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Dr hab. Anna Maria Wasyl, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Jak stracić tożsamość, by odzyskać konotacje gatunkowe?
Perypetie Maksymiana
Zmienne były koleje losu Maksymiana, który – tak zobowiązany jest wierzyć jego
czytelnik – z elementów własnej biografii utkał u schyłku starożytności swe
niezwykłe opus elegiacum. W nie mniej interesujące zwroty akcji obfituje jednak
także recepcja tego tekstu, rozumiana tu przede wszystkim (za Hansem Robertem
Jaussem) jako sposób interpretowania dzieła przez kolejne pokolenia odbiorców.
Dla tego rodzaju badań szczególnie istotnym nośnikiem informacji są w pierwszym
rzędzie rękopisy, a następnie wydania drukowane (starodruki) przekazujące
konkretny utwór. Wnikliwa analiza – zresztą bardzo różnorodnych – danych
zawartych w takich źródłach może przynieść odpowiedź na wiele pytań, także tych
związanych z problemami genologii. Horyzont oczekiwań czytelniczych właściwy
danej epoce w ogromnym bowiem stopniu decyduje o tym, jak definiuje się jakieś
dzieło, również jak chodzi o jego przynależność gatunkową. Elegie Maksymiana i
dzieje ich ‘odczytań’ stanowią wyjątkowo adekwatny przykład tego zjawiska,
dlatego w niniejszym wykładzie znalazły się niejako w centrum uwagi. ‘Cichym
bohaterem’ jest tu jednak także sama filologia, ta szczególna umiejętność
komunikowania się z tekstami klasycznymi w ich oryginalnych językach (co
oczywiste) oraz – co może nawet ważniejsze (bo niestety czasami, zwłaszcza
obecnie, mniej oczywiste) – z uwzględnieniem faktów związanych z ich transmisją.
Badacz literatury dawnej, tym bardziej starożytnej, zainteresowany problematyką
gatunku może tylko zyskać, jeśli poza zacięciem teoretycznym rozwinie w sobie
także te kompetencje, które od zawsze stanowiły o istocie studiów filologicznych.
Spis wystąpień ↑
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN
Polska Akademia Nauk

Korespondencja listowna jako nośnik estymy w środowisku
protoprzyrodoznawczym – na podstawie XVIII-wiecznych
listów Georga Andreasa Helwinga do Johanna Jacoba
Scheuchzera
W XVIII stuleciu wymiana myśli intelektualnej odbywała się na terenie Europy w dużej
mierze dzięki sztuce epistolograficznej. Badacze owego okresu, podobnie jak pasjonaci
nauki wieków „ościennych”, tworzyli za sprawą wzajemnie kierowanych do siebie listów
tzw. republikę uczonych.
Intrygującym przykładem podobnej korespondencji są łacińskojęzyczne epistoły,
jakie w okresie od sierpnia 1718 do października 1720 roku kierował do Johanna Jacoba
Scheuchzera, szwajcarskiego geologa i paleontologa o międzynarodowej renomie, Georg
Andreas Helwing. Ten ostatni – teolog, lekarz i botanik z mazurskiego Węgorzewa –
zapisał się w historii również jako niestrudzony kolekcjoner rozmaitych „kuriozów
natury”, w tym kamieni i skamieniałości. To właśnie owe zbiory stanowią w dużej mierze
o merytorycznej warstwie listów.
W niniejszym referacie postaramy się przybliżyć kontekst geologiczny
korespondencji oraz poddać analizie wszelkie formuły grzecznościowe, jakimi posłużył się
Węgorzewianin dla wyrażenia ogromnej estymy względem swego szwajcarskiego
autorytetu.
Spis wystąpień ↑

Dr Tomasz Babnis
Uniwersytet Jagielloński

Nie tylko Herodot, czyli recepcja greckich narracji
historiograficznych o wojnach perskich w poezji rzymskiej
Wojny perskie stanowiły moment przełomowy z perspektywy dziejów cywilizacji greckiej,
ponieważ doprowadziły do wykrystalizowania się świadomości greckiej w opozycji do

świata barbarzyńskiego i dały asumpt do żywiołowego rozwoju kulturalnego Grecji w
epoce klasycznej. Wojny perskie, opisane przez Herodota w jego „Dziejach”, stały się też
pierwszym wielkim tematem rodzącej się historiografii greckiej, a przyjęte przez Ojca
Historii rozwiązania stały się punktem odniesienia dla jego następców. Pamięć o tym
wielkim konflikcie została później przekazana Rzymianom, którzy wraz z procesem
hellenizacji oraz ekspansją na wschód zetknęli się z ekspansywnym państwem partyjskim,
a potem sasanidzkim. Jak wykazał A. Spawforth, w tych nowych realiach Rzymianie
chętnie przyjęli na siebie rolę Ateńczyków i Spartan z V w. p.n.e., obrońców świata greckorzymskiego przed zawsze żywym orientalnym zagrożeniem, co odbiło się na poezji
rzymskiej. Wojny perskie znalazły w niej oddźwięk nie tylko ze względu na sui generis
„politykę historyczną” imperium. Z powodu swojego niezwykłego charakteru stały się
bowiem rychło źródłem różnego rodzaju porównań czy exempla, jakże ważnych – co pokazał
M.B. Roller – dla całej kultury rzymskiej, silnie osadzonej na odniesieniach do przeszłości.
Pycha Kserksesa, łamiące prawa natury przeprawy przez Hellespont i górę Athos, odwaga
Leonidasa czy kolektywny wysiłek wioślarzy pod Salaminą, stały się toposami chętnie
wykorzystywanymi także w poezji łacińskiej. W swoim wystąpieniu chciałbym na
wybranych przykładach wskazać historiograficzne źródła takich nawiązań, przede
wszystkim w tych miejscach, w których to nie przekaz Herodota, ale dzieła innych
historyków (choćby Ktezjasza z Knidos) stanowiły podstawę dla poetów. Zamierzam też
zastanowić się nad przyczyną wyboru takiej, a nie innej wersji, oraz podjąć temat metod
wykorzystania przez poetów tekstów historiograficznych, dochodząc w ten sposób do
wniosków na temat kreowanej w utworach poetyckich wizji przeszłości.
Spis wystąpień ↑

