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ΠΟΙΚΙΛΙΑ IN DEN DIONYSIAKA DES NONNOS

Im vorliegenden Artikeł werden die verschiedenen Aspekte des Begiiffes νοη ποικιλία. 
(varietas) in den Dionysiaka des Noimos dargestellt. Die Varietat, die in der Spatantike 
ein kimstlerisches uud stilistisches Ideał gewesen zu sein scheint. lasst sich in Werk vou 
Nonnos auf verschiedenen Ebenen beobachten. sie ist uamlich das kompositorische und 
stilistisclie Hauptprinzip des Werkes imd konunt zum Ausdruck im Synonymenreichtimi. 
in der Vaiiatiou der Daistellung der Gegenstaude und Situationen. Die Struktur des Epos 
spiegelt ebenso das Gmndpriuzip der ποικιλία wieder.

W starożytności często łączono termin ποικιλία  (varietas) z użyciem zróżnico
wanego języka, by nadać żywość i „kolor” przedstawianym treściom. Nie dziwi 
więc, iż największy mówca antyczny, Cicero, definiując pojęcie varietas chętnie 
odwoływał się do porównań z dziedziny malarstwa i zdefiniował różnorodność 
poetycką w następujący sposób: varietas enim Latinum verbum est, idque proprie 
quidem in disparibus coloribus dicitur, sed transfertur in multa disparia: varium 
poema, varia oratio, varii mores, varia fortuna3. Trzeba także dodać, iż również 
współcześni uczeni łączą pojęcie poetyckiej czy też retorycznej varietas4 w staro
żytności z wielością kolorów, uznając, iż można nawet oddać omawiane pojęcie 
jako „różnorodność barw”5.

1 Autorka jest laureatką programu KOLUMB Fundacji Na Rzezcz Nauki Polskiej.
1 Prezentowany artykuł jest zmienionym fragmentem pracy doktorskiej autorki.
3 Fin. 2.3.10.
4 Więcej na temat pojęcia varietas i jego użycia zob. H. Lausberg, Handbuch der Hterarischen 

Rhetor ik. Eine Gnmdlegung der L Hera tur u issenschaft, Miinchen 1960 s. 142.
5 H. L. F. Drijepoudt Die antike Theorie der varietas. Dynamik und Wechsel im A u f und Ab 

ais Charakteristkmn von Stil und Struktur, Hildesheim 1979, s. 52: „Femer ist die Wahl des 
Wortes varietas interessant. eiu genaues Aquivalent des griechisclieu ποικιλία: im eigentli- 
chen Siuue beziehen sich beide Wórter auf die Farbeu, sodass man sie auch mit ‘ Vielfarbigkeit’ 
iibersetzeu kounte”.; M. Roberts, The jew elled Style. Poetry and Poetics in La te Antiqui ty,
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Jak się wydaje, w późnej starożytności uznano różnorodność (ποικιλία) za ide
ał stylistyczny twórczości poetyckiej6, przy czym rozumiano ją przede wszystkim 
jako metodę upiększania tekstu poprzez ozdobniki retoryczne (ornatus) oraz jako 
powtarzanie opisu tej samej rzeczy ze zmianami szczegółów w jej przedstawieniu7.

Sposób realizacji tak pojętej różnorodności w tekście literackim doskonale ob
razują komentarze Eustathiosa8 odnośnie poetyckiej varietas u Homera. Chociaż 
współczesnemu czytelnikowi trudno znaleźć przyjemność w czytaniu włączonych 
do Odysei (15.222 i n.) historii rodu Theoklymenosa i przygód Mełampusa, Eusta- 
thios uważa je jednak za ciekawe urozmaicenie w opowiadaniu, podobnie jak po
trafi docenić fakt, iż Homer opisując rzuty Odyseusza i zalotników każdy z nich 
opisał nieco inaczej (raz Eurymachos rzucając w Odyseusza trafia podczaszego 
w prawe ramię -  18.396; za drugim razem jeden z zalotników trafia Odyseusza 
w bark -  17.462, w trzecim opisie Odyseusz rzuca ciśniętą w niego krowią nogą 
w ścianę 20.299 i n.)9. Nietrudno zauważyć, iż z podobną strategią twórczą dość 
często spotykamy się u Nonnosa10, zwłaszcza w opisie zmagań na polu bitwy11.

Upodobanie Nonnosa do różnorodności, varietas12, znalazło swój wyraz za
równo w stylu poety, w bogactwie synonimów13 pojawiających się w Dionysiaka, 
w dążeniu poety do zróżnicowania w przedstawianiu sytuacji i przedmiotów14, jak

Ithaca 1989, tr. 47: „Iu late autiquity, however, variatiou was conceived in visu а 1 ternis. Tlie 
metaphor in the word varietas and its cognates, usually imperceptible in the classical rhetori - 
cians, was renewed. For varietas, like its Greek equivalent ποικιλία, is properiy used of var- 
iegation in color”.

6 Zob. M. String, Untersuchungen zum Stil der Dionysiaka des Nonnos von Panopoiis, Dis. 
Hambuig 1966, s. 34: „Nun scheint freilich der spatereu Antike ποικιλία ais ein Inbegriff 
kimstlenscher Volleuduug iiberliaupt gegolten zu haben, cf. też R. Faber, The description 
ofStaphylos'palace (Dionysiaca 18.69—86) and thepriciple o f  “poikilia", “Philologus” 148, 
2004, s .'252.

7 Faber, op. cit., s. 247: „There are two kinds of literary ποικιλία: the embellishment of a sim
ple text by the application of lhetorical ornatus; and the diversification of similar matters by 
means o f synonymous expressions”; więcej na temat pojęcia ornatus zob. Lausberg op. cit., s. 
277 i n.; Zob. Też Roberts, op. cit., s. 44 i n.

