnym razie uchodzić za postacie trzeciego planu; z drugiej jednak 
strony nie są ani protagonistami, ani nawet – jak postacie-fi gury – po-
tencjalnymi protagonistami. Pozostaje im rola – bardzo ważna! – łączni-
ków. Każda z tych postaci istnieje po to, by w jakiś sposób „wtrącić się” 
w Enkolpiuszową narrację, by zaistnieć i  zadziałać, nie mają jednak 
tej swobody, jaką cieszą się Trymalchion czy Eumolpus. Gdyby Petro-
niusz nie panował nad materią narracyjną swojej powieści, takie kreacje 
jak postacie Gitona, Kirke i Lichasa byłyby ledwie funkcjami – kolejno: 
kochanka, kochanki, przeciwnika.

Rolę postaci-łącznika – choć z racji swej natury zupełnie na innych 
prawach – odgrywa w Satyrykach także bóg Priap.





Rozdział VII
FABUŁA

Czytanie dla przyjemności

Niekwestionowaną korzyścią dla nas z ciągłego mnożenia się teorii 
w zakresie literatury (narracji), które czasem wywołuje wrażenie chaosu 
i niezborności, a czasem po prostu zdaje się niepotrzebną komplikacją, 
jest fakt, że gdy spojrzymy na taki proces z pewnego oddalenia, zyskuje-
my szansę, by wskazać nie tylko na to, w czym odmienne metody lektury 
różnią się od siebie, ale też na ich punkty wspólne – a to wydaje się już 
osiągnięciem niebagatelnym.

Taką właśnie, to jest niebudzącą specjalnych kontrowersji terminolo-
gicznych, cząstką dzieła literackiego jest fabuła.

Brian Richardson w artykule Beyond the Poetics of Plot zwraca uwagę, 
że niezależnie od badawczego nastawienia – formalizm czy struktura-
lizm, neoarystotelizm amerykański czy poststrukturalistyczna psycho-
analiza – minione stulecie wypracowało coś w rodzaju „żelaznej” defi -
nicji fabuły, którą można by wyłożyć w następujący sposób: fabuła to 
niezbędny element narracji ,  stanowiący teleologiczną sek-
wencję zdarzeń,  między któr ymi zachodzi  zjawisko przy-
czynowości  i  któr ych trajektoria prowadzi  zwykle bądź do 
decyzji ,  bądź do konfrontacji218. Wydaje się, że z taką defi nicją 

218  Zob. B. Richardson, Beyond the Poetics of Plot: Alternative Forms of Nar-
rative Progression and the Multiple Trajectories of “Ulysses” [w:] A Companion to 
Narrative Th eory, s. 167. Korzystamy tu z defi nicji zaproponowanej przez Briana 
Richardsona, bowiem zwykle towarzysząca nam Mieke Bal, jakkolwiek ujmuje 
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fabuły (mythos) zgodziłby się nie tylko sam Arystoteles, ale także For-
ster, który co do ważności fabuły z autorem Poetyki się zdecydowanie nie 
zgadzał219.

Te dwa ważne dla teorii narracji nazwiska – Arystotelesa i Forste-
ra – pojawiają się w tym miejscu bynajmniej nie przez przypadek. To 
właśnie od ich „sporu” o istotność fabuły wychodzi Peter Brooks w swo-
jej ważnej, oryginalnej pod wieloma względami książce Reading for the 
Plot. Pozycja ta proponuje poststrukturalne czy niestrukturalne czytanie 
dzieła narracyjnego, w obręb refl eksji teoretyka narracji włączając przy 
tym problematykę freudowską czy, znów, postfreudowską. Jest to jedna 
z najciekawszych pozycji traktujących o fabule220.

Arystoteles oczywiście – czytamy – uznawał logiczne pierwszeństwo fa-
buły, a dwudziestowieczna tradycja krytyczna, zaczynając of rosyjskich 
formalistów i włączając francuskich i amerykańskich narratologów, 
ugruntowała quasi-arystotelesowskie rozumienie fabuły. Kiedy E.M. 
Forster, w niegdyś wpływowej książce Aspects of the Novel, twierdzi, że 
Arystotelesa nacisk na fabułę to błąd, i że nasze zainteresowanie przy-
ciąga nie tyle „imitowanie akcji”, ile raczej „sekretne życie, które każdy 
z nas wiedzie prywatnie”, z pewnością prowokuje do refl eksji, bo jeśli 
„sekretne życia” mają być opowiedziane, czy „opowiadalne” (narratab-
le), muszą być też w jakimś sensie ufabularyzowane (plotted), zaprojekto-
wane i podlegać logice. […] Impuls narracyjny – pisze dalej Brooks – jest 
tak stary jak sama literatura: mit i podanie zdają się historiami, które 
opowiadamy w celu wytłumaczenia i zrozumienia spraw, z którymi nie 
radzi sobie żadna inna forma wyjaśniania. Potrzeba i fachowość w za-
kresie opowiadania historii sięga bardzo wczesnego etapu naszego indy-
widualnego rozwoju, do mniej więcej trzeciego roku życia, gdy dziecko 

fabułę w tych samych kategoriach, nie defi niuje jej w sposób tak przejrzysty. Zob. 
M. Bal, Narratologia, s. 183–191.

219  Zob. E.M. Forster, Aspects of the Novel, s. 91, gdzie w znanym fragmen-
cie czytamy: „Arystoteles się myli […]. »Wszelkie ludzkie szczęście i nieszczę-
ście«, mówi Arystoteles, »przyjmuje formę akcji«. My wiemy lepiej. Wierzymy, że 
szczęście i nieszczęście istnieje w sekretnym życiu, które każdy z nas wiedzie 
prywatnie”.

220  Tu zob. również: E.C. Riley, Cervantes, Freud, and Psychoanalytic Narra-
tive Th eory, „Th e Modern Language Review” 2005, Vol. 100, „Supplement: One 
Hundred Years of ‘MLR’ General and Comparative Studies”, s. 91–104.



149Fabuła

zaczyna wykazywać zdolność do składania narracji w koherentną całość, 
a zwłaszcza do rozpoznawania narracji i osądu, czy są one dobrze skon-
struowane. Dzieci szybko stają się wirtualnymi arystotelikami, nalegając, 
by opowiadający kierował się określonymi „zasadami”, by opowiadana 
historia miała początek, środek i szczególnie zakończenie221.

Peter Brooks przypomina, że od czasów Iliady i Odysei (ale przecież 
właściwie od czasów poprzedzających jeszcze powstawanie tych eposów) 
umiejętność snucia interesujących fabuł była i jest człowiekowi Zachodu 
szczególnie bliska – dodalibyśmy, że bliższa niż inne tak zwane wyższe po-
trzeby. Wielkie nowożytne ożywienie w tej sferze to oczywiście wiek XIX,
wiek Lwa Tołstoja, Charlesa Dickensa, Honoré de Balzaca i Henryka Sien-
kiewicza, ale przecież, mimo tylu i takich literackich rewolucji w ostat-
nich dziesięcioleciach, potrzeba ta nie opuszcza nas także dzisiaj. „Wciąż 
– mówi autor Reading for the Plot – żyjemy w epoce fabuł narracyjnych 
(narrative plots), łapczywie pożerając Harlequiny i telewizyjne seriale 
czy komiksy, tworząc i wymagając narracji w prezentowaniu osób, wy-
darzeń politycznych i sportowych”222. Możemy zatem powiedzieć, że jeśli 
w refl eksji literaturoznawczej zgodzimy się przyjąć perspektywę stricte 
antropocentr yczną, to żadna z dziedzin piśmiennictwa, których roli 
historycznej czy społecznej nikt nie śmiałby podważać – czy to tragedia, 
czy to historiografi a, czy to wymowa – nie może się wydać zjawiskiem 
bardziej doniosłym niż najbłahsza nawet w swojej treści literatura narra-
cyjna, literatura, której oś i sens stanowi fabuła. W obliczu potrzeby tak 
pierwotnej jak potrzeba ciągłości nawet liryka intymna wydaje się 
obca i drugorzędna.

Próba mówienia o fabule może być metodologiczną pułapką. Temat 
ten przecież, w większym stopniu niż bardziej nieuchwytna opowieść 
wraz z jej aspektami, stanowił już przedmiot naukowej refl eksji wiele 
razy. Ryzyko, o jakim mowa, wiązałoby się więc z powtórzeniem tego, co 
o fabule, czyli o układzie zdarzeń, mówiło literaturoznawstwo pierwszej 

221  P. Brooks, Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, Cam-
bridge 1992, s. 5.

222  Ibidem, s. 7. Można tu wspomnieć także takie zjawiska, jak gry kompute-
rowe czy programy telewizyjne typu reality show.
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połowy minionego wieku223. Umiejętnym manewrem, mającym na celu 
uniknięcie takiej powtarzalności jest, jak się wydaje, propozycja autora 
Reading for the Plot, by nieco przesunąć akcent. Peter Brooks pisze: 

Jeśli podkreślam wagę układania fabuły (plotting) nawet bardziej niż 
samej fabuły (plot), to dlatego, że taka forma gramatyczna lepiej oddaje 
dynamiczny aspekt narracji, który mnie interesuje: ten, który popycha 
nas do przodu jako czytelników tekstu narracyjnego, ten, który budzi 
w nas – jak bohaterowie utworów często, a z pewnością ich autorzy – 
chęć i potrzebę układania fabuły, przeszukiwania tekstu narracyjnego, 
podczas gdy ten tuż przed naszymi oczyma rozprasza kształty i zna-
czenia, pod kątem jakichś symulakrów zrozumienia tego, jak znaczenie 
(meaning) może być pojmowane w czasie i poprzez czas. Jestem przeko-
nany – dodaje Peter Brooks – że studium nad narracją musi wyjść poza 
różne odmiany krytyki formalistycznej, która dominowała dotąd: for-
malizmy nauczyły nas wiele, lecz ostatecznie […] nie potrafi ą się uporać 
z dynamiką tekstów właściwą procesowi lektury224.

Bez wątpienia pod wpływem ustaleń i teorii Zygmunta Freuda Pe-
ter Brooks twierdzi, że u początku każdej nieomal narracji znajduje się 
Eros – pożądanie, czy może lepiej żądza (desire)225. Tak jest w przy-
padku Iliady i Odysei, tak jest też w przypadku nowożytnych powieści. 
Wydaje się zatem, że można powiedzieć, iż narrację zawiązuje i napędza 
każdorazowo to samo zjawisko: pojawienie się i nieustanne odnawia-
nie się jakiejś chęci  czegoś. Rozszerzając ciekawą koncepcję Brooksa 
dotyczącą powieści nowożytnej również na starożytne teksty o takim 
charakterze, powiemy, że konstytutywną cechą utworów w stylu Satyry-

223  Należy tu wymienić, raz jeszcze, m.in.: W. Proppa Morfologię bajki i Nar-
ratologię pod red. M. Głowińskiego, a tam przede wszystkim klasyczny tekst pióra 
Rolanda Barthesa Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań (s. 13–54), ale także 
inne zamieszczone tam szkice. Szczegółowe dane i wskazówki bibliografi cznie 
znajdzie czytelnik w rozdziale wprowadzającym do tej książki. Przypomnijmy 
też, że lekturą podstawową, gdy mowa o fabule, jest niezmiennie Poetyka Ary-
stotelesa.

224  P. Brooks, Reading for the Plot, s. 35–36.
225  Kwestii tej poświęcony jest drugi rozdział książki, zatytułowany Narrative 

Desire (s. 37–61). Termin desire rozumiany jest tu bardzo szeroko, choć kontekst 
seksualny, oczywiście, jest obecny i znaczący.
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ków jest fakt, iż traktują one poważnie ambicje swoich bohate-
rów-protagonistów. I nie stoi to bynajmniej w sprzeczności z tonem 
naszego utworu. Nawet jeśli ukryty autor w Satyrykach naśmiewa się 
z Enkolpiusza, autor empiryczny, historyczny Petroniusz, ambicje swego 
bohatera uważał za ważne na tyle, by nadać im formę fabularną, by opo-
wiedzieć nam o nich. Bez żądzy odegrania roli bohatera mitycznego, bez 
żądzy wypełnienia swego losu, Enkolpiusz nie byłby w stanie udźwignąć 
na swych barkach ciężaru powieści przygodowej. (Podnosimy w tym 
miejscu aspekt przygodowy tylko dlatego, że ten właśnie manifestuje się 
najwyraźniej, gdy mówimy o poziomie fabuły w narracji. Kiedy w grę 
wchodzi „czytanie dla fabuły”, to właśnie jej dynamika przykuwa i za-
trzymuje zwykle naszą uwagę).

Ambicja, mówi autor Reading for the Plot, to „siła, która popycha 
protagonistę naprzód, upewniając się, że żaden incydent ani żadne zda-
rzenie nie jest ostatecznym lub zamkniętym, aż nie nadejdzie moment 
znaczący precyzyjnie kres ambicji, czy to przez sukces, czy to przez 
zaniechanie”226. Nawet jeśli powieść skomponowana została z pogwałce-
niem zasady chronologii, gdy jej postacie nie celują w epickich przygo-
dach lub gdy jej początek nie przetrwał do naszych czasów, my wyczu-
wamy, że aby fabuła mogła zostać zawiązana, aby mogła biec do przodu, 
a wreszcie – mogła się dopełnić, bohaterowi potrzebna jest wola – ta 
sama wola, która autorom towarzyszy w procesie pisania książek, a czy-
telników nie odstępuje podczas ich lektury. W tym miejscu dobrze bę-
dzie przypomnieć, że przecież literatura fabularna nie tylko odpowiada 
na nasze najbardziej pierwotne potrzeby (poczucie ciągłości, trwania, 
sensu), ale też – po prostu – jak żadna inna dostarcza nam czytelniczej 
satysfakcji.