Prof. dr hab. Piotr Bering
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Ponadczasowość” piśmiennictwa retorycznego
Retoryka w swojej ostatecznej postaci została sformułowana w późniejszej fazie antyku.
Niejako summą doświadczeń stało się dzieło Kwintyliana Institutio Oratoria. Proces
transmisji wiedzy retorycznej (a zarazem teoretycznoliterackiej) zapoczątkowali
późnoantyczni gramatycy określani mianem "Rhetores Latini Minores". Na nowo
dziedzictwo retoryczne odkryli uczeni w XII w. Spod ich piór wyszły liczne poetrie, spośród
których najważniejsza jest zapewne Parisiana Poetria Jana z Garlandii. Kolejny etap
przyswojenia i modyfikacji zaleceń przypada na okres renesansu. Ten powszechnie znany
proces ma jednak swoistą osobliwość. Podczas lektury poszczególnych utworów z różnych
epok uderza podobieństwo sformułowań, a także trwałość zaleceń. Jednocześnie nie jest to
zupełne naśladownictwo, bez żadnego nowatorstwa. Zmiany następowały bowiem powoli i
ewolucyjnie. Retoryka jest świetnym przykładem na kumulatywny postęp wiedzy. Do

analizy pokazującej stopniową modernizację retoryki, a zarazem trwałość jej
fundamentalnych założeń zostaną wybrane teksty z antyku, średniowiecza i renesansu.
Pewnym uzupełnieniem staną się rękopiśmienne podręczniki szkolne z renesansu i
baroku, bowiem do szerokiego szkolnictwa nie dotarły wówczas "nowinki" i uczniowie byli
nauczani według trwałego kanonu. Wydaje się zatem, że można zaryzykować tezę, że
piśmiennictwo retoryczne jest ponadczasowe.
Spis wystąpień ↑

Mgr Katarzyna Borkowska
Uniwersytet Warszawski/ Polska Akademia Nauk

Dialog platoński a dialog cyceroński
Platon nie był jedynym ani nawet pierwszym autorem dialogów w starożytnej Grecji. Stał
się jednak najlepiej zapamiętanym przedstawicielem gatunku w historii, a jego utwory
ogromną inspiracją dla późniejszych twórców dialogów. Pionierem gatunku w Rzymie był
Cyceron. Jak podaje Gallus Zoll, to dzięki niemu zakorzeniło się w języku łacińskim użycie
słowa dialogus. Nazwany przez Kwintyliana Platonis aemulus, dziś Cyceron nie jest raczej
traktowany jako godny następca Platona. Nie przykłada się też wielkiej wagi do
dialogicznych elementów jego dzieł, których jest znacznie mniej niż u Platona. Ponieważ
w dziełach Cycerona przeważa dłuższa ekspozycja tematów w nieprzerwanych
wypowiedziach, uczeni skłonni są oddzielać je od tradycji platońskiej, wskazując na bliższe
powinowactwo z traktatem Arystotelesa. Sam Cyceron podkreśla jednak w swoich
pismach zależność od Platona jako najlepszego pisarza i jego wielkiego autorytetu, a także
podążanie za Sokratejską metodą rozmowy. Warto zatem zastanowić się nad tym, jak
Marek Tulliusz postrzegał dialog Platoński, jakie jego elementy imitował w swoich
pismach, a także w jaki sposób realizował metodę Sokratejską. Prześledzimy wobec tego
pojawiające się w jego pismach (w Rozmowach tuskulańskich: I.8., II.9, V.11 oraz De
finibus: II.1-3) komentarze na temat pochodzącego od Sokratesa optymalnego sposobu
rozmowy, którego Cyceron deklaruje się używać. Analiza tych passusów wykaże, że Marek
Tulliusz skupiał się na czterech podstawowych elementach w swojej emulacji dialogu
Platońskiego: przedstawianiu problemu z różnorodnych perspektyw, ukrywaniu własnego
zdania w celu wydobycia prawdziwego przekonania rozmówcy, zbijaniu błędów rozmówcy
i poszukiwania tego, co najbardziej podobne do prawdy. Zastanowimy się, do jakiego
stopnia elementy te odzwierciedlają charakter utworów Platona oraz w jaki sposób
realizowane są u Cycerona.
Spis wystąpień ↑

Dr hab. Agnieszka Borysowska
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Heksametr „kunsztowny” i inne formy sztuczne w twórczości
Valentina Jurgi von Winthera (1578–1623)
Valentin Jurga von Winther (1578-1623) zapisał się w dziejach księstwa pomorskiego jako
wpływowy dyplomata oraz historyk, związany z dworem księcia Filipa II – uczonego i
mecenasa artystów. Spośród dorobku piśmienniczego Winthera pamięta się dziś przede
wszystkim nigdy niewydane i ostatecznie zaginione dzieło historiograficzne Annales
Pomeranici – komentowaną szeroko jeszcze za życia autora monografię poświęconą jego
ojczystemu księstwu. Tymczasem pisarz ten pozostawił po sobie także spuściznę stricte
literacką: okolicznościowe wiersze, zbiorki poezji, dramaty. Wśród tych utworów często
pojawiają się gatunki określane jako poesis artificialis, takie jak centon czy palindrom.
Winther jednak także chętnie eksperymentował: bazując na tradycyjnych rozwiązaniach
metrycznych, jak heksametr, tworzył formy nowe, nieopisane przez genologię. Dzięki tej
formalnej różnorodności i innowacyjności, która jednak zawsze podporządkowana była i
dopasowana do treści przekazu, wyróżniał się jako poeta wśród innych twórców „złotego
wieku” Pomorza. Referat przedstawi najciekawsze przykłady kunsztownych utworów
poetyckich tego autora.
Spis wystąpień ↑

Dr Anna Głodowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kompozycja i funkcja dramatycznych prologów w
diegematycznych dialogach Platona
W wystąpieniu zostaną omówione kompozycja i znaczenie rozmów wstępnych – jak nazywa
sceny wprowadzające do diegematycznych dialogów Platona W. Witwicki – aby
odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję pełnią te dramatyczne obrazy w strukturze
Platońskiego dialogu. Przedmiotem analizy będą zatem dramatyczne prologi, które zostały
wprowadzone jako forma wstępu do większości narracyjnych dzieł Platona. Znajdziemy je
w Protagorasie, Fedonie, Uczcie, Eutydemie i Teajtecie. Idąc za przykładem badaczy