8 String. op. cit. 33 i n.; Eustathius, Commentarii ad Homeri Odysseam, Vol. 2. 97 8-10 w ko
mentarzu ad. locum (v. 222).

9 Eustathius, Commentarii ad Homeri Odysseam Vol. 2. 184, 39—43: (v. 396.)
10 Warto dodać, iż String, op. cit., s. 132 słusznie zwrócił uwagę, iż zarówno uznanie Proteus za 

za symbol wielości i zmienności, jak i uznanie poetyckiej varietas za ideał kompozycyjny 
dzieła nie było oryginalnym pomysłem Nonnosa.

11 Tę definicję pojęcia ποικιλία podaje Striug, op. cit., s. 34: „Diese Vorstellimg νοη ποικιλία  
geht also im Grunde von dereu Gegenteil aus und meint etwas sich Wiederholendes, das durch 
Verauderung im Einzelnen interessant gemacht wird.

12 J. Liudsay, Leisure andpleasure in Roman Egypt, London, 1965, s. 379 i u. przedstawia ogól
ne rozważania na temat pojęcia różnorodności u Nonnosa.

13 Faber, op. cit. s. 251: „In a larger context, at the level of literary style, the lexical variations 
promote the principle ποικιλία that comprises the poenfs thematic and literary strategy”.

14 String, op. cit. rozdział 3: „Ποικιλία ais Stilpriuzip”, s. 33 i u.
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i w samej strukturze eposu15. Poszczególne aspekty poetyckiej varietas w Diony- 
siaka stanowią przedmiot rozważań poniższego artykułu.

Uczony Martin String w swojej pracy wyróżnia dwa rodzaje ujawniania się 
poetyckiej różnorodności w eposie Nonniańskim16, są to różnorodność w opisie 
tej samej rzeczy oraz różnorodność w przedstawianiu tej samej rzeczy lub zjawi
ska zamiast prowadzenia dalej akcji poematu17. Poprzez różnorodność w opisie tej 
samej rzeczy rozumie się tutaj, iż język Nonnosa z Panopolis charakteryzuje się 
wielką liczbą synonimicznych18 określeń tych samych czynności i przedmiotów. 
W tekście eposu ujawnia się tak pojmowana varietas między innymi poprzez wy
liczenia, w których ta sama rzecz pojawia się kilkakrotnie (warto tu wspomnieć 
2.357-362, gdzie Nonnos w sześciu wersach umieścił sześć różnych słów oznacza
jących walkę19 oraz 14.367-369, gdzie stopy określone są za pomocą trzech róż
nych słów20). Nie można również zapomnieć, iż w samym tylko proemium do Dro- 
nysiaka poeta zapowiada, iż będzie opiewał Dionizosa (określonego jako: βρέφος 
ήμιτέλεστον -  1.5, Βάκχον -  1.20, Διός υ ία  -1.24,
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szych wersach dzieła swój zamiar śpiewania na chwalę boga wina ujawnia po
sługując się aż pięcioma różnymi określeniami: μέλψω (1.17), άνευάξω (1.20), 
ύμνήσω (1.24), άείσω (1.27), μνήσομαι (1.32)21.

Trzeba także dodać, iż poeta z Panopolis w pogoni za nowymi sposobami wyr a
żania się przekracza granice znaczeń słów, stosując jako synonimy wyrazy o róż
nych znaczeniach. Zjawisko to można zaobserwować na przykład w 15.212-21922. 
W omawianym urywku23 poeta zanńennie używa słów βουκόλος -15.213, νομήος, 
-  15.216, ποιμήν 15. 218, βούτης -  15.216, które przecież nie były zupełnymi sy
nonimami. Podobne sytuacje zdarzają się w eposie Nonniańskim bardzo często24.

Drugim ze wspomnianych powyżej sposobów ujawniania się różnorodności 
w dziele Nonnosa jest varietas w przedstawianiu tej samej rzeczy lub zjawiska. 
Nonnos bardzo chętnie opisuje przedmioty i zdarzenia, podając możliwie wiele 
szczegółów25. Tę technikę opowiadania doskonale obrazuje 22.191 i n., gdzie w opi
sie walki z Indami Nonnos przedstawia przewagi wojenne wodza wojsk dionizyj- 
skich Ojagrosa nad przeciwnikiem: jednego trafił lancą w pierś, innego ugodzi! 
w szyję mieczem, jeszcze innego przeszył w okolicy pępka, kolejnemu obciął rękę. 
Jak słusznie zauważył String autor eposu o Dionizosie wykorzystuje najczęściej 
dwie możliwości, by ukształtować tekst zgodnie z poetycką variatio, są to: zmien
ność przedmiotów oraz varietas w przedstawieniu postaci bohaterów Dionvsiaka

Nietrudno zauważyć, iż Nonnos stara się zróżnicować swą opowieść, unikając 
powtarzania w tym samym passusie nazw tych samych przedmiotów, zwierząt 
czy też rzeczy. Dobrym przykładem tego zjawiska jest 48.910 i n. Poeta opowiada 
w nim o Aurze, która zostawiła swe nowo narodzone dziecię dzikim zwierzętom

21 Dalsze przykłady podaje String, op. cit., s. 35 i n.
22 άμφί δέ λόχμην

βουκόλος άγρώ σσουσαν ίδών χιονώ δεα κούρην 
ού βοέης αγέλης έμπάζετο: φοιταλέη δ 
εις έλος αύτοκέλευστος έβόσκετο πόρτις έρήμη 
αρχαίου δυσέρωτος άποπλα γχθεΐσα  νομηος, 
καί δαμάλη πεφόρητο περισκαίρουσα κολώναις 
ποιμένα μαστεύουσα: νέος δ’ έπλάζετο βούτης 
παρθενικής όρόων οδοειδέα κύκλα προσώπου

23 String, op. cit. s. 3S: „Bemerkenswert ist uuii. daB Nonnos in der Suche nacli wechselndeni 
Ausdruck an der natiirlichen Grenze der Wortbedeutung uicht Halt niacht, sondern bedeu- 
tungsmafiig einander nahestehende Worte fiir einander einsetzt. Ein Beispiel ist schon genannt: 
Seit wann ist ποιμήν und βουκόλος das Gleiche (15,212 ff.)? — παλάμη bedeutet 14,38 mid 
15,238 zweifellos „Ann“ und uicht „Haud'1; hier mag die Analogie von χειρ die Erweiterung 
der Wortbedeutung begimstigt habeu”.