Ma dużo racji Peter Brooks, kiedy twierdzi, że – właśnie – czytamy 
dla fabuły. Bez jej zakotwiczenia w myśleniu przyczynowo-skutko-
wym, każącym zadawać nam wciąż pytania: „dlaczego do tego doszło?”, 
„kto jest za to odpowiedzialny?”, „co teraz będzie?”, narracja byłaby nie 
do przekazania przez narratora i nie do pojęcia przez odbiorcę. Możemy 
powiedzieć, że o ile w narracji tekst jest nośnikiem, a opowieść amor-
fi cznym rezerwuarem aspektów działających na wyobraźnię, to fabuła 

226  Ibidem, s. 39.
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i jej elementy (wydarzenia i aktorzy) stanowią najbardziej namacalną jej 
manifestację, odwołując się bezpośrednio do naszej potrzeby logicznego 
porządku227.

Rekapitulując, powiemy zatem, że gdy studiujemy fabułę dzisiaj, inte-
resować nas powinna nie tyle sama ona, fabuła, lecz raczej proces jej rea-
lizowania się w tekście narracyjnym, który to proces jest zarazem zawsze 
zapisem pewnej wspólnej protagoniście i czytelnikowi „przygody” –
bardziej niż zapisem „bezdusznego” schematu: zawiązanie akcji, prze-
bieg (według jednego z modeli), rozwiązanie akcji228. Nie może tu więc 
chodzić o „analizę strukturalną opowiadań”, skoro analiza strukturalna 
jako taka przeszła już do metodologicznego lamusa, ale o coś, co nie 
podlega literaturoznawczym modom i prądom – o przyjemności  (z) 
czytania229.

Rekonstruowanie fabuły Satyryków

Na początek trzeba wyraźnie powiedzieć, że rekonstruowanie fabuły Sa-
tyryków nie jest  rekonstruowaniem Satyryków.

Jeśli zgodzimy się pozostać przy zaproponowanym na początku roz-
różnieniu: tekst – opowieść – fabuła, to także w tym miejscu okaże się 
ono bardzo użyteczne. Czym innym jest przecież rekonstruowanie Sa-
tyryków na poziomie tekstu (czy to w znaczeniu stricte fi lologicznym, 

227  Gdy fabuła sprzeniewierza się naszym oczekiwaniom, jako niechronolo-
giczna lub zatomizowana, jej oddziaływanie na nas jako czytelników bynajmniej 
się nie zmniejsza. Powodując np. frustrację, działa, zdaje się, jeszcze silniej.

228  Różnica między plot i plotting jest bardzo subtelna – desygnat obu termi-
nów jest przecież wspólny i może tu chodzić jedynie o inne naświetlenie tego sa-
mego problemu. Rzecz w tym, by prymat nad schematami fabularnymi przyznać 
snuciu fabuły.

229  Odnotujmy też przy okazji, że część książki Mieke Bal poświęcona fabule 
(zresztą najkrótsza) jest chyba najsłabiej przemyślana i opracowana. Słabość ta 
wynika, jak się wydaje, z niemożności przezwyciężenia przez autorkę w refl eksji 
nad fabułą tradycji formalno-strukturalnej. Dla Bal analiza fabuły to wciąż od-
miana „analizy formalnej”, nieobiecująca nic specjalnie odkrywczego. Zob. Nar-
ratologia, s. 183–225. Więcej zapowiada podejście Petera Brooksa, jakkolwiek i tu 
należy uważać, by nie dać się z kolei uwieść „psychoanalizie literatury”.
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czy stricte narratologicznym), czym innym rekonstruowanie tej powie-
ści na poziomie opowieści, a czym innym wreszcie – będące przedmio-
tem licznych, bardziej i mniej udanych prób – rekonstruowanie fabuły 
utworu Petroniusza. Idąc po kolei: (1) Rekonstruowanie tekstu jest 
możliwe tylko fragmentarycznie i tylko w sytuacji, kiedy na przykład 
odnajdujemy u innych autorów cytaty z Petroniuszowej powieści i usi-
łujemy ulokować je „z powrotem” na swoim miejscu. Zwykle jednak po-
zostajemy bezradni i możemy jedynie domniemywać, że dany fragment 
mógł pochodzić z tej lub innej księgi. Pełna rekonstrukcja tekstu jest 
oczywiście niemożliwa. (2) Rekonstruowanie opowieści  nastręcza 
innych problemów. O ile bowiem na podstawie zachowanych (przecież 
dość obszernych) fragmentów potrafi my powiedzieć sporo (choć może 
mało w świetle całości?) o sposobie modelowania czasu czy przestrzeni, 
o tyle nie mamy najmniejszego pojęcia na przykład o postaciach, któ-
re pojawiały się w passusach zaginionych. Każde domniemanie na ten 
temat jest ryzykowne i nieuprawione. Świadomość tego, że potrafi my 
wyróżnić w narracji coś, co nazywamy poziomem opowieści, utwierdza 
nas tylko w smutnym wniosku co do naszej niewiedzy o oryginalnym 
charakterze, kształcie i wymowie Satyryków. (3) Rekonstruowanie 
fabuły, jak możemy się domyślać, daje zdecydowanie najwięcej możli-
wości. Co nie znaczy bynajmniej, że jest czymś więcej niż tylko speku-
lacją, mówiącą więcej o podmiocie rekonstruującym niż o przedmiocie 
rekonstrukcji. Odtwarzanie fabuły Satyryków przez analogię do innych 
antycznych utworów powieściowych może przynieść tak samo wiele 
korzyści, co szkód. O ile bowiem fabuła w dziele Petroniusza musiała 
zawierać pewne określone elementy, o tyle ich układ mógł być (i pew-
nie był) zupełnie inny, niż chcielibyśmy tego my, pragnący o Satyrykach 
mówić i myśleć jako o pewnej całości. Tymczasem dzieło Petroniusza 
stawia nam wyraźnie i konsekwentnie opór, wymyka się wygodnym 
klasyfi kacjom i prostym opisom.

Oczywiście, moglibyśmy zadać pytanie o sens i cel takiego przedsię-
wzięcia, jakim jest rekonstruowanie fabuły utwory literackiego, który 
został napisany dwa tysiące lat temu. Ale wydaje się, że na to pytanie 
odpowiedział nam właśnie, pośrednio, Peter Brooks. Jeśli możliwość śle-
dzenia fabuły daje nam przyjemność (spełnienie), to brak takiej moż-
liwości jest źródłem naszych, to znaczy czytelniczych, utrapień (fru-
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stracji). O ile luki w wierszach Safony pozostawiamy bez fabularnego 
komentarza (wiersz liryczny ze swej natury nie jest wszak zwykle aktem 
fabularnym), o tyle fakt ich istnienia w powieści nie daje nam spokoju, 
stając się źródłem niekończących się spekulacji.

Badacz powieści nie tylko antycznej, John Patrick Sullivan, w swoim 
cenionym studium Th e “Satyricon” of Petronius tak pisał o odtwarzaniu 
intersującej nas fabuły: 

Rekonstrukcja Satyryków wiąże się z ryzykiem spekulacji. Zaginione 
epizody mogą być rekonstruowane na podstawie odniesień w zachowa-
nych partiach tekstu, świadectw i niewłączonych do powieści fragmen-
tów przypisywanych Petroniuszowi, ale nawet gdy możliwa jest dedukcja 
w zakresie brakujących fragmentów, to każda próba umieszczenia ich we 
właściwej im sekwencji jest niezwykle ryzykowna. Bez wątpienia liczne 
dygresje od linii fabularnej, wywody literackie, fi lozofi czne i socjologicz-
ne, opowiadania i wątki niepołączone z główną narracją należy uznać 
za zaginione bez śladu. Możemy jedynie wnioskować o ich praw-
dopodobieństwie na podstawie natury dzieła i przypadkowej frekwencji 
ich występowania w ocalałej części tekstu. Suma niezachowanych i za-
chowanych epizodów sprawia zatem zwodnicze wrażenie – wrażenie, że 
mamy do czynienia ledwie z romansem pikarejskim lub z opowieścią 
przygodową: to zaś nie oddaje sprawiedliwości  tonowi i  ducho-
wi Satyryków230.

Czym więc były Satyryki, jeśli nie tym, za co zwykliśmy je uważać? 
Jak przebiegała ich fabuła? Którymi drogami biegła? Jakimi perypetia-
mi została naszpikowana? W jakiej kolejności następowały wydarze-
nia? W ile i jak prowadzonych podfabuł zostały Satyryki wyposażone? 
I wreszcie: co odpowiadał czytelnik zapoznany z treścią tej książki na 
prośbę, by opowiedział „swoimi słowami”, o czym traktuje – najprościej, 
na poziomie fabuły – powieść Petroniusza?

230  J.P. Sullivan, Th e “Satyricon” of Petronius, s. 38. Przekonanie J.P. Sulliva-
na o nadzwyczajnej oryginalności, prekursorstwie i nowoczesności Satyryków, 
które można porównać z takimi dziełami nowożytności jak Tristram Shandy 
Laurence’a Sterne’a czy Ulisses Jamesa Joyce’a, podziela z przekonaniem autor tej 
książki.
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Każdy nieomal, kto zajmował się poważniej Petroniuszem, „porywał 
się” na fragmentaryczne bądź całościowe rekonstrukcje jego słynnego 
dzieła; nie będziemy jednak dokonywać tutaj ich zestawienia231. Każda 
taka propozycja, jakkolwiek zasługuje na osobną uwagę, sytuuje się na 
granicy fi lologicznej rekonstrukcji i myślenia życzeniowego, nigdy więc 
nie może zostać uznana za w pełni naukową – nawet jeśli wydaje się 
przekonująca i rzetelnie uargumentowana. Metody i podejścia badawcze 
mogą być bardzo różne, propozycje rekonstrukcji mniej bądź bardziej 
śmiałe, ale wniosek jednak zawsze pozostanie podobny: większa część 
Satyryków zaginęła dla nas bez śladu. Nie znaczy to jednak, że takich 
prób być nie powinno. Przeciwnie, każda kolejna rekonstrukcja jest (po-
winna być) kolejnym uważnym czytaniem dzieła Petroniusza.

Przyjrzyjmy się z większą atencją jednemu z takich przedsięwzięć – 
rekonstrukcji, której dokonał właśnie Sullivan. I popatrzmy na nią nie 
tylko jak na wysiłek badawczy, ale także jak na konkretne, czytelnicze 
doświadczenie, zapis obcowania z dziełem.

Zacząć należy od tego, że nigdzie nie odnajdujemy informacji o tym, 
ile Satyryki Petroniusza mogły pierwotnie liczyć ksiąg. Wszystkie nasze 
założenia i propozycje w tej materii są jedynie spekulacjami, choć nie 
ma już dziś sporu co do tego, że zdecydowanie należy odrzucić dawniej-
szą tezę, jakoby miał być to utwór nieznacznie dłuższy niż zachowane 
fragmenty232. Nie jest ona przekonująca ani z perspektywy badań nad 
tekstem, ani studiów nad narracyjnym światem Satyryków.

Od lat dwudziestych XV stulecia, czyli odkąd wiemy, że Poggio Brac-
ciolini miał wejść w posiadanie manuskryptu zawierającego XV księgę 
Satyryków, przyjęło się mówić, że fragmenty, jakimi dysponujemy, po-

231  Odnotujmy tylko, że prócz rekonstrukcji J.P. Sullivana, której się przyjrzy-
my, wcześniej podobnie obszernie rekonstruował fabułę Satyryków Ettore Para-
tore w pierwszym tomie swego klasycznego opracowania Il „Satyricon” di Petro-
nio (Florencja 1933, s. 109–178). Z najnowszych publikacji zob. G.L. Schmeling,
A. Setaioli, A Commentary on the “Satyrica” of Petronius, Oxford 2011, s. xxiii–
xxv (A hypothetical schematic reconstruction).

232  Zob. J.P. Sullivan, Th e “Satyricon” of Petronius, s. 36. Zob. też: G.L. Schme-
ling, A. Setaioli, A Commentary on the “Satyrica” of Petronius, Oxford 2011,
s. xxxiv, gdzie czytamy: „Prawdopodobnie nie istnieje wśród tekstów antycznych 
dzieło o porównywalnym bogactwie, głębi i zakresie pod względem tekstury
literackiej”.
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chodzą właśnie z tej księgi, a także z dwóch z nią sąsiadujących. Nie po-
trzeba powtarzać, jak bardzo niepewne są to ustalenia. Czy Poggio Brac-
ciolini przekazał nam prawdziwe dane? Tego nie wiemy. Ile zatem ksiąg 
mogła liczyć ta powieść? Być może kilkanaście, być może dwadzieścia 
lub dwadzieścia cztery. Długość całego dzieła Sullivan szacuje na oko-
ło 400 tysięcy słów, co czyniłoby Satyryki ośmiokrotnie (!) dłuższym 
utworem od Apulejuszowych Metamorfoz. Zachowała się zatem mniej 
więcej jedna dziesiąta całości233.

