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AbstrAct: Lasek Anna Maria, Elementy komediowe i parodystyczne w Dionysiaka Nonnosa z Panopolis 
(The elements of comedy and parody in the Dionysiaca of Nonnus). 

In this article the author presents the elements of comedy and parody in the Dionysiaca of Nonnus. The ana-
lysis of the passages excerpted from the Dionysiaka shows that the composition of Nonnus’ poem is based on 
the principle of generic variety.
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Naukowcy są zgodni co do tego, że gatunki literackie posiadają pewną dyna-
mikę i ulegają zmianom. Każdy autor wewnątrz ram gatunku rozwija go i prze-
kształca, tworząc utwór łączący tradycyjne cechy gatunkowe z elementami no-
wymi i nieoczekiwanymi1. W ten sposób każda realizacja danego gatunku staje 
się jednocześnie jego aktualizacją i wyznacza na nowo jego granice. Zjawisko to 
szczególnie wyraźnie dostrzegamy w powstałym u schyłku starożytności dziele 
Nonnosa z Panopolis. Utwór ten, jak sygnalizuje to już w proemium jego au-
tor, oparty został na zasadzie poetyckiej różnorodności – varietas (poikil…a). 
Owo upodobanie do różnorodności znalazło swój wyraz zarówno w stylu poety, 
w bogactwie synonimów pojawiających się w Dionysiaka, w dążeniu poety do 
zróżnicowania w przedstawianiu postaci, sytuacji i przedmiotów, jak i w kom-
pozycji dzieła2. 

1 Zob. K.-H. Stanzel, mimen, miniepen und minijamben – Theokrit, herondas und die Kreu-
zung der gattungen, [w:] M. A. Harder, R. F. Regtuit, G. C. Wakker (red.) genre in hellenistic 
Poetry, Groningen 1998, s. 143.

2 Wyróżniono trzy płaszczyzny wspomnianego principium variationis, na których owa różno-
rodność w sposób szczególny uwidacznia się u Nonnosa: a) w stylu, b) w przedstawianiu bohate-
rów, c) w kompozycji utworu.
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Niewątpliwie z tej samej zasady różnorodności – poikil…a3 wynika, iż okreś-
lenie epos nie jest dla Dionysiaka wystarczające. W obrębie całego tekstu dzieła 
odkrywamy bowiem elementy różnych gatunków, a nawet całe passusy noszące 
tak wyraźnie ich cechy, iż uczeni nie wahali się zidentyfikować je z hymnem, 
sielanką, epigramem itp. Wielu badaczy Nonnosa jest zgodnych co do kwestii, 
iż w dziele poety z Panopolis można znaleźć wiele urywków zawierających po-
jedyncze elementy należące do różnych gatunków literackich4. 

Mimo że uczeni5 bardzo wcześnie dostrzegli wspomniany fenomen wystę-
powania w Dionysiaka urywków noszących wyraźne cechy innych gatunków 
literackich, to niewiele jest, niestety, prac omawiających nawiązania do różnych 
gatunków literackich (np. do tragedii, sielanki czy epigramatu) w strukturze epo-
su6. Z pewnością wymagałaby dokładniejszych badań kwestia wpływu na osta-
teczny kształt eposu Nonnosa wielu jeszcze nie wymienionych tutaj gatunków 
literackich, a zwłaszcza tych, których obecność w eposie nie jest szczególnie 
dobitnie zaznaczona. Trzeba podkreślić, iż dopiero w ostatnich latach pojawiły 
się wypowiedzi badaczy sugerujące, iż w eposie Nonnosa można znaleźć wy-
raźne nawiązania do niemal całej tradycji greckiej literackiej (m.in. do tragedii, 
poezji dydaktycznej, filozofii, poezji bukolicznej, elegii miłosnej, komedii grec-
kiej oraz utworów parodystycznych7). 

Niestety, uczeni najczęściej ograniczali się tylko do niewielkich wzmianek 
na temat tego interesującego fenomenu (Hollis8, Auger9), zadowalając się je-

3 W. Fauth, eidos Poikilon. Zur Thematik der metamorphose und zum Prinzip der Wandlung 
aus dem gegensatz in den Dionysiaka des Nonnos von Panopolis, Göttingen 1981, s. 20.

4 H. Wójtowicz, Studia nad Nonnosem, Lublin 1980; N. Hopkinson (red.), Studies in „Diony-
siaka” of Nonnos, Cambridge 1994, s. 2nn.

5 dilthey 1872, Rhein. Mus XXVII, podaję za Braun (1915) – non vidi, a także F. Tissoni, 
Nonno di Panopoli, i canti di Penteo (Dionisiache 44–46). Commento, Firenze 1998, s. 142.

6 A. M. Lasek, Nonnos’ Spiel mit den gattungen in den „Dionysiaka”, Poznań 2009. 
7 A. S. Hollis, Nonnus and hellenistic Poetry, [w:] N. Hopkinson (ed.), Studies in the „Dio-

nysiaca” of Nonnus, Cambridge 1994 (PCPhS Suppl. 17), s. 46: „In Nonnus we must look for 
reminiscences of everything in classical and post-classical Greek poetry. In this respect as in many 
others, the Dionysiaca is a counterpart to Ovid’s metamorphoses, which, as well as epic, encom-
passes the genres of tragedy, comedy, didactic, philosophy, epyllion, pastoral, and love elegy”. 

8 A. S. Hollis, op. cit., s. 46n. „Let us stay with Ariadne for a moment: when she awakes from 
her sleep to find that Theseus has abandoned her, she tries to delude herself into thinking that he 
left her against his will, forcibly removed by some sailor, whom she proceeds to curse (47.357–63) 
[…]. The closest parallel to this passage anywhere in classical poetry is the Tenth Epode of Hora-
ce, where the poet summons all the hostile winds (note that the friendly Zephyr is the only absen-
tee) to buffet the ship of his enemy Maevius, and asks that no friendly constellation (we should 
probably think of the Twins, Castor and Pollux) should give comfort and guidance (3–10) […].The 
main model for the Tenth Epode is generally recognised to be a papyrus fragment of early iambic 
poetry which some give to Archilochus and others to Hipponax. But the curse poem was greatly 
elaborated, and became an established genre in its own right, during the Hellenistic period”.