24 Dalsze przykłady zob. Striug, op. cit., s. 38 i n.
25 String, op. cit., s. 41: 43,23: „Auf Bakchos’ Wagen wachst eiu Weiustock, erumliiillt dessen 

Leib ganz und bekrauzt sein Hauptliaar, das - von einem Efeu beschattet wird. Diese Stelle 
kann ais symbolisch gelten fiir die hier zu behandelnde Stiltendenz: eius geniigt uicht, es liiuB 
ein Vielerlei seiu”.
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na pożarcie. Lwica jednak nie uczyniła dziecku nic złego. Niespodziewanie w opo
wiadaniu zamiast lwicy pojawia się pantera tkliwie liżąca maleństwo. Zmienność 
w przedstawieniu przedmiotów dotyczy częstej w Dionysiaka jest sytuacji, kiedy 
w dwóch różnych miejscach poematu przedstawia dwa różniące się od siebie opi
sy tego samego wydarzenia czy też przedmiotu26. Doskonałymi przykładami są tu 
dwie różne historie wynalezienia wina (w księdze 12), opisy uprowadzenia Eginy, 
porwanej przez orła, który raz miał ją nieść w szponach (13.215), a raz na plecach 
(16.56), czy też 33.73 oraz 33.98, gdzie pewne naczynie raz opisane zostało jako 
złote, a za drugim razem jako srebrne27.

Przedstawiona technika kompozycyjna spowodowała, iż uczeni zarzucali N011- 
nosowi niekonsekwencję, a nawet brak talentu literackiego28.

Różnorodność w przedstawianiu postaci w Dionysiaka jest w dużej mierze za
sługą ich zdolności do przemian. Nie należy bowiem zapominać, iż zdolność do 
metamorfoz nie jest w Dionysiaka niczym niezwykłym29, można dostrzec ten fakt 
już w praemium dzieła, gdzie poeta przywołuje wielokształtnego Proteusza30, za

36 Dalsze przykłady zob. String, op. cit., s. 41 i n.
37 H. Bogner, Rezension zu Stegemarm V, Astrologie w id Universa!geschichte, „Gnomon" 7, 

1931, s. 182: „Immer wirkt der Sprachrausch bei Nonnos nur moineutaii. So ermiidender sei- 
ne Weuduugeu wiederholt. die Bilder liaften niclit auschaulich in seiner Yorsteliung. Ein irnd 
dasselbe Becken heilłt 33, 73 silbern nnd 98 golden (die Herausgeber, gewissenliafter ais ilir 
Autor, andern die heiie tiberiieferung)”.

38 Bogner, op. cit., s . 182n.: „Wie gedaukenlos Nonnos sein Epos zusammenstiickt, zeigt beson- 
ders seine Honiernacliahniuug. (...). Wie unselbstaudig und sklavisch seine Imitation ist, mo- 
gen einige Beispiele zeigen. Dionysos hat sich (30, 240ff.) angstvoll aus dem Kampf zunick- 
gezogen und verweilt milłgestimmt und entniutigt im einsamen Wald. Da naht Athene, tritt 
hinter ihn und fańt ihn bei seinen blonden Haaren, ilim allein sichtbar (253f.). (...) Man sieht, 
dań Nonnos Homerepisoden. die im Origiual Glieder eines lebendigeu Orgauismus sind. iu 
seinem Zusannnensetzspiel ais isolierte Steine verwertet. Die Vorsteilungen siud bei ilim un- 
verbunden”.

39 N. Hopkinsou, Notmus and Homer, w: HopkinsonN. (ed.), Siudies in the Dionysiaca o f Non mis, 
Cambridge 1994, s. 11: „Variety and change-fullness are basie to the Dionysiaca, and the mul- 
tifarious metamorphoses of Proteus are only the first in a series of such scenes. At 6.174-205 
Zagreus. earlier iucarnation o f Dionysus, becomes Zeus, Cronus, baby, youth, lion, horse, ser
pent, and buli in his attempts to avoid assas sinat ion; at 7.318-43 Zeus mates with Semele in the 
guise o f bull, lion, panther, and snake; at 36.291-333 Dionysus changes into fire, water, lion, 
tree, panther, lion, lightning. and boar as he fights with Deriades; and at 43.225-5 Proteus, 
dressed in a sealskin, appears in battle and clianges again into the Homerie panther, tree, ser
pent. lion. boar, and water. In addit ion to these multiple transformations, the poem describes 
several single metamorphoses”.