Przekonująca wydaje się propozycja, by za wydarzenie rozpoczy-
nające akcję Satyryków uznawać zarazę, która miałaby być karą, jaką 
bóg Priap zsyła na Marsylię i jej mieszkańców. (Nie jest wykluczone, 
że sytuacja ta miała odsyłać do Sofoklesowego Króla Edypa). Domy-
ślamy się, że to Enkolpiusz obraził boga – ale w jaki sposób? Być może 
obrabował świątynię, być może porwał lub zniesławił kapłankę, a być 
może kpił z boga Priapa. Czy kpina ta miała charakter obscenicznych 
żartów? Tego nie wiemy. Wnioskujemy tylko, że naraziwszy się bóstwu 
płodności i pewnie w tradycyjnej roli „kozła ofi arnego”, Enkolpiusz zo-
staje zmuszony do opuszczenia miasta, a miejscem, do którego zostaje 
wygnany lub do którego trafi a, jest Italia. Co także warte odnotowania, 
narrator najprawdopodobniej nie wprowadzał w fabułę swoich czytel-
ników na zasadzie in medias res, jak robili to narratorzy w poematach 
epickich, lecz dokonując zgrabnego streszczenia, rekapitulacji tego, co 
działo się wcześniej. Jest to metoda rozpoczynania typowa dla tego typu 
literatury234.

Nieepicki charakter początku nie zmienia faktu pokrewieństwa Saty-
ryków i poematu heroicznego. Sullivan sugeruje nawet, że ogólna zasada 
kompozycyjna powieści Petroniusza mogła mieć charakter odwróco-
nej  Eneidy. Dzieło Wergiliusza było bez wątpienia dla Petroniusza ro-
dzajem kompasu, na który ten co rusz spoglądał i którym się kierował, 
modelując kolejne warstwy swej powieści. Pierwsza część utworu nawią-
zywałaby więc swym duchem do Iliady, druga zaś do Odysei235. Teza ta 
broni się, zwłaszcza gdy uwzględnimy wydźwięk (o ile dobrze go od-

233  Zob. ibidem, s. 34–38. 
234  Zob. ibidem, s. 39.
235  Zob. ibidem, s. 41.
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czytujemy) dzieła Petroniusza: Enkolpiusz jako antybohater236 literatury 
rzymskiej. Wreszcie, raczej bezsporny pozostaje fakt, że gniew Priapa 
prześladującego naszego protagonistę, niczym gniew Posejdona w Ody-
sei, stanowi główny wątek utworu. Taka trawestacja fabuły Homerowe-
go eposu o przygodach Odysa musiała być dla czytelnika starożytnego 
wyraźnym sygnałem zanurzenia w pewnej konwencji i jednoczesnej 
z nią gry.

Podejmując się próby odtworzenia fabuły powieści Petroniusza, Sul-
livan decyduje się zorganizować rekonstruowany materiał nie tyle we-
dług hipotetycznego układu zdarzeń (choć respektowana jest kolejność 
epizodów postulowana przez badaczy), ale wokół aktorów tychże zda-
rzeń, którzy na danym odcinku fabuły odgrywali, jak się wydaje, waż-
niejszą niż inni rolę w wielkiej przygodzie Enkolpiusza. Takie nienatręt-
ne podejście do kwestii fabuły umożliwia skupienie się każdorazowo na 
rekonstrukcji danego fragmentu, nie pozwala także zapomnieć, że – jak-
kolwiek banalnie by to zabrzmiało – najważniejszy jest człowiek. Waż-
ni aktorzy237 kolejnych partii tekstu Satyryków to: (1) Giton; Tryfajna 
i Lichas; (2) Ascyltus; (3) Kwartylla; (4) Agamemnon; (5) Trymalchion; 
(6) Eumolpus; (7) Lichas i Tryfajna (znów); (8) Kirke. Zanim każdemu 
z tych imion przyporządkujemy, za J.P. Sullivanem, odnośną rolę fabu-
larną, wskażmy od razu, jaki problem uwydatnia taka (i zresztą każda) 
rekonstrukcja.

Otóż niezależnie od tego, jak poukładamy zachowane epizody i na 
jaką długość całości przystaniemy, okaże się, że o pierwszej – mówiąc 
umownie – połowie powieści wiemy bardzo mało lub prawie nic. Pro-
porcje są tu bardzo zachwiane, licząc bowiem od wydarzeń, w których 
swoją rolę gra Kwartylla, jesteśmy już w księdze XIV. Co w istocie dzia-
ło się wcześniej, jest dla nas zagadką. Czy rzeczywiście po kompozycji 
wcześniejszych ksiąg należałoby się spodziewać jakichś wyraźniejszych 

236  Enkolpiusz jest antybohaterem w co najmniej dwóch znaczeniach. Po 
pierwsze, jako nie-Odyseusz, nie-Achilles i nie-Eneasz, jest zaprzeczeniem tego, 
kogo uważamy za postać heroiczną, epicką. Po drugie, jako człowiek dopuszcza-
jący się różnych przestępstw, jest antybohaterem w sensie etycznym, tzn. nie jest 
kimś, kogo należałoby dawać za przykład.

237  By rozwiać ewentualne wątpliwości, że nie chodzi w tym miejscu o po-
stacie  jako „semantyczne całości”, używa się tu terminu aktorzy.



śladów Iliady? W którym momencie zaczyna dominować wątek uciecz-
ki przed gniewem bożym? Te i inne pytania będą musiały pozostać bez 
rzetelnych odpowiedzi. Nie wiemy nawet, niestety, w którym momencie 
kończy się pobyt Enkolpiusza w Marsylii (o ile tak właśnie zaczynała się 
powieść), a rozpoczyna jego przygoda w Italii.

(1) Giton; Tryfajna i Lichas. W Italii Enkolpiusz szybko popada 
w konfl ikt z prawem. W jednym z jej miast dopuszcza się wykroczenia 
(świętokradztwa?), które ściąga na niego karę. Zgodnie z jednym z ok-
rutniejszych starożytnych zwyczajów zostaje rzucony na pożarcie be-
stiom (ad bestias). Wychodzi z tego jednak bez szwanku. Wiele wska-
zuje na to, że przez dłuższy czas obraca się w środowisku przestępczym 
i pośród niewolników, zostaje chyba także zawodowym i uznanym gla-
diatorem: inter <tot> audaciae nomina (Sat. 81, 3)238. W tym to okresie 
i w takich okolicznościach Enkolpiusz poznaje Gitona, w którym się za-
kochuje i z którym ucieka w poszukiwaniu lepszego losu239. Jest to ważne 
wydarzenie, bo Giton będzie nieraz obiektem zazdrości – i Enkolpiusza, 
i innych bohaterów. O Gitonie mówi Enkolpiusz, że, wychowany przez 
matkę na mężczyznę zniewieściałego, „w obozie dawał się rżnąć niewol-
nikom” (Sat. 83, 5) (przeł. L.W.).

Dwie kolejne przygody rozgrywają się w Bajach i w ich okolicach. 
W jednej z nich Enkolpiusz i Giton spotykają niejaką Tryfajnę, której 
zainteresowanie tym ostatnim budzi zazdrość protagonisty. W drugiej 
na scenę zostaje wprowadzany Lichas, kapitan okrętu, z którym w owym 
okresie Enkolpiusz wchodzi w kontakty intymne (Sat. 105, 9). Sullivan 
odrzuca propozycję, by łączyć z sobą te dwa epizody. Seksualne zajścia 

238  Oczywiście nie wiemy, czy Enkolpiusz nie kłamie. Ale niezależnie od tego, 
czy audacia pojawia się tam w kontekście ironicznym, czy nie – słowa te i tak 
wzmacniają jeszcze tezę o wzorowaniu pierwszej części Satyryków na Iliadzie. 
Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że kilka pierwszych ksiąg odpowiadało 
kilku kolejnym pojedynkom Enkolpiusza-gladiatora. Co musiało być oczywi-
ście feerią komicznych zdarzeń, zważywszy, że Enkolpiusz to raczej tchórzliwy
scholasticus.

239  Gitona Enkolpiusz rzeczywiście musiał poznać na początku powieści, bo 
w czasie „awantury o Gitona” ten ostatni jest przez naszego bohatera nazywany 
„starym przyjacielem” (Sat. 81, 6). Giton jest młodym chłopcem, toteż przymiot-
nik vetustissimus musi mieć znaczenie takie jak w polskim zwrocie. Tzn. znają się 
tak długo, że Enkolpiusz odnosi wrażenie, iż łączą ich „więzy krwi”.
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z Tryfajną i Lichasem uważa za następujące po sobie i niezależnie od 
siebie. Badacz uważa, że zasadą w jakimś sensie właściwą fabule Satyry-
ków jest trójkąt  miłosny, tymczasem uznanie tych dwóch epizodów za 
ściśle z sobą powiązane zdarzenia sugerowałoby układ znacznie bardziej 
złożony240.

(2) Ascyltus. W następnej kolejności – w której księdze nie wiemy – 
do naszych bohaterów dołącza Ascyltus. To wejście na scenę kolejnego 
aktora generuje, wedle reguły, kolejne sceny zazdrości, których obiektem 
jest Giton. Sullivan wskazuje trafnie na różny status i różną rolę Gitona 
i Ascyltusa. O ile ten ostatni jest ledwie jedną z wielu okazji, by została 
uwidoczniona zazdrość Enkolpiusza, o tyle Giton – obiekt tej zazdrości –
stanowi ważny element fabuły całych (?) Satyryków241. Jeśli w którymś 
miejscu rozróżnienie postaci i aktorów pokazuje się jako istotne, to tutaj. 
Jak pamiętamy, zarówno Gitona, jak i Ascyltusa uznaliśmy za postacie 
typu łącznik – w opowieści mają oni obaj podobną funkcję. Tymczasem 
ich rola w fabule jest już zupełnie różna.

(3) Kwartylla. Na pewnym etapie Enkolpiuszowej przygody ważną 
rolę odgrywa w niej niewątpliwie Kwartylla, kapłanka boga Priapa. Mo-
ment, w którym kobieta zostaje przedstawiona protagoniście z imienia, 
nie jest prawdopodobnie pierwszym, w którym ona występuje, skoro jej 
służąca wspomina, iż Enkolpiusz z przyjaciółmi zakłócili jakieś obrzędy 
religijne, które Kwartylla odprawiała (Sat. 16, 3)242.

Wedle przypuszczeń Sullivana do spotkania z Kwartyllą dochodzi po 
opuszczeniu Bajów, a przed spotkaniem z Agamemnonem i Menelao-
sem, lecz w tym samym mieście. Chodzić ma o Puteoli243. Badacz zwra-
ca uwagę, że Kwartylla to pierwsza z napotykanych przez Enkolpiusza 
(w zachowanej części tekstu) si lnych i  rozwiązłych kobiet. „Jej 
religijna zemsta i motywacje seksualne – pisze autor Th e “Satyricon” of 

240  Zob. J.P. Sullivan, Th e “Satyricon” of Petronius, s. 44.
241  Zob. ibidem, s. 45.
242  Nie może jednak chodzić o wydarzenia z początku utworu, bo Kwartylla 

(Sat. 16, 4): „dziwi się, jakiż bóg młodzieńców tak kulturalnych sprowadził w jej 
okolice” („miratur, quis deus iuvenes tam urbanos ad suam regionem detulerit”). 
Także samo pytanie „jakiż bóg” sugeruje, że zdarzenie z Kwartyllą nie ma związku 
z innym, „fabułotwórczym” występkiem Enkolpiusza. Do tego wszystkiego mowa 
tu o młodzieńcach, nie zaś młodzieńcu.

243  Zob. J.P. Sullivan, Th e “Satyricon” of Petronius, s. 46–47.
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Petronius – nie powinny być zbyt pedantycznie rozróżniane”244. Ponie-
waż omawiany epizod zachowany jest w formie bardzo fragmentarycz-
nej, wiele pytań dotyczących roli Kwartylli i tego odcinka przygody musi 
pozostać bez odpowiedzi.

(4) Agamemnon. Epizod, w którym Enkolpiusz (wraz z Ascyltusem) 
spotyka Agamemnona (wraz z Menelaosem) musiał być fragmentem, 
wedle przypuszczeń Sullivana, o dość znaczniej długości245. Teza ta jest 
przekonująca. Zważywszy na istotność problemu retoryki i wykształ-
cenia w powieści Petroniusza (abstrahując nawet od tego, jakie było na 
ten temat zdanie autora), szkoła retoryczna, której szefował imiennik 
greckiego „króla królów”, była najpewniej miejscem, w którym aktorzy 
musieli zabawić na dłużej, a problemy wymowy współczesnej Enkol-
piuszowi i jego do niej stosunku musiał zostać rozpisany na wiele scen. 
Wydarzenia, których szczegółów nie znamy, poprzedzają bezpośrednio 
Ucztę Trymalchiona246.

(5) Trymalchion. Jeśli zwrot venerat tertius dies rozpoczynający ten 
fragment (Sat. 26, 1) odnosi się do czasu spędzonego w Puteoli, to na 
dzień pierwszy przypadałaby przygoda z Kwartyllą, a na drugi – kłótnia 
Enkolpiusza z Ascyltusem i przypuszczalnie obiad u Agamemnona. Sul-
livan wyraża pogląd wyłożony już w innym miejscu tej książki, że cena 
– która, jako dygresja, nie wnosi wiele do głównej linii fabularnej – rzuca 
światło na Enkolpiusza247.

Fragment, którego akcję napędza Trymalchion, bogaty wyzwoleniec, 
a konkretniej: jego ekstrawagancje, to jedyna dłuższa partią Satyryków, 
która nie pozostawia wątpliwości co do przebiegu zdarzeń.