9 d. Auger, le monde de rêves dans les Dionysiaques de Nonnos, [w:] d. Accorinti, P. Chuvin 
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dynie wskazaniem kilku urywków z eposu Nonnosa, czy to odwołujących się 
do wymienionych powyżej gatunków, czy to parodiujących dzieła wielkich mi-
strzów. 

Szerzej tematem nawiązań do komedii oraz występowaniem elementów 
parodystycznych w Dionysiaka zajęli się uczeni włoscy. Warto wspomnieć, iż 
daria Gigli Piccardi10 poświeciła artykuł zjawisku ironii11 u Nonnosa, a Nico-
la Montenz udowodniła, iż elementy parodystyczne znajdują się w opartym na 
tekście argonautyk Apolloniosa z Rodos12 przedstawieniu miłości indyjskiego 
wodza Morrheusa do bachantki Chalkomede. Nie można również zapomnieć 
o niezwykle interesującej pracy Agostiego13, który, choć tylko pobieżnie zajął 
się w swej pracy twórczością epicką14, dowodzi, iż autor Dionysiaka nie tylko 
doskonale znał twórczość Arystofanesa15, ale także korzystał z niej w swoim 
eposie. Charakter parodystyczny mają w eposie Nonniańskim niewątpliwie na-
wiązania do Arystofanesa, Apolloniosa z Rodos16, Biblii17 oraz Homera (parodia 
znanej z odysei sceny przyłapania Afrodyty i Aresa in flagranti).

(eds), Des géants à Dionysos. mélanges de mythologie et de poésie grecques offerts à F. Vian, 
Allessandria 2003, s. 415–432.

10 d. Gigli Piccardi, Nonno di Panopoli, le Dionisiache, vol. I: Canti i–Xii. Testo greco 
a fronte, Milano 2003, 14 (20): „la commedia (scil. w dionysiaka) manca ancora uno studio si-
stematico”. Uczona ta wspomina również o występowaniu elementów komedii w dziele Nonnosa 
w artykułach: Gigli Piccardi, metafora e poetica in Nonno di Panopoli, Firenze 1985 (Studi e 
testi 7), s. 140nn. i d. Gigli Piccardi, Nonno e l’egitto (I–II), „Prometheus” 24, 1998, s. 66nn.

11 d. Gigli Piccardi, il Perseo nonniano. osservazioni per uno studio dell’ironia nelle Dioni-
siache, „Prometheus” 7, 1981, s. 177–188.

12 N. Montenz, Nonno di Panopoli e apollonio rodio. Tecniche di riuso e parodia nei canti 
33–34 dei Dionysiaca, „Acme” 57, 2004, s. 91–119.

13 G. Agosti, late antique iambics and iambikè idéa s. 219–255, [w:] A. Cávarzere, A. Aloni, 
A. Barchiesi (eds), iambic ideas: essays on a Poetic Tradition from archaic greece to the late 
roman empire, Lanham, 2001.

14 G. Agosti, op. cit., s. 222.
15 Jak już wspomniano, Nonnos chętnie nawiązywał do twórczości Arystofanesa, zarówno na 

poziomie leksykalnym, jak i metaforycznym; to prawdopodobnie z komedii attyckiej wywodzą 
się tak lubiane przez poetę katachreses, zaskakujące zamiany znaczeń słów – Gigli Piccardi, il 
Perseo nonniano, op. cit., s. 140, 269. Zdaniem uczonej, przynależą tutaj częste w Dionysiaka 
opisy zajęć rolniczych, które ze względu na kontekst mogą być odczytane jako aluzje seksualne. 
Reminiscencje ze sztuk Arystofanesa pojawiają się w eposie Nonniańskim w najzupełniej nie-
oczekiwanych miejscach. Gigli Piccardi, il Perseo nonniano, op. cit., s. 21nn.; G. Agosti, op. cit., 
s. 233.

16 Księgi 33–35 wypełnia opis miłości indyjskiego wodza deriadesa do pięknej bachantki 
Chalkomede, który wzorowany jest na opisie miłości Medei do Jazona, zawartym w argonauty-
kach Apolloniosa z Rodos – więcej na ten temat zob.: N. Montenz, op. cit. 

17 Kolejnymi scenami, w których pojawiają się elementy parodii, są sceny, w których autor 
Dionysiaka zawarł polemikę z religią chrześcijańską. Zaliczyć tu można m. in. scenę uwiedzenia 
aury, dziewiczej matki trzeciego dionizosa, Jakchosa 48.842–847. Passus ten wyraźnie nawią-
zuje do proroctwa Izajasza 7.14 lub też ewangelii według świętego mateusza, w której czytamy 
(Mt.1.23), że dziewica pocznie i porodzi syna. Wielu badaczy widzi tu ukrytą polemikę z doktryną 
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Warto w tym miejscu przytoczyć jeden z przykładów omawianego zjawi-
ska podanych przez Agostiego. Jak słusznie podkreśla uczony, są to nawiązania 
niezwykle subtelne i wyrafinowane, co czyni je dostępnymi tylko dla ludzi wy-
kształconych, prawdziwych znawców literatury greckiej18. dobrym przykładem 
tego typu nawiązania do komedii Arystofanesa jest scena, w której nieszczęśli-
wie zakochany Morreus pod wpływem palącej go i niemożliwej do spełnienia 
żądzy rozważa nawet zabicie bądź to swojej żony, bądź to odrzucającej go ba-
chantki. Spostrzegłszy jego miłosną udrękę, (34.21–83) służący o imieniu Hys-
sacus (imię to dosłownie oznacza kobiece części intymne19), skłania go, aby 
wyjawił mu powód swojej udręki. Imię służącego jednoznacznie sugeruje, iż 
uczucie bohatera nie było miłością, ale pożądaniem...