Platońskiej spuścizny literackiej, m.in. za G. Reale, posługuję się pojęciem prologos
zaczerpniętym ze sfery antycznego dramatu, które w literalnym tłumaczeniu oznacza
„przedsłowo”, „przedtreść”, a w ujęciu łacińskiego gramatyka Donata zostało zdefiniowane
jako protos logos, czyli „pierwsze słowo” (Don. De comoed. VII, 1-2,4). Bez względu na
sposób podziału utworów dramatycznych na części kompozycyjne teoretycy starożytnego
dramatu wyróżniali autonomiczną część otwierającą utwór. W diegematycznych dialogach
Platona również możemy wyodrębnić scenę dramatyczną poprzedzającą relację z mniej lub
bardziej oddalonego w czasie zdarzenia, które budzi tak żywe zainteresowanie jednego z
bohaterów prologu, że zachęca on uczestnika, świadka czy też osobę obdarzoną wiedzą na
temat interesujących zdarzeń, aby zechciała o nich opowiedzieć. Prolog pełni istotną rolę
w dialogu niejako ze swej natury, ponieważ ta początkowa część ma przede wszystkim
przykuć uwagę czytelnika i zachęcić go do dalszej lektury, stanowi więc istotny składnik
utworu, obciążony szczególnym znaczeniem. Zdawać sobie musiał z tego sprawę także
Platon, skoro nie podchodził do tych dramatycznych drobiazgów w sposób sztampowy,
wręcz przeciwnie. Choć sceny wstępne zawierają podobne składniki – okoliczności
rozmowy, pretekst do wygłoszenia narracji, nawiązanie do wydarzeń wcześniejszych,
zapowiedź zdarzeń stanowiących przedmiot narracji, przedstawienie narratora i
bohaterów jego opowieści – to Platon umiejętnie posługuje się stałymi komponentami,
wykorzystując je na różne sposoby. Układając za każdym razem w odmienny sposób te
same elementy, inaczej rozkłada akcenty, wydobywa inne znaczenia i tworzy za każdym
razem inną kompozycję.
Spis wystąpień ↑

Mgr Elżbieta Górka
Uniwersytet Wrocławski

Bukoliki z elegią spotkanie. Z gatunkowych rozważań nad
zbiorem bukolik Adolescentia Baptysty Mantuana
W 1489 roku ukazał się w druku zbiór bukolik włoskiego poety Baptysty Mantuana, owoc
jego młodzieńczej twórczości, zatytułowany Adolescentia. W zbiorze tym w niezwykły
sposób splatają się różne gatunkowe tradycje, których owocem jest nieznana dotychczas
renesansowi, a niezwykle chętnie w późniejszym okresie naśladowana, realistyczna wersja
bukoliki. Tworząc własną Arkadię, Mantuanus w szczególny sposób dokonuje
międzygatunkowych zapożyczeń z satyry i elegii. Celem wystąpienia jest prześledzenie
ścieżek dialogu konwencji bukolicznej z elegijną, ujawniającego się najpełniej w trzech
pierwszych utworach ze zbioru włoskiego poety. Wystąpienie podzielone zostanie na dwie
części. W pierwszej, wprowadzającej, przybliżona zostanie pokrótce sylwetka autora oraz
jego zbioru, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii inkorporacji różnych tradycji
gatunkowych w rdzeń jego bukoliki. W drugiej, właściwej części wystąpienia, omówione

zostanie wykorzystanie elegijnej topiki i obrazowania w zbiorze Mantuana oraz ich rolę w
ukształtowaniu ostatecznej wizji gatunku bukoliki u włoskiego poety. Mantuanus
wykorzystuje elegijną konwencję nie tylko opisując nieszczęśliwie zakończony romans
pasterza Amyntasa (bukolika druga oraz trzecia), a także, co zaskakujące, snując
pasterski romans zakończony szczęśliwie małżeństwem (bukolika pierwsza). Omówiony
zostanie elegijny obraz miłości (miłość jako ogień, choroba, obłęd, destrukcja) oraz elegijne
toposy wykorzystane przez Mantuana (servitium amoris, milita amoris, motyw śmierci
elegijnego kochanka) oraz ich funkcja w zbiorze. Na koniec poruszona zostanie kwestia
bukolicznej „pamięci poetyckiej”, która poprzez świadomy zabieg autora (wykorzystanie
tzw. „przypisu Aleksandryjskiego”) włącza Adolescentia w intertekstualny dialog ze
zbiorem Wergiliusza i dorobkiem rzymskich elegików. Wystąpienie zamknie refleksja nad
miejscem topiki elegijnej w zbiorze Mantuana i jej rolą w uformowaniu renesansowej
postclassical pastoral.
Spis wystąpień ↑

Mgr Michał Heintze
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mieszanie się gatunków literackich na przykładzie pieśni
Horacego I 23, jej reminiscencji i pierwowzoru
Zjawisko miksowania się różnych form literackich w obrębie liryki dobrze ilustruje pieśń
Horacego I 23 (Vitas innuleo me similis Chloe). Powyższy utwór ma zarówno zachowany
do naszych czasów pierwowzór [fr. 28 (39) Gentili Anakreonta (ἀγανῶς οἰά τε νεβρόν
νεοθηλέα)], jak i swoje późniejsze naśladownictwa [pieśń J. Kochanowskiego I 11 (Stronisz
przede mną, Neto nietykana) i oda M.K. Sarbiewskiego II 19 (Vitas sollicitae me similis
caprae)]. Dzięki tym silnym związkom, jakie łączą te poszczególne utwory ze sobą możemy
prześledzić zmiany nie tylko na poziomie ideologicznokulturowym, ale co więcej także na
poziomie form literackich.
Sytuując rozważania na tle perspektywy historycznej możliwe jest zaobserwowanie
tego, jak przetwarzało ten sam motyw czterech różnych poetów. Jednakże, należy to
podkreślić, mamy w tym przypadku do czynienia z zupełnie różnymi utworami, które poza
celowymi zabiegami mającymi dać wrażenie ciągłości tradycji literackiej, nie mają ze sobą
za dużo wspólnego. Ich kreacja literacka niejako odciąga uwagę odbiorcy od tego, co
stanowi sedno danej produkcji artystycznej.
Jedynie szczegółowe prześledzenie mikrostruktury tych utworów wskazuje na
kluczową rolę, jaką w kompozycji dzieła odgrywa wybór danej formy literackiej. Mówiąc to
samo innymi słowami, forma o jakiej myśli poeta wpływa na dobór słownictwa i topiki
utworu. Ze względu na gatunkowe przyporządkowanie danego utworu, jak i jego
zaszufladkowanie na poziomie toposów, przed oczami odbiorcy zaciera się odrębny

charakter poszczególnych utworów. Pomimo formalnych podobieństw utwory de facto
mają całkiem odmienne pochodzenie genetyczne.
Spis wystąpień ↑