(6) Eumolpus. Po kolejnej scysji Enkolpiusza z Ascyltusem, w której 
wyniku Giton decyduje się odejść z tym drugim, Enkolpiusz zostaje (na 
krótki czas) sam. Po kilku dniach protagonista powieści poznaje poetę 
Eumolpusa, a następnie odnajduje Gitona – teraz trójkąt, którego wierz-
chołki wyznaczały imiona Enkolpiusza, Gitona i Ascyltusa, zostaje za-
stąpiony innym: Enkolpiusz–Giton–Eumolpus. Za zapowiedź roli, jaką 
Eumolpus gotów jest odegrać w tym układzie, uznamy łatwo jego opo-

244  Ibidem, s. 48.
245  Zob. ibidem, s. 56.
246  Tytuł, oczywiście, nie pochodzi od Petroniusza.
247  Zob. J.P. Sullivan, Th e “Satyricon” of Petronius, s. 57.
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wieść o miłosnej przygodzie z chłopcem z Pergamonu. Na scenę wkracza 
zatem aktor, który z marszu zastępuje nieobecnego odtąd Ascyltusa248.

(7) Lichas i Tryfajna (znów). W następnej kolejności widzimy boha-
terów na statku Lichasa, przed którym Enkolpiusz i Giton uciekają (Sat. 
101, 6). Nie wiemy, jak częste były w Satyrykach tego rodzaju „powro-
ty”. W każdym razie ten konkretny wypadek zostaje bardzo wyraźnie 
zakotwiczony w fabule (Sat. 104, 1–2), kiedy Lichas opowiada Tryfaj-
nie, że we śnie pokazał mu się bóg Priap i powiedział: „Encolpion quod 
quaereris, scito a me im navem tuam esse perductum” – „Wiedz, że ci 
tu Enkolpiusza zwabiłem, co chciałeś go dopaść” (przeł. L.W.). Na co 
ta z kolei odpowiada, że usłyszała we śnie, iż wkrótce na statku spotka 
swojego Gitona. Na uwagę naszą zasługuje fakt, że bohaterowie na okręt 
zostali przyprowadzeni, jak słyszymy, przez boga, to znaczy z jego woli. 
Wkrótce nastaje sztorm, którego znaczenie jest niebłahe fabularnie (Sat. 
114, 8).

„Hoc”, inquam, „a diis meruimus, ut nos sola morte coniungerent? 
Sed non crudelis fortuna concedit. Ecce iam ratem fl uctus evertet, ecce 
iam amplexus amantium iratum dividet mare. Igitur, se vere Encolpion 
dilexisti, da oscila, dum licet, et ultimum hoc gaudium fatis properan-
tibus rape.”

Zasłużyliśmy sobie u bogów, by nas już tylko przez śmierć złączyli ra-
zem. Lecz nie dopuszcza tego okrutny los. Oto za chwilę fala wywróci 
nasz statek, oto za chwilę rozszalałe morze rozedrze uściski kochanków. 
A więc, jeżeli szczerze kochasz Enkolpiusza, ucałuj go, póki można, 
i w naglącej konieczności chwytaj tę ostatnią jeszcze przyjemność.

Jak ta scena pojednania plasowała się w ogólnym planie fabularnym? 
Nie wiemy. Fakt, że chwilę później śmierć poniósł kapitan statku, Lichas, 
miał chyba, paradoksalnie, mniejsze znaczenie.

(8) Kirke249. Ostatnią z postaci powieści, której jesteśmy w stanie 
przypisać poważniejszą rolę w fabule (opierając się, oczywiście, jedynie 

248  Zob. ibidem, s. 44.
249  Epizod ten, rozgrywający się w Krotonie, poprzedzony jest opisem drogi 

do miasta, którą wypełnia Eumolpusowa recytacja poematu o wojnie domowej.
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na zachowanym materiale), jest kobieta nosząca mitologiczne imię – 
Kirke. Po zdaniu, które niewątpliwie sugeruje, iż z tekstu wypadła spora 
jego część (Sat. 125, 1), następuje przygoda, którą Leszek Wysocki tytu-
łuje w swoim przekładzie „powtórką z Odysei”. Scena ta była omawiana 
gdzie indziej. Tu trzeba tylko powiedzieć, że samo już imię zawiera pod-
powiedź-skojarzenie, jaką fabularną rolę jego nosicielka miała odegrać.

Na temat zakończenia, znów, możemy tylko dywagować. Wydaje się 
jednak w miarę pewne, że ostatnie księgi musiały dość już bezpośrednio 
kierować czytelnika ku rozwiązaniu, a tym było zadośćuczynienie bogu 
Priapowi i pomyślne dla Enkolpiusza rozwiązanie sprawy klątwy250.

W dotychczasowych rozważaniach nad fabułą w ogóle i fabułą w Sa-
tyrykach przyjęliśmy w tej książce dwa założenia ogólne. Po pierwsze, 
przyznaliśmy prymat snuciu fabuły (plotting) nad analizą samej struktu-
ry zdarzeniowej (plot). Po drugie, za ważniejszych niż wydarzenia uzna-
liśmy bohaterów, którzy – odgrywając rolę konkretnych aktorów – biorą 
w nich udział251. Oba te założenia przysłużyć się miały „popchnięciu” 
refl eksji nad fabułą w kierunku lektur y naturalnej  kosztem czytania 
chłodnego, analitycznego i schematycznego252. Jeśli „czytamy dla fabu-
ły” i „czytamy dla przyjemności”, to nasuwa się logiczny wniosek, że fa-
bułę należy utożsamiać z  przyjemnością, nie zaś z wykresami 
i tabelami, od jakich ciągle jeszcze nie może odzwyczaić się wielu badaczy 
tych zagadnień. Jakie zatem wnioski nam się nasuwają, kiedy stosując te 
dwa wspomniane kryteria, podejmujemy się próby rekonstruowania fa-
buły Satyryków?

Przewodni wątek fabularny Petroniuszowych Satyryków kon-
centruje się wokół młodego, wykształconego retorycznie Enkolpiusza, 
a stanowi go ciąg przygód tego eks-scholasticusa, eksgladiatora i eks-

250  Zob. J.P. Sullivan, Th e „Satyricon” of Petronius, s. 76.
251  Jak bardzo Mieke Bal nie potrafi  się uwolnić od strukturalizmu, pokazują 

może szczególnie uwagi o aktorach (zob. Narratologia, s. 202–215). Mimo naj-
szczerszych chęci nie sposób korzystać z tych ustaleń, niewątpliwie cechujących 
się wielką rzetelnością, jeśli nie chce się pozostawać w obrębie myśli o fabule jako 
o pewnej strukturze.

252  Próbą gruntownego przewartościowania narratologii właśnie w sensie 
odejścia od tradycyjnych, skostniałych kategorii wywodzących się z myśli struk-
turalnej, jest pozycja: M. Fludernik, Towards “Natural” Narratology, New York–
London 1996.



kochanka (bo w czasie trwania akcji cierpi on na impotencję) w basenie 
Morza Śródziemnego. Fabułę napędza – zarówno w wymiarze ma-
kro, jak i, czasem, mikro – gniew Priapa. Powyższe fakty świadczą 
niechybnie o bliskim powinowactwie fabularnym Satyryków i Odysei. 
Inne zaś, o których też była mowa, potwierdzają związki dzieła z innymi 
ważnymi utworami Greków i Rzymian. Jest to zatem fabuła wysoce 
wyraf inowana, stanowiąca coś w rodzaju rozgrywki szachowej przy 
użyciu nowych pionów i fi gur, lecz na znanej wszystkim szachownicy 
i wedle powszechnie akceptowanych zasad. Towarzyszem Enkolpiusza 
podczas tej wędrówki jest młodzieniec imieniem Giton. Taki dwójko-
wy układ, abstrahując nawet od kontekstu seksualnego – począwszy 
od pary Achilles–Patrokles, przez Don Kichota i Sancho Pansę, aż po 
współczesne fi lmy z kategorii buddy fi lm253 – jest jedną z odwiecznych 
i uniwersalnych „cząstek elementarnych” układu, jakim jest fabuła.

W Satyrykach fabuła miała charakter raczej  ciągły niż frag-
mentaryczny, o czym dobitnie świadczy sposób, w jaki zostały z sobą po-
łączone wątki z Agamemnonem i Trymalchionem w rolach głównych –
Agamemnon zostaje „wyciszony” i podporządkowany nowemu boha-
terowi. Tezę tę mocno wspiera także fakt powrotu Lichasa i Tryfajny. 
Podobnie zresztą przemawia za tym wzmianka, że bohaterowie narazili 
się już „kiedyś” Kwartylli. Regułą właściwą całym Satyrykom jest wpro-
wadzanie na scenę i  podmienianie „trzeciego aktora”. Raz 
jest nim Ascyltus, raz Eumolpus, a kiedy indziej Kwartylla czy Kirke. 
Z punktu widzenia fabularnego płeć nie gra tu roli – istotne jest to, że 
ktoś lub coś znów staje na drodze tym dwóm. Ten zręczny zabieg sprawa, 
że czytelnik – stający się samemu cząstką przygody protagonisty – nigdy 
nie może bez wyczekiwania pełnego lęku śledzić przygód Enkolpiusza 
i Gitona.

Na koniec tego wywodu przytoczmy jeszcze jeden z ostatnich pas-
susów Petroniuszowej powieści – fragment, w którym nasz bohater na-
reszcie odzyskuje swoje siły witalne (Sat. 140, 12):

Dii  maiores sunt, qui me restituerunt in integrum. Mercurius enim, 
qui animas ducere et reducere solet, suis benefi ciis reddidit mihi, quod 

253  Zob. D. Casper, Hollywood Film 1963–1976: Years of Revolution and React-
ion, Oxford 2011, s. 247–252.
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manus irata praeciderat, ut scias me grat iosiorem esse quam 
Protesi laum aut quemquam alium antiquorum.

Szczęśliwie bogowie wyższej  rangi  zadbali, bym odzyskał pełną 
sprawność. Sam bowiem Merkury, odpowiedzialny za przewożenie dusz 
tam i z powrotem przez Styks, był na tyle łaskaw, że zwrócił mi to, co 
wcześniej odjęła mi ręka pałającego ku mnie nienawiścią Priapa. Teraz 
więc, jak naocznie – i nie tylko – możesz się przekonać, jestem nie go-
rzej  wyekwipowany niż jakikolwiek legendarny heros, nawet –
Protezylaos” (przeł. L.W.).

Przywoływany już niejednokrotnie Gian Biagio Conte przypomi-
na w Th e Hidden Author, że Merkury pojawia się tutaj, bo – jak Priap
– także był bóstwem fal l icznym. Jest to cenna uwaga, Merkury nie 
kojarzy się nam bowiem w pierwszej kolejności z tą akurat funkcją. Do-
myślamy się, że wybór tego boga nie mógł być posunięciem przypadko-
wym, tym bardziej że animas ducere et reducere nie ma związku (o ile 
wiemy) ani z fabułą Satyryków jako taką, ani z tym jej fragmentem. Jako 
bóg, który zwrócił Enkolpiuszowi jego sprawność, co można uznać za 
apogeum powieści Petroniusza, Merkury dopełnia trójkąt, który zna-
my z Odysei: bohater (Odyseusz) – bóstwo „przeszkadzające” (Posejdon) 
– bóstwo przywracające właściwy stan (Atena)254.

Na uwagę zasługują jednak w tym fragmencie jeszcze dwie sprawy, 
które odczytane razem kładą się „ironicznym cieniem” na treść całej 
powieści. Zwróćmy na nie uwagę. Po pierwsze, Merkury jest bogiem 
wyższej  rangi  niż Priap – bogiem „na poważnie”, którego gniew – do-
myślamy się – nie mógłby się stać kanwą dla prześmiewczej historyjki, 
tak jak nie mogłaby (pod piórem Homera) stać się nią przygoda Ody-
seusza uciekającego przed gniewem Posejdona. Po drugie, słyszymy, 
Enkolpiusz jest lepiej „wyposażony”255 niż ktokolwiek ze starożytnych 
(herosów). Pojawia się zatem pytanie, czy to Enkolpiusz jest of iarą 
swoich obsesj i  mitologicznych, czy może czytelnik wpada w pułapkę, 
kiedy daje s ię  uwieść tej narracji.

254  Zob. G.B. Conte, Th e Hidden Author, s. 100.
255  Dosłownie „pełniejszy wdzięku”, ale to zostaje wypowiedziane w momen-

cie, w którym Enkolpiusz zostaje wyleczony z impotencji.
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Enkolpiusz, czyli kto?

W roku 2003 Edward Champlin ogłosił rewelatorską pracę Nero256, po-
święconą jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci starożytności. 

Książka ta konsekwentnie i przekonująco odkłamuje „czarną legendę” 
rzymskiego cesarza, ostatniego przedstawiciela na tronie dynastii julij-
sko-klaudyjskiej. Badacz śledzi, krok po kroku, losy imperatora Nero-
na i odczytuje je nie przez pryzmat stronniczych i, z takich lub innych 
względów, nastawionych doń wrogo autorów, lecz starając się tłumaczyć 
jego zachowania – nieraz, owszem, karygodne – obsesją na punkcie
mitologii. 

Neron, jaki wyłania się z tej książki – pisze autor w Epilogu – jakiekolwiek 
by były jego liczne przewiny jako cesarza czy istoty ludzkiej, był człowie-
kiem dużego talentu, wielkiej pomysłowości i bezgranicznej energii. Był 
artystą, który wierzył w swoje własne zdolności i wizje, i estetą, który 
poświęcił się życiu rozumianemu jako dzieło sztuki. Był historykiem głę-
boko uwrażliwionym na przeszłość (rzeczywistą, legendarną, mityczną), 
i osobą publiczną, która pod względem wyczucia, czego oczekują ludzie, 
wyprzedzała swój czas257.