Chyba tylko wierni czytelnicy Arystofanesa mogli dostrzec tutaj nawiązanie 
do lizystraty 1001. Słowo „Ûssakoj” pojawia się w rozmowie Kinezjasza z he-
roldem spartańskim, który skarży się, że za sprawą Lampito kobiety odepchnęły 
mężczyzn od tej właśnie części swoich ciał20. 

Przejdźmy teraz do analizy wspomnianych nawiązań Nonnosa do poema-
tów Homera. Pierwszy urywek, w którym uczeni dopatrywali się elementów 
humorystycznych, a może nawet parodystycznych, znajduje się już w proemium 
Dionysiaka. Na początku eposu, wśród wzniosłych wezwań bóstw i rozlicznych 
nawiązań do wielkiego prototypu opowieści dionizyjskich oraz przedstawienia 
planu dzieła epickiego, pojawia się niespodziewanie porównanie zupełnie nie 
pasujące do pozostałej części proemium – naśladowana przez Nonnosa poezja 
Homerowa zostaje porównana do skóry foki o niezbyt atrakcyjnym zapachu 
(1.34–38)21. 

¥xatš moi n£rqhka, MimallÒnej, çmad…hn d� 
nebr…da poikilÒnwton ™q»monoj ¢ntˆ citînoj 
sf…gxatš moi stšrnoisi, Marwn…doj œmpleon ÑdmÁj 
nektaršhj, buq…V d� par' E„doqšV kaˆ `Om»rJ 
fwk£wn barÝ dšrma fulassšsqw Menel£J. 

(Podajcie mi tyrs, Mimalonki, zamiast zaś zwykłego chitonu, który 
przewiesza się przez ramię, przewiążcie mi 
wokół piersi pstrą skórę jelonka, co przepełniona jest 

chrześcijańską – zob. choćby T. Sinko, literatura grecka, t. III, część 2, Ossolineum, Wrocław 
1954, zwłaszcza s. 259 oraz H. Wójtowicz, op. cit., s. 50n.

18 G. Agosti, op. cit., s. 234.
19 Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko-polski, t. IV, Warszawa 1965, s. 477; H.G. Lid-

dell, R. Scott, H. Stuart-Jones, R. Mackenzie (eds), a greek-english lexicon, Oxford 1968, 
s. 1905. 

20 Arystotofanes, lysistrata, 1001nn.
21 F. Vian, Nonnos de Panopolis, „les Dionysiaques”, t. I: Chants i–ii, Paris 1976, s. 10: 

„Nonnos fait mine, non sans humour, de déprécier la poésie homérique symbolisée par l’odeur 
nauséabonde des phoques d’Eidothéa”.
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zapachem nektaru. U Eidothei zamieszkującej głębiny oraz
w dziele Homera niech pozostanie ciężka skóra fok dla Menelaosa).

Przytoczone pełne kontrastu zestawienie zarówno zaskakuje, jak i jest źró-
dłem komizmu w badanym tekście. Porównanie to jednak nie tylko wywołuje 
uśmiech odbiorcy, ale wydaje się, iż zawiera metaforyczną zapowiedź sposo-
bu potraktowania spuścizny Homera przez Nonnosa. Można bowiem odnieść 
wrażenie, iż autor pragnie nie tylko dorównać mistrzowi eposu, ale przede 
wszystkim go przewyższyć; uwadze czytelnika nie ujdzie przecież, iż ten póź-
noantyczny epik odnosi się czasem z wielkim dystansem i humorem do świata 
przedstawionego w iliadzie i odysei, podkreślając, a nawet wyolbrzymiając sła-
bości przedstawionych tam bogów. 

Przykładem doskonale obrazującym wspominaną tutaj technikę twórczą22 
autora opowieści dionizyjskich jest urywek z księgi 29 (29.323–381):

325 Z woli Rei, przy snem zmorzonym Aresie,
 Zjawa podstępna stanęła, co sny zsyła zwodnicze
 I tak doń rzekła ukryta pod cienistym, oszukańczym kształtem:
 Aresie, Aresie, Ty nieszczęśniku, śpij tutaj samotny,
 Odziany w zbroję; Pafijkę zaś, co przecież do Ciebie
330 należała jeszcze niedawno, w łożu ponownie ściska Hefajstos.
 Z domostwa wygnał Charytę, małżonkę pełną zazdrości,
 by znów poślubić swą pierwszą łoża towarzyszkę.
 Sam Eros ku niechętnej skierował swe strzały,
 radość sprawiając Ojcu. Nawet Atena, przemyślna
335 dziewica, której obca jest tęsknota miłosna,
 przekonała do tego wielkiego Zeusa, pragnąc Hefajstosa zalotów uniknąć.
 Ciągle przecież miała jeszcze w pamięci złudne łoże małżeńskie, co wydało zrodzone
 z Ziemi potomstwo. Nie chciała już bowiem po śmierci Erechteusa
 karmić swą męską piersią innego, młodszego syna Ziemi.
340 Zbudź się i ruszaj ku podnóżom gór trackich,
 Spojrzyj na swą Cyterejkę, przebywa jak zwykle na Lemnos.
 Spojrzyj, jak gromada Erosów kwiatami przybrała
 bramy Pafos i świątynie Cypru.
 Posłuchaj, jak mieszkanki Byblos wychwalają w pieśniach
345 Afrodytę i miłość, co odżyła w ponownie zawartym małżeństwie.
 Aresie, utraciłeś swą Cyprydę! Powolny Hefajstos ubiegł
 szybkiego Aresa, mężobójcę. Sam więc opiewaj związek