30 Rienischneider, op. cit. s. 70: „Nonnos treibt es so weit, das Prinzip rein assoziativer Verkniipfung 
ais Programm seinem Werk vorauzustelleu: „Bringt rnir Proteus”, sagt er, „den Vielfaltigen: 
Verwaudelt er sich in einen Drachen, so besiuge ich den Kampf des Gottes; mit den drachen- 
haarigen Giganteu; erscheint er ais Lowe, so besinge ich die iowennahrende Rheia; springt 
er ais Panther, so setze ich dem den Pantherwageu des Dionysos gegeniiber; wird er gar eiu 
Schwein, so konnne ich mit der schweinetoteuden Аше; verwandelt er sich in Wasser, so habe
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powiadając, iż będzie opiewał poszczególne tematy, dostosowując się do zmien
nych kształtów tego bożka: kiedy Proteusz przemieni się w smoka, poeta będzie 
sławił walkę boga z Gigantami o wężowych włosach, jeśli pokaże się jako lew, za
śpiewa o Rei, karmicielce lwów, jeśli przemieniwszy się wpanterę zacznie tańczyć 
w podskokach, Nonnos opowie, jak Dionizos walczył z bezbożnymi Indami na wo
zie zaprzężonym w pantery. Zdolność do przemian jest, jak dowiódł w swej bar
dzo ciekawej pracy31 Wolfgang Fauth, jedną z głównych zasad panujących w opi
sanym przez Nonnosa dionizyjskiin świecie32.

Zdolność do metamorfoz char akteryzuje wiele pojawiających się w Opowie
ściach dionizyjskich postaci, wystarczy tu wspomnieć choćby ojca Dionizosa, 
Zeusa, który przyjmował wiele kształtów, by połączyć się w miłosnym uścisku 
z kochanymi przez siebie kobietami (w 31.212-227 poeta wymierna ogólnie zna
ne metamorfozy króla niebian: w deszcz, byka, satyra, konia; inna lista przemian 
małżonka Heiy zawarta jest w 7.119-132).

Trzeba wyraźnie podkreślić, iż główny bohater Diortysiaka często podlega! 
przemianom; już jako pierwszy Dionizos, Zagreus, skorzystał ze swej zdolno
ści do zmiany kształtów, by bronić się przed czyhający nu na jego życie Tytana
mi (6.176-205). By zapoznać się, choć pobieżnie, z przemianami drugiego Dio
nizosa, syna Semele, warto przyjrzeć się bliżej scenie zaślubin Semele i Zeusa 
(7.129-368). W momencie tego ważkiego zdarzenia Zeus przyjął szczególnie wie
le kształtów, by zapowiedzieć zarówno wygląd, jak i niezwykłe zdolności swego 
niepoczętego jeszcze syna, Dionizosa. Najpierw przyjął bowiem postać podobną 
do Dionizosa, a następnie stał się lwem, panterą, by w końcu przemienić swe wło
sy w węże i wreszcie -  jako wąż -  spryskać miodem swą małżonkę, podkreślając 
raz jeszcze, że owocem tego związku będzie władca słodkiej jak miód winorośli. 
Ceremonii zaślubin Semele towarzyszą też inne znaki zapowiadające, iż porodzi 
władcę winnej latorośli: jej łoże oplatają gałązki winnego krzewu, zaś ze ścian sy
pialni zwieszają się kwiaty. Po dopełnieniu małżeństwa Zeus objaśnia swej uko

ich mit dem vor Lykurg ins Was ser springeuden Gott aufzuwarteni auch ais Pflauze kami er 
mich niclit in Verlegenheit bringen, derm dafiir gibt es Ikarios und den Weinstock!” Er' hat 
sich in der Tat an seiu Programm gehaiten”.

31 W. Fauth. Eidos Poikiion. Zur Thematik der Metamorphose und zum Prinzip der Wandhmg 
aus dem Gegensatz in den Dionysiaka des Nonnos von PanopoUs, Gottingen 1981.

32 Uczony w  zakończeniu swej pracy, po przebadaniu wielu typów metamorfoz stwierdził, 
Fauth. op. cit., s. 190: „Nach allem, was bisher festgestellt wurde, ist aber nuu die gesamte 
Ereignisabfolge des Epos selbst uichts anderes ais eine Art Spiegel dieser an der Gestalt und 
dem We sen des Gottes ansichtig werdendeu Iustabilitat, Polymorphie tmd tranceahnlichen 
Konflueuz der «Einbildungen»”. Por. też Hopkins on, op. cit, s. 11 oraz J. L. Espinar Ojeda, 
Algunas notas sobre las metamorfosis en las “Dionisiacas” de Nono de PanópoUs, w: Jose 
Francisco Gonzalez Castro, Antonio Alvar Ezquerra, Alberto Bernabe a.o. (edd.). Actas del 
XI cougreso espanol de estudios cła sic os (Santiago de Compostela, del 15 al 20 de septiembre 
de 2003), Madrid, 2005,2. 269-276, passim.
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chanej znaczenie tego, co ją spotkało i podkreśla jej szczęście: będzie matką Dio
nizosa (7.366-68733):

Narodzony z tego związku Dionizos zmieniał swą postać, przyjmując kształty, 
które towarzyszyły jego poczęciu34. Nie dziwi więc, iż syn Zeusa i Semele ulegał 
metamorfozom zarówno podczas swego dzieciństwa, jak i później, w czasie walk 
z Indami, a zwłaszcza z królem Deriadesem (36.292-333); zdolność do przemian 
nie ogranicza się tylko do Dionizosa, podobnie jak bóg wina, możliwość przemia
ny mają także jego towarzysze35. Warto też dodać, iż opisana zdolność do meta
morfoz36 oraz powtarzalność wcieleń Dionizosa jest także jednym z czynników 
zapewniającym jedność kompozycyjną i treściową eposu37.

Różnorodność, zmienność i upodobanie do metamorfoz ujawnia się również 
na poziomie kompozycyjnym dzieła. Sygnalizuje to już sam autor eposu, który, 
oprócz zarysowania najważniejszych tematów swego ogromnego dzieła (1.1-33), 
w pierwszych wersach38 utworu oświadcza, iż chciałby „zaśpiewać wielobarwny 
hymn” (ποικίλον ύμνον) na cześć boga wina. W ten sposób poeta zdradza czy
telnikowi, jak przedstawi wybrany przez siebie temat39. Szczególnie ważne są tu

33 όλβίη, δτπι θεοΐσι καί άνδράσι χάρμα λοχεΰσεις  
υίέα  κυσαμένη βροπέμς έπίληθον άνίης.