Zgodnie z ustaleniami Champlina Neron w pełni świadomie i z pre-
medytacją modelował swoje życie według wzorów mitycznych, a do ulu-
bionych jego postaci z mitów należeli: Orestes, Edyp i Herakles. Kiedy 
zyskujemy tę świadomość, różne fakty z życia cesarza wydają się nie tyle 
przejawem zboczenia czy szaleństwa, ile wynikiem zręcznej manipulacji 
i wyrafi nowanej autopromocji. Neron zamarzył sobie przejść do historii 
jako ostatni  potomek rodu herosów.

Taką strategię, czytamy w książce Champlina, zrozumiemy najlepiej 
w kontekście fenomenu, który był właściwy życiu publicznemu w Rzy-
mie przełomu er; można go nazwać potęgą mitu. 

W okresie średniej i późnej Republiki zapanowała moda pośród Rzymian 
wyższych klas na to, by wywodzić swoją genealogię od bogów i boha-

256  E. Champlin, Nero, Cambridge 2003.
257  Ibidem, s. 236.



terów […] znanych z mitów, co zwykle przejawiało się w twierdzeniu 
o pochodzeniu od greckiego lub trojańskiego herosa, który zawędrował 
do Italii, często by założyć nie tylko rodzinę, ale i miasto258.

Każdy szanujący się Rzymianin potrafi ł w którejś z postaci znanej 
z mitologii wskazać swego prapradziada.

Niezależnie od tego, czy Satyryki powstały za panowania cesarza Ne-
rona, czy w jakiś czas później, błędem byłoby nie zauważyć, że powieść 
Petroniusza wyrasta właśnie z takiej, bliskiej sercu „szalonego cesarza”, 
tradycji estetycznej. By móc zobaczyć tę kwestię w nowym świetle, nale-
ży porzucić automatycznie powtarzaną teorię o Trymalchionie–Neronie. 
Jeśli bowiem uczciwie przeanalizujemy to porównanie, szybko okaże się, 
że sportretowany przez Petroniusza człowiek – utracjusz, nowobogacki 
prostak – nie ma w sobie żadnej z tych cech, które powinniśmy przypi-
sywać Neronowi – ten był wszak nie tylko wychowankiem Seneki i od 
młodych lat uczniem retorów, ale też artystą i miłośnikiem (i nie byle 
jakim znawcą!) greckich mitów. Przypominać też trzeba, że cena była 
tylko jedną z wielu przygód, jakie spotkały Enkolpiusza.

Jeżeli  cesarz Neron – młodzieniec żądny sławy 
i  o rozbuchanych apetytach, fanatyk mitów i  wczesnocesar-
ski  scholasticus  – mógł (choć nie musiał)  posłużyć Petroniu-
szowi za wzór dla jakiejś  postaci  l iterackiej, to tą postacią 
był  nie kto inny, lecz właśnie główny bohater Satyryków  –
Enkolpiusz. Oczywiście, jest to bardzo wątpliwe, że gdziekolwiek znaj-
dziemy tekstowe potwierdzenie tej tezy, nie zmienia to jednak faktu, 
że roztacza ona pewne atrakcyjne perspektywy. Wygląda więc na to, że 
jeden z ciekawszych bohaterów literatury antycznej i jeden z bardziej 
porywających narratorów-protagonistów w dziejach powieści, jest zara-
zem, wciąż, wielką zagadką.

258  Ibidem.
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Zakończenie
PETRONIUSZ I SZTUKA NARRACJI

Po lekturze

Obok Homera, Herodota i Ksenofonta z Aten, obok Tacyta i Juliusza 
Cezara, Petroniusz zwany Arbitrem należy bez wątpienia do najudat-
niejszych opowiadaczy całej starożytności259, a wykreowany przez niego 
Enkolpiusz do bohaterów najbardziej wyrazistych. Satyryki – chociaż 
niezachowane w całości – z jednej strony wpisują się wyraźnie w an-
tyczną tradycję piśmienniczą, z drugiej wytyczają zupełnie nowe trakty 
dla literatury grecko-rzymskiej, ale i w ogóle europejskiej. Czym bez Sa-
tyryków byłaby proza fi kcyjna – od Apulejusza i romansopisarzy gre-
ckich, przez Cervantesa, aż po utwory Francisa Scotta Fitzgeralda i Toma 
Wolfe’a260 – trudno dziś sobie wyobrazić. Niepotrzebne są wnikliwe 
studia nad recepcją Petroniusza, by rozumieć, jak fundamentalną rolę 
w rozwoju literatury narracyjnej ten pisarz odegrał i odgrywa261.

259  Wielu cennych, ogólniejszych uwag na temat starożytnych „fabulatorów” 
dostarcza tekst: A. Scobie, Storytellers, Storytelling, and the Novel in Graeco-Ro-
man Antiquity, „Rheinisches Museum für Philologie” 1979, Neue Folge, 122. Bd., 
H. 3/4, s. 229–259.

260  Zob. S.J. Harrison, Petronius’s “Satyrica” and the Novel in English [w:] 
Petronius: A Handbook, eds. J. Prag, I. Repath, Malden–Oxford 2009, s. 188. Zob. 
też: F. Scott Fitzgerald, Trimalchio: An Early Version of „Th e Great Gatsby”, Cam-
bridge 2002.

261  Zob. S.J. Harrison, Petronius’s “Satyrica”, s. 197, gdzie autor podaje dalsze 
wskazówki bibliografi czne.
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Narratologiczna uważna lektura z początku może się wydawać 
narzędziem „niegroźnym”. W praktyce jednak okazuje się, że czytanie 
prozy fabularnej z wyczuleniem na takie kwestie, jak: autor wpisany, nar-
rator i fokalizator, poziomy narracji, czas i przestrzeń, wreszcie postacie 
i fabuła, daje możliwość – przynajmniej w jakimś stopniu – „oczyszcze-
nia” tekstu. W książce Petroniusza sztuka narracji nie chodziło bynaj-
mniej o to, by zdyskredytować czyjekolwiek ustalenia. Nawet jeśli pewne 
poglądy z zakresu studiów nad antyczną powieścią zostały w niej sko-
mentowane krytycznie, inne zaś świadomie pozostawione bez komenta-
rza, nie oznacza to wcale, iż autor jest przekonany o wyższości forsowa-
nej przez siebie propozycji. Założeniem najbardziej ogólnym, które legło 
u podstaw każdego z rozdziałów, była zasada, którą za Pyrronem z Elidy 
sceptycy określali terminem greckim epoché, a Edmund Husserl, jeden 
z ojców dwudziestowiecznej fi lozofi i  – „redukcją fenomenologiczną”.

Wszędzie tam, gdzie jakaś teza dotycząca bądź Satyryków, bądź ich 
autora nie wynikała w sposób oczywisty z tekstu powieści, wstrzymy-
waliśmy się od sądu, często powtarzanego przez badaczy z rozpędu. Au-
tor niniejszej książki, pozostając bezsprzecznie dłużnikiem komentato-
rów Petroniusza wywodzących się z najróżniejszych środowisk, wyraża 
jednak przekonanie, że najwięcej o dziele literackim może powiedzieć 
sama w sobie lektura tego dzieła.

W rezultacie takich wyborów metodologicznych za niekoniecznie 
istotne dla poznania Satyryków jako takich uznajemy zatem następują-
ce kwestie: (1) problem autorstwa; (2) dokładny czas powstania dzieła;
(3) stopień zależności realiów powieści od realiów Rzymu za czasów Ne-
rona; (4) powieść Petroniusza a powieść grecka; (5) powieść Petroniusza 
a satyra menippejska; (6) język potoczny; (7) „niskie tematy”, czyli seks, 
jedzenie, pieniądze; (8) wymowa, konteksty i podteksty uczty Trymal-
chiona, będącej, nie zapominajmy, tylko jednym z epizodów powieści. 
(Wszystkie te kwestie niejednokrotnie i przez licznych badaczy były już 
analizowane; zainteresowany nimi Czytelnik znajdzie dalsze wskazów-
ki w przypisach i bibliografi i). W to miejsce stawiamy pytanie: jakimi 
technikami zostaje osiągnięty taki, a  nie inny efekt  narra-
cyjny? Odpowiedzieć na nie stara się właśnie książka Petroniusza sztuka 
narracji.
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Choć wydaje się to zbędne, autor jednak czuje się w obowiązku przy-
pomnieć raz jeszcze, ostatni, że wszelkie podziały, rozróżnienia i klasyfi -
kacje, jakie zostały zaproponowane w tej książce dla lektury dzieła Petro-
niusza, mają charakter mniej lub bardziej arbitralny i nigdy nie powinny 
przysłaniać faktu, że za wszelkimi technikami, chwytami i zabiegami 
narracyjnymi – o których dzięki teoretykom (od Arystotelesa aż po Mie-
ke Bal) umiemy mówić – kryje się zawsze jakaś tajemnica.

Czy tylko Satyryki?

„Kwestia petroniańska” przybrała w literaturoznawstwie dość jedno-
stronny i jednolity charakter, i do całkiem niedawna zupełnie dominowa-
ła w badaniach nad interesującym nas dziełem. Grad pytań o autorstwo 
Satyryków, o czas, okoliczności i cele powstania dzieła, o jego związki 
z innymi gatunkami; karkołomne próby rekonstrukcji fabuły i interpre-
tacji scen (szczególnie uczty Trymalchiona), które nie przepadły razem 
z resztą zaginionego tekstu – wszystko to zaciemniło obraz i odwróciło 
naszą uwagę od różnych pytań innej natury.

Jednym z nich jest to o miejsce Satyryków w dorobku literackim Pe-
troniusza. Czy dzieło o tak misternej kompozycji i tak wyrafi nowane sty-
listycznie, tak głęboko i twórczo osadzone w tradycji grecko-rzymskiej 
mogło powstać jako pierwsze lub jako jedyne?

Sprawy nie załatwi także nazwanie Petroniusza poetą. Wierszowane 
wyimki z Satyryków, preparowane na potrzeby średniowiecznych anto-
logii, nie mogą być dla nas żadnym świadectwem – odzwierciedlają tylko 
próby wyabstrahowania tego, co moralne, z niemoralnych Satyryków262. 
Chcielibyśmy raczej wierzyć, że tenże Petroniusz pisał też (wcześniej?) 
utwory poetyckie, których nie włączał w obręb powieści, bo stanowiły 
one odrębne, zupełnie samodzielne utwory literackie. A czy podobnie 
mogło być z innymi formami literackimi, które tak twórczo wykorzy-
stuje autor w Satyrykach? Czy Petroniusz był także nowelistą, autorem 
owych krótkich „opowieści milezyjskich”? Czy miał na swoim koncie 

262  Zob. C.M. Connors, Petronius the Poet: Verse and Literary Tradition in the 
“Satyricon”, Cambridge 1998, s. 8.
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mowy, spisane popisy oratorskie? Czy oprócz Satyryków Petroniusz 
stworzył inne utwory powieściowe? Jeśli tak, to jakich narratorów i jakie 
narracyjne światy w nich wykreował? Tego pewnie się nie dowiemy.

Ale pytań, które można jeszcze zadać bez ryzyka narażenia się na 
powtarzalność, a jednocześnie takich, na które znalezienie odpowiedzi 
byłoby możliwe, jest teoretycznie bez liku. Pozostaje mieć nadzieję, że 
to studium o narratologicznych aspektach Satyryków – czerpiące z do-
robku badań nad narracją, ale w pełni „autorskie” – sprowokuje choćby 
kilka z nich.

Studia Petroniana i Studia Narratologica

Na koniec, autor winny jest Czytelnikowi jeszcze jedno objaśnienie. Jak-
kolwiek powieść antyczna cieszy się zainteresowaniem badaczy od dość 
niedawna, to nowych publikacji przybywa doprawdy w imponującym 
tempie. To samo zresztą tyczy się studiów teoretycznych nad narracją 
jako taką, które „rozlały się” na najróżniejsze dziedziny badawcze. Co 
prawda staraniem autora było na każdym etapie pracy nad książką sięgać 
po opracowania, komentarze i przyczynki o bardzo różnej proweniencji, 
pisane przez badaczy z różnych stron świata i w różnych językach, ale 
nacisk zupełnie świadomie został położony na publikacje w języku an-
gielskim, który zdążył w czasie ostatnich kilku dekad wywalczyć sobie 
miano nie tylko języka uniwersalnego w ogóle, ale też języka uniwer-
salnego w dyskursie naukowym. Wszelkie nowsze publikacje, w obrębie 
zarówno Studia Petroniana, jak i Studia Narratologica, jeśli ich celem jest 
szersze oddziaływanie na międzynarodowe środowisko akademickie, już 
zwyczajowo bądź pisane są w języku angielskim, bądź na ten język pręd-
ko tłumaczone.

Petroniusza sztuka narracji – pierwsza u nas monografi a Petroniu-
szowych Satyryków i pierwsze „kompleksowe” studium narratologiczne 
dzieła antycznego – została natomiast napisana w języku polskim, bo 
właśnie polski Czytelnik został pomyślany jako jej naturalny odbiorca. 
Gdyby jednak zaszła taka potrzeba, książka – oczywiście, w skromnej 
opinii autora – spełnia wszelkie wymagania, by mogła ukazać się także 
w lingua franca XXI wieku.