22 W celu ułatwienia rozstrzygnięcia, czy badany urywek z opowieści dionizyjskich wykazuje 
cechy, które pozwalałaby zaklasyfikować go do tekstów o charakterze parodystycznym, uściśli-
łam przesłanki, na podstawie których zaliczę je do tekstów o charakterze parodystycznym. Zgod-
nie z przyjętą dla potrzeb tej pracy definicją (zob. R. Gley, Brill’s New Parks, encyclopaedia of 
the ancient World, Antiquity, vol. 10, Obl–Phe, Leiden–Boston 2007, sub voce parody, sp. 546n.), 
parodia zakłada imitację, jednak taką imitację, której celem jest rozpoznanie zamiaru twórcze-
go artysty. Jej zadaniem jest przede wszystkim bawić odbiorcę. Poprzez wyolbrzymienie cech 
charakterystycznych poddaje ona krytyce dzieło oryginalne. Podobną rolę odgrywa zamierzone 
połączenie języka i stylu oryginału z elementami całkowicie od niego odmiennymi.
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 Afrodyty z ognistym Hefajstem. Idź na Sycylię, błagaj Cyklopów
350 stojących przy piecu, pomocników mistrza Hefajsta.
 Zazdrosnych o jego przemyślne dzieła.
 Oni przygotują dla Ciebie pułapkę, zrobią, następną,
 podobną do tamtych dawnych łańcuchów, abyś i Ty
 unieruchamiając podstępnie tych dwoje nierozerwalnymi więzami
355 złapał i pomścił złodzieja małżeńskiego węzła,
 przywiązawszy kulawego Hefajsta do Afrodyty!
 Wszyscy bogowie z Olimpu pochwalą Ciebie,
 że w węzy ująłeś tego, który twe łoże splamił;
 Zbudź się więc i bądź podstępny!
 Zbudź się i zatroszcz o porwaną Ci oblubienicę!
360 Cóż Cię obchodzi deriades? Teraz jednak niech zapanuje milczenie,
 by czasem Faeton nie podsłuchał rozmowy!
 Tak rzekła i odleciała. Natychmiast Ares otrząsnął się ze snu
 I zobaczył pierwsze promienie jutrzenki.
 W pośpiechu podskoczył, zbudził Fobosa i deimosa,
365 aby zaprzęgli szybki, niosący zgubę wóz bojowy. Oni zaś byli
 posłuszni rozgorączkowanemu ojcu. Straszliwy deimos
 wsunął w pyski koni zakrzywione wędzidło, na poddane mu
 karki założył jarzmo i z obu stron przymocował rzemieniem.
 Ares wskoczył na wóz. deimos zaś uchwycił
370 bicz i pokierował wozem ojcowskim
 i prędko dotarł z Libanonu do Pafos, z Kythery
 z pośpiechem skierował wóz na ziemię rogatego Cypru.
 Często, często spoglądał na Lemnos; najbardziej ze wszystkiego
375 wypatrywał powodowany zazdrością zionącej ogniem kuźni,
 szukając Cyprysy, przechadzał się szybkimi krokami,
 wypatrując zazdrośnie, czy nie dostrzeże jej przy piecu Hefajsta,
 gdzie niegdyś stawała. Lękał się przy tym, by
 dym nie zasłonił i przyciemnił twarzy Afrodyty.
380 Następnie opuścił Lemnos, udając się do Niebios,
 by wszcząć wojnę o ukochaną z nieśmiertelnymi
 Zeusem, Faetonem, Hefajstem oraz Ateną.

We wspomnianym passusie przedstawiony jest bóg wojny Ares23, który 
zdrzemnął się po trudach walk z wojskami dionizyjskimi (walczył on przeciw 
bogu wina z poduszczenia matki, niechętnej dionizosowi Hery). Podczas snu 
ukazała mu się bogini Rea, namawiając boga wojny do opuszczenia pola walki 

23 F. Vian, Nonnos de Panopolis, t. IX: Chants XXV-XXIX, Paris 1990, s. 217 nn. W najwięk-
szym skrócie treść omawianego urywku eposu przedstawia się następująco: 

323–327 – Era zsyła zwodniczy sen na Aresa
Treść snu:

328–339 ponowne zaślubiny Afrodyty z Hefajstosem
340–348 Ares pojmuje swe nieszczęście
349–358 Ares zasadza się na cudzołożną parę
359–361 opuszcza pole bitwy 
362–381 Ares wyrusza na poszukiwanie Afrodyty.
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i sprawdzenia, czy Afrodyta nie zdradza go czasem ze swym małżonkiem Hefaj-
stosem24. Przerażony możliwą utratą kochanki Ares niezwłocznie opuszcza pole 
bitwy i każe zaprząc wóz, by udać się na poszukiwanie rzekomej niewiernej. 
Niewątpliwie źródłem inspiracji dla poety podczas komponowania zacytowane-
go passusu jest księga 8 odysei25. Znajduje się w niej słynna scena przyłapania 
in flagranti pary boskich kochanków, Afrodyty i Aresa, przez zazdrosnego He-
fajstosa. 

Zwróćmy jednak uwagę na zupełnie odmienny kontekst, w jakim umiesz-
czono w obu eposach opisy przygód miłosnych boga Aresa i Afrodyty. W ody-
sei opiewane są one podczas uczty dla zabawienia słuchaczy i nie mają wpływu 
na rozwój akcji eposu. W Dionysiaka natomiast wspomnienie miłosnych przy-
gód boga Aresa zmienia w decydujący sposób losy wojny indyjskiej. Przyjrzyj-
my się teraz dokładniej urywkowi Dionysiaka opisującemu romans Afrodyty 
i Aresa:

325 ”Are� d' Øpnèonti par…stato neÚmati `Re…hj 
 f£smata poik…llousa doloplÒkoj Ôyij Ñne…rou, 
 to‹on œpoj boÒwsa nÒqV skioeidši morfÍ:

Jak już wspomniano, badany epizod rozpoczyna się interwencją bogini Rei, 
która wysyła do Aresa zjawę senną po zapadnięciu nocy i zakończeniu pierw-
szego dnia walk (29.323n.). Zgodnie z konwencją epicką akcja przenosi się na 
inny poziom, gdyż to właśnie noc, gdy ustają działania ludzkie i wrzawa wojen-
na, jest czasem, kiedy mogą ujawnić się sami bogowie26. Urywek ten nawiązuje 
niewątpliwie do iliady, w której zwodnicze sny bywają zsyłane przez bogów. 
U Homera sam król bogów, Zeus, zsyła na śpiącego Agamemnona zwodniczy 
sen nocną porą (Il. 2.1nn), zjawa senna zachęca go do walki z Trojanami. Fakt 
ten, jak wiadomo, przyczynia się do chwilowego zwycięstwa Trojan i rozgro-
mienia wojsk greckich. W Dionysiaka jednak zesłany przez Reę sen ma zupeł-
nie inny cel niż we wspomnianym passusie iliady. Zjawa senna ma bowiem 