34 Fauth. op. cit., s. 188: „Zeus im Hirschfell, auf den Narthex gestiitzt den Thyrsos schiittelnd und 
die Tiaube zukunftskimdend erhebend. wird so nach dem Willen des Dichters zuni Prototyp 
des Dionysos, daneben aber auch zum lebeuden Paradigma, zurn ersteu Zeugen der metamor- 
photischen Macht des bakcliischen Rausches, die alies Lebendige, nicht zuletzt ja auch den 
Poeten selbst beriihrt. Der Sohn seinerseits wiederholt und bestatigt den vom Vater bei der 
Hochzeit ominos produzierten Zug vielfaltiger mutatio figurae bereits in friihester Kindheit, 
ais er, von den gehornten Pheren umsorgt, sich vor den Ranken der Hera durch allerlei therio- 
morphe und authropomorphe Tarnverkleidungen zu schiitzen sucht (14 ,148ff.)”.

35 Fauth, op. cit., s. 188: „Wandlungsfahig und von verwandelteu Weseli umgebeu wird der 
Dionysos des Nonnos ais eiwachsener Iuderbesieger vom FluBgott Hydaspes zum alter ego 
des Zagreus erklart”. Przemianie ulegają m. in Ampelos, Ambrosia, Sylen.

36 Fauth, op. cit., s. 188.
37 G. Agosti, The ποικιλία o f  Patii theBishop, “ZPE” 116,1997, s. 34 i n.: „Nonuus ofPauopolis 

had built his tantalizing Dionysiae and Christian epic poetry on tlie aesthetic foundatious of 
ποικιλία, wliichshouldbeimderstoodnotonly as stylistic 1 'arietas, but aboveallasa codein- 
tended to characterize reality. The proem o f his longest poem, the Dionysiacs, calls on Proteus, 
the ποικίλο ς, p ar excellence, to participate intheM uses’ chorus: (...) The seagod represeuts 
reality with its endless proc esses of transformat ion.

38 Przekładna język polski: H. Wojtowicz, Nonnos, Diomsiaka, 1 1—45, XX V 253—270, „Meander” 
29, 1974, s. 252 in.

39 D. Gigli Piccardi, Normo, Proteo e !’isoia di Faro, “Prometheus” 19, 1993, s. 230: „Nel pro
logo dei I libro delle Dionisiache Nonno (...) ci informa subito anche dei modo cou cui intende 
affrontare questo enorme magma mitologico, dei principio stilistico a cui intende conforma
re la sua arte poetica: si tratta dei canone della ποικιλία , che e da intendere — ё ormai quasi 
superfluo ricordarlo -  in uiTapplicazione quanto mai ampia”.
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taj wersy 1.11-15, w których poeta wyraźnie mówi o przyjętej przez siebie zasa
dzie stylistycznej i kompozycyjnej40:

W omawianych wersach pojawia się Proteusz41, który ze względu na swą skłon
ną do przemian naturę został uznany za symbol przemiany i różnorodności, także 
stylistycznej (ποικιλία)42, choć nie można zapominać, iż bywał on także uważa
ny za mądrego człowieka, sofistę, któiy umiał się wysławiać w bardzo zróżnico
wany sposób43. Ponadto bożek ten bywał także brany za przykład ilustrujący wy
krętne wypowiedzi44.

Włoska uczona Daria Gigli Piccardi zwr aca ponadto uwagę, iż Proteusz w pro- 
emium Dionysictka (1.14-15: ποικίλος oraz πολύτροπος45) został określony tym 
samym słowem, co poemat Nonnosa (1.15 : ποικίλον ύμνον). Fakt ten jasno wska
zuje, iż sam poeta uważał zasadę różnorodności za podstawę pozwalającą właści
wie zrozumieć jego dzieło w każdym aspekcie. Interpretację słów poety -  ποικί 
λον ύμνον jako aluzji do kompozycji utworu znacznie ułatwia zawarte w nich od
wołanie do słów Pindara z Ody Nemejskiej46 oraz Ody Olimpijskiej*7. Przywołane 
słowa Pindara stały się dla Nonnosa inspiracją, by przeprowadzić analogię mię
dzy stylem poematu a jego przedmiotem48. Wydaje się również prawdopodobne, 
iż poeta identyfikuje się w proemium z Proteuszem, który był nie tylko symbolem

40 άξατέ μοι νάρθηκα, τινάξατε κύμβαλα, Μ οϋσαι, 
καί παλάμη δότε θύρσον άειδομένου Διονύσου, 
αλλά χορού ψαύοντι Φάρω παρά γείτονι νήσω 
στήσατε μοι Πρωτήα πολύτροπον, δφρα φανείη  
ποικίλον είδος εχων, δτι ποικίλον ύμνον άράσσω.

41 Więcej na temat symboliki Proteus za zob. Gigli Piccardi, Normo, Proteo.... s. 230 i n.
42 Gigli Piccardi, Normo, Proteo... s. 231: „Proteo infatti a causa della sua natura metamorfica, 

era diveuuto il simbolo della ποικιλία  stilistica e non solo, come coimmemeute si crede, in 
eta tardoantica e bizantina”.

43 Gigli Piccardi, Nonno, Proteo...s. 231: „Proteo 11011 pub essere un dio ue un demone perche sa- 
rebbe empio attribuire loro qualcosa di vile, έ dunque verosimilmente, conclude Dionigi, un 
uomo σοφός abile nel pariare in modo variegato”.