Dr hab. Katarzyna Jażdżewska
Aarhus University

List i dialog w pseudoepigraficznym 17 Liście Hipokratesa
W wystąpieniu przyjrzę się mieszaniu się konwencji epistolografii i dialogu w najdłuższym
z pseudoepigraficznych listów Hipokratesa, Liście 17. W utworze tym, powstałym zapewne
w I w. p.n.e. lub I w. n.e., narrator, Hipokrates, opisuje swą wizytę w Abderze i przytacza
rozmowę, którą odbył z filozofem Demokrytem. Preskrypt i zakończenie listu tworzą
epistolarną ramę, podczas gdy filozoficzna rozmowa Demokryta i Hipokratesa –
wypełniająca 8 z 9 stron tekstu w Smitha wydaniu hipokratejskich pseudoepigrafów –
osadzona została w tradycji dialogu, co autor podkreślił nawiązaniami do Platońskiego
Fajdrosa. Niektórzy badacze (np. Patricia Rosenmeyer) niesłusznie umniejszają znaczenie
epistolograficznej ramy listu. Starożytni teoretycy literatury uważali list i dialog za bliskie
sobie formy ze względu na to, że odzwierciedlają charakter, ethos: w przypadku listu,
charakter piszącego, w przypadku dialogu, charakter rozmówców. W Liście 17 prześledzić
możemy budowanie postaci Hipokratesa na dwóch poziomach: jako autora listu,
opisującego swoje doświadczenie w liście do przyjaciela, oraz jako rozmówcy w dialogu;
współistnienie tych warstw dodaje Hipokratesowi psychologicznej głębi. Warto dodać, że
autor listu nawiązuje wyraźnie również do greckiej tragedii tak poprzez topografię Abdery
(jak wykazała Krystyna Bartol), jak i przez motyw nieżywych zwierząt otaczających
Demokryta (Ajas Sofoklesa, z którym też łączy utwór wątek szaleństwa).
Pseudohipokratejski List 17 nie jest odosobniony w łączeniu konwencji
epistolograficznych i dialogowych; jest to połączenie, po które chętnie sięgali autorzy listów
pseudoepigraficznych, którzy byli szczególnie zainteresowani żywym nakreśleniem
postaci nadawcy listu, np. listów Diogenesa Cynika.
Spis wystąpień ↑

Dr hab. Zbigniew Kadłubek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia dramatu. Poza dialog Eurypidesa
Wystąpienie jest próbą zbadania możliwości (zastosowania) filozofii dialogu we
współczesnym literaturoznawstwie – ale w kontekście dialogów w zachowanych
tragediach Eurypidesa. To jest oczywista gra czy eksperyment, nawiązujący do pracy ks.
Józefa Tischnera z 1990 roku. Ale chciałbym tutaj pracować z całą Dialogphilosophie
(również w sensie poepidemicznego odbudowywania relacji). Chciałbym przywołać w moim
wystąpieniu Ferdynanda Ebnera (szanując pneumatologiczne tradycje) – ale także cały
kontekst (post)chrześcijański Gabriela Marcela. Dialog rysowałbym egzystencjalnie jako
wydarzenie najważniejsze zarówno na scenie, jak i w życiu człowieka. Zadałbym sobie oraz
słuchaczom pytanie: jakie jest prawdziwe TY w dialogu Eurypidesa. Kto jest Ty?
Musiałbym przeto wówczas zastanowić się nad polami dialogowymi TY, INNY,
PYTAJĄCY (Martin Buber, Emmanuel Levinas, ks. Józef Tischner). Poszukiwałbym
(czysto filologicznie) i prawdopodobnie znalazłbym odpowiedź na pytanie o dramatyczną
logikę dialogu eurypidejskiego. Być może jej strona asystemowa objawiłaby się w całej
pełni – albo przynajmniej objawiłby się ruch. Są to jedynie założenia, które mogę w tej
chwili zanotować i przedstawić, poważywszy się (miejmy nadzieję, że nie przedwcześnie)
na trud nadziei. Ostatecznie przecież interesowałaby mnie genologia tak samo, jak
współczesne formy badania literatury.
Spis wystąpień ↑

Dr Anna Lasek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Różnorodność gatunkowa Dionysiaka na przykładzie trenu
Nonnos z Panopolis stworzył najobszerniejszy, bo zawarty aż w 48 księgach, a zarazem
ostatni wielki epos klasycznej literatury greckiej – Dionysiaka, czyli dzieje życia i
ubóstwienia boga wina Dionizosa. W pierwszych wersach poeta, oprócz zarysowania
najważniejszych tematów swego ogromnego dzieła, oświadcza, iż chciałby „zaśpiewać
wielobarwny hymn” na cześć boga wina, zdradzając czytelnikowi jednocześnie, iż oparł swe
dzieło na zasadzie różnorodności, poikilia, czyli varietas. Zasygnalizowane przez samego
Nonnosa upodobanie do różnorodności, znalazło swój wyraz zarówno w stylu poety, w
bogactwie synonimów pojawiających się w Dionysiaka, w dążeniu poety do zróżnicowania
zarówno w przedstawianiu postaci, sytuacji i przedmiotów, jak i we włączaniu doń wielu
passusów noszących tak wyraźne cechy różnych gatunków literackich, iż można je określić

jako hymn, sielankę czy epigramat. Ponad połowę dzieła Nonnosa zajmuje przedstawienie
działań wojennych, bogatych przecież w opisy pojedynków i sceny zawierające opisy
śmierci, dlatego też trudno się dziwić, iż poeta z Panopolis umieścił w Dionysiaka bardzo
wiele urywków dających wyraz żalu po śmierci poległych, zarówno ze strony zwycięzców,
jak i zwyciężonych. W ten oto sposób Nonnos nawiązał w swym eposie do tradycji utworów
żałobnych, należących do jednego z najstarszych znanych gatunków, do pieśni na cześć
zmarłych – trenu, naśladując jednocześnie pieśni o charakterze żałobnym zawarte w
eposach Homera. W moim wystąpieniu chciałabym przyjrzeć się passusom w dziele
Nonnosa zawierającym utwory o charakterze żałobnym i powstałe na cześć zmarłych, a
także podjąć się próby rozwiązania problemu ich udziału w kompozycji Dionysiaka, jako
że wydaje się, iż w eposie Panopolity można zaobserwować pewną prawidłowość w
rozmieszczeniu utworów żałobnych.
Spis wystąpień ↑