24 d. Auger, op. cit., s. 420: „de part et d’autre de cette articulation, se répondent les deux 
autres songes des chants XX et XXIX qui font apparaître Rhéa, d’abord une fausse Rhéa (en fait 
Éris déguisée), puis la vraie, qui change de forme pour égarer Arès. Cette dernière vision semble 
retourner comme un doigt de gant le songe divin d’incitation au combat et le vider de son sens, 
puisque Rhéa pousse Arès, le dieu de la guerre, à... quitter le champ de bataille, pour vérifier où 
se trouve Aphrodite, accusée par le fantôme de tromper le dieu avec son ancien époux Héphaïstos. 
Arès abandonne la guerre pour constater un adultère supposé, qui fait écho à l’épisode du chant 
VIII de l’ Odyssée pour en inverser les rôles. Avec cet épisode ouvertement parodique, Nonnos 
semble donner son congé á la scène de, rêve trompeur de l’épopée: il n’y en aura plus d’autre dans 
le poème”.

25 G. Agosti, Nonno di Panopoli, le Dionisiache, vol. III: Canti XXV–XXXIX. Testo greco a 
fronte, Rizzoli, Milano 2004, s. 326. 

26 Por. d. del Corno, M. Maletta, F. Tissoni, Nonno di Panopoli, le Dionisiache, vol. 3: Canti 
25–36. Introd. di d. d. C., traduzione di M.M., note di F. T., Adelphi, Milano 2005, s. 267.
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tutaj odciągnąć Aresa od walki, by umożliwić dionizosowi skuteczne zmagania 
zbrojne z wojskiem indyjskim. Interwencja dawnej wychowawczyni boga wina 
jest na tyle skuteczna, iż dopiero Hera zdoła przywrócić równowagę po obu 
stronach konfliktu (30.231nn.; 32.162–180).

 ’Arej, ”Arej, sÝ m�n eáde, dus…mere, moànoj „aÚwn 
 calkoc…twn: Paf…hn d� tÕ deÚteron ØyÒqi lšktrwn 
330 Ømetšrhn “Hfaistoj œcei protšrhn 'Afrod…thn, 
 ™k d� dÒmwn ™d…wke C£rin, zhl»mona nÚmfhn: 
 ¢rca…hn d�d£marta pal…ndromon e„j g£mon ›lkwn 
 aÙtÕj ”Erwj tÒxeuen ¢nainomšnhn 'Afrod…thn, 
 `Hfa…stJ genetÁri fšrwn c£rin. ¢ll¦ kaˆ aÙt¾ 
 ZÁna mšgan paršpeise pÒqwn ¢d…daktoj 'Aq»nh, 
 parqenik¾ dolÒmhtij, Ópwj “Hfaiston ¢lÚxV, 
 mnhsamšnh nÒqa lšktra pedotrefšwn Ømena…wn, 
 m¾ protšrou met¦ pÒtmon 'Erecqšoj ¥rseni mazù 
 ¥llon ¢ex»seie neèteron uƒÕn ¢roÚrhj. 

W pierwszych wersach mowy zjawy sennej (29.328) pojawia się apostrofa 
do Aresa, nawiązująca wyraźnie do iliady (5.31; 455). Po tym wprowadzeniu 
zjawa informuje boga o „niewierności” Afrodyty i o jej powrocie do męża, 
Hefajstosa. Zauważmy, iż zarówno w Dionysiaka, jak i w odysei (8.267nn.) 
w opisie romansu boga wojny z boginią miłości zdradzani bogowie dowia-
dują się o zdradzie swej ukochanej z ust innej istoty boskiej: w Dionysiaka 
o zdradzie Afrodyty zawiadamia Aresa zjawa, w odysei natomiast romans Are-
sa i Afrodyty wychodzi na jaw dzięki interwencji boga Heliosa. Należy zwrócić 
uwagę, iż bóg ten pod imieniem Faetona pojawia się również w analizowanym 
tekście Nonniańskim (29.361). Podobnie jak w odysei wszechwidzące oczy 
boga słońca stanowią zagrożenie dla romansu boga wojny z boginią miłości. 
Następne wersy przynoszą nie pozbawione humoru, a zarazem pełne kontrastu 
zestawienie obrazów z pola bitwy (samotny, leżący na polu bitwy i odziany 
w zbroję Ares) i łożnicy małżeńskiej (para małżeńska ciesząca się rozkoszami 
miłości cielesnej). 

W kolejnych wersach (29.328–339) autor eposu uzasadnia taki, dość nie-
oczekiwany dla Aresa, rozwój wypadków, a jednocześnie wykorzystuje okazję, 
by zwrócić uwagę na pewne niedopatrzenie swego mistrza, Homera. Jak bo-
wiem pamiętamy, mistrz eposu podał w swych dziełach sprzeczne informacje 
na temat, kto jest prawowitą małżonką Hefajstosa: w iliadzie ten tytuł nosiła 
jedna z Charyt (18.382–383), podczas gdy w odysei (8,267nn.) żoną kulawego 
boga jest bogini miłości. Nonnos rozwiązuje tę dotąd nierozwikłaną sprzecz-
ność w bardzo pomysłowy sposób i, łącząc obie przekazane wersje, sugeruje, 
iż Hefajstos porzucił swą prawowitą małżonkę Afrodytę, gdy dowiedział się 
o jej zdradzie, i poślubił jedną z Charyt (5.581–585). Nowo poślubiona mał-
żonka dręczyła go jednak scenami zazdrości. W końcu więc opuścił ją i dzię-
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ki pomocy Erosa na nowo poślubił Afrodytę (29.333n.). Historia ponownych 
zaślubin  boskiej pary stanowi dla Nonnosa doskonałą okazję do przytoczenia 
opowiadania o niespełnionej miłości Hefajstosa do dziewiczej Ateny (29.334–
339). 