Appendix I
APULEJUSZ WOBEC PETRONIUSZA

Powinowactwa i paralele, stylistyczne, kompozycyjne czy tematyczne, 
pomiędzy Petroniuszowymi Satyrykami a Metamorfozami Apuleju-
sza są nie od dziś przedmiotem zainteresowania badaczy263. Nie może 
to dziwić. Słynna powieść Apulejusza (popularna obecnie także dzięki 
spektaklom Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”) jest nie tylko 
jedynym obok Satyryków znanym nam „okazem” powieści rzymskiej, ale 
też jedynym zachowanym w całości. Wspólne obu dziełom są ta-
kie elementy jak na przykład usytuowanie względem tradycji literackiej, 
konwencja gatunkowa, osoba narratora-protagonisty, humor, kompozy-
cja czy dbałość o szczegół. Czy to jednak wystarczy, by dało się mówić 
o zbieżnościach i rozbieżnościach? Czy to wystarczy, by móc formuło-
wać ogólniejsze wnioski o powieści rzymskiej? Czy podobieństwo lub 
jego brak w zakresie określonych sytuacji fabularnych lub zwrotów języ-
kowych może być podstawą do wyrokowania o stosunku Apulejusza do 
jego poprzednika?

O Apulejuszu jako reprezentancie gatunku, który nazywamy tu po-
wieścią rzymską, a co za tym idzie – jako następcy Petroniusza, można 
mówić albo bardzo szeroko, albo przeciwnie: nie wykraczając poza do-
brze już znane ustalenia, czasem istotne, kiedy indziej dość ogólniko-
we i niewiele wnoszące do teorii gatunku. W wyniku strategii przyjętej 
dla tej książki, polegającej na skupieniu się na Petroniuszu (zob. Wstęp), 

263  Gruntowne studium tematu stanowi pozycja: V. Ciaffi  , Petronio in Apu-
leio, Turin 1960. Stosunek do tradycji literackiej w obu powieściach porównuje: 
P.G. Walsh, Th e Roman Novel, w rozdziale Th e Literary Texture, s. 32–66. Funkcję 
noweli w powieści zestawia w rozdziale poświęconym powieści rzymskiej S. Sta-
bryła: Funkcja noweli w strukturze gatunków, szczególnie s. 155–156.
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bardziej wnikliwy komentarz dotyczący zagadnień narracyjnych u Apu-
lejusza odkładamy na inną okazję. Nie wydaje się jednak słuszne także 
podawanie tu w telegrafi cznym skrócie wyników badań komparatystycz-
nych prowadzonych na tekstach Satyryków i Metamorfoz. Zwłaszcza że 
wciąż obowiązującą metodą – także w badaniu porównawczym – powin-
na, zdaniem autora, pozostawać uważna lektura narratologiczna. 
Innymi słowy: podobieństwa w zakresie stylu, kompozycji czy fabuły nie 
są tym, co w przypadku utworów narracyjnych jawi się jako kluczowe.

Wobec powyższego najsensowniej będzie to uzupełnienie potrakto-
wać jako krótki rekonesans badawczy.

Apulejuszowe Metamorfozy doczekały się już w roku 1985 monogra-
fi i narratologicznej. Książka Johna J. Winklera Auctor and Actor264 zasłu-
guje na uwagę choćby ze względu na tytułowe rozróżnienie: Lucjusz jako 
autor narracji i Lucjusz jako aktor wydarzeń będących jej przedmiotem.

Różnym aspektom narracji w Metamorfozach poświęcono sporo ar-
tykułów265. Zwracano także uwagę na pikarejskość tego utworu266. Naj-
nowszą monografi ą analizującą powieść Apulejusza jest książka Stefana 
Tilga z roku 2014, z której za szczególnie istotny dla naszych rozważań 
uznać należy chyba rozdział A Poetics in Tales: Milesian, Neoteric, Odys-
sean267. Wydana w tym samym roku (2014) i wykorzystywana już tutaj 
przy okazji Petroniusza antologia tekstów A Companion to Ancient Novel 
zawiera kilka wartościowych publikacji z tego zakresu studiów fi lolo-
gicznych, które można by określić mianem Studia Apuleiana268.

264  J.J. Winkler, Author and Auctor: A Narratological Reading of Apuleius’s 
Golden Ass, Berkley 1985.

265  Zob. np.: F. Millar, Th e World of Th e Golden Ass, „Th e Journal of Ro-
man Studies” 1981, Vol. 71; K. Dowden, Apuleius and the Art of Narration, „Th e 
Classical Quarterly” 1982, New Series, Vol. 32, No. 2; J.P. Svendsen, Narrative 
Techniques in Apuleius’ “Golden Ass”, „Pacifi c Coast Philology” 1983, Vol. 18,
No. 1/2 (November); J.S. Harrison, From Epic to Novel: Apuleius’ “Metamorphoses” 
and Vergil’s “Aeneid”, „Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici” 1997,
No. 39: “Memoria, arte allusiva, intertestualità (Memory, Allusion, Intertextuality)”.

266  Zob. J.V. Ricapito, Th e Golden Ass of Apuleius and the Spanish Picaresque 
Novel, „Revista Hispánica Moderna” 1978/1979, Año 40, No. 3/4.

267  Zob. S. Tilg, Apuleius’ “Metamorphoses”: A Study in Roman Fiction, Ox-
ford 2014.

268  Zob. m.in.: P. James, Apuleius’ “Th e Golden Ass”: Th e Nature of the Beast, 
s.  119–132; L. Graverini, From the Epic to the Novelistic Hero: Some Patterns,
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Jakie zatem obszary literaturoznawczych studiów nad Metamorfo-
zami i ich relacje do dzieła Petroniusza należałoby wskazać jako szcze-
gólnie ważne z punktu widzenia teorii narracji? Można wymienić co 
najmniej trzy: (1) narrator – jego metody i jego kompetencje, jego re-
lacja ze światem narracji, szczególnie z postacią protagonisty (więc ze 
swoim drugim „ja”); (2) poziomy narracji – relacja: tekst główny a teks-
ty włączone (szczególnie w odniesieniu do partii nowelistycznych)269;
(3) aspekty opowieści – czas, a zatem porządek, rytm i częstotliwość270; 
sposoby kreowania przestrzeni, modele tworzenia/charakteryzowania 
postaci; fokalizacja. Jak widać, postulowane obszary badawcze dotyczą-
ce studiów nad Metamorfozami Apulejusza odpowiadają z grubsza ko-
lejnym rozdziałom książki Petroniusza sztuka narracji. Dlaczego? Otóż 
metoda ta okazuje się nie tylko uniwersalna dla lektury narracyjnych 
tekstów fabularnych, ale także bardzo intuicyjna. Od razu należy przy 
tym zaznaczyć, że stan zachowania dzieła Apulejusza pozwala na od-
ważniejsze analizy i dalej idące interpretacje wszędzie tam, gdzie badacz 
Petroniusza pozostaje bezradny.

Żadnego z tych dwóch pisarzy nie wolno nam lekceważyć. Duet Pe-
troniusz–Apulejusz – czerpiący bezpośrednio z Homera i inspi-
rujący bezpośrednio Cervantesa – stanowi jedno z najważniej-
szych ogniw l iterackich w rozwoju cywil izacji  zachodniej. 
Nie ulega wątpliwości, że dwaj rzymscy pisarze i wykreowani przez nich 
bohaterowie zrobili dla naszej kultury co najmniej tyle, co czołowi hi-
storycy, fi lozofowie i poeci. I każde pochylenie się nad Petroniuszem czy 
Apulejuszem ma głęboki sens. Europie poklasycznej, tak różnej prze-
cież od Grecji herosów, ofi arowali ci dwaj gatunek na miarę nadchodzą-
cych wieków, nowy epos – powieść.

s. 288–299; P. James, Apuleius’s Metamorphoses: A Hybrid Text?, s. 317–329.
269  Chodziłoby o wzbogacenie cennych ustaleń Stanisława Stabryły doty-

czących funkcji noweli w powieści rzymskiej, o wnioski, jakie nasuwają się przy 
zastosowaniu nowszych narzędzi i w rezultacie owej uważnej lektury narrato-
logicznej.

270  W sytuacji, gdy potrafi my prześledzić całą fabułę utworu, jej czasowe re-
lacje z opowieścią aż prowokują do precyzyjnego opisu.





Appendix II
FELLINI WOBEC PETRONIUSZA

Seymour Chatman, jeden z najważniejszych przedstawicieli nowoczes-
nej narratologii, w artykule What Novels Can Do Th at Films Can’t (and 
Vice Versa) z 1980 roku zauważył: 

To nie przypadek, że narratologia rozwinęła się w epoce, w której kwit-
ły także lingwistyka i teoria kina. Lingwistyka, oczywiście, stanowi bazę 
dla dziedziny zwanej dzisiaj semiotyką – która jest studium systemów 
znaczeń, nie tylko języka naturalnego. Inną bazą jest fi lozofi a Charlesa 
S. Pierce’a i jego kontynuatora, Charlesa W. Morrisa. Te drzewa wydały 
wspaniałe owoce: czytamy fascynujące analizy semiotyczne poświęcone 
komunikacji niewerbalnej, mowie ciała, modzie, cyrkowi, architektu-
rze czy gastronomii. Najbardziej żywotna, choć kontrowersyjna odnoga 
fi lmoznawstwa, to jest twórczość Christiana Metza, także opiera się na 
semiologii.

I zaraz dalej, formułując pewne wnioski ogólne: 

Jeden z najważniejszych wniosków, jakie przynosi narratologia, jest taki, 
że narracja sama w sobie jest  głęboką strukturą w znacz-
nym stopniu niezależną od swego medium. Innymi słowy, nar-
racja jest rodzajem organizacji tekstowej i ta organizacja, ten schemat 
potrzebuje aktualizacji: w formie zapisanych słów, jak w opowiadaniach 
i powieściach; w formie wypowiedzianych słów w połączeniu z ruchami 
aktorów imitujących postacie na tle scenografi i imitującej miejsca, jak 
w sztukach i fi lmach; w formie rysunków i komiksów; w formie ruchów 
tanecznych, jak w balecie czy mimie; nawet w formie muzyki271.

271  S. Chatman, What Novels Can Do Th at Films Can’t (And Vice Versa), 
„Critical Inquiry” 1980, Vol. 7, No. 1: „On Narrative” (Autumn), s. 121.
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Rozszerzenie studiów nad narracją na fi lm, ale też inne przejawy twór-
czości artystycznej człowieka, jest ważnym i wartym odnotowania osiąg-
nięciem naukowym ubiegłego stulecia. (Nie bez znaczenia jest zresztą 
podtytuł sztandarowego dzieła narratologicznego S. Chatmana, Story 
and Discourse, który brzmi: Narrative Structure in Fiction and Film272). 
Umiejętność myślenia o fi lmie w kategoriach narracji otwiera zupełnie 
nowe przestrzenie także dla badaczy zainteresowanych zjawiskiem ad-
aptacji fi lmowych. Problem tak zwanej wierności  wobec książkowego 
oryginału nabiera wówczas nowych znaczeń. „Naiwna” lektura adapta-
cji, a zatem taka, która polega na tropieniu nieścisłości fabularnych, musi 
ustąpić miejsca lekturze uważnej, pilnej, nastawionej na profesjonalną 
analizę technik narracyjnych. Oryginał książkowy i fi lmowa adaptacja 
stanowią bowiem zawsze dwie odmienne narracje, bo zawsze korzysta-
ją one z dwóch różnych mediów (tu druk, tam klisza fi lmowa). Nawet 
jeżeli fabuła, o której mówić jest najłatwiej, przebiega w książce i fi lmie 
identycznie, to zostaje ona opowiedziana niejako dwoma różnymi ję-
zykami – językiem literatury i językiem kina.

Na pytanie, czy istnieje przestrzeń dla literaturoznawczych (nar-
ratologicznych) badań nad fi lmową adaptacją dzieła literackiego, od-
powiedź będzie więc jednoznacznie twierdząca. Ale z jednym zastrze-
żeniem: nie będzie tu chodzić o badanie powierzchniowe tych dwóch 
artefaktów kultury (powieści i fi lmu) pod kątem ich zgodności lub 
niezgodności; przedmiotem studiów muszą być struktury narracyjne 
jako takie. I jeśli w ogóle możliwe będzie osiągnięcie etapu, na którym 
mówienie o wierności fi lmu wobec oryginału książkowego nie będzie 
nadużyciem, to dopiero wówczas, gdy: (1) przeprowadzimy wnikliwe, 
niezależne studium obu narracji; (2) znajdziemy przekonujący sposób 
na porównanie ich na przykład w zakresie fokalizowania, rytmu opo-
wieści czy charakteryzowania postaci.

272  S. Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, 
Ithaca 1978.



*

W roku 1969 miał swoją premierę fi lm w reżyserii Federica Felliniego 
Satyricon, stanowiący adaptację dzieła Petroniusza. W artykule Joanny 
Paul „Fellini-Satyricon”: Petronius and Film możemy przeczytać: 

Niewolnicza wierność wobec antycznych źródeł czy uniwersyte-
ckich ekspertyz nie była nigdy wiążąca podczas kręcenia fi lmu Fellini-
-Satyricon. Pewna ilość badań została przeprowadzona na etapie przed-
produkcji (mówiono, że Fellini czytał prace takich badaczy, jak np. 
Jérôme Carcopino, Joseph Vogt i Enzo V. Marmorale, i że jego konsul-
tantami byli fi lologowie klasyczni – Ettore Paratore i Luca Canali) i może 
stąd różne elementy świata starożytnego pokazują się niespodziewanie 
w fi lmie […]. Lecz nie było to w stylu Felliniego, by oddawać cześć aka-
demickim autorytetom. W jednej z relacji jego wizyta u Paratorego uka-
zana jest jako ledwie czcza uprzejmość wobec autorytetu w dziedzinie 
studiów nad Petroniuszem […]. Konsultacje z uczonymi miały na celu 
wyostrzyć metodologię Felliniego, ale ważne było to jedno: „chciał znać 
dobrze to, co zamierzał zdeformować”273.