Dr Alexandra Madeła
University of St Andrews

Pasterz Chiron: Rezolucja konfliktów poprzez agon
bukoliczny w poezji epickiej późnego antyku
Poezja epicka późnego antyku zawiera w sobie elementy różnych innych gatunków poezji
pisanej heksametrami, w tym również poezji bukolicznej. W szczególności poetycki agon,
typowy dla poematów pastoralnych Teokryta i Corpus Theocriteum, bywa przedstawiany
jako środek do rozwiązania konfliktów pomiędzy potężnymi przeciwnikami. Jednakże,
jeżeli ów poetycki konkurs odbywa się nieprawidłowo, dochodzi jedynie do krótkotrwałej
przerwy w sporze.
W Argonautykach Orfeusza narrator, a zarazem główny bohater poematu Orfeusz
(jeden z Argonautów), mierzy się w pojedynku poetyckim z Chironem. Mimo że przez echa
intertekstualne autor wskazuje na potencjalnie gwałtowny przebieg spotkania drużyny
Argonautów z centaurem, konflikt polega jedynie na bukolicznym agonie pomiędzy
doświadczonym poetą Orfeuszem, synem muzy Kalliope, i Chironem, uczącym młodego
Achillesa gry na lirze. Konkurs poetycki między tymi dwoma postaciami może być też
odczytany meta-poetycko jako agon poetycki między prawdziwym autorem Argonautyk
Orfeusza, ukrywającym się za pseudonimem Orfeusza, a Homerem, najbardziej
szanowanym z greckich poetów, reprezentowanym przez nauczyciela Achillesa.
W Dionizjakach Nonnosa, starcie pomiędzy Zeusem a potwornym Tyfonem zostaje
chwilowo wstrzymane, ponieważ Zeus używa człowieka Kadmosa, udającego pasterza
grającego na fletni, aby zmylić Tyfona. Poeta przez chwilę zdaje się stwarzać możliwość do
zażegnania konfliktu pokojowo poprzez agon poetycki pomiędzy Kadmosem a gigantem.
Jednakże fakt, że późniejszy władca Teb działa na rozkaz Zeusa i na szkodę giganta, jest

powodem, dlaczego mimo tego dochodzi do gwałtownej bitwy. Podobnie w Porwaniu
Heleny Kolutosa konflikt pomiędzy trzema boginiami Herą, Ateną i Afrodytą zostaje
chwilowo zażegnany przez Parysa, przypominającego pasterzy rozstrzygających o
zwycięstwie w agonach bukolicznych Teokryta. Ponieważ jednak Parys nie we wszystkich
aspektach zachowuje się jak pasterze znani z poezji bukolicznej, rozpoczyna nowy spór,
fatalny w skutkach dla siebie samego i innych.
Spis wystąpień ↑

Dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski

Physei czy thesei – rozważania nad typologią gatunków
literackich w greckiej i chińskiej praktyce i teorii literackiej
Przeciwstawienie physei czy thesei, z natury czy konwencjonalnie, było punktem sporu o
genezę języka wśród antycznych prekursorów językoznawstwa czy antropologii. W swym
wystąpieniu kategorię tę zaaplikować chcę do rozważań nad typologią gatunków
literackich w dwóch odrębnych cywilizacjach, których tradycje literackie rozwijały się
przez wieki w obopólnej izolacji. Zamierzam przedstawić, jakimi kategoriami posługiwali
się Grecy dla wyróżnienia rodzajów i gatunków literackich, a jakimi Chińczycy. Jaka była
geneza typologii gatunków w tych dwóch odrębnych światach literackich, między którymi
most przerzucili dopiero jezuici na przełomie XVI i XVII wieku (abstrahuję tu od
wcześniejszej recepcji literatury buddyjskiej i muzułmańskiej w Chinach). Zastanowię się,
czy wyodrębnianie gatunków literackich jest czystą konwencją o podłożu kulturowym, czy
też ma jakiś związek ze wspólną naturą człowieka, która dochodzi do głosu niezależnie od
podłoża kulturowego.
Spis wystąpień ↑

Dr hab. Anna Marchewka, prof. UG
Uniwersytet Gdański

Zasadność klasyfikacji genologicznej kolekcji Listów
Ksenofonta oraz Listów Sokratesa i sokratyków. Pomiędzy
nowelą a powieścią

Apokryficzna korespondencja, jaka powstała w nurcie Drugiej Sofistyki, jest świadectwem
intensywnie rozwijającego się na gruncie grecko-rzymskim nowego gatunku literackiego –
listu fikcyjnego. Do naszych czasów przetrwały zbiory listów, które programowo były
przypisywane postaciom historycznym – władcom, wodzom, wybitnym ludziom greckiego
świata sztuki, literatury i nauki (np. Listy Eurypidesa, Listy Hipokratesa, Listy
Temistoklesa, Listy Sokratesa i sokratyków). Ponieważ podstawowym kryterium oceny
listów nie była ich autentyczność, w którą zresztą starożytny odbiorca mógł czasami
wierzyć, ani potrzeba zaspokojenia zwykłej ludzkiej ciekawości, lecz ich walory estetyczne,
a nawet swoista literacka zabawa, to badaczom pozostaje skierować swoją uwagę przede
wszystkim na jakość epistolograficznego warsztatu autorów tych listów – na umiejętności
budowania fabuły i kreacji przedstawionych postaci.
Z jednej strony historyczność, a z drugiej fikcyjność wspólnie nadały zbiorom listów
związanych z konkretną postacią, będącą nadawcą lub jednocześnie nadawcą i adresatem,
cech odpowiednich dla powieści. I właśnie jako „powieściową” („griechischer Briefroman”)
tę pseudonimową epistolografię skategoryzował Niklas Holzberg. Według owego uczonego
określenie „powieść epistolarna” w odniesieniu do zbiorów greckich listów fikcyjnych
zastosujemy wówczas, gdy mamy do czynienia z blokiem listów, który wykazuje
wewnętrzną spójność, czyli prawidłowy rozwój fabuły. Ponadto narracji wydarzeń musi
towarzyszyć przedstawienie zachowania bohatera lub bohaterów, opisy reakcji tak
nadawcy jak adresata na wydarzenia oraz wynikające z nich konsekwencje. Z rozwojem
akcji jest bowiem ściśle sprzężona ewolucja psychologiczna kluczowych bohaterów. I tak
uczony ów niemal w całości zachowane kolekcje fikcyjnych listów greckich uznał za siedem
powieści epistolarnych: Listy Platona, Listy Eurypidesa, Listy Ajschinesa, Listy
Hipokratesa, Listy Chiona, Listy Temistoklesa oraz Listy Sokratesa i sokratyków. Dodał do
tego kolekcje fragmentów listów – w tym Listy Ksenofonta. Alternatywą dla gatunkowego
dookreślenia jest powiązanie listu z nowelą. Połączenie epickiej techniki narracyjnej z
techniką listu nie było, oczywiście, świadomym zamierzeniem starożytnych autorów.
Świadoma epizacja listu literackim trendem stała się dopiero w wieku XVIII.
W przypadku antycznych listów mamy do czynienia z anachronicznym zabiegiem
typologii gatunkowej, dokonywanej poprzez pryzmat oceny nowożytnej powieści
epistolarnej, co w przypadku interesującej nas korespondencji nie daje spodziewanych
efektów.
Spis wystąpień ↑