340 œgreo, kaˆ Qr»issan „ën ™pˆ pšzan ™r…pnhj 
 dšrkeo s¾n Kuqšreian ™q»monoj œndoqi L»mnou, 
 dšrkeo, pîj propÚlaia P£fou kaˆ ™dšqlia KÚprou 
 ¥nqesin ™stef£nwsen ÐmÒstoloj ™smÕj 'Erètwn, 
 Bubli£dwn d’ ™p£koue melizomšnwn 'Afrod…thn 
 kaˆ near¾n filÒthta palinnÒstwn Ømena…wn. 

W kolejnych wersach omawianego passusu odnajdujemy również, zaczerp-
nięty w dużej mierze z iliady (14.227–30), katalog miejsc związanych z boha-
terami tej szczególnej historii miłosnej – samej bogini miłości (Pafos, Byblos, 
Cypr), Hefajstosa (Lemnos) oraz Aresa (Tracja). Wersy 29.341n. rozpoczynają 
się dwukrotnie powtórzonym wezwaniem skierowanym do Aresa, by spojrzał 
na ponowne zaślubiny Pafijki z boskim kowalem. Omawiana scena nawiązuje 
w sposób nie pozbawiony humoru do urywka księgi odysei (8.285n), w którym 
przedstawiono Aresa niecierpliwie wypatrującego, kiedy boski kowal wresz-
cie oddali się na Lemnos. Nieobecność pana domu miała być dla boga wojny 
okazją, by cieszyć się wdziękami Afrodyty. Analizowana scena jest kolejnym 
przykładem budowania przez poetę z Panopolis, zgodnie z przyjętą przez niego 
konwencją, swego rodzaju świata na opak, w którym zdradzanym staje się nie 
prawowity mąż, ale kochanek. Poeta osiąga ten cel, po raz kolejny zamieniając 
role występujących w analizowanej scenie bohaterów (Hefajstos – to już nie 
zdradzany, budzący współczucie odbiorcy mąż, ale kochanek, z którym Afrody-
ta zdradza... kochanka). 

 ’Arej, ™nosf…sqhj sšo KÚpridoj: ¢ndrofÒnon g¦r 
 Ð bradÝj çkÝn ”Arha paršdrame. mšlpe kaˆ aÙtÕj 
 `Hfa…stJ purÒenti sunaptomšnhn 'Afrod…thn. 
 Sikel…hj d' ™p…bhqi, paristamšnouj d� kam…nJ 
350 l…sseÒ moi KÚklwpaj: ¢ristopÒnou d�kaˆ aÙtoˆ 
 ‡dmonej `Hfa…stoio, sofîn zhl»monej œrgwn, 
 soˆ dÒlon ™ntÚnwsi kaˆ ¢rca…J sšo desmù 
 ÐplÒteron telšswsin Ðmo…ion, Ôfra kaˆ aÙtÕj 
 ¢mfotšrouj dol…Vsin ¢luktopšdVsi pišzwn 
 d»sVj fîra g£moio teù poin»tori desmù, 
 eƒlipÒdhn “Hfaiston ™pisf…gxaj 'Afrod…tV: 
 ka… se qeoˆ xÚmpantej ™pain»sousin 'OlÚmpou 
 dšsmion ¢greÚsanta teîn sul»tora lšktrwn. 
 œgreo, kaˆ sÝ gšnoio doloplÒkoj: œgreo, nÚmfhj 
360  ¡rpamšnhj ¢lšgize. t… soi kak¦ DhriadÁoj; 
 sig¾ ™f' ¹me…wn, Fašqwn m¾ màqon ¢koÚsV. 
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Na szczególną uwagę zasługują wersy27 29.346n., które nawiązują bezpo-
średnio do odysei (8.329–33228), powtarzając kontrastowe zestawienie szyb-
kiego Aresa (29.346n.: ¢ndrofÒnoj g¦r çkÝj ”Arhj) z Hefajstosem, który 
choć z natury wolniejszy (29.248: Ð bradÚj), to jednak ubiegł Aresa w wal-
ce o względy bogini z Pafos. To deprecjonujące porównanie Aresa z kowalem 
z Lemnos ma oczywiście na celu zachęcenie boga wojny do walki o ukocha-
ną kobietę. Warto dodać, iż kompetencje wojenne Aresa podkreśla nieobecny 
w tym miejscu w odysei przymiotnik ¢ndrofÒnoj, zabójca mężów. 

W dalszej części tekstu Nonniańskiego odnajdziemy następny nawiązujący 
do odysei (8.267nn.) element – zdradzony kochanek, uzurpując sobie prawa 
męża (29.355, mówi wyraźnie o węźle małżeńskim: g£moio teù poin»tori 
desmù), ma złapać wiarołomną parę w sieć i pokazać przyłapanych in flagranti 
kochanków-małżonków zebraniu bogów. Warto jednak zauważyć, iż w dalszej 
części mowy zjawa senna przedstawia paradoksalne propozycje, chcąc prze-
konać Aresa do podjęcia działań przeciwko prawowitemu małżonkowi i przy-
gotowania zasadzki, w jakiej on sam niegdyś się znalazł za sprawą kulawego 
kowala29. Samą pułapkę mieliby wykonać słudzy Hefajstosa. W ten sposób 
z pewnością bóg wojny naraziłby się nie tylko na śmieszność, ale też skazałby 
z góry swój plan na niepowodzenie. Trudno bowiem przypuszczać, iż słudzy 
Hefajstosa pomagaliby wrogowi swego pana. 