Przytoczone tu słowa mówią dużo o twórczej adaptacji utworu litera-
ckiego, co zresztą nie może dziwić, skoro rzecz tyczy się dzieła jednego 
z najwyżej cenionych reżyserów światowego kina. Fellini miał oczywi-
ście świadomość, że tworzy odrębną od Petroniuszowej narrację, nar-
rację Fel l iniego, toteż nie myślał w kategoriach wierności wobec pier-
wowzoru literackiego, choć wciąż „chciał znać dobrze to, co zamierzał 
zdeformować”. Także więc my, potencjalni odbiorcy tej narracji, nie mo-
żemy pod żadnym pozorem fi lmu Felliniego postrzegać przez pryzmat 
powieści Petroniusza. By móc dokonać uczciwego zestawienia – podob-
nie jak w przypadku porównania Satyryków i Metamorfoz – koniecznie 
jest odczytanie obu dzieł z osobna, a następnie, o ile to możliwe, odnale-
zienie uczciwej i miarodajnej metody porównawczej.

Nie jest to miejsce na zestawianie obu dzieł, bytujących, przypomnij-
my, w ramach niezależnych od siebie mediów. Wnikliwym studium temu 

273  J. Paul, “Fellini-Satyricon”: Petronius and Film [w:] Petronius: A Handbook, 
eds. J. Prag, I. Repath, s. 201.
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poświęconym jest przywołany tu już artykuł Joanny Paul274. Chodzi je-
dynie o to, by uwrażliwić odbiorcę tych narracji, że każda z nich, by tak 
rzec, „startuje” z innej zgoła pozycji. Powieść Petroniusza nie powstała 
jako składająca się  ledwie z  fragmentów, które lokalizujemy dzi-
siaj w okolicach księgi XVI, lecz jako dzieło o rozmiarach epickich i ak-
cji właściwej utworom o charakterze przygodowym; mające początek, 
środek i koniec. Inaczej jest zaś z fi lmem Felliniego. „Fragmentaryczna 
narracja – pisze Joanna Paul – oddaje zarówno fragmentaryczny stan 
zachowania Satyryków, jak i, w głębszym znaczeniu, fragmentaryczność 
naszej wiedzy o starożytności”275.

274  Na wzmiankę zasługuje także fakt, iż obszerny teks Joanny Paul został 
zaopatrzony w imponującą bibliografi ę do tego zagadnienia: zob. s. 218–233.

275  J. Paul „Fellini-Satyricon”: Petronius and Film, s. 206.



Appendix III
TŁUMACZ WOBEC PETRONIUSZA

Jak wiemy, Petroniuszowe Satyryki doczekały się dwóch kompletnych 
przekładów na język polski – w roku 1968 powieść przełożył Mieczysław 
Brożek, a w 2011 ukazało się tłumaczenie pióra Leszka Wysockiego. Oba 
wydawnictwa, o czym także już wspominaliśmy w tej książce, doczekały 
się raczej krytycznych recenzji Józefa Korpantego – dodajmy: słusznie 
krytycznych.

Bardzo celnie Józef Korpanty wytyka obu tłumaczom podstawo-
wy mankament ich – skądinąd bardzo od siebie różnych pod wieloma 
względami – tłumaczeń: otóż ani Mieczysław Brożek, ani Leszek Wyso-
cki bądź nie dostrzegli zróżnicowania stylistycznego tego dzieła, bądź 
nie potrafi li oddać różnorodności stylistycznej, jaka cechuje powieść Pe-
troniusza w całej jej rozciągłości. W recenzji tłumaczenia z roku 1968 
Józef Korpanty pisał: 

M. Brożek myli się sądząc, że całe Satyryki napisał autor świadomie sty-
lem złym, niestarannym, potocznym, a co za tym idzie – taki sam powi-
nien być styl przekładu. Tymczasem narracja Enkolpiusza ubrana 
jest  w piękną łacinę, którą zwykliśmy zwać łaciną srebrną276.

Analizując tłumaczenie z roku 2011, pisał autor Słownika łacińsko-
-polskiego niemalże to samo: 

Tłumacz zapoznał się z pewną ilością opracowań naukowych, lecz nie 
uświadomił sobie tego, że dzieło jest  bardzo zróżnicowane pod 
względem styl istycznym. Podkreślę jedynie rzecz najważniejszą: 

276  J. Korpanty, O nowy przekład „Satyryków” Petroniusza, s. 94.
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Enkolpiusz, który w osobie pierwszej prowadzi narrację, to osoba wy-
kształcona, posługuje się  łaciną potoczną warstw wyższych, 
a  zatem poprawną. Język jego cechuje elegantia, urbanitas, 
trafnie dobiera słowa277. 

Niestety, uwagi, jak się wydaje, nie trafi ły do przekonania autorom 
polskich przekładów.

Mówiąc we Wstępie do swego przekładu o języku Satyryków, Brożek 
ogranicza się zupełnie (z niezrozumiałych powodów) do języka Try-
malchiona i jemu podobnych ludzi niewykształconych, wyzwoleńców 
i dorobkiewiczów. Mówi tłumacz, że Enkolpiusz jako narrator „kazał im 
mówić własnym ich językiem, językiem pospolitym, jaki określano na-
zwą sermo vulgaris”278. Zgoda. Dlaczego jednak sermo urbanus, język sfer 
wykształconych, język literacki (!) nie wydał się tłumaczowi składnikiem 
powieści na tyle ważnym, by poświęcić mu uwagę? Nie przekonuje też 
uwaga Brożka, że gdyby nie „zbliżenie się” (estetyczne?) Enkolpiusza czy 
Petroniusza do rzeczywistości środowiska, które opisuje, kontrast po-
między językiem i stylem narratora a językiem i stylem bohaterów „był-
by dla ucha rzymskiego nie do zniesienia”279. Mieczysław Brożek pisze 
co prawda, że Enkolpiusz jest „reprezentantem świata kulturalnego”280, 
niestety jednak – czytając jego przekład, rzadko to odczuwamy.

Leszek Wysocki we Wstępie do swojego z kolei przekładu rzym-
skiej powieści twierdzi coś odwrotnego niż jego poprzednik: „różno-
rodność owych rejestrów była dla współczesnego czytelnika absolutnie 
klarowna”281. Tłumacz ten, owszem, pisze dużo o „zróżnicowaniu styli-
stycznym”, czy jednak owo zróżnicowanie dostrzegamy w jego tłumacze-
niu? Czy każda postać żyje w swoim języku? Wygląda to raczej tak, jakby 
co jakiś czas przypomniał on sobie, że trzeba tę czy inną frazę popsuć, 
uwspółcześnić lub zwulgaryzować. I rację ma Korpanty, gdy w recenzji 
przekładu Wysockiego mówi, iż „tłumacz nie powinien ani dodawać ni-

277  J. Korpanty, Petroniusz Arbiter, „Satyricon”, s. 316.
278  M. Brożek, Wstęp [w:] Petroniusz, Satyryki, s. XLII.
279  Ibidem.
280  Ibidem, s. XLIII.
281  L. Wysocki, Wstęp [w:] Petroniusz, Satyrikon, s. 9.
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czego od siebie, ani pomijać słów autora”282. (Zdarza się to tłumaczowi 
nagminnie i jego usprawiedliwienia pomieszczone w przypisach rzadko 
brzmią przekonująco). Choć zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze postu-
lat ten daje się zrealizować w pełni, to jednak trzeba podkreślać, że prze-
kład nie jest tym samym co parafraza, nawet najbardziej błyskotliwa –
dlaczego Wysocki np. zwrot cave canem decyduje się tłumaczyć jako 
„zejdź z drogi psu-bracie”?!

Są autorzy, którzy od tłumacza wymagają więcej niż inni i jednym 
z nich jest na pewno Petroniusz. Oba polskie przekłady jego niezwy-
kłej powieści, autorstwa Brożka i Wysockiego, mogą być cenną lekcją 
przekładu trudnego, łamiącego gatunkowe konwencje dzieła literackie-
go. Pierwszy, starszy, jest zbyt zachowawczy, zbyt „fi lologiczny”, czasem 
dość mętny i mało wyrazisty. Drugi, nowszy, stał się ofi arą „lęku przed 
wpływem” i antyakademizmu. Choć żywszy i dosadniejszy od poprzed-
nika, popada w jawną przesadę w chęci przypodobania się współczes-
nemu czytelnikowi. Słowa i zwroty z różnych względów nieprzystające 
do estetyki Petroniusza, na przykład „zlokalizować”, „aspiracje”, „seans 
edukacyjny” albo „entrée” czy „facecjonista”, którymi naszpikowany jest 
tekst w wersji Wysockiego, wprawiają tylko w zakłopotanie i bynajmniej 
nie ułatwiają nam kontaktu z tekstem powieści283. Trzeba przecież pa-
miętać, że im przekład bardziej „współczesny”, tym szybciej się zestarze-
je. Największe dzieła (i przekłady) zawdzięczają swoje trwanie temu, że 
– by tak rzec – z  lekkością ciążą ku uniwersalności.

W obu polskich wersjach Satyryki Petroniusza, zwanego przez trady-
cję Arbitrem, skrzą się i czasem nawet zachwycają – niestety jednak: nie 
tyle dzięki przekładom, ile pomimo ich mankamentów. Trzeba jednak 
uczciwie przyznać, że każde z tlumaczeń, prócz uchybień, ma także swo-
je walory.

282  J. Korpanty, Petroniusz Arbiter, „Satyricon”, s. 317.
283  Komentarzy dotyczących konkretnych rozwiązań przekładowych dostar-

cza w obu recenzjach Józef Korpanty. Jakkolwiek nie trzeba zgadzać się ze wszyst-
kimi jego propozycjami, to z pewnością głos tego fi lologa w sprawie przekładania 
Petroniusza należy do najcenniejszych.
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*

I jeszcze słowo uzupełnienia. Nie powinien dziwić fakt, że pominęliśmy 
tutaj poczytny przekład fragmentu z dzieła Petroniusza pióra Leopol-
da Staff a. Uczty Trymalchiona w spolszczeniu naszego wielkiego poety 
nie poddaliśmy tutaj analizie z tych samych względów, z jakich nie była 
ona wykorzystywana we właściwej części książki Petroniusza sztuka 
narracji: jest to przekład jednego epizodu, nie może być więc podsta-
wą do wysnuwania wniosków ogólniejszych. Można by rzec, że ksią-
żeczka Staff a stanowi niejako osobny projekt translacyjno-artystyczny. 
Ale mimo wszystko, dla dopełnienia tematu, poświęćmy tej sprawie
kilka zdań.

Petroniuszowa Uczta Trymalchiona w przekładzie Staff a jest bez wąt-
pienia literackim arcydziełkiem i jej autonomiczność artystyczna (nie 
mylić z brakiem wierności oryginałowi!) stawia ją obok najwartościow-
szych i najpiękniejszych pomników polskiej literatury początku XX wie-
ku. Staff  nie był pierwszym wybitnym polskim poetą, który okazał się 
także wybitnym tłumaczem literatury antycznej. Teksty Greków i Rzy-
mian spolszczali przecież m.in. Jan Kochanowski i Adam Mickiewicz; 
Lucjan Rydel dał osobliwy popis, przekładając obszerniejszy fragment 
z Apulejusza. Wszyscy oni byli tłumaczami tej klasy, że pozostaje tylko 
żałować, iż nie ogarnęli oni swoim geniuszem większych połaci literatu-
ry starożytnej.

Kiedy czytamy Staff ową Ucztę Trymalchiona bądź kiedy słuchamy 
radiowej adaptacji tego epizodu, dokonanej na podstawie tego właśnie 
przekładu i fantastycznie obsadzonej (Polskie Radio, 1963), antyczny 
sympozjon staje nam przed oczyma w pełnej okazałości. Dzięki nieby-
wałej sile talentu Leopolda Staff a cena jawi się czytelnikom/słuchaczom 
jako to, czym w istocie, jak się wydaje, była: po pierwsze, błyskotliwą, 
wyborną, wysmakowaną, skrzącą się dowcipem wariacją na temat lite-
ratury sympotycznej; po drugie, żywą, barwną, uderzającą szczegółem 
scenką rodzajową „z życia (skorodowanych) elit”; a wreszcie, erudycyjną 
(i nie do końca dla nas odkrytą) igraszką narratora-protagonisty, popi-
sem „fi ltrowania” języka na kilku poziomach.

Powiedzieć teraz, że możemy jedynie żałować, iż Leopold Staff  nie 
przełożył wszystkich zachowanych do naszych czasów fragmentów Sa-
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tyryków, będzie frazesem. Wydaje się jednak, że wówczas tym dobitniej 
odczulibyśmy dyskomfort, jaki musi przecież towarzyszyć nam wobec 
owej wielokrotnie już w tej książce komentowanej właśnie fragmenta-
ryczności zachowanej powieści Petroniusza. Może więc lepiej, że Staff  
poprzestał na przekładzie jedynego kompletnie zachowanego epizodu, 
który – tego możemy być pewni – długo jeszcze będzie przypominał 
o wielkości obu autorów, rzymskiego powieściopisarza i polskiego poety.