Dr hab. Monika Miazek-Męczyńska, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

List Julii do Augusta, autorstwa Marka Alexandra Boyda –
próba opisania gatunku

Mark Alexander Boyd, szkocki kontynuator i imitator twórczości Owidiusza, nie tylko
postanowił swego czasu dopełnić Heroides odpowiedziami, których antyczne protagonistki
nigdy nie otrzymały, ale stworzył również własny cykl listów elegijnych, opublikowanych
w 1592 r. w Antwerpii pt. Heroides et Hymni. Wśród piętnastu tworzących cykl utworów
szczególną uwagę zwraca elegia XIII, której adresatem jest sam Oktawian August,
natomiast autorką – jego córka Julia. Tym samym przełamana została konwencja listuheroidy, bazującego na napięciu emocjonalnym pomiędzy rozdzielonymi kochankami, choć
i tym razem mamy do czynienia z listem pisanym z daleka (Julia przebywa na wygnaniu),
a rozstanie zostało autorce narzucone. O niezwykłości tego tekstu, wyrosłego niewątpliwie
z dziedzictwa Heroides, świadczy jego splecenie z innym ważnym zbiorem Owidiuszowej
poezji. Podejmując bowiem wątek „carmen et error”, Boyd wplata w swoją elegię
argumentację i odniesienia znane z Tristia, ukazujące napięcia między poezją i polityką,
problem niezależności twórczej wobec autorytarnej władzy. Przywoływany w elegii
expressis verbis Owidiusz, jawi się w tym tekście na równi jako dyskutant w sporze,
skrzywdzony bohater (heroiczny kochanek?) i potencjalny odbiorca listu, który staje się
niejako wypadkową dwóch cyklów okalających jego twórczość poetycką. W płynnej
kategorii listu poetyckiego M.A. Boyd dokonał w tym wypadku swego rodzaju syntezy
dwóch gatunków: listu pisanego z perspektywy podmiotu autorskiego i listu-heroidy. W
swoim wystąpieniu chciałabym wyodrębnić elementy każdego z tych gatunków, obecne w
liście Julii do Augusta, wskazując powiązania tejże elegii z Owidiuszowymi Heroidami i
Tristiami.
Spis wystąpień ↑

Dr hab. Tomasz Mojsik
Uniwersytet w Białymstoku

Mitografia jako gatunek antyczny
Mitografii próżno szukać w podręcznikach literatury greckiej. Jeśli zaś już ją znajdziemy
to w zakamarkach indeksów, na trzecim miejscu w opisie specyfiki aktywności autorów
takich, jak Hellanikos z Lesbos czy Ferekydes z Aten, by wymienić jedynie tych wczesnych.
Ewentualnie w późniejszych chronologicznie tomach, w wypadku autorów może
zachowanych, ale mało znanych, jak streszczany przez Focjusza paradoksograf Konon, lub
też całkowicie anonimowych, jak tzw. Pseudo-Apollodor, zwany od pewnego czasu po
prostu Apollodorem czy Hyginus, o którym obecnie się uważa, że to nie ten Hyginus, ale
inny, o tym samym imieniu. Są to zatem marginesy aktywności postaci znanych lub
autorzy nieznani i o znikomej renomie. Czy ich dzieła mogą być znaczące, a aktywność
ważna? Owszem, bez wątpienia. Ich dzieła już w antyku kształtowały ogólne wyobrażenia
o mitach greckich w wymiarze panhelleńskim. Obecnie zaś takie utwory jak Biblioteka

Apollodora czy Opowieści Hyginusa stanowią główny zrąb naszych podręczników mitologii
greckiej. Skąd zatem ich zdawałoby się znikoma rola w antyku? Na czym polegała
specyfika tego piśmiennictwa i gdzie leżą jego podstawowe cechy wyróżniające ten typ
utworów? Kiedy się ten typ piśmiennictwa pojawia, z jakich wyrasta korzeni kulturowych
i na jakie potrzeby odpowiada? Czy może nam coś powiedzieć o wczesnych Grekach i czy
kolejne jego hipostazy mogą ujawnić czy wyjaśnić przemiany zachodzące w kulturze
greckiej? No i wreszcie – na jakiej podstawie sądzimy, że mamy do czynienia z gatunkiem?
Czy w wypowiedziach Greków widać jest świadomość odrębności piśmiennictwa
mitograficznego? Na jakie jego cechy zwracają oni w szczególności uwagę? Badania nad
mitografią weszły w ostatnich latach w fazę wzrostową (w ciągu najbliższego roku czy
dwóch powinny się ukazać dwa kolejne tomy („companiony” i „handoboki”) poświęcone
temu zagadnieniu) i warto przyjrzeć się bliżej specyfice tego „gatunku”. Dalszy rozwój
badań wiele nam bowiem powie zarówno o mitologii greckiej, jak i kulturze antycznej.
Spis wystąpień ↑