Omawiany passus również przedstawia świat na opak, w którym miłość 
 pozamałżeńska nie jest niczym wstydliwym, wręcz przeciwnie – jest wartością, 
o którą trzeba walczyć. Zachowanie Aresa śmieszy, gdyż postępuje on jak za-
zdrosny, zdradzony mąż, chociaż nie ma do tego prawa. Wygłoszona przez zjawę 
senną mowa zakończona jest kolejnym, skierowanym do Aresa wezwaniem do 
przebudzenia i walki o ukochaną. Uwagę zwraca wezwanie zjawy, by Ares stał 
się podstępny (29.259: doloplÒkoj), a więc taki, jak jego ukochana, Afrodyta30. 
Następująca po omawianym wezwaniu scena zaprzęgania wozu przed wyrusze-
niem do walki o kochankę w sposób humorystyczny podkreśla znaczenie tej wy-
prawy dla boga wojny. Jak wiadomo bowiem, ta charakterystyczna dla konwencji 
epickiej scena pojawiała się zazwyczaj przed ważnymi, decydującymi o losach 
bohaterów momentami31. U Nonnosa pojawia się ona jednak w chwili rozpo-
częcia poszukiwań przez Aresa kochanki, która, jak przypuszcza Ares, wróciła 

27 d. del Corno, op. cit., s. 268.
28 8.329–332 „oÙk ¢ret´ kak¦ œrga· kic£nei toi bradÝj çkÚn, 
æj kaˆ nàn “Hfaistoj ™ën bradÝj eŒlen ”Arha, 
çkÚtatÒn per ™Ònta qeîn, o‰ ”Olumpon œcousi, 
cwlÕj ™èn, tšcnVsi· tÕ kaˆ moic£gri’ Ñfšllei.” 
29 d. del Corno, op. cit., s. 268.
30 Przymiotnik ten jest tradycyjnym epitetem Afrodyty, por. Safona, fr. 1, Lobel-Page, 1 Voigt.
31 Il. 5. 729–732 ; 19.392–395; F. Vian, op. cit., s. 218; G. Agosti, Nonno di Panopoli, le 

Dionisiache, op. cit., s. 330. 
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do męża. To połączenie błahości sprawy z epickim patosem sceny zaprzęgania 
wozu jest niewątpliwie źródłem komizmu. Podobny kontrast znajduje się także 
w następnym wersie (29.260), w którym zestawione zostają jako równoważne 
wartości: pomoc deriadesowi i troska boga wojny o swoje prywatne sprawy. 
W dalszej części opowiadania Ares pokazuje swą małość, decyduje się bowiem 
na poświęcenia dobra wojska indyjskiego, by ratować zagrożoną miłość.

 ìj famšnh pepÒthto. kaˆ aÙt…ka kîma tin£xaj 
 prèion ¢rtic£rakton ÑpipeÚwn f£oj 'Hoàj 
 qermÕj ”Arhj ¢nšpalto, FÒbon kaˆ De‹mon ™ge…raj 
 zeàxai fo…nion ¤rma tacÚdromon· oƒ d� tokÁi 
 spercomšnJ pe…qonto· kaˆ ¢gkulÒdonti calinù 
 De‹moj ™ripto…htoj ™pisf…gxaj gšnun †ppwn 
 dšsmion aÙcšna doàlon ™pesf»kwse lep£dnJ, 
 zeÚglhn d' ¢mfˆj œdhsen· ”Arhj d' ™peb»sato d…frou· 
370 kaˆ FÒboj ¹niÒceuen Ôcon patrùon ™laÚnwn, 
 e„j P£fon ™k Lib£nou peforhmšnoj, ™k d Kuq»rwn 
 ¥staton œtrapen ¤rma Kerast…doj e„j cqÒna KÚprou· 
 poll£ki, poll£ki LÁmnon ™dšrketo, kaˆ plšon ¥llwn 
 zhl»mwn skop…aze pur…pnoon ™scareîna, 
 KÚprin ¢nicneÚwn trocalù zhl»moni tarsù, 
 e‡ min ™saqr»seie par' `Hfa…stoio kam…noij, 
 æj p£roj, ƒstamšnhn, kaˆ ™de…die, m» oƒ Ñpwp¾n 
 kapnÕj ¢maldÚneie melainomšnhj 'Afrod…thj. 
 œdrame kaˆ met¦ LÁmnon ™j oÙranÒn, Ôfra sid»rJ 
380 numfid…hn mak£ressin ¢nast»seien ™nuè, 
 kaˆ Diˆ kaˆ Fašqonti kaˆ `Hfa…stJ kaˆ 'Aq»nV. 

W kolejnych wersach opisano, jak Ares, nie znalazłszy Afrodyty w jej ulu-
bionych miejscach, grozi bogom przyjaznym, jego zdaniem, ponownemu połą-
czeniu Afrodyty z Hefajstosem i ogłasza, iż zamierza ruszyć do walki przeciw-
ko im wszystkim. Jego postępowanie stanowi niewątpliwie parodię zachowania 
zdradzonego Hefajstosa opisanego u Homera. Tam mistrz kowalstwa wzywa 
Zeusa do oddania mu posagu, który dał za niewierną żonę i pokazuje ją licz-
nie zgromadzonym bogom. Głoszone przez Aresa absurdalne pogróżki wyru-
szenia przeciwko wszystkim bogom olimpijskim sprawiają, iż można dostrzec 
w postaci boga wojny pewne cechy żołnierza samochwała (Ares wierzy, iż jego 
sile nic się nie oprze i zamierza pokonać wszystkich bogów32). Warto również 
zwrócić uwagę, iż miejsca, które odwiedził Ares, by odnaleźć swoją ukochaną 
(29.370nn.: Lemnos, Pafos, Cypr, Lemnos), zostały już wymienione wcześniej 
w mowie zjawy (29.340nn.). 

Wersy 29.377nn. opisujące wizytę boga wojny na Lemnos, gdzie znajdo-
wały się kuźnie Hefajstosa, są, być może, żartobliwym nawiązaniem do sce-
ny mycia i perfumowania się Afrodyty, przedstawionej w zakończeniu pieśni 

32 F. Vian, op. cit., s. 354. G. Agosti, op. cit., s. 332.
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demodoka33. Zwróćmy uwagę, iż w Dionysiaka boski mężobójca boi się, że 
dym z pieca Hefajstosa przysłoni ukochaną i nie uda mu się jej odnaleźć. To nie-
zwykły kontrast powagi kojarzącej się z postacią boga wojny i jego zabawnych 
trosk nadaje niewątpliwie całej sytuacji znamiona groteski34.