*

Mamy świadomość, że Satyryki są problematyczne nie tylko dla badacza, 
ale i dla tłumacza już od pierwszego słowa. No bo właśnie, co zrobić 
z tytułem? Zostawiać Satyricon czy użyć polskiego: Satyryki? Czy może 
przekładać, ale inaczej? Słowo satyricon to genetivus pluralis (z końców-
ką grecką) od satyricus, co znaczy tyle, co „właściwy satyrom”. Wiemy 
też, że tytuł oryginalny, Satyricon, to w istocie Satyricon [libri]. Tytuł 
znaczyłby zatem po polsku: „księgi rzeczy właściwych satyrom”. Co su-
gerowałoby, chyba trafnie, zawartość dzieła: trochę śmiechu, trochę ero-
tyki, trochę przygody. Tak jednak, oczywiście, tytuł nie może brzmieć. 
Jak więc należałoby przełożyć przymiotnik łaciński satyricus? Może: „sa-
tyryczny”? Na pewno nie – w polszczyźnie „satyryczny” nie znaczy by-
najmniej tego, co po łacinie satyricus. (Konotacje z satyrą stały się zresztą 
źródłem wielu nieporozumień). Może: „satyrowy”? Lepiej. Czy jednak 
powieść Petroniusza to „księgi satyrowe”? Bohaterami tego utworu nie 
są przecież mityczni satyrowie. Może więc: „satyrski”? Przymiotnik taki 
nie istnieje w języku polskim. Gdyby jednak go stworzyć (przez analogię 
do np.: Sybir – sybirski; Tatar – tatarski), powstałby termin najbardziej 
chyba adekwatny. Wówczas powieść Petroniusza mogłaby w polskim 
przekładzie nosić tytuł: Księgi  satyrskie.

W kontekście przekładu samego dzieła wciąż pozostają w mocy przy-
taczane wcześniej słowa Józefa Korpantego: powieść Petroniusza musi 
w przekładzie polskim – jak w oryginale – zabrzmieć polifonicznie. Nar-
rator i postacie nie tylko posługują się odmianami języka, one w nich 
żyją. Sprowadzenie wszystkich głosów do jednego rejestru jest aktem 
wymierzonym (nieświadomie) w dzieło jako takie. I szczególnie gdy 
głos najsilniejszy nie należy do nieokrzesanego prostaka, lecz do czło-
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wieka wykształconego, oczytanego i błyskotliwego, do scholasticusa ży-
jącego wielką literaturą. Co więcej, wszystkie te głosy muszą zabrzmieć 
autentycznie, mamy bowiem do czynienia z literaturą, której celem jest 
przecież verisimilitudo. A autentyczności nie osiąga się ani za pomocą 
kalkowania języka oryginału (ku czemu ciążą często przekłady „fi lolo-
giczne”), ani poprzez bezpardonowe eksperymentowanie na nim (jak 
w wielu translacjach „artystycznych”)284. Sztuką jest spolszczyć słowa 
błyskotliwego i wszechstronnie wykształconego Rzymianina, ale i sztuką 
jest przekonująco oddać, jak ten Rzymianin (jako narrator) przytacza 
wypowiedzi ludzi nieuczonych. Każdy fałszywy ton zostaje przez czytel-
nika wyłapany i wywołuje zmieszanie bądź niesmak. W dziele, którego 
autor jest tak silną osobowością artystyczną, tłumaczowi nie wolno nie 
tylko szarżować, ale wręcz się ujawniać – Petroniusza nie trzeba popra-
wiać, nie trzeba zmieniać, nie trzeba uwspółcześniać.

Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że powieść Petroniusza do-
tarła do naszych czasów w formie bardzo szczątkowej. Nawet najlepiej 
i najtrafniej przełożone, Satyryki pozostaną dla nas przede wszystkim 
fascynującą zapowiedzią arcydzieła bezpowrotnie utraconego.

284  Obaj rzymscy powieściopisarze, Petroniusz i Apulejusz, domagają się 
przekładów, które pozostając przekładami, byłyby podobnej co one rangi dzie-
łami literackimi – tak jest w przypadku angielskiego przekładu powieści Apule-
jusza pióra Roberta Gravesa z roku 1951. Zob. Apuleius, Th e Transformations of 
Lucius, Otherwise Known as Th e Golden Ass, New York 2009.



Bibliografi a

Poniższa bibliografi a – jako przedmiotowa i krytyczna – została pomyślana 
w taki sposób, aby mogła stanowić wygodne, aktualne, reprezentatywne i rze-
telne zestawienie prac z zakresu teorii narracji i studiów nad powieścią, głównie 
antyczną, a nade wszystko rzymską. Choć zawiera pewne wybrane opracowa-
nia dawniejsze, skupia się jednak na pozycjach nowszych i najnowszych. Jako 
dopełnienie zestawienia włączamy także niektóre ważniejsze z prac ogólnolite-
raturoznawczych. Prace obcojęzyczne przełożone na język polski (i jako spol-
szczone funkcjonujące w naszej refl eksji literaturoznawczej) wymieniane są od 
razu jako takie, chyba że tłumaczone były jedynie we fragmentach, które uznać 
trzeba za mało reprezentatywne dla całego dzieła – wówczas Czytelnik odesła-
ny zostaje bezpośrednio do wydań funkcjonujących w szerokim obiegu. Prace 
obcojęzyczne dostępne w przekładach angielskich (i w tychże obecne w świa-
towym dyskursie naukowym) podajemy od razu jako takie. Dodatkowym klu-
czem przy tworzeniu zestawienia były zasięg i prestiż wydawnictwa czy perio-
dyku. Z autorów antycznych w zestawieniu uwzględniamy jedynie Arystotelesa, 
bo tylko on jest tu traktowany nie jako źródło, lecz jako badacz. Literatury pięk-
nej nie uwzględniamy. Wszystkie niezbędne dane tyczące się łacińskich wydań 
Satyryków, z których korzystano, a także przekładów polskich dzieła Petroniu-
sza, zostały pomieszczone w odpowiednim miejscu (s. 46, przypis 84); to samo 
tyczy się innych dzieł nienaukowych. Przy kolejnych wpisach bibliografi cznych 
widnieją daty wydań nie tyle pierwszych lub ostatnich, ile najpowszechniej do-
stępnych i tych wykorzystanych podczas pracy nad książką Petroniusza sztuka 
narracji. Tak skonstruowana bibliografi a ma być, w założeniu autora, nie tylko 
zdaniem sprawy z własnych studiów, ale też realnym drogowskazem dla wszyst-
kich, którzy zechcieliby prowadzić podobne badania.
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SUMMARY

Monograph Petronius’ Art of Narration describes and analyses Petronius’ fa-
mous novel Satyricon in narratological terms, and other approaches (historical, 
linguistic etc.) are mostly not taken into account. Th e aim was to present the 
fi rst Polish comprehensive study of Petronius’ narrative techniques, and that 
includes the following topics: narrator, focalization, time and space, characters, 
plot etc. Th e main advantage of such an approach, which was made possible by 
the works of various theorists of narrative, is that now, in the beginning of the 
21st Century, we are able to rethink the reading and description methods used 
so far while studying the Roman novel.
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112, 113, 164
Merton Th omas 141
Metz Christian 175
Mickiewicz Adam 182
Millar Fergus 172
Minerwa (Atena, mitologiczne bóstwo) 

112, 113
Morris Charles W. 175
Morrison Andrew D. 31
Mróz Paweł 51
Müller Konrad 46
Murakami Haruki 94, 97
Murphy James J. 49
Murray Gilbert 30

N
Nabokov Vladimir 20, 22, 57
Nałkowska Zofi a 29
Neron (właśc. Lucius Domitius Aheno-

barbus, Nero Claudius Caesar Dru-
sus Germanicus) 42, 61, 142, 165, 
166, 168

Niceros (bohater Satyryków) 73, 74
Nicholson-Smith Donald 109
Nietzsche Friedrich 30
Nunlist Rene 31

O
Odyseusz (bohater Odysei) 63, 64, 86, 

132, 134, 140–142, 157, 164
Oktawian August (właśc. Gaius Octavius 

Th urinus, po adopcji: Gaius Iulius 
Caesar Octavianus) 9

Olson Elder 21
Orestes (mitologiczny bohater) 165
Owidiusz (właśc. Publius Ovidius Naso) 

32, 103

P
Paardt Rudi T., van der 43
Pamuk Orhan 22
Paratore Ettore 155, 177
Parnicki Teodor 38
Patrokles (bohater Iliady) 163
Paul Joanna 177, 178
Pawłowska-Jądrzyk Brygida 127
Peirce Charles Sanders 175
Pennacini Adriano 43
Perry Ben Edwin 12, 35
Perykles 39
Petroniusz (właśc. Gajus Petronius, Ar-

biter) 9–13, 26, 29, 35, 36, 40, 42–46, 
56–59, 61, 64, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 
78, 79, 83, 86, 88, 100–102, 104, 106, 
107, 111, 114–117, 120–123, 125, 
126, 130, 132, 133, 135–142, 144, 
145, 151, 153–157, 160, 162–164, 
166–173, 177–184

Phelan James 33, 56
Piętka Radosław 44, 45
Pigoń Jakub 33, 92
Platon 21, 48, 61
Plaut (właśc. Titus Maccius Plautus) 18, 

130
Pliniusz Młodszy (właśc. Gaius Plinius 

Caecilius Secundus, Plinius Minor) 
41, 134

Pomorska Krystyna 47
Powell Jonathan 41

Petroniusza sztuka narracji
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Posejdon (mitologiczne bóstwo) 157, 
164

Prag Jonathan 167
Praksyteles z Aten 133
Priap (mitologiczne bóstwo, bohater Sa-

tyryków) 56, 85, 103, 145, 156, 157, 
159, 161–164

Prince Gerald 22
Propp Vladimir 16, 17, 29, 127, 150
Proust Marcel 18, 29, 78, 90, 97, 99, 130, 

134
Prus Bolesław (właśc. Aleksander Gło-

wacki) 43
Pseudo-Lukian 35
Pyrron z Elidy 168

Q
Quint David 39

R
Rabinowitz Peter J. 33, 55
Rawlings Peter 19, 20
Rengakos Antonios 31
Repath Ian 167, 177
Ricapito Joseph V. 172
Richardson Brian 147
Ricoeur Paul 22, 48, 89
Riley Edward C. 148
Rimmel Victoria 42
Rojek Paweł 16
Rood Tim 31
Roth Philip 20
Rousseau Jean-Jacques 37
Rydel Lucjan 182

S
Safona (Safo, Sapfo) 154
Saloni Zygmunt 40
Sartre Jean Paul 50–52
Schmeling Gareth L. 42, 46, 155
Scobie Alexander 167
Segal Charles P. 31

Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Sene-
ca Minor) 140, 166

Setaioli Aldo 44, 45, 78, 80, 82, 85, 155
Sidorek Janusz 50
Sienkiewicz Henryk 42, 149
Sieradzki Ignacy 141
Siwek Paweł 49
Sofokles 37, 57, 90, 156
Stabryła Stanisław 72, 171, 173
Staff  Leopold 46, 182, 183
Stanzel Franz 22, 48
Steinbeck John 20
Sterne Laurence 154
Stoff  Andrzej 127
Stuckey Johanna Heather 46
Sullivan John Patrick 84, 154–160, 162
Swetoniusz (właśc. Gaius Suetonius 

Tranquillus) 41
Szekspir William (właśc. William Shake-

speare) 57
Szuster Marcin 10
Szymanowski Adam 57

Ś
Śpiewak Anna 51

T
Tacyt (właśc. Publius Cornelius Tacitus) 

9, 33, 38, 41, 42, 61, 92, 167
Tanalska-Dulęba Anna 109
Tarnowska Krystyna 123
Tatarkiewicz Anna 109
Telegonos (bohater Odysei) 132
Tetyda (mitologiczne bóstwo) 97
Tilg Stefan 172
Todorov Tzvetan 22
Tolkien John Ronald Reuel 43, 122
Tołstoj Lew 43, 60, 134, 149
Trilling Lionel 20
Tryfajna (bohaterka Satyryków) 145, 

157–159, 161, 163
Trymalchion (bohater Satyryków) 40, 46, 

61, 67–69, 73, 74, 83, 88, 104, 105, 



200

107, 111–114, 121, 131, 134, 136, 137, 
139, 144, 145, 157, 160, 163, 166, 168, 
169, 180, 182

Tukidydes z Aten 38, 61
Turasiewicz Romuald 72

U
Ulicka Danuta 47

V
Vargas Llosa Mario (właśc. Jorge Mario 

Pedro Vargas Llosa) 22, 60, 94
Vogt Joseph 177
Vonnegut Kurt 20

W
Wajs Joanna 21
Walsh Patrick Gerard 12, 40, 171
Wenus (Wenera, mitologiczne bóstwo) 

87, 112, 113, 114
Wei-Jong Yeh 78
Weinrich Harald 22
Wergiliusz (właśc. Publius Vergilius 

Maro) 57, 63, 80, 83, 85, 96, 139, 140, 
156

White Hayden 15, 38, 60

Wicks Ulrich 121, 122
Wieniewski Ignacy 96
Wilczyński Marek 15
Wilhelm z Baskerville (bohater Imie-

nia róży) 57
Winkler John J. 43, 172
Wojtyga-Zagórska Wiesława 16
Wokulski Stanisław (bohater Lalki) 

134
Wolfe Tom 167
Wood James 19
Woodman Tony 41
Wójcik Magda 26
Wysocki Leszek 46, 82–84, 132, 138, 

162, 179–181

Y
Yourcenar Marguerite 37

Z
Zagórska Wiesława zob. Wojtyga-Za-

górska Wiesława
Zbrzeźniak Urszula 22
Zeuksis z Heraklei 116, 117
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