Dr Damian Pierzak
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kategoria bajki w antycznej teorii wymowy
Pisząc na temat typów retorycznej indukcji, które mówca wynajduje samodzielnie (τὸ
αὐτὸν ποιεῖν), Arystoteles wyszczególnia kolejno: porównanie (παραβολή) oraz bajki (λόγοι,
οἷον Αἰσώπειοι καὶ Λιβυκοί). Nieco dalej (Rh. 1393b8–1394a2) przytacza dwie ilustracje
wykorzystania tej ostatniej kategorii, mianowicie opowiadanie Stezychora na temat
Konia, Jelenia i Człowieka oraz bajkę Ezopa o Lisie, Kleszczach i Jeżu. Uważna lektura
tej partii tekstu pozwala dostrzec, że w przeciwieństwie do historycznego exemplum i
porównania bajka sama w sobie niczego nie dowodzi; poprzez oryginalną analogię,
sugeruje ona natomiast przyjęcie punktu widzenia, który jak dotąd nie był brany pod
uwagę. Co ciekawe, Stagiryta poświęca bajce więcej uwagi niż przykładom historycznym,
podczas gdy w praktyce retorycznej nie znajdujemy jej prawie w ogóle. W ujęciu
Kwintyliana (Inst. 5.11.19–21) z kolei bajki Ezopowe stanowią jeden z podtypów
exemplum. Obaj autorzy przyjmują nieco odmienną perspektywę, starając się określić
mocne strony tego środka perswazji. O ile Arystoteles koncentrował się na osobie nadawcy,
dla którego bajka jest narzędziem dogodnym, bo z racji fikcyjnego charakteru dającym się
w dowolny sposób formować, o tyle rzymski retor położył nacisk na adresacie komunikatu.
Jego zdaniem, bajki „szczególnie odpowiednie są dla audytorium prostego i
niewykształconego [rusticorum et imperitorum], które jest mniej podejrzliwe niż inne
audytorium w odbiorze fikcji. Tacy ludzie, kiedy są zadowoleni, łatwo zgadzają się z
argumentami, które dostarczają przyjemności” (tłum. A. Gorzkowski). Jest to tym samym
pierwsze w antycznej teorii wymowy zalecenie dotyczące sposobu wykorzystania szerzej

pojętego argumentu indukcyjnego w odniesieniu do określonej grupy odbiorców. Celem
niniejszego wystąpienia jest próba ustalenia, w oparciu o dostępne traktaty retoryczne,
miejsca, jakie kategoria bajki zajmowała w antycznej teorii wymowy. Zważywszy na jej
nieobecność w zachowanych Mowach, warto również zadać pytanie, czy uwagi nt. bajki
adresowane były wyłącznie do mówców, czy także do twórców innych gatunków
literackich?
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Tradycja i innowacja w dramatach Seneki z perspektywy
genologicznej
W badaniach nad twórczością poetycką Seneki od pewnego już czasu powątpiewa się w
poprawność założeń, zgodnie z którymi podstawowym punktem odniesienia powinien być
tu wzorzec greckiego dramatu okresu klasycznego. Dotyczy to zarówno kwestii
wykorzystania i formowania materii fabularnej, jak i cech dystynktywnych w aspekcie
genologicznym. Jednak ze względu na stan zachowania rzymskiej twórczości tragediowej,
a także skąpe uwagi teoretyczne autorów łacińskich, na horyzoncie refleksji
historycznoliterackiej, a zwłaszcza genologicznej, musi pojawić się w tym przypadku
literatura grecka i jej teoria – obydwie zachowane częściowo czy fragmentarycznie, przy
czym w przypadku drugiej dodatkowych problemów nastręcza m.in. brak ostrych granic
między wypowiedziami o funkcji opisowej lub normatywnej. Uwzględnienie tej tradycji
pozwala dostrzec trwałość niektórych kategorii rodzajowych i gatunkowych, lecz tylko w
przypadku nielicznych – przykładem może być forma dramatyczna i ogólne zasady
opracowania stylistycznego – trwałość ta nie budzi istotnych zastrzeżeń. W większości
kategorie te mogą być raczej wyróżnikiem podzbiorów gatunkowych, krzyżujących się z
innymi podzbiorami i różniących się pod względem reprezentatywności oraz
hipotetycznych początków. Dotyczy to w różnym stopniu konstrukcji akcji dramatycznej,
podziału na partie zdefiniowane pod względem metrum i znaczenia dla rozwoju akcji, roli
Chóru, konstrukcji scen, architektury miejsca i czasu dramatycznego. Każda z tych
kategorii domaga się uwzględnienia zarówno w bardziej ogólnej refleksji nad przemianami
gatunków identyfikowanych jako klasyczne, jak i w badaniach ześrodkowanych na krytyce
tekstu Senecjańskich dramatów, w tym zwłaszcza zagadnieniu kompletności i
uzasadnienia niektórych lekcji manuskryptowych i koniektur, a także podczas
formułowania hipotez interpretacyjnych. W swoim wystąpieniu zaprezentuję syntetycznie
tę problematykę – przez badaczy podejmowaną dotychczas wybiórczo, aczkolwiek z bardzo
interesującymi efektami – i zilustruję tę syntezę w odwołaniu do poszczególnych utworów
poetyckich rzymskiego dramaturga.
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Pochwały miast w epinikiach Pindara a antyczna teoria
encomium urbis
Wśród elementów strukturalnych Pindarowej ody badacze (E.L. Bundy, R. Hamilton)
wyodrębniają pochwałę miasta, która podobnie jak pochwała rodu jest każdorazowo
powiązana z pochwałą zwycięzcy w igrzyskach sportowych. W ten sposób poeta eksponuje
wzajemną zależność pomiędzy miastem a zwycięzcą, dla którego źródło sukcesu stanowią
dokonania przodków, z kolei jego własne osiągnięcie przynosi chlubę ojczystemu miastu.
Pochwała miasta, z którego wywodzi się zwycięski zawodnik, została zaklasyfikowana
przez Bundy’ego jako jeden z podstawowych topoi podporządkowanych nadrzędnemu,
celebracyjnemu celowi epinikionu, jakim jest wysławienie adresata pieśni. W swoim
wystąpieniu zamierzam przyjrzeć się, w jaki sposób konwencja poetyckiego enkomionu,
zgodnie z którą Pindar komponuje swoje pochwały miast, znajduje odzwierciedlenie w
antycznej teorii encomium urbis, której zasady zostały sformułowane przez starożytnych
retorów, zwłaszcza w pochodzącym z III w. n.e. traktacie Menandra z Laodycei
zatytułowanym O mowach epideiktycznych. Do tej pory badacze koncentrowali się na
przeanalizowaniu poetyckich pochwał, które Pindar kieruje pod adresem władców
odnoszących zwycięstwa w zawodach sportowych, w kontekście retorycznej topiki
właściwej dla schematu pochwały wybitnej osoby i jej zasług, ze szczególnym
uwzględnieniem pochwały władcy (basilikos logos). Tymczasem wnikliwa analiza pochwał
miast zawartych w odach Tebańczyka pozwala dostrzec paralelizm pomiędzy
występującymi w nich motywami, a toposami właściwymi dla retorycznego encomium
urbis. Wysławiając Ateny, Syrakuzy, Akragas, Eginę, Etnę czy Kyrenę poeta uwzględnia
bowiem takie elementy jak charakterystyka położenia i warunków naturalnych miasta
oraz wynikające z nich zalety, pochwała założycieli, a także opis czynów i zasług
mieszkańców, które odnoszą się nie tylko do osiągnięć sportowych, ale także dokonań
wojennych.
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Ciekawe życie „nieczystych” gatunków literackich.
Starożytna i staropolska satyra menippejska w perspektywie
komparatystycznej
Celem referatu jest pokazanie specyfiki antycznej satyry menippejskiej i zestawienie jej
cech genologicznych ze staropolską menippeą. Synkretyczna i sylwiczna satyra
menippejska wykorzystuje istniejące gatunki, łączy różne konwencje i style wypowiedzi, a
także spaja odmienne kategorie estetyczne dla uzyskania swoistych celów ideowych i
artystycznych. Kierunek komparatystyczny, proponowany w tym referacie, postrzega
gatunek jako otwarty system i dąży do ogólnego określenia jego cech zarówno antycznych,
jak i nowożytnych. Punktem wyjścia pozostaje gatunek starożytny, ale celem dociekań jest
pokazanie ewolucji gatunku i zestawienie ciekawych i różnorodnych utworów
starożytnych i staropolskich, które wchodzą ze sobą w ciekawy genologiczny dialog. Przy
rozpatrywaniu staropolskiej menippei należy włączyć w obszar interpretacji założenia
gatunkowe, wyabstrahowane na podstawie utworów antycznych, ale należy także
pamiętać, że każda satyra starożytna czy nowożytna nabiera indywidualnego charakteru
i niepowtarzalnego kształtu. Dialogi intertekstualne w obrębie tradycji menippei toczą się
więc nie tylko między epokami i między utworami, lecz także dotyczą różnych poziomów
rozpatrywanych utworów: problemowego, estetycznego, językowego. Te różnorodne sfery
będą przedmiotem komparatystycznych dociekań i prób określenia stałych i zmiennych
cech genologicznych tego, uciekającego od ograniczeń formalnych, genus mixtum.
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Mimesis – wyróżniki twórczości poetyckiej według
Arystotelesa
Poetyka Arystotelesa, nierozpoznana właściwie w czasach antycznych, odkryta została na
nowo dopiero w dobie renesansu poprzez łacińskie i nowożytne przekłady. Odtąd stała się
w wymiarze adaptacyjnym kanonem estetyki i krytyki literackiej klasycyzmu. Oderwana
jednak od zaplecza filozofii Arystotelesa w jego oryginalnej wizji świata, człowieka i sztuki,
bywa ona w nowszych czasach zazwyczaj mylnie rozumiana, przeinaczana bądź
zapominana. Wracając do oryginalnej wykładni tej sztuki poetyckiej, trzeba uwzględnić