Jak słusznie zauważył Francesco Tissoni35, już w samym tekście Dionysiaka 
znajduje się wskazówka zdradzająca oszukańczy charakter snu Aresa. W ostat-
nich wersach swej mowy (29.361nn.) zjawa senna zachęca Aresa do zachowania 
milczenia, by przypadkiem o planach pojmania pary boskich kochanków nie 
usłyszał bóg słońca. W tym momencie rodzi się pytanie, dlaczego Faeton nie 
miałby się dowiedzieć o planach przyłapania zakochanej pary, w końcu bóg ten 
jest znany z tego, iż wspomaga zdradzanych mężów. Ta niezgodność wskazuje 
na oszukańczy charakter snu, który niewątpliwie mógłby ujawnić Aresowi bóg 
słońca36. 

Zwróćmy uwagę na fakt, iż w omawianym tekście można wyróżnić dwie 
wzajemnie przenikające się płaszczyzny: świat wojny indyjskiej oraz nierealny 
świat marzeń sennych. Paradoksalnie interwencja Rei w świecie marzeń sennych 
wywołuje realny skutek w świecie dionizyjskim: bóg wojny opuszcza pole bitwy, 
umożliwiając tym samym skuteczną walkę armii dionizosa przeciwko Indom. 
W ten sposób obie rzeczywistości splatają się ze sobą, co umożliwia autorowi eposu 
przejaskrawienie przywar przedstawianych przezeń bogów. Zwróćmy też uwagę, 
iż badany tekst ma właściwie dwóch odbiorców, wewnętrznego i zewnętrznego: 
są nimi Ares oraz czytelnik. Każdy z nich odbiera sytuację wewnątrztekstową zu-
pełnie inaczej, a także dysponuje inną wiedzą na temat przedstawionej sytuacji.  
Czytelnik jest niejako obserwatorem zewnętrznym i fakt, iż boski Ares daje się 
tak łatwo oszukać, zapewnia tutaj dodatkowy efekt humorystyczny.

Powyższa analiza pokazuje, iż w badanym tekście autor dionysiaka, choć 
odwołuje się do Homera i pozornie zachowuje wszystkie elementy poematu 
epickiego, komponuje je w sposób zaskakujący dla czytelnika. Uwypuklenie 
ludzkich cech przedstawianych bogów i ich słabości w połączeniu z zachowa-
niem konwencji epickiej nadaje omawianemu tekstowi wyraźne cechy parodii 
ośmieszającej aż nadto ludzkie zachowania bogów (przywodzi na myśl utwory 
Lukiana37), takie jak ich skłonność do zdrad i miłostek pozamałżeńskich, brak 
odpowiedzialności, przedkładanie spraw osobistych ponad dobro ogółu i własne 
zobowiązania. dodajmy, iż badany urywek z pewną przesadą uwypukla cechy 
Aresa, nie licujące z jego boskim rodowodem. Bóg wojny, nazywany mężobój-
cą, cechuje się nie dzielnością, ale naiwnością i łatwowiernością – jak prosty 
śmiertelnik wierzy bez zastrzeżeń w sen.

33 Od. 8. 364–365, fakt ten zauważył Agosti; zob. G. Agosti, op. cit., s. 331.
34 F. Vian, op. cit., s. 218
35 d. del Corno, op. cit., s. 268.
36 Ibidem, s. 268.
37 Zwrócił na to uwagę F. Vian, op. cit., s. 218.
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Ukazany tu pokrótce fenomen występowania w dziele Nonnosa elementów 
nawiązujących do komedii i parodii skłonił niektórych badaczy do przypusz-
czeń, iż autor Dionysiaka inspirował się, być może, również poematami he-
roikomicznymi. Trzeba także podkreślić, iż badacze dopiero stosunkowo nie-
dawno zwrócili uwagę na występowanie w Dionysiaka nawiązań do komedii 
oraz elementów parodystycznych i kwestia ta wymaga dalszych badań38. Choć 
właściwie brak jeszcze opracowań tego interesującego zagadnienia, wydaje się, 
iż Nonnos naśladował, a także parodiował różne znane utwory literackie. Kwe-
stią otwartą pozostaje odpowiedź na narzucające się pytanie, która z tych form 
czerpania z tradycji literackiej jest bardziej charakterystyczna dla Nonnosa. Być 
może, jego męcząca skłonność do przesady i stosowania kontrastów ma swoje 
źródło w parodystycznym podejściu do literackich pierwowzorów. 

KOMödIENHAFTE UNd PAROdISTISCHE ELEMENTE  
IN dEN DioNYSiaKa dES NONNOS

Z u s a m m e n f a s s u n g

Es wurde schon von einiger Zeit beobachtet, dass in Nonnos’ Epos Passagen mit parodist-
ischer Färbung zu finden sind. die parodistischen Elemente befinden sich schon im Proemium der 
dionysiaka, wo Homers Epen mit stinkenden Robbenfellen verglichen werden (1.34–38). Eine 
andere Szene mit parodistischen Zügen ist die Passage aus dem 29. Buch (29.325–362), in der 
der Traum von Ares geschildert wird. diese Beschreibung knüpft an das 8. Buch der Odyssee an, 
in der die Liebesaffäre von Aphrodite und Ares dargestellt wird, und spielt sehr raffiniert mit den 
dort enthaltenen Motiven und Themen. die Analyse der Fragmente, die parodistischen Charakter 
aufweisen, zeigt, dass die dionysiaka nach dem Prinzip der literarischen und kompositorischen 
Vielfalt (varietas) gebaut wurden.

38 Jak słusznie zauważył badacz snów w dziele Nonnosa, d. Auger, op. cit., s. 420nn, parody-
styczny sen Aresa jest ostatnim ze zwodniczych snów pojawiających się w dziele Nonnosa. Być 
może, jak sugeruje badacz, autor Dionysiaka zamierzał w ten sposób podkreślić swoje pragnienie 
prześcignięcia mistrza eposu, zaczynając od naśladownictwa zwodniczych snów z dzieł Homera, 
a kończąc na ich parodii. 