44 Platon, 288B, oraz Heliodorus, Aetiopika, 2 ,2 4 ,4 , 5 in.: εύρηκα γάρ σε κατά τον Πρωτέα 
τον Φάριον, ού κατ’ αύτόν τρεπόμενον εις ψ ευδομένην καί ρέουσαν όψιν αλλά με 
παραφέρειν πειρώμενον.

45 Hopkinson op. cit., s. 10 stwierdza, iż oba te słowa można traktować w omawianym tekście 
jako synonimy: „The adjective ποικίλος suggests intricacy, complexity, audvariety as well as 
bright, variegated, and nnilticoloured ornamentation; Nonuus uses it of, amongst other thiugs, 
mosaic-work, weaving, and embroidery. In its metapliorical senses the word is to some extern 
interchangeable with πολύτροπος”.

44 5.42: Ν ίκας έν άγκώνεσσι πίτνων ποικίλων εψ αυσας ύμνων.
47 6.87: πίομαι, άνδράσιν αίχμ α ταΐσ ι πλέκων ποικίλον ύμνον, δτρυνον νυν εταίρους.
45 Faber, op. cit., s. 246: „The allusion iu the pluase ποικίλον ύμνον (1.15) to Pindar Nemean 

5.42 and Olympian 6.87 supports the applicat ion of the term to poetic values, and by it Nonnus 
adopts both the self-consciousness of the lyric poet and his analogy between subject and po
etic style”.
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przemiany, ale też przebiegłości i sprytu. Nonnos, podobnie jak bożek z Faros, po
trafi nadawać swemu dzieło coraz to nowe kształty49.

Warto jeszcze pokrótce zasygnalizować, w jaki sposób ποικιλία ujawnia się 
w kompozycji dzieła50. W literaturze przedmiotu można dość często spotkać się 
z tezą, iż poeta z Panopolis realizował swą „programową” zasadę różnorodności 
również poprzez umieszczenie w Opowieściach dionizyjskich wielu partii ukształ
towanych na wzór znanych gatunków literackich czy też wplecenie charaktery
stycznych elementów gatunkowych51. Trudno wymienić wszystkie gatunki, które, 
jak sugerowali badacze, występują w Dionysiaka52, jednak do najczęściej wspomi
nanych należą niewątpliwe: hymn, bukolika53 oraz epigram. Zdecydowanie rza
dziej można spotkać wzmianki o związkach eposu Panopolitańczyka z mimem 
literackim54, trenem, elegią miłosną oraz poezją jambiczną55 czy naganą literac
ką (psogos)56.

49 Hopkinsem, op. cit. s. 11: „The poet likens himself and his work to Proteus: his poem will be 
the proteifonn production o f an inexhaustibly inventive author. Proteus thus represents the 
twin protagonists of the Dionysiaca, god and god-inspired poet, as they begiu together their 
mission of Bacchic evangelism”.

50 Faber, op. cit., s. 246: „It has been demonstrated iu several examinations of the poem of Book 
One that ποικιλία is the uniiyiug principie of the Dionysiaka’'.

51 Fauth op. cit., s. 20 i n.: „Noch wichtiger und auffalliger ais diese liberemstinummgen ist aber 
-  hier wie dort -  das unverkeunbare Streben nach „Buntheit“ (ποικιλία). Es beschrankt sich 
mm allerdings bei Nonnos nicht auf das Anhaufen heterogeuer Materialien und deren vom 
Gedanken der Abwechslung bestiminte, auf „Sensation“ bedachte Vorfiiliruug, ebensowenig 
auf die gesuchte Vielfalt und Verscliiedenlieit des sprachlichen Ausdrucks; auch die Collage di- 
verser Stilgattungenimd Genera, vom Epischeu bis zum Bukolischen iindNovellistischen, vom 
sakralen Hymnos bis zur magischen Formel, oder der Koufiux differenter religioser Elemente 
(heiduisclie Mythologie, Orphik, Mysterienglaube, Astrologisches, Magisches, Christliches) 
repraseutieren jeweils fiir sich noch nicht die gauze Palette des ποικίλον είδος”.

51 Hopkins on, Introduction, do Hopkinson N. (ed.), Studies in the Dionysiaca o f  Nonnus, 
Cambridge 1994, s. 2 i n.; L. R. Lind, The Mime in Nonmis’s Dionysiaca, “Classicai Weekly" 
29, s. 21: „The Dionysiaca o f Nonnus is a good illustration o f the coufusiou o f literary types 
in late Greek literaturę. Ostensibly an epic, it contains also examples of the pastorał, epigram, 
elegy, hynm, and πάτρια. Auother literary genrefoundin the Dionysiaca, the mime, has, how- 
ever, escaped notice hitherto”.

53 F. Vian, Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques. Tome F Chants I-II, Paris 1976, s. 10: „Eu 
realite, sous Fartifice de la presentation, Nonnos veut dire qu’il chantera « sur tous les tons » 
: il fera alterner dans son ceuvre ёрорёе et poesie bucolique; mais, grace au dieu qifil celebre, 
il depassera la distinctiou des gemes pour en realiser la synthese”.

54 Na ten temat zobacz króciutki ar tykuł Lind, op. cit. passim, Liudsay. op. cit. 62 i u.
55 A. S Hollis, Nonnus andHeUenistic Poetry, w: Hopkinson N. (ed.), Studies in the Dionysiaca 

o f  Nonnus, Cambridge 1994, s. 46: „InNounus we must lookforrem inisceucesof everything 
in classicai and post-classicai Greek poetry. In this respect as iu many others, the Dionysiaca 
is a counterpart to Ovid’s Metamorphoses, which, as well as epic, encompasses the geures of 
tragedy, comedy, didactic, philosophy, epylliou, pastorał, and love elegy”.