zarówno właściwy kontekst problemowy theoria – praxis – poiesis, jak i złożony sens relacji
techne – poiesis – mimesis. Według Arystotelesa w specyfice twórczości poetyckiej istotnym
czynnikiem jest mimesis, która sama nie stanowi żadnej sztuki, a tylko naśladowanie
podług trzech komplementarnych wyróżników, którymi są środki, obiekty i sposoby, czyli
podług tego, czym, co i jak bywa w poezji przedstawiane. Ponadto na podstawie
rozróżnienia mimesis dramatycznej i diegematycznej (narracyjnej) oraz ethosu
(charakteru ludzkiego) wzniosłego i pospolitego charakteryzował Stagiryta zasadnie
główne formy twórczości poetyckiej (tragedia, komedia, epika). Właściwie odtworzenie tej
koncepcji w świetle nowszych badań pozwala nam uniknąć błędu perspektywy, z jakim
często spotykamy się w wielu opracowaniach traktujących rzecz anachronicznie, w
aspekcie (post)modernistycznej estetyki czy krytyki literackiej. Zresztą Arystoteles nie
każdemu może dziś odpowiadać ze swym realistycznym i pełnym zdumienia poglądem na
świat, ze swą pasją badawczą, otwartością poznawczą, racjonalną i pajdeutyczną
(wychowawczą) wizją nauk i sztuk.
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Pochwała Achillesa
According to opinio communis the Iliad is a poem about the wrath of Achilles which as its
outcome has the most terrible consequences both for Achilles himself and for the Achaean
army. Such a picture of Achilles was forged in Antiquity and has remained ever since. In
my paper I will try to argue that to present Achilles in this way is a result of partial or
prejudiced reading of the poem. To do so I first need reconstruct the sequence of events
related to Achilles, then I will arrange them in two chains, almost parallel, of Achilles'
experiences. Both of them may be interpreted from external as well as internal
perspective. I will focus on, to use Tadeusz Zielinski's sentence, the internal biography of
Achilles. It is rich in affective elements and proves of Achilles' psyche's intricacy. For
instance, the oft-mentioned Achilles' wrath may be in this context interpreted as
faithfulness, first to Briseis, then to Patrocles, superposed on his spontaneity, swiftness
and impulsivity. I will also insist on those books of the Iliad, which testify to Achilles'
change of mind and his reconciliatory character, especially since he does more than he is
demanded and expected to do. This element shows how false is to read the Iliad as a poem
about Achilles' rage. In the end I will try to conceive Achilles' counterfactual responses
and view him from Aristotelian point of view. This is useful insofar as for Aristotle anger
is appropriate in some circumstances and its absence is inappropriate.
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