56 P. Collart, Nonnos de Panopolis, etudes sur la composition et le texte des Dionysiaques, Le 
Caire, 1930, s. 77; omawiając kompozycję księgi czwartej : „Dans Fint erva Ile, Noimos s’est
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Co więcej, pojawiające się gatunki pojawiają się w eposie Nonnosa nie tylko 
w swej czystej formie, ale często same zostają przekształcone w sposób twórczy, 
albo umieszczone zostają przez poetę w zaskakującym dla czytelnika kontekście57. 
Gatunki w ποικίλος ύμνος Nonnosa zmieniają swe kształty, podlegając ogólnej 
zasadzie metamorfozy58 spajającej Dionysiaka, odzwierciedlają tym samym głów
ną zasadę dzieła Nonnosa. W ten sposób znane od wieków gatunki literackie i ich 
elementy tworzą nową, zaskakującą odbiorcę całość59. Dlatego też można w tym 
dziele spotkać zarówno ich czyste formy, formy przejściowe oraz gatunki całko
wicie uległe przemianie, tylko z pozoru przypominające swój wzorzec wyjściowy. 
Nonnos nie wahał się również zwodzić czytelnika, sprawiając, iż to, co na pierw
szy rzut oka wydaje się np. sielanką, nie jest nią, posiada bowiem drugą warstwę 
znaczeniową i okazuje się czymś zupełnie innym od swego gatunkowego wzor
ca60. Pośród uczonych, którzy odnotowują varietas gatunkową Dionysiaka warto 
wymienić Barbarę Abel-Williams, która wzmiankując fakt występowania różnych 
gatunków literackich w Dionysiaka wyraża przekonanie, iż owa różnorodność ga
tunkowa ma zasadnicze znaczenie jako cecha szczególna kompozycji dzieła Non
nosa61. Zdaniem uczonej jednak, to cechy epickie dzieła Nonnosa (badaczka pod
kreśla zwłaszcza rolę metrum, liczbę ksiąg nawiązującą do Homera, wystąpienie 
osobnych proemiów na początku 1 i 25 księgi oraz języka o zabarwieniu epickim)

domie le plaisir d’inserer, apres coup, deux exercices d’ecole : ψογός de Danaos, dont Feau 
des sources est funique decouverte, ένκώμιον de Cadmos importateur en Grece de toutes les 
Sciences eayptieniies: ecriture. religion. sculpture, astronomie”.

57 Zagadnieniu różnorodności gatunkowej poświęcona jest książka: A. M. Lasek, Nonnos ’ Spie! 
mit den Gattungen in den Dionysiaka, Poznań 2009, gdzie można znaleźć również bibliogra
fię dotyczącą varietas w Dionysiaka, jak i zarys stanu badań.

56 F. Vian, L’epopee grecque, w: Actes du Xe congres de FAssociation Guillatmie Bude (Toulouse, 
8—12 avril 1978), Paris 1980, 49-81, s. 77 i п.: „Quoi qu’il en soit, les Dionysiaques sont une 
oeuvre pleine de contrastes et de contradictions. Placees des les premiers vers sous le signe 
de Protee, elles offrent les metamorphoses les plus variees: la bucolique, le roman erotique, 
1'hymne, le discours rhetorique se melent a la trame epique. Cette epopee-fieuve contient de petits 
poemes, des epylia a la mode alexaudrine, voire des epigra mines”.; S. For naro, s. v. Nonnos, 
w: D er Neue Pauly, Enzyklopadie. dei' Antike, Sttutgart, 2000, s. 996: „die Metamorphose ist 
das tragende Motiv der Dionysiaka”.

59 I tak up. M. A. Haider, ‘ Gen eri c gam es’ in Callimachus' Aetia, w: Harder M. A., Regtuit R. 
F. A Wakker G. C. (wyd.), Geme in Hellenistic Poetry, Groningen 1998, 95 i n. opisuje fun
kcjonowanie różnych gatunków i ich elementów w Ajtiach Kallimacha.

60 Dokładną analizę wybranych passusów Dionysiaka noszących cechy sielanki znajdzie czy
telnik w A. M. Lasek, op. c it., s . 107 i u.

61 B. Abel-Wilmauns, Erzahlaufbau der Dionysiaka des Nonnos von Panopolis, Frankfurt am 
Maili 1977, s. 92. Na ten temat zob. też A. M. Lasek, op. cit. passim.
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stanowią czynnik spajający Dionysiaka®·. Inni badacze (Tissoni63, i Gigli Piccar
di64), podkreślają, że Dionysiaka są dziełem zawierającym wiele gatunków literac
kich. Tissoni łączy ten fakt z panującą w dziele zasadą poetyckiej różnorodności, 
jednak Gigli Piccardi przedstawia inną, wartą odnotowania hipotezę, tłumaczącą 
wielość gatunków występujących w dziele literackim. Zdaniem badaczki jest to 
próba stworzenia w dziele swoistego mikrokosmosu65. Shorrock66 natomiast wy
jaśnia fenomen gatunkowej różnorodności w Dionysiaka przedstawiając analogię 
między procesem wynalezienia wina a powstaniem eposu na cześć Dionizosa -  
Dionysiaka, będącego obrazem nowej, dionizyjskiej poetyki, przewyższającej do
tychczasowe dzieła poetów57.

Niewątpliwie jedną z przyczyn, dla których Nonnos tak chętnie stosował w swo
im dziele zasadę różnorodności, było pragnienie uniknięcia znudzenia czytelni

62 Por. Abel-Wilmanus, op. cit. s. 89: „Die epischen Gattungsbeziige erfiillen namlich aufgnmd 
ihrer uneiugesc hrankten Durcligangigkeit die Funktion eiuer auBersteu, d.h. umfasseudsteu 
Klainmer oder eines Rahmens fiir die gesamte Erzahlung. Hierhin gehoren neben der schou 
augefiihrteu metrischen Gestaltrmg Komponent en wie die auf die homerischen Epen ausge- 
richtete Buchzahl, die Proómien und die epische Sprachform. D ie epische Aniage ist denmach 
ein Kohdrenzfaktor ersten Rcmges. Zob. Tez. Fauth, op. cit., s. 193.

63 F. Tissoni, Nonno di Panopoli, I  canti di Penteo (Dionisiache 44-46). Commento, Firenze 
1998, s. 142: „In ossequio alla regola stilistica della ποικιλία (1.15) le Dionisiache si configu- 
rano come tm poema composito che raccoglie e rielabora gran parte dei generi letterari pre- 
esistenti. E cosi, se predomiuano abbondantemente Tepica eroica e mitologica, non manca- 
no tra gli altri brani di poesia didascalica (e.g. 2.482-507: origine del lampo), eziologica (e.g. 
5.269—79: i venti Etesii), bucolica (e.g. 15.398 i п.: il compianto di Inno, eon il caratteristico 
verso intercalare) e auche innodica”.

64 D. Gigli Piccardi, Normo di Panopoli, Le Dionisiache. Vol. I: Canti I-XII, Mila no 2003, 14 
i n.: „Questa teudenza a inglobare dietro il marchio omerico materiale di varia provenienza 
raggiuuge il suo culmine nelle Dionisiache di Nomio, che propongono Timmagiue di tm poe
ma epico come momento di raccordo di generi diversi: dalla poesia bucolica al romanzo, dal
ia commedia (che e quanto di piii distante si possa immaginare dallo spirito epico) al panto
mimo, dalPepigramma al genere didascalico che si insinua sotto forma di excursus parascieu- 
tifici, dalla poesia innodica a quella oracolare. In questo senso 1’epos noimiauo, gia sui piano 
formale che, come vedremo in seguito, sui piano contenutistico, si configura come opera che 
aspira a una sintesi globale, in cui il poeta si comporta alla stessa stregua di un demiurgo alie 
prese con ia creazione di uu microcosmo”.

65 Gigli Piccardi, Nonno di P anopoli..., s. 15 (21).
66 R. Shorrock, The Challenge ofEpic. Allusive Engagement in the Dionysiaca o f  Nonnus,

Leiden. 2001. s. 116: „Iu a similar maimer, it is not uutil Book 12 that Nomius ‘inveuts’ the
Dionysiae poetic, a new approach to epicpoetrywhichhewill attempt to infuse into ali the iit- 
erary gemes coutained within his epic. The Dionysiaca therefore describes not merely a state 
of iutoxication, but au actual process; it narrates the parallel missions of epic poet and epic 
subject: as Dionysus progresses towards heaven, introducing lias gift of wiue to the world, so 
Nonuus advauces his own bid for literary immortality, iufusing lias Dionysiae poetic into the 
vast cycle o f Greek mythology, literaturę and history”.

67 Shorrock, op. cit., 134 in.
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ka68, któremu znakomita większość opowiadań przytoczonych przez Nonnosa była 
doskonale znana69. Jedynym sposobem, by w tej sytuacji zaskoczyć odbiorcę, było 
urozmaicenie sposobu opowiadania poprzez stworzenie zupełnie nowej formy wy
powiedzi podejmującej dialog z dotychczasową tradycją literacką i przekształca
jącej ją w sposób twórczy. Dążenie Nonnosa, by ukształtować swoje dzieło w jak 
najbardziej różnorodny sposób, staje się w Dionysiaka widoczne nie tylko dzięki 
różnorodności stylistycznej, varietas w ukształtowaniu postaci i poszczególnych 
epizodów, ale ujawnia się także w występowaniu w eposie różnych gatunków li
terackich.

Powyższe rozważania pokazują, iż zasada różnorodności, poetyckiej varietas 
stanowi podstawową zasadę kompozycyjną70 i stylistyczną Dionysiaka a nawet, 
jak dowiodły badania uczonych, jest również czynnikiem stanowiący o jedności 
poematu71.

68 Robert s, op. cit., s. 46: „Common to both sens es o f variatio is the fimction of avoiding mo- 
uotony. Variation serves to diversify the similar or the straightforward”.

69 Riemschneider, op. c i t . , s. 69: „Es ist uicht so, daB Nonnos mit vieiem Wisseu prunken will. 
Was er an Sagengut beibringt, wufite wohl damals jedes Kind! Aber die Art imd Weise, mit 
der die Dinge miteinander verkmipft werden, ist reizvoll und neu”.

70 Faber op. cit. s. 246. H. Wojtowicz, Studia nad Nonnosem. Lublin 1980, s. 18: „Proteus jest 
tu wielką metaforą z elementami aluzji odnoszących się zarówno do dzieła, jak i jego twórcy. 
(..) Motyw7 barwności, czyli urozmaicenia, zawarty wr określeniach: np. Πρωτήα πολύτρο
πον (1.14), ποοάλον είδος, ποικίλον ύμνον (1.15) wskazuje na fundamentalną zasadę styli
styczną i kompozycyjną poematu Nonnosa o Dionizosie: principium variationis”.

71 Na temat ποικιλία wr Dionysiaka zob. też Gigli Piccardi, Normo, Proteo ...passim; Fauth. 
op. cit. zwłaszcza rozdział Ποικιλία κόσμου und πολυμορφία θεού 180 i u.; String op. cit. 
zwłaszcza rozdział 3: „Ποικιλία ais Stilprinzip”, 33 i n. ; Viau, Notmos de PmwpoHs , s. 7 
i n.; Hopkinson, Nounus and Homer. 9 i n